Marie-Hélène Brousse

Είναι η ώζη-προς-ηη-γσναίκα
μια έννοια καθολικής ιστύος στην υύτφση;
Πξέπεη άξαγε λα πξνζεγγίδνπκε ην πξφβιεκα ηεο ςχρσζεο αλαδεηψληαο
πάληνηε ηελ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα; 1
Δίηε ε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνξξέεη απφ
ηελ ςπρσηηθή δνκή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απνξξέεη απφ ηε δηάθιεηζε
ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο, θαη επνκέλσο ζπληζηά έλα ζηνηρείν πνπ
πξέπεη λα αλαδεηεζεί σο ινγηθά αλαγθαίν, αθφκε θη αλ δελ εκθαλίδεηαη
θιηληθά ππφ ηε κνξθή πνπ ην απνηχπσζε ν Λαθάλ ζηε κειέηε ηνπ γηα
ηνλ ξέκπεξ.
Δίηε είλαη έλα ζηνηρείν ηνπ παξαιεξήκαηνο θαη παξνπζηάδεη έλα
ραξαθηήξα ζρεηηθήο ελδερνκεληθφηεηαο. Απηφ κπνξεί επνκέλσο λα πάξεη
δηαθνξεηηθέο κνξθέο, νπφηε ε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα θαζίζηαηαη ώζεπξνο-ην-x ή ώζε-πξνο-άιιν πξάγκα.
Γηα λα πξνζεγγίζνπκε ην ελ ιφγσ εξψηεκα, ζα αλαθεξζψ ζε δχν θείκελα
ηνπ Λαθάλ: ζην γξαπηφ ηνπ «Γηα έλα δήηεκα πξνθαηαξθηηθφ ζε θάζε
δπλαηή ζεξαπεία ηεο ςχρσζεο» θαη ζην ηξίην εκηλάξην κε ζέκα ηηο
Ψπρώζεηο.

1. Τι είναι η ώση-προς-τη-γσναίκα;
Ζ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα είλαη κηα επηλφεζε ηνπ Λαθάλ ηνπ 1957, θάηη
πνπ πεγάδεη απφ ην ηξίην εκηλάξην, θαη ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα
ηππνπνίεζε ζην «Γηα έλα δήηεκα πξνθαηαξθηηθφ…». Δίλαη κηα επηλφεζε
πνπ θάλεη ν Λαθάλ κε αθνξκή κηα, ζρεδφλ γξακκή πξνο γξακκή,
αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Φξφπλη [γηα ηνλ ξέκπεξ] θαη

Σν άξζξν πξνέξρεηαη απφ έλα ςπραλαιπηηθφ εξγαζηήξην πνπ νξγάλσζε ε Μαξί-Διέλ
Μπξνπο ζηε Ληέγε ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2001, ζην πιαίζην ηεο βειγηθήο ACF. Δίλαη
δεκνζηεπκέλν ζηα γαιιηθά (ζε κεηαγξαθή F. Bourguignon) ζην πεξηνδηθφ Quarto, ηεχρνο 77,
Ηνχιηνο 2002, ζζ. 81-89, κε ηίηιν: « Le pousse-à-la-femme, un universel dans la psychose? ».
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μαλαπηάλνληαο ιεπηνκεξψο ηα Απνκλεκνλεύκαηα ελόο λεπξνπαζνύο, ηα
νπνία ν Λαθάλ κειεηάεη παξάιιεια κε ην θείκελν ηνπ Φξφπλη.
Γελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ έθθξαζε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα, αλ
δελ ηελ απνδψζνπκε ζηελ αθξηβή ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ν Λαθάλ δίλεη
ζην ζεκαίλνλ κηα ζέζε θαζνξηζηηθή φζνλ αθνξά ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε.
Κάζε δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμχ λεχξσζεο θαη ςχρσζεο βαζίδεηαη
ζηελ ζεσξία ηνπ ζεκαίλνληνο. Ζ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα δελ απνξξέεη –
κνινλφηη ν Λαθάλ δελ αγλννχζε ηηο ςπρηαηξηθέο αλαθνξέο– νχηε απφ ηελ
νπηηθή ηεο θιαζηθήο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο, νχηε απφ ηε θαηλνκελνινγηθή
ςπρηαηξηθή θιηληθή. Ζ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα δελ παξαηεξείηαη σο
θαηλφκελν.
Δπνκέλσο, ην δήηεκα ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα δελ κπνξνχκε λα ην
πξνζεγγίζνπκε κε αθεηεξία ηε θαηλνκελνινγία, νχηε θαλ ζε κία θιηληθή
πεξίπησζε ηξαλζεμνπαιηζκνχ, φπνπ ηα θαηλφκελα ην αλαδεηθλχνπλ ηφζν
μεθάζαξα.
Αλ παξακείλνπκε ζην επίπεδν ησλ θαηλνκέλσλ, δελ θαηαιαβαίλνπκε
ηίπνηα.
Ο Λαθάλ πξνζεγγίδεη ην εξψηεκα ηνπ έκθπινπ πεδίνπ ζηελ ςχρσζε κε
αθεηεξία ηελ έλλνηα ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα. Ζ ςπραλάιπζε είλαη
αθξηβψο ην έκθπιν πεδίν, φρη κφλν επεηδή πξφθεηηαη γηα ιίκπηλην ππφ
κνξθή ελφξκεζεο θαη επηζπκίαο, αιιά θαη επεηδή αθνξά ζηελ επηινγή
αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ έκθπιε ηαχηηζε. Γηα έλα ππνθείκελν, ε ώζε-πξνοηε-γπλαίθα απαληάεη κε φξνπο έκθπιεο ζέζεο.
Με ηνχηε ηελ έλλνηα ν Λαθάλ έξρεηαη λα κεηαηνπίζεη ηελ θξνυδηθή
ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζεμνπαιηθή αηηηφηεηα ηεο ςχρσζεο
είλαη ε αζπλείδεηε νκνθπινθηιία. Γηα ηνλ Φξφπλη, ε ςχρσζε ηνπ
ξέκπεξ νθεηιφηαλ ζε κηα δηάθιεηζε, κηα απφξξηςε – φρη ππφ ηελ έλλνηα
ηεο απψζεζεο – ηεο νκνθπινθηιίαο ηνπ. Απηφ ην αλαπηχζζεη φρη
θαηλνκελνινγηθά, αιιά γξακκαηηθά, γχξσ απφ εθείλε ηε δηάζεκε
θξάζε: «[…] Σνλ αγαπώ […] Δελ ηνλ αγαπώ, ηνλ κηζώ […] Με κηζεί
[…]».2 Ζ παξαλντθή πεπνίζεζε απνξξέεη απφ απηή ηε γξακκαηηθή
ζχδεπμε, ε νπνία είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε γισζζνινγηθή έθθξαζε –
ίγθκνπλη Φξφπλη, «Φπραλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο γηα κηα απηνβηνγξαθηθά
θαηαγεγξακκέλε πεξίπησζε παξάλνηαο («Ο πξφεδξνο ξέκπεξ»), Πέληε ηζηνξηθά αζζελείαο,
Αζήλα, Δπίθνπξνο, 2014, ζζ. 433-434.
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ππφ ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, αθνχ εληάζζσ ηε γξακκαηηθή ζηε
γισζζνινγία– ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ςχρσζε
ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ηεο νκνθπινθηιίαο σο αληηθείκελν φρη
απψζεζεο, νχηε άξλεζεο, αιιά απφξξηςεο.

Με πνηνλ ηξόπν εηζάγεηαη ζηα θείκελα ηνπ Λαθάλ ε
ιεηηνπξγία ηνπ ζεκαίλνληνο ζηελ ςύρσζε;
Ο Λαθάλ, ζην πξψην κέξνο ηνπ γξαπηνχ «Γηα έλα πξνθαηαξθηηθφ
δήηεκα…», πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Πξνο ηνλ Φξφπλη», πξνζεγγίδεη ηα
θαηλφκελα κελπκάησλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξέκπεξ.
«Η θσλή ηνπ [ζετθνύ] παξηελέξ πεξηνξίδεη πξάγκαηη ηα ελ ιόγσ κελύκαηα
ζε έλα αξρίληζκα θξάζεο, πνπ ην λνεκαηηθό ζπκπιήξσκά ηεο δελ
παξνπζηάδεη κάιηζηα δπζθνιία γηα ην ππνθείκελν, εθηόο από ηελ πηεζηηθή,
επηζεηηθή πιεπξά ηεο, πνιύ ζπρλά ηόζν βιαθώδε πνπ ηνλ απνζαξξύλεη. Η
γελλαηόηεηα πνπ επηδεηθλύεη πξνθεηκέλνπ λα κελ απνηύρεη ζηελ
αληαπάληεζή ηνπ, ή λα αρξεζηέςεη ηηο παγίδεο πνπ ηνπ ζηήλνπλ, δελ είλαη
ήζζνλνο ζεκαζία γηα ηε δηθή καο αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ».3
Σν ςπρσηηθφ θαηλφκελν είλαη ην θαηλφκελν ησλ δηαθνπηφκελσλ
θξάζεσλ. Με αθεηεξία ηελ δηαθνπηφκελε θξάζε, ν Λαθάλ ζπλάγεη ηνλ
παξηελέξ κε ηνλ νπνίνλ έρεη λα θάλεη ν ξέκπεξ, έλαλ παξηελέξ
ελνριεηηθφ, πξνζβιεηηθφ, ηθαλφ λα ηνλ απνζαξξχλεη.
Ζ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα είλαη κηα ζεσξία ηνπ έκθπινπ παξηελέξ ζηελ
ςχρσζε, έλαο ηξφπνο λα ζθεθηνχκε ηνλ έκθπιν παξηελέξ ηεο.
«Θα ζηαζνύκε όκσο εδώ πάιη ζην ίδην ην θείκελν ηεο ςεπδαηζζεηηθήο
πξόθιεζεο (ή θαιύηεξα πξόηαμεο), όπσο ζα κπνξνύζακε λα ηελ
νλνκάζνπκε. Γηα ηελ ελ ιόγσ δνκή, ην ππνθείκελν καο δίλεη ηα εμήο
παξαδείγκαηα: 1) Nun will ich mich… (Σψξα εγψ ζα…), 2) Sie sollen
nämlich… (Δζείο ζα έπξεπε…), 3) Das will ich mir… (Δγψ πξφθεηηαη…
), […] ζηα νπνία νθείιεη λα αληαπαληήζεη κε ην ζεκαζηαθό ηνπο
ζπκπιήξσκα, ππεξάλσ ακθηβνιίαο γηα ηνλ ίδηνλ, δειαδή: 1νλ…παξαδερηψ
ην γεγνλφο φηη είκαη ειίζηνο, 2νλ…απφ ηελ πιεπξά ζαο λα εθηεζείηε (ιέμε
ηεο βαζηθήο γιώζζαο) σο αξλεηήο ηνπ Θενχ θαη λα επηδνζείηε ζε κηα
J. Lacan, «D’ une question préliminaire à toute traitement possible de la psychose», Écrits,
Paris, Seuil, 1966, ζ. 539. Διιεληθή κεηάθξαζε: «Γηα έλα δήηεκα πξνθαηαξθηηθφ ζε θάζε
δπλαηή ζεξαπεία ηεο ςχρσζεο (Μέξνο 1ν)», κεη. Βι. θνιίδεο, Fort-Da, 3, Φπρνγηφο, Αζήλα
2013, ζζ. 19-20.
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θηιήδνλε ειεπζεξηφηεηα, ρσξίο λα κηιήζνπκε γηα ηα ππφινηπα, 3νλ …λα
ην θαινζθεθηψ».4,5
Κάζε θνξά, ν Λαθάλ θέξλεη ζε αληηζηνηρία ηελ δηαθνπηφκελε θξάζε,
έηζη φπσο ν ξέκπεξ ηελ ελλνεί, θαη ηελ αληαπάληεζε, έηζη φπσο ν
ξέκπεξ ηελ δίλεη. Πξφθεηηαη γηα κηα εκςχρσζε ηεο ζρέζεο ηνπ
ππνθεηκέλνπ κε ηνλ κεγάιν Άιιν, κε ηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη. Απηφο ν
Άιινο εηζάγεη ακέζσο ην δήηεκα ηεο εδππάζεηαο. Ζ έλλνηα ηεο ώζεοπξνο-ηε-γπλαίθα απαληάεη ζε έλαλ Άιιν ηεο εδππάζεηαο, ηνπηέζηηλ ηεο
απφιαπζεο. Απηέο νη θξάζεηο ζα πξέπεη λα εθιεθζνχλ σο ν
εμαλαγθαζκφο ζηνλ νπνίνλ ππνβάιιεηαη ν ξέκπεξ απφ έλαλ παξηελέξ
πνπ απνιακβάλεη.
«Μπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ε θξάζε δηαθόπηεηαη ζην ζεκείν όπνπ
ηειεηώλεη ε νκάδα ησλ ιέμεσλ ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζακε λα νλνκάζνπκε
όξνπο-δείθηεο, δειαδή νη ιέμεηο εθείλεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην
ζεκαίλνλ ηηο πξνζδηνξίδεη, ζύκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξζέληα όξν, σο
shifters, δειαδή ζπγθεθξηκέλα νη όξνη πνπ, κέζα ζηνλ θώδηθα,
ππνδεηθλύνπλ ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε βάζε ην ίδην ην κήλπκα».6
Απηφο ν φξνο-δείθηεο, απηφο ν shifter, πνπ είλαη ην ζεκαίλνλ φηαλ
ππνδεηθλχεη ην ππνθείκελν, είλαη εθείλνο πνπ παξεκβαίλεη ζηε ζρέζε
κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ ελ ιφγσ Άιινπ ηεο εδνλήο. ε απηή ηελ
ζπλνκηιία κε ηνλ Άιιν δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εθπξνζσπεζεί ην
ππνθείκελν απφ έλα ζεκαίλνλ. Σα λεπξσηηθά ππνθείκελα
εθπξνζσπνχληαη απφ ζεκαίλνληα θαη ε θξάζε δελ δηαθφπηεηαη. Δδψ,
αληηζέησο, απηή δηαθφπηεηαη, επεηδή αθξηβψο δελ ππάξρεη ζεκαίλνλ πνπ
λα εθπξνζσπεί ην ππνθείκελν γη’ απηφλ ηνλ Άιιν ηεο απφιαπζεο.
«Πώο λα κελ εληππσζηαζηεί θαλείο από ηελ επηθπξηαξρία ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζεκαίλνληνο ζε απηέο ηηο δύν ηάμεηο θαηλνκέλσλ, θαη πώο λα κελ
παξαθηλεζεί λα αλαδεηήζεη ηη ππάξρεη ζην βάζνο ηεο ζύκπξαμεο πνπ
ζηνηρεηνζεηνύλ: ζύκπξαμε ελόο θώδηθα ζπγθξνηεκέλνπ από κελύκαηα πεξί

ην ίδην, ζζ. 539-540. Διιεληθή κεηάθξαζε, φ.π., ζ. 20.
Οη πιήξεηο θξάζεηο ζηα γεξκαληθά έρνπλ σο εμήο: (1) Nun will ich mich darein ergeben, daß
ich dumm bin. (2) Sie sollen nämlich dargestellt war den als Gottes leugner, als wollüstigen
Ausschweifungener geben u.s.w. (3) Das will ich mir erst überlegen. (.η.κ.)
6
ην ίδην, ζ. 540. Διιεληθή κεηάθξαζε, ζ. 20.
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ηνπ θώδηθα, θαη ελόο κελύκαηνο ζπξξηθλσκέλνπ ζε όζα κέζα ζηνλ θώδηθα
ππνδειώλνπλ ην κήλπκα;»7
Απηή είλαη θάπνηα αξρή πξνζαλαηνιηζκνχ.
Γηαπηζηψλνπκε εδψ κηα βαζηά δηαηαξαρή ηεο ζρέζεο ηνπ θψδηθα κε ην
κήλπκα, δειαδή ηνπ s κε ην Α, ηνπ s σο επηηειέζκαηνο ηνπ ζεκαίλνληνο
κε ην Α σο ζχλνιν ησλ ζεκαηλφλησλ. Ο Λαθάλ πξνζζέηεη: «Όια απηά ζα
ρξεηαδόηαλ λα κεηαθεξζνύλ κε πνιύ κεγάιε πξνζνρή ζ’ έλα γξάθεκα».8
Δίλαη κηα δηαηαξαρή ηεο ζπκβνιηθήο ζρέζεο, φπσο ηελ πξνβάιιεη ην
γξάθεκα κε φξνπο αλαδξνκηθφηεηαο ηνπ Α ζην s. Απηή ε δηαηαξαρή
ζπληειεί ζην λα εθπέζεη ν ελ ιφγσ άμνλαο ηεο νκηιίαο ζην επίπεδν ηνπ
θαληαζηαθνχ. Με απνηέιεζκα ν θψδηθαο θαη ην κήλπκα λα κελ
δηαθνξνπνηνχληαη πιένλ. Ο ίδηνο ν ηφπνο ηνπ θψδηθα, Α, είλαη απηφο ν
νπνίνο πιήηηεηαη, ηνπηέζηηλ ν λφκνο πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή
κελπκάησλ. Καη, αλαδξνκηθά, ην ππνθείκελν παχεη λα ζπληζηά ην
επηηέιεζκα. Γελ είλαη πιένλ ην επηηέιεζκα απηήο ηεο άξζξσζεο, ε νπνία
θαζηζηά δπλαηφ ηνλ λφκν πνπ ελαπνηίζεηαη ζηνλ θψδηθα. Σν παξαπάλσ
ηνχ δεκηνπξγεί δπζθνιία ζε ζρέζε κε κηα έκθπιε ηαπηνπνίεζε, επεηδή
γηα έλα νκηινχλ ππνθείκελν, ε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη
κε αθεηεξία ηνλ Άιιν θαη ηνπο λφκνπο ηεο νκηιίαο. Γελ ζα ζεσξήζνπκε
φηη γηα έλα νκηινχλ ππνθείκελν ε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζην βηνινγηθφ επίπεδν. Αλ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην
βηνινγηθφ επίπεδν, δελ ζα ππήξρε πξφβιεκα. Αθξηβψο επεηδή
πξαγκαηνπνηείηαη ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο θαη ηεο νκηιίαο, ζέηεη
πξφβιεκα. ηνπο λφκνπο ηεο γιψζζαο θαη ηεο νκηιίαο πεξηέρνληαη νη
λφκνη ηεο έκθπιεο δηαθνξνπνίεζεο. Απηφ δελ καο εμεγεί γηαηί ππάξρεη
κηα ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα, δηφηη ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη εμίζνπ κηα ώζεπξνο-ηνλ-άλδξα. Δίλαη έλα εξψηεκα.
Μηα εξγαζία πνπ έγηλε θέηνο ζην ηκήκα ςπραλάιπζεο ζην Παλεπηζηήκην
Παξίζη 8 κε ζέκα ηνλ ηξαλζεμνπαιηζκφ, έδεημε φηη δελ κπνξνχκε επ’
νπδελί λα εμνκνηψλνπκε ηνλ ηξαλζεμνπαιηζκφ απφ πιεπξάο αξζεληθήο
κε ηνλ ηξαλζεμνπαιηζκφ απφ πιεπξάο ζειπθήο. Όζν ε ππφζεζε ηεο
ςχρσζεο είλαη αδηακθηζβήηεηε ζην πιαίζην ηνπ ηξαλζεμνπαιηζκνχ ησλ
αλδξψλ πνπ έρνπλ κηα ζσκαηηθφηεηα γπλαηθεία, άιιν ηφζν απφ ηε

ην ίδην.
ην ίδην. [Ο Λαθάλ παξαπέκπεη ζην γξάθεκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 808 ησλ Écrits].
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γπλαηθεία πιεπξά είλαη ιηγφηεξν μεθάζαξε. Ζ ζρέζε κε ηνλ παηέξα είλαη
δηαθνξεηηθή ζηελ ηζηνξία ηνπ ππνθεηκέλνπ.

Πώο θαη ζε πνηα ζηηγκή πξνθύπηεη ε έθθξαζε ψζε-πξνοηε-γπλαίθα;
Ζ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα, γηα ηελ αθξίβεηα, δελ είλαη νηδηπφδεην θαηλφκελν
– δελ ζπιιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηνπ νηδηπνδείνπ. Ζ θξνυδηθή ζέζε ηεο
αζπλείδεηεο νκνθπινθηιίαο σο αηηίνπ ηεο ςχρσζεο είλαη κηα ζέζε ε
νπνία ηείλεη λα αθνκνηψζεη ηελ ςχρσζε ζηελ νηδηπφδεηα δνκή. Καη απηφ
είλαη πνπ ηειηθά ρσιαίλεη. Ζ επηλφεζε ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα σο
ελαιιαθηηθήο επηινγήο πξνο ηε θξνυδηθή ζέζε ηεο αζπλείδεηεο
νκνθπινθηιίαο, εκπίπηεη ζηελ απφθαζε ηνπ Λαθάλ λα ζεσξήζεη φηη, ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ9 σο πξνο ηε γιψζζα θαη ηελ
νκηιία, δελ βξηζθφκαζηε κέζα ζην πιαίζην ησλ νηδηπφδεησλ λφκσλ,
ηνπηέζηηλ ησλ λφκσλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο νκηιίαο. Καη πην
ζπγθεθξηκέλα, δελ βξηζθφκαζηε ζην πιαίζην εθείλσλ ησλ λφκσλ πνπ
δηέπνπλ ηνλ θψδηθα, ηε ζρέζε ηνπ θψδηθα θαη ηνπ κελχκαηνο, ησλ
νπνίσλ ην ππνθείκελν λα είλαη ην πξντφλ.
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα ζεσξήζνπκε ην δήηεκα ηεο ςχρσζεο ζην
αλζξψπηλν νλ. Τπάξρεη, ζπκπεξηιακβαλφκελε κάιηζηα θαη ζην ελ ιφγσ
γξαπηφ ηνπ Λαθάλ, ε θιαζηθή αλαθνξά, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ θαη
κε ηξφπν άζηνρν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Λαθάλ, φηη δειαδή ηελ ςχρσζε
ηελ θαζνξίδεη θάηη πνπ ρσιαίλεη ζηελ επηζπκία ηεο κεηέξαο· κε άιια
ιφγηα, ρσιαίλεη ε επηζπκία ηεο κεηέξαο, θαη έηζη ε παηξηθή κεηαθνξά
ζπληξίβεηαη – ζέζε πξνζθηιήο ζηελ Μαλνλί. Τπάξρεη επίζεο κηα ζέζε ε
νπνία ζα καο επέηξεπε λα ζθεθηνχκε –θαη απηφ ππάξρεη ζηνλ Λαθάλ– φηη
ε αηηηφηεηα θαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ ςχρσζε ζα έπξεπε
αλαδεηεζνχλ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα ηνπ ςπρσηηθνχ, επεηδή ζην
ηέινο ηνπ γξαπηνχ ηνπ Λαθάλ γηα ηελ ςχρσζε, ζην «Τζηεξφγξαθν»,
βξίζθνπκε κηα ζπδήηεζε πνπ θάλεη, ε νπνία αληηπαξαζέηεη ηελ παηξηθή
αλεπάξθεηα –φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κεηα-θξνυδηθνχο– θαη
ηε δηάθιεηζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο. «Αθόκε πεξηζζόηεξν, ε ζρέζε
ηνπ παηέξα κε ηνλ λόκν πξέπεη λα ζεσξεζεί θαζ’ εαπηή, θαζώο εθεί ζα
βξνύκε ηελ αηηία απηνύ ηνπ παξαδόμνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη νιέζξηεο
ζπλέπεηεο ηεο παηξηθήο θηγνύξαο παξαηεξνύληαη κε εμαηξεηηθή ζπρλόηεηα
9

Πξνθαλψο: ηνπ ςπρσηηθνχ ππνθεηκέλνπ (.η.κ.).

ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν παηέξαο έρεη πξαγκαηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
λνκνζέηε ή θαπρηέηαη όηη ηελ έρεη, αθόκε θη αλ όλησο αλήθεη ζε εθείλνπο
πνπ θηηάρλνπλ ηνπο λόκνπο ή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ζηπινβάηεο ηεο πίζηεο,
ζαλ πξόηππν αθεξαηόηεηαο ή αθνζίσζεο, ζαλ ελάξεηνο ή βηξηνπόδνο, ζηελ
ππεξεζία ελόο ζσηήξηνπ έξγνπ, όπνην θαη αλ είλαη εθεί ην αληηθείκελν ή ε
έιιεηςε πνπ δηαθπβεύεηαη, εζληθόηεηαο ή γελλεηηθόηεηαο, αζθάιεηαο ή
πγηεηλήο, θιεξνλνκηάο ή λνκηκόηεηαο, ηεο αγλείαο, ηεο αρξεζηίαο ή ηεο
απηνθξαηνξίαο,10 όια ηνπο ηδεώδε πνπ ηνπ παξέρνπλ πάκπνιιεο επθαηξίεο
λα βξεζεί ζε ζέζε απαμίαο, αλεπάξθεηαο, αθόκα θαη λνζείαο, θνληνινγίο
λα απνθιείζεη ην Όλνκα ηνπ Παηξόο από ηε ζέζε ηνπ ζην ζεκαίλνλ».11
ε απηφ ην θείκελν ππάξρνπλ ππέξνρα, κεγαιεηψδε απνζπάζκαηα πάλσ
ζηνλ παηέξα θαη φιεο ηηο πηζαλέο βιάβεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο Λαθάλ
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην γεγνλφο φηη ε επηινγή ηεο δνκήο θαζνξίδεηαη απφ
ηελ ελδερνκεληθφηεηα ηεο παηξηθήο θηγνχξαο – απηφ είλαη αλαληίξξεην.
Θα παξαηεξήζαηε ηελ θαηάιεμε: «θνληνινγίο, λα απνθιείζεη ην Όλνκα
ηνπ Παηξόο από ηε ζέζε ηνπ ζην ζεκαίλνλ». Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έλαο
παηέξαο ζα είρε θάπνην ξφιν ζηελ επηινγή ηεο ςπρσηηθήο δνκήο εθ
κέξνπο ηνπ γηνπ ή ηεο θφξεο ηνπ, είλαη επεηδή ε ζέζε ηνπ ζα ήηαλ ηέηνηα
πνπ ζα απέθιεηε ην Όλνκα ηνπ Παηξφο απφ ηε ζέζε ηνπ ζην ζεκαίλνλ
ελζαξθψλνληάο ην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα έλα απφζπαζκα
πνπ ην μαλαβξίζθνπκε κε ειαθξψο δηαθνξεηηθή κνξθή ζην εκηλάξην
R.S.I., ην1975. Τπάξρεη ινηπφλ εθεί θάηη πνπ επηκέλεη.
Ερώηηζη ζηην Μ.-Ε. Μπροσς: Σηο ζεμινάριο για ηον Τζόσς, ο Λακάν επίζης
τρηζιμοποιεί ηην έκθραζη «παηρική ανεπάρκεια».

Βεβαίσο. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο, φηαλ ιέεη «θνληνινγίο, λα
απνθιείζεη ην Όλνκα ηνπ Παηξφο απφ ηε ζέζε ηνπ ζην ζεκαίλνλ», νξίδεη
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ παηξηθή αλεπάξθεηα. Γελ ηελ νξίδεη ζαλ έιιεηςε
αγάπεο, ζαλ απνπζία, ηελ νξίδεη απνθιεηζηηθά σο ην λα απνθιείεηαη ην
Όλνκα ηνπ Παηξφο απφ ηε ζέζε ηνπ ζην ζεκαίλνλ. Αιιά δελ ιέεη φηη
νξίδεη ηελ αλεπάξθεηα έηζη. Δκείο είκαζηε ελ ηέιεη εθείλνη πνπ κπνξνχκε
έπεηηα λα επαλέιζνπκε ζε απηφ ην θείκελν θαη λα πνχκε: «Γηα ζηάζνπ,
πνηέ δελ εγθαηέιεηςε απηή ηελ ηδέα ηεο παηξηθήο αλεπάξθεηαο, γηα ηελ
νπνία εδψ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε φηη ηελ ηαθηνπνηεί ζην άςε ζβήζε κε
ηξφπν πνιχ θξηηηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο κεηα-θξνυδηθνχο, αιιά ηνχην
Ο Lacan εδψ παίδεη κε ηελ, ακεηάθξαζηε ζηα ειιεληθά, νκνερία ησλ ιέμεσλ: «du pur, du
pire ou de l’empire» (.η.κ.).
11
ην ίδην. ζ. 579.
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παξακέλεη εληνχηνηο έλα ζεκείν δηεξψηεζεο». Απηφ ην κηθξφ απφζπαζκα
βξίζθεηαη θαη’ επαλάιεςε ζην ηέηαξην εκηλάξην, ην νπνίν είλαη κηα
απφπεηξα λα ελζαξθσζεί θιηληθά ην δήηεκα ηεο παηξηθήο κεηαθνξάο. Να
ελζαξθσζεί θιηληθά, ζεκαίλεη φηη ε παηξηθή κεηαθνξά είλαη έλα καζήκην,
κηα γξαθή πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο δνκέο θαη γηα φια ηα ππνθείκελα. Σν ελ
ιφγσ απνξξέεη απφ ηε ζέζε «ην αζπλείδεην είλαη δνκεκέλν ζαλ
γιψζζα». Όιε ε πξνζπάζεηα ηνπ Λαθάλ είλαη λα δείμεη πψο ιεηηνπξγεί
δηαθνξηθά ην νηδηπφδεην ζηηο δηάθνξεο δνκέο. Έρεηε έλα παξάδεηγκα ζην
ηέηαξην εκηλάξην κε ηε θνβία. Δίλαη εληειψο πξαθηηθέο εξγαζίεο:
«παίξλσ ηνλ [καζεκηαθφ] ηχπν ηεο παηξηθήο κεηαθνξάο θαη ηνλ
εθαξκφδσ ζε εκπεηξηθά θιηληθά ζηνηρεία, γηα λα δσ πψο ιεηηνπξγεί ζε
κηα πεξίπησζε θνβίαο. Καη ςάρλσ πνπ λα βάισ ηελ κηθξή Άλλα, ηνπο
ιχθνπο, ηε κηθξή θακεινπάξδαιε, θιπ. Πνχ λα βάισ ηα δηάθνξα
ζεκαίλνληα ζην πιαίζην ηνπ ηχπνπ». Θεσξψ φηη εδψ πξφθεηηαη γηα κηα
απφπεηξα ηεο ίδηαο ηάμεο, κηα απφπεηξα λα μαλακπνχλ ζηελ παηξηθή
κεηαθνξά ηα δεδνκέλα ηεο αηνκηθήο ηζηνξίαο ελφο ππνθεηκέλνπ κε φξνπο
ζεκαηλφλησλ, θαζψο ε παηξηθή κεηαθνξά ηξνπνπνηείηαη δνκηθά ιφγσ ηεο
δηάθιεηζεο ελφο ζηνηρείνπ ηεο. Ζ παηξηθή κεηαθνξά ζηελ ςχρσζε είλαη
εληειψο εηνηκφξξνπε, αθνχ πξέπεη λα αθαηξέζεη θαλείο ην Όλνκα ηνπ
Παηξφο απφ ηνλ ελ ιφγσ ηχπν. ηελ ζέζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο
ππάξρεη κηα νπή, έλα ράζκα. Τπάξρεη Δπηζπκία ηεο Μεηέξαο, δελ
ππάξρεη Όλνκα ηνπ Παηξφο. Ση καο δίλεη απηφ; Μαο δίλεη εληειψο
δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, ηνπηέζηηλ φηη ε ζεκαίλνπζα ππνθαηάζηαζε
δελ είλαη πιένλ δπλαηή. Θα κπνξνχζακε εμάιινπ λα πξνζπαζήζνπκε λα
ην γξάςνπκε.
Ερώηηζη ζηην Μ.-Ε. Μπροσς: Σηον ασηιζμό, δεν μπορούμε άραγε να πούμε όηι η
επιθσμία ηης μηηέρας ιζούηαι με ηην απόλασζη ηης μηηέρας;

Ναη, εθφζνλ δελ ππάξρεη νχηε επηζπκία ηεο κεηέξαο, νπφηε επηζπκία ηεο
κεηέξαο ίζνλ απφιαπζε ηεο κεηέξαο. Όκσο απηφ ζπγθεθξηκέλα είλαη
αξθεηά ιεπηφ δήηεκα, δηφηη νδεγεί ζε ζεσξίεο ηνπ ηχπνπ «ην
θαζπζηεξεκέλν παηδί θαη ε κεηέξα ηνπ». Καηά θάπνηνλ ηξφπν, ε κεηέξα
πάληνηε είλαη κεδεληθή θαη πάληνηε απνιακβάλεη. Μπνξνχκε φκσο
άξαγε θιηληθά λα δείμνπκε φηη κηα κεηέξα έρεη απηηζηηθφ παηδί επεηδή
απνιακβάλεη; ην πξψην κέξνο ηεο παηξηθήο κεηαθνξάο, ππάξρεη ήδε
έλα ζεκαίλνλ πνπ είλαη ε επηζπκία ηεο κεηέξαο. Υξεηάδεηαη ήδε λα
ζπγθξνηεζεί ε επηζπκία ηεο κεηέξαο σο ηέηνηα. Καη απηφ είλαη έλα πξψην

εγρείξεκα, γηα ην νπνίν ν Λαθάλ δελ κηιάεη. Σν ζεσξεί σο ήδε
ζπγθξνηεκέλν.
Σν δήηεκα ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα πξνυπνζέηεη ηελ πηψζε ηεο
επηθξάηεζεο ηνπ νηδηπνδείνπ ζηελ ςχρσζε. Δπεηδή εθείλε ηελ ρξνληθή
ζηηγκή ην νηδηπφδεην νξίδεηαη απφ ηνλ Λαθάλ κέζσ ηεο παηξηθήο
κεηαθνξάο –θαη ζα πεη ν ίδηνο αξγφηεξα φηη πξφθεηηαη γηα ηελ δηθή ηνπ
εξκελεία ηνπ θξνυδηθνχ νηδηπνδείνπ– είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
ζεσξήζνπκε φηη θπζηνινγηθά ε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα δελ ζπζρεηίδεηαη κε
ην νηδηπφδεην. Κιηληθά, είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ, δηφηη απηφ ζεκαίλεη φηη ε
ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα δελ είλαη ε ψζε-πξνο-ηε-κεηέξα. ηελ ςχρσζε δελ
βξηζθφκαζηε ζην νηδηπφδεην πιαίζην, φπνπ ε γπλαίθα εθιακβάλεηαη
πάληνηε σο κία νηθνδέζπνηλα. ηελ ςχρσζε ππάξρνπλ αιεζηλέο
γπλαίθεο.
Ο ξέκπεξ είλαη κηα αιεζηλή γπλαίθα. Ναη, αιιά γπλαίθα πνπ επίζεο
είλαη ε κεηέξα κηαο λέαο αλζξσπφηεηαο. Τπάξρεη ινηπφλ επαλεηζαγσγή
ηνπ κεηξηθνχ ζεκαίλνληνο, ην νπνίν φκσο επαλέξρεηαη πξνζδηνξίδνληαο
ηε γπλαίθα ηνπ Θενχ σο κεηέξα κηαο λέαο αλζξσπφηεηαο. Βξηζθφκαζηε
θαη πάιη ζηελ ελφξκεζε ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο.
ηελ ςχρσζε βιέπνπκε πνιιά ππνθείκελα πνπ έρνπλ απηφλ ηνλ ηχπν
παξαιεξήκαηνο. Πξηλ απφ ηξεηο κήλεο, ζπλάληεζα κία θπξία, ε νπνία
πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηελ ηδέα φηη ήηαλ ε Παξζέλνο Μαξία. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζέγγηδε ηνχην ην πεδίν, είρε ηελ ηάζε
λα απνδηνξγαλψλεηαη εληειψο. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε απηήο ηεο
ζπλάληεζεο, είρακε θαηαιήμεη φηη απηφ ήηαλ γηα εθείλε κηα ηξνπηθφηεηα
ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα.
[…]12
Σα ιέσ φια απηά κε αθνξκή ην δήηεκα ησλ λέσλ κνξθψλ πνπ ιακβάλεη
ην νηδηπφδεην δήηεκα ζε κηα θνηλσλία, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ
δηεπζεηεί ην δήηεκα ηεο παηξφηεηαο κέζσ ηνπ ιφγνπ ηεο επηζηήκεο. Ο
ιφγνο ηεο επηζηήκεο ηξνπνπνηεί ην δήηεκα ηεο νηθνγέλεηαο φπσο επίζεο
θαη ην δήηεκα ηεο ζξεζθείαο.
Ση απνκέλεη απφ ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο; Θα κπνξνχζακε λα
απνδείμνπκε φηη απηφ πνπ απνκέλεη είλαη ε παηξηθή κεηαθνξά.
Παξαιείπεηαη κηα εθηελήο παξέθβαζε, φπνπ ε νκηιήηξηα αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα θαη
πεξηζηαηηθά ζπλ-γνλετθφηεηαο θαη νκν-γνλετθφηεηαο. (.η.κ.)
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Γεδνκέλνπ φηη ε επηζπκία ηεο κεηέξαο δελ εθιακβάλεηαη απφ ηνλ Λαθάλ
σο ζεμνπαιηθή επηζπκία γηα ηνλ παηέξα, αιιά σο κηα επηζπκία
«εθηίκεζεο γηα ηνλ ιόγν ηνπ, […] γηα ηελ απζεληία ηνπ, […] γηα ηε ζέζε
ηελ νπνία επηθπιάζζεη ζην Όλνκα ηνπ Παηξόο κέζα ζηελ πξναγσγή ηνπ
λόκνπ».13
[…]14
Γε λνκίδσ φηη απηέο νη ζχγρξνλεο κνξθέο νηθνγέλεηαο, νη νπνίεο
θαηλνκεληθά ηξνπνπνηνχλ κέζα ζην βίσκα θαη ζηα ιεγφκελα ησλ
ππνθεηκέλσλ ηνλ ιφγν πεξί ηεο νηθνγέλεηαο, φηη ζίγνπλ ηελ παηξηθή
κεηαθνξά. Δμ νπ ε ηδέα κνπ φηη, εθείλν ην νπνίν ζίγνπλ, είλαη κάιινλ ην
δήηεκα ηεο δηάθιεηζεο, θαη φηη ζε κηα δηάγλσζε πξέπεη πάληνηε λα
ηίζεηαη απηφ αθξηβψο ην δήηεκα. Έρεη15κηα πνιχ εθζειπκέλε πιεπξά.
Μπνξνχκε κήπσο λα ζεσξήζνπκε φηη απηφ ζα ήηαλ ζηελ πεξίπησζή ηνπ
κηα ζέζε ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα; Γελ ην λνκίδσ.

2. Η στέση τοσ Σρέμπερ με το θηλσκό
«Σελ Verwerfung ινηπόλ εκείο ζα ηελ απνθαινύκε δηάθιεηζε [forclusion]
ηνπ ζεκαίλνληνο».16
Σν ζέκα ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα ζπλδέεηαη κε ην ζέκα ηεο δηάθιεηζεο
ηνπ ζεκαίλνληνο. Ζ γπλαίθα ζηελ έθθξαζε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα
ππνδεηθλχεη έλα ζεκαίλνλ θαη φρη ηε ζειπθφηεηα: δελ είλαη ώζε-πξνο-ηεζειπθόηεηα. Γελ είλαη ώζε-πξνο-ην-λα-είκαη-κηα-γπλαίθα, ψζε πξνο κηα
ζέζε ζειπθήο επηζπκίαο. Δίλαη κηα ώζε-πξνο-ην-ζεκαίλνλ. Όηαλ έιεγα
[γηα εθείλν ηνλ αζζελή] «είλαη εθζειπκέλνο», δελ είλαη θάηη πνπ ζεκαίλεη
κία ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα, αιιά κάιινλ κηα ζέζε επηζπκίαο.
O Λαθάλ εηζάγεη ην δήηεκα ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα θαη ηεο
ζειπθφηεηαο κε αθεηεξία ην εξψηεκα ηεο ζπκβνιηθήο ηξηάδαο –
Γεκηνπξγφο, δεκηνχξγεκα, δεκηνπξγεκέλνο. Σν ρήκα Ι νξγαλψλεηαη
απφ απηή ηελ ηξηάδα, ε νπνία έξρεηαη ζηε ζέζε ησλ Μ, Η θαη Ρ.17 Ζ
δεκηνπξγία εθιακβάλεηαη εδψ ζην επίπεδν ηεο πιηθφηεηαο ηνπ
ην ίδην.
Ό,ηη θαη ζηελ ππνζεκείσζε 12.
15
Δλλνείηαη θάπνηνο ππφ ζπδήηεζε αζζελήο.
16
ην ίδην, ζ. 558.
17
ην ίδην, ζ. 571.
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θαηλνκέλνπ. Γελ ζπληζηά κεηαθνξά. Γελ ππάξρεη απνιχησο θακία
κεηαθνξά, νχηε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζειπθφηεηαο, νχηε
ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο γελεαινγίαο, νχηε
ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δεκηνπξγίαο.
Με αθεηεξία απηφ, ν Λαθάλ ζεκεηψλεη:

1) Tνλ κηζνγπληζκό ηνπ ξέκπεξ
«Ωζηόζν, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ν Θεόο επηηξέπεη κέζσ ησλ
εθδειώζεώλ ηνπ λα επεθηαζεί αθόκα πην πέξα ην πεδίν ησλ όλησλ δίρσο
επθπΐα, ησλ όλησλ πνπ δελ μέξνπλ ηη ιέλε, ησλ αλόεησλ όλησλ, όπσο απηά
ηα ζαπκαζηά πνπιηά, απηά ηα νκηινύληα πνπιηά, απηά νη πξνζάιακνη ηνπ
νπξαλνύ […], ζηα νπνία ν κηζνγπληζκόο ηνπ Φξόπλη (θαη εθείλνο ηνπ
ξέκπεξ) αλίρλεπζε κε ηελ πξώηε καηηά ηηο απνλήξεπηεο ρήλεο πνπ ήηαλ νη
θνπέιεο, ζύκθσλα κε ηα ηδεώδε ηνπ επνρήο ηνπ, ώζηε λα ην επηβεβαηώζεη
από ηα θύξηα νλόκαηα πνπ ην ππνθείκελν ηνύο έδσζε αξγόηεξα».18 ην
θαληαζηαθφ επίπεδν, ππάξρεη ινηπφλ ν κηζνγπληζκφο, ην κίζνο γηα ηηο
γπλαίθεο. Όπνηνο ιέεη ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα, ιέεη κίζνο γηα ηηο γπλαίθεο –
δελ είλαη θάηη ηφζν πξσηφηππν, άιισζηε.

2) Σελ απάιεηςε ηνπ αλδξηζκνύ [émasculation]
ηε ζηξαηεγηθή ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα, πξέπεη λα αλαδεηά θαλείο
πάληα ηε ζηηγκή απάιεηςεο ηνπ αλδξηζκνχ. «Δηόηη ζην πεδίν ηνπ
θαληαζηαθνύ ήδε πξνεγνπκέλσο είρε αλνίμεη γη’ απηόλ ην ράζκα πνπ
απαληνύζε ζηελ έιιεηςε ηεο ζπκβνιηθήο κεηαθνξάο, ράζκα ην νπνίν δελ
κπνξνύζε λα μεπεξαζηεί παξά κόλν κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
Entmannung (ηεο απάιεηςεο ηνπ αλδξηζκνύ). Αλ θαη αξρηθά ζπληζηνύζε
γηα ην ππνθείκελν αληηθείκελν ηξόκνπ, ζηε ζπλέρεηα έγηλε απνδεθηή σο
έλαο ινγηθόο ζπκβηβαζκόο, … θαη έθηνηε σο θάηη αζεξάπεπην … θαη σο
κειινληηθό θίλεηξν κηαο ιύηξσζεο πνπ αθνξά ζην ζύκπαλ».19 Ζ απάιεηςε
ηνπ αλδξηζκνχ –ηελ νπνία ν Φξφπλη εθιακβάλεη κάιινλ απφ ηε ζθνπηά
ηνπ επλνπρηζκνχ– ζεσξείηαη απφ ηνλ Λαθάλ σο ε αδπλαηφηεηα λα
θαιιηθνπνηεζεί ην φξγαλν, αδπλαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην Φ0,
[δηάθιεηζε θαιιηθήο ζεκαζίαο] ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην Ρ0 [δηάθιεηζε
ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο]. Απηφ ην Ρ είλαη ην ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη λα
εγθαηαζηαζεί ην Φ, δειαδή –ην ιέσ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απ’ φ,ηη ν
ην ίδην, ζ. 561.
ην ίδην, ζ. 564.
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Λαθάλ– λα εμαλζξσπηζηεί ην φξγαλν. Πξφθεηηαη γηα κηα άξζξσζε ηνπ
αηζζήκαηνο ηεο δσήο ζηε ζπκβνιηθή ηάμε. Δλψ ζηελ ςχρσζε, ηα
θαηλφκελα φπσο απηέο νη παξαιεξεηηθέο γελεαινγηθέο αλαδεηήζεηο είλαη
ην απνηέιεζκα κηαο απνζχλδεζεο κεηαμχ ζπκβνιηθήο γελεαινγίαο θαη
αηζζήκαηνο ηεο δσήο. Απηφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε ζχλδεζε κε ην
αίζζεκα ηεο δσήο, κε φ,ηη ην δησθηηθφ κπνξεί λα ελέρεη απφ ηελ πιεπξά
κηαο απφιαπζεο πνπ εηζβάιιεη, θαη φρη απφ ηελ πιεπξά κηαο
απνιαπζηαθήο απνλέθξσζεο, είλαη ην Φ, ην νπνίν πεξηνξίδεη ηελ
απνλέθξσζε θαη ην αίζζεκα ηεο δσήο. Πξάγκαηη, έρνπκε ην αίζζεκα ηεο
δσήο ζηελ ςχρσζε, ην νπνίν είλαη εθηφο λνήκαηνο, ην νπνίν είλαη
παληνδχλακν. ηε ζρηδνθξέλεηα απηφ πξνθαιεί φια εθείλα ηα καδηθά
ζσκαηηθά θαηλφκελα, φπνπ ε δσή ηξαβάεη ην δξφκν ηεο νινκφλαρε. Σα
φξγαλα ηξαβάλε ην δξφκν ηνπο νινκφλαρα, είλαη δσληαλά ή πεζαίλνπλ,
αιιά ε δσή θαη ε απφιαπζή ηεο είλαη εθεί αλεμέιεγθηεο. Πξφθεηηαη γηα
κε εληνπηδφκελε απφιαπζε, δηφηη γηα λα ππάξμεη έλαο ηφπνο, ρξεηάδεηαη
κηα ζέζε, θαη γηα λα ππάξμεη ζέζε, ρξεηάδεηαη έλα ζεκαίλνλ. Γεληθά,
ζηελ ςχρσζε, ην αίζζεκα ηεο δσήο δελ ιείπεη. Τπάξρεη έλα αίζζεκα ηεο
αθαηέξγαζηεο δσήο πνπ είλαη εθεί, αιιά πνπ δελ αξζξψλεηαη ζην
ζπκβνιηθφ ζχζηεκα, θαη επνκέλσο ε ζεκαίλνπζα απνλέθξσζε δελ έρεη
ηφπν. Απηή ε απνλέθξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ
ζεκαίλνληνο ηεο δσήο πνπ είλαη ην Φ, κε βάζε ην νπνίν θαη ην ίδην ην
ζεμνπαιηθφ φξγαλν ιακβάλεη επίζεο ηε ζέζε ηνπ. Ο δπζηπρήο ξέκπεξ
λνηψζεη νιφηεια ακήραλνο κπξνζηά ζην φξγαλφ ηνπ. Καη ν ηξφπνο γηα λα
ηνπ δψζεη ηε ζέζε ηνπ είλαη λα ην ράζεη, είλαη ε απάιεηςε ηνπ
αλδξηζκνχ. Τπνζηεξίδσ φηη ε απάιεηςε ηνπ αλδξηζκνχ είλαη ην
ηζνδχλακν ηνπ Φ, ελφο Φ πνπ έξρεηαη ζηε ζέζε ελφο Φ0. Δμππεξεηεί ηε
θαιιηθνπνίεζε. Γη’ απηφ θαη κεηά απφ ηνχην, θαζίζηαηαη δπλαηή κηα
θαηαζθεπή, κηα ηάμε ηνπ θφζκνπ, παξαιεξεκαηηθή βεβαίσο. Πηζηεχσ
φηη δελ κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηελ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα ρσξίο απηή
ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ Φ0 ,ηνπηέζηηλ κηα πξαγκάηεπζε ηνπ αηζζήκαηνο
ηεο αλφεηεο δσήο – πνπ δελ είλαη εμαλζξσπηζκέλε, πνπ δελ έρεη πηαζηεί
ζηα δίρηπα ηνπ ζεκαίλνληνο.

3) Σε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ
«Δίρσο ακθηβνιία, ην πξνκάληεκα ηνπ αζπλεηδήηνπ πξνεηδνπνίεζε πνιύ
λσξίο ην ππνθείκελν όηη, αθνύ δελ κπνξεί λα είλαη ν θαιιόο πνπ ιείπεη
από ηε κεηέξα (αθνύ ε ύπαξμή ηνπ δελ κπνξεί λα ιάβεη θαιιηθή ζεκαζία

από ηελ επηζπκία ηεο κεηέξαο), ηνπ απνκέλεη ε ιύζε λα είλαη ε γπλαίθα
πνπ ιείπεη ζηνπο άλδξεο».20 Βιέπνπκε φηη ν Λαθάλ ζέηεη ζην επίπεδν ηνπ
Φ ην λα είλαη ν θαιιφο ηεο κεηέξαο θαη ην λα είλαη ε γπλαίθα πνπ ιείπεη
ζηνπο άλδξεο.
Ερώηηζη ζηην Μ.-Ε. Μπ.: Υπό ηην έννοια ασηή λέγαηε όηι η απάλειυη ηοσ
ανδριζμού είναι ιζοδύναμη με ηο Φ, σπό ηην έννοια ηού είναι;

Αθξηβψο, ην ιέεη παξαθάησ: «Εδώ αθξηβώο έγθεηηαη ην λόεκα απηήο ηεο
θαληαζίσζεο, πνπ ε ζπζρέηηζή ηεο ππνγξακκίζηεθε έληνλα από ηελ πέλα
ηνπ ξέκπεξ, θαη πνπ όπσο παξαζέζακε πην πάλσ αλάγεηαη ζηελ πεξίνδν
επώαζεο ηεο δεύηεξεο αζζέλεηάο ηνπ, δειαδή ηελ ηδέα όηη ζα ήηαλ σξαίν
λα ήηαλ γπλαίθα πνπ πθίζηαηαη ηε ζπλνπζία».21
Απηφ πάληνηε κε έθαλε λα αλαξσηηέκαη γηα ηε δηάθξηζε πνπ ππάξρεη
αλάκεζα ζε απηή ηε θαληαζίσζε φηη «ζα ήηαλ σξαίν λα ήκνπλ γπλαίθα
πνπ πθίζηαηαη ηε ζπλνπζία» θαη ζηε ζηηγκή ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα.
Γηφηη απηφ δελ ζπληζηά ηελ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα. Παξφιν πνπ ιέεη:
«Απηή ε ιύζε ήηαλ σζηόζν πξόσξε».22 Με άιια ιφγηα, ην «ζα ήηαλ
σξαίν λα ήκνπλ γπλαίθα» απνξξέεη απφ ην πξνκάληεκα ηνπ αζπλεηδήηνπ
φηη δελ είλαη ν θαιιφο πνπ ιείπεη απφ ηελ κεηέξα, θαη παίδεη κε ηελ
έιιεηςε – ν θαιιφο πνπ ιείπεη απφ ηε κεηέξα, ε γπλαίθα πνπ ιείπεη απφ
ηνπο άλδξεο. Ο επλνπρηζκφο ηεο επηζπκίαο ηεο κεηέξαο είλαη αθξηβψο
εθείλν πνπ δελ ιεηηνπξγεί σο έιιεηςε. ηελ θαληαζίσζε πνπ απνξξέεη
απφ απηφ, ην λα πθίζηαηαη ηε ζπλνπζία έξρεηαη ζηε ζέζε ηεο έιιεηςεο˙
είλαη κηα δξακαηνπνηεκέλε, ζαδηζηηθή εθδνρή ηεο έιιεηςεο.
Απηφ δελ αξθεί γηα λα ζπληζηά ηελ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα. Ίζσο, ζε πάξα
πνιιέο πεξηπηψζεηο, αλαθαιχπηνπκε θάηη ηεο ηάμεο κηαο απφπεηξαο λα
αλαπηπρζνχλ θάπνηα ηζνδχλακα ηεο θαιιηθήο έιιεηςεο, πνπ δελ
θαηαιήγεη ζε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα, αιιά ζε άιιε κνξθή
παξαιεξήκαηνο. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
ςχρσζεο, έρνπκε ην «(δελ) κπνξψ λα είκαη ν θαιιφο πνπ ιείπεη απφ ηε
κεηέξα», θάηη θαζνιηθήο ηζρχνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηάθιεηζε ηνπ
Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο. Όκσο δελ έρνπκε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σο
ιχζε ην «είκαη ε γπλαίθα πνπ ιείπεη ζηνπο άλδξεο». Ίζσο κπνξεί λα πεη

ην ίδην, ζ. 566.
ην ίδην.
22
ην ίδην.
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θαλείο φηη «είκαη ν εγέηεο πνπ ιείπεη ζηηο κάδεο», ή «είκαη ν Υξηζηφο πνπ
ιείπεη απφ ηελ αλζξσπφηεηα»: «είκαη ν … πνπ ιείπεη απφ …».
Θα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη, πξηλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ιχζε πνπ
ζα ήηαλ ε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα, ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη άιιεο
ιχζεηο πνπ ζα ππάγνληαλ ζηελ ίδηα ινγηθή, αιιά πνπ δελ ζα
εκθαλίδνληαλ θιηληθά κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δίλαη ε ππφζεζε πνπ θάλσ.
Ερώηηζη ζηην Μ.-Ε. Μπ.: Σσνεπώς, θα ήηαν ένα ζηοιτείο ηοσ παραληρήμαηος και
ότι ένα ζηοιτείο ηης δομής;

Αθξηβψο. πγρξφλσο φκσο, απηφ απνξξέεη απφ ηε δνκή. Γελ είλαη κηα
ιχζε θαζνιηθήο ηζρχνο. Δλψ ην «(δελ) κπνξψ λα είκαη ν θαιιφο πνπ
ιείπεη απφ ηε κεηέξα» είλαη θαζνιηθφ. Τπάξρνπλ ιχζεηο πνπ ζα
ππάγνληαλ ζηελ ίδηα ινγηθή, ζηελ ίδηα δνκή, αιιά πνπ ζα ήηαλ θαηά
θάπνηνλ ηξφπν δηαθνξεηηθέο ζηελ δηαηχπσζή ηνπο. Όηαλ ιέσ «είκαη ν
Φχξεξ πνπ ιείπεη ζηηο κάδεο», ζθέπηνκαη ηνλ Υίηιεξ θαη κεξηθνχο
άιινπο.
Ερώηηζη ζηην Μ.-Ε. Μπ.: Αν ζκεθηούμε ηον Τζόσς, θα μπορούζε να είναι ο
ζσγγραθέας ποσ λείπει ζηοσς πανεπιζηημιακούς;

Γελ πηζηεχσ φηη κπνξνχκε λα βξνχκε ζηνλ Σδφπο κηα ώζε-πξνο-ηεγπλαίθα, δηφηη ε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα ηνπνζεηείηαη σο ην ηειεπηαίν
ζηάδην κηαο παξαιεξεηηθήο επεμεξγαζίαο. Τπάξρεη [ζηνλ ξέκπεξ] ε
ζηηγκή απάιεηςεο ηνπ αλδξηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ην «είκαη ν … πνπ
ιείπεη απφ … », θαη κεηά ππάξρεη ρξνλνινγηθά ν ζάλαηνο ηνπ
ππνθεηκέλνπ.
Λνηπφλ, μαλαγπξίδσ ηψξα ζε απηφ πνπ ιέεη ν Λαθάλ γηα ηελ θαληαζίσζε
φηη «ζα ήηαλ σξαίν λα ήκνπλ γπλαίθα πνπ πθίζηαηαη ηε ζπλνπζία»,
κηιάεη γηα «πξφσξε ιχζε», επεηδή ππάξρεη θαη θάηη πνπ δελ έρεη
δηεπζεηεζεί. Λέεη επ’ απηνχ: «Όζνλ αθνξά ζηελMenschenspielerei (όξνο
πνπ εκθαλίδεηαη ζηε βαζηθή γιώζζα, θαη ζεκαίλεη ζηε ζεκεξηλή γιώζζα:
ξηθηθί ζηνπο άλδξεο)…».23
Ερώηηζη ζηην Μ.-Ε. Μπ.: Τι ζημαίνει Menschenspielerei;

Σν παηρλίδη ησλ αλδξψλ, παηρλίδη κε ηνπο άλδξεο, κε άιια ιφγηα, είλαη ε
ζπληξνθηά ησλ αλδξψλ πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα αθνινπζεί. Έηζη, απφ
ην ίδην.[Ο Λαθάλ γξάθνληαο: «Du rififi chez les hommes», παξαπέκπεη ζηελ νκψλπκε
ηαηλία (ειιεληθφο ηίηινο Ρηθηθί) πνπ γχξηζε ν Επι Νηαζζέλ ην 1955 (.η.κ.)].
23

απηφ ην «ζα ήηαλ σξαίν λα ήκνπλ γπλαίθα πνπ πθίζηαηαη ηε ζπλνπζία»
ζα έπξεπε λα επαθνινπζήζεη έλα παηρλίδη κε ηνπο άλδξεο, ηνπηέζηηλ ε
νκνθπινθηιία. Λέεη ινηπφλ: «[Όζνλ αθνξά ζηελ Menschenspielerei,]
κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε επίθιεζε ζηνπο γελλαίνπο άλδξεο έκειιε λα πέζεη
ζην θελό, γηα ηνλ ιόγν όηη απηνί απέβεζαλ ην ίδην αδηαλόεηνη όζν ην
ππνθείκελν ην ίδην, δειαδή νιόηεια ζηεξεκέλνη όπσο απηόο από θαιιό».24
Απηφ είλαη πνπ θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ νκνθπινθηιία θαη ζηελ
ελφξκεζε ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα. Γηαηί απηφ δελ ιεηηνπξγεί εδψ;
Γλσξίδνπκε φηη ε νκνθπινθηιία είλαη κεξηθέο θνξέο κηα αλαπιήξσζε.
πάληα, αιιά ζπκβαίλεη. Δδψ βέβαηα δελ ππάξρεη άλδξαο, ζπλεπψο ε
ιχζε δελ είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθή.
«Απηό ζπκβαίλεη, επεηδή είρε παξαιεηθζεί από ην θαληαζηαθό ηνπ
ππνθεηκέλνπ, όρη ιηγόηεξν γηα εθείλνπο απ’ ό,ηη γηα ηνλ ίδην, εθείλε ε
γξακκή ε ραξαγκέλε παξάιιεια πξνο ην πεξίγξακκα ηεο κνξθήο [ηεο
θακεινπάξδαιεο], ηελ νπνία κπνξνύκε λα δνύκε ζ’ έλα ζρέδην ηνπ κηθξνύ
Χάλο, θαη ην νπνίν είλαη νηθείν ζηνπο γλώζηεο ηεο παηδηθήο
δσγξαθηθήο».25 Σνπ ιείπεη ν θαιιφο, ην κηθξφ θαιιηθφ ζεκάδη πνπ
βιέπνπκε ζην ζρέδην ηνπ Υάλο. Σνπ ιείπεη ην πνπιάθη. Ζ θαληαζίσζε
φηη «ζα ήηαλ σξαίν λα ήκνπλ γπλαίθα πνπ πθίζηαηαη ηε ζπλνπζία» κε
δπζθνιία ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε εθείλε ηε θάζε. «Έηζη ε
θαηάζηαζε θόληεπε λα ιηκλάζεη θαηά ηξόπν αξθεηά αηηκσηηθό, αλ ην
ππνθείκελν δελ θαηόξζσλε λα ηελ δηαζώζεη επθπώο».26 Πνηα είλαη ε
επθπήο δηάζσζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ξέκπεξ, θαζηζηψληαο δπλαηή ηε
ιχζε πνπ δηαθαηλφηαλ ζε εθείλεο ηηο θαληαζηψζεηο; «Άξζξσζε ν ίδηνο ηε
δηέμνδν […] κε ηνλ όξν Versöhnung: ε ιέμε έρεη ην λόεκα ηεο εμηιέσζεο,
ηνπ εμεπκεληζκνύ θαη, δεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο βαζηθήο
γιώζζαο, πξέπεη λα βξίζθεηαη αθόκα πην θνληά ζην αξρηθό λόεκα ηεο
Sühne, ηνπηέζηηλ ηεο ζπζίαο».27 Δθείλε ηε ζηηγκή, έρνπκε ην αιεζηλφ
ειαηήξην γηα ηελ αλαηξνπή ηεο ζέζεο αγαλάθηεζεο πνπ πξνθαινχζε
αξρηθά ζην ππνθείκελν ε ηδέα ηεο εθηνκήο [éviration], ηεο απάιεηςεο ηνπ
αλδξηζκνχ. Γηαηί άξαγε πξηλ απφ απηφ δελ αληέρεη ηελ εθηνκή, θαη κεηά
ηελ αληέρεη; Γηφηη απηή ε ζπζία είλαη ε εθηνκή. Υξεηάδεηαη ε εθηνκή γηα
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λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε ιχζε. Δθείλν πνπ θάλεη ηελ εθηνκή
αλεθηή, «είλαη αθξηβώο όηη ελ ησ κεηαμύ ην ππνθείκελν είλαη λεθξό».28
Απηφ πνπ έρνπκε εδψ είλαη ν ζάλαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ. «Εκείο κπνξνύκε
λα αξθεζηνύκε ζηε δηαβεβαίσζε πνπ καο παξέρνπλ ηα ηαηξηθά
πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία καο δίλνπλ, ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ηελ εηθόλα
ηνπ αζζελή λα είλαη βπζηζκέλνο ζηελ θαηαηνληθή εκβξνληεζία. […]
Πξόθεηηαη γηα ην γεγνλόο, πνπ νη θσλέο, πάληνηε ελεκεξσκέλεο από θαιέο
πεγέο θαη πάληνηε ζηαζεξέο ζηελ ππεξεζία ηνπο λα πιεξνθνξνύλ, ηνπ
γλσζηνπνίεζαλ εθ ησλ πζηέξσλ κε ηελ εκεξνκελία ηνπ θαη κε ην όλνκα
ηεο εθεκεξίδαο, ζηηο λεθξνινγίεο ηεο νπνίαο είρε θαηαρσξηζηεί».29 Οη
θσλέο ιέλε, «πέζαλεο ηελ ηάδε κέξα ηάδε ψξα». Τπάξρεη ε θαηαηνλία, ν
ζάλαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε δπλαηφηεηα ηεο ιχζεο ηεο απάιεηςεο ηνπ
αλδξηζκνχ θαη, εθείλε ηε ζηηγκή, έξρεηαη ε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα.
Βιέπνπκε θαζαξά φηη ην λα είλαη ε γπλαίθα πνπ ιείπεη ζηνλ Θεφ δελ
είλαη πιένλ ην ίδην ζρήκα, νη άλδξεο έρνπλ εμαθαληζηεί, ην αλζξψπηλν
είδνο έρεη εμαθαληζηεί θαη, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ππνθεηκέλνπ, [απηφο]
έρεη πεξάζεη ζηελ πιεπξά ηνπ Θενχ. Δθείλν πνπ δελ κπνξνχζε λα
απνδερηεί κε ηνπο αλζξψπνπο, κπνξεί λα ην απνδερηεί κε ηνλ Θεφ. Γη’
απηφ φκσο είλαη λεθξφο ζην επίπεδν ηεο εγγξαθήο ζην φλνκα. Ηδνχ ηη
πξνζππνγξάθεη ην ελ ιφγσ θαηλφκελν.
Δθηφο απφ απηφ, ν Λαθάλ κηιάεη γηα «ηξαλζεμνπαιηθή απφιαπζε»,30
φπσο ζα είδαηε ζην ρήκα Ι. Απηή ε ηξαλζεμνπαιηθή απφιαπζε
ηξνπνπνηείηαη, θαζνξίδεηαη κε αθεηεξία ηελ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα, ε
νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ λέν παξηελέξ, πνπ είλαη ν ζετθφο παξηελέξ.
Δίλαη ζπγρξφλσο ζέζε ηξαλζεμνπαιηθή θαη ζέζε εξσηνκαληαθή.
Ση είλαη ε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα ελ ελ ζρέζεη πξνο απηφ γηα ην νπνίν ζαο
κίιεζα ζηελ αξρή, δειαδή ην έκθπιν πεδίν; «Πηζηεύνπκε όηη απηόο ν
ζπκβνιηθόο πξνζδηνξηζκόο απνδεηθλύεηαη ζηε κνξθή κε ηελ νπνία έξρεηαη
λα αλαζπγθξνηεζεί ε θαληαζηαθή δνκή».31 Ζ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα είλαη
κηα αλαζπγθξφηεζε ηεο θαληαζηαθήο δνκήο κεηά ηελ απνηπρία ηεο. «ε
απηό ην ζηάδην, απηή [ε θαληαζηαθή δνκή] παξνπζηάδεη δύν όςεηο […] Η
πξώηε είλαη κηα ηξαλζεμνπαιηθή πξαθηηθή, θαζόινπ αλάμηα λα ζπζρεηηζζεί
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κε ηε «δηαζηξνθή» […] βιέπνπκε ην ππνθείκελό καο λα παξαδίδεηαη ζε
κηα εξσηηθή δξαζηεξηόηεηα, γηα ηελ νπνία ηνλίδεη όηη γίλεηαη απζηεξά θαηά
κόλαο, αιιά νκνινγεί θαη ηηο ηθαλνπνηήζεηο πνπ ηνπ πξνζθέξεη. Δειαδή,
εθείλεο πνπ ηνπ δίλεη ε εηθόλα ηνπ ζηνλ θαζξέπηε, όηαλ, πεξηβεβιεκέλνο κε
ηα ζηνιίδηα ηεο γπλαηθείαο ακθίεζεο, ηίπνηε, ιέεη, ζην πάλσ κέξνο ηνπ
ζώκαηόο ηνπ δελ ηνπ θαίλεηαη λα κελ κπνξεί λα πείζεη θάζε ππνςήθην
ξέθηε ηνπ γπλαηθείνπ κπνύζηνπ».32 Απηή είλαη ινηπφλ ε ηξαλζεμνπαιηθή
απφιαπζε, ηδνχ ε πξψηε φςε [ηεο θαληαζηαθήο αλαζπγθξφηεζεο]. «Με
απηήλ αξκόδεη λα ζπλδέζνπκε –πηζηεύνπκε– ηελ αλάπηπμε, δίθελ
ελδνζσκαηηθήο αληίιεςεο, ησλ ιεγόκελσλ λεύξσλ ηεο γπλαηθείαο
εδππάζεηαο κέζα ζην ίδην ηεο ην πεξίβιεκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δώλεο
πνπ ζεσξνύληαη εξσηνγόλεο ζηε γπλαίθα».33
Τπάξρεη κηα εηθφλα θαη, ζπγρξφλσο, ε αλάπηπμε κηαο γπλαηθείαο
εδππάζεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ιχζε πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο
απφιαπζεο, φπνπ ην ζεκαίλνλ Η γπλαίθα επηηξέπεη έλαλ εληνπηζκφ ηεο
απφιαπζεο. Σα ιεγφκελα λεχξα ηεο γπλαηθείαο εδππάζεηαο έπνληαη ηεο
εγθαζίδξπζεο ηνπ ζεκαίλνληνο Η γπλαίθα.
Ζ δεχηεξε φςε είλαη πξνθαλψο ε ζχλδεζε ηεο εθζήιπλζεο ηνπ
ππνθεηκέλνπ κε ηε ζετθή ζπλνπζία. Έρνπκε, πξψηνλ, ηελ
ηξαλζεμνπαιηθή πξαθηηθή, έλα είδνο έκθπιεο αλαζηξνθήο θαη, δεχηεξνλ,
ηελ εθζήιπλζε σο κηα παξάκεηξν πνπ ζπλδέεηαη ή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε
ζετθή ζπλνπζία, άξα απφ ηνλ παξηελέξ.
Δπνκέλσο, ε ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε ελφο
ζεκαίλνληνο πνπ εθπξνζσπεί ην ππνθείκελν γηα ηνλ Άιιν θαη ην νπνίν
εληνπίδεη ηελ απφιαπζε. Σνχην έξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ Φ0, αγγίδεη ην
αίζζεκα ηεο δσήο, θαη επηηξέπεη κηα ζπγθεθξηκέλε, ζσκαηηθή,
απφιαπζε. Απηή ε εμέιημε πξνυπνζέηεη ηνλ ίδην ηνλ παξηελέξ. Ζ
ζπλέπεηα [απηνχ] ηνπ ζεκαίλνληνο είλαη έλαο εληνπηζκφο ηεο απφιαπζεο
σο γπλαηθείαο θαη έλαο εληνπηζκφο ηνπ παξηελέξ σο ηνπ Δλφο ηεο
εμαίξεζεο. Δίλαη απηφ πνπ ν Λαθάλ ζα πεη αξγφηεξα ζην γξαπηφ
«Σειεφξαζε»: κηα γπλαίθα δελ ζπλαληά ηνλ άλδξα, παξά κέζα ζηελ
ςχρσζε. Ζ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα ππάξρεη εμίζνπ ζηα ζειπθά θαη ζηα
αξζεληθά ςπρσηηθά ππνθείκελα. Γελ ζεκαίλεη φηη, επεηδή βηνινγηθά είλαη
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γπλαίθεο, δελ ρξεηάδεηαη λα επηλνήζνπλ ηε ιχζε ηεο ώζεο-πξνο-ηεγπλαίθα.
Ζ ώζε-πξνο-ηε-γπλαίθα είλαη κηα ηδηαίηεξε θαη φρη θαζνιηθή ιχζε
αληηθαηάζηαζεο ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο απφ ην ζεκαίλνλ κε
ππφβαζξν ην Φ0, ηνπηέζηηλ κε ππφβαζξν κηα δπζιεηηνπξγία ηνπ
ζηνηρείνπ πνπ ιείπεη.
Ερώηηζη ζηην Μ.-Ε. Μπ.: Είναι μια απόπειρα να ενζαρκφθεί ηο ζημαίνον;

Γηα ηνλ ξέκπεξ, είλαη μεθάζαξν φηη εθείλνο πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε λα
σζείηαη πξνο ηε γπλαίθα είλαη ν ίδηνο. Μήπσο φκσο ζα κπνξνχζακε λα
ζπλαληήζνπκε απηφλ ηνλ φξν ηεο ώζεο-πξνο-ηε-γπλαίθα ζε έλα
ππνθείκελν πνπ δελ ζα εθζειχλεην, αιιά πνπ ζα ηνλ κεηέζεηε ζ’ έλαλ
άιιν; Να ήηαλ δειαδή θάπνηνο πνπ ζα βξηζθφηαλ, φρη ζε ζέζε λα
ελζαξθψλεη απηφ ην ζεκαίλνλ, αιιά πνπ ζα έθαλε θνξείο ηνπ άιινπο.
Απηφο πνπ πξέπεη λα ζπζηαζηεί είλαη άξαγε πάληνηε ην ππνθείκελν; Γελ
έρσ απάληεζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξέκπεξ είλαη
ζαθέο φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην. Αιιά, γηα παξάδεηγκα, ν Ηάπσλαο πνπ
ζθφησζε θαη έθαγε ηε θηιελάδα ηνπ, απηφο θαίλεηαη κάιινλ λα έβαιε
ηελ παξηελέξ ηνπ ζηε ζέζε λα ελζαξθψλεη Σελ γπλαίθα. Δίπε φηη ήζειε
λα δεη ηη ήηαλ έλα γπλαηθείν ζψκα.
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