
Τι είναι ένας πατέρας;
Qu’est-ce qu’un père?
What is a father?
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Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στο κέντρο της ψυχανάλυσης από τις απαρχές της.

Το καταδεικνύει το γεγονός ότι ο Φρόιντ αποδίδει στον πατέρα, μέσω της θεωρίας της αποπλάνησης, θέση «παραγωγού των νευρώσεων» , 
και κυρίως της υστερίας. Πρόκειται για θέση από την οποία δεν  εξαιρεί τον εαυτό του αλλά ούτε και τον ατέρα του. Ωστόσο εγκαταλείπει 
γρήγορα τον πατέρα σαγηνευτή , και λίγο καιρό αργότερα ο όρος του οιδιπόδειου εμφανίζεται για πρώτη φορά . Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
συγκεκριμένη αναφορά γίνεται έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Πρόκειται για μια μετατόπιση από την κλινική του τραύματος στην κλινική της φαντασίωσης. Φαντασίωση στης οποίας τη λογική άρθρωση ο 
πατέρας συνεχίζει να κατέχει κομβική θέση .

Ο Φρόιντ δεν θα σταματήσει ποτέ να θέτει τον πατέρα στο κέντρο των επεξεργασιών του και προσφεύγει σε τρεις μύθους, εκ των οποίων, 
τον έναν τον κατασκευάζει ο ίδιος. Αναφερόμαστε στους μύθους του Οιδίποδα, του Μωυσή και του Τοτέμ και ταμπού, «τον μοναδικό μύθο για 
τον οποίο ήταν ικανή η σύγχρονη εποχή».

Και οι τρεις αυτοί μύθοι αναφέρονται στον νεκρό πατέρα και πιο συγκεκριμένα στον δολοφονημένο πατέρα. Πρόκειται για τον πατέρα που 
επιβάλει τον νόμο της απαγόρευσης της αιμομιξίας και εισάγει το υποκείμενο στη συμβολική τάξη, κάτι που επιτρέπει την πρόσβαση στην 
επιθυμία.

Ο Λακάν υποστηρίζει ότι ο Φρόιντ «απομυθοποιεί την λειτουργία του πατέρα» . Την απομυθοποιεί με την έννοια ότι τον καθιστά μια 
μεταφορά. Όταν o Φρόιντ επικαλείται την φράση του ρωμαϊκού δικαίου pater semper incertus est , ο πατέρας είναι πάντοτε αβέβαιος, τον 
συρρικνώνει σε ένα απλό σημαίνον, ένα όνομα που δεν υπάρχει παρά μέσω της μεταφοράς.

Ο Φρόιντ χρησιμοποίησε τον μύθο ως αυτό που είναι, δηλαδή έναν τρόπο προσέγγισης, μια προσπάθεια άρθρωσης ενός πραγματικού, «μια 
προσπάθεια να δοθεί επική μορφή σε ό,τι επενεργείται διαμέσου της δομής»  ξεκαθαρίζει ο Λακάν, ο οποίος πάει πέρα από τον μύθο και 
αρθρώνει τον πατέρα ως ένα δομικό εργαλείο, κάτι που καθορίζεται από την γλώσσα.

Έτσι ο ευνουχισμός δεν είναι πλέον μια επίπτωση του πατέρα. «Ο ευνουχισμός είναι το πραγματικό εγχείρημα που εισάγει η επενέργεια του 
σημαίνοντος, όποιο κι αν είναι αυτό, στη σχέση με το φύλο. Και είναι αυτονόητο ότι ο ευνουχισμός καθορίζει τον πατέρα ως εκείνο το 
αδύνατο πραγματικό» .

Η θέση αυτή έχει καθοριστική επίπτωση στην κατεύθυνση της θεραπείας και στον τρόπο ερμηνείας του αναλυτή που πλέον ξεφεύγει από «το 
παιχνίδι των παραβολικών μυθημίων»  και ο πατέρας λαμβάνεται υπόψη ως κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: «Η υπόθεση του 
ασυνειδήτου, ο Φρόιντ το υπογραμμίζει, δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο αν υποθέσουμε το Όνομα-του-Πατέρα. Υποθέτοντας το 
Όνομα-του-Πατέρα, βεβαίως, πρόκειται για τον Θεό. Γι’ αυτό η ψυχανάλυση, για να πετύχει, αποδεικνύει ότι μπορούμε να κάνουμε και χωρίς το 
Όνομα-του-Πατέρα. Μπορούμε να κάνουμε και χωρίς το Όνομα-του-Πατέρα, υπό την προϋπόθεση ότι το χρησιμοποιούμε» .

Η φράση αυτή είναι κομβική και κάθε της λέξη έχει την βαρύτητα της. Το ασυνείδητο είναι μια υπόθεση, μια εικασία που στηρίζεται στον 
πατέρα-θεό, πράγμα που παραπέμπει άμεσα στην αγάπη,  μιας κι «αυτό που πρώτο αγαπάμε σ’ αυτόν τον κόσμο είναι ο πατέρας» .

Η αγάπη και η υπόθεση είναι οι δύο πυλώνες της μεταβίβασης. Αγαπάμε το υποκείμενο που του υποθέτουμε μια γνώση. Εν συντομία, τόσο στη 
μεταβίβαση όσο και στο Όνομα-του-Πατέρα έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που ενεργοποιεί την αγάπη.

Η διδασκαλία του Λακάν επιτρέπει, στην ανάλυση, να μην χανόμαστε στους μυθικούς λαβυρίνθους του υποκειμένου αλλά να ακολουθούμε το 
νήμα του πραγματικού της απόλαυσης.

∆ηλαδή να λειτουργεί η ανάλυση με τρόπο ώστε να πραγματοποιείται αυτή η στροφή του ενός τετάρτου με την οποία περνάμε από τον 
υστερικό λόγο στον αναλυτικό.

«Σε αυτή την περίπτωση το κύριο σημαίνον δεν είναι πλέον στην θέση του άλλου που καλείται να απαντήσει, να παράγει την γνώση. Σε αυτή 
τη θέση έρχεται το διχασμένο υποκείμενο, ερωτώμενο από τον αναλυτή. Έτσι χρησιμοποιείται το Όνομα-του-Πατέρα που εγκαλείται από το 
υποκείμενο για να το βάλει το ίδιο στην αναλυτική δουλειά».Στην ανάλυση το υποκείμενο καλείται να παράξει τα κύρια σημαίνοντα τού (S1), 
αποχωρισμένα από τη γνώση (S2) που βρίσκεται σε θέση αλήθειας, διαδικασία που έχει επίπτωση απώλειας απόλαυσης. Γι’  αυτό και ο Λακάν 
θα πει ότι ο αναλύον καταναλώνει την φαλλική απόλαυση.

Έτσι, το υποκείμενο δύναται να πάει πέρα από την υστερικοποίηση, απαραίτητη συνθήκη στο ξεκίνηματης ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τα 
ονόματα του πατέρα, ώστε να μπορέσει να κάνει χωρίς.

Μαρία Κουκουμάκη
ΑΜΣ, μέλος του Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου Αθήνας
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 Το όνομα του Φρόϋντ
Πρελούδιο Φόρουμ της Τουρκίας

 Αποφασίσαμε για τις εργασίες της φετινής χρονιάς του Φόρουμ της Τουρκίας να μελετήσουμε το σεμινάριο του Λακάν «Η Αγωνία». Καθώς 
αυτό το σεμινάριο υπήρξε ιδρυτικό κείμενο για τη γέννηση της λακανικής ψυχανάλυσης, ήταν ενδιαφέρον να προχωρήσουμε στη θεωρητική 
ανάγνωση του σεμιναρίου κάνοντας τη σύνδεση με τα γεγονότα που οδήγησαν στη γέννηση της λακανικής ψυχανάλυσης. 

 Κλείνοντας το Σεμινάριο της Αγωνίας με την συνεδρία, «Από το αντικείμενο α στα ονόματα του πατέρα», της 3ης  Ιουλίου του 1963, 
προαναγγέλλει την εισαγωγή στο Σεμινάριο του επόμενου έτους. Στα λεγόμενα του έδωσε έμφαση στην δομικό στοιχείο του ελλείμματος 
κάνοντας τη μετάβαση από το Όνομα-του- Πατέρα στα Ονόματα-του-Πατέρα¹. Στη συνέχεια, έδωσε μια διάλεξη με τίτλο «Τα Ονόματα του 
Πατέρα» στις 20 Νοεμβρίου 1963, όπου ενημέρωσε το ακροατήριο του ότι δεν θα μπορούσε να κάνει το προγραμματισμένο σεμινάριο του, 
όπως αυτό προβλεπόταν, και που κανονικά θα διαρκούσε όλη την ακαδημαϊκή χρονιά ². Αυτός ο λόγος, που μπορεί να εκληφθεί ως εκδίκηση 
και στον οποίο αισθανόμαστε την μομφή του και την ευάλωτότητα του, εστιάζεται πάνω στο ερώτημα «τι είναι ένας πατέρας;». Η στιγμή που 
ο Λακάν αρχίζει να θέτει το ερώτημα του πατέρα με μεγάλη σοβαρότητα, αντιστοιχεί ιστορικά με το λίκνο της λακανικής ψυχανάλυσης. Από 
αυτή την άποψη, το θέμα της Ημερίδας των Φόρουμ της πολύγλωσσης ζώνης της Αθήνας είναι μία συνέχεια των εργασιών μας αυτής της 
χρονιάς. 

 Ο Φρόυντ έκανε μια απόπειρα να απαντήσει στο ερώτημα «τι είναι ένας πατέρας;» με το μυθικό πατέρα του «Τοτέμ και ταμπού». Ο πατέρας 
αυτός είναι ο πρωταρχικός πατέρας. Έχει στην κατοχή του όλη την απόλαυση, και η δύναμη του αντλεί την εξουσία της στην ίδια του την 
ύπαρξη, ως πρωταρχικό αίτιο. Γι’ αυτό το λόγο, το ερώτημα της ύπαρξης είναι αποκλεισμένο. Ο Λακάν λέει ότι το αίτιο ακολουθεί την 
επιθυμία και ότι η ίδια η επιθυμία δεν μπορεί να είναι το αίτιο του εαυτού της. Το υποκείμενο προηγείται του ερωτήματος της ύπαρξης³. Το 
αίτιο της επιθυμίας είναι η έλλειψη, και χωρίς αυτή την έλλειψη το ερώτημα της ύπαρξης δεν τίθεται. Ο πρωτόγονος πατέρας, που αναφέρει 
ο Φρόυντ, εξαιρείται του ερωτήματος του αιτίου. Στην πραγματικότητα, ο Φρόυντ αναγκάστηκε να σκοτώσει τον πρωτόγονο πατέρα, για να 
μιλήσει για τον πατέρα. Ενώ ο Λακάν λέει ότι η απόπειρα του Φρόυντ ήταν άλλο ένα εγχείρημα για να διασφαλίσει με οποιοδήποτε τίμημα την 
ύπαρξη του πατέρα... ⁴ .

 Ο πρωτόγονος πατέρας που ο Φρόυντ επιχείρησε να σκοτώσει με το μύθο του είναι προ- πολιτισμικός και ένα πλάσμα απεριόριστης 
δύναμης. Μπορούμε εύκολα να σκεφτούμε, ήδη από τις πρώτες γραμμές του «Τοτέμ και ταμπού», ότι αυτός ο πατέρας είναι ένας άνθρωπος. 
Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε εδώ για υποκείμενο, ούτε να μάθουμε αν το υποκείμενο είναι άντρας ή γυναίκα. Η εμφυλοποίηση 
είναι μια διαίρεση υποκειμενική. Αυτός ο πρωταρχικός πατέρας, που ανήκει σε έναν προ-υποκειμενικό μύθο, είναι παντοδύναμος και μη 
υποταγμένος στην εμφυλοποίηση και στην υποκειμενικότητα. 

 Αργότερα, στο κείμενο του Φρόυντ πάνω στο Μωυσή και το μονοθεϊσμό, σε αντίθεση με τον ζωώδη πατέρα του Τοτέμ και ταμπού, 
εμφανίζεται ένας θεϊκός πατέρας και αυτός ο πατέρας είναι απαραίτητος ως άμυνα απέναντι στην απειλή της θηλυκότητας. Εδώ το 
οιδιπόδειο άγχος κατευθύνεται προς την μητέρα και όχι προς τον πατέρα. Μετά το Τοτέμ και ταμπού, ο Φρόυντ προσπάθησε να βρει μια 
απάντηση η οποία να συμπεριλαμβάνει την υποκειμενικότητα πάνω στο ερώτημα του «τι είναι ένας πατέρας;»,. Ο πατέρας, που αναφέρεται σε 
αυτό το κείμενο, βρίσκεται ανάμεσα στην γυναίκα και στον άντρα εξαιτίας της θεϊκής φύσης του. Ο Λακάν αναφέρει στο σεμινάριο του 
«Ακόμη» ότι ο Θεός, ως πρόσωπο του Άλλου, είναι ανάμεσα στον άντρα και στην γυναίκα5. Σύμφωνα με τον Λακάν, αυτός ο δεύτερος μύθος 
του «Ο Μωυσής και ο μονοθεϊσμός» μπορεί να αναγνωσθεί ως μία συμπερίληψη της συμβολικής λειτουργίας του πατέρα μέσα στην 
υποκειμενικότητα.

 Ο θάνατος του πατέρα δεν καταργεί το νόμο, αλλά τον καθιστά πιο δυνατό. Στο μύθο του Οιδίποδα ο θάνατος του πατέρα δεν ανοίγει τον 
δρόμο στις σεξουαλικές επαφές με τη μητέρα. Αντιθέτως, θεσπίζει το νόμο της απαγόρευσης της αιμομιξίας. Αυτή είναι η πατρική 
λειτουργία. Για να αναρριχηθεί ο γιος στο θρόνο, πρέπει να σκοτώσει τον πατέρα του, και έτσι να συναντήσει τον ευνουχισμό. Ο πατέρας, που 
είναι ο φορέας του ευνουχισμού, είναι ο πραγματικός Πατέρας6και η θέση αυτού του πατέρα είναι αδύνατον να επιτευχθεί. Ο Λακάν λέει: « Ο 
πραγματικός πατέρας δεν έχει άλλο πραγματικό. ∆εν είναι τίποτε άλλο, παρά μια επίπτωση της γλώσσας.» 7. Είναι ο φορέας του ευνουχισμού, 
που είναι η επίπτωση των σημαινόντων στην έμφυλη σχέση η οποία είναι αδύνατη. Ο πατέρας ως όνομα παράγει την απαγόρευση της 
αιμομιξίας μέσω του ευνουχισμού8.

 Αργότερα, στο σεμινάριο RSI, ο Λακάν διατυπώνει το Όνομα-του-Πατέρα με όρους εικονοφαντασιακού, συμβολικού και πραγματικού και 
μιλάει για την λειτουργία του σε σχέση με τον βορρόμειου κόμβου. Υπογραμμίζει ότι έχει ως λειτουργία να διαχωρίσει το εικονοφαντασιακό, 
το συμβολικό και το πραγματικό μεταξύ τους ως ένας τέταρτος κόμβος. Η λειτουργία του πατέρα είναι να ονομάζει και, έτσι, είναι 
απαραίτητο να διατηρήσουμε το εικονοφαντασιακό, το συμβολικό και το πραγματικό ως ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Επιπλέον, όπως και 
με τον βορόμμειο κόμβο, τα Ονόματα-του-Πατέρα μπορούν να είναι απροσδιόριστα9.

 Αυτό που μένει στην ψυχανάλυση από το θάνατο του πατέρα είναι το όνομα του. Το όνομα σηματοδοτεί το πράγμα που θα γίνει αργότερα το 
υποκείμενο. Ωστόσο, αυτό το σημαδεμένο ον δεν το γνωρίζει ακόμη. Ερωτήματα πάνω σε αυτό το σημαίνον που σημαδεύει το είναι 
εγείρονται μετά τη γέννηση του υποκειμένου. Όταν ο Λακάν μιλούσε για την κυριαρχία του ονόματος, θα έπρεπε να το αφουγκραστούμε ως 
έναν ψυχαναλυτικό λόγο ο οποίος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο μέσω ενός ακατανόμαστου πράγματος. Τα γεγονότα που 
οδήγησαν στην γέννηση της Λακανικής ψυχανάλυσης είναι σύγχρονα με την έναρξη από το Λακάν μιας μακρόχρονης συζήτησης πάνω σε αυτό 
το πράγμα το οποίο δεν ονομάζεται. Στην ομιλία του της 20 Νοεμβρίου¹º,υπογραμμίζει ότι το όνομα του Φρόυντ γίνεται από μέρα σε μέρα όλο 
και περισσότερο μη λειτουργικό. Η λειτουργία των πραγμάτων, τα οποία ομαδοποιούνται γύρω από ένα Όνομα που γίνεται κάθε μέρα μη 
λειτουργικό, είναι να αφήνουν πίσω του το αντικείμενο α. Έτσι, ο αναλυτικός λόγος και η κλινική του μη όλου καθίστανται εφικτά.

Begüm Topaloğlu & Sinan Tayfur 
Members of the Turkish Forum of the Lacanian Field

Απόδοση στα ελληνικά : ∆ιονύσσης Μπράτης - Θώμη Μανωλοπούλου
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Multilingual Zone of the IF-EPFCL is 20 euros per person (total Free). After completing a bank transfer indicating the reservation name and the 

phrase "Registration for activity of the Forum of Athens", we will confirm your reservation and inform you by e-mail.

Τραπεζικός λογαριασμός: ETE Φόρουμ της Αθήνας - BNG Compte Bancaire: Forum of Athens - NBG Bank account:Forum of Athens
IBAN: GR29 0110 1100 0000 1104 8017 096

πληροφορίες/ renseignements/ information

website: www.champlacanienathenes.net 

e-mail: info@champlacanienathenes.net

 


