Το όνειρο και η επιθυµία του Άλλου : Μία λακανική ανάγνωση της ερµηνείας των
ονείρων του Φρόιντ
Γιώργος Δηµητριάδης
Yorgos Dimitriadis
Σύντοµη υπενθύµιση της Ερµηνείας των ονείρων του Φρόιντ1
Στο κείµενο της Ερµηνείας των ονείρων ο Φρόιντ (1901a) θα επιχειρήσει να δώσει
µορφή στην αντίληψη που έλεγε ότι τα όνειρα έχουν ένα κρυµµένο νόηµα. Υποστηρίζει ότι
τα όνειρα µπορεί να τύχουν της ίδιας προσέγγισης µε τα ψυχικά συµπτώµατα, διαµέσου του
ελεύθερου συνειρµού. Ο ασθενής δηλαδή, µιλώντας µε ελεύθερο συνειρµό έχει διάφορες παρεµπίπτουσες – ιδέες, που αφορούν στις σκέψεις που είναι στη βάση της δηµιουργίας του
ονείρου αυτού. O Φρόιντ εκθέτει, καταρχάς, ένα δικό του όνειρο, το οποίο αφορά στη
θεραπεία µία ασθενούς του και οικογενειακής φίλης, της Ίρµας. Καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι το όνειρο αυτό είχε σκοπό ν’απενοχοποιήσει τον εαυτό του για την επιµονή των
συµπτωµάτων της Ίρµας και γενικότερα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το όνειρο έχει ως
στόχο την εκπλήρωση µίας ευχής (Wunscherfüllung). Σε ενίσχυση αυτού του επιχειρήµατος θα
κάνει επίκληση στα όνειρα βολέµατος, στο ότι ονειρευόµαστε, για παράδειγµα, ότι πίνουµε,
όταν διψάµε, αλλά και στα όνειρα των παιδιών, στα οποία συναντάµε, λέει, συχνά την
εκπλήρωση µίας φαντασίωσης που είχαν στη διάρκεια της προηγούµενης ηµέρας.
Στη συνέχεια παρουσιάζει τη λεγόµενη παραµόρφωση (Entstellung) του ονείρου. Κάνει
καταρχάς το διαχωρισµό µεταξύ φανερού και λανθάνοντος περιεχοµένου του ονείρου. Το
λανθάνον περιεχόµενο είναι πάντα η εκπλήρωση µίας ευχής (Wunsch), ενώ το φανερό
περιεχόµενο είναι η εκπλήρωση µίας ευχής, αν και εφόσον η ευχή αυτή δεν είναι µία
απωθηµένη ευχή. Η ερµηνεία του ονείρου συνίσταται στην ανεύρεση της απωθηµένης ευχής.
Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει δηλαδή ότι τα επώδυνα όνειρα δεν συνιστούν αντίφαση στη
θεωρία της εκπλήρωσης της ευχής. Η παραµόρφωση που ανευρίσκεται στα όνειρα είναι µία
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σκόπιµη απόκρυψη, και ονοµάζει λογοκρισία την αρχή που εµποδίζει την πρόσβαση στη
συνείδηση διαµέσου της παραµόρφωσης των απωθηµένων σκέψεων. Στη συνέχεια εξετάζει
τα υποκριτικά όνειρα, στα οποία παρουσιάζεται το αντίθετο της εκπλήρωσης µίας ευχής (θα
αναφερθούµε αργότερα σ’ ένα τέτοιο όνειρο - αυτό «της ωραίας χασάπισας»). Ο Φρόιντ
επαναλαµβάνει εδώ ότι το συναίσθηµα δυσαρέσκειας στα όνειρα δεν αποκλείει την ύπαρξη
µίας ευχής, αλλά αυτό που συµβαίνει είναι ότι αυτός που ονειρεύεται αρνείται να την
παραδεχθεί. Η δυσαρέσκεια εκφράζει αυτήν ακριβώς τη δυσκολία. Έτσι στα αγχώδη όνειρα
το άγχος είναι, όπως και στη νεύρωση, µετατοπισµένο2 σε µία παράσταση άσχετη µε την
πηγή του άγχους, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση της φοβίας ή της αγχώδους νεύρωσης.
Επίσης, όπως και στην περίπτωση της αγχώδους νεύρωσης, το συναίσθηµα ήταν, λέει ο
Φρόιντ, αρχικά σεξουαλικής φύσης. Σ’ αυτό το σηµείο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το
όνειρο είναι η µεταµφιεσµένη εκπλήρωση µίας απωθηµένης ευχής.
Στη συνέχεια του βιβλίου θα αναφερθεί στις πηγές και στο υλικό του ονείρου. Θα πει
ότι βρίσκουµε στα όνειρα διάφορες αναµνήσεις, όπως αυτές της προηγούµενης ηµέρας, αλλά
και παιδικές αναµνήσεις, όπως και γεγονότα άνευ σηµασίας. Θα µιλήσει για ένα δικό του
όνειρο, αυτό της λεγόµενης «βοτανικής µονογραφίας», για να υποστηρίξει ότι το όνειρο
χρησιµοποιεί τα πρόσφατα γεγονότα (τα λεγόµενα ηµερήσια κατάλοιπα) προκειµένου να
εκφράσει απωθηµένες παιδικές ευχές. Το ίδιο εξάλλου συµβαίνει και στο ευφυολόγηµα, όπως
θ’ αναπτύξει αργότερα (1905c) το οποίο χρησιµοποιεί επίσης οποιοδήποτε υλικό
προκειµένου να πει κάτι που είναι απαγορευµένο. Και στο ευφυολόγηµα µετατοπίζεται η
έµφαση από το πιο επενδεδυµένο ψυχικά στο λιγότερο επενδεδυµένο. Ακόµη και οι
σωµατικές πηγές του ονείρου θα θεωρηθούν ως προφάσεις προκειµένου να εκφραστούν
απωθηµένες παιδικές ευχές. Το όνειρο, υποστηρίζει ο Φρόιντ, είναι ο φύλακας του ύπνου και
όχι αυτό που τον διαταράσσει.
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Τέσσερις, σηµειώνει στη συνέχεια, είναι οι βασικές εργασίες του ονείρου. Η
συµπύκνωση (Verdichtung) είναι αυτή την οποία αντιλαµβανόµαστε, εν πρώτοις, εξαιτίας της
λακωνικότητας του ονείρου. Τα στοιχεία του ονείρου παραπέµπουν το καθένα σε
περισσότερα από ένα άλλα στοιχεία, είναι δηλαδή υπερπροσδιορισµένα. Αλλά και οι
λανθάνουσες σκέψεις του ονείρου αντιπροσωπεύονται από περισσότερα του ενός στοιχεία
του φανερού περιεχοµένου του ονείρου. Είναι δηλαδή υπεραντιπροσωπευµένες. Μία δεύτερη
εργασία του ονείρου είναι η µετάθεση (Verschiebung) που εξυπηρετεί τη λογοκρισία. Η
µετάθεση είναι η µείωση της έντασης των παραστάσεων που έχουν να κάνουν µε την
απωθηµένη ευχή σε όφελος αυτών που είναι πιο ανώδυνες. Μία τρίτη εργασία του ονείρου
είναι η µέριµνα για παραστασιµότητα (Rücksicht auf Darstellbarkeit). Στα πλαίσιά της θα
µιλήσει για την παράσταση των λογικών σχέσεων µεταξύ των λανθανoυσών σκέψεων του
ονείρου όπως το «όταν», το «γιατί», το «οµοίως», το «παρότι», και το «ή» το διαζευκτικό. Αν
και το όνειρο χρησιµοποιεί τις εικόνες - αντί για το γραπτό ή προφορικό αλφαβητικό λόγο συνιστά επίσης γραφή, που επιχειρεί να αναπαραστήσει µε το φανερό περιεχόµενό του όχι
µόνο τις διάφορες προτάσεις των λανθανουσών σκέψεων του ονείρου, αλλά και τις
γραµµατικές σχέσεις µεταξύ τους, δηλαδή τους λογικούς συνδέσµους µεταξύ των
λανθανουσών σκέψεων. Είναι µία γραφή αντίστοιχη του γρίφου και των ιερογλυφικών,
συνεπώς ένας ειδικός τύπος γραφής, µε δυνατότητες αλλά και πολλούς περιορισµούς.
Στη συνέχεια θα µιλήσει για την παράσταση µέσω κλασικών συµβόλων στο όνειρο. Το
κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσει εκτενή σταδιακή επέκταση κατά τη διάρκεια των επανεκδόσεων
της Ερµηνείας των ονείρων. Ως τέταρτη εργασία του ονείρου θα κατονοµάσει τη δευτερογενή
επεξεργασία (sekundäre Bearbeitung), που είναι η ερµηνεία που κάνει αυτός που ονειρεύεται
στο ίδιο του το όνειρο, ενώ κοιµάται ή καλύτερα ενώ µισοκοιµάται. Ουσιαστικά είναι η ίδια
αρχή της σκέψης που λογοκρίνει, όταν είναι κανείς ξύπνιος, και η οποία εκλογικεύει το
όνειρο µε τη δευτερογενή επεξεργασία. Μερικά σενάρια, που είναι ουσιαστικά
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ονειροπολήσεις ή µικρά ροµάντζα µε παιδικές ευχές - όπως στην υστερία - προσφέρονται
ιδιαίτερα για χρήση από τη δευτερογενή επεξεργασία : είναι δηλαδή έτοιµα ηµερήσια
σενάρια που χρησιµοποιούνται, εκ των υστέρων, στο όνειρο. Το τελευταίο κεφάλαιο του
βιβλίου ονοµάζεται H ψυχολογία της διαδικασίας του ονείρου, στο οποίο σχολιάζει
εκτεταµένα και κατ’ επανάληψη το όνειρο του φλεγόµενου παιδιού, στο οποίο θα
αναφερθούµε εκτενώς και στη συνέχεια.
«Ενστάσεις» του Φρόιντ όσον αφορά στην εκπλήρωση µίας ευχής στα όνειρα
Η ιδέα ότι τα όνειρα τείνουν να εκπληρώνουν µία ευχή ήταν διαδεδοµένη ήδη πριν τον
Φρόιντ και καταγεγραµµένη στη λαϊκή γνώση των παροιµιών (όπως αυτή που λέει ότι τα
όνειρα προέρχονται από το στοµάχι). Στο Φρόιντ αυτή η τάση, όµως, τείνει να γίνει
αποκλειστική αρχή για την ερµηνεία όλων των ονείρων, ευχάριστων και δυσάρεστων, στο
βαθµό που τα τελευταία συνιστούν τη µεταµφιεσµένη εκπλήρωση µίας απωθηµένης ευχής, η
οποία βιώνεται ως ψευδαίσθηση· η ευχή αυτή είναι ερωτικού περιεχοµένου και έλκει την
καταγωγή της στην παιδική ηλικία. Παρά ταύτα, ο ίδιος ο Φρόιντ προβάλλει διάφορες
ενστάσεις όσον αφορά στην ιδέα αυτής της ψευδαισθητικής εκπλήρωσης της ευχής από το
όνειρο, στις οποίες προσπαθεί να απαντήσει, χωρίς να τον ικανοποιούν όµως πάντα οι
απαντήσεις που δίνει. Αναφέρουµε τρεις τέτοιες «ενστάσεις» του ίδιου του Φρόιντ.
Η πρώτη είναι έµµεση και χρονολογικά προγενέστερη της Ερµηνείας και µπορούµε
µόνο να τη θεωρήσουµε ως µία αντίφαση στη θεωρία του γύρω από την ψευδαισθητική
εκπλήρωση της ευχής· έτσι στο Σχεδίασµα για µία ψυχολογία, κείµενο του 1895, ο Φρόιντ
(1950a bis) έλεγε ότι:
Μία φόρτιση σε ευχή που φτάνει µέχρι την ψευδαίσθηση, µέχρι την απόλυτη
παραγωγή δυσαρέσκειας, και που συνεπάγεται την επέµβαση όλης της άµυνας, µπορεί
να χαρακτηριστεί ως πρωτογενής ψυχική διαδικασία. Δευτερογενείς διαδικασίες
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ονοµάζουµε αντιθέτως, αυτές που καθιστούν δυνατή µια καλή επένδυση του εγώ και
ένα περιορισµό της πρωτογενούς διαδικασίας (σ.344).
Η ένσταση αυτή είναι βέβαια έµµεση, γιατί αναφέρεται στην ψευδαίσθηση του επιθυµητού
αντικειµένου γενικότερα, αλλά εύλογα µπορούµε να αναρωτηθούµε γιατί η φόρτιση σε ευχή
στο όνειρο να µην υπόκειται στο ίδιο ενδεχόµενο δυσαρέσκειας. Κάτι τέτοιο, νοµίζουµε, θα
µπορούσαµε ενδεχοµένως να πούµε ότι συµβαίνει στο όνειρο του φλεγόµενου παιδιού, το
οποίο φαίνεται να προβληµατίζει το Φρόιντ όσον αφορά στην εξήγησή του. Αυτή την αρχική
δυσαρέσκεια, που σχετίζεται µε την ψευδαίσθηση - την οποία είχε ανακαλύψει το 1895 φαίνεται να την «ξεχνά», όταν γράφει την Ερµηνεία των ονείρων3·
Το όνειρο του φλεγόµενου παιδιού, το οποίο αναφέρει στο τελευταίο κεφάλαιο της
Ερµηνείας (1901a), συνιστά µία δεύτερη ένσταση (ή τουλάχιστον επερώτηση) της ιδέας της
εκπλήρωσης µίας ευχής από το όνειρο. Θυµίζουµε το όνειρο αυτό όπως το αναφέρει ο
Φρόιντ:
Μου το ανέφερε µία ασθενής µου, που µε τη σειρά της το άκουσε σε µια διάλεξη για
το όνειρο· η πρώτη πηγή του µου είναι άγνωστη. Η κυρία αυτή εντυπωσιάστηκε τόσο
πολύ για το περιεχόµενό του, που δεν παρέλειψε να το ονειρευτεί και αυτή, δηλαδή να
αναπαράγει στοιχεία του ονείρου αυτού σε δικό της όνειρο, εκφράζοντας µε αυτή τη
µεταβίβαση µια συµφωνία σε ένα ορισµένο σηµείο. Οι συνθήκες πριν από το
υποδειγµατικό αυτό όνειρο έχουν ως εξής: Ένας πατέρας αγρυπνούσε µέρες και
νύχτες στο κρεβάτι του άρρωστου παιδιού του. Όταν το παιδί πέθανε, πήγε να
αναπαυθεί στο διπλανό δωµάτιο, άφησε όµως ανοιχτή την πόρτα, για να βλέπει προς
το χώρο µε το φέρετρο του παιδιού του, που περιστοιχίζονταν από µεγάλα κεριά.
‘Ένας ηλικιωµένος άντρας κλήθηκε να φυλάξει τον νεκρό· κάθεται πλάι του
µουρµουρίζοντας προσευχές. Ο πατέρας, αφού κοιµήθηκε µερικές ώρες, ονειρεύθηκε
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θα λέγαµε όπως το ίδιο το όνειρο τείνει να ξεχνά τη δυσαρέσκεια προκειµένου να συνεχιστεί ο ύπνος.
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ότι το παιδί στέκεται πλάι στο κρεβάτι του, τον πιάνει από το µπράτσο του και του
ψιθυρίζει επικριτικά: Πατέρα, δεν βλέπεις ότι καίγοµαι; Ξύπνησε και είδε µία φωτεινή
λάµψη προερχόµενη από το δωµάτιο του νεκρού· τρέχει και βρίσκει τον γηραιό
φύλακα αποκοιµισµένο, ενώ τα σάβανα και ένα µπράτσο του µονάκριβου νεκρού
είχαν καεί από ένα αναµµένο κερί που είχε πέσει. (σ.445)
Το ότι το όνειρο αυτό είναι εκπλήρωση ευχής φαίνεται καταρχάς προφανές στο
Φρόιντ, στο βαθµό που µε το όνειρο αυτό παρατείνεται αφενός η ζωή του παιδιού αφετέρου ο
ύπνος του πατέρα. Ούτως ώστε η εκπλήρωση της ευχής επικράτησε, για κάποιο χρονικό
διάστηµα, έναντι της σκέψης που όφειλε να τον είχε ξυπνήσει πιο έγκαιρα. Κάτι όµως του
φαίνεται ότι το διαχωρίζει από τα όνειρα που έχει ήδη εξετάσει. Λέει για παράδειγµα : «Tο
όνειρο µε το φλεγόµενο παιδί, που προτάξαµε σε αυτό το µέρος, µας δίνει µια ευπρόσδεκτη
ευκαιρία να εκτιµήσουµε τις δυσκολίες που συναντά η θεωρία εκπλήρωσης ευχών4». (σ.
478). Ο Freud δε λέει τελικά τι τον εντυπωσιάζει στο όνειρο αυτό. Αναρωτιέται αν το
συγκεκριµένο όνειρο ανήκει σε µια κατηγορία ονείρων που εκφράζουν ανησυχίες. Αν και
δέχεται αυτό το ενδεχόµενο, επιµένει στο ότι µια ηµερησία σκέψη, που δεν είναι ευχή (αλλά,
αντίθετα, είναι ανησυχία), για να εκφραστεί σε όνειρο, πρέπει να συνδεθεί µε µια ωθηµένη
παιδική ευχή. Το ελάχιστο της σύνδεσης αυτής αφορά στην απαραίτητη ορµητική δύναµη
που προϋποθέτει το όνειρο5. Αυτό βέβαια δε µας κατατοπίζει όσον αφορά την ιδιαιτερότητα
του ονείρου αυτού γιατί ο Φρόιντ έχει ήδη αναφερθεί µέχρι εκείνο το σηµείο της
Traumdeutung σε όνειρα που περιλαµβάνουν επώδυνα ηµερήσια κατάλοιπα. Παρακάτω, σε
µία ακόµη προσπάθεια εξήγησης του ονείρου αυτού, σηµειώνει :
Ας θυµηθούµε το όνειρο του πατέρα, που το φως από το δωµάτιο του νεκρού τον
κάνει να συνάγει το συµπέρασµα ότι η σορός µπορεί να καίγεται. Δείξαµε ότι µία
από τις ψυχικές δυνάµεις, αυτή που ώθησε αποφασιστικά τον πατέρα να βγάλει αυτό
4
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το συµπέρασµα αντί να ξυπνήσει από το φως, είναι η ευχή6 για µία στιγµιαία
παράταση της ζωής του παιδιού, το οποίο εµφανίστηκε στο όνειρο. Άλλες ευχές
προερχόµενες από το απωθηµένο µας διαφεύγουν ίσως, καθώς δεν µπορούµε να
κάνουµε την ανάλυση αυτού του ονείρου. Αλλά ως δεύτερη κινητήρια δύναµη αυτού
του ονείρου µπορούµε να δεχτούµε την επιθυµία του πατέρα για ύπνο : όπως µε το
όνειρο παρατείνεται η ζωή του παιδιού, έτσι παρατείνεται κατά µία στιγµή και ο
ύπνος του πατέρα. (σ.495)
Το ότι τα όνειρα παρατείνουν τον ύπνο ήταν ένα από τα αρχικά συµπεράσµατα της
Traumdeutung. Δεν βλέπουµε τι καινούργιο προσθέτει η διασαφήνιση αυτή στην
ιδιαιτερότητα του εν λόγω ονείρου. Στο σηµείο ακριβώς όπου, ενώ έχει ήδη αρχίσει να
ικανοποιείται η ανάγκη ύπνου, ο πατέρας αντιλαµβάνεται την εικόνα και τη φωνή του
παιδιού του, και το όνειρο δεν µπορεί να συνεχιστεί. Ο Φρόιντ δεν σηµειώνει τι είναι αυτό
που ξυπνά τον πατέρα, πέραν της άγρυπνης προσυνειδητής σκέψης, από το «εσωτερικό»,
δηλαδή, του ονείρου. Εδώ ξαναβρίσκουµε αφενός την πρώτη ένσταση του Φρόιντ σχετικά
µε την ψευδαίσθηση του επιθυµητού αντικειµένου που προκαλεί απόλυτη δυσαρέσκεια, αν
και ο Φρόιντ δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Αφετέρου, όπως θα δούµε σε επόµενη ενότητα,
το όνειρο αυτό προσοµοιάζει µε τα όνειρα που επαναλαµβάνουν µία τραυµατική εµπειρία,
τα οποία συνιστούν την επόµενη και πλέον ουσιώδη ένστασή του.
Με απόλυτα οµολογηµένο για τον Φρόιντ στο κείµενό του Πέραν της αρχής της
ευχαρίστησης7 (1920g) τρόπο, τα όνειρα που επαναλαµβάνουν τραυµατικές εµπειρίες (είτε
αυτές της τραυµατικής νεύρωσης είτε τα παιδικά τραύµατα τα οποία επικαιροποιούνται από
τη µεταβίβαση) συνιστούν εξαίρεση στον κανόνα της εκπλήρωσης της ευχής. Για τα όνειρα
αυτά θα εικάσει ότι επαναλαµβάνονται, προκειµένου να συνδεθούν µε τον ψυχισµό, µε τρόπο
ώστε στη συνέχεια να µπορέσει να επικρατήσει η αρχή της ευχαρίστησης. Υποθέτει δηλαδή
6
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ότι υπάρχουν δύο αρχές που διέπουν το µηχανισµό του ονείρου. Πρώτα η λειτουργία σύνδεσης
και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί αυτή, υπάρχει η δυνατότητα εκπλήρωσης της ευχής στο
όνειρο. Για παράδειγµα γράφει :
Θα ήταν τότε καθήκον των ανώτερων στρωµάτων του ψυχικού µηχανισµού να
δεσµεύουν τη διέγερση των ορµών που φθάνουν σε αυτά στο πλαίσιο της
πρωτογενούς διεργασίας. Η αποτυχία αυτής της δέσµευσης θα προκαλούσε µία
διαταραχή ανάλογη προς την τραυµατική νεύρωση. Η κυριαρχία της αρχής της ηδονής
(και την τροποποίησή της σε αρχή της πραγµατικότητας) θα µπορούσε να επιτευχθεί
χωρίς εµπόδια µόνο µε την επίτευξη αυτής της δέσµευσης. Μέχρι τότε όµως θα
προείχε το άλλο έργο του ψυχικού µηχανισµού, η υπερνίκηση ή η δέσµευση της
διέγερσης, το οποίο µάλιστα δεν επιτελεί σε αντίθεση προς την αρχή της ηδονής, αλλά
ανεξάρτητα από αυτή και εν µέρει χωρίς να την λαµβάνει υπόψιν. (σ.56)
Αργότερα, ο Φρόιντ, στο κείµενό του Αναθεώρηση της θεωρίας του ονείρου (1933a),
υποστήριξε - προκειµένου να συµπεριλάβει την ένστασή του αυτή - ότι το όνειρο συνιστά την
προσπάθεια εκπλήρωσης µίας απωθηµένης ευχής ερωτικού περιεχοµένου που έλκει την
καταγωγή της από την παιδική ηλικία. Νοµίζω ότι είναι αδύνατο να συσχετίσουµε τις δύο
αυτές µη αντιφατικές λειτουργίες, δηλαδή την λειτουργία του ονείρου ως σύνδεση και αυτή
της εκπλήρωσης της ευχής, αν δεν µιλήσουµε για το τι είναι η επιθυµία. Γιατί, κατά τη γνώµη
µας, µία δυνατότητα σύνδεσης και ενοποίησης των δύο λειτουργιών του ονείρου - για να τις
ονοµάσουµε µε συντοµία, της σύνδεσης και της εκπλήρωσης – δίνεται από το ρόλο της
επιθυµίας του Άλλου και τη σχετική µε αυτή λειτουργία της απόλαυσης. Η επιθυµία και η
απόλαυση του Άλλου µπορεί να βοηθήσουν, πιστεύουµε, να δούµε πως οι δύο αυτές
λειτουργίες ενεργούν ταυτόχρονα ή διαδοχικά στα ίδια όνειρα.
Από τη φροϊδική ευχή (Wunch) στη λακανική επιθυµία (Désir)
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Ο Φρόιντ (1901b, 1905c) υποστήριζε ότι µορφώµατα του ασυνειδήτου όπως το
ευφυολόγηµα, η παραλεξία και η λήθη, έχουν αντίστοιχη δοµή µε το όνειρο. Η διάφορά στο
όνειρο - απ’ ό,τι στα άλλα µορφώµατα του ασυνειδήτου - θα πει ο Λακάν (1957), είναι ότι τα
µορφώµατα αυτά, «υφίστανται επίσης τη µέριµνα για παραστασιµότητα» (σ.511), που ήταν
για τον Φρόιντ, όπως θυµίσαµε, ο τρίτος κύριος τρόπος εργασίας για το όνειρο. Η Ella Sharpe
(2007), Βρετανίδα ψυχαναλύτρια και καθηγήτρια λογοτεχνίας, είχε παροµοιάσει το 1940 τη
διαδικασία του ονείρων µ’ αυτήν των σχηµάτων της ρητορικής στη λογοτεχνία, ιδιαίτερα µε
τη µεταφορά και τη µετωνυµία. Ο Λακάν (1957), επηρεασµένος από τις εργασίες της Sharpe
και από κάποιες εργασίες γύρω από την αφασία του γλωσσολόγου Roman Jakobson (1963)
του 1956, θα υποστηρίξει ότι στο όνειρο βρίσκουµε δύο ειδών συσχετίσεις σηµαινόντων :
- αυτή που γίνεται διαµέσου της υποκατάστασης ενός σηµαίνοντος από ένα άλλο, που είναι η
µεταφορά και η οποία δηµιουργεί ένα αποτέλεσµα καινούργιας σηµασίας·
- και αυτή που γίνεται διαµέσου της γειτνίασης δύο σηµαινόντων, που είναι η µετωνυµία.
O Λακάν θα χρησιµοποιήσει εφεξής τους όρους µεταφορά και µετωνυµία, αντί των
όρων του Φρόιντ συµπύκνωση και µετάθεση αντίστοιχα, για τις διαδικασίες του ονείρου. Η
λέξη συµπύκνωση στον Φρόιντ (Verdichtung) εµπεριέχει στην ετυµολογία της τη λέξη
ποίηση (Dichtung). To πλεονέκτηµα του όρου µεταφορά είναι, ίσως, ότι καθιστά σαφέστερη
την ποιητική πλευρά του ονείρου· δηλαδή ότι το όνειρο δεν αρκείται στην αποτύπωση
υφιστάµενων νοηµάτων, αλλά συνιστά επίσης de novo δηµιουργία σηµαινόντων (αλλά και
ερµηνειών) τα οποία επιχειρούν να συνδέσουν, να χαλιναγωγήσουν την απόλαυση8. Έρχονται
δηλαδή στη θέση µία άδειας θέσης η οποία είναι αυτή του από πάντα χαµένου αντικειµένου,
αυτού που ο Φρόιντ είχε ονοµάσει στο Σχεδίασµα, (1950a bis) das Ding· αυτό συµβαίνει στο
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βαθµό που, όπως θα αναλύσουµε παρακάτω, κανένα αντικείµενο δεν καλύπτει την επιθυµία δεν µπορεί να είναι δηλαδή στο ύψος της αρχικής απώλειας που υφίσταται το ανθρώπινο
υποκείµενο από το γεγονός του ότι είναι οµιλούν ον.
Στη µεταφορά έχουµε υποκατάσταση ενός σηµαίνοντος από ένα άλλο και το
σηµαίνον που υποκαθίσταται δεν παραµένει στην αλυσίδα· δηλαδή, όσον αφορά το όνειρο,
δεν υπάρχει στο φανερό περιεχόµενο του ονείρου. Ενώ στη διαδικασία της µετωνυµίας
γίνεται πάλι υποκατάσταση, αλλά παραµένει στην αλυσίδα και το σηµαίνον που
υποκαθίσταται. Έτσι για παράδειγµα στο όνειρο της ένεσης της Ίρµας (Freud, 1900a), η
υποκατάσταση του Φρόιντ από το γιατρό Μ ή τον Όττο είναι µεταφορές γιατί ο καινούργιος
όρος «εξαφανίζει» τον Φρόιντ από τη θέση του χορηγού ουσίας, o οποίος «επανεµφανίζεται»
στους συνειρµούς κατά την ανάλυση του ονείρου· αντίθετα η σχέση µεταξύ των χηµικών
ουσιών αµυλίου, προπυλενίου και τριµεθυλαµίνης είναι µετωνυµικής φύσης, γιατί οι όροι που
υποκαθίστανται παραµένουν στο κείµενο του ονείρου. Δεν θα επεκταθούµε περισσότερο στο
όνειρο αυτό, στο οποίο αναφερθήκαµε εκτενώς σε προηγούµενό µας άρθρο (2000). Έτσι η
διαδικασία της µεταφορικής υποκατάστασης του ενός σηµαίνοντος από το άλλο και του
µετωνυµικού συνδυασµού του ενός σηµαίνοντος µε το άλλο είναι η ουσία των διαδικασιών
του ονείρου, αλλά και των άλλων µορφωµάτων του ασυνειδήτου υπό το πρίσµα της
λακανικής θεωρίας9.
Η λέξη ευχή στο Φρόιντ είναι Wunsch. Ο Φρόιντ δεν χρησιµοποιεί, φερειπείν, τη
λέξη Begierde, η oποία σχετίζεται - περισσότερο απ’ ό,τι η λέξη Wunsch - µε την επιθυµία ως
φιλοσοφική έννοια. Θα πούµε για παράδειγµα, επιγραµµατικά και µόνο, ότι τη λέξη Begierde
την βρίσκουµε στον Χέγκελ (2009) όσον αφορά στην αναγνώριση της επιθυµίας. Παρά ταύτα,
ο Λακάν (1958-1959), επηρεασµένος από τον Χέγκελ, καταλαβαίνει υπ’ αυτήν την έννοια της
αναγνώρισης (στην οποία θα αναφερθούµε εκτενώς στις δύο επόµενες ενότητες) την επιθυµία
9

Το όνειρο σύµφωνα µε τον Λακάν (1958) είναι, «µεταφορά της επιθυµίας» (σ. 622), και η επιθυµία είναι «η
µετωνυµία της έλλειψης στο είναι» (σ. 623). Θα επανέλθουµε σε αυτό το τελευταίο παρακάτω.
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στο όνειρο και υποστηρίζει ότι και ο Φρόιντ δεν αντιλαµβανόταν την έννοια του Wunsch ως
ευχή που µπορεί να ικανοποιηθεί από την «ψευδαίσθηση» που είναι το όνειρο. Ο λόγος, λέει,
είναι αρκετά απλός από µία πλευρά : αν το όνειρο ήταν η ψευδαίσθηση εκπλήρωσης µίας
ευχής, όπως φαίνεται ενίοτε να υποστηρίζει ο Φρόιντ, η ψευδαίσθηση αυτή µόνο ως
ευχαρίστηση ενός οργάνου δεν θα µπορούσε να εννοηθεί γιατί για παράδειγµα κανείς δεν
έπαψε να πεινάει βλέποντας καρβέλια. Οπότε ο όρος εκπλήρωση δεν µπορεί να εννοηθεί ως
ικανοποίηση οργάνου, µε την έννοια της ικανοποίησης µίας ανάγκης. Η µοναδική ανάγκη
που ικανοποιείται - διαµέσου του «πετυχηµένου» ονείρου - είναι η συνέχιση του ύπνου10.
Υπάρχει µία αντίφαση εδώ στο Φρόιντ, την οποία ο Λακάν στο σεµινάριο Η επιθυµία και η
ερµηνεία της (1958-1959) θα «ερµηνεύσει» διαµέσου της έννοιας της επιθυµίας του Άλλου.
Ακόµη και στα παιδικά όνειρα, τα οποία υποτίθεται - σύµφωνα µε τον Φρόιντ - ότι
ικανοποιούν µία ευχή µε µη συγκεκαλυµµένο τρόπο, όπως αυτό της κόρης του Φρόιντ
(1901a), της µικρής Άννας που ονειρεύεται τις φράουλες και τα υπόλοιπα εδέσµατα που,
λόγω αδιαθεσίας, της είχαν απαγορεύσει την προηγούµενη ηµέρα, δεν είναι «απλά εδέσµατα»
αλλά «απαγορευµένα εδέσµατα». Δηλαδή η επιθυµία του Άλλου είχε ανάµειξη σε αυτά, ήταν,
όπως τονίζει διασπώντας ο Λακάν τον όρο (1958-1959) στο σεµινάριο αυτό : «απαγορευµένα» (συνεδρία 3-12-58)· δηλαδή ο Άλλος είχε µιλήσει γι’ αυτά εκδηλώνοντας
ταυτόχρονα κάτι από την επιθυµία του. Υπάρχει, δηλαδή, το θέµα αυτό της επιθυµίας του
Άλλου που είναι – σύµφωνα µε το Λακάν στο σεµινάριο αυτό - κεντρικό στα όνειρα ακόµη
και τα πιο απλά.
Η έννοια της επιθυµίας του Άλλου
Ας µιλήσουµε καταρχάς για την επιθυµία γενικά, πριν επικεντρωθούµε στην επιθυµία
στο όνειρο. Ποιο είναι το αντικείµενο της επιθυµίας; Όταν το µικρό παιδί επιδιώκει να
αποκτήσει το αντικείµενο που κρατά το συνοµήλικό του παιδί, έστω και αν αυτό δεν συνιστά
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αντικείµενο ανάγκης, έστω και αν το ζητά ακριβώς επειδή είναι αντικείµενο του άλλου
παιδιού - στα πλαίσια αυτού που ονοµάζουµε µεταβατισµό (transitivisme) -, το αντικείµενο
αυτό είναι αντικείµενο επιθυµίας; Αυτό που απαντά ο Moustafa Safouan (2005) είναι πως το
αντικείµενο της επιθυµίας εισάγεται από τη στιγµή που το αντικείµενο παύει να είναι απλά
αντικείµενο που έχει ο άλλος, που το κατέχει απλά και µόνο ο άλλος που γνωρίζω, αυτός που
είναι δηλαδή το εναλλακτικό µου εγώ. Είναι τέτοιο, από τη στιγµή που γίνεται αυτό το
αντικείµενο ο άγνωστος Χ, για τον οποίο δηλαδή το υποκείµενο αναρωτιέται11 (τι είναι, τι
θέλει ο άλλος σχετικά µε αυτό κ.λ.π. και όχι απλά το εποφθαλµιά), από τη στιγµή που
εισάγεται η διάσταση του λόγου, υπό την έννοια του µεγάλου Άλλου. Στο βαθµό αυτό δε, ο
µικρός άλλος παύει να είναι αυτός που γνωρίζω και αποκτά κάτι από τη διάσταση αυτού που
ο Λακάν ονοµάζει ο µεγάλος Άλλος.
Για να συµβεί αυτό, πρέπει να εισαχθεί στα πλαίσια του αιτήµατος η διάσταση του
ανικανοποίητου. Ο Safouan (2005) δίνει ως - κατεξοχήν - παράδειγµα αυτού, την κόρη που
ζητά από τη µητέρα της το φαλλό. Aυτό δηλαδή που, εκ των προτέρων, γνωρίζει ότι δεν
πρόκειται να της δοθεί από τη µητέρα και είναι ακριβώς αυτή η διάσταση του
ανικανοποίητου που καθιστά το αντικείµενο αυτό συµβολικό. Το αίτηµα της κόρης είναι
δηλαδή ένα κατά συνθήκη, ένα «προσποιητό» αίτηµα, και όχι ένα αίτηµα που µπορεί να
ικανοποιηθεί. Είναι η δοµική αδυναµία της µητέρας να δώσει το αντικείµενο αυτό - και
συνεπώς της κόρης να το πάρει από τη µητέρα - που εισάγει τη διάσταση της έλλειψης τόσο
στη µητέρα, η οποία δεν το έχει, όσο και στην κόρη, η οποία ως εκ τούτου δεν µπορεί να το
λάβει. Η εισαγωγή της διάστασης της έλλειψης και του ανικανοποίητου είναι συνεπώς
απαραίτητη για την εισαγωγή του αντικειµένου της επιθυµίας, το οποίο, ως αντικείµενο
συµβολικό (και όχι πραγµατικό) σηµαίνεται και µόνο από το λόγο ως ελλείπον, χωρίς να
µπορεί δηλαδή να δοθεί.
11

Ερωτήµατα που έχουν βέβαια δοµή λόγου τα οποία συσχετίζουν το αντικείµενο αυτό µε κάποια σηµαίνοντα :
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Η έλλειψη είναι καταρχήν αυτή του Άλλου. Εξάλλου το ίδιο το υποκείµενο (ιδιαίτερα
το υστερικό) µπορεί να αποζητά την ανικανοποίησή του. Όπως η ωραία χασάπικα που θα
δούµε και παρακάτω, η πνευµατώδης δηλαδή αναλυόµενη του Φρόιντ, που ζητά στον άνδρα
της να µην της δίνει χαβιάρι - που είναι ο αγαπηµένος της µεζές - προκειµένου να µπορέσει
να συνεχίσει ο άντρας της να την πειράζει µε το θέµα αυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάσταση
της επιθυµίας αναφέρεται ακριβώς στην αναγνώρισή της από τον Άλλο και για το λόγω αυτό
το να προσπαθήσει, φερειπείν, κανείς να ικανοποιήσει αυτή την επιθυµία, θεωρώντας την ως
ανάγκη του άλλου, δεν µπορεί παρά να προκαλέσει άγχος. Η εκπλήρωση της επιθυµίας είναι,
υπό την έννοια αυτή, η αναγνώρισή της και όχι κάποια ψευδαισθητικού ή άλλου τύπου
ικανοποίηση. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον ίσως να συνδύαζε κανείς την εκπλήρωση της
επιθυµίας µε την ευχαρίστηση που πηγάζει από το ευφυολόγηµα, για την οποία δεν θα
λέγαµε, βέβαια, ότι προέρχεται από µία ψευδαισθητική ικανοποίηση, αλλά προέρχεται από τη
µετάδοση του µηνύµατος, το οποίο δεν λέγεται ευθέως αλλά υποσηµαίνεται και αποζητά την
αναγνώρισή του. Έτσι και στο όνειρο, αυτό που κατασκευάζεται είναι ένα αντίστοιχο
«τέχνασµα» προκειµένου να συνεχιστεί η ευχαρίστηση που είναι ο ύπνος. Υποσηµαίνεται
δηλαδή και στο όνειρο κάτι που έχει να κάνει µε την επιθυµία. Στο ευφυολόγηµα
υποσηµαίνεται κάτι, δε λέγεται το µήνυµα απ’ ευθείας, γιατί είναι σε αναµονή ανταπόκρισης
από τον Άλλο, το τρίτο πρόσωπο, έλεγε ο Φρόιντ (1905c). Η δοµή που είναι στη βάση και των
δύο µορφωµάτων, του ονείρου και του ευφυολογήµατος, είναι η ίδια. Δηλαδή η δυνατότητα
αναγνώρισης της επιθυµίας υπό συνθήκες λογοκρισίας, υπό συνθήκες – επίσης υπαινικτικότητας.
Γιατί όµως υποσηµαίνεται η επιθυµία και δεν λέγεται έτσι απλά; Γιατί θα πρέπει να
µπορεί να ακουστεί κάτι που θα παραπέµπει πάντα και σε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πραγµατικό
αντικείµενο που να µπορεί να την ικανοποιήσει, όπως λέγαµε προηγουµένως. Είναι από
καταγωγής της µη ικανοποιήσιµη, εξού και η φράση του Λακάν (1958), ότι η επιθυµία είναι
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«µετωνυµία της έλλειψης στο είναι» (σ. 623). Εξάλλου αυτό το δηλώνει έµµεσα και η
ύπαρξη, σύµφωνα µε τον Φρόιντ (1901a), ενός οµφαλού στο όνειρο, ενός σηµείου δηλαδή σ’
αυτό που η λειτουργία της παραποµπής φαίνεται να συνεχίζεται στο διηνεκές12. Υπάρχει
πάντα παραποµπή και σε κάτι άλλο, γιατί πάντα έχει να κάνει και µε κάτι άλλο που είναι η
επιθυµία του Άλλου. Η επιθυµία του ενός παραπέµπει στην επιθυµία του Άλλου και
αντίστροφα. Δηλαδή, την επιθυµία τη βρίσκουµε τόσο στην πηγή (ένθεν) όσο και στο όριο
(εκείθεν) του ονείρου. Τουλάχιστον όσον αφορά στα όνειρα µεταβίβασης, τα οποία είναι, ως
γνωστό, κατά κάποιο τρόπο σε «διάλογο» µε την αναλυτική διαδικασία. Η ερµηνεία της
επιθυµίας έλεγε ο Moustafa Safouan (1982) είναι η πραγµατοποίησή της γιατί το πεπρωµένο
της, αν όχι η ουσία της, είναι το να µπορέσει να ακουστεί.
Τα ηµερήσια κατάλοιπα και η επιθυµία του Άλλου
Η Gisèle Chamboudez (2000) στο εξαίρετο βιβλίο της Η εξίσωση των ονείρων,
γράφει γύρω από τη σχέση των ηµερήσιων κατάλοιπων µε την επιθυµία του ΄Άλλου :
Τα ηµερήσια κατάλοιπα µπορούν να περιέχουν την αναφορά ή την ανάδυση,
ενδεχόµενη πηγή άγχους, της επιθυµίας του Άλλου. Εµφανίζεται [η επιθυµία αυτή]
πέραν ενός αιτήµατος, µίας δωρεάς ή µίας άρνησης, µίας απαγόρευσης ή µίας
στέρησης και ακόµη πιο έντονα ύστερα από εγκατάλειψη ή απειλή. Ούσα ένας
ουσιαστικός πόλος της απώθησης, αυτή η επιθυµία συµβάλλει τα µάλα στη
δηµιουργία επώδυνων ηµερήσιων κατάλοιπων. (σ.71)
Παρακάτω σηµειώνει σχετικά και πάλι µε την επιθυµία του Άλλου :
Η εργασία του ονείρου ικανοποιεί την επιθυµία ύπνου δηµιουργώντας ένσταση ή
πραγµατοποιώντας την, εκθλίβοντάς την ή µετατοπίζοντάς την προς κάποια άλλη
αδιάφορη, την οποία φτιάχνει προκειµένου [η επιθυµία του Άλλου] να γίνει ανεκτή.
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Η ύπαρξη ενός οµφαλού στο όνειρο, που απλά και µόνο ανέφερε ο Φρόιντ, πήρε µεγάλη ανάπτυξη από τον
Λακάν και άλλους συγγραφείς οι οποίοι συνδύασαν αυτή τη σηµείωση του Φρόιντ µε την έννοια του
πραγµατικού στον Λακάν.
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Έτσι παρουσιάζεται µία επιθυµία του ονειρευόµενου ως εκπληρωµένη, στην ίδια
φάση που γίνεται η επεξεργασία της επιθυµίας του Άλλου. (σ.80)13
Θα αναφερθούµε, όπως υποσχεθήκαµε παραπάνω, στο όνειρο µίας αναλυόµενης του
Φρόιντ, γυναίκας ενός χονδρέµπορα χασάπη (Frau des Großfleischhauers), προκειµένου να
δείξουµε τη σχέση αυτή µεταξύ της επιθυµίας αυτού που ονειρεύεται µε το αίτηµα και την
επιθυµία του Άλλου. Το όνειρο που κάνει αυτή η αναλυόµενη του Φρόιντ, γυναίκα ενός
χοντρέµπορα χασάπη, είναι, υπενθυµίζουµε, το εξής (Freud,1900a) :
Ήθελα να παραθέσω ένα δείπνο, δεν είχα όµως τίποτα διαθέσιµο εκτός από λίγο
καπνιστό σολοµό. Σκέφτηκα να πάω για ψώνια, αλλά θυµήθηκα ότι είναι Κυριακή
απόγευµα και όλα τα µαγαζιά είναι κλειστά. Αποφάσισα λοιπόν να τηλεφωνήσω σε
µερικούς προµηθευτές µα το τηλέφωνο όµως είχε βλάβη. Έτσι, αναγκάστηκα να
παραιτηθώ από την επιθυµία να δώσω αυτό το δείπνο. (σ.146)
Τα ηµερήσια κατάλοιπα της προηγούµενης ηµέρας που σχετίζονται µε το όνειρο αυτό
αφορούν, αφενός στο αίτηµα µίας φίλης της να έρθει να δειπνήσει στο σπίτι της και αφετέρου
στο γεγονός ότι ο σύζυγος της είχε δηλώσει ότι έχει παχύνει και ήθελε να ξεκινήσει δίαιτα
και να πάψει να δέχεται προσκλήσεις σε δείπνα. Στα ηµερήσια κατάλοιπα θα µπορούσαµε να
εντάξουµε, νοµίζουµε, αυτό που είχε πει Φρόιντ όσον αφορά στα όνειρα : ότι συνιστούν
δηλαδή εκπλήρωση µίας ευχής. Η ωραία χασάπισα είπε στον Φρόιντ ότι ο άνδρας της είχε
την τάση να πλέκει το εγκώµιο της φίλης της αυτής, που ήταν ιδιαίτερα αδύνατη, ενώ ο
άνδρας της προτιµούσε συνήθως τις παχουλές γυναίκες, όπως ήταν εξάλλου και η ίδια.
Η ερµηνεία που της έδωσε ο Φρόιντ (1901a) ήταν ότι το όνειρο αυτό απαντά
(αρνητικά) στο αίτηµα της φίλης να έρθει να δειπνήσει στο σπίτι τους και το οποίο εκείνη δεν
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Ο Φρόιντ (1900a) έλεγε ότι το όνειρο περιέχει πάντα ένα υπαινιγµό στα γεγονότα της ηµέρας αν και
θεωρούσε ότι τα ηµερήσια κατάλοιπα δρουν ως «επιχειρηµατίας», χωρίς όµως να µπορούν να δηµιουργήσουν
όνειρο, αν δεν υπάρξει η ασυνείδητη παιδική ευχή που είναι ο «κεφαλαιούχος». Αρκετά αργότερα (1923c) έλεγε
- στο άρθρο µε τίτλο Θεωρία και πρακτική της ερµηνείας του ονείρου - ότι υπάρχουν δύο ειδών όνειρα, «τα από
πάνω» που έχουν να κάνουν κυρίως µε ηµερήσια κατάλοιπα και δευτερευόντως µε τις απωθηµένες παιδικές
ευχές, και «τα από κάτω» όνειρα που είναι το αντίστροφο.
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θέλει να ικανοποιήσει, γιατί την υποπτεύεται ότι θέλει να γοητεύσει τον άνδρα της :
«Ακούγοντας το αίτηµα της φίλης, είναι σαν να σκεφτήκατε : Φυσικά θα σε καλέσω, για να
χορτάσεις µε τα φαγητά µου, να παχύνεις και να αρέσεις στον άντρα µου περισσότερο.
Προτιµώ να µην ξαναδώσω γεύµα» (σ.147). Ο Φρόιντ σηµειώνει ότι η ωραία χασάπισα έχει
του ίδιου τύπου αδυναµία για το χαβιάρι µ’ αυτήν που η φίλη της έχει για τον καπνιστό
σολοµό. Και οι δύο τους όµως στερούντο επίτηδες το αγαπηµένο τους γεύµα. Ούτως ώστε,
συµπεραίνει ο Φρόιντ, η αναλυόµενη ταυτίζεται υστερικά, διαµέσου αυτού του συµπτώµατος
- δηλαδή της στέρησης του αγαπηµένου γεύµατος - µε τη φίλη της αυτή. Και αυτό γιατί η
ωραία χασάπισα θέλει να πάρει τη θέση της φίλης της όσον αφορά στην εκτίµηση που τρέφει
ο άντρας της για τη φίλη της. Όπως είπαµε, προβληµατίζεται στο να ικανοποιήσει το αίτηµα
της φίλης της γιατί, διαµέσου αυτού, διαβλέπει την επιθυµία της φίλης να γοητεύσει τον
άνδρα της. Το όνειρο αυτό όµως, πέρα από την επιθυµία της φίλης, σηµειώνει ο Λακάν
(1958), επερωτά την επιθυµία του άντρα της, ο οποίος είχε εκφράσει την εκτίµησή του για τη
φίλη της, αν και δεν του αρέσουν οι αδύνατες, και γι’ αυτό εξάλλου η επιθυµία αυτή φαντάζει
αινιγµατική. Τί είναι να θέλει κάποια που δεν µπορεί να τον ικανοποιήσει; Εδώ έχουµε και
πάλι το χάσµα µεταξύ αιτήµατος και επιθυµίας, γιατί από τη µία ζητά στρουµπουλές και από
την άλλη επιθυµεί αδύνατες. Αλλά και ο ίδιος θέλει να αδυνατήσει και να πάψει να δέχεται
προσκλήσεις σε δείπνα. Δηλαδή το όνειρο της αναλυόµενης αποκρίνεται, επίσης, στο αίτηµα
του άντρα της να αδυνατίσει µε τον λίγο σολοµό που έχει αποµείνει - το σολοµό σε δόση
διαιτητική, θα λέγαµε.
Δηλαδή ο καπνιστός σολοµός έρχεται ως σηµαίνον της επιθυµίας να επερωτήσει την
επιθυµία αφενός µεν της φίλης, αφετέρου η µικρή του ποσότητα έχει να κάνει µε το αίτηµα
του άντρα της να αδυνατίσει. Αλλά η µικρή ποσότητα καπνιστού σολοµού έχει να κάνει και
µε την επιθυµία του άντρα της στο βαθµό που παραπέµπει σ’ ένα άλλο σηµαίνον που είναι
«το κοµµάτι κρέας»: γιατί, όπως η χασάπισα δεν παραλείπει να πει γελώντας στον Φρόιντ, ο
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άντρας της είχε κάνει µία πικάντικη παροµοίωση της γυναίκας µ’ ένα κοµµάτι κρέας, όταν
ένας ζωγράφος του ζήτησε να του κάνει το πορτρέτο του, λέγοντάς του ότι δεν είχε δει ποτέ
ένα τόσο εκφραστικό πρόσωπο. Ο χασάπης, αφού ευχαρίστησε το ζωγράφο, του απάντησε
πως σίγουρα θα προτιµούσε ένα κοµµάτι από τον πισινό µίας όµορφης κοπέλας από
ολόκληρο το δικό του πρόσωπο. Ερµήνευσε δηλαδή τα λεγόµενα του ζωγράφου µεταξύ
αιτήµατός του και επιθυµίας. Εδώ το κοµµάτι κρέας, διόλου τυχαίο βέβαια στο στόµα ενός
χασάπη, έρχεται να υποκαταστήσει µεταφορικά τη γυναίκα στο σύνολό της, ούτως ώστε η
ταύτιση της χασάπισας είναι «τριπλή», όπως λέει ο Jacques-Alain Miller (1995), διαµέσου
του σηµαίνοντος του καπνιστού σολοµού. Μία γυναικεία ταύτιση µε τη φίλη, µία ανδρική µε
τον άντρα της, αλλά και µία ταύτιση µε το ίδιο το κοµµάτι κρέας ή το λίγο καπνιστό σολοµό,
στο βαθµό που αυτό συµβολίζει για το χασάπη τη γυναίκα, όπως µπορεί να είναι επιθυµητή
από τον άνδρα. Η φράση Frau des Großfleischhauers (επί λέξη γυναίκα του χονδρό-κρέαςαυτός που χτυπά) εµπεριέχει αρκετά από τα βασικά σηµαίνοντα γύρω από τα οποία
περιστρέφονται αυτές οι ταυτίσεις.
Μπορούµε να πούµε ότι όταν υπάρχει τέτοιου τύπου αινιγµατική κατάσταση το
υποκείµενο του ασυνειδήτου καλείται στη διάρκεια του ύπνου να στοιχειοθετήσει µία
υπόθεση σχετική µ’ αυτό που θέλει ο µεγάλος Άλλος, αυτός που είναι άγνωστος και του
οποίου η αινιγµατική επιθυµία προκαλεί άγχος. Καλείται ν’ απαντήσει µε το όνειρο
προκειµένου να συνεχιστεί ο ύπνος. Η αινιγµατική επιθυµία του Άλλου, που πρέπει να
ακούσουµε περισσότερο ως µία κατάσταση και λιγότερο ως κάποιο συγκεκριµένο άλλο, είναι
ταυτόχρονα - εν δυνάµει - απόλαυση του Άλλου14 και είναι τραυµατική, στο βαθµό που το
υποκείµενο ενδέχεται να µην µπορέσει να απαντήσει κατάλληλα. Τα ηµερήσια κατάλοιπα,

14

Γύρω από την έννοια της απόλαυσης και τα διάφορα είδη που διακρίνει ο Λακάν βλ. σχετικό άρθρο µας (υπό
δηµοσίευση).
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όπως ήδη υποστήριζε ο Sandor Ferenczi (1934)15, έχουν αυτό τον τραυµατικό χαρακτήρα,
στο βαθµό, συµπληρώνουµε, που φέρουν το αίνιγµα της επιθυµίας του Άλλου, για την οποία
το όνειρο συνιστά αν όχι απάντηση, τουλάχιστον απόκριση. Ο εφιάλτης προκύπτει στο
σηµείο που η απάντηση αυτή, η κρυπτογράφηση δηλαδή της επιθυµίας του Άλλου από το
όνειρο, γίνεται ανέφικτη και ως εκ τούτου η επιθυµία του Άλλου εκλαµβάνεται από το
υποκείµενο ως απόλαυσή του. Στη φάση αυτή του ονείρου - ή µάλλον του εφιάλτη - οι
αναπαραστάσεις τείνουν να γίνονται πιο µυθικές και λιγότερο µεταφορικές µέχρι να
προκύψει η αφύπνιση. ‘Όπως λέει ο Λακάν (1963-1964) στο σεµινάριο πάνω στο Άγχος :
Το άγχος του εφιάλτη βιώνεται καθαυτό ως η απόλαυση του Άλλου. Το συνακόλουθο
του εφιάλτη είναι o Δαίµονας και ο Βραχνάς, αυτά τα πλάσµατα που βαραίνουν µε
όλο τους το βάρος πάνω στο στήθος σας και που σας συνθλίβουν µε την απόλαυση
τους. Το πρώτο πράγµα που εµφανίζεται στο µύθο, αλλά επίσης στο βιωµένο εφιάλτη,
είναι αυτό το πλάσµα που βαραίνει µε την απόλαυσή του. Είναι επίσης ένα πλάσµα
που επερωτά και ακόµη περισσότερο που εµφανίζεται µε την ανεπτυγµένη εκδοχή του
ερωτήµατος που ονοµάζεται αίνιγµα. (σ.76)
Το κατεξοχήν αίνιγµα, το οποίο το όνειρο φαίνεται να προσπαθεί να κρυπτογραφήσει
αποτυγχάνοντας συστηµατικά, είναι η σχέση µεταξύ των δύο φύλων. Το ασυνείδητο (και το
όνειρο) επιχειρούν διαρκώς να κρυπτογραφήσουν, να εγγράψουν τη σχέση µεταξύ των δύο
φύλων, όπως είδαµε και στο όνειρο της ωραίας χασάπισας, στο οποίο το «φαλλικό»,
σηµαίνον του καπνιστού σολοµού επιχειρούσε µία τέτοια εγγραφή, «απαντώντας»
ταυτόχρονα στον Φρόιντ όσον αφορά στη θεωρία του για τα όνειρα. Η «µη συνάντηση» των
επιθυµιών µεταξύ των δύο φύλων, στην οποία θα επανέλθουµε στην επόµενη ενότητα, είναι
µερική (αν και κορυφαία) περίπτωση της αδυνατότητας καθολικής αντιπροσώπευσης της
ενόρµησης από κάποιο – «ένα» – σηµαίνον. Αυτό το «µη εγγράψιµο πραγµατικό της
15

Η ιδέα αυτή ότι τα ηµερήσια κατάλοιπα επαναλαµβάνονται όπως µία τραυµατική εµπειρία υπάρχει και σε
άλλους συγγραφείς όπως ο Angel Garma (Garma, 1981), o Michel Fain (Fain, 1979) ο Jean Guillaumine
(Guillaumine, 1979) και ο Didier Anzieu (Anzieu, 1987).
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ενόρµησης», που έχει τραυµατικό χαρακτήρα το βρίσκουµε «διατυπωµένο» διαφορετικά στο
εφιαλτικό ξύπνηµα του πατέρα στο όνειρο του φλεγόµενου παιδιού.
Το όνειρο του φλεγόµενου παιδιού, το τραύµα και το ανέφικτο της διάφυλης σχέσης
Θα προσπαθήσουµε µε τη βοήθεια των σχολίων του Λακάν (1964) για το όνειρο του
φλεγόµενου παιδιού, στο σεµινάριο ΧΙ, να εµβαθύνουµε στην έννοια της εκπλήρωσης της
επιθυµίας στο όνειρο. Μέχρι τώρα µιλήσαµε για την επιθυµία, κυρίως από τη σκοπιά της
επιθυµίας του Άλλου. Είδαµε δηλαδή ότι ο ονειρευόµενος επεξεργάζεται την επιθυµία του
Άλλου, και ότι, ακόµη και η εκπλήρωση µίας ευχής του ονειρευόµενου γίνεται στα πλαίσια
αυτής της επεξεργασίας, αλλά και ότι συνιστά έναν τρόπο - µεταξύ άλλων - επεξεργασίας της
επιθυµίας του Άλλου. Είπαµε, στη συνέχεια, ότι, όταν η επεξεργασία αυτή είναι αδύνατη,
προκύπτει η αφύπνιση. Θα µπορούσαµε ίσως να θεωρήσουµε ότι η αδυνατότητα
επεξεργασίας της επιθυµίας του Άλλου προκύπτει επίσης στις επαναληπτικές εφιαλτικές
αφυπνίσεις σε όνειρα τα οποία επαναλαµβάνουν ψυχικά τραύµατα. Αυτά συµβαίνουν στο
βαθµό που το υποκείµενο της «κακής συνάντησης» ήρθε αντιµέτωπο, ενώ βρισκόταν σε
κατάσταση αβοηθησίας και χωρίς καµία προηγούµενη προετοιµασία, µε µία τραυµατική
κατάσταση, η οποία µπορεί να είναι, σύµφωνα µε τον Φρόιντ (1926d), είτε υλική, σε
περίπτωση πραγµατικού κινδύνου, είτε ψυχική, στη περίπτωση του κινδύνου από την
ενόρµηση. Αυτή η αναίτια «κακή συνάντηση» ισοδυναµεί, θα λέγαµε, µε µία συνάντηση µε
σκοτεινή επιθυµία του Άλλου, όταν δηλαδή κανένας λόγος (µε τη διττή έννοια του όρου,
δηλαδή της εκφοράς και της αιτίας), δεν µπορεί να γίνει αντικείµενο επεξεργασίας από την
πλευρά του υποκειµένου όσον αφορά στο άγχος που αισθάνεται και το οποίο το βιώνει ως
απόλαυση του Άλλου.
Ο θάνατος ενός κοντινού προσώπου, ακόµη περισσότερο αν πρόκειται για παιδί, έχει,
θα λέγαµε, συχνά αυτό το χαρακτήρα. Το όνειρο του φλεγόµενου παιδιού θα µπορούσε να
νοηθεί ως επανάληψη των τραγικών συµβάντων που προηγήθηκαν του χαµού του, στο βαθµό
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µάλιστα που - όπως υποθέτει εύλογα και ο Φρόιντ - το όνειρο επαναλαµβάνει, ενδεχοµένως,
τα λόγια που το παιδί θα είχε εκφέρει ενώ ήταν ακόµη στη ζωή, Παραδείγµατος χάριν, λέει ο
Φρόιντ (1901a), «το παράπονο : Καίγοµαι, µπορεί να σχετίζεται µε τον πυρετό πριν από το
θάνατό του, ενώ η φράση: Πατέρα, δεν βλέπεις; µπορεί να αναφέρεται σε άλλη περίπτωση,
που µας είναι άγνωστη, αλλά που θα είναι συναισθηµατικά φορτισµένη» (σ.445). Την εποχή
της Traumdeutung, ο Φρόιντ µε αρκετούς δισταγµούς (δεδοµένης της επιστηµονικής
εντιµότητας που διέκρινε την κλινική του σκέψη) προσπάθησε να εξηγήσει το όνειρο του
φλεγόµενου παιδιού µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο που διέθετε εκείνη την περίοδο, δηλαδή
την εκπλήρωση ευχής. Δεν κάνει στάση στον αγχώδη χαρακτήρα, ακόµη περισσότερο τον
αφυπνιστικά εφιαλτικό χαρακτήρα, του «συγκινητικού» - όπως λέει - αυτού ονείρου· ίσως
γιατί η υπόθεσή του, ότι η ευχαρίστηση για το ασυνείδητο µπορεί να είναι δυσαρέσκεια για
τη συνείδηση, του φαίνεται ότι τον καλύπτει. Ο Λακάν σχολιάζει το όνειρο αυτό βασιζόµενος
στο Πέραν της αρχής της ευχαρίστησης, θεωρώντας δηλαδή, θα λέγαµε, την επανάληψη που
διακρίνει το όνειρο αυτό, ως κάτι αντίστοιχο µε τα επαναληπτικά όνειρα των τραυµατικών
νευρώσεων. Σύµφωνα µε το σκεπτικό του Λακάν, σχετικά µε το όνειρο αυτό, η αφύπνιση του
πατέρα επέρχεται στο σηµείο που η επιθυµία δεν βρίσκει αντιπρόσωπο από τις εικόνες του
ονείρου :
Αν ο Φρόιντ, έκθαµβος βλέπει εδώ επιβεβαιωµένη τη θεωρία της επιθυµίας, αυτό
είναι ακριβώς σηµάδι του ότι το όνειρο δεν είναι µόνο φαντασίωση που εκπληρώνει
µιαν ευχή. Γιατί δεν είναι ότι, στο όνειρο, υποστηρίζει πως ο γιος ζει ακόµη. Αλλά το
νεκρό παιδί παίρνοντας τον πατέρα του από το µπράτσο, όραµα φοβερό, δείχνει ένα
υπερπέραν που ακούγεται µέσα στο όνειρο. Η επιθυµία ενεστωποιείται εδώ από την
παραστατική απώλεια στο πιο αδυσώπητο σηµείο του αντικειµένου. Μόνο στο όνειρο
µπορεί να γίνει αυτή η πραγµατικά µοναδική συνάντηση. Μονάχα µια τελετή, ένα
ενέργηµα πάντα επαναλαµβανόµενο, µπορεί να µνηµονεύσει την αµνηµόνευτη
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συνάντηση - αφού κανείς δεν µπορεί να πει τι είναι ο θάνατος ενός παιδιού – αν όχι ο
πατέρας σαν πατέρας - δηλαδή κανένα συνειδητό ον. (σ.82)
Λίγο παρακάτω µιλώντας για το ίδιο όνειρο :
Εδώ, το όνειρο, το βλέπουµε αληθινά σαν την άλλη όψη της παράστασης - είναι η
εικονογράφηση του ονείρου, και µας δίνεται η ευκαιρία να υπογραµµίσουµε εδώ αυτό
που ο Φρόιντ, όταν µιλάει για το ασυνείδητο, δηλώνει ότι το προσδιορίζει ουσιαστικά
– το Vorstellungrepräsentanz. (σ.83)
Mπορούµε να πούµε, λοιπόν, ότι στο όνειρο αυτό το αδύνατο της συνάντησης πατέρα
και παιδιού «συµπίπτει» µε το αδύνατο, όπως γράφει ο Philippe Julien (1981), όσον αφορά
στη βλεµµατική ενόρµηση στο ίδιο όνειρο : «από εκεί που το παιδί τον κοιτά, ο πατέρας δεν το
βλέπει και από εκεί που ο πατέρας το κοιτά, το παιδί δεν τον βλέπει. Υπάρχει σχισµή.
Ασύµπτωτη συνάντηση (entre-vue biaisée)» (σ. 117). Το βλέµµα έπαψε να στηρίζεται από
την εικόνα, η οποία έπαψε να είναι η οθόνη που «κρύβει» το πραγµατικό. Η ενόρµηση έπαψε
να έχει Vorstellungrepräsentanz µέσα στη διαδοχή των εικόνων του oνείρου. Ο θόρυβος από
το διπλανό δωµάτιο µαρτυρά αυτή την έλλειψη Vorstellungrepräsentanz. Kαι πίσω από αυτή
την έλλειψη είναι η επερχόµενη ενόρµηση. Αυτό που ξυπνά τον πατέρα είναι κάτι πέραν του
θορύβου από το διπλανό δωµάτιο, είναι η χαµένη πραγµατικότητα, αυτό δηλαδή που δεν
µπόρεσε να συµβεί µε το παιδί του, και το οποίο επαναλαµβάνεται µεταξύ εφιαλτικού
ονείρου και πραγµατικότητας : ότι θα πρέπει δηλαδή να σπεύσει στο διπλανό δωµάτιο να
«σώσει» - αυτή τη φορά - τη σορό του παιδιού του από τις φλόγες.
Μία καινούργια «απο-τυχία» επαναλαµβάνει την προηγούµενη «απο-τυχία» - χωρίς
να µπορεί να κλείσει ο κύκλος – και χωρίς να µπορεί να συνεχίσει ο ύπνος. Αυτό που ξυπνά
κατά το Λακάν είναι το πραγµατικό, η συνάντηση ως ανέκαθεν αποτυχηµένη. Σύµφωνα µε το
Λακάν, το πραγµατικό είναι το αδύνατο για το υποκείµενο του σηµαίνοντος και αφορά, όπως
και η απόλαυση, το πέραν της αρχής της ευχαρίστησης, µέχρι το τραύµα. Το πραγµατικό
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είναι αυτό που έρχεται πάντα στην ίδια θέση - στη θέση αυτή που το υποκείµενο ως
σκεπτόµενο δεν το συναντά ποτέ· δηλαδή αυτό που είναι µη εγγράψιµο, εξoύ και η φράση
του Λακάν (1972-1973) για το αδύνατο ότι «δε σταµατά να µη γράφεται» (σ.337). Στα όνειρα
που επαναλαµβάνουν ένα ψυχικό τραύµα, όπως και στο όνειρο του φλεγόµενου παιδιού δεν
υπάρχει κρυπτογράφηση από το ασυνείδητο και η εικονογραφία τους δείχνει την έκθεση του
υποκειµένου στο χάσµα αυτό του ασυνειδήτου, στο πραγµατικό που ελλοχεύει. Στα όνειρα
δηλαδή αυτά, δεν είναι η επιστροφή του απωθηµένου που τα διέπει, αλλά η επιστροφή αυτού
που δε δύναται να εγγραφεί· γιατί το απωθηµένο είναι ήδη κρυπτογραφηµένο έστω και αν η
επιστροφή

του

µπορεί

να

διαµορφώνει

καινούργια

σηµαίνοντα

διαµέσου

των

µεταφοροµετωνυµικών διαδικασιών16.
Αλλά, αν η απουσία κρυπτογράφησης είναι κάτι που επαναλαµβάνεται στα όνειρα
που συνιστούν επαναβίωση ενός τραύµατος και η οποία συνιστά µία άλλου τύπου επανάληψη
από αυτήν της επιστροφής του απωθηµένου, το ασυνείδητο και το όνειρο, όπως λέγαµε και
στην προηγούµενη ενότητα, αδυνατούν επίσης να κρυπτογραφήσουν τη σχέση µεταξύ των
δύο φύλων. Η σχετική µε αυτό φράση του Λακάν (1972-1973) στο σεµινάριο «Ακόµη» : «Η
διάφυλη σχέση δεν παύει να µην εγγράφεται» (σ. 223). Και αυτή η αδυνατότητα είναι που
επαναλαµβάνεται σταθερά στα όνειρα. Το ανέφικτο της διάφυλης σχέσης είναι, θα λέγαµε, το
πρωταρχικό τραύµα17 για τον άνθρωπο ως οµιλούν όν, το οποίο - ως τέτοιο επαναλαµβάνεται αέναα από το ασυνείδητο και το όνειρο, ως όριο εγγραφής. Ο Λακάν (19731974) σχολιάζοντας απόσπασµα του Φρόιντ (1925) γύρω από τα όρια της ερµηνείας (die
Grenzen der Deutbarkeit) λέει επ’ αυτού :
Δεν είναι τριάντα έξι νοήµατα που ανακαλύπτουµε στο ασυνείδητο. Είναι το
σεξουαλικό νόηµα, δηλαδή το νόηµα-µη-νόηµα, το νόηµα όπου αποτυγχάνει αυτό το

16

Γύρω από τους δύο αυτούς τύπους επανάληψης που διαχωρίζει ο Λακάν στο σεµινάριο διαµέσου των
αριστοτελικών εννοιών της τύχης και του αυτόµατου βλ. σχετικό άρθρο µας (2010).
17
Δηµιουργούµε τον όρο κατ’ αναλογία µε τις πρωταρχικές φαντασιώσεις.
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Verhältnis18 Η Beziehung19 έχει να κάνει µε αυτό το ότι δεν υπάρχει sexuales
Verhältnis, ότι το Verhältnis ως εγγραφή [...] αποτυγχάνει πάντα. Και είναι ακριβώς
για αυτό που υπάρχει ένα σηµείο όπου το όνειρο ξεφουσκώνει, δηλαδή σταµατάµε να
ονειρευόµαστε και ο ύπνος µένει στο έλεος της απόλαυσης. (συνεδρία της 20ης
Νοεµβρίου 1973)
Δηλαδή ότι το σεξουαλικό νόηµα του ονείρου προσιδιάζει σε µία απόπειρα απόδοσης
νοήµατος στο ανέφικτο, στο µη-νόηµα της σχέσης µεταξύ των δύο φύλων, µεταβολίζοντας το
πραγµατικό της απόλαυσης σε σηµασία. Όσον αφορά στο όριο, (Grenzen), ο Λακάν (19731974) σηµειώνει ότι είναι η ίδια λέξη που χρησιµοποιείται και στα µαθηµατικά για το όριο,
π.χ. το όριο µίας συνάρτησης :
Η µεταβλητή µπορεί να αυξηθεί αλλά η εξίσωση δε θα ξεπεράσει ένα συγκεκριµένο
όριο. Και ο γλωσσικός κώδικας είναι φτιαγµένος έτσι επίσης. Όσο µακριά και αν πάει
η κρυπτογράφηση δεν θα µπορέσει να πει την τελική λέξη όσον αφορά το νόηµα, γιατί
η κρυπτογράφηση βρίσκεται ακριβώς στη θέση του νοήµατος [...]. Και είναι ακριβώς
αυτή η οπή που κάνει τη διάφυλη σχέση να µην µπορεί να εγγραφεί. (συνεδρία της
20ης Νοεµβρίου 1973)
Αλλά αυτή η δραστηριότητα της κρυπτογράφησης εµπεριέχει από µόνη της µία
ικανοποίηση ή, ακόµη καλύτερα ειπωµένο, πρόκειται για την ιδέα ενός ασυνείδητουαπόλαυση που είναι πέραν ή, ίσως ακόµη περισσότερο που αναθεωρεί την ιδέα ενός
ασυνείδητου επικοινωνία20. Έτσι στο σηµείο αυτό ο Λακάν (1973-1974), σχολιάζοντας το
όψιµο αυτό κείµενο του Φρόιντ (1925i) γύρω από τα όρια της ερµηνείας21, συµφωνεί µε τη
θέση του Φρόιντ, σύµφωνα µε την οποία οι νοητικές δραστηριότητες τείνουν είτε προς αυτό

18

Ο συσχετισµός.
Η σχέση.
20
Η Colette Soler (2004) λέει σχετικά ότι η κρυπτογράφηση δεν είναι ένα βέλος που βαίνει πρoς την απόλαυση
αλλά είναι η ίδια απόλαυση.
21
Το οποίο είναι η πρώτη ενότητα του άρθρου του Φρόιντ (1925i) Προσθήκες στο σύνολο της ερµηνείας των
ονείρων.
19
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που είναι χρήσιµο είτε προς ένα άµεσο κέρδος ευχαρίστησης (unmittellbaren Lustgewinn),
και αν οι πρώτες έχουν να κάνουν µε αποφάσεις και επικοινωνία τις δεύτερες τις ονοµάζουµε
παιχνίδι ή φαντασίωση, το δε όνειρο είναι µέρος αυτών των δεύτερων. Το ότι η
κρυπτογράφηση στο όνειρο µπορεί να έχει αυτό το χαρακτήρα αµιγούς απόλαυσης - από τη
δηµιουργία σηµαίνοντος εκτός σηµασίας - συνάδει βέβαια µε την προηγούµενη θεωρία της
πρωτοκαθεδρίας του σηµαίνοντος έναντι του σηµαινόµενου, αλλά τη ριζοσπαστικοποιεί
ακόµη περισσότερο, γιατί πλέον έχουµε παιχνίδια του γράµµατος εκτός σηµασίας και όχι
µόνο λογοπαίγνια. Το όνειρο, µεταφέροντας την απόλαυση στα πλαίσια της κρυπτογράφησης
το όνειρο δεν γίνεται παρά για να προστατέψει τον ύπνο λέει ο Λακάν (1973-1974)
σχολιάζοντας το ίδιο κείµενο του Φρόιντ (1925i).
Αυτά σηµαίνουν ότι ο «διάλογος µε την επιθυµία του Άλλου» καταργείται από τη νέα
αυτή θεώρηση; Όχι απαραίτητα, γιατί ο «µονόλογος» του ονείρου αναφέρεται µέσω της
παρενόχλησης από τα ηµερήσια κατάλοιπα στην επιθυµία του Άλλου· στο κοµµάτι της που
το υποκείµενο δεν µπόρεσε να µεταβολίσει στη διάρκεια της ηµέρας. Το ότι η απάντηση που
δίνει µπορεί να είναι της τάξης του παιχνιδιού γύρω από το γράµµα, όπως για παράδειγµα
στις νεολεξίες των ονείρων του Φρόιντ (1901a) Autodidasker και Norekdal (σ.270 και 267)
δίνει έµφαση στην αυτοερωτική πλευρά των παράγωγων αυτών, όπως συµβαίνει, θα λέγαµε,
και στη γλωσσολαλία των σχιζοφρενών22 και στα λογοπαίγνια συνήχησης των µανιακών. Tα
όνειρα που εκπληρώνουν καλύτερα το σκοπό τους, λέει ο Φρόιντ (1925i), «είναι αυτά για τα
οποία δεν ξέρουµε να πούµε τίποτα στο ξύπνηµα» (σ.145). Παραµένει όµως το γεγονός ότι
αρκετά όνειρα δεν καταφέρνουν αυτόν τον αυτοερωτισµό. Ο Charles Melman (2011) λέει ότι
η ανάµνηση ενός ονείρου, « είναι συστηµατικά το κοµµάτι που απευθύνεται κάπου και ότι
είναι το γεγονός ότι απευθύνεται κάπου που προσδίδει στο κοµµάτι αυτό που παραµένει στη
µνήµη την ιδιαίτερη οργάνωσή του» (σ.11). Πρόκειται δηλαδή, θα λέγαµε, για όνειρα που
22

Ο Φρόιντ (1901a) κάνει ευθέως αυτήν την προσέγγιση σε αναφορά επίσης στις εργασίες του C.G.Jung Bλ.
σ.461.
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διατηρούν ένα καθήκον προς την µη ενύπνιο ζωή και είναι µάλλον αυτά που έχουν
περισσότερο µία δυνατότητα σηµασίας· τα όνειρα δε µεταβίβασης είναι αυτά που έχουν
περισσότερο την έγνοια να διαβαστούν, να αποκρυπτογραφηθούν και να ακουστούν, οπότε
επιφορτίζονται, στο βαθµό αυτό, από το χρέος δηµιουργίας σηµασίας.
Τα παραπάνω έχουν άµεσες κλινικές συνέπειες, όσον αφορά στις παρεµβάσεις του
αναλυτή, όταν οι αναλυόµενοι του διηγούνται όνειρα. Γιατί αν θεωρήσουµε ότι το
ασυνείδητο, όπως και το όνειρο (το οποίο σύµφωνα µε τη φροιδική ρήση συνιστά τη via
regia προς αυτό) ερµηνεύουν το πραγµατικό και την απόλαυση, η ψυχαναλυτική πράξη που
αφορά στο όνειρο θα όφειλε να µην επιχειρεί να νοηµατοδοτεί αυτό που είναι καθαρή
απόλαυση από το παιχνίδι του γράµµατος. Το να επισηµάνει δηλαδή ο αναλυτής σηµαίνοντα
στο λόγο του αναλυόµενου τα οποία του είναι κοµβικά, τόσο όσον αφορά στη δηµιουργία του
συγκεκριµένου ονείρου, αλλά, κατά περίπτωση, επίσης του συµπτώµατός του, της απόλαυσής
του αλλά και του αντικειµένου του, επιτρέπει τον περιορισµό της απόλαυσης του
συµπτώµατος, εκεί που η νοηµατοδότηση µπορεί να ευνοεί την ανατροφοδότησή της.
Φερειπείν στο όνειρο της χασάπισας το σηµαίνον Frau des Großfleischhauers, συµπυκνώνει
ενδεχοµένως τις ταυτίσεις, παραπέµπει επίσης στο ίδιο το στοµατικό αντικείµενο όσο και
στην – κατά κάποιο τρόπο ανορεξική - απόλαυση της - µη ικανοποίησης του αιτήµατος - της
υστερικής. Επίσης συνιστά, ενδεχοµένως, ένα όριο εγγραφής όσον αφορά στο ανέφικτο, στο
µη-νόηµα της σχέσης µεταξύ των δύο φύλων, µεταβολίζοντας το πραγµατικό της απόλαυσης
σε σηµασία. Επισηµαίνοντας τέτοιου τύπου σηµαίνοντα ο αναλυτής επιτρέπει την ανάδυση
αντίστοιχων οριακών σηµαινόντων στην ίδια ή τις επόµενες συνεδρίες. Η ψυχαναλυτική
πράξη, που στοχεύει την αινιγµατικότητα του σηµαίνοντος, είναι διαφορετικού τύπου από µία
ερµηνεία αυτού που συνιστά ήδη ερµηνεία από το όνειρο. Ο αναλυτής έτσι µπορεί, κατά
περίπτωση και φάση της ανάλυσης, να δώσει έµφαση είτε στη νοηµατοδότηση (sens) από το
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σηµαίνον είτε στo πραγµατικό της

απόλαυσης (jouis-sance) σε συνάρτηση µε την

αινιγµατικότητα του ίδιου του σηµαίνοντος.
Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Έτσι θα συνοψίζαµε τα παραπάνω λέγοντας ότι :
- Το αίνιγµα της επιθυµίας του Άλλου δηµιουργεί κάποιες από τις – σηµαντικές - συνθήκες
για τη δηµιουργία του ονείρου και η διεργασία αυτή ξεκινά ήδη κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
Η ικανοποίηση κάποιας ευχής του ονειρευόµενου δεν είναι παρά ένας από τους τρόπους
«µεταχείρισης» της επιθυµίας αυτής - πλάι σε άλλους - προκειµένου να γίνει ανεκτή η
επιθυµία του Άλλου, δηλαδή να µην προκύψει η απόλαυση του Άλλου, µε στόχο τη συνέχιση
του ύπνου. Δηλαδή η δυνατότητα ικανοποίησης µίας ευχής αν και παραµένει ως ενδεχόµενο,
στη λακανική θεώρηση που προτείνουµε µαζί µε άλλους συγγραφείς, δεν έχει πλέον τη
σηµαντικότητα που της έδινε ο Φρόιντ τουλάχιστον µέχρι το 1920 – ηµεροµηνία κατά την
οποία έδωσε µεγαλύτερο βάρος, όπως είδαµε, στη λειτουργία σύνδεσης.
- Η ευχή που ικανοποιείται σταθερά από το πετυχηµένο όνειρο είναι η συνέχιση του ύπνου
και ταυτόχρονα «η σκέψη» στη διάρκεια του ονείρου, στο βαθµό που συνδέεται µε τις
σηµαίνουσες µεταφοροµετωνυµικές διαδικασίες, συνιστά άµεση απόλαυση οριοθετηµένη
όµως από το σηµαίνον. Συνεπώς απόλαυση που µετριάζεται, εξουδετερώνεται θα λέγαµε, από
την αρχή της ευχαρίστησης, αφήνοντας την απόλαυση του Άλλου εκτός ονείρου.
- Αυτό που το όνειρο τείνει να επιχειρεί σταθερά είναι η κρυπτογράφηση, η δηµιουργία µίας
«εξίσωσης» που αποκρίνεται στο κεντρικό - µη απαντήσιµο - αίνιγµα του ανέφικτου της
σχέσης των δύο φύλων». Αυτό το αδύνατο της εγγραφής της διάφυλης σχέσης είναι, θα
λέγαµε, το οικουµενικό ψυχικό τραύµα του ανθρώπινου όντος ως οµιλούντος. Το πραγµατικό
είναι αδύνατο να κρυπτογραφηθεί από το ασυνείδητο και το όνειρο, και παραµένει ως ένα
υπόλοιπο µη εγγράψιµο. Τα τραύµατα δε (µε την έννοια εδώ του εξατοµικευµένου ψυχικού
τραύµατος) που επαναλαµβάνονται στα όνειρα είναι µία άλλη εκδοχή της επανάληψης αυτού

26

του ανέφικτου της κρυπτογράφησης µέχρι την απειλητική και αφυπνιστική ανάδυση της
απόλαυσης του Άλλου.
- Θα µπορούσαµε να διαχωρίσουµε δύο ειδών όνειρα : αυτά που δε θυµόµαστε ή που δεν
έχουµε κάποιο συνειρµό σχετικό µε αυτά στην αφύπνιση και αυτά που απευθύνονται σε
κάποιον, στην αναλυτική εµπειρία συνήθως στον ίδιο τον αναλυτή. Στα πρώτα κυριαρχεί
περισσότερο από ό,τι στα δεύτερα η αυτοερωτική πλευρά του ονείρου, η άµεση απόλαυση
στην υπηρεσία διατήρησης του ύπνου και η αποσιώπηση της επιθυµίας του Άλλου διαµέσου
του ποιητικού παιχνιδιού του σηµαίνοντος - άνευ σηµασίας. Ενώ στα δεύτερα η δηµιουργία
σηµασίας (το να προσθέσουµε «φαλλικής» συνιστά µάλλον πλεονασµό) απαντά στην
επιθυµία του Άλλου µε τρόπο πιο «δραµατοποιηµένο», σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
αναπτύξαµε παραπάνω (εκπλήρωση ευχής του ονειρευόµενου ή κάποιου άλλου, ένσταση,
άρνηση ικανοποίησης αιτήµατος κ.λπ.).
- Ας µας επιτραπεί η µη πρωτότυπη παροµοίωση του ονείρου µε µια κινηµατογραφική ταινία·
η οποία µπορεί να µην έχει happy end αλλά, ακόµη και έτσι, µπορεί να µην παύει να µας
προκαλεί απόλαυση· και στο βαθµό που δεν είναι πολύ βαρετή ή δεν επαναφέρει για εµάς,
χωρίς κατάλληλη δραµατοποίηση, κάποιο τραυµατικό γεγονός, θα παραµείνουµε στην
κινηµατογραφική αίθουσα. Ενδεχοµένως να παραµείνουµε ακόµη και αν η δραµατοποίηση
είναι αρκετά ελλιπής (σε βαθµό που, εκ των υστέρων, να µην µπορούµε καν να διηγηθούµε
την πλοκή) εφόσον η ποιητική της πλευρά αντηχήσει απολαυστικά στο ασυνείδητό µας,
πέραν οποιουδήποτε νοήµατος. Δεν θα εγκαταλείψουµε ίσως την αίθουσα επίσης αν η
αισθητική της πλευρά µας ικανοποιεί, έστω και αν η δραµατοποίηση των γεγονότων ή η
ποιητική της πλευρά δεν είναι θελκτικές. Αλλά αυτό το τελευταίο µάλλον συµβαίνει σπάνια·
δηλαδή η αισθητικά καλή κινηµατογραφική εικόνα δεν επαρκεί συνήθως από µόνη της για να
µας κρατήσει καθηλωµένους.
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