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Θα ήθελα να µιλήσω σήµερα για τον τρόπο µε τον οποίο το σώµα πλήττεται‑  1

[affecte] από την γλώσσα, θέµα που σχετίζεται µε αυτό που δουλεύεται αυτή τη 

χρονιά από όλα τα κλινικά κολλέγια: «Το ασυνείδητο και το σώµα». 

Πιο συγκεκριµένα ενδιαφέροµαι για το δεύτερο µέρος της διδασκαλίας του 

Lacan που δίνει έµφαση στη δυσαρµονία ανάµεσα στη γλώσσα και το σώµα στο 

νευρωτικό υποκείµενο. Στην οµιλία στην Γενεύη για το σύµπτωµα το 1975, ο 

Lacan υπογραµµίζει πως είναι µε τον ίδιο τρόπο που η γλώσσα µιλήθηκε και 

ακούστηκε σε πολύ µικρή ηλικία που κάτι θα ξαναβγεί στα όνειρα, τις γλωσσικές 

παραδροµές και όλων των ειδών τα παραπατήµατα. Αυτά τα παραπατήµατα δεν 

είναι άλλα από τα συµπτώµατα. 

Ξεκινώντας από µια σειρά αναπτύξεων, που θα ξαναπιάσω στη λεπτοµέρεια 

τους, ο Lacan φτάνει στο σεµινάριο Encore [Ακόµη]‑  να καταδείξει πως η 2

ηγλώσσα [lalangue] έχει µια επίπτωση [affect], που επηρεάζει το σώµα. Και λίγο 

πιο πριν στο σεµινάριο Les non dupes errent (Οι µη εξαπατηµένοι 

περιπλανώνται), έδειξε πως υπάρχει µια γνώση στη ηγλώσσα [lalangue] που 

διαταράσσει το σώµα, «είναι εκείνη ηγλώσσα (lalangue) που καθορίζει ως 

παρασιτική µέσα στο πραγµατικό, λέει, αυτό για το οποίο πρόκειται στην 

ασυνείδητη γνώση» ‑  3

Ή είναι στις αποθήκες της ηγλώσσας [lalangue] που η απόλαυση από την 

οποία γίνεται και που διαµένει σ’ αυτό που παρασιτεί το σώµα, παράγει 

επιπτώσεις αναστολής και άγχους. 

Παραθέτω την Television (Τηλεόραση), ένα κείµενο του 1973, τις πρώτες 

αναπτύξεις που θα καταλήξουν σε αυτά τα συµπεράσµατα. Σε αυτό το κείµενο ο 

Lacan διευκρινίζει πως για να προσεγγίσουµε την έννοια του affect πρέπει να 
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την περάσουµε από το σώµα. «Το affect, λέει, έρχεται από ένα σώµα του οποίου 

η ιδιότητα θα ήταν να κατοικεί την γλώσσα» ‑  4

Είναι επίσης η στιγµή που εισάγει την έννοια της ηγλώσσας [lalangue] και που 

ξεδιπλώνει µε τρόπο όλο και πιο λεπτοµερή την συναισθηµατική σχέση /την 

σχέση επιρροής του υποκειµένου µε την γλώσσα του. Λέει και επαναλαµβάνει µε 

διαφορετικούς τρόπους πως αυτό που πλήττει [affecte] αρχικά το οµιλούν ον 

είναι οι λέξεις, η γλώσσα που ως τέτοια του µεταδόθηκε τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του. Είναι µια γλώσσα «λεγόµενη µητρική», µια γλώσσα που προηγείται 

της γραφής και της ανάγνωσης, πριν ένα S2 να έρθει να κάνει νόηµα. Είναι η 

γλώσσα στην οποία εµβαπτίζεται το µικρό παιδί, για το οποίο η ηγλώσσα 

[lalangue] παράγει αµφισηµία. Είναι µια γλώσσα που ήχος και νόηµα 

συγχέονται. Ηγλώσσα [lalangue] δεν είναι φτιαγµένη για επικοινωνία µας 

υπενθυµίζει ο Lacan στο σεµινάριο του Ακόµη, είναι η γλώσσα των 

συναισθηµάτων [affects] 

Για το µικρό παιδί τα συναισθήµατα [affects] εκφράζονται άµεσα στη γλώσσα. 

Οι λέξεις που προφέρει έχουν για ‘κείνο έναν µοναδικό χαρακτήρα, ένα νόηµα 

που, πέρα από το κοινό νόηµα, εκφράζει τα συναισθήµατα [affects] του. 

Παρατηρώ τα εγγόνια µου όταν η εγγονή µου προφέρει τη λέξη µαµά, αυτό που 

ακούµε είναι όλη της η αφοσίωση στη µητέρα της και πως για εκείνην «µαµά» 

δεν µπορεί παρά να είναι η µαµά της και κανείς άλλος. Ο εγγονός µου εφηύρε 

µια λέξη που στο λεξιλόγιο του θα πει «φράουλα» και που δεν µοιάζει και πολύ 

µε την γαλλική λέξη του τρέχοντος λεξιλογίου. Αλλά λατρεύει αυτό το φρούτο 

και όταν προφέρει αυτή τη λέξη της ηγλώσσας [lalangue] του εκφράζει όλη την 

ευχαρίστηση του και την ικανοποίηση του να το τρώει. 

Σαν ενήλικες έχουµε λίγες µαρτυρίες για τον τρόπο µε τον οποίο 

επηρεαζόµαστε από την ηγλώσσα [lalangue] διότι για τα άτοµα που το ιδίωµα 

που ακούγεται στην παιδική τους ηλικία είναι το ίδιο µε αυτό που µιλιέται στην 

ενήλικη, το πέρασµα από την ηγλώσσα [lalangue] στη γλώσσα αναγνωρίζεται 

δύσκολα αφού κρατάµε λίγες αναµνήσεις από την σχέση µας µε τη γλώσσα πριν 

τη γραφή και την ανάγνωση.  
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Σηµείωσα αντιθέτως πως τα δίγλωσσα υποκείµενα µπορούν να µας δώσουν 

λεπτοµέρειες για τον τρόπο µε τον οποίο µας επηρεάζει η ηγλώσσα [lalangue]. 

Για παράδειγµα, ο Hector Bianciotti, γεννηµένος στην Αργεντινή όπου 

µεγάλωσε, έζησε στην Ιταλία και έπειτα στη Γαλλία όπου και έγινε µέλος της 

Γαλλικής Ακαδηµίας. Λέει στο βιβλίο του Δίχως το έλεος του Χριστού : «Μου 5

συµβαίνει να είµαι απελπισµένος σε µια γλώσσα και ελάχιστα θλιµµένος σε µια 

άλλη» 

Τα κείµενα στα οποία ο Λακάν µιλά καλύτερα για τον τρόπο µε τον οποίο το 

υποκείµενο επηρεάζεται από την ηγλώσσα [lalangue] είναι: το τελευταίο 

κεφάλαιο του σεµιναρίου Ακόµη και η Οµιλία στην Γενεύη 

Ο Λακάν λέει στο Ακόµη πως τα επιτελέσµατα της ηγλώσσας [lalangue] 

παρουσιάζουν «κάθε λογής συναισθήµατα [affects] που µένουν αινιγµατικά. Και 

λίγο παρακάτω λέει πως η «ηγλώσσα [lalangue] µας επηρεάζει πρωταρχικά απ’ 

όλα όσα εκείνη εµπεριέχει σαν επιτελέσµατα που είναι συναισθήµατα [affects]» 

Συνεπώς σε πρώτο χρόνο αυτό που επηρεάζει το οµιλoύν ον είναι οι λέξεις, ο 

τρόπος µε τον οποίο υποδέχεται τη γλώσσα πριν ακόµα κατακτήσει τη δοµή της. 

Στο Ακόµη εκεί όπου ο Λακάν µιλά για affects που εκφράζονται στη lalangue, 

λέει επίσης πως υπάρχει µια γνώση στα συναισθήµατα [affects] η οποία 

«αρθρώνει πράγµατα που πάνε πολύ πιο µακριά από αυτό που το οµιλούν ον 

υποστηρίζει ως εκφερόµενη γνώση»‑ . Αυτό θα πει, το οµιλούν ον εκφράζει µέσα 6

στα συναισθήµατα [affects] πράγµατα που πάνε πολύ πιο µακριά από αυτό που 

µπορεί να εκφράσει µέσω της γλώσσας. Αυτά τα «πράγµατα», για τα οποία µιλά 

ο Λακάν, συνδέονται µε τις πρώτες εντυπώσεις, µε τα πρώτα συναισθήµατα στο 

µικρό παιδί. Συνεπώς τα συναισθήµατα [affects] µαρτυρούν µια ασυνείδητη 

γνώση για τα συναισθήµατα [affects] του υποκειµένου. 

Είναι σ’ αυτήν τη γλώσσα των συναισθηµάτων [affects], αυτήν τη γλώσσα 

των συγκινήσεων, γλώσσα που πλήττει το σώµα, που συγκροτούνται τα 

συµπτώµατα. Στην Οµιλία της Γενεύης ο Λακάν επανέρχεται στον ορισµό του 

συµπτώµατος αναφερόµενος σε 2 κεφάλαια της Εισαγωγής της Ψυχανάλυσης 

του Φρόυντ για να δείξει πως το σύµπτωµα είναι συνδεδεµένο ταυτόχρονα µε το 

νόηµα και την απόλαυση, απόλαυση - συναισθήµατα [affects] συγκεκριµένα.  

!  3



Ο Λακάν λέει στην οµιλία του µε το όνοµα Τρίτη πως «δεν υπάρχει τίποτε πιο 

πραγµατικό από το σύµπτωµα». Έτσι, µέσα στο σύµπτωµα υπάρχει µια 

κωδικοποίηση που είναι γλωσσικής τάξης και o «κώδικας του συµπτώµατος» 

δηλαδή ο πυρήνας απόλαυσης του. Εάν, όπως λέει επίσης ο Λακάν, ο αναλυτής 

έχει ως αποστολή να εναντιωθεί στο πραγµατικό, πώς θα καταφέρει να σφίξει 

τον κλοιό γύρω από αυτόν τον πυρήνα της απόλαυσης;  

Όντας η απόλαυση το πραγµατικό του συµπτώµατος που η ερµηνεία επιτρέπει 

να εµφανιστεί, πως θα περάσουµε από τη σκοτεινή απόλαυση του συµπτώµατος 

στο νόηµα που απολαµβάνεται ή στο «από λαµβάνω νόηµα», ακούω ένα νόηµα; 

Αυτό που αποτελεί το πραγµατικό του συµπτώµατος είναι η απόλαυση που το 

συνιστά. Για να εναντιωθεί (ο αναλυτής) στο πραγµατικό του συµπτώµατος δεν 

τίθεται θέµα να του δώσει νόηµα αλλά αντιθέτως να απαξιώσει την απόλαυση 

που το συγκροτεί παίζοντας ενάντια στο νόηµα της. «Δεν είναι επειδή το 

ασυνείδητο είναι δοµηµένο σαν µια γλώσσα που τα συναισθήµατα [affects] δεν 

πρόκειται να παίξουν ενάντια στο απολαµβάνειν της αφού είναι δηµιουργηµένη 

από αυτό το ίδιο το απολαµβάνειν», λέει ο Λακάν στην Τρίτη . Θα µπορούσαµε 7

να πούµε ότι αυτό που στοχεύει η ανάλυση είναι αυτή η απόλαυση από την 

οποία συγκροτείται η ηγλώσσα [lalangue]. 

Αυτά τα δεδοµένα είναι γνωστά στον αναλυτή που λειτουργεί µέσα στη 

θεραπεία, παραθέτω τον Λακάν πάντα στην Τρίτη «ο αναλυτής ξέρει σε τι 

συνίσταται το ασυνείδητο, να είναι µια γνώση που αρθρώνεται από ηγλώσσα 

[lalangue], το σώµα που µιλά εκεί όντας µη συνδεδεδεµένο µε αυτή τη γνώση 

παρά µόνο µέσω του πραγµατικού από το οποίο απολαµβάνεται» 

Για να επεξηγήσω αυτές τις θεωρήσεις θα αναφερθώ σε µία κλινική περίπτωση 

που περιγράφει η Francoise Dolto. Βρίσκω αυτό το παράδειγµα πολύ 

διαφωτιστικό σε ότι αφορά στη σχέση ανάµεσα στα συναισθήµατα [affects] που 

εκφράζονται από το παιδί σε µια γλώσσα οµιλούµενη και ακουόµενη σε µια 

σχέση ισχυρής εγγύτητας µε τη µητέρα του, και τη δηµιουργία του 

συµπτώµατος. 
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Πρόκειται για ένα παιδί οκτώ χρονών που το κύριο σύµπτωµά του ήταν η 

ενούρηση και το γεγονός ότι ήταν υπερκινητικό στο σχολείο.Μετά από κάποιες 

επισκέψεις τα συµπτώµατα κατευνάστηκαν σε κάποιο βαθµό και έµπαινε ζήτηµα 

να σταµατήσουν οι συνεδρίες.Είναι σ’αυτή ακριβώς τη στιγµή που το παιδί είπε 

στη Francoise Dolto: «τώρα µπορώ να πω πού είναι ο κίνδυνος». 

Εξηγεί ότι «τις εσοχές και τις προεξοχές (εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες) 

τις φαντάζεται σαν να ρίχνουν τόξα» και «κινδύνευε να διατρηθεί και να 

πεθάνει». Αναφέρει λοιπόν γεγονότα που οι γονείς του πίστευαν ότι είχε ξεχάσει. 

Πρόκειται για ένα αυτοκινητιστικό ατύχηµα στο οποίο οδηγούσε ο πατέρας του 

και για µια ανάµνηση όπου κόντεψε να πνιγεί ξεφεύγοντας από την επίβλεψη 

του πατέρα του. Εκτοτε, έµενε «κολληµένος» στα φουστάνια της µητέρας του. 

Και ήταν στο πλαίσιο αυτής της εγγύτητας, όταν ήταν τριών χρονών, που ήταν 

παρών, σε έναν τηλεφωνικό θάλαµο, σε µια συζήτηση ανάµεσα στη µητέρα του 

και τον θείο του, που έπρεπε να φύγει στην Αγγλία για να πολεµήσει. Η 

Francoise Dolto υπογραµµίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η λέξη Αγγλία 

(Angleterre) ακούστηκε από το νεαρό αγόρι. Σ’αυτή τη σκηνή διακρίνει την 

εγγύτητα του παιδιού µε τη µητέρα του, την αναστάτωση της µητέρας απέναντι 

στον κίνδυνο που διέτρεχε ο αδελφός της και το άγχος της αναχώρησής του. Και 

συνάγει: «οι έγνοιες των γονιών περιστρεφόταν γύρω από αυτές τις λέξεις 

Anglais (Άγγλοι), Angleterre (Αγγλία)» (Αngle taire-Γωνία σωπαίνω):κίνδυνος 

θανάτου αν οι Γερµανοί, που καταλάµβαναν δύο δωµάτια στο σπίτι.το 

µάθαιναν»‑ . 8

Αυτή η λέξη «Angleterre (Angle taire)» ακουσµένη απ’αυτό το παιδί σε µια 

πρώιµη ηλικία σε µια ειδική συνθήκη εγγύτητας µε τη µητέρα του, είχε γι’αυτό 

µια µοναδική σηµασία, αποσυνδεδεµένη από την τρέχουσα έννοια της λέξης στη 

γλώσσα. Αυτή η λέξη της ηγλώσσας [lalangue] συµπύκνωνε γι’αυτό τα 

συναισθήµατα [affects] της ανησυχίας, του φόβου, της αγωνίας, αυτό που 

εκφραζόταν στο σύµπτωµά του από µια ιδιαίτερη σχέση µε τον κίνδυνο και το 

θάνατο: να διατρηθεί και να πεθάνει. 
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Έχουµε εδώ ένα παράδειγµα που καταδεικνύει το ενδιαφέρον των τελευταίων 

επεξεργασιών του Lacan πάνω στον τρόπο που το οµιλούν υποκείµενο 

προσβάλλεται από τη γλώσσα και τα επιτελέσµατά της πάνω στο σώµα. 

«Η εµπειρία συνίσταται στο εξής, -λέει ο Lacan στις Διαλέξεις και ακροάσεις 

στα Βορειοαµερικανικά Πανεπιστήµια-, είναι ότι από την αρχή υπάρχει µια σχέση 

µε την ηγλώσσα [lalangue], που αξιζει να λέγεται, ορθά, µητρική επειδή είναι 

από τη µητέρα που το παιδί -αν θα µπορούσα να πω- τη λαµβάνει. Δεν τη 

µαθαίνει»‑ . Είναι µέσα στο σώµα µε σώµα µε τη µητέρα ή τα υποκατάστατά της 9

που το παιδί λαµβάνει αυτή τη γλώσσα τη λεγόµενη µητρική. 

Εισάγοντας την έννοια της ηγλώσσας [lalangue] ο Lacan τονίζει την 

παραφωνία ανάµεσα στη γλώσσα και στο σώµα για το νευρωτικό υποκείµενο. 

Ηγλώσσα [lalangue] µε όλα όσα περιέχει «αντηχήσεις που είναι συναισθήµατα 

[affects]» διαταράσσει το σώµα.Στο σεµινάριο Les non dupes errent (οι µη 

εξαπατηµένοι περιπλανώνται) ο Lacan λέει «είναι ωστόσο επειδή αυτή η φαλλική 

απόλαυση, αυτή η σηµειωτική απόλαυση επιπροστίθεται στο σώµα, που υπάρχει 

πρόβληµα»‑ . Εξισώνει τη σηµειωτική απόλαυση της ηγλώσσας [lalangueπ µε 10

τη φαλλική απόλαυση στο µέτρο που λειτουργεί ως µία απόλαυση εκτός 

σώµατος που παρασιτεί το σώµα. 

Ή τα σηµεία της lalangue έχουν ένα νόηµα απροσπέλαστο. «Η σύγχυση των 

συναισθηµάτων, είναι αυτό που η ηγλώσσα [lalangue] είναι φτιαγµένη για να 

σηµειοποεί » λέει ακόµη ο Lacan στο Les non dupes errent. Ετσι ο αναλύων 11

είναι προσβεβληµένος στο σώµα του από τα σηµεία της ηγλώσσας [lalangue] και 

δεν το γνωρίζει. 

Σ’έναν δεύτερο χρόνο, στο Σεµινάριο Le Sinthome (Το Σύνθωµα) ο Lacan 

περιγράφει το τέλος της ψυχανάλυσης σαν µία σύνδεση, µέσω του πραγµατικού, 

του συµβολικού και του φαντασιακού, έναν τρόπο εναρµόνισης γλώσσας και 

σώµατος, σε αντίθεση µ’εκείνην την παραφωνία γλώσσας και σώµατος στην 

είσοδο στην ψυχανάλυση. 

Το πραγµατικό, όπως το εισάγει ο Lacan µε αφετηρία τον δεσµό, το 

παρουσιάζει σαν εφεύρεσή του. Μια εφεύρεση για να σταθεροποιήσει δύο 
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πράγµατα τόσο ξένα µεταξύ τους όπως το συµβολικό και το φαντασιακό. «Το 

πραγµατικό φέρει το στοιχείο, λέει, που µπορεί να τα σταθεροποιήσει µαζί»‑  12

Στη Συνέντευξη Τύπου στη Ρώµη το 1975,ο Lacan λέει «όταν µιλάω για το 

πραγµατικό, που µου φαίνεται µία έννοια εντελώς ριζοσπαστική για να συνδέσει 

κάτι µέσα στην ανάλυση, αλλά όχι ολοµόναχο, υπάρχει αυτό που ονοµάζω το 

συµβολικό κι αυτό που ονοµάζω το φαντασιακό. Υπολογίζω σ’αυτό όπως 

υπολογίζει κανείς σε τρία µικρά σκοινιά που είναι τα µόνα που επιτρέπουν,σε 

µένα, την επίπλευσή µου.» 

Στον ορισµό του Lacan το πραγµατικό είναι αυτό που είναι εκτός, αυτό που 

«εξ-ίσταται», το «εξ-ιστάµενο» για τον Lacan είναι επίσης αυτό που είναι 

κυρίαρχο και καθοριστικό. Κάνει αυτή τη διάκριση µεταξύ ύπαρξης και εξ-

ιστάµενου για να πει ότι αυτό που εξ-ίσταται δεν υφίσταται στην 

πραγµατικότητα, και αντιπαραβάλλει το εξ-ιστάµενο µε το συνιστάµενο. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι αν στην ανάλυση ο λόγος του αναλύοντος κάνει να 

συνίστανται λεγόµενα, η δουλειά του αναλυτή θα ήταν να κάνει να αναδυθεί ένα 

λέγειν πού εξ-ίσταται των λεγοµένων. Είναι αυτό το λέγειν που θα κάνει τον 

αναλύοντα να αφουγκραστεί ένα νέο νόηµα. Ενόσω εξ-ίσταται το λέγειν είναι 

της τάξης του πραγµατικού. Αν και δίνοντας την ίδια αξία στις τρεις συνιστώσες, 

πραγµατικό συµβολικό και φαντασιακό, το πραγµατικό είναι αυτό που τις 

συνδέει, λέει ο Lacan στα τέλη της διδασκαλίας του. 

Αλλά από την πρώτη του διάλεξη στη Ρώµη ο Lacan υπογράµµισε την 

αµφισηµία της γλώσσας και τον ανακλητικό χαρακτήρα του λόγου που επιτρέπει 

να ειπωθεί άλλο πράγµα απ’αυτό που όντως εκφέρεται, µιλάει για συνηχήσεις 

του λόγου. Στο σεµινάριο Les non dupes errent υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα 

που, από την αρχή της διδασκαλίας του, προσέδωσε εντός της αναλυτικής 

πρακτικής στο υλικό της ηγλώσσας [lalangue]. Ηγλώσσα [lalangue] εξ-ίσταται 

εκτός της αλυσίδας, «αλλού απ’αυτό που (ο αναλύων) πιστεύει ότι είναι ο 

κόσµος του»‑ , λέει ο Lacan στο σεµινάριο Les non dupes errent, και µπορεί να 13

προχωρήσει ότι είναι η αµφισηµία, η πολλαπλότητα του νοήµατος που ευνοεί το 

πέρασµα του ασυνειδήτου στο λόγο. 
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Πιστεύω ότι είναι σ’αυτή τη λογική που πρέπει να αντιληφθούµε στη θεραπεία 

έναν δεσµό µέσω του πραγµατικού του συµβολικού και του φαντασιακού. Αν η 

αµφισηµία υπάρχει εντός της ηγλώσσας [lalangue], για να έχουµε µία 

πιθανότητα να ψηλαφήσουµε αυτή τη γνώση που υπάρχει εντός της ηγλώσσας 

[lalangue], η ερµηνεία δεν θα πρέπει να είναι της τάξης του νοήµατος αλλά της 

τάξης της αµφισηµίας. Δίνοντας βαρύτητα στον λόγο του οµιλούντος όντος, που 

χαρακτηρίζεται από την αµφισηµία, εισερχόµαστε στη διάσταση του 

πραγµατικού. Η αµφισηµία έρχεται από το πραγµατικό που µέσα στο 

ασυνείδητο» δηµιουργεί κατακάθι µε το πέρασµα των χρόνων»‑  λέει ο Lacan 14

στο κείµενο «L’Etourdit». Μία ερµηνεία που παίρνει υπ’όψιν το πραγµατικό είναι 

µία ερµηνεία που παίρνει υπ’όψιν την αµφισηµία. 

Μία ερµηνεία που έχει πιθανότητες να κάνει ν’ακουστεί ένα νόηµα. 

Σ’αυτό το µέρος της διδασκαλίας του ο Lacan καταδεικνύει ότι υπάρχει µια 

γνώση εγγεγραµµένη στην ηγλώσσα [lalangue] που συγκροτεί το ασυνείδητο. 

Αυτή η γνώση που υφίσταται στο ασυνείδητο δεν είναι µια γνώση αρµονική, 

είναι δυσαρµονική. Αυτή η γνώση που εξ-ίσταται διαταράσσει. 

Ο δεσµός ανάµεσα στο πραγµατικό και την ασυνείδητη γνώση, δηµιουργείται 

µε αφετηρία την ηγλώσσα [lalangue] σαν κάτι που εξ-ίσταται του σώµατος. Η 

αναλογία που κατά το Lacan υφίσταται µεταξύ της ηγλώσσας [lalangue] και της 

φαλλικής απόλαυσης, στηρίζεται στο γεγονός ότι τόσο η µία όσο και η άλλη 

παρασιτούν το σώµα. Οπως το ανέφερα και στην αρχή της παρέµβασής µου 

«ηγλώσσα [lalangue] έχει τον ίδιο παρασιτισµό µε τη φαλλική απόλαυση» ‑  15

Στις θεωρήσεις του Σεµιναρίου «Le Sinthome», µε τη διαµεσολάβηση του 

δεσµού, ο Lacan δίνει δρόµους για να αποκατασταθεί η αρµονία µεταξύ του 

σώµατος και του λόγου. Στην παράδοση της 9/12/1975 προτείνει µια σύνδεση 

µέσω του πραγµατικού». Το πραγµατικό είναι αυτό που φέρει συγχορδία µεταξύ 

του σώµατος και του λόγου» ‑ ,λέει. 16

Αν, όπως το υποστηρίζει ο Lacan, είναι «αποκλειστικά δια της αµφισηµίας που 

η ερµηνεία εγχειρεί», είναι στις αντηχήσεις και τις συνηχήσεις της γλώσσας που 

µπορεί να παραχθεί ένα λέγειν που εξ-ίσταται των λεγοµένων. 
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Πρόκειται για το να κάνουµε να συνηχήσει ο λόγος µ’έναν τρόπο που πάει πιο 

µακριά απ’αυτό που όντως λέγεται. Αν αναφερθούµε στον δεσµό, η αντήχηση 

µεταφράζεται µε όρους αρµονίας, µε τη µουσική έννοια του όρου, ανάµεσα στις 

δύο συνιστώσες, φαντασιακό και συµβολικό, «το πραγµατικό είναι αυτό που 

φέρει συγχορδία µεταξύ του σώµατος και του λόγου»‑  λέει ο Lacan, κι αυτό 17

σηµαίνει ότι το πραγµατικό «φέρει συγχορδία» µεταξύ του φαντασιακού και του 

συµβολικού. 

Πρόκειται για το να κάνουµε να αντηχήσει άλλο πράγµα απ’αυτό που ο 

αναλύων πιστεύει αληθινό. Να κάνουµε να αντηχήσει ένα λέγειν. 

Περα από την αποκωδικοποίηση, αυτό που η ανάλυση φέρνει στο φως, είναι η 

σχέση του υποκειµένου µε την απόλαυση. Στην ηγλώσσα [lalangue], υπάρχει 

απόλαυση, απόλαυση της γλώσσας, αλλά επίσης απολαµβανόµενο-νόηµα. Ενα 

νόηµα απολαµβανόµενο, µοναδικό, ιδιαίτερο στον καθένα, διάφορο του κοινού 

νοήµατος. 

Αυτό το απολαµβανόµενο νόηµα είναι το επιτέλεσµα ενός λέγειν. Ενός λέγειν 

που επιτρέπει να συνδεθούν µε άλλο τρόπο το συµβολικό και το φαντασιακό, 

δηλαδή έναν δεσµό που θα µπορούσε να δηµιουργήσει συγχορδία ανάµεσα στο 

σώµα και τον λόγο. Στο σεµινάριο «Le Sinthome», σε ότι αφορά στην ερµηνεία, 

µια ερµηνεία που παίρνει υπ’όψιν το πραγµατικό, ο Lacan λέει ότι «πρέπει να 

υπάρχει κάτι µέσα στο σηµαίνον που αντηχεί και το σώµα να είναι ευαίσθητο 

σ’αυτό»‑  18

Συνδέοντας το φαντασιακό και το συµβολικό, το πραγµατικό δηµιουργεί 

συγχορδία κάνοντας να αντηχήσει µε άλλον τρόπο το νόηµα για τον αναλύοντα. 

Η ερµηνεία κάνει τον αναλύοντα ν’ακούσει ένα νόηµα διαφορετικό από το 

απολαµβανόµενο νόηµα της ηγλώσσας [lalangue] και το αποτέλεσµα της 

ανάλυσης θα είναι να καταστήσει περιττό κάθε τι που µέχρι τότε τροφοδοτούσε 

τους φόβους του, τις αγωνίες του, τις αναστολές του. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Y  Το ουσιαστικό affect επιλέγουµε να το µεταφράσουµε ως συναίσθηµα, δεν είναι όµως µε την 1
έννοια του συναισθήµατος, αλλά µε αυτήν του συναισθηµατικού αγγίγµατος, της συναισθηµατικής 
επιρροής, του παθήµατος της ψυχής. 

Το ρήµα affecter προέρχεται από το λατινικό affectus που σηµαίνει αγγίζω κάποιον µέσω 
κάποιας αίσθησης, εντύπωσης, µια ενέργεια πάνω στον οργανισµό, στον ψυχισµό. 

Affect, λέξη µε διάφορες γλωσσικές χρήσεις στα γαλλικά όπως για τα συναισθήµατα, για τις 
συναισθηµατικές καταστάσεις. Επίσης άλλη χρήση στα γαλλικά αφορά το πάσχω, υφίσταµαι, 
πλήττοµαι je suis affecté d’une maladie σηµαίνει έχω πληγεί έχω προσβληθεί από µια ασθένεια. 
Η φράση je suis affecté σηµαίνει είµαι επηρεασµένος συναισθηµατικά, κάτι µε αγγίζει, µε πλήττει.  

Ο όρος affect (κατάσταση, διάθεση), δηλώνει τα διάφορα συναισθήµατα, θλίψη, χαρά, Στην 
ψυχανάλυση, εισάγεται ήδη από τον Φρόιντ µε τη διάκριση που κάνει στις ψυχονευρώσεις µεταξύ 
της αναπαράστασης και της ποσότητας συναισθήµατος (quantum d'affect), µη αναπαραστήσιµης, 
η οποία κινείται µέσα σ' ένα άξονα ευχαρίστησης-δυσαρέσκειας, Στον Λακάν, το affect αφορά τα 
διάφορα συναισθήµατα, καταρχήν ονοµάζει τα εξής τρία: τη θλίψη, την πλήξη και την βαρυθυµία 
[morosité].  

Υπάρχουν τα συναισθήµατα του υποκειµένου, από τη µια, αλλά και τα συναισθήµατα που 
επιδρούν, επηρεάζουν το σώµα, απ' την άλλη,  

Η Κολέτ Σολέρ στο σεµινάριο της Ce qui nous affecte, 2010-2011, στο Κλινικό Κολέγιο του 
Παρισιού, λέει για τα affect: «Μιλάµε εδώ για αυτό που βιώνεται ως αίσθηµα. Είναι ακριβώς το 
αντίθετο απ' αυτό που είναι το σηµαίνον, το οποίο είναι ένα στοιχείο, διακριτικό, που µπορεί να 
αποµονωθεί και που είναι µεταδόσιµο. Είναι συνήθως (το affect) κάπως άµορφο, µερικώς 
ανείπωτο και κατά τα άλλα προσωπικό. Η προσπάθεια στο να ειπωθεί, είναι πάντα µια 
προσπάθεια να του δώσουµε σηµαίνουσα µορφή.»  

Η διατύπωση αυτής της λακανικής υπόθεσης γίνεται στο τέλος του Σεµιναρίου ΧΧ, Ακόµη, του 
1974, λέγοντας ότι το ασυνείδητο επηρεάζει το άτοµο (µε την έννοια του ζωντανού οργανισµού 
πλέον και όχι του υποκειµένου), ασυνείδητο που θα πρέπει να ειδωθεί µέσα από την επίπτωση της 
lalangue, ηγλώσσας, καταρχήν στο ίδιο το σώµα.  

Στην ελληνική µετάφραση του σεµιναρίου [Σεµινάριο ΧΧ aκόµη / encore εκδ. Ψυχογιός] ο όρος 
µεταφράζεται ως συναισθηµατικό πάθος. Η µετάφραση του όρου γίνεται εποµένως κατά 
περίπτωση.  
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