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 Fake -ה

את חוסר העקביות   ן א מגנה אמת, מסמו. ה1מה שנים ככבר  אנשים מדברים  בה   פלש לשפה הקונקרטית  Fake-ה

 שמסתירה  Fakeהיא  ובות רוסיות: כל אמת  של בגינוי כמו סדרה  במערכת    ,סותרתלרעיון של אמת    סשלה, ומתייח

אולטימטיבי, אמת   מובן,  מובןתת  ל עזמעיד על צורך    -Fake הכך  ...  וכן הלאהעצמה  ב   Fakeשהיא  אמת אחרת,  

 ביותר. דלירנטיות הקונספירציה הומוביל לתיאוריות    ,מוחלטת, לומר את האמת על האמת

אמת ה  :יש אפוא פרדוקס  ?האמתבשם  שבוצעו  טבח  מעשי הכיצד נוכל לשכוח את    .שהאמת חשודהלהכיר בכך  עלינו  

 ומובילה ,  האחרותלול את כל  ששת  ,חתאהרעיון של טוהר האמת, אמת  יש את  מצד אחד    .מכסה  Fakeשהמילה  

  שמחזיר אותנושל אמת,    רעיוןהפיתוי לבטל כל  יש את  אמת,  שום  רלטיביזם מוחלט: אין    ישנו  . מנגד,מכללגרוע  

 חר. אעקביות של ההלחוסר  

עובדה שאינה ניתנת חר, אין  א החבולות  אלן מילר: "ברגע שאנו מניחים את ת -בדבריו של ז'אק  עפרדוקס זה מוב 

 מסלק  קשרה קושר  . שהעלימו אותןמפני  זה ובכן, ראיות? שחסרות טוען . אתה שלה עצמה העדרי הגם כמו להסבר, 

רציונאלי. במילים הוא    le réelממשי  . הוא מראה לך בדרכו שהדלירנטים  באמצעות פירושיםאפילו    את התעלומות

 .2" מדעי ידע  מדמה הואאחרות, 

קצות  ל בשני  החזיק  שיכולה    החוטאקאן  האמת  את  לקרוא  כדי  זה  פרדוקס  עבור  כוון  לשל  כיום.  אותנו 

. לידע   המונח  הסובייקט  כינוןהפסיכואנליזה, האמת, אהבת האמת היא קודם כל התמיכה בהעברה ומאפשרת את  

ויאתר את מעמדה שמעבר לאמת,    וז ככ, כלומר  משקרתישמע את האמת שלו כסובייקט  כדי ש ת אנליזה ארוכה  נדרש

א י אישה, אינה קיימת. ההפסיכואנליזה, אמת, כמו עבור הלפיכך,  סמבלנטים כתשובה. החשיבותם של  ואת   הבדוי 

יש אם .  מתנתקותהללו    יות, הבדאנליזהבהעברה, כך שבסוף ה  היבורה, בעבודת  סינגולרי, באופן  אחת, אחת  נבנית

המ  כך "ההתחלה,  אמת.  של  ב אתיקה  האורגנת  של  של סובייקטפסיכואנליזה  בפסיכואנליזה  סופה  את  מוצאת   ,

parlêtre    מ  .באלכסוןכביכול על  ו   ובן השאלה    נצנוצי-הסיפוק, שמניחה ש  ה שלתשובהאת    תוהאמת מוצאהאיווי 

 .3"מו ה נעלי עתעתוו  וכבהאמת 
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הם   ...השפה עצמהו, aאובייקט  ,  ובןהמ ', שלאורואין יחס מיני'- מהאלא    ,האמתידי  ת עצמו על  לאקאן אינו מכוון א

היא   :אלוקוברציות,  סמבלנטים מהאמת  מדובר  תשקראמת  לא  לכן  דלוזיה.  לאורז,  באותה  שמתעוררת  י א   ו 

קיום -עם נקודה זו של אי  סובייקטמפגש של  באמצעות    ,אנליזה בסוף ה  , ושאותה ניתן לאתרחראשל ה  העקביות

 חר. אה

  Fake.-  ה  מזמינה אתכם להטיל ספק במעמד ובפרדוקסים של האמת בעידן  ,(Question d’École)  אסכולההשאלת  
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