
 
 

 1דקויות בפסיכואנליזה
 

 מילר אלן-אק'ז
 
 

 [parlêtre] של "ההוויה מבעד לדיבור" [passe]המעבר 

 

 ישאותו כיניתבכרך  קבצתיהאחרון ש לפחות זה של לאקאן, האחרון לטקסטהגעתי  האחרונהבפעם 

 הארבע, XIסמינר הקדמה למהדורה האנגלית של חובר כטקסט זה . [Autres écrits] כתבים אחרים

. [Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse] של הפסיכואנליזה מושגי יסוד

מהו  לגבימצוא בו תשובות לליו על מנת חוזר אאני  ,יותר מפעם אחת טקסט זהב דנתילמרות ש

 .נטוםיהסבפרספקטיבה של  איאנליטיק

 

 קלאסית של הפאסדוקטרינה 

 הואאין  ממנו: מרוחקמאוד  ואה, , למעשהXIסמינר ל הקדמהמוצג כטקסט זה למרות ש, למען האמת

לא  וזהבאופן מרומז,  הוא מדבראם על מנת לדעת  ברר בטקסטניסיתי ל; ליו באופן מפורשמדבר ע

מה שלאקאן כינה ל, דיוקליתר האנליזה וסוף לבחזרה  , מדובר יותרבהתייחס אל המכלול. נגלה לעיני

ש המוקד חוברו עבור כרך בצד כמה פסקאות ש אני מותיר -עצמו של לאקאן  האחרון הטקסט פאס.ה

 - משוגע העולם כל :שמופיעה הטענה היכן, [Vincennes]להגנת המרכז האוניברסיטאי של וינסן 

 זה אמין. – בקושי שלושה עמודים – הואקצר ככל שו ,מהווה חזרה לפאס עצמוהאחרון  טקסטה

אודות  ,1967באוקטובר  9 -יציה של הזפרופוה״ של לאקאן טשהתפרסמה בטקס, הפאסהמצאת 

טקסט  l'Ecole [Proposition du 9 octobre, sur le psychanalyste de] ״להכוהפסיכואנליטיקאי של האס

 .הוראתווונת חלק ניכר של מכ", כתבים אחריםשאותו תמצאו בכרך "

של  גוברתהולכת ואת ההתעקשות ה תופסים כרונולוגי,בסדר  סמינר שלוה יאחר עוקביםכאשר 

בסמינר  .זאתממנו והוא מבטיח  אותה תובעיםאנליזה: של סוף  במתן דוקטרינהחש  לאקאןשדחיפות ה

X , אובייקט כי לאקאן מודיע במפורשa חייב לאפשר ללכת אל מעבר  –כפי שכינה אותו  – קטנה

מנתח, לכל לאקאן , 1964 -, מXI". בסמינר אנליזה סופית ואין סופיתבמאמרו " ,למסקנותיו של פרויד

כוחה של הפעולה האנליטית: ל ווה מכשולמה שהכ   ,את האנליזה של האיווי של פרויד הפחות מתווה

שלוש שנים  מנע מהאנליזה לתפוס את מקומה הראוי.אשר זה הוא  ,להציל את האב של פרוידהאיווי 

 ,אימות, אם לא מדעי אמורים לאפשרבמושגים ש ,אנליזהה לניסוח של סוף צעד חר מכן, הוא עשהלא

חלק  הנה שהוא מציעדוקטרינה הך שכ - קהילהשל קולות  אסוףשניתן יהיה ל דיו, על מנת לוגי  לפחות

היא  ,אם כך שהתקבלה ראשונה תוצאה. אפקטיבית העשותכדי ל שהוא מציעמהפרוצדורה  בלתי נפרד

, תוצאה ראשונה זו אם כן. פרוצדורה כפי שהוגדרהל סירבווון שחלקם ינוצר קרע בין תלמידיו, מכש

הנמצא בין  ,מהותי [[scansion להופיע כחתךשגרם לו זה, חידוש הוענק למיוחד שהברק ההייתה 

ני סמינרים, ש ,כל המנגנון הזה סמינר על האקט האנליטי.העל הלוגיקה של הפנטזמה לבין סמינר ה

, כל מסע הרצאות באיטליה דמנות שלבהז באו בהמשך", הכתבים שהטקסט עצמו של ה"פרופוזיציה

ראים כחושים נ האחרון של הטקסט, שלושת העמודים שביחס אליו לא מבוטלמערך  יםריוצ אלו ביחד
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של הדוקטרינה  עצומהה מסהאותם ביחס ל לאמודי מתכוון לקחת אותם ברצינות וזאת, אנ עם. מעט

 הקלסית של הפאס.

לראות את  שיאפשרו תוויםמחדש את הדוקטרינה שכיניתי קלאסית, רק אדגיש כמה לא אנסח כעת 

 .הטקסט האחרון ביצעש שינוי הכיוון

מופיע כציר של הוא זה אשר  ,בדוקטרינה הקלאסית של הפאס, האיווי של הפסיכואנליטיקאי. ראשית

 אנליזה ושל סופה.ה

של האיווי של האנליטיקאי  הפונקציהלאקאן הכניס בגניבה את במהלך סמינרים רבים,  ,למעשה

הזדמנות י הייתה לכבר ש כפי – של האנליטיקאיזה איווי  .שובל ישליה אשר א כפרשת דרכים חיונית

בחוגי ההתאחדות הפסיכואנליטית  פופולארימה שנקרא באופן ל ה תשובתוהי -להראות זאת 

על ידי ההתנסות , נדרשלומר שהאנליטיקאי עצמו  םדרכזו ה תייה העברה נגדית. [IPA]הבינלאומית 

זה הבמקום ופעולה. עצמו מהגרוע את יכול ל כלומר, שאינומודע שלו, -במישור של הלא כווןמ שהוא

-מזה של ההעברה בתכליתאת האיווי של האנליטיקאי, אך העניק לו ערך שונה רשם לאקאן בדיוק 

באה לגלם עצמה ה ,פונקציה סמלית ,הפסיכואנליטיקאיבאמצעות האיווי של  ,הביןהוא  :הנגדית

 מודע שלו.-לגייס את הלאבלי מאך  ,אנליטיקאיב

 Qu’est-ce que] ?מה כל זה רוצה לומר השאלה: הינוהאיווי של האנליטיקאי ש הבה נאמרבקצרה, 

tout ça veut dire?]  לומרבאמת , מה כל זה רוצה אני, האנליזנט ,אומר שאני מהזה, כל [qu’est 

ce que tout ça veut vraiment dire]?  ,רצוןשל  למונחים ועתקתמשאלה זו [volonté]:  זוהי

 -הנפרד מ – ?[veut dire] לומר רוצהזה מה  - [veut] רוצה -ה היכןהמשמעות, אבל של השאלה 

 ,רוצה הואמה : הופך לו, [dire] לומר -הנפרד מ [ le vouloir] לרצות -הש במקום, [le dire] לומר

 כמההיטב עד  מציינת ,זו התקה, כאן זאת שאני מציגכפי  [? Que veut-il, l’analyste] האנליטיקאי?

 c’est que] רוצההוא מה ש ,זה שזה רוצה לומר ,תחתה שנמצא מתלוי בנמען של השיח. מ המובן

ça veut dire ce qu’il veut]. שהוא מה את ייןמצ שהאנליטיקאי היכןרוש נמצא במקום הזה, יהפ 

מה הוא כשאלה:  זה מהדהדכלומר ש, אין זה הרבה יותר ברור, אבל למעשה לומר ירצה שזה רוצה

 Que]? מה אתה רוצהו:  -האנליזנט  –הסובייקט  אל, חזרהב ,ךמתהפזה ו [Que veut-il] ?רוצה

veux-tu ?] 

 , נסתר.מצועףתר והאפקטים היפים האלו הוא שהאיווי של האנליטיקאי יוהתנאי להשגת כל , אם כך

 [?Qu’est-ce que ça veut dire]? מה זה רוצה לומר -ה זו, האיווי של האנליטיקאי הינו בחינה מ

 נשלח חזרה מסמנית, כלומר, שמסמן לכל ארטיקולציה המהותית אניגמהה זוהי לקחת זאת עד הקצה

 הנמצא במקום של המשמעות האחרונה. X -כ נתפס האיווי של האנליטיקאיבדרך זו אל עבר מסמן אחר. 

לאקאן מציע שתי גרסאות  ,הפרופוזיציה"בטקסט שלו המכונה " ה.הז X -הפתרון להיה יהאנליזה סוף 

  פתרון אחד חיובי ופתרון אחד שלילי.. מסויים ננואיומסויים  נויש שוות ערך,

מקום של המשמעות האחרונה, אין אלא בכלום במקום הזה; ולא : אין לא כלוםהפתרון השלילי הינו 

 פתרון זההוא כותב מה, תעימם לאקאן עשה מאשר  ,םיפרוידיאניהאיווי. במונחים השל  והרההיריק, 

של  האולטימטיביתנקודה רוס, שפרויד עצמו, בטקסט שלו על סוף האנליזה הפך לי, רמז לס(-)  -כ

רוס, יתחת השם סולם, שם, ארוס. ימשמעות הס ינוה ,בסוף האנליזה תגלותשחייב לה הדברהאנליזה: 

 האחרונה שובהכת פיתח לאקאן, אשר של מונחים שלילייםמסכת זו מאפיזודה אחת רק  יש לנו

 , במקוםבמקום הזהלכתוב, היה יכול הוא בפיתוח שלו, , יותרמוקדם  את סוף האנליזה. מסמנתה

שלו, נאמר זציה של המוות. ב״פרופוזיציה״ ביטיקמוות, ופיתח את סוף האנליזה כסוביי - הזה השלילי

שאינו  זציה של היחס המיני ככזהביסובייקטירוס, ומאוחר יותר תהיה יזציה של הסבימדובר בסובייקטיש

 .קיים



 

 

 

 קטנה. a הפונקציהשל  הבידוד היההפתרון החיובי י

 , בפסיכואנליזה, האובייקטמכונהמה של ו מקורבתציין שפונקציה זלטורח הוא  ,שלו ב״פרופוזיציה״

 –רוס ישל הס וכלומר, ז –נכנס למשמעות הפאלית זציה, שלא פאלי עבר, זה שלא גניטלי-טרוםה

 :לכתוב באופן מטאפורי זה , שנוכל-המקום השלילי של  את אוטםוש

 

 

 

 

 .[plus-de-jouir] עודף התענגותשם האת זה,  קטנה aאובייקט למאוחר יותר, ייתן לאקאן 

 

 

 

 

 

דוקטרינה ב שהוא נותן להתענגות מקום הכפוףב פיתוח האחרון שלו,ל ביחס, אולם אנו יכולים להבחין

 האיווי של האנליטיקאי. תתלויה בפתרון שניתן לשאלהיא  ,יתהיבנבהמכיוון ש זו של הפאס,

 ,תעתועמימד השל זכור א אנו מוצאים ,כתבים אחרים -ב 253בעמ' ״פרופוזיציה״ אותה כבר ב ,עם זאת

בו ביקורת מדעית תהיה אשר  ,בו מתמקמת העמדה של הפסיכואנליטיקאי, ולאקאן מציין עתידאשר 

מקום אשר בו הוא מקבל האחרון,  תעתוע מופיע גם בטקסט. המונח זה תעתעמחייבת לצמצם מימד 

 .מרכזי

דרך המרה של פונקציית הסובייקט  תעובר לפתרוןהגישה  ,1967לאקאן של שנת עבור ברגע זה, 

 המונח לידע.

 

שרת המסמנית: רכפופה לשהפונקציה ל אשר מתייחס כאןליו, ואכיוון שהוא מובן מ נטבעש ביטויזהו 

יווי את הפתרון של הא אוטםה ,שמעותמשל מסויים כנה סובייקט מונח לידע, הינו אפקט ממה שלאקאן 

 אומריםכל מה ש הל פישע ,נההמושג, הענזה הנחה של הלא מודע, , ה, בקיצוריהוזשל האנליטיקאי. 

 .באנליזה רוצה לומר משהו אחר
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 (יחס מיני -)     רוסיס       מוות

(a)                                               

 התענגות-גניטלי   עודך-פרהאובייקט 

(-) 

 
 (יחס מיני -)           רוסיס              מוות

S s S 

a 

 (-) 

 



 

את הסובייקט,  קובעיםמסמנים הכ כביטויים,מילים, מה שנראה כהכרחית בכדי לקבץ את הינה הנחה זו 

 בהדרגה, במהלך האנליזה, מתרחש, התחלה הינו רק מונח, רק משמעותלמן הש –זה שהידע כבאופן 

אשר למן :  הסובייקט, הסובייקט הופך להיותש ,ידעכאשר הוא מצטבר, המשמעות מתהברת לכדי ו

 , עקב ההתנסות, לידע אפקטיבי.הופך להיות, בלבד ידע מונח הינוהתחלה ה

. האנליזה מייצרת במלוא מובן המילה ידעןהוא  ;כיודע מוקםשבסוף האנליזה, האנליזנט מ זה לפיכך

היכן שמשתרש איוויו  החסרהוא יודע את , וסיבת איווי ייודע מההוא : איוויוהידען של ו במהותהוא ידען. 

 חסר זה. לסתוםבא על מנת ה ההתענגות-את עודךויודע 

היכן שעל מקבל את ערכו,  [passe]הפאס שזה בהקשר זה ו ,סובייקט שיודעבסוף האנליזה יש לנו 

לא המקום הריק של הסובייקט המונח לידע, ובאיזה אופן מ הסובייקט לומר מה שהוא יודע. כלומר,

אחר לכמסמן מפתח, ו נראהש ה של מהצבירלעבר מהנחה הוא באיזה אופן התרחש עבורו ידע זה, איך 

תלויים שאינם אלמנטים  ן, אינטרנספורמציות שהתרחשוה ,כןח תואמים. אם אחר, שאינם בהכר מכן

יבור הנעשה הולם זהו משנה את ערכם של האלמנטים הצבורים, א ,של אלמנט חדש הגעתוזה. בזה 

 .כלשהו מכריע בדיעבדלאת סגירת ההתנסות, כלומר, גישה  יצייןוסוף האנליזה  בדיעבד,התמדה ב

 בה נעלםשאמור להגיח סובייקט חדש: במידה , התלבטויות, תנודות, ״ושוב-ךו״הל מספר לאחר

 נסהמ [passe]שהפאס  ,זה ידעזה ו. ידעןסובייקט סיבת האיווי שלו, מגיח ביחס ל יה בורהסובייקט שה

ועם הקהל, מכיוון  ,אסכולהב   נאספת ,עם קהילהבידע זה , לחלוק תו, לאלץ אותו, בהסכממנולחלץ מ

 .להוציאו לאורמצביע על כך שהוא היה רוצה שלאקאן 

 

 של סוף האנליזההסיפוק 

על הפרק ראשית מכיוון שו אנו פוגשים פרספקטיבה לגמרי אחרת.האחרון של לאקאן,  טקסטובכן, ב

 אינה מופיעה.כבר המילה עצמה בה ש לנקודהעד  - ידעעצמו של מושג ה דעומ

 נכתבה, הוא הסביר שמדובר היה בתצורה ששלו בנה את מושג הסובייקט המונח לידעהכאשר לאקאן 

איך  - שבסוף הוראתו אנו תופסיםקונסיסטנטיות.  קבלבהמשך הידע שמענו שבמקום של האמת, ו

מדבר אין הוא תצורה קונסיסטנטית, כאת הידע  צייןמהוא כבר לא יותר: בכך הוא לא מאמין  - ?לומר

מופיעה זו מילה  – [élucubration] עיבוד שווא אלכשבסוף, הוא מתייחס לידע  יכרנ אמת.האלא על 

, שמועל הכרחיושם  – [lalangue] הלשון אודותשל ידע כעיבוד שווא אודות השפה  XX כבר בסמינר

, שאינו אלגנטי אמת שקרנית אחרון זה הוא בטקסטשמגיח הביטוי  .עיבוד שווא והינידע שעבורו ה

 מציינת, בדיוק האפשרי, שקרנית אמתעד שלא התחלתי להסתובב סביבו,  אותו לא הבלטנובמיוחד, ש

במקום של האמת על מנת הנרשם סובייקט המונח לידע במדובר  . לאכעיבוד שוואהידע מעמד את 

 לדרגה זו צונח הידע.צבעים של שקר. עד בלהתקיים, אלא באמת 

בסוף  ביא לנולאקאן מש ,זהשבעוד על ידע,  אמור להעידהדוקטרינה הקלאסית של  [passant]העובר 

, ללא תיווך, מתמודד, כלומר [Sinthome]נטום יהס מושג אתמבנה  ,בתהליך הכנה הואכאשר הוראתו 

 .שקריתלהעיד על אמת אלא  ,, העובר הזה לא יכולההתענגותעם מעמד 

הקיים בין תקופות מפליא את הפער ה חושל אפשרתי לכם, מונחי הבעיהפישוט כתוצאה ממקווה שאני 

 .םהיבינ את הזיקהניתן לראות גם  , עם זאתאלו עיבוד

 עצמה מכריזהחזרה דיסקרטית, שאינה זוהי : [passe]אחרון זה הינו חזרה על הפאס  שטקסטאמרתי 

 שהיא מבצעת. תיקוןהעל  אף לאו וככז



ארגון די  ותאו לפחות בעל ותראות פרומילה ותשיכול ,הצעותטקסט זה אף מוצג בצורה של סדרת 

 זה מאודו – במיוחדכבר הצעה לקריאה שאני עורך,  זופיסוק,  כבר זה אותו כחזרה לפאסלמקם ורופף. 

. זה אירוע וזה הליךהינו שני דברים: ת הפאס. הפאס יימחצית מפרש רקבטקסט זה יש לנו  – ראוי לציון

 וא הינוהמוצע למי שחושב שה הליך, זהו כך. בהמשך לבמהלך האנליזה להתרחשאמור אירוע שזה 

בטקסט האחרון  על מנת שיוכל למסור דבר מה לקהילה אנליטית. אולם, ,סובייקט של האירוע הזהה

 על מנת ומצאשה הליךעיקר כאף לא מילה. הפאס מופיע ב ,הזה של לאקאן, אין לנו דבר אודות האירוע

את האומר של  מבחןל להעמיד, על מנת - המופיעאפילו לא  אמתלאת סוף האנליזה? המילה אמת ל –

 . סוף האנליזה

פאס, -לאירוע הוקדשעבור לאקאן  מהותידבר הבו הוא המציא את הפאס, הש, למרות שברגע וכך

 –ככל שתהא מזערית  –זו אינדיקציה  מלבדפאס, אין דבר -אירועאחרון זה, במקום של הבטקסט 

 ."סופה את המציין הסיפוק״ -אני מצטט ו - הינו האנליזה של היחידסיום ה"שבסוף האנליזה יש סיפוק. 

-1966בשנים  רצייל היה לושלאקאן יכ ,מורכבות המבנה של הפאסלנו אל מול  הנה, זה כל מה שיש

נותרנו  ההז מפליאה פיתוח השוואמול כל אוריית הקבוצות. אל יעבר במיוחד דרך תשו, 1967-1968

, מדובר בצמצום יוצא מן אותו. למעשה לומרמסיפוק , נאמראנליזה, זה לחוש סיפוק, ועם: הפאס, סוף 

  הכלל.

מילת מפתח עבור לאקאן, מכיוון שנראה כי בשבילו האנליזה עצמה ללא ספק  הינה ,כאןהמילה סיפוק 

. ״אנליזה מכוונת על ידיה אשר ,הדחיפות להעניק סיפוק זה, זוהי״כותב: של סיפוק. הוא  פרשייה היא 

רסת מתפאנליזה ש כך אנליזה, מהלך הכל את מכוון  ,סיפוק שהוא מכנה כאןמה שלשמוע חייבים 

ולתת  בודדיכולים, אם כן, לאנו ו ,[mal-être] –מונח פרוידיאני  – [malaise] הנחת-איתוך בעיקר ב

 קרדיט למה שמגיח כעדות של סיפוק.

 דחיפות המילה אם מעיינים במילונים,. אשר האנליזה מכוונת על ידיההדחיפות הוא מדבר על דחיפות: 

[ [urgensתקלאסי תומלטיני, לא סובל דיחוי ומשמעה תמלטיני האב [urgere] ,לדחוף, לזרז שמשמעה .

ולהשתמש  ,1789  -מהחל  וכרזה ממשעשע שוזה  – [חרום/דחוף] d'urgence בצרפתית, החלו לומר

 להפוך נחפזנודאי די ובושבו תאריך, דיוק בב [חרום/מקרה דחוף] cas d'urgenceבביטוי 

[révolutionner] מתועד השימוש  –אני מתפעל מהדיוק  – 1972יותר, בשנת  מאוחר .את הדברים

לוקח מחדש את לאקאן ברפואה. לקראת סוף הטקסט שלו, מילה דחוף/חרום עם משמעות ספציפית ב

המקרים הדחופים/מקרי ", הוא אומר, ""כפי שתמידעל מקרי חרום/מקרים דחופים:  בדברו המונח,

באנליזה, שיש לפעול במהירות.  את הרעיון, יש כמובן במילה דחוף/חרום אם כך. בכו אותי"יהחרום ס

מעלה על נס את מונח לאקאן  ולםמקרים דחופים שאיתם הכרחי לא להתעכב. א ללא ספקעים ימופ

 כוונתבאמרו שהדחיפות מ ,מהלך שלההאורך אותו לכל  פרוסעל מנת ל ,תחילת האנליזהמהדחיפות 

. כתזכורת מועילה, רצינית, שבתוך האנליזה קיימת תמיד דחיפות ח זאתאני לוק, ואת האנליזה ככזו

, [il urge, ҫa urge] דחוף, זה דחוף: בצרפתית מה שמבטים כשאומריםהינה באנליזה  הדחיפות

 החל מתאריך זה.אלא אומרים זאת אין בדיוק,  1903 -שמתועד מ

 חף.יש דבר מה שדו

היה ניתן  מילה הקטנה ביותר של לאקאן.ל, ולו מנת להתכוונןשם מבטחי על שאני לכם כאן, זה מוחשי 

מאשר   אחרמה בדבר  אנועבור ההתחלה, עבור המקור, אך בהמשך,  וסכםמזה  דחיפות, :לומר

דבר ל זיקתה ב מילה דחיפותאת ה נצל. אני מעדיף לסובייקט משההזמן, הה לוקחים אתאנו : בדחיפות

דגש המיוחד לכאן, ה לי שהעברה. נדמ בשל חוזריםאותנו מהרעיון שמה שדוחף, מכיוון שזה מזיז 

פועלת ה ,סיבתיותעל  זה מצביעו ,התעתוע של ההעברה הפרכתיש ערך של  ,דחיפותעל ה לאקאן שםש

וזה סיפוק, המכנה  לאקאןאותו יותר מזה של ההעברה, מפלס ש עמוק ,כך לומר ניתן מפלס, אם ב

 .הז וףסיפוק דח לשהאמצעי  הנההאנליזה שו ,במידה ומדובר בדחיפות

שאנו : לאקאן מזכיר בטקסט הזה במהירות לכתגורמת לה, דחיפות ולדחיפות זנוסף שאתן דגש  קיים

 מתקשר לדחיפות., ונדמה לי שזה רצים אחרי האמת



רגע ב. היסטייצרת מתשומת הלב הזכרתי בפעם האחרונה, כפי ששהאמת במידה רצים אחרי  אנו

זה מה  .השקרמחליקים אל אנו אנו יוצאים ממנה, , - היא צריכה להישמעכפי ש –אמת ל לבשמים ש

 Il n’y a pas de ] משקרת דרך תשומת הלב, אינה בעברהאין אמת ששלאקאן מנסח במונחים אלה: 

vérité qui, à passer par l’attention, ne mente] . ה שעומד פה על זאת בפעם האחרונה, מציינתי

תשומת לב  על מתן בדיוק מתבססתהיא שעצמה, במידה  פעולה האנליטיתשל ה כיווןההפרק הוא 

מתבססת מודע. הפעולה האנליטית -מה שאנו מכנים תצורות הלאאלו המגיחות באמת, חות של הגל

 .החופשיתבאמצעות האסוציאציה שיח ל ולהפוך אותם ,ארטיקולציהחות אלו בישיבוץ געל 

אל תשים לב למה שאתה תשומת לב:  ר ללאדבלהינה שאסוציאציה חופשית  , בודאי,חושבים ,אם כך

אין ואם  –שמים לב אנו  ואליהתחלתי ש סמןלמעשה, אסוציאציה חופשית תלויה במאבל,  !אומר, דבר

החל מחלום,  תסנפראסוציאציה חופשית . למקום הזה ישנו הפירוש על מנת לבואלב, מספיק שמים  אנו

תופשת את תשומת לבכם. אנו מעניקים המחשבה, מ, או החל ממילה, או ממעשה כשל, מפליטת פה

מתחילה לנוע אמת, ה תגחהמ ,ערך של אמת כךמעניקים לאנו ש של כך, ובערך של אמת כךל

דחיפה  אנו מקבליםמספיק ערמומיים, אם  אנואם  – המופיעכמו מעשה ניסים, ש ,אסוציאציה חופשית

במילים אחרות, דרך  להתארגן כשיח. כמסוגלת בדיוק תופיעהיא  –מצד האנליטיקאי  נהקט

ו פרויד מסנוור מיעשהפלא  וזה ובר.האמת לשיח מהאת הגחות הופכים אנו האסוציאציה החופשית, 

כעולה בקנה אחד ומפליא. ו שלם המתפרסמשל  חלום, נותר בידנו מטביעת ניצלהאותנו: החל ממילה ש

 ,שיח זההוא כינה . מודע עצמו-שיח זה הינו הלאבתחילת הוראתו: לאקאן עם תגליתו של פרויד, אמר 

המשיך הוא  שב והתחבט בו, שיח, וכאשרעל מודע כ-, כלומר שהוא חשב על הלאחראהשיח של ה

 .היבורכידע, כ מודע-ת הלאאהגדיר ל

זאת.  לערער על מנתלפחות  או ,לשלול נעשתה על מנת  ,של ההוראה של לאקאן ואחרונה ז ופעהה

  מתרחש בהתנסות האנליטית.האת מנת לסייע לנו למקם באופן שונה על 

תשומת חומקות מ ןשה כךבדווקא מודע? -את תצורות הלאזהים אנו מבמה ואנו יודעים זאת. הואיל 

, מגיחותהן . וכאשר [émergence]דחופה  הגחה משום כך אנו מדברים על–מתפרצות במפתיע  ן. ההלב

 סבירות. בלתיאבסורדיות, חסרות שחר או מר שהן אמובן: נ ותהן חסר

-נגד הלא תמשחקכ האנליטית מתגלה לנו פעולה, אם אנו נאמנים לרגעים חולפים אלו, המבחינה זו

, מכניסאין לאקאן מה שכאן  נרשם ,לכן. ומובן אין לו מלכתחילהש מהבמובן  שחזורעוסקת ב ו, כממודע

סביבו,  חגהמודע מזה שתשומת הלב -מנקים את הלאאנו אם  – אמיןזה  אולם –בסוגריים אלא רק 

 מודע.-מפלס של תצורות הלאאותו בנלקח  מודע-לאהכך שבהוא ממשי. מדובר מודע -הלא

נו מאמינים יהי ילו״. אלי מאמינים אתם אםוסיף: ״מממשי, הוא מודע הוא -ומר שהלאכאשר לאקאן א

 הוא  ,הדבר שהתהפך מודע הוא סמלי. בסוף הוראתו,-ינו אומרים שהלאי, ה1953ללאקאן משנת 

 הופךכשהוא  ,שוב, או סמלי אינו הוא ,משמע ,ממשי הוא מודע-הלאמודע: -ההגדרה עצמה של הלא

 .אחר נעשה, הוא יסמל

 לא, מהאמת סמליה לאממשי המודע מ-אנו יכולים לומר שהפעולה האנליטית מעבירה את הלא לכן

 שקר.ה

נתנו את Les semblants]. ]מראיות העין כל את שהפסיכואנליזה הרעידה  לומריכול היה לאקאן 

הסבורים כי המקצוענים ואלה  ,על מנת להדריך את מנוחת השליטיםבעיר  הלךמהדוגמה של סוקרטס 

הפסיכואנליזה  והי, זלאקאן התווהמה שתוך מ ,קריאה שאני עושהבהתאם ל ,ובכן. 'עשותיודעים ' הם

אך מיושם על  ,הסוקרטיזם. זהו עצמה של הפסיכואנליזה מראיות העיןשמרעידה את 

  פסיכואנליטיקאים עצמם.ה

 . הפסיכואנליטיקאישל התעוררות ה והיז



תחת מקבלים  ודבר שאנזה העין.  מראיותארוגה מדה שהפעולה האנליטית עובלביחס  התראה והיז

. אך אם אומרים שהפעולה לרטוט גורםזה לא , הבניה של הפנטזמהאומרים אנו ל עוד הבניה. כ השם

 אז מדוברכי , כזה או אחר פיסוק, שיכול להיותב  , למעשה שהיא תלויה, עין,איות רארוגה ממהאנליטית 

יא ו עצמה הפעולה זו המתפתחת תחת חסות האקט האנליטי, פעולה אנליטית וזכי אז  אחר. דבר מהב

  מועמדת בכל רגע נתון  בשאלה. ה

זוהי לנו:  ואמרזאת בשל הפסיכואנליזה? לאקאן מציין  [le proton pseudos] השקר הראשוןו מה

, הינו proton pseudos -מודע הממשי. ה-מהלאיוצאים אנו שאנו שמים לב,  ככל – תשומת הלב

 מודע הממשי.-לאהמקיימים עם של סובייקט אחר ביחס שאתם . זוהי החדרה האנליטיקאי עצמו

שהפסיכואנליזה הומצאה על ידי דהיינו  ,זה לאקאן הדגיש בטקסטש את מהאני מסביר לעצמי בדרך זו 

לפיה פרויד ש ,, כמובן, את הפרספקטיבה הזאתמבנההוא  לבסוף, לבד.-לגמרי-חדא, על ידי אדם בודד

הגחות של מ, כלומר בתוך עצמו מודע הממשי-הלא של ex-sistence]]קיום את הלגמרי לבד תפס 

שפרויד המציא  ו מציין בדיוק, בעודמדגיש שםלאקאן מה ש !תשומת הלב. זה עצוםנשמטו מש ,אמיתות

מה . אך שכבר היה נפוץ, בנושא זה דש רבותהוא  ;ותתשומת לב להיסטרימתן את הפסיכואנליזה ב

יותר אפילו זה יתה הדבר הראשון. היש ,פרוידל האנליזה העצמית שאת כלל  ,שהוא ניסה לציין כאן

הממשי בתוך עצמו, שמנקודת מודע -הלא תעובדמה שהיה בהתחלה היא  –מידי לומר אנליזה עצמית 

 הרומן של האמת. האסוציאציה החופשית הינהמאז, היא משנית,  , האסוציאציה החופשיתומבט ז

 ,עשה את אשרעשה. הוא לא ידע  את אשרלאקאן יכול לומר שפרויד לא ידע לכך שזאת אף הסיבה 

מובן על מנת ה הוא פנה לעזרתכלומר, ש ;הזה של האסוציאציה החופשית כשירכשהמציא את המ

 מודע.-של מה שמגיח מתצורות הלא אטימותלפתור את ה

: אנו הולםאינו ביטוי שזהו במימד שבו אנו נמצאים, . מודע-הלא רותתצושל לאקאן,  ילהאני חוזר למ

ביחס  כבר מצב שניוני וזה, הצרנההגיחות של האמת כבר עברו  כאשר ,מודע-מדברים על תצורות הלא

 ראשון.הינו מה שאת הגחה על מנת לתאר  מילהבהשתמשתי  .תצורהל

, . החל משםציבורופנה ל הצרין זאתהוא  נוכל לומר זאת טוב יותר!לא ספר. הפך זאת לפרויד , ובכן

תעשו אותו הדבר! תהיו ערניים להתפרצויות של אמת בכם, ספרו לעצמכם, לומר לאנשים: היה ל והוא יכ

תספרו  סיפורים,תספרו  קודה זו,נלאחר מכן, מו, –שר במידת האפ –לב  מבלי לשים טיבייםהיו אסוציא

 .יכול היה להתפשטלהיות לנו סגנון ספרותי ש היה יכולואז . איך זה קשור לכל סיפור חייכם

. כלומר פסיכואנליזה מתבצעת בזוגות, היסטורית, לא המשיכו במסלול הזה. כפי שאמר לאקאן: ולםא

יערוך את  למעשה ומצפים שהוא ,בדמותו של מישהו ,ציבורלשבמקום לעשות זאת לגמרי לבד, פונים 

 הטקסט שלכם.

בה אנו נמצאים עם לאקאן שנקודה את הלהדגיש  מנת-הן שם, ולו רק עלאלו,  כן, הלצות מפוקפקותא

, - סוף אנליזה ביחס לסינטוםשל נטום וישהוא זה של הס ,רביםאנו מתקשאליו מימד אני מתכוון בו –

-הלא את העביראלה כאמצעי ל ,ה מוגדרת על ידי האנליטיקאי. האנליטיקאי לא מופיענפסיכואנליזה אינ

 מודע מהממשי אל הסמלי.

, כך אני מספר לעצמי סיפור אודות העובדה שהמילה העברה אינה מופיעה תופס זאת במקביל, כך אני

, קדמת הבמההריפוי. ההעברה חדלה להופיע באת  ממנפיםאותה העברה, שאתה אנו  –זה בטקסט 

של לאקאן  זו מאוחרת בגישהשחוזרת מילה  –היסטריה ה, במושג ולהיפך, היא נכללת, ברמה הזאף ו

 חר.אבאיווי של הכמשתרג חר, אהלאיווי של  משיבסובייקט הכ , כלומר, הסובייקט ההיסטרי מובן-

, שישקרובדרך זו  ,את האמתיומר שהסובייקט מקרה דנן, באנליזה, הרצון הוא שהסובייקט ישים לב, ב

 היסטוריה בכתבושלאקאן מייצר , [scriptuaire]יאולוגיזם התנ"כי נשל הספר סיפור. זה הערך שי

[hystoire] עם ה- y  ההיסטריה של[hystérie] . זהו סיפור[une histoire]חר.אלאיווי של ה , המשיב 



של  ו תולדה, זלמעשה, אך קרעהצגתי זאת כ. [hystérie] ההעברה נכללת במה שמכונה כאן היסטריה

שההתנסות האנליטית מתחילה כלומר  - ם!חוזריאנו על כך וש – קודם לכןמה שלאקאן ניסח כבר שנים 

ממשיכה דרך ההיסטריזציה גם הוא אומר זאת כל הזמן: האנליזה טוב! היסטריזציה של הסובייקט. ב

 .[hystoire] סיפור עבורכםב טווה ,בשבילכםמספר הוא ש ,העברה, כלומרתוך של הסובייקט, וב

במידה ולאמת יש  ,האמת ממשלב ושהוא ,פיתוח שוואו שהינהוא בונה ידע  .שווא בפיתוחמדובר מכאן 

 מבנה של פיקציה. 

, של הפסיכואנליזה מראיות העין אתלזעזע  טבעם הוא, אשר ההיגדים הללושם, למעשה נאספים 

 .ביותר הוראתו האחרונהב תמסר לכךילאקאן כאשר 

 העצומה סהמאזנים את המשל הטקסט האחרון  הקטנים הללו, כפי שאמרתי, שלושת העמודים ם כןא

של  תוהוראבלטקסט מכונן  עוניםשל הדוקטרינה הקלאסית של הפאס. אך הייתי אומר גם כן שהם 

 .1953 -" מבפסיכואנליזה השפהשל ו דיבורפונקציה ושדה של הלאקאן "

, הדיבור של כאלה הפסיכואנליזה של האמצעים את מגדיר שלאקאן תראו ,257 בעמוד תסתכלו אם

 האמת הופעת את מכוננתש זוכ" ,ההיסטוריה של כזו האנליטית הפעולה את ומגדיר ,מובן ככזה שנותן

 אומרת השהרוע   כלומר, הלרוע   ההרוע   של התשובה. תשובהה זוהי ,זה אחרון טקסט ,ובכן ".בממשי

 שקרנית היא כךבו ,מובן מעניקה האנליטית הפעולה!, כן אבל. השיר אותו את שרה בעודה ,ההיפך את

 להיכנס יכולה אינה האמת אולם, סיפור הבניית דרך ממשיכה היא ספק ללא. הראשונית להופעה ביחס

 על אקאןל שלהתבוננות ב. לשקרנית בהפכה רק אלא ,מולו אל להיאמר יכולה ואין היא בממשי

 ביחס ולארגנה לאקראיות מובן לתת מאפשר שהשיח העובדה על דגש שם הוא, 1953 -ב היסטוריהה

מה שלאקאן  כל, כן אם. מודע-הלא ידי על שהופרע, השיח רציפות את לשחזר גם המאפשר דבר ,לבאות

, השל ייםשקרה מהלכיםכ ולתאר גם ניתן, הפסיכואנליזה של עצמו ככוח הוראתו בתחילתמכתיר 

, חגג, שיבח לאקאן הוראתו בתחילת אשר, זה כל. שיטתיה יישומה היא ואשראותה נה המזי רמייהה

 . שקרניתה האמת של במשלב מתנודד

הפיקציה אשר המבנה שלה הינו זה של  , והיאשווא הבנייתוהיא היא הידע במידה  שקרניתהאמת ה

 האמת.

נתפסות על ידי הסוגריים סוגריים. הן או רכאות יממובאות בין  ,אם כך, שהבניות פסיכואנליטיותכאן זה מ

 ,יותר נשפטותלדעת אם אמת זו מתאזנת, והן לא  ,אם כך ,היאהסוגייה אשר של האמת השקרנית, 

 האמת והשקר יכול להביא.סיפוק שאיזון זה של באלא 

 לשהקריטריון  שיסופר היטב.בכך שזה הסיבה לכך שהמילה סיפוק נמצאת כאן. לא מדובר רק  היזו

וזה  – מדובר . ובכן, בזהמסתפקמה בסופו של דבר, לדעת  ,הינו, ממשימנקודת מבט של הלומר טוב 

 אף מסובך יותר.

הסובייקט המונח לידע  תהכנסומשם פיקציה. בניית , הכרוכה בפסיכואנליזה היא ללא ספק התנסות

פיקציה זו.  בביטול כרוכה, או בהמשך, היא התנסות הולם בו בזמןאת משמעותה. א כאןיכולה למצוא 

לפתור את האטימות בחוסר יכולתה  . הפיקציה נבחנת יותרכלומר שפסיכואנליזה איננה ניצחון הפיקציה

  של הממשי.

 לסיים. על מנתזאת בקיצור ו הייתי אומראז, מי יהיה אנליטיקאי? 

היסטוריזציה השל  ימישהו שהאנליזה שלו אפשרה לו להוכיח את הבלתי אפשריהא זה 

[hystorisation] ,היסטוריזציההשל  יבאופן לגיטימי את הבלתי אפשרלהסיק כל ושי , מישהוכלומר, 

 הפער בין האמת והממשי.הידוק  באופן של תהשקרניעל האמת  להעיד ,אם כך ,כלוושי

שלא יאפשר לאף אחד לחקות  ותו כך, הייתי נותן אכךלמצוא קריטריון אחד לפאס המובן  ורךצ ההי ילוא

בפאס, דבר מה לכך. כלומר שאם יש  [vraisemblance]סיכוי לסכל כל יהיה אותו: קריטריון זה צריך 



 כמו כןו. [vrai du] אמתהעין של המראית את כלומר שעובר  ,[invraisemblable] הנותן לכך סיכוי

לציין , בין מירכאות -לכתוב אנליטיקאי  –לא מתכוון לשיים . זאת התזכורת שלאקאן מיותלסכל כל ד

 .שיכול לאחד אותםדמיון  ין אף, כלומר שאמשותף ם פרדיקטחסריהסובייקטים  אנליטיקאיכ

את  ייסדיידע לאשר לפיכך, ו ,את הפער בין אמת וממשי אמודדע לייישהו שיהיה מ ,אחדאנליטיקאי 

 של השיח. [hystérisation]ההיסטריזציה את ההתנסות האנליטית, כלומר 

אלא  ,לא מדובר בפאס של הסובייקט של הידעכבר  –אנסה להמשיך  להודיע במה על מנתו – בפשטות

 ,הצלחה עלעדות  אינה [parlêtre] ורההוויה מבעד לדיבוהפאס של  הוויה מבעד לדיבור,בפאס של ה

 .דרך מסויימת של כשלון עלאלא עדות 

 

 תרגום: סרחיו מישקין, ענת פריד

 גור-קריאה: אחינעם מצר

 

 


