
 

  בזות וידע- II מפגש

 קלאודיה אידן

 

השוואה ל תגעונ ,דברנו על כך בפעם הקודמת, "טלוויזיה"ההתייחסות למונח בזות שמופיעה ב

 ,הצדקה-איבעצם , "הצדקה"-לבין האנליטיקאי כש, [saint-homme]בין הקדוש שמציג לאקאן 

decharite]] ,למעבר היות מוכן ב כרוכהאפשר לומר שהיא  ,בפעולתו שבה האנליטיקאי מעורב

המייצגת כפסולת מצד אחד  ,נפילה. מהשיח "תונפיל"לגילום כנדמה מגילום אובייקט הסיבה 

סובייקט אשר ממקום הנפילה ומצד אחר את סוד התענגותו של האנליזנט , התענגותהאת עודף 

מיוחס במה ששוכן אינו בעצם , במהלך האנליזה ,משיג, ידע שהאנליזנט בונהה. הידעמיוחס לו 

למיקום גם ברור אם כך שעניין הבזות נוגע . באובייקט, פלודווקא במה שנלאנליטיקאי אלא 

ת האני יאותן התייחסויות של לאקאן לפסיכולוגי. עניין של שיחזהו כלומר , הידע והיחס אליו

אנליטיקאים הנושאים את הידע כידע  ם שלעל עמדתלדוגמה  הצביעו, בפעם הקודמתהזכרנו ש

החתירה אל , בהכוונה מסוג זה. ובפנטזמה שלועצמו  מוחלט הממוקם באני של האנליטיקאי

כבסיס לפעולה האנליטית את קיומו של שיח אדון  מצופה מהאנליזנט מנכיחהשההזדהות 

מדובר לא  .ברורה אידאולוגיהמתוך ערכאה פוליטית כ, כוח ה שלאת האני כערכא המעמידה

לאקאן טען שהפוליטיקה נשענת על . אלא באפקט של שליטה, באפקט של שינוי חתרני

כנגד של לאקאן חתרנות אפרופו ה. לכן העמיד אותה כהיפוך של הפסיכואנליזה, ההזדהויות

 ?Ornicar-שהופיע ב !Lacan pour Vincennes: להזכיר טקסט קצר שלודווקא רצוי , אידאולוגיה

מצב מסובך הטקסט נכתב בעקבות . ואת הניתוח של מילר עליו 7711-ושנכתב ב 71-71

מילר  .האנליטיזה בין השיח האוניברסיטאי לבין  מחלקה לפסיכואנליזהבבאותה עת שהתעורר 

 מאדקצר  התוצאה הייתה טקסטוהמחלקה  מה שלקיובתמיכה מילות ביקש מלאקאן לכתוב 

כל אחד מחשיב , יש ארבעה סוגי שיח: "הטקסט נפתח כך. "לאקאן בעד וינסאן" :וכותרתש

ניתן . רק השיח האנליטי הוא יוצא מן הכלל. [se prend pour la verité] בהא הידיעה אמתכעצמו 

במילים , אבל דווקא שיח זה מדיר את השליטה, היה יותר אילו הוא היה שולטטוב להסיק ש

לאחר  ."אינו חומר להוראההוא לכן : אין בו כלום מהאוניברסלי. אינו מלמד דבר, אחרות

הוא עורך רשימה של תרומת ארבעת  .ותהאו מבקרת אלפעולה  לכאורה מתנגדתש ,הקדמה זו

, הנרי רוסל ח''תואר שלישי וסקציה קלינית בב, , ?Ornicarעתהכתב : שנות קיום המחלקה

 ןהמציי הרעיוןש טוען מילר, משפטים אלהיחס להתיב ,8001-בסמינר שלו מ". חיובי: מאזן"

מה שפועל תייחס למאינו  שסוגי השיח מחשיבים עצמם כמייצגים את האמת האולטימטיבית

אלא , ותואמשיג הכפי שלאקאן ח של האמת במבנה של השי מהבכל אחד מסוגי השיח במקו

, הידע או הסובייקט השסוע, המסמן אדון: מהם בכל אחד את מקום הסוכן מה שתופסל

לעומתם . מפגין כוחה, שולטה המרכיבבהיותם  ,ידעה -את אמת, האמת ייצג אתהמתיימרים ל

, כנדמה ם זהוממלא מק ,יוצא מן הכללמהווה יח הש , הסוכן בשיח האנליטישהוא , aהאובייקט 

מעמד אלא ש, אומר שהנדמה נוגד את האמת כי הדבר אינומילר מוסיף . של אמת כסמבלנט

 – הווה אומר, באנליזה משתנה מפגישה לפגישההיא כי , אינה מוחלטתהאמת כי מוכיח  נדמהה

נקודה נוספת . varitéלאקאן כינה זאת . נדמהבעצם מכיר בכך שהאמת היא  האנליטיהשיח 

הוא כך שב מאחר שהוא מארגן עולםמבנה ששולט  יסודובהוא שיח הששהוא מצביע עליה היא 



 

מתריע על כך מילר  השיח ולכן תאת שליטבעצם  החשפ הפסיכואנליזה. נשען על הסמלי

, דוגמה לכך הוא גבלס. ניםלהיות מסוכ יםאנשי כוח יכול ה על ידיוהשימוש בתגלית זו  תהבנש

להעלות על שאפשר  ביותרוהכובשת  מרמה, כוזבתהפך ליוזם התעמולה הו ,אנליזהשעבר 

אינו הוא  ,תפקידאותו נבדל מהמרכיבים האחרים הממלאים  סוכןבמקום ה aהאובייקט . הדעת

בעקבות  -7: שתי נקודותמוסיף עוד לאקאן בהמשך הטקסט  .מארגן עולם כי הוא מחוץ לסמלי

כיצד ללמד את מה  :מעלה את השאלההוא  ,אוניברסליות להוראהבין מציג הוא שהמשוואה 

 ."בעבור כולם"את בה אין : ומילר מסביר, אין אוניברסליותבפסיכואנליזה כי ? שלא ניתן ללמד

מצביע  משפטה ."ויהווה אומר הז, כל העולם משוגע: "היאמוסיף שלאקאן  שנייהנקודה הה

רציתי להזכיר את . אובייקט חומק מהסמליש חרמא "לא בעבור כולם"באופן פרדוקסאלי על ו

שהשיח את העובדה  חושפיםהניתוח של מילר  מאחר שמבחינתי הוא בצירוףהטקסט הזה 

שאינו  לבין הידע הטמון במה שחומק מהממד הסמליהמשתנה האנליטי מבחין בין הידע כאמת 

 שנופל לבין הידעמה הידע ב, ר בין הבזות לבין הידעשמהדקת את הק זו נקודה. משתנה

סובייקט אשר הידע ה תסוגיילהוביל אותי  הקשר ביניהם. פועל בממד הסמליוהנבנה שהמיוחס 

המאמר הופיע , "שהידע מיוחס לוהסובייקט שלנו : "המכונה של מילראחר למאמר ו, מיוחס לו

מילר מציג . 8001-זו הייתה גם כותרת ימי עיון שהתנהלו בפריז ב. Lettre mensuelle 852-ב

 :הידעמיוחס שלושה סובייקטים אשר להם 

קורה לו ההראשון הוא זה שאנו אנליטיקאים פוגשים באנליזה אצל מי שבא לדבר אתנו על  -7

 את ההערה של פרוידכלומר , tabula rasaנו של ממילר מבליט את מקו. ומביא אותו לאנליזה

, להיות פתוחים למה שנופל לפנינו. שרצוי לשכוח את אשר אנו יודעים על סמך מקרים אחרים

שונה מהתשוקה לבורות ה, כתשוקה לבורותאת העמדה לאקאן מציג .  casusנופל מלשון 

 סובייקט אשר הידע מיוחס לושה לכךתנאי היא התשוקה כאן . הלא מודעדחת ההקשורה ל

 .יהיה יכול להיווצר

זה האמור לפרש ולהכניס את אופנות הדיבור באסוציאציות   ,השני הוא האנליטיקאי עצמו -8

דרך למעין  אלהבי. דרך זו מפרידה בין הדיבור לידע ומחברת את הדיבור להתענגות. חופשיות

 . לדבר מבלי לדעת מה אומרים

הוא מערב , "נני יודע מה אני אומריא: "אשר מילר מכנה אותועצמו השלישי כרוך בדיבור  – 3

בדברים שנאמרים . סובייקט אשר הידע מיוחס לוה וזה, את עמדת הלא מודע ככוח הצפנה

זה הממד של הלא מודע . באופן ברור ישנו תמיד דבר אחר המבקש להיאמר באופן מוצפן

ה של ז, שלושת הסובייקטים האלה הם בעצם מבנה אחד. המפרש וממד זה מיוחס לאנליטיקאי

מצטברים במהלך האנליזה הופכים לידע שמטלטל את הי האמת יגילו. הפגישה האנליטית

כך מתאר  .את עוצמתם של מסמני אדון כדי להחליפם במה שפועל כמצמד, הסמבלנטים

בין הגוף לבין הסובייקט הלא כמצמד  aאת האובייקט , בשאלה השישית טלוויזיהלאקאן ב

שעה שמתגלה סוד התענגות , נמוגהידע מיוחס אשר לו בסוף האנליזה הסובייקט  .מודע

 . הסובייקט

אך  ,ממלאת תפקיד רלוונטי ביותר באנליזה עצמהמיוחס לו שהידע פונקציה זו של הסובייקט 

מה ממלא את  .וכמובן בתוך קהילה אנליטית, בכללוקבוצות  שאלה בתוך מוסדותגם מהווה 



 

כפי מאחר שמרכזי הוא  ןהעניי. היחס אליה וומה למשל הפונקציה הזו בקהילת אנליטיקאים

 תעמדמבחינתו עניין של בזות בהיווה למה שרק הביקורת של לאקאן לא נגעה  ,שראינו

יחס זה שלאקאן . אלא גם ליחס של בזות שעמיתיו גילו כלפיו ,אנליטיקאים בניהול האנליזה

ולאופן שהיא , שהידע מיוחס לונוגע ללא ספק לשאלה על הפונקציה של הסובייקט  ,זכה לו

הזדהויות בין : בין עמיתים מה פועל כסוכן בשיח, במילים אחרות, פועלת בתוך הקהילה

 . אידאל, מסמני אדון, עמיתים

 יםשנוגעכמה אירועים , כמה עובדותאזכיר , לאקאןאל של עמיתיו הקשורה ליחס בנקודה זו 

 תו המושג בזות ביחס למה שמלא את פונקצייולהתייחסויותיו אפרופ, לדרכו בקהילה האנליטית

 . הידע באופן כוזב בתוך הקהילה

אני , המדברת על אני, 7780-נזכיר שבתנועה האנליטית ובעקבות הטופית השנייה של פרויד מ

כיוון , לטובת האני, פרוידיאניים מתכחשים ללא מודע ולדחף המוות-הפוסט, עליון וסתמי

 . ה לרעיון של ההסתגלותאאשר הבי ית האנישהתחזק עם פסיכולוגי

ה נגעהביקורת המרכזית של לאקאן  -הפיצול בחברה הפסיכואנליטית של פריז -7753

לאקאן . התרחקות מהמושגים הפרוידיאנים לטובת רעיון ההסתגלותללהכשרת האנליטיקאי ו

ה עבוד, "בפסיכואנליזה והשפה הדיבור של ושדה פונקציה"בהתייחס לסוגיות אלה בעיקר 

אך מאוחר יותר לאקאן הבליט את , אשר בגלל אורכה לא הוצגה בכנס שהתנהל ברומא

מאמר זה היווה תשובה לרעיון שהציג ".  רומא שיח"הנקודות המרכזיות בטקסט אחר הנקרא 

להפריד בין ההוראה לבין החברה ולייסד מכון  תוהצעביחס ל, נשיא החברה[ Nacht], נאשט

נוירולוגיה על רפואי עם דגשים -ים של נאשט לבשה אופי ביולוגיהתוכנית ללימוד. ללימודים

לאקאן סבר שעל תוכנית ההכשרה להישען על עקרונות , לעומת זאת. פסיכופתולוגיהעל ו

ההבדלים היו תאורטיים וכמובן נגעו גם לדרך קבלת המינוי של . התגלית הפרוידיאנית

לאקאן מצדו הציג תוכנית . בלבד לרופאיםאמור להיות מוענק על כך היה שבנוסף  ,אנליטיקאי

אך לבסוף התקנון שהציע נאשט הוא זה שהתקבל וגם כוח , של נאשט ומזשונה לימודים 

למרות . עד המנהלוקריירה האנליטית רוכזו בידי הוגם בנוגע להוראה כמו בנוגע לההחלטה 

 .צומצם מאוד לאקאן נבחר לנשיא החברה אך תפקידו בהוראה, המתחים שהיו

בלי . עוררה התנגדות קשה, באותה תקופה שהנהיג לאקאןשמשכה אינו קבוע הפגישה 

. חשוב לציין שחלק גדול מהתלמידים גם היה אצלו באנליזה דידקטית, להיכנס לפרטי פרטים

העדר שקיפות התקנון שאליו היו צריכים להיות ביחס לבעקבות התלונות של הקנדידטים 

התעוררה אי הנחת בתוך החברה ולאקאן , התכנית בידי נאשט כפופים ולריכוזיות העודפת של

. כולל כמובן דרכו בניהול האנליזות, הואשם בכך שרעיונותיו ופעולותיו הם הסיבה לסערה

באופן . זה הרקע לפיצול. מתפטרים מהחברה, לאקאן ועוד עמיתים אחדים כמו דולטו ולאגאש

, השלווה של האנליטיקאי הדידקטי, הנחתל שמירת ששל לאקאן נגעה לכיוון  וברור ביקורת

 . ולכניעה לרצון האדון שהיה מגולם בדמותו של נאשט

מצב ": שהוא מציג ב הביקורת האפיסטמית של לאקאן. צינתי קודם שההבדלים היו תאורטיים

משמע לדרך , ששררה בחברה אינטלקטואליזציה-דהלהתייחסה  "7751-הפסיכואנליזה ב

כלומר להצדיק את קביעת , שכפתה לרשום את הגוף התאורטי האנליטי בתוך שיח האדון



 

שני המונחים . תהפרוידיאני תגליתיים ולהרחיקם מעקרונות הנכללים אדמיניסטרטיביים וסמכות

, השתיקה של הפוליטיקההמרכזיים שלאקאן מציג כמאפיינים את התנהלות החברה הם 

שאינה מותירה מקום לשאלות נבונות ומעמידה את מי , מר השתיקה השוררת כאדון מוחלטכלו

יתכן שקיימים מניעים נוספים לפוליטיקה של . שעבר אנליזה כמי שאין לו כבר מה לשאול

המווסתים את הכניסה [ הוד קדושתם] beatitudes   -להכל נשען על ציות . שתיקה

המוצגת  אינטלקטואליזציה-הדההמאפיין השני היה . ולאנליטיקאים נוספים או לשיח עצמ

הבאה לידי ביטוי בקידום החלק הבריא של האני כנגד ההפתעות של הלא , כרווח מהאנליזה

ה להדגיש את הסטנדרט תרדובר היה על הכשרה שח. אנליטיקאיעם הוההזדהות , מודע

ניסיון הסתגלותם של וזאת כתוצאה מ  American way of life-את האושר נוסח ה, החברתי

בכל זאת אין לשכוח שפרויד עצמו עיצב . אנליטיקאים שהיגרו לארצות הברית בזמן המלחמה

 תעצירהוא מדבר על , שיח רומאב. היררכיתהאת מודל החברה על סמך הקבוצה הקטנה 

אינטלקטואליזציה ועצירת -הדה, הפוליטיקה של השתיקה, באופן כללי המונחים. החשיבה

, לאדנות, יוקרהמים דגש על סגירות מחשבתית בשירות הצימאון לכוח ריכוזי וש, החשיבה

 .באופן כלליעדר התנועה בשיח ילה

שביעות ]מדבר על זחיחות דעת גם הוא , של הפסיכואנליזהעל מצבה  7751שנת מאמר מב

כלומר על העיקרון , ועל עיקרון הקואופטציה, על היהירות של האנליטיקאים, [רצון מעצמם

 . נושאים את התואר אנליטיקאי דידקטיש מיי ''שהמינויים ניתנים רק ע

. פסיכואנליזהלאת החברה הצרפתית , סד יחד עם עמיתיםימי לאקאן 7753-באחרי התפטרותו 

קבע  IPA-ה, אחרי כמה שנים של ניסיון להשתייך. IPA-החברה לא הייתה שייכת לתחילה 

כתנאי לכניסתה של החברה הצרפתית לפסיכואנליזה שלאקאן יוסר מרשימת האנליטיקאים 

והתייחס לעמדה זו כלפיו כאל  לאקאן לא הסכים לתנאי הזה ופרש מהחברה. םהדידקטיי

 . ולה שלוייסד את האסכ 7712-ב  .כאל בזות: חרם

. מנגנון הפאס הוא מציע את, כהמשך לשאלת ההכשרה של האנליטיקאי ולמינויו, 7711-ב

כי זו הייתה הצעה שהפכה את הקערה  תחילה התנגדות גדולה בקרב עמיתיוההצעה עוררה 

-אל הלא, "נכבדים"-האמור לעבור מה, הציעה התקה של הכוח במוסדהיא . על פיה

. 7771-מילר בקורס על הפוליטיקה הלאקאניאנית מ.א.'כפי שמחדד זאת ז, אנליטיקאים

ראתה , מהאסכולה הפרוידיאנית של פריז, כפי שהוא מכנה אותם, "הנכבדים"עמדתם של 

יון טלטל את מעמדם של הנקראים בעיקר כי הרע. תועבה של לאקאן, סטייההפאס מנגנון ב

ההצעה עמדה להכניס שינוי רדיקאלי מאחר ש ,אוחזים בידע מוחלטאלה הכ, "םדידקטיי"

 . בהיררכיה ולזעזע את מבנה החברה

לאקאן ראה . ככישלוןבעיניו מה שנחווה אל מול , לאקאן מחליט לפרק את האסכולה 7710-ב

שסטתה מהכיוון של , ותו לייסד אותהשהאסכולה פועלת בכיוון הפוך לכיוון שהניע א

בה המילה שמשתמש , שהיא משפילה אותה, הפרקסיס על פי מושגי היסוד של הפסיכואנליזה

מנגנון הפאס המשיך לעורר  . מילה נרדפת לבזותכי היא אפשר לומר ש, degradationהייתה 

ת עצמו אסובייקט להרשהביא שהיו מה  ללמוד מעדויות הפאסהתנגדות ומבחינתו לא ניתן היה 

לסוף האנליזה  הה קשורתייה ,העובדה שהאסכולה לא פעלה, הכישלוןכלומר  .כאנליטיקאי



 

הייתי אומרת שלא למדו . ולאופן שסוף האנליזה יכול ללמד על המעבר מאנליזנט לאנליטיקאי

ם בעצמנגנון הפאס מהווה  שהרי, את מקומו בניהול הריפוימלא על האופן שבו האנליטיקאי 

הכשרת האנליטיקאי ליוותה אותו לכל אורך  תשאל. היה אנליטיקאיבריפוי הוכחה לכך ש

 .הדרך

 .לאקאן מת 7717-גם כי ב, לא אמשיך באזכור האירועים

לאקאן הבליט את הפן של הפסיכואנליזה כתחום בלתי אפשרי הכרוך באי נחת לא שספק אין 

האנליטיקאי אלא גם מצדו של המתח ש, בכל אחד רק מצד אי הנחת שיכול לעורר הלא מודע

בהתאם לנסיבות ולתרום לאי שגם האסכולה יכולה לעורר מה באקט שלו וכמובן ב יכול לחוש

או כפי שהוא , אינו שקט aלאקאן טוען שהאובייקט , "והאמת המדע"-חשוב לציין שב. הנחת

: רים אליוקשוהועוד פחות את אלה ? רגועים, כם שקטיםותירהאם הוא יכול לה: "מוסיף

אינו רק בלתי ניתן למדידה אלא הוא גם  ,אובייקט הבזות,  aהאובייקט ". הפסיכואנליטיקאים

מסמן אדון או של הידע הבנוי ולכן מעורר המפר את שליטתו של , המחדיר את הדיסהרמוניה

דנה דווקא הקהילה , "אסכולה סוגיית"במסגרת , 8077-ב. עדר השלווהיאת ה, את אי השקט

  ."אי השקט של האנליטיקאי" נושאב

על , חשופה, שמחליט לנקוט עמדה ציבורית הואמילר .א.'הפעם ז. 8071לשנת כעת אקפוץ 

 .  המועמדות של לה פן לנשיאות המדינהאל מול רקע אי הנחת שהתעוררה בצרפת 

שהאסכולה אמורה להיות מקלט כנגד אי הנחת  על כך, מילר מזכיר את עמדתו של לאקאן

בזות היחס מ, תחושה של כניעה התעוררה בלאקאן כתוצאה מהסירוב של עמיתיו. היזציבציוויל

שאלה באיזה מובן האת רר עוממבחינתי הרעיון של לאקאן . על הפאס תוהצע בעקבותכלפיו 

על הרלוונטיות  המצביע ,באותו רגעהעובדה שמילר מזכיר זאת  ,מכל מקום? מקלטבמדובר 

אכן ש,  Zadig: התנועה את 8071-בלשם כך הוא מקים אז . שמירת עקרונות הדמוקרטיהבש

, חופש הביטויעל בעיקר , בעד הדמוקרטיה ובעד זכויות האזרח ימההלחאת קבעה כעקרון 

בקורת היו שהטיחו  ,באותה עת". אפס בזות קבוצה בין לאומית דמוקרטית"תחת הסיסמה 

בין היתר על המקלט , עצמו פרוןלו פרון ביחס לאוויטה ראמדברים שעל במילר קשה ביותר 

יחס קיצוני של בזות מצד עמיתים בנתקל הוא . לנאציםהארגנטינאי שהעניק המשטר 

דבר מביאו לציין באופן מפורש שאינו ה. ארגנטינהאלה שבבעיקר מ ,ואנליזנטים לשעבר

הוא . "מגינים עליו לאאותו ידיד שאו , אדון שמנסים לפגוע בו", מעוניין יותר להיות אותו אדם

-פרוידיאני שדהה"-ב 8071מיוני בהתייחסות אחרת . מילר מהתקופה הראשונה מתהכריז כי 

שבעצם הפסיק את כי הבין רק בדיעבד באופן ברור הוא מציין , ובהקשר לזדיג" אפס תשנ

הוא ראה עצמו אסיר בעולם שהוא , ההעברה שלו לשדה הפרוידיאני תהקורס שלו עקב נפיל

, זו אמירה חזקה. פוליטית, בעצמו יסד ושהחליט לחדש את הקורס שלו במתכונת אחרת

מחשבתי הקבעון ההביקורת שלו על עם הממקמת את הבזות הן מהצד של השדה הפרוידיאני 

, עצמו והן מצדו של מילרו תיקעל הפוליטיקה של שת אוליואפילו  בושל סקטור מסוים 

ולהבליט ובכך להותיר  ליפול מהמקום בהעברה כפסולתהוא מוכן כבדומה לאנליטיקאי ש

לאורך הזמן מעמד הדבר לא החזיק , לארגן סמינר בצורה אחרתניסיון גם אם היה  .מקום ריק

 . עד כה ומילר לא חידש את הסמינר שלו



 

ברגע של  ,שבשדה הפסיכואנליזה הלאקאניאניתניתן ללמוד  ,מהאירועים השונים שהזכרתי

ולות עלאו , הן מסכנות, מדי כשצעדים שננקטו הופכים לנורמות יציבות, התקבעות מסוימת

שהאתיקה של הכוונות , ברגע שהכוונות הטובות. לסכן את עקרונות התגלית הפרוידיאנית

, "והאמת המדע"י שלאקאן מציין בכפ ,תמהווהן  ,תופועלהמנסה לשמר את השלווה הטובות 

השגיאה  תמילר מסביר זאת באומרו כי זו שגיא. משגיאות אחרותפחות את השגיאה הנסלחת 

 מה שלוזפנטל משועבדשהופך מי  ,שלו כמציאות או במילים אחרות יומאווישמתייחס לשל מי 

הוא , בקורס על פוליטיקה לאקאניאנית. הכוונה הטובה שוכנת התענגות תמאחורי שגיא, עצמו

כלומר , בחשבון את מורכבות הענייןהמביאה  ,מדובר כן באתיקה של התוצאותמוסיף כי 

כיצד , והפוליטיקהמיוחס לו אם חוזרים לרעיון של הסובייקט אשר הידע . חראהכוללת את ה

שלדוגמה כויות האזרח לבין הפן של הדמוקרטיה להבחין בין הפן של הדמוקרטיה המגן על ז

בזות הרעיון אפס . ל ידע מספריש, ל קולותשל סקרים וש, ל המספרשפוליטיקה הל ענשען 

כבר לאקאן טען שכל אחווה היא  .על עצם אפשרות כזו שאלהאת המעלה , של תנועת זדיג

כל בידול יוצר דבר מה שנופל ממנו המגלם את סוד ההתענגות של אותה , מקור לגזענות

 .  המעשה תאת תוצא, את האפקט , בחשבון את האחר הביאלכן על הפעולות ל. התקבצות

נליזה פסיכוא -לאקאן. 'ז"-בגיליון שעסק , Cités: בראיון שהעניק מילר לכתב העת, 8003-ב

של לאקאן לפוליטיקה היה  ויחסהדבר הבולט ביותר במסביר מילר בתשובותיו ש, "ופוליטיקה

בעיניו הפוליטיקה פועלת . אוטופיות הנזרעים בשדה הפוליטיבמערכות וב, האמון באידאלים-אי

וכפי . במניפולציה על מסמני אדון הבאים ללכוד את הסובייקט, בהישענות על ההזדהות 

דבר שאינו סותר כמובן , של הפוליטיקה כהטען שהפסיכואנליזה היא היפוהוא  ,ישכבר ציינת

בראיון מילר מדגיש שכל מי שנמצא בפרקטיקה . את הרעיון שהלא מודע הוא פוליטי

קודם כל לדאוג לקיומה של . האנליטית חייב לשמור על התנאים החומריים של הפרקטיקה

יכולה  אינההפסיכואנליזה אינה קיימת אם "  :אני מצטטת. חברה אזרחית נפרדת מהמדינה

 אינההיא . רוששתשתה את האידאלים של העיר בלי , באופן אירוני, שאלהסימן להעמיד ב

את , את החברתי, ים את הפוליטיייד ןכל סדר מנוסח טוטליטרי שמאחד באותחלוטין תואמת ל

קים את הפן החתרני של דבריו מחז." היא חלק מחופש הביטוי ומהפלורליזם. הכלכלי והדתי

לאידאלים , כי חתרנותה נוגעת בהתנגדותה להזדהויות, שאין זה אומר מהפכני ,הפסיכואנליזה

 .פוליטיקה אלא אתיקה ינההיא א: מכאן מילר מוסיף. ולמסמני אדון

שיג את הסיפוק הטמון בידע י ,ההוויה המדברת, בכך שהסובייקטמצד אחד אתיקה הדוגלת 

-אם חוזרים לאי, מצד אחר .לדעת מה מקבל סיפוק ,במילים אחרות. כבזותנפל של מה ש

במישור כלומר ש, רלוונטי ביותר שהאנליטיקאי לא יאמין רק בעצמו, שקט של האנליטיקאיה

 תופעהה"מאמר זו הערה של לאקאן ב .הוא לא יחשוב על עצמו כמשהו גדולמסוים 

, בהגדרה הזובנוחות לא להתיישב , טיקאיהווה אומר לא להאמין שהנך אנלי. "הלאקאניאנית

בפרידה , ותכרוכה בהתנתקהזו עמדה  ,מעבר לכך .תוהרי היא מובילה לנבלות ולטיפשש

במרץ  82 -בשיעור מה. לא אנושית, עמדה שהיא בעצם אנטי טבעית, מהאמיתי, יפהמה, מהטוב

. אנושיותו-אי למנן אתחתירה  ות העמדה האנליטית משמעוסימילר מוסיף על כך שוו 8070

 .היות בגלות, יות מופרדהאת לשאת  ,בקיצור. המוחלטת של האחר ורותאח כיבוד דבר הואה

אומרת אסטלה , dechariteהאנליטיקאי  םאינן המקומות שבה ,הקהילה, עם זאת האסכולה



 

מפעיל את הוא מה שמאחר שלא שם  ,יום העיון על אי השקט של האנליטיקאיב ,סולנו סוארס

לא , שונים, אך האקול הוא המקום שבו אוסף של אנליטיקאים לא שווים, האנליטיתהפעולה 

גם בממד זה של . חלק מקהילת עבודה םיותהבגלל , אחד כלל, "כל"אינם בונים  ,מחוברים

מאחר שההזדהות  ,שלווים ,תיר את האנליטיקאים שקטיםאמור להואינו   aהאובייקט , הקהילה

 , בחשיפת הידע, בהוראה, במסירה, לידי ביטוי בסגנון הפעולה אמורה לבואהאובייקט עם 

לחזור לטקסט של  רצוניד זה צל .הזדהות בין עמיתיםלא יהיו תוצאה של הכי דברים שרצוי ב

מילר מציין ". ויהזכלומר , כל העולם משוגע : "משפטלו,  Lacan pour Vincennesלאקאן 

גם  ."קיהסל רגעה"יחד עם הסמינר של לאקאן  משפט זהא ושיש לקר 8001-בסמינר שלו מ

פורץ  בו  מדוברששהשיגעון ו הכוונהניתן ל אינוהוא , מנוסח כהנחה אוניברסליתהוא אם 

אדלג על הפיתוח שהוא עושה ואציין . כתב באות רבתינ 'אני'כשה "?מה אני", מהמקום השואל

המקום , המקום של סיפוק, "אני מאושר" ,מקום שממנו הסובייקט אומרלאז מתייחס הוא רק ש

את המקום של בעצם על האנליטיקאי למלא , לפיכך. גם אחרי האנליזה שאינו משתנה

כפי  [sujet suppose savoir lire autrement],"תאחרא ולקר שמיוחסת לו הידיעההסובייקט "

מאחורי כל מה שאת קול הסיפוק א ולקר ,במילים אחרות. "קילהס הרגע"שמוגדר בסמינר 

לאקאן הזהיר  ,עם זאת. לנקודת הבזות, להקשיב לאחרות המוחלטת של האנליזנט. נאמרש

במקרה כמו ול להוביל לרצח עלכי הוא  ,פן התענגות זהל מדי באשרלכת הרחיק אותנו לא ל

זאת בחשבון  הביאל מוטל גם על הקהילה. ורצח כמו במקרה של גבלס ותשל אישה או לציני

 .תמיד סוגיה אתיתזו , ביחסים בין העמיתים


