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LIÇÃO I

2 de dezembro de 1964

"Colorless green icleas s/eepfuriously
Fitríously sleep ideas green colorless "

"Songe, songe céphise. à celie nuit cruelle,

Qiiifut pour tout un peuple une nuit éíernelle

Se eu não estivesse diante de um auditório francófono, poderia imediatamente
emitir: "Eis aí o que se chama de falar!", mas acontece que devo supor que, apesar
da evidente necessidade do bilingiiismo em nossa cultura, há algumas pessoas aqui
que não compreendem absolutamente o inglês. Eu darei uma equivalência disso,
palavra por palavra. A primeira palavra quer dizer "sem cor", a segunda palavra,
"verde", a terceira palavra, "ideias" no plural, a quarta quer dizer "sono", pode querer
dizer "dormir", com a condição de se colocar o to antes, e pode querer dizer "dor-
mem" na terceira pessoa do plural do indicativo presente; vocês verão por quê é o
sentido ao qual nos deteremos. A natureza do indefinido em inglês, que não se ex-
prime absolutamente, permite então traduzir até aqui, palavra por palavra: "Ideias
verdes incolores dormem", ao que se acrescenta isso que evidentemente é um ad-
vérbio, em razão de sua terminação: "furiosamente".

Eu disse: "Eis o que se chama de falar". É exatamente falar? Como saber? É
precisamente pelo saber que foi forjada essa... cadeia significante — rnal ouso dizer
"frase". Ela foi forjada por um lingiíista chamado Moam Chomsky, Esse exemplo
está citado, introduzido numa pequena obra que se chama Syntatic Strucntres-1,
puhl içado pela Mouton, em La Haye, De que se trata? De estruturalismo, creiam em
minha palavra, e de estrutura sintática, de sintaxe. Isso mereceria imediatamente um
contentado mais preciso. Eu não faço senão indicá-lo.

A .sintaxe, numa perspectiva estruturalista, é para se situar num nível preciso,
i|W <1i;immvinos de formalização, por um lado, e, por outro, referindo-se ao sintag-
niii. () siniagnui é a cadeia significante considerada naquilo que se refere à junção
•Sc «m», elementos. Synuirtic Utritcturex consiste em formalizar essas ligações. Todas
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as ligações entre esses elementos serão equivalentes? Em outros termos, qualquer
signifieante pode ser imediatamente contíguo a qualquer significante? Salta aos
olhos que a resposta pende, sobretudo, para a negativa, pelo menos quanto ao que
concerne a certo uso dessa cadeia significante, seu uso, digamos, no discurso. Esse
exemplo acha-se no início da obra em questão. Ele introduz alguma coisa que é para
se distinguir do fim desse trabalho, a saber, a constituição, ou o início, o esboço de
um raciocínio sobre a estrutura sintática; ele introduz uma noção que convém dis-
tinguir daquela da gramática.

Ele introduz sua proposta, Syntatic Structures, especificando-a como tendo um
fim: como estabelecer a formalização, os signos algébricos, digamos, para ilustrar
logo para vocês o que está em questão, que permitirão produzir, na língua inglesa,
tudo o que é gramatical, e de impedir que se produza uma cadeia que não o seja?
N5o posso me antecipar aqui a julgar o que obtém o autor de uma tal empreitada; o
que posso indicar é que, nas condições particulares que lhe oferece essa língua
positiva que é a língua inglesa, quero dizer a língua, tal como se fala, não se trata de
extrair a lógica da língua inglesa, trata-se, de alguma fornia, de algo que poderia ser
montado, em nossos dias, pelo menos, numa máquina eletrônica, e que só pudes-
sem sair dela frases gramaticalmente correias e, ambição maior, todas as formas
possíveis que oferece ao inglês - quero dizer ao sujeito falante - sua língua.

A leitura dessa obra é muito sedutora, pelo que ela dá a ideia do que, ao seguir
um tal trabalho, feito com rigor, de imposição de um certo real - o uso da língua - e
de uma possibilidade muito engenhosa, bastante sedutora, bastante cativante, que
nos é demonstrada, de chegar a se modelar sobre fórmulas que são aquelas, por
exemplo, do - mais complexo -, da conjugação de auxiliares com certas formas que
suo próprias ao inglês. Como engendrar sem falha a transformação do ativo ao passivo,
e o uso conjugado de uma certa forma que é a do presente, em sua atualidade que,
para di/er ler, distingue read de / am reading e que engendra, de uma maneira in-
teiramente mecânica, / have been reading, por exemplo, por uma série de transfor-
mações que não são aquelas da conjunção dessas palavras, mas de sua composi-
çft<>. Há alguma coisa de bem sedutora, mas que não é absolutamente nisso que eu
me engajo, porque o que me interessa é o por que foi forjado esse exemplo. Ele foi
forjado para distinguir o gramatical de um outro termo, que o autor introduz aqui,
na ordem da significação. Em inglês isso se chama o meaning.

() iiiiior pensa, tendo construído esta frase, ter dado uma frase que é sem signi-
fic*çio, sob o pretexto de que colorless contradiz green, que ideias não podem
dormir, c que parece, sobretudo, problemático que se durma furiosamente. O que o
surpreende é que ele possa, ao contrário, obter de um sujeito, sujeito que ele inter-
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roga - ou que ele imagina interrogar, mas seguramente que é seu expediente - que
essa frase sem significação seja uma frase gramatical. Tomo esse exemplo, históri-
co, porque ele está na história, ele está no trabalho, no caminho atual da linguística.
Ele me incomoda um pouco, pelo fato de que não está absolutamente em francês,
mas igualmente essa ambiguidade faz parte de nossa posição, vocês ver8o. Para
aqueles que não sabem o inglês, peco-lhes para fazer o esforço de representarem
para si que a ordem inversa das palavras furiausly sleep ideas green colorless não
é gramatical. "Y restez cieux aux êtes que père notre", eis a que corresponde; frase
invertida da frase bem conhecida de Jacques Prévert que se exprime: "Notre Père
qui êtes aux cieux, restez-y!".13*

É claro que o gramatical aqui não repousa apenas, pelo menos, sobre o que pode
aparecer nessas poucas palavras de flexão. A saber: o s de ideias, que vem confor-
tar a ausência de s no fim de sleep, a saber, um certo acordo formal, reconhecível
para o anglófono, é também a terminação ly que nos indica que é um advérbio, pois
essas características permanecem na segunda frase. Ela é, contudo, para um inglês.
de um grau inteiramente diferente, quanto à experiência da palavra, da primeira: ela
é não-gramatical. Ela não oferecerá, digamos a palavra, mais sentido que a prece
irónica, até blasfema de Prévert - mas creiam-me, com o tempo a gente a balizará.
Quanto respeito nesse permaneça aí... quanto essa frase, uma vez invertida. Isso
indica que vocês sublinhem de passagem, no que acabo de articular, a palavra sen
tido. Veremos em que hoje ela vai nos servir; veremos o que, através dela, eu intro-

duzo aqui.
De fato, o estabelecimento de Chomsky é submetido, bem entendido, à discus

são de outros linguistas. Faz-se observar, e inteiramente com razão, que há algum
abuso, ou, em todo caso, que a discussão pode se abrir ao redor dessa conotação
do meaningless, do nem significação. Certamente a significação se extingue intei-
ramente, onde não há gramática. Mas onde há gramática, quero dizer construção
gramatical, sentida, assumida pelo sujeito, o sujeito interrogado que, ali, é chama-
do cm julgamento, no lugar, no lugar do Outro -parareintroduzir um termo inscrito
cm nossa exposição do ano passado'" - em referência, ali onde há construção gra
malical, pode-se dizer que não há significação? E é fácil, sempre me fundando só
hre documentos, de reportar-lhes a tal artigo de Jakobson, na tradução que Nicolus
Rtiwet deu dele, para que vocês encontrem, nesse tal artigo da parte "Gramátkít",
nossos artigos sob o título de Basais de lingitistique générale", na página 2(15. a
HiM-us.siio desse exemplo. Ser-me-á fácil colocar antecipadamente todas as cupeu-
s", de iiu-siíicões no uso do inglês. Em Marvell, por exemplo: "Green thoughi tu a
.I,M ,'fti ,v/h«/tí" que ele tnidii/ logo entre parênteses, ou sobretudo que o tradutor ira



duv.; ("Um pensamento verde numa sombra verde"), até semelhantes expressões rus-
sas inteiramente análogas à pretensa contradição aqui inscrita na frase. Não há neces-
sidade cie ir mais longe, basta destacar que ao dizer um roítnd square em inglês, outro

exemplo tomado pelo mesmo autor, não é na realidade absolutamente uma contradição,
dado que um xquare é muito frequentemente usado para designar uma praça, e que uma
praça redonda pode, então, se chamar muito facilmente de roítnd square.

fim que vamos, entretanto, nos engajar? Vocês vêem: nessa equivalência, e para
resumir, se tento mostrar que essa frase pode ter uma significação, entrarei certa-
mente nas vias mais finas. É da própria gramática que partirei. Observarei, se essa

Crase é gramatical ou não, que é, por exemplo, em razão do fato de que o que surge

nessa frase aparentemente como adjetivo, a saber, colorlexs green, se encontra antes
do substantivo, e que aqui nos encontramos, tanto em inglês como em francês,
colocados diante de certo número de efeitos, que restam a qualificar. Provisoria-
mente, continuo a clamá-los de efeitos de sentido.

É, a saber, que nessa relação do adjetivo com o substantivo, o adjetivo nós o
chamamos, em grego, épithète. O uso em inglês, em francês e em toda língua, nos

mostra que ainda que com as línguas esse uso varie, essa questão do lugar é impor-
tante para qualificar o efeito de sentido da junção do adjetivo com o substantivo.

Em francês, por exemplo, é antes do substantivo que se colocará um adjetivo que,
se posso dizer, está identificado à substância. Uma bellefenune é uma coisa dife-
rente de (imtí/emtne belle. O uso êpicatathète dir-se-á, o do adjetivo que precede,

deve ser distinguido do épanathète, daquele que sucede, e que a referência da mulher
à beleza, no caso do épanathète, quer dizer do adjetivo que segue, é algo de distin-
to, enquanto uma bellefenune, é antes no interior de sua substância que se encon-

tra que ela é bela... e que há ainda um terceiro tempo a distinguir: o uso épamphi-
thète. ou de ambiência, que indicará que ela parece bela, essa mulher, em tal cir-
cunstância, que em outros termos não é a mesma coisa dizer: furiosa Hermínia, Hecmíniu
furiosa, furiosa, Hermínia... etc, e assim por diante.

Em inglês, o verdadeiro épamphithète, é aí que é permitido colocar o adjetivo
depois do nome; épanathète, como êpicatathète se colocam sempre antes, mas sempre,
o êpicatathète, mais perto do substantivo. Dir-se-á; "um de tela aparência e provi-

do de uma bela barba velho homem". E porque velho está mais perto de hmncm que

o fato de que ele tenha uma bela barba é uma aparência radiante. Desde então ve-
mos, apenas pelas vias gramaticais, a medida de distinguir dois planos, e por con-
sequência de não se fazer encontrar na contradição green colorless.

Além do mais, qualquer lembrança de Sheridan, que eu tinha notado para vocês,

por um diálogo entre Lady Teazle e seu marido Sir Peter1"4 - naturalmente, são as

-14-

notas que se toma que não se encontra nunca na hora certa - nos ensina bastante
que, por exemplo, se Lady Teazle protesta contra o fato de que a gente a tortura a

propósito de seus elegantes gastos, de suas despesas elegantes, isso é feito pata
nos fazer observar que a relação do adjetivo e do substantivo no uso falado, quan-

do se trata justamente do êpicatathète, não é talvez para se tomar em inglês como
em francês, e que vocês não podem traduzir elegant expense.s por dépenxes c/f-

gantes, mas, ao inverter estritamente sua relação e dizendo dês élégances coutei»-

sés. Mesmo ernTennyson eu tinha também para vocês um certo glimmering stran-

geness que, surgida do locutor ao sair de seu sonho, evidentemente deve se tradu-

zir por liteurs étranges e não por étrangetés lumineiises.

De sorte que aqui é, talvez, exatamente essa ideia de verdura, de verdor ideal de

que se trata, em relação à qual o colorless é caduco. É alguma coisa como sombra
de ideias que se vão ali, perdendo sua cor, e, para ser breve, exangues. Elas estão
ali a passear, a passear - não é? - posto que elas dormem, e eu não teria nenhum
trabalho - concedam-me a graça do fim desse exercício de estilo - em lhes demons-

trar que é perfeitamente concebível que, se nós damos ao sleep, dormem, alguma
coisa de metafórica, haja um sono acompanhado de algum furor. Do resto, será que

não é o que experimentamos todos os dias? E, resumindo, se igualmente vocês me
dispensam desse rabo de discurso - deixo-lhes o cuidado de fabricá-lo - será que

não posso encontrar, ao interrogar as coisas no sentido da ligação da gramática
com a significação, não posso encontrar nessa frase a evocação, para falar propri-

amente, do inconsciente onde ele está? O que é o inconsciente, se não justamente
ideias, pensamentos, Gedanken, pensamentos cujo verdor [está] extenuado. Freud
não nos diz em algum lugar que, como as sombras da evocação dos infernos, c

voltando ao dia, elas pedem para beber sangue para encontrar suas cores, se não
são pensamentos do inconsciente de que se trata que, aqui, dormem furiosamente?

Bem, tudo isso terá sido um exercício muito charmoso, mas eu não o segui - eu

não diria até o fim, uma vez que o abreviei - senão para soprar por cima, pois é rmii

simplesmente completamente idiota! O inconsciente não tem nada a ver com essas
significações metafóricas, por mais que as empurremos, e procurar numa cadeia

significante, gramatical, a significação, é uma empreitada de uma futilidade extraor-

dinária. Pois sim, em razão do fato de que estou diante desse auditório, pude lhe dar
essa significação aí, eu teria também podido lhe dar uma bem diferente, e por uma

simples razão, é que uma cadeia significante engendra sempre - qualquer que ela
seja, contanto que seja gramatical - uma significação, e direi mais, qualquer uma.
Pois me faço forte, fazendo variar-e pode-se fazer variar ao infinito - as condições

de companhia, de situação, mas muito mais ainda as situações de diálogo; posso
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lazer dizer para essa frase tudo o que eu queira, inclusive, por exemplo, em tal oca-
sião, que eu zombe de vocês.

Atenção! Não será que intervém aí outra coisa, nesse extremo, que uma signifi-
cação? Que eu possa, em tal contexto, fazer surgir dele toda significação é uma coisa,
mas será exatamente de significação que se trata? Porque a significação de há pou-
co, por que eu disse que nada a garantiria? É na mesma medida em que eu acabava
de lhe dar uma, em relação a que? Em relação a um objeto, um referente, alguma
coisa que eu tinha feito surgir ali para as necessidades da causa, a saber, o incons-
ciente. Falando de contexto, falando de diálogo, deixo desaparecer, se esvanecer,
vacilar o que está em questão, a saber, a função do sentido. O que se trata aqui de
apreender mais de perto é a distinção dos dois.

O que é que faz, em última análise, com que essa frase, seu próprio autor a tenha
escolhido, seja tão facilmente confortada por alguma coisa de tão duvidosa, a sa-
ber, que ela não tenha sentido? Como um linguista, que não tem necessidade de ir
aos exemplos extremos, ao "quadrado redondo" do qual lhes falava há pouco, para
se aperceber que as coisas que tornam o sentido mais facilmente recebido deixam
escamotear completamente a observação de uma contradição qualquer? Não se diz,
com o assentimento geral, uma jovem morta? O quê poderia ser correio, é dizer que
ela morreu jovem, mas qualificá-la de jovem morta, com isso que quer dizer o adje-
livo colocado antes do nome, em francês, deve deixar-nos singularmente perple-
xos! Será como morta que ela é jovem? O que faz o caráter distintivo dessa frase, eu
me perguntei sobre isso. Não podemos crer numa tal ingenuidade por parle daque-
le que u produz como paradigma. E por que há um tal paradigma, manifestamente
forjado? E, enquanto eu me perguntava o que é que fazia efetivamente o valor pa-
radigmático dessa frase, me fiz aprender a pronunciá-la bem. Não tenho um fonetis-
mo inglês especialmente exemplar; esse exercício tinha para mim um uso: o de não
atormentar as orelhas daqueles para quem esse fonetismo é familiar. E nesse exercí-
cio, me apercebi de alguma coisa: que entre cada palavra, era preciso que eu reto-
masse um pouco o fôlego. Coloríeis... green... icleas... sleep... furiously. Por que
será que é preciso que eu retome fôlego? Será que vocês observaram que senão
isso faz... s,i'gr... ides(s's) leep... um s se encadeando com um s, e depois isso p'

furiously. Então eu comecei a me interessar pelas consoantes. Há uma coisa que se
pode dizer em todo caso, é que esse texto é atingido por divertimento, de qualquer
maneira que vocês o escutem, a música, as musas como diz Queneau'": "Avec lês
arts on s 'amitse; on muse avec lês lézards". E, apercebendo-me, fazendo a conta
dessas consoantes, os dois /, o c de coloríess, o g de green, o n, um terceiro /, um
quarto /, me veio ao espírito esses versos, que espero que vocês adorem tanto quanto
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eu: aqueles que estão escritos embaixo no quadro, e que empregam mui precisa-
mente a bateria consonântica da frase forjada.

"Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle
Quifut pour tout un peuple une nuit éternelle"."s

Eu faria facilmente o trabalho inverso do que fiz há pouco, para lhes mostrar que
não é menos estranho falar de uma noite cruel quanto de um quadrado redondo;
que uma noite eterna é certamente uma contradição em termos, mas, por outro lado,
que o valor emocionante desses dois versos está essencialmente na repercussão,
primeiro desses quatro s sibilantes que estão sublinhados no quadro, da repercus-
são de Céphise no fut da segunda linha, na repercussão do í quatro vezes, do n de
noite duas vezes, da labial primitiva p, promulgada em seu valor atenuado pelo/»/
e de Céphise, nesse pour tout un peuple que harmoniza, que faz vibrar de uma certa
maneira alguma coisa que certamente, nesses dois versos, é todo o sentido, o sen-
tido poético. E isso é de natureza a nos forçar a nos aproximarmos mais intimamente
da função do significante. Se, seguramente, os dois versos referidos não preten-
dessem em nenhum grau dar a significação da fórmula do linguista, eles nos forçam
a interrogar se não estamos, através disso, muito mais perto do que faz seu sentido,
do que, sobretudo para seu autor, era o ponto verdadeiro onde ele se asseguraria
de seu non-sens. Porque num certo nível, as exigências do sentido são talvez dife-
rentes do que nos parece de início, a saber, que nesse nível do sentido, a amusia c
uma objeção radical.

Vejam pelo que me decidi ao introduzir esse ano, para dar a vocês o tom, o que
chamo de Problemas cruciais para a psicanálise. Falei no ano passado dos fun-
damentos da psicanálise9'. Falei dos conceitos que me parecem essenciais para
estruturar sua experiência e vocês puderam ver que, em nenhum desses níveis, foram
verdadeiros conceitos que pude fazê-los apreender, na medida em que os tornei
rigorosos, no lugar de nenhum referente; que sempre, de alguma maneira o sujeito,
que traz esses conceitos, está implicado em seu próprio discurso; que não posso
falar de abertura e fechamento do inconsciente sem estar implicado, em meu discui
só próprio, por essa abertura e esse fechamento; que não posso falar de encontro
como constituindo, por sua própria falta, o princípio da repetição sem tornar ina
preensível o próprio ponto onde se qualifica essa repetição.

Dante. depois de outros, muito antes de outros ainda, introduzindo, no De vnl-
garí eloquetitia do qual iremos falar neste ano, as questões mais profundas cia lin
giiística, diz que toda ciência - e é de uma ciência que se trata, para ele - deve podei
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declarar o que é preciso traduzir por seu objeto, e estamos todos de acordo, ape-
nas, objeto, para ter seu valor, no latim do qual Dante se serve, se chama ali subjec-

fii/rt. De fato, é exatamente, na análise, do sujeito que se trata. Aqui, nenhum desco-
lamento é possível para lhe permitir fazer disso um objeto. Que isso esteja igual-
mente na linguistica, não escapa mais a nenhum linguista quanto não escapa a Dante

e seu leitor, mas o linguista pode se esforçar para resolver esse problema diferente-

mente de nós, analistas. É precisamente para isso que a linguística se engaja sem-
pre bem antes na via - que indicava há pouco o trabalho de nosso autor - na via da

formalização. É porque, na via da formalização, aquilo que procuramos excluir é o

sujeito. Apenas nós, analistas, nossa visada deve ser exatamente contrária, uma
vez que está aí o pivô de nossa JtQÕÇiç. Apenas vocês sabem que, a esse respeito,

não recuo diante da dificuldade, posto que, em suma, eu coloco, fiz isso no ano
passado, e de uma maneira suficientemente articulada, que o sujeito, não é talvez,
em última análise, nada mais que o que pensa logo sou. O que quer dizer que o

ponto de apoio, o umbigo, como diria Freud, desse termo de sujeito não é propria-
mente senão o momento onde ele esvanece sob o sentido, onde o sentido é o que
o faz desaparecer como ser, pois o logo sou não é senão um sentido. Não será aí
que pode se apoiar a discussão sobre o ser?

A relação do sentido com o significante, eis o que acredito desde sempre essen-
cial a manter no coração de nossa experiência, para que todo nosso discurso não
se degrade. No centro desse esforço, que é o meu, orientado por uma jCQãÇiç, co-

loquei a noção de significante. Como é possível que ainda recentemente, numa das
reuniões de meus alunos, pude escutar um, aliás, não me lembro mais qual, que

pôde dizer - e afinal, eu sei bem, não era o único a dizê-lo - que a noção de signi-
ficante, para Lacan, isso, ainda, para ele, em seu espírito, lhe deixa alguma incerte-

za! Se é assim, então que finalmente um artigo como A instância da letra no in-

consciente^-, que lhes peço para relerem - isso é um fato, que meus textos se tor-
nam mais claros com os anos! [rumores], perguntam-se por que. eu digo, é um fato,
que mais de um, senão todos, testemunham -esse texto é admiravelmente claro, e

o exemplo HOMENS/MULHERES que evoco, como evocando por seu acoplamen-

to significante o sentido de um mictório, e não da oposição dos sexos, mas como se

inserindo, pelo fato do mascaramento desse sentido, por duas crianças pequenas
que passam no trem numa estação, de uma divisão doravante irremediável sobre o

lugar que elas acabavam de atravessar: uma sustentando que tinha passado em
HOMENS, e a outra que tinha passado em MULHERES. Isso me parece, assim mesmo,

uma história destinada a abrir os ouvidos!
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Do mesmo modo algumas formulações, menos confinantes ao apólogo, que são
estas de que o signo, de qualquer maneira que ele seja composto, e incluído ele

mesmo na divisão significante/significado, o signo, é o que representa alguma coi-
sa para alguém, isto é, no nível do signo, estamos no nível de tudo o que vocês
quiserem, do psicológico, do conhecimento; que vocês poderão aperfeiçoar, que

há o signo verdadeiro, a fumaça que indica o fogo, que há o índice, a saber, o traço,
deixado pelo pé da gazela para que, apenas ao forçá-los a se encontrar aí, isso te
nhã alguma consequência.

Por que será que, desde então, esse discurso sobre o significante pode conser-
var alguma obscuridade? Será que é porque, durante certo tempo, eu o quis, por
exemplo? Sim. E quem é o eu então? Ele é talvez interno a esse nó de linguagem que

se produz quando a linguagem tem que dar conta de sua própria essência. Talve/.
seja obrigado que nessa conjuntura se produza obrigatoriamente alguma perda. H
exatamente conjugando a essa questão da perda, da perda que se produz cada vex.
que a linguagem tenta, num discurso, dar conta de si mesma, que se situa o ponto
de onde quero partir, para marcar o sentido do que chamo de relação do significai!

te com o sujeito. Eu chamo de filosófico tudo o que tende a mascarar o caráter radi-

cal e a função originante dessa perda. Toda dialética e, principalmente, a hegeliana.
que vai mascarar, que em todo caso aponta para recuperar os efeitos dessa perda,
é uma filosofia.

Há outras maneiras que não a pretensão de agir com essa perda. Há o olhar alhu
rés, e principalmente o voltar seu olhar para a significação e fazer do sujeito essa
entidade que se chama o espírito humano, de colocá-lo antes do discurso. É um
velho erro cuja última encarnação se chama psicologia do desenvolvimento, ou. se
querem, para ilustrá-lo, piagetismo! Trata-se de saber se podemos abordar a crítica

disso sobre seu próprio terreno, exemplo da contribuição que é a que espero trazer

este ano, para alguma coisa, pela psicanálise, que mostra que o discurso que perse-
guimos para ela necessita escolhas, e principalmente a exclusão de um certo número
de posições, que são posições concernentes ao real; que essas posições são falsas,
e que elas não são falsas sem razão; que a posição que tomamos é aquela talvtv .<

única que permite fundar, em seu fundamento mais radical, a noção de ideologia.
Não os deixarei hoje partir, ainda que isso seja aí talismã supérfluo, sem uma fórmu

Ia, inscritível no quadro, posto que, afinal, aí o coloco, que é esta aqui. Se é verdade
que a relação do significante seja essencialmente com o significante, que o signili
cante como tal, enquanto se distingue do signo, só significa para um outro signili

cante, e não significa nunca nada diferente do sujeito, deve haver aí provas supe-
rabundantes disso. Sobre o próprio plano da crítica de Piaget, que penso abordar
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da próxima vez, e principalmente da função da linguagem egocêntrica, penso lhes
dar, dessa vez, provas, a título de grafo, de grafo simplificado indicativo do caminho
que vamos percorrer. E a fórmula significante sobre significado é, de uma maneira não

ambígua e isso desde sempre, para se interpretar assim, que há uma ordem

de referência do significante que é ao que eu chamei, no ano S S ~» S'
passado, de um outro significante. É o que o define essencialmente, s S

O que é, então, o significado? O significado não é para se conceber unicamente
na relação com o sujeito. A relação do significante com o sujeito, enquanto implica

a função da significação, passa por um referente. O referente, quer dizer o real, e o

real não é simplesmente uma massa bruta e opaca; o real é aparentemente estrutu-
rado. Não sabemos, aliás, absolutamente em que, tanto que não temos o significan-
te. Não quero dizer, para tanto, que, por não sabê-lo, não temos relações com essa

estrutura. Nas diferentes escalas da animalidade, essa estrutura se chama de ten-

dência, de necessidade, e é preciso que, mesmo isso que se chama, com ou sem

razão mas, de fato, em psicologia animal, de inteligência, é preciso passar por essa

estrutura.
A inteligência, não sei por que se tem feito a respeito dela um erro, a inteligência

é exatamente, para mim, assim como para todo o mundo, não-verbal. O que tentarei

lhes mostrar da próxima vez, para criticar Piaget, é que é absolutamente indispensá-
vel, para não fazer o erro de crer que. a evolução da criança, consiste, conforme
uma vontade pré-determinada pelo Eterno, desde sempre, em torná-la cada vez mais

capaz de dialogar com o senhor Piaget. É para colocar a questão, senão para resol-
vê-la, em que a inteligência, como pré-verbal, vem se enlaçar com a linguagem, como
pré-intelectual? Por enquanto, noto que, para conceber o que quer que seja da sig-
nificação, é preciso tomar primeiro - o que não esgota nada e não nos forca a uma
pilha de objetos amontoados e a conservar o mesmo indefinidamente - observar

que há dois usos do significante em relação ao referente: o uso de denotação, com-
parável a uma correspondência que se pretenderia biunívoca, digamos, uma marca,
uma marca em ferro sobre o referente, e uma conotação, a saber, em que - é sobre

isso, vocês verão da próxima vez, que vai girar nosso exemplo da crítica de Piaget,

em que um significante pode servir para introduzir, na relação com o referente, algu-
ma coisa que tem um nome, que se chama de conceito. E isso é uma relação de co-

notação. É, portanto, por intermédio da relação do significante com o referente que
vemos surgir o significado. Não há instância válida da significação que não faça

circuito, desvio por algum referente.
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A barra, portanto, não é, como se diz, comentando-me, a simples existência, de

qualquer sorte caída do céu, do obstáculo, aqui entificado; ela é primeiramente ponto
de interrogação sobre o circuito de retorno. Mas ela não é simplesmente isso: ela é
esse outro efeito do significante no qual o significante não faz senão representar o
sujeito.

E o sujeito, há pouco, eu o encarnei para vocês no que chamei de sentido, onde
ele esvanece como sujeito. E é exatamente isso, no nível da barra, se produz o efeito

de sentido, e isso de onde parti hoje em meu exemplo é para lhes mostrar o quanto
o efeito de significado, se não temos o referente de início, é flexível a todo sentido,
mas que o efeito de sentido é outra coisa. Ele é a tal ponto outra coisa que a face

que ele oferece do lado do significado é propriamente o que não é unmeaning, não-
significação, mas meaningless; que é, para falar propriamente, o que se traduz, posto
que estamos no inglês, pela expressão nonsense, e que não é possível escandir
bem o que está em causa em nossa experiência analítica senão ao ver que o que é
explorado não é o oceano, o mar infinito das significações, é o que se passa à me-

dida que ela nos revela, essa barreira do não-sentido, o que não quer dizer sem
significação, o que é a face de recusa que oferece o sentido do lado do significado.

É por isso que, depois de ter passado pela sondagem da experimentação psico-

lógica, onde tentaríamos mostrar como ele [Piaget] falta aos fatos, ao desconhecer
a verdadeira relação da linguagem com a inteligência, tomamos um outro esclareci-
mento e que. para partir de uma experiência que sem dúvida é igualmente, tanto
quanto a psicologia, diferente da psicanálise, uma experiência literária principal-

mente, tentando dar seu estatuto próprio, pois não fomos nós que o inventamos,
ele existe, ao que se chama de nonsense, interrogando Alice no país das rnamvi-

lluix22 ou algum bom autor nesse registro, veremos o esclarecimento que isso nos
fiermite dar ao estatuto de significante.

Tradução: Letícia P. da Fonseca
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9 de dezembro de 1964

Agradeço ao meu público por se mostrar tão atento, no momento em que retomo
esse curso. Eu o vi da última vez... tão numeroso. Começo por aqui, porque, na ver-
dade, é para mim uma parte de um problema que vou tentar, eu não diria apenas,
colocar, hoje, em relação ao qual eu gostaria de definir alguma coisa que poderia se
chamar como vamos trabalhar este ano? Digo: 'vamos', não concebendo que meu
discurso se desenvolva em uma abstração professoral, da qual, afinal, pouco im-
portaria quem se aproveitasse disso, bem ou mal, nem por qual via. Aprendi, por
esses ecos que, justamente, em razão da especificidade de minha posição, não tar-
dam nunca a chegar, que eu tinha sido, da última vez, didático, enfim, que sobre
esse ponto me concederam o ponto certo de um progresso. Entretanto, não é certo,
parece-me, que eu tenha lhes preparado, se posso dizer, pois introduzir o problema
que vai nos ocupar, de saída, este ano, o da relação do sujeito com a linguagem,
como fiz, por esse nonxense, e de permanecer nisso, e de sustentar o comentário, a
questão, bastante tempo para lhes fazer passar por vias, desfiladeiros que eu podia
em seguida anular por um reviramento de mão - entendam bem, quanto aos resul-
tados e não quanto ao valor da prova - para, no final, lhes fazer admitir, e eu diria
quase, no meu ponto de vista, fazer a prestidigitação por uma relação distinta, aquela
do sentido, e suportada, como o fiz, pelas duas frases que estavam ainda há pouco
nesse quadro, não posso senão me felicitar de que alguma coisa de um tal discurso
tenha chegado a seu alvo!

Se é verdade que há a falha, cuja formulação forneci elementos da última vez,
entre alguma coisa que apreendemos nesse nível mesmo onde o significante funci-
ona como tal e como o defini - o significante é o que representa o sujeito para um
outro significante - se é verdade que essa representação do sujeito, que esse de
quem o significante é seu representante, é o que se presentifica no efeito de senti-
do e que haja aí, entre isso e tudo o que se constrói como significação, essa espécie
de campo neutro, de falha, de ponto de acaso, o que vem se encontrar não se arti-
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cuia absolutamente de maneira obrigatória. A saber, o que retorna, como significa-
ção, de uma certa relação - eu o articulei da última vez - que fica a definir, do signi-

ficante ao referente, a essa alguma coisa de articulada ou não no real sobre o qual
é vindo, digamos, repercutir, para não dizer mais agora, que o significante engen-
drou o sistema das significações. Está aí, sem dúvida, para aqueles que seguiram
meu discurso passado, acentuação nova de alguma coisa que sem dúvida vocês
podem encontrar o lugar em meus esquemas precedentes, e mesmo ver aí que o que
estava em questão no efeito de significado, onde eu tinha que lhes conduzir para
lhes sinalizar o lugar, no momento em que, no ano passado, eu dava o esquema da
alienação, que esse referente existia, mas num outro lugar; que esse referente era o
desejo enquanto ele pode ser situado na formação, na instituição do sujeito, se
cruzando ali em algum lugar, no intervalo entre os dois significantes, essencialmen-
te evocado na definição do próprio significante; que aqui, não o sujeito, desfale-
cendo nessa formulação do que se pode chamar de célula primordial de sua cons-
tituição, mas, antes, numa primeira metáfora, esse significado, em nome da própria
posição do sujeito em via de desfalecimento, tinha que ser substituído pela função
do desejo.

Sem dúvida, fórmula esclarecedora para designar todas as espécies de efeitos
genéticos em nossa experiência analítica, mas fórmula relativamente obscura se temos
que balizar o que está em causa, afinal de contas, essencialmente sobre a validade

dessa fórmula, e resumindo, da relação do desenvolvimento, g d — S'
tomado em seu sentido mais amplo, da posição do sujeito, ~§ */
tomada em seu sentido mais radical, na função da linguagem. S

Se essas fórmulas, produzidas de uma maneira ainda mais aforística que dogmá-
tica, são dadas como pontos de apoio a partir dos quais se pode julgar, pelo menos
se seriar a gama das formulações diferentes que são dadas disso em todos os ní-
veis em que essa interrogação tenta, tenta perseguir, de uma maneira contemporâ-
nea, quer seja o linguista, o psicolingiiista, o psicólogo, o estrategista. o teórico de
jogo, etc., o termo que antecipo e, em primeiro lugar, o do significante representan-
do o sujeito para um outro significante, tem em si mesmo alguma coisa de exclusiva
que lembra que, ao tentar traçar uma outra via, quanto ao estatuto a ser dado a esse
ou aquele nível concebido do significado, alguma coisa certamente é riscada, que,
mais ou menos, anula, ultrapassa uma certa falha, e que antes de se deixar tomar
nisso, conviria talvez olhá-lo duas vezes.

Essa é ainda a posição, eu diria, quase imperativa que, naturalmente, não pode
se sustentar senão ao tentar uma referência, que não apenas encontra seu recurso
num desenvolvimento adequado das teorias dos fatos e que, também, encontra seu
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fundamento em alguma estrutura mais radical. E, do mesmo modo, todos aqueles
que há alguns anos puderam seguir o que tenho desenvolvido diante deles sabem
que, há três anos, num seminário sobre A identificação'"', não sem relação com o
que trago agora, fui levado, pela necessidade de uma certa topologia que me pare-
ceu se impor, surgir dessa própria experiência, a mais singular, às vezes, frequente-
mente, talvez sempre, a mais confusa que seja, àquela com a qual temos a ver na
psicanálise, a saber, a identificação.

Certamente, essa topologia é essencial à estrutura da linguagem. Falando estru-
tura, não se pode não evocá-la. A observação primeira, eu diria mesmo primária -
que todo o desenrolar no tempo em que devíamos conceber o discurso, se ele é
algo que a análise estrutural, tal qual ela operou em linguística, é feita para nos
revelar - é que essa estrutura linear não é em absoluto suficiente para dar conta da
cadeia do discurso concreto, da cadeia significante, que não podemos ordená-lo,
admiti-lo senão sob a forma do que se chama, na escrita musical, uma pauta, que é
o mínimo que temos a dizer e que. desde então, a questão da função dessa segunda
dimensão, como concebê-la? E que, se está aí alguma coisa que nos obriga à con-
sideração da superfície... e sob qual forma? Aquela até aqui formulada na intuição
do espaço tal como, por exemplo, ela pode se inscrever de uma maneira exemplar na
Estética Transcendental? Ou se é outra coisa? Se é essa superfície, tal como está
teorizada, precisamente na teoria matemática das superfícies tomadas estreitamen-
te sob o ângulo da topologia? Se isso nos basta, em suma, se essa pauta, essa pauta
sobre a qual convém inscrever toda unidade de significante, em que toda frase
certamente tem seus cortes, como, nas duas extremidades da sequência dessas
medidas, esse corte vem fechar, secionar a pauta? Digamos que há, a esse respeito,
mais de uma maneira de se interrogar, que há maneiras e maneiras. Certamente não é
mio demais, diante dessa estrutura, para recolocar a questão de saber se, efetiva-
iiu-nie - como até o presente a coisa passou por si só num certo esquematistno natu-
t ai o tempo está a reduzir a uma única dimensão. Mas deixemos por enquanto.

li, para nos mantermos nessa curiosa flutuação no nível do que pode ser essa
Kijjerfície, vocês vêem, sempre indispensável a todas nossas ordenações, são bem
n H duas dimensões do quadro negro que me são necessárias. Ainda é visível que
* min linha não tem, absolutamente, uma função homogénea com as outras. E sim-
plesmente, inicialmente, para sacudir o caráter intuitivo dessa função do espaço,
t*m|ii:inlo ela pode nos interessar, irei fazer-lhes observar aqui que, nessa primeira
tibonlagem que eu evocava, nos anos precedentes, de uma certa topologia muito
«ísli'iiturtinte do que advém do sujeito em nossa experiência, lembro que isso de que
lui levado a me servir é algo que não faz absolutamente parte de um espaço que
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Fig.H-1

Fig. II-2

A B'

parece igualmente integrado a toda nossa A A*

experiência, e que pode-se dizer exatamen- | - |

te que, ao lado desse outro, que merece de

fato o nome de espaço familiar, mas parti-

cular também, que ele é um espaço, chame-

mo-lo menos, ou mesmo inimaginável, em

todo caso com o qual importa familiarizar-

se, por tal paradoxo que aí se encontra fa-

cilmente, ou tal ausência de previsão, àquilo

que, pela primeira vez, vocês sejam aí intro-

duzidos. Perdoem-me por trazer aqui, sob a

forma de uma espécie de passatempo, al-

guma coisa da qual - dêem-me o crédito de -

pensar - da qual encontraremos talvez pos-

teriormente a forma.

Esses elementos topológicos, respecti-

vamente, para falar daqueles sobre os quais

destaquei, o buraco, o toro, o cross-cap, são

verdadeiramente separados por uma espé-

cie de mundo distintivo em relação a for-

mas, chamemo-las como as têm chamado os

gestaltislas, dos quais é preciso dizer que

eles têm dominado o desenvolvimento de

uma parte de toda uma geometria, mas tam-

bém de toda uma significância. Eu não te-

nho necessidade de remetê-los a pesquisas

bem conhecidas e plenas de mérito: citemos

aqui, apenas de passagem, Lês métamor-

phoses dn cercle1*', de Georges Poulet, mas Fig. 11-4

haveria muitas outras para nos lembrarmos

que, no curso dos séculos, a significância

da esfera, com tudo o que ela comporta de exclusivo, foi o que dominou todo um

pensamento, toda uma era talvez do pensamento, e que não é absolutamente ape-

nas ao vê-la culminar num poema tão grande, poema dantesco, por exemplo, que

podemos sondar, medir a importância da esfera, e mesmo com o que podemos lhe

trazer como sendo, se posso dizer, de seu mundo, o cone, implicando tudo o que foi

Fig.11-3
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Mitificado na geometria como seção cónica; está aí um mundo que difere daquele

tjue introduzem as referências às quais eu fazia alusão, há pouco.

Eu vou lhes mostrar um exemplo, interrogando-lhes, é claro. Não tomarei nenhu-

ma dessas estruturas topológicas que enumerei há pouco, porque elas são, de

qualquer forma, para nosso objeto, no momento - aquele do pequeno choque que

lento obter - muito complicadas, e por outro lado, se tomo a forma mais familiar,

que todo o mundo termina exatamente por ter escutado passar em seu horizonte

Miiditivo, aquela da faixa de Moebius... Será que tenho necessidade de lhes lembrar

u que é? Vocês vêem aparentemente dois, não levem em conta - vocês verão daqui

ti pouco o que isso quer dizer —a multiplicidade da espessura, mas simplesmente a

forma que faz com que alguma coisa, que poderia estar, se vocês querem, no início,

i'omo um segmento de cilindro [fig. II-1 ] pelo fato de que, ao mesmo tempo pode-se

dar a volta na parede - eu me exprimo em termos expressos referidos à matéria - o

nbjeto, a inversão que se produz termina na existência de uma superfície cujo pon-

li> mais notável é que ela só tem uma face, a saber, que de qualquer ponto que se

(Hirta, pode-se chegar, pelo caminho que resta, à face de onde se partiu, em qual-

quer ponto que seja do que poderia fazer crer ser uma face e outra. Não há senão

unia. É igualmente verdade que ela só tem uma borda. Isso certamente suporia o

ii vanço de todas as espécies de definições: a definição da palavra "borda" por exemplo,

que é essencial, e que pode ser. para nós, da maior utilidade.

O que quero fazê-los observar é inicialmente isso, que não será senSo, eu diria,

(tiira os mais novatos: ao considerar esse mesmo objeto, podem vocês, direi eu,

prever, se vocês já não o sabem antes, o que acontece - essa superfície sendo

•Instituída — o que acontece se se corta permanecendo-se sempre exatamente a

ilíiial distância de suas bordas [fig. II-2 e 3|, isto é, se for cortada em dois longitu-

dinalmente? Naturalmente, todos aqueles que já abriram algum livro sobre isso sabem

o que é: isso dá o resultado seguinte, a saber, não a superfície dividida, mas uma

írnxa contínua a qual tem, aliás, a propriedade de poder exatamente reproduzir a forma

il« superfície primeira, recobrindo a si mesma. É, em suma, uma superfície que não

if pode dividir, pelo menos no primeiro corte de tesoura.

< Mitra coisa, mais interessante e que vocês não vão ter, penso - pois eu não o vi,

rui absoluto -, ter encontrado nos livros. Trata-se do problema seguinte: a super-

lli'ic, sendo constituída, pode ser duplicada, recoberta por uma outra que vem se

«l >l içar exatamente sobre sua forma? É muito fácil de se aperceber, ao fazer a experiên-

t In, que ao duplicar, por uma superfície exatamente igual à primeira, aquela que iremos

ii|i|icar sobre ela | fig. 11-41, chegaremos ao resultado de que a terminação da segunda

luixa que introduzimos no jogo, essa terminação se confrontará com a outra termina-
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cão da mesma faixa - uma vez que dissemos que, por definição, essas superfícies são
iguais - mas que essas duas terminações serão separadas pela faixa primeira, dito de
outro modo, que elas não poderão se reunir senão ao atravessar a primeira superfície.
Isso não é evidente, e se descobre na experiência (...) é estreitamente solidário, aliás,
ao primeiro resultado, aliás, mais conhecido, que eu evocava.

Admitam que esse atravessamento necessário da superfície pela superfície que
a duplica, eis aí algo que pode nos parecer ser exatamente cómodo para significar a
relação do significante com o sujeito. Quero dizer, o fato, inicialmente, sempre a ser
lembrado, de que, em nenhum caso, exceto ao se desdobrar, o significante poderia
se significar a si mesmo. Ponto muito frequentemente, senão sempre, esquecido e,
naturalmente, esquecido com o maior inconveniente, ali onde mais conviria se lem-

brar! Por outro lado, é talvez ligado a essa propriedade topológica que devemos
procurar esse algo de inesperado, de fecundo, se posso dizer, na experiência, que
podemos reconhecer por ser em todo ponto comparável a um efeito de sentido.

Avanço ainda mais nesse assunto, do qual vocês verão talvez mais tarde impli-
cações muito mais sensíveis; certamente se continuamos a cobertura de nossa su-
perfície primeira, a faixa de Moebius, por uma superfície que não é mais, dessa vez,
equivalente em seu comprimento, mas o dobro [fig.II-51, chegaremos de fato, se é que
essas palavras têm um sentido, a envolvê-las por dentro e por fora. E isso que é

Fig. 1I-S

mativa - que a cadeia significante tem talvez um sentido bem mais pleno, no senti-
do que ela implica elos, e elos que se encaixam, o que não supúnhamos de início.

efetivamente realizado aqui. Entendam que no meio há uma superfície de Moebius,

e ao redor uma superfície do tipo da superfície desdobrada quando, há pouco, a
cortei no meio com uma tesoura, isso que a recobre, eu repito, se essas palavras
têm um sentido, por dentro e por fora. Então vocês constatam que essas duas
superfícies estão enlaçadas. Em outros termos, e isso de uma maneira tão necessá-
ria quanto pouco previsível à intuição simples, que está aí exatamente para nos dar
a ideia de que a cadeia significante - como muito frequentemente as metáforas atin-
gem um fim que previamente elas não acreditavam visar senão de maneira aproxi-
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Sinto talvez alguma coisa como uma hesitação diante do caráter um pouco dis-
tante, em relação a nossos problemas, disso que acabo de trazer aqui. Entretanto, a
divisão do campo que pode trazer essa estrutura, a superfície de Moebius, se a
comparamos com a superfície que a completa nó cross-cap [figura H-6] e que é um
plano dotado de propriedades especiais, ele não é apenas canhestro, é algo, aliás,
do qual só se pode dizer isso, é que ele comporta sua junção eventual por uma
superfície de Moebius, o oito interior, como o chamei [figura II-7],

Fig. H-7

Imaginem isso, onde ainda se trata de preenchê-lo com uma superfície imaginá-
ria. Imaginem isso simplesmente como um círculo. Para vocês imaginá-lo, simples-
mente, imaginem primeiro essa forma de um coração e que essa parte, aqui, à direita,
tenha pouco a pouco invadido, como vocês vêem-na finalmente fazer, a esquerda
[figura 11-8]. É claro que as bordas são contínuas, que a homologia, o paralelismo, se
querem, no qual entram, em relação a seu oposto, essas bordas, está aí o que lhes
permite mais facilmente alojar uma superfície como a faixa de Moebius [figura II-9J.
Seguindo a superfície que vocês engendrarão, seguindo-a assim, o espaço entre as
bordas confrontadas, vocês terão efetivamente essa espécie de reviramento dessa
superfície que era há pouco o que eu lhes fazia observar por constituir a própria de-
finição da faixa.



Os Problemas Cruciais da PsicanáliseLição de 9 de dezembro de 1964

Fig. H-9Fig. IMO

Mas, aqui, o que se passa se completamos essa superfície com outra? É que a
faixa de Moebius corta necessariamente a dita porção em um ponto, no mínimo numa
linha, cuja localização importa pouco, mas que, para a intuição, se revela aqui a mais
evidente [figura 11-10].

O que dizer? É que, se nos metêssemos eventualmente a fazer funcionar um tal corte,
à maneira - mas no lugar daquilo que a lógica das classes tomadas em extensão se
serve - do que se chama de círculos de Euler3'', poderíamos colocar em evidência certas
relações essenciais. Meu discurso não me permite levá-lo aqui até o fim, mas saibam
que, em relação a um silogismo, por exemplo, tão problemático quanto esse aqui:

Todos os homens são mortais
Sócrates é homem
Sócrates é mortal!

silogismo para o qual espero que haja aqui um certo número de orelhas, se elas
querem admitir no debate outra coisa que não a significação, o que chamei outro
dia de sentido, que esse silogismo tem algo que nos detém e que, igualmente, a
filosofia não o manifestou, inicialmente - num contexto puro, que não está em parte
alguma nas Analíticas de Aristóteles4. que, suponho, se guardou bem disso. Nem
também, certamente, que seja simplesmente o sentimento da reverência, ou do res-
peito, que o tinha impedido de pôr aquele de onde saía todo um pensamento em
jogo com o comum dos homens, mas que não é certo que o termo Sócrates, nesse
contexto, possa ser introduzido sem prudência.

E vemo-nos levados - aqui eu antecipo - ao pleno coração de uma questão da
ordem, precisamente daquela que nos interessa. É singular que, em um momento de
florescimento da linguística, a discussão sobre o que é o nome próprio, esteja intei-
ramente em suspenso, quero dizer que, se ele pareceu exato - e vocês conhecem,
penso, um certo número - que todas as espécies de trabalhos notáveis, todas as
espécies de tomadas de posição eminentes sobre a função do nome próprio, a res-
peito do que parece funcionar, a primeira função do significante, a denominação,
certamente, para simplesmente introduzir o que quero dizer, a coisa que espanta é
que, ao se introduzir em um dos diversos desenvolvimentos muito categorizados,
que são levados nesse tema a um verdadeiro valor, devo dizer fascinatório sobre
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lodos aqueles que se apercebem disso, parece - com uma regularidade muito gran-
de, na leitura de cada autor - que tudo o que têm dito os outros é da maior absur-
clidade. Eis algo que está bem destinado a nos reter e, eu diria, a introduzir esse
pequeno canto, esse pequeno viés na questão do nome próprio, algo que começa-
ria por essa coisa muito simples, Sócrates, e creio verdadeiramente que no término,
não haveria meio de evitar essa primeira apreensão, esse primeiro recurso. Sócrates
i' <1 nome daquele que se chama Sócrates. O que não é absolutamente a mesma coisa,
puis há o sagrado bom homem, o Sócrates dos companheiros, e há o Sócrates de-
siimador. Falo aqui da função do nome próprio: é impossível isolá-la sem colocar a
i|uesião do que se anuncia no nível do nome próprio. Que o nome próprio tenha
iimn função de designação, até mesmo, como se diz, o que não é verdadeiro, do
indivíduo como tal — pois ao se engajar nessa via, vocês verão, chega-se a absur-
ilos que haja esse uso não esgota absolutamente a questão do que se anuncia no
i»mie próprio. Vocês me dirão, bem, dize-me! Mas, justamente, de fato, isso neces-
'iiia algum desvio.

Mas, certamente, está aí a objeção que temos a fazer ao Sócrates é mortal da
t (inclusão, pois o que se anuncia no Sócrates está certamente numa relação intei-
i/Hiit-nte privilegiada com a morte, posto que, se há alguma coisa da qual estamos
M-f.uws, sobre esse homem do qual não sabemos nada, é que, a morte, ele a pedia,
c nesses lermos: "Tomem-me tal como sou, a mim, Sócrates o atópico, ou melhor,
miilem-me". Isso seguro, unívoco e sem ambiguidade. E penso que apenas o uso
ilo nosso pequeno círculo - não absolutamente euleriano mas reformado de Euler

nus permite, inscrevendo tudo no contorno, num paralelismo devorante: lodosos
ItniWHs são mortais, Sócrates é mortal, considerem que a junção dessas fórmulas,

Fig. II-11
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maior e conclusão, é o que [figura II - 11 ] vai nos permitir repartir dois campos do

sentido, certamente um campo de significação onde parece inteiramente natural que
Sócrates venha aí em paralelismo a esse todos os homens e aí se insira; um campo
do sentido também, que recorta o primeiro, e por onde a questão se coloca, para

nós, de saber se devemos dar ao é um homem, que vem aí dentro, e exatamente mais
para nós que para quem quer que seja, de uma maneira problemática, o sentido de

estar no prolongamento desse recorte do sentido na significação, a saber, se ser
um homem é, sim ou não, demandar a morte, isto é, ver entrar por ali esse simples
problema de lógica e a não fazer intervir senão considerações de significantes, a

entrada em jogo do que Freud introduziu como pulsão de morte. Retornarei a esse

exemplo.
Falei há pouco de Dante e de sua topologia finalmente ilustrada em seu grande

poema. Coloquei-me a questão, penso que se Dante voltasse teria se achado, pelo
menos nos anos passados, à vontade em meu seminário! Quero dizer que não é
porque para ele tudo vem girar, da substância e do ser, ao redor do que se chama de

ponto, que é o ponto ao mesmo tempo de expansão e de desvanecimento da esfera,
que ele não teria encontrado o maior interesse na maneira que temos interrogado a
linguagem. Com efeito, antes da Divina Comédia ele escreveu o De vulgari elo-

quentia-*. Ele escreveu também a Vila nova™. Ele escreveu a Vita nova em torno do
problema do desejo, e, na verdade, a Divina comédia2'1 não poderia ser compreen-
dida sem esse preâmbulo. Mas, certamente, no De vulgari eloquentia ele manifes-
ta, sem nenhuma dúvida com impasses, sem nenhuma dúvida com pontos de fuga

exemplares, onde sabemos que não é aí que é preciso ir - é para isso que tentamos
reformar a topologia das questões -, ele manifestou o mais vivo sentido do carúter

primeiro e primitivo da linguagem, da linguagem materna, diz ele, opondo-a a tudo
o que era. em sua época, afeição, recurso obstinado a uma linguagem erudita e,
para dizer tudo, primazia da lógica sobre a linguagem. Todos os problemas de jun-

ção da linguagem com o que se chama de pensamento - e Deus sabe com que acen-
to, quando se trata do um e do outro na criança, conforme o senhor Piaget, por
exemplo - tudo repousa na falsa rota, no desvio onde pesquisas, aliás, jorram quanto
aos fatos, meritórios, quanto aos agrupamentos meditados, na acumulação, todo

esse extravio repousa sobre o desconhecimento da ordem que existe entre lingua-

gem e lógica.
Todo mundo sabe, todo mundo reprova nos lógicos as primeiras saídas e, prin-

cipalmente, aquela de Aristóteles, por serem gramaticais demais, sofrendo por de-

mais a marca da gramática. Oh, quão é verdadeiro! Será que não é justamente isso

que nos indica que é daí que elas partem? Digo: até às formas mais refinadas, as

mais purificadas que chegamos a dar a essa lógica, digo, lógicas ditas simbólicas
do lógico-matematismo, de tudo o que, na ordem da axiomatização, da logística,

temos podido trazer de mais refinado. A questão, para nós, não é absolutamente de
instalar essa ordem do pensamento, esse jogo puro e cada vez mais fechado que,
não sem intervenção de nosso progresso nas ciências, chegaram a elaborar. Não é
substituí-lo à linguagem, quero dizer, crer que a linguagem não é, de qualquer sorte,

senão o instrumento de que se trata, pois tudo prova, e em primeiro plano, justa-

mente, nossa experiência analítica, que a ordem da linguagem, e da linguagem gra-
matical, pois o recurso à língua materna, à língua primeira, aquela que fala esponta-

neamente a babá e o homem do povo, não é absolutamente objeção para Dante,
contrariamente aos gramáticos de sua época, ao ver a importância exatamente cor-
relativa da língua grammatica. É essa gramática aí que lhe importa, c é aí que ele
não duvida encontrar a língua pura.

É todo o espaço, toda a diferença que haverá entre o modo primeiro de Piaget e
aquele, por exemplo, de alguém como Vigostsky157. Espero que esse nome não seja
estranho aqui a todas os ouvidos. É um jovem psicólogo experimentalista, que vi-
veu imediatamente depois da revolução de 1917. na Rússia, que continuou sua obra
até a época em que morreu, infelizmente prematuramente em 1934, aos 38 anos. É
preciso ler esse livro, ou melhor, uma vez que coloquei a questão, como vamos tra-

balhar? é preciso que alguém - e vou dizer daqui a pouco em quais condições -
lome o encargo dessa obra, ou de alguma outra. De fazer sobre i.sso um esclareci-
mento, à luz das grandes linhas de referência que são aquelas às quais tentamos
dar aqui o estatuto, para ver aí, por um lado, o que ela traz, se posso dizer, essa

água, nesse moinho, e igualmente aquilo a que ela não responde senão de uma maneira

mais ou menos nativa. É evidentemente, num caso como aquele, a única maneira de
proceder, pois, se o livro e o método que Vigostsky introduz se distinguem de uma
separação muito severa, em contrapartida igualmente evidente nos fatos que se

surpreende que, no último artigo que creio que esteja publicado de senhor Piaget,
que é aquele que foi publicado na P.U.F., na coletânea dos Pmblèmes de psycho-

linguistique"*, ele mantém em suma inflexivelmente, e que ele possa responder num
pequeno/flcfííw que foi ajuntado ao livro, bem expresso na evolução de seu pensa-

mento, em consideração à função da linguagem, que é mais do que nunca que ele se
liga àquilo que, na linguagem, sem dúvida, ajuda ao desenvolvimento na criança de

conceitos os quais ele quer que - eu não digo conceitos ulteriores, mas conceitos,
na criança, tais como ele encontra, em sua apreensão, um limite - que esses concei-
tos estejam sempre estreitamente ligados a uma referência de ação. Que a lingua-

gem não esteja aí senão como ajuda, como instrumento, mas secundária, e que ela
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todavia não se satisfará senão ao realçar, no interrogatório da criança, o uso ina-
propriado.

Ora, toda a experiência mostra, ao contrário, que certamente se alguma coisa é
chocante na linguagem da criança que começa a falar não é absolutamente a não
apropriação, é a antecipação, é a precessão paradoxal de alguns elementos da lingua-
gem que não deveriam, aliás, aparecer senão depois, se posso dizer, que os elemen-
tos de inserção concreta, como se diz, forem suficientemente manifestados. É a pre-
cessão das partículas, das pequenas fórmulas, dos talvez não, dos mais ainda, que
surgem muito precocemente na linguagem da criança, mostrando mesmo, por pouco
que se veja, um pouco de frescor, de primitivismo, sob alguns clarões que permitiriam
dizer - e afinal, se for preciso, aqui eu trarei documentos - que a estrutura gramatical
é absolutamente correlativa de todas as primeiras aparições da linguagem.

O que dizer senão que o que importa não é absolutamente, por certo, ver o que
se passa no espírito da criança, certamente alguma coisa que com o tempo se real iza,
uma vez que ela se torna o adulto que acreditamos ser, é que se, num certo estado, em
certas etapas são para se realçar em sua adequação ao conceito, e aí ficaremos sur-
presos que alguém como Vigotski - digo-o apenas de passagem - sem tirar mais par-
tido disso, ao ter justamente colocado sua interrogação nos termos que vou dizer, a
saber, inteiramente diferentes daqueles de Piaget, se apercebe que mesmo um manejo
rigoroso do conceito - ele o denota em certos signos - pode ser de qualquer sorte
falacioso, e que o verdadeiro manejo do conceito não é atingido, diz ele, singularmen-
te - e infelizmente sem tirar disso as consequências - senão na puberdade.

Mas deixemos isso. O importante seria estudar, como o faz Vigotski, e o que é
igualmente, para ele, a fonte de apercepção extremamente rica, ainda que ela não
tenha sido desde então, no mesmo círculo, explorada, o que a criança faz esponta-
neamente, com o que? Com as palavras, sem as quais seguramente, todo o mundo
está de acordo, não há conceito. O que é que ela faz, então, das palavras? Dessas
palavras que, dizem, ela emprega mal. Mal em relação a que? Em relação ao conceito
do adulto que a interroga, que lhe serve mesmo assim para um uso bem preciso, uso
de significante. O que é que ela faz com isso? O que é que corresponde, nela, de
dependente da palavra, do significante, no mesmo nível em que vai se introduzir,
retroativamente, por sua participação na cultura que chamamos a do adulto, diga-
mos, pela retroação dos conceitos que chamaremos de científicos - se bem que
sejam eles que, no final, ganham a partida - o que é que ela faz com as palavras que
parecem com um conceito? Eu não estou aqui, hoje, para lhes dar o resumo de
Vygotski, dado que eu desejaria que outra pessoa se ocupasse disso. O que quero
lhes dizer é isso: é que nós vemos reaparecer o alcance, em todo seu frescor, daqui-
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Io que um dia Darwin31, com seu génio, descobriu e que é bem conhecido, o caso de
uma criança que começa, bem no início de sua linguagem, a chamar alguma coisa,
digamos, em francês seria coln coin, que é fonetízado - [se| é uma criança america-
na - que é fonetizado coité. Que esse coué, que é o significante que ela isola, eu
diria, tomado em sua fonte original, porque é o grito do pato, o pato que ela começa
por denominar coué, ela vai transportar do pato à água na qual ele chafurda. Da
água a tudo o que pode vir igualmente aí chafurdar, isso sem prejuízo da conserva-
ção da forma volátil, uma vez que esse coué designa também todos os passarinhos.
E que termina por designar o que? Disso dou-lhes em milhas, uma unidade monetá-
ria que é marcada pelo signo da águia, a qual era, nessa ocasião, cunhada - não sei
se é ainda assim nos Estados Unidos.

Pode-se dizer que, em muitas matérias, a primeira observação, aquela que choca,
aquela que se veicula na literatura, é algumas vezes carregada, enfim, por uma es-
pécie de bem dizer. Esses dois extremos do significante, que são o grito por onde
esse ser vivo, o pato, se assinala e que começa a funcionar, como o que? Quem
sabe, será um conceito? É seu nome? Seu nome mais provavelmente, porque há um
modo de interrogar a função da denominação, é de tomar o significante como algu-
tmi coisa que, quer se cole, quer se destaque do indivíduo para o qual está feito
para designar e que termina nessa outra coisa, que creiam bem, não creio que seja
«caso e encontro, reencontro do indivíduo, que seja por nada, que seja alguma
participação, muito provavelmente nula, que haja aí a consciência da criança. Que
seja uma moeda à qual isso se liga no final, não vejo aí nenhuma confirmação psi-
cológica. Digamos que vejo aí, se posso dizer, o augúrio do que guia sempre o tra-
liíilho quando ele não se deixa entravar em sua via pelo preconceito. Aqui Darwin,
iijiciias por ter colhido esse exemplo da boca de uma criancinha, nos mostra dois
lermos, os dois termos extremos ao redor dos quais se situam, se enlaçam e se inse-
toni, Ião problemáticos um quanto o outro, o grito de um lado, e do outro isso pelo
())•«,• vocês serão talvez surpreendidos que eu lhes diga que teremos que interrogá-
lu íi propósito da linguagem, a saber, a função da moeda. Termo esquecido nos tra-
hiilhns dos linguistas, mas que é claro que antes deles, e naqueles que têm estuda-
do u moeda, no texto deles, vê-se vir sob a pluma deles, de alguma sorte necessa-
i iiuiifiiic, a referência à linguagem; a linguagem, o significante como garantia de
rtlfimiíi coisa que ultrapassa infinitamente o problema do objetivo, e que também
iirtu e esse ponto ideal, onde podemos nos colocar, de referência à verdade.

l •<M- úliimo ponto, a discriminação, a peneira, o crivo para isolar a proposição
vriiliitlt-ira c, vocês sabem, daí que parte - é o princípio de toda sua axiomática - o
riilitu lierlrand Rtissell, e isso deu três enormes volumes que se chamam Prínci-
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pia mathematica14", de uma leitura absolutamente fascinante, se vocês são capa-
zes de se manter durante umas tantas páginas no nível de uma pura álgebra, mas
que parece que a respeito do progresso mesmo das matemáticas a vantagem não
seja absolutamente decisiva. Isso não é absolutamente nosso negócio. O que é
nosso negócio é isso: é a análise que Bertrand Russell dá da linguagem. Há mais de
uma de suas obras às quais vocês poderão se referir. Eu lhes dou uma que atual-
mente se arrasta por toda parte, vocês podem comprá-la, é o livro Signification e

verdade"", publicado pela Flammarion. Vocês verão aí que, ao interrogar as coisas
sob o ângulo dessa pura lógica, Bertrand Russell concebe a linguagem como uma
superposição^ um andaimaria, em número indeterminado, de uma sucessão de me-
talinguagens, cada nível preposicional estando subordinado ao controle, à reto-
mada da proposição num escalonamento superior, onde ela é, como proposição
primeira, colocada em questão. Naturalmente eu esquematizo isso extremamente, cuja
ilustração vocês poderão ver na obra. Penso que essa obra, como, aliás, qualquer
uma das de Bertrand Russell, é exemplar nisso, que levando adiante até seu termo
último o que chamarei de própria possibilidade de uma metalinguagem, ele demonstra
o absurdo, precisamente no que a afirmação fundamental de onde partimos aqui, e
sem a qual não haveria, de fato. nenhum problema das relações da linguagem com o

pensamento, da linguagem com o sujeito, é isso: que não há metalinguagem.
Inicialmente toda espécie, compreendendo-se aí justamente a abordagem estru-

turalista em linguística, está ela mesma incluída, está ela mesma dependente, é ela
mesma secundária, está ela mesma em perda em relação ao uso primeiro e puro da
linguagem. Todo desenvolvimento lógico, qualquer que seja, supõe a linguagem
em sua origem, da qual ele é destacado. Se não nos prendermos firmes a esse ponto
de vista, tudo o que nós nos colocamos como questão aqui, toda a topologia que
tentamos desenvolver é perfeitamente vã e fútil, e quem quer que seja, o senhor
Piaget, o senhor Russell, todos têm razão; o chato é que eles não chegam, um se-

quer dentre eles, a se entender com nenhum dos outros.
O que faço aqui? E por que prossigo esse discurso? Eu o faço por estar engaja-

do numa experiência que necessita inteiramente disso. Mas como posso prosse-
gui-lo? Posto que pelas próprias premissas que acabo de reafirmar aqui, não posso
sustentar esse discurso senão a partir de um lugar essencialmente precário, a sa-
ber, que assumo essa audácia enorme a que cada vez, creiam-me, tenho o sentimen-
to de arriscar tudo, esse lugar para falar propriamente inatingível, que é o do sujei-
to. Não há nada de comparável com nenhuma posição dita de professor. Quero di-

zer que a posição de professor, enquanto ela coloca entre o auditório e a si mesmo
uma certa quantidade enquadrada, assegurada, fundada na comunicação, forma aí
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de alguma maneira intermediária, barreira e proteção, e precisamente o que habitua,
ii que favorece,' o que lança o espírito sobre as vias que são as que pude denunciar
hti pouco, rapidamente demais como sendo as do senhor Piaget.

Há um problema dos psicanalistas, vocês sabem. Acontecem coisas aos psica-
nalistas, e mesmo coisas, como chamei, no início de meu seminário do ano passado,
hnsiante cómicas, eu diria mesmo farsas, como chegou a me acontecer de ter, du-
ritnle ires anos, na primeira fila do seminário que eu fazia em Sainte Anne, uma filei-
ra de pessoas que não faltava uma, nem também uma única das articulações do que
ou proferia, ao mesmo tempo que trabalhando ativamente para que eu fosse exclu-
ído do sua comunidade! Essa é uma posição bem extrema, que na verdade, para
oxplicá-lo, não recorri senão a uma dimensão, muito precisa. A chamei de farsa e a
siliinrci num outro momento. Foi preciso um outro contexto para que eu pudesse
di/.ci, como Abelardo: Odium mundo me fecit lógica*. Isso pode tal vez começar aqui,
unis então, não era disso que se tratava.

Truia-se disso, de um incidente um pouco grosseiro, entre outros que podem se
jiiisMir iodo o tempo no que se chamam de sociedades analíticas. Por que isso acon-
(IUT? Atinai de contas, porque, se a fórmula que dou é verdadeira, das relações do
sujiriio com o sentido, se o psicanalista está aí, na análise, como todo o mundo
Mil»' que ele está, apenas se esquece o que isso quer dizer, para representar o sen-
liilti justo e na medida em que ele o representará efetivamente - e acontece que,
lu in ou mui formado, cada vez mais com o tempo, o psicanalista concorda com essa
|HI:,IV;KI, nessa medida mesma, quero dizer então, no nível dos melhores, julguem
mu poiioii o que pode ser para os outros! Os psicanalistas, nas condições normais,
min M- comunicam entre si. Quero dizer que, se o sentido, está aí minha referência
indicai, c o que eu já abordei, aliás, a propósito do W/fzde Freud -para secarac-
irn/.iii numa ordem que é comunicável, certamente, mas não codificável nos moldes
iiliinlincille recebidos da comunicação científica e que eu chamei, que evoquei, que

M/ indicai da última vez sob o termo do nonsense, como sendo a face congelada,
nt|Uflii. íilnupta, onde se marca esse limite entre o efeito do significante e o que lhe
ivloriiii por reflexão do eleito significado. Se, em outros termos, há em algum lugar
nin iidilii ili- sentido - é o termo do qual me servi, a propósito do W/f z, jogando com
ii IfflbigUidude da palavra/*» negação, à palavra pás ultrapassagem - nada prepara
n |iMÍ« analista para discutir efetivamente sua experiência com seu vizinho. Eis a
ilitit iilclmle, não digo absolutamente intransponível, dado que estou tentando tra-

iu MIÍIS vias. liis a dificuldade que, aliás, salta aos olhos, simplesmente é preciso
iln'i lonmilá-la, a dificuldade da instituição de uma ciência psicanalítica.
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Esse impasse - que manifestamente deve ser resolvido por meios indiretos -
esse impasse, naturalmente, supre-se por todas as sortes de artifícios. E exatamen-
te aí que está o drama da comunicação entre analistas. Pois, naturalmente, há a
solução das palavras mestras, e de tempos em tempos elas aparecem. Não frequen-
temente. De tempos em tempos ela aparece. Melanie Klein introduziu um certo nú-
mero delas. E depois, de certa forma, poder-se-ia dizer que eu mesmo... O signifi-
cante é talvez uma palavra mestra? Não, justamente não! Mas deixemos. A solução
das palavras mestras não é absolutamente uma solução, ainda que seja aquela que,
para uma boa parte, a gente se contente. Se a afirmo, essa solução das palavras
mestras, é que, sobre o traço onde estamos hoje, só há apenas os analistas que têm
necessidade de encontrá-las.

Bertrand Russell, para compor sua linguagem faz da andaimaria, do edifício babé-
lico das metalínguas umas sobre as outras, é bem preciso que haja uma base! Então
ele inventou a linguagem-objeto. Deve haver aí um nível - infelizmente ninguém é
capaz de apreendê-lo - em que a linguagem é, em si mesma, puro objeto. Eu os desa-
fio a desenvolver uma única conjunção de significantes que possa ter essa função!

Outros, naturalmente, procurarão as palavras mestras numa outra ponta da ca-
deia. E, quando falo de palavras mestras na teoria analítica, é de palavras tais como
aquelas ali. É bem claro que uma significação qualquer a dar a esse termo não é
sustentável em nenhum sentido. A manutenção do nonsense, como significante da
presença do sujeito - a atonia socrática - é essencial para essa própria pesquisa.
Entretanto, para segui-la, e na medida em que sua via não está traçada, o papel daquele
que assume, não absolutamente o papel do sujeito suposto saber, mas de se arris-
car no lugar onde ele falta, é um lugar privilegiado e que tem o direito a uma certa
regra do jogo, principalmente esta aqui, que para todos aqueles que vêm escutá-lo,
alguma coisa não seja feita, do uso das palavras que ele adianta, que se chama da
falsa moeda. Quero dizer que um uso imperceptivelmente inclinado de tal ou tal dos
termos que, no curso dos anos, desenvolvi, ao assinalar, há muito tempo, e ao adi-
antar quais seriam aqueles que trabalhariam dando-me continuidade, ou que cairi-
am no caminho. E é por isso que não quero deixá-los hoje sem ter indicado para
vocês o que constituiu o objeto de meu cuidado, considerando o público, e me
felicito por isso, pelo que reuni aqui.

Certamente, pode-se perseguir essa pesquisa para a psicanálise, do que falei esse
ano, ao se ater a essa região que não é absolutamente fronteira, porque análoga a
essa superfície da qual eu lhes falava há pouco, seu dentro é a mesma coisa que
seu fora. Pode-se seguir essa pesquisa, concernente ao ponto x, o buraco da lin-
guagem, pode-se segui-la publicamente, mas importa que haja aí um lugar onde eu

Lição de 9 de dezembro de 1964

tenha a resposta do que foi conservado, teoricamente, em meu ensino, da noção do
signo, que finalmente só tinha, talvez, no final, permanecido na palavra; a palavra
queria dizer alguma coisa. Mas, para que isso tenha lugar, justamente na medida em
que meu auditório aumentou, tomei a disposição seguinte: as quartas e, se houver,
as quintas quartas-feiras serão sessões fechadas. Fechadas não quer dizer que quem
quer que seja esteja excluído, mas que aí se é admitido sob demanda. Dito de outro
modo, ficando claro que isso não começará esse mês, uma vez que não haverá quarta
quarta-feira, eu não lhes falarei senão na próxima vez, e não no 23.

Na quarta quarta-feira de janeiro, toda pessoa que se apresentar aqui - e quem
sabe, nenhuma razão de que elas não sejam, no limite, tão numerosas - mas não é
certo que todas as pessoas que estão aqui mo demandem? A relação SOD, que está
situada em algum lugar à direita do grafo cuja existência ao menos alguns dentre
vocês conhecem, tem, em um discurso tal como aquele que mantive aqui e do qual
esbocei suficientemente para vocês a função análoga, ainda que inversa, da rela-
ção analítica, coloca como estruturante, são e normal, que, em uma certa ordem de
trabalhos, participem pessoas que me formularam a demanda disso. Eu serei, advirto,
da maior abertura a essas demandas, pronto, de minha parte, a convocar a pessoa
pura tocar com ela o valor certo e a medida. E é armado por uma carta sancionando o
falo de que à sua pergunta eu acedi, que às quartas quartas-feiras e às quintas, até o
fim do ano - o que fará, eu calculei, oito sessões - a gente virá aqui, e para trabalhar
w;'iimlo um modo onde. eu já indico, terei, para alguns - e desejo encontrar quem
tliifira me ajudar sobre esse ponto - terei a dar a alguns a palavra em meu lugar.

Tradução: Letícia P. Fonseca



LIÇÃO III

16 de dezembro de 1964

Se a psicologia, qualquer que seja seu objeto, mas esse objeto mesmo -como o
MiMcnlum vagamente - podendo ser definido como único, esse objeto, de alguma
maneira podendo nos conduzir, por qualquer via que seja, ao conhecimento, dito
ile muro modo, se a alma existisse, se o conhecimento dependesse da alma, os pro-
|I",MIIVS de psicologia, os psicólogos que ensinam deveriam se recrutar pelos pró-
|M lo-, meios dos quais eles apreendem seu objeto; e, para ilustrar o que quero dizer,
i'li". deveriam realizar o que se passaria em alguma seção de museu — nomeamos
iiiiiii ilclas ao acaso, a mais representativa, a conquiliologia, ciência dos moluscos

• deveriam, em suma, realizar de uma só vez o conjunto do pessoal que ensina e
n |in>|ii iii coleção, o resumo de seus títulos universitários servindo, aliás, bastante
I" m nessii metáfora, para figurar a etiqueta de proveniência colada sobre o dito

ipliir, A experiência prova - ainda que nada seja excluído no futuro - que até o
•iiir nrto se passou nada de semelhante.
IciHíiliva de um Piaget, que é, para falar propriamente, u de fazer confinar de
niiiwini Ifio estreita o processo, o progresso do conhecimento efetivo com um
TO desenvolvimento de alguma coisa supostamente imanente a uma espécie,
111,1 mi unira, é alguma coisa que seguramente, de uma maneira certamente
i|Mi n visto que nenhuma fenomenologia do espírito, por elementar que seja,
1 1 I,H Implicada nisso - deveria chegar a essa espécie de seleção-modelo da
In!» iln qual de alguma forma se faria do quociente intelectual o único aferi-

.ivel de quem quer que seja para responder por um certo funcionamento,
riiii mk'j;i'iicão do funcionamento da inteligência.
n >lii psicologia é tão pouco unitário, aliás, que essa tradução da palavra
ível em <|iie ela serve a uma teoria do desenvolvimento intelectual, é per-

!niN(t MI -, nl ieienie para preencher seu emprego. E cada um sabe que, em ou-
«f.. i IIOJÍÍH iíimos ao mesmo paradoxo: que aqueles que, de uma maneira
n iii que reconhecer, até que administrar esse campo da alma deveriam

(M
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também realizar neles mesmos algum tipo, algum protótipo ou em algum momento
eleito disso que, no final das contas, deveria se chamar a bela alma. Felizmente,
ninguém sonha mais com isso, a desconfiança a mais profunda tendo sido lançada
sobre essa categoria da bela alma, vocês sabem, por Hegel62. A relação da bela alma
com as desordens do mundo foi, de uma vez por todas, e definitivamente, estigma-
tizada pela observação seguramente penetrante e que nos introduz por todas as
suas portas na dialética aqui aplicada, de que a bela alma não se sustenta senão da

própria desordem.
Contudo, é claro que, no recrutamento que os psicanalistas se impõem a eles

mesmos, há em todo esse campo, que não pude absolutamente percorrer, do feixe
do projetor, há um lugar que se distingue por algo que se aproxima de uma maneira
muito singular dessa hipótese paradoxal e da ideia de que alguém que tem que en-
sinar, que dar conta do que é efetivamente a praxis analítica, do que ela pretende
conquistar sobre o real, esse alguém, de uma certa maneira, é ele mesmo quem se
escolhe como sendo uma amostra particularmente bem triada desse progresso. Vocês
sentem bem, aliás, que aqui se trata de outra coisa que de típico, quase estático;
trata-se de uma certa prova. Mas então, tanto mais importante é se precisar o alcan-
ce dessa prova, e sem nenhuma dúvida o termo de identificação que aqui se intro-
duzirá, por exemplo, dando-o como termo à experiência analítica, só poderá ao mes-
mo tempo introduzir um ponto inteiramente agudo dessa problemática. Em qual nível
essa identificação se produz? No nível de uma experiência, ela mesma particular.
Será o analisado alguém que transmite um certo modo de experiência daquele que
o analisou tal como ele mesmo recebeu? Como essas experiências podem, uma em
relação à outra, se marcar, aquela que antecede tendo sempre alguma coisa que, de
qualquer forma, ultrapassa e inclui aquela que vai surgir daí? Ao contrário, deixa,
ela, a porta (aberta] a alguma superação? Está seguramente aí o nível mais difícil
onde colocar o problema. É certamente também aquele onde ele deve ser resolvido.
Como poder mesmo encará-lo se não apreendemos a estrutura dessa experiência?

Porque, na teoria analítica, o que quer que seja que poderia se afirmar como subs-
tancial, no nível dessa identificação, de maneira alguma pode servir de módulo e de
medida, e os próprios psicanalistas, até os mais enfeudados nesse ou naquele pro-
cesso tradicional — e, meu Deus, para não aprofundá-lo demais! — ririam se dissés-
semos que o que se trata de transmitir é uma função do tipo do ideal do eu; a iden-
tificação de que se trata não pode ser definida, apreendida por outro lado. Nós não
poderíamos naturalmente nos contentar com alguma coisa que avocaria por ser
exercida uma vez numa certa dinâmica. Como encontrar aí o que quer que seja que
só possa se resolver numa espécie de endogenia, tomada de consciência de um
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certo número de deslocamentos apreendidos pelo interior? Contudo, o que de apre-
ensível. o que de transmissível, o que de organizável, o que, afinal, de científico
poder-se-ia assentar sobre algo que só retornaria então ao estar no nível de uma
certa massoterapia, se querem, de exercício do tipo respiratório, até de algum rela-
xamento; algo de tão primitivamente perto da esfera a mais interna; de uma prova,
no final das contas, corporal.

É por isso que é tão importante tentar apreender do que pode se tratar, numa
experiência que se anuncia ela mesma como sendo da dimensão a mais plena que,
sem nenhuma dúvida, apenas por se identificar inteiramente com alguma coisa de
Ião absoluta, de tão radical que seria de falar da verdade, hão pode, contudo, recu-
sar, digo no nível de sua experiência, no nível de seus resultados, essa dimensão
tio verídico, de alguma coisa que, ao ser conquistada, se revela não apenas libera-
Itíria. porém mais autêntica do que o que estava incluído no nó do qual se trata de
se l iberar. Igualmente não é por nada que vêem em meu discurso elementos de metáfora
lAo singulares, tão desapercebidos talvez, mas também surpreendentes, se os rele-
mos, quanto àqueles do nó, que nos conduzem ao que já na última vez fiz entrar
ui|ui, nesse pequeno modelo que eu trouxe sob a forma da faixa de Moebius, lem-
brando-lhes da importância de alguma coisa que é da ordem da topologia.

E seu emprego é logo de algum modo sugerido pela simples observação que
tlrvemos fazer, feita a partir de uma prova, de uma prova, de qualquer forma ingé-
nua quanto a seu realismo, como a de Piagel, que é, seguramente, a de que não é
difícil, cm tal ou tal giro do texto, indicar a falha por onde se assegura que ao tomar
simplesmente a linguagem, por ser o instrumento da inteligência, é da maneira a
tilais profunda desconhecer que, antes que se trate aí de ser o instrumento da inte-
li^iMiciu, ela demonstra, ao mesmo tempo e pela mesma voz, pelo mesmo discurso -
(,jii<m> se concebe então que ele o sublinhe no mesmo discurso - que esse instru-
mento seja tão inapropriado, que a linguagem seja justamente isso que causa difi-
t ultlade para a inteligência? Tal vez, para a inteligência, igualmente difíceis para le-
vimliir são os problemas colocados pela linguagem. É-lhe difícil conduzir uma con-
ilillii apropriada no nível do puro e simples obstáculo, da pura e simples e imediata
ivwl idade, aquela contra a qual a gente esbarra ao chocar a testa contra ela. Remeter
fisíi impropriedade da linguagem a não sei qual estado primitivo do que se chama
iifi.sa ocasião o pensamento é, de fato, rejeitar aqui o problema sem absolutamente
tcsolvê-lo. Pois se efetivamente a linguagem fez inicialmente alguma cristalização
«|tic se impeis ao exercício da inteligência como um aparelho, como não é evidente
i|iie u inteligência teria feito a linguagem tão apropriada quanto tem feito afinal seus
HiMriimcntos primitivos, dos quais sabemos que eles são, de todos os instrumon-
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os>, frequentemente os mais maravilhosamente hábeis, os mais surpreendentes para

f|o%, ao ponto que mal podemos nos restituir a perfeição do equilíbrio deles, feitos

^orn o mínimo de matéria e ao mesmo tempo a matéria a mais escolhida, que no-los

*az:... de onde os instrumentos que podemos ter, esses aqui, os primitivos, serem de

^Uíalquer forma os mais preciosos do ponto de vista da qual idade do objeto. Como

a '"inguagem não teria sido alguma coisa de análoga em sua maneira, se efetivamen-

*e feia era criação, secreção, prolongamento do ato inteligente?
Bem ao contrário, se é alguma coisa que numa primeira abordagem poderíamos

teritar definir como sendo o campo do pensamento, bem, porque não a título provi-

s°Vio, se é preciso a qualquer custo partir da inteligência, eu n5o diria que o pensa-

m(2nto - e, meu Deus, que isso seja uma fórmula que se aplicará muito bem em di-

veísos níveis, pelo menos de uma maneira descritiva, para ter o ar de uma aproxima-

cao, pelo menos no primeiro plano - eu não diria que o pensamento é a inteligência

se exercendo ao se encontrar em dificuldades que lhe impõe a função da linguagem,

"htes que possamos, de alguma maneira, naturalmente - está aí a primeira porta

1lje a linguística abre - nos contentar com esse primeiro esquema grosseiro que

"a.ria da linguagem o aparelho, o instrumento de alguma correspondência biunívo-

cí\r que seja, não será que está claro que essa perseguição mesma que é

t^ita, de reduzi-la sob a forma crítica da significação, do lógico-positi vismo e de seu

"uto de chegar a uma exaustão do meaning ofmeaning, de esgotar em todo empre-

8b do significante a exaustão das significações diferentes que, uma vez dito, dizem-

nos, conotadas, elas permitirão ter um discurso, um diálogo que será sem ambigiiida-

"e, de saber sempre em qual sentido, em qual emprego, em qual acepção tal palavra é

tlazida - quem não sabe, quem não vê que tudo o que a linguagem traz de fecundidu-

"e, até mesmo de puro e simples funcionamento, consiste sempre, não em operar sobre

essa espécie de conjunção, de aparelho de alguma forma pré-formado que... após o

'jual nós teríamos apenas que recolher ali, que ler ali a solução de um problema -

^uem não vê que é justamente essa operação que constitui ela mesma a solução do

Itroblema; que essa operação de função, e que eu chamei por enquanto idealmente

Siunívoca. é justamente o que se trata de obter no término de toda pesquisa.

Isso sendo posto como da ordem da mais simples introdução de todo prefácio,

bara abordar a dificuldade do problema, vemos que se a abordagem linguística, que

^stá longe de datar, para falar propriamente, de nossa época - recentemente me

nterrogaram sobre esse emprego do significante e do significado que, como eu

•espondia, me parece agora ser verdadeiramente essas palavras em curso, que se

:omeça a escutar em todos as esquinas e que são usuais, colocadas na frente das

réplicas as mais comuns do meeting - esses termos, esses termos não datam de
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onlem, e apenas os estóicos podem passar como tendo-os introduzido tecnicamente

sob as formas do signans e do signatum35. De fato, pode-se fazer ver sua raiz bem

mais longe, e basta se aproximar da função da linguagem para que se introduza um

certo ripo de divisão, que não é ambiguidade, que visa alguma coisa de inteiramen-

te radical c, por causa da situação, pelo fato de que nesse radical estamos tão impli-

cados que só somos sujeitos, digo, por estar implicado nesse nível radical, e de

Mina maneira, contudo, que nos permite ver isso em que estamos implicados. E não

é oulra coisa que se chama a estrutura.

A ambiguidade que apreendemos, e que vou fazer-lhes seguir o traço em qual-

quer campo mais favorável para manifestá-lo, por exemplo, entre o sentido e a sig-

nificação, únicos capazes - não é sempre agradável - de jogar com um brilho do

i jne nos pareceria último por não poder mesmo ser referido à categoria superior de

ser uma cintilação do sentido, posto que ê antes de uma divisão no interior do sen-

tido que se trata, é porque é unicamente nesse nível que se resolvem - vocês o

vi-ifio quando se trata desse ou daquele tipo de uso da palavra - que se resolvem

contradições patentes, patentes simplesmente a se revelar, quando a propósito das

MH'smas palavras, por exemplo, do que se chama o nome próprio, vocês vêem uns

jjBreenderem aio que há de mais indicativo, outros o que há de mais arbitrário, então

ilci que parece o menos indicativo; um o que há de mais concreto, o outro o que

IKHVCO ir no sentido oposto, o que há de mais vazio; um o que há de mais carregado

de sentido, o outro o que é o mais desprovido, enquanto que ao tomar as coisas

IMIIII certo debate, nurn certo registro, num certo viés, vocês verão essa função do

IM mu' próprio, é claro, da maneira a mais transparente: é, para falar propriamente, pelo

i|iir de é e pelo que seu nome indica, e que não é absolutamente que o nome próprio

•<-|;i um. como diz Russell, \vonl for particular™, uma palavra para o particular, segu-

líHwnle não. Seguramente não, vocês o verão.

Mas, retomemos a função da tautologia; eu queria logo ilustrá-la com alguma

i ni'iii. l-'alei há pouco de realismo, de realismo ingénuo. Eu oporia a isso, oporia a

um modo sob o qual o materialismo, que entra correntemente em nosso discur-

',11 como uma referência, meu Deus, bem pouco explorada, o materialismo consiste

fui niio admitir como existente senão signos materiais. Será que isso faz círculo?

<>iif não faz?! Isso sugere um sentido. A materialidade não é seguramente explicada

niiis quem em nossos dias se sentiria bem à vontade para explicá-la como uma

i v.iMiriíi, como uma substância última? - mas que esse termo seja aqui expressa-

wriile levado sobre os signos; sobre os signos no tempo em que, por outro lado,

i nino uma referência radical eu disse que o signo é o que representa alguma coisa

|iiii K alguém, eis aí, ao mesmo tempo, o que nos dá o modelo do que um certo tipo
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de referência aparentemente tautológica, porque digo apenas uma coisa, é que o
materialismo - é o que põe como existindo apenas o que temos dos signos materi-
ais - seguramente não aflorou o sentido da palavra matéria, e contudo, então, por
tautológico que seja, nos traz um sentido e nos mostra de qualquer forma sob uma
figura exemplar, paradigmática, a utilidade desse pequeno nó do qual fiz para vo-
cês, outro dia, o contorno; esse duplo ponto original que, para desenhá-lo como
sendo o círculo introdutório a toda abordagem possível da função, quer ela seja do
significante ou do signo, já está aí para lhes mostrar que não podemos nos servir dela
como de alguma coisa que, de maneira alguma, poderia se reduzir ao termo numa refe-
rência pontual. Se o círculo é favorável à apreensão mítica de seu estreitamento até
algum ponto zero, resta sempre alguma coisa de irredutível numa estrutura que não
poderia se aniquilar ao se fechar sobre ela mesma; e aqui afinal, encorajado pelo fato de
que não é ponto absolutamente caído no vazio — eu pude me dar conta disso — o que eu
trouxe da última vez concernente à faixa de Moebius, que, para ilustrá-la, dar o esclare-
cimento que força, que começa a forçar ao seu ponto mais alto seu valor exemplar, vou

fazer-lhes observar, desde então, a implicação.

Fig.IH-l

É Saussure que, falando do significado - e cada um sabe que ele não falou absolu-
tamente disso de uma maneira que seja definitiva, não seria apenas em razão das ambi-
guidades que são tragadas pela porta de sua teoria, justamente nesse ponto - o que ele
disse de mais eficaz é seguramente isso que, com respeito ao significante, o significado
se apresenta na relação do avesso com o direito, ou se querem, do direito ao avesso'42.
E, naturalmente, há alguma coisa dessa ordem que nos é sugerida pela existência do

signo semântico, do signo na linguagem. Trata-se seguramente - concorda-se da ma-
neira a mais estrita com a análise fonemática - de que é possível falar de elemento so-
noro na análise moderna da linguística sem considerá-lo como estreitamente ligado, a
quê? Ao que se chama o meaning. E encontramos aqui a ambiguidade de significação,
de sentido. Se comecei nesse ano meu discurso por esse exemplo, exemplo colhido no
nível de uma obra de gramática, que é um exemplo do qual eu lhes mostrava que, o que
quer que se tenha feito por seu esforço para o assemantismo, pelo fato mesmo de ser
gramatical, ele não o era sem portar um sentido. E seguramente, a esse respeito, eu soube
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fazer-lhes sentir as duas vias nas quais, o que se chama aqui de sentido, nós podíamos
procurá-lo, e que uma não era a outra e que numa via da significação que nós tínha-
mos visto poder se construir como em grande quantidade, e quase tão superabun-
dante que só tínhamos o embaraço da escolha, era na medida em que operávamos
por alguma coisa, por alguma via - e não é indiferente observar, é por isso que eu
tinha escolhido o exemplo numa língua estrangeira, que me era daí mais fácil, mais
natural lhes conduzir, na via da tradução - é ao traduzi-la para o francês que eu
chegava a fazer surgir daí quase tudo o que eu queria, por um procedimento mui
simplesmente operatório e inteiramente parecido com aquele do prestidigitador.

Mas que outra coisa era a outra direção que, para nos fazer chegar sem dúvida
ao impasse, e fechado, do que é o ponto de arrebatamento, o charme de um texto
poético nos indicava bem que o de que se tratava era de uma outra dimensão. Sem
dúvida, o que ela deixou na imprecisão, na bruma, na nuvem densa dessa direção
poética, é alguma coisa que de nenhuma maneira poderia nos parecer suficiente.
Mas é aqui que lhes trago à propriedade dessa superfície singular, que, natural-
mente em cada ponto tem um direito e um avesso; o importante é que se possa, por
um certo trajeto sobre seu contorno, chegar, de qualquer ponto que seja desse lu-
gar, a um correspondente do avesso. Bem, quando lhes digo o significante é essen-
cialmente alguma coisa estruturada sobre o modelo da dita superfície de Moebius,
é o que isso quer dizer, a saber, que é sobre a mesma face, constituindo tudo direito
e avesso, que podemos encontrar o material. O material que, aqui, se acha estrutu-
rado pela oposição fonemática é alguma coisa que não se traduz, mas que passa,
que passa de um significante a um outro, em seu funcionamento, no funcionamen-
to qualquer que ele seja da linguagem, até o mais arriscado. É isso que demonstra
essa experiência poética de alguma forma, que alguma coisa que passa, e que é isso
que é o sentido - segundo o modo onde isso passa, diversamente marcável e diver-
samente

Fig. [II-2
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indicado, é o que vamos tentar fazer - é apenas isso que nos permite uma observa-

ção exata de uma experiência que, apenas pelo fato de ser uma experiência inteira-

mente, não apenas de palavras mas de palavras artificiais, de palavras estruturadas

por um certo número de condições que modificam o alcance do discurso, deve ser

marcada em relação ao que chamei há pouco o uso da linguagem por alguma coisa

ou por alguém, sujeito, agente, paciente que aí são tomados.
Então, vou hoje introduzir, introduzir uma dessas formas, uma dessas for-

mas topológicas, uma dessas formas fundadas sobre a superfície da qual lhes dei

da última vez o exemplo, introduzi-las, introduzi-los nessa função, pois penso que,

assim mesmo, vocês escutaram falar da garrafa de Klein. Retomemo-la, a essa gar-

rafa, apropriemo-nos dela, e na garrafa de Klein e garrafa de Lacan, vamos nós! Ela

tem um grande interesse, ela nos servirá muito, e vocês vão ver por quê. Lembro-

lhes que introduzi, da última vez, essa observação de que o espaço, o espaço em

três dimensões, é alguma coisa que não é absolutamente clara, e que antes de falar

disso, como dos carapaus, seria preciso ver sob quais formas diversas podemos

apreendê-lo, justamente na via matemática que é essencialmente combinatória; e

que uma coisa bem diferente é ter o negócio por resolvido com as formas que se

pode chamar formas de revolução de uma superfície, que nos dão o quê? Afinal

nada mais do que um volume que não é por nada que se chama assim. Isso se cha-

ma assim porque é fabricado sobre o modelo - e isso não é absolutamente por aca-

so -de alguma coisa que é uma superfície roliça, superfície onde se faz um cilindro.

E, evidentemente, isso preenche um certo espaçozinho, afinal. Depois disso, vocês

podem toma-lo nas mãos e se divertir com isso.
Façam girar o círculo ao redor de um eixo, isso se chama uma esfera, eu disse. Fa-

çam girar essa coisa que chamarei um triângulo, ou simplesmente um ângulo confor-

me o limitarei ou não por uma linha que corta os dois lados, e vocês terão um cone,

uma secção de cone ou um cone infinito, segundo o caso. Mas há coisas que não se

comportam absolutamente assim, que se

passam provisoriamente por terem o espa-

ço como construído e que o fazem rudemen-

te bem. Eu lhes disse, há três formas fun-

damentais: o buraco - voltaremos a isso -

o toro eu lhes disse, o cross-cap.

O toro, de fato, não tem a aparência com-

plicada. Tomem o que vocês quiserem: um "B-

anel de gamão, uma câmara de ar, simples-
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mente. Comecem, na cabeça de vocês, a se colocar uns probleminhas. Por exemplo,

esse aqui: façam um corte como esse aí, exatamente como esse aí, e se vocês ainda

não o fizeram, se vocês ainda não refletiram sobre o toro, digam-me quantos peda-

ços isso vai dar, por exemplo. O que lhes prova - que se possam colocar assim as

questões - que não são, como já fiz observar da última vez, objetos de uma intuição

imediata. Mas não vamos nos demorar em tais divertimentozinhos. Quero simples-

mente fazer-lhes observar como, de uma maneira simples e combinatória, se cons-

tróem essas figuras. Elas se constróem da seguinte maneira, a forma a mais elemen-

tar que possa ser dada disso é a de uma figura com quatro lados cujos lados são
vctorializados.

O que é que significa aqui a vetorialização? Significa que construímos essas fi-

guras por sutura; que costuramos o que se chama aqui uma borda — passo para

vocês a definição intermediária do que significa aqui borda - que é no sentido da

vetorialização, isto é, que um ponto estando aqui sobre o vetor, que é o ponto a,

termina num ponto a', que não lhe é cor-

respondente de uma maneira métrica, mas

que lhe é correspondente de uma maneira

ordenada, no sentido em que um ponto b,

que seria mais [+\o sentido do vetor, será

então costurado, qualquer que ele seja, e

qualquer que seja a distância metricamente

definida de a' a b', costurado ao ponto b'.

A mesma coisa para o par dos outros la-

dos da dita construção.

Evidentemente aqui não é estritamen-

te quadrado senão para a inteligibilidade

do olho, visual, gestáltica da figura. Eu

poderia igualmente construí-lo assim: eu

colocaria os mesmos vetores, e isso teria

exatamente a mesma significação, porquê?

Para construir um toro... Como se cons-

trói o toro? Um toro se constrói - é muito

fácil de compreender, é por isso que come-

ço por aí - um toro se constrói suturando

primeiro esse lado com o outro, isto é, fa-

zendo o que, para a intuição comum, é um _. ._

Fig. III-4
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primeiro cilindro, ou, se querem, pode-se supor que o espaço no intervalo tem uma fun-
ção qualquer. Há pessoas assim, há São Thomas, há pessoas que querem sempre en-
cher as coisas com o dedo. É um tipo humano; eles fazem linguiça a vida inteira! Enfim,

se vocês querem preenchê-lo, vocês terão então um rolo cheio e, a partir daí, vocês

podem fechar esse rolo e podem obter o que está desenhado aqui.
O que é que isso quer dizer? É que, numa estrutura que é da ordem essencialmente

espacial, que não comporta nenhuma história, vocês introduzem, contudo, um ele-
mento temporal. Para que isso esteja plenamente determinado é preciso que vocês
conotem l e l com a mesma cifra mas [2 e 2] com uma cifra ou com uma conotação

qualquer que implique só vir depois. As duas operações vocês não podem fazê-las

ao mesmo tempo. Pouco importa qual precede a outra; isso terá sempre o mesmo re-
sultado, um toro, mas isso não dará o mesmo toro, posto que no momento dará dois
toros, um atravessando o outro. É mesmo uma de suas funções mais interessantes.

Fig. III-6

Então sobre isso - é um simples exercício introdutório - o que é que é urna gar-
rafa de Klein? Uma garrafa de Klein é uma construção exatamente do mesmo tipo,
com a pequena diferença que, se duas bordas vetorializadas são vetorializadas no

mesmo sentido - é, digamos, sob o modo do toro, então, como o toro, apropriado
para fazer uma linguiça -, as outras bordas opostas, que pouco importa qual ope-

ração de sutura se faça antes ou depois da outra, essa operação dará o mesmo re-
sultado. Mas a operação deve ser feita de uma maneira sucessiva; as duas outras

bordas são vetorializadas no sentido contrário. Eu vou mostrar logo no quadro o
que resulta disso, para aqueles que não escutaram falar ainda da garrafa de Klein.
Isso dá alguma coisa, se querem, em corte. Em corte, naturalmente, nto querendo

dizer nada nesse registro, desde que não introduzamos a terceira dimensão do es-
paço. É uma maneira, para a intuição comum, para a observação que é habitualmen-

te a de vocês, na experiência e, afinal talvez se possa dizer também no costume,
porque nada objetaria que vocês fossem mais imediatamente acessíveis e familia-

res à dimensão da topologia das superfícies; basta que vocês se exercitem um pou-

co, é mesmo o que é desejável. Eis o que isso dá em corte [figura III-7]
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Bom. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que -eu lhes disse, está em corte

que há aqui [em a], digamos, um volume que é comum, que tem no centro um
romlulo que passa [em b]... Em outros termos, isso merece se chamar garrafa [figu-

ru III-81 porque, eis aqui o corpo da garrafa [em a], eis aqui o gargalo; é um gargalo
que seria prolongado de tal forma [em bj que, entrando no corpo da garrafa - se
vocês querem, para melhor acentuar, vou lhes mostrar essa entrada aqui [em c'] -

ele vai se inserir, se suturar, sobre seu fundo, nessa garrafa. Então, sem mesmo re-
correr à minha figura, em palavras, em termos,-vocês têm uma garrafa, uma garrafa
<lc Vichy, uma garrafa de Vittel, vocês torcem seu gargalo, vocês fazem-no atraves-
sur a lateral dessa garrafa e vocês vão inseri-lo sobre o fundo da garrafa. Ao mesmo
Irmpo, essa inserção abre [c"l... Vocês podem constatar que vocês têm assim algu-

ma coisa que se realiza, com as características de uma superfície completamente
kvhiulu: por toda parte essa superfície é fechada e, contudo, pode-se entrar em
MMI interior, se ouso dizer, como em um moinho. Seu interior se comunica completa-

iticiilc, integralmente com seu exterior. Entretanto essa superfície está completa-
iltcnlc fechada.

Fig. Hl-8

l-W. parte apenas da física divertida que, naturalmente, essa garrafa seja capaz
conter um líquido e mesmo, em condições ordinárias, como vou representar, e

K não permitir de nenhuma maneira que ele se reverta para fora, isto é, de contê-
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Io sem que se tenha mesmo que se dar aos cuidados com uma rolha. É o que a sim-
ples reflexão lhes permitirá conceber. Se vocês reerguem efetivamente isso, tal como eu
o desenhei, e que fiz efetivamente funcionar como garrafa que se enche uma vez que ela
está de cabeça para baixo [fig. 1II-9], em a. Mas se vocês a ré viram, vocês a colocam de
cabeça para cima, é certo que o líquido não irá se espalhar para fora [em b]. Isso, eu
repito, não tem estritamente nenhum interesse! O que é interessante é que as proprie-
dades dessa garrafa são tais que a superfície em questão, a superfície que a fecha, a
superfície que a compõe, tem exatamente as mesmas propriedades de uma faixa de
Moebius, a saber, que só há uma face, como é fácil de responder e de constatar.

Fig. HI-9

Então, como isso também pode parecer... ser um pouquinho do registro de tru-
ques de mágicas, e que não é absolutamente, apesar, naturalmente, de que isso
poderia passar como analógico a um efeito de sentido, e que não é absolutamente
de uma maneira analógica que procuro lhes entreter. Vou tentar materializar para

vocês de uma maneira que seja inteiramente clara.
Se partimos da esfera, que pudéssemos fazer de uma esfera, uma garrafa... É uma

coisa que não é absolutamente impossível. Suponham que a esfera seja uma bola
de borracha [fig. 111-10 em ai, vocês a dobram de qualquer forma assim, sobre ela
mesma [em b); não é mesmo obrigado que vocês tenham aqui essa voltinha |em b' |;
é mais evidente, vocês podem sempre fazer disso um corte, ao enterrá-lo mais nele
mesmo. Eu direi mesmo que é assim que começa o processo da formação de um

Fig. IIMO

dentro
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corpo animal: é o estádio de blástula depois o estádio monda. Aqui, que é que
vocês têm? Vocês têm um fora, um dentro, um dentro, a superfície esférica primitiva, e
um fora. Vocês... ao realizar alguma coisa que pode ser um continente, vocês não modi-
ficaram nada da função das duas faces da superfície em relação à esfera primitiva.

Fig. III-11

Uma coisa bem outra é o que se passa se, tomando primeiro a esfera e fazendo
dela essa coisa estrangulada [fig. III-11, em a], vocês prendem uma das metades da
esfera e fazem-na entrar na outra [em b e c]. Em outros termos, eu esquematizo...
Vocês estão (me seguindo)? Do haltere, da bola dobrada que construí aqui pelo
estrangulamento dessa superfície esférica, faço - coloquem que está aqui a bola l
- o que vou fazer, a bola 2 entrou no interior. Aqui vocês têm o fora primitivo, o
dentro, e o que é confrontado, é uma superfície do fora primeiro com o dentro, não
mais como na blástula de há pouco, o dentro permanecendo sempre confrontado -
e o dentro está aqui - à segunda parte da superfície.

Será que é isso uma garrafa de Klein? Não. Para chegar à garrafa de Klein é pre-
ciso outra coisa. Mas é aqui que vou poder lhes explicar alguma coisa que vai mostrar
o interesse do destaque da referida garrafa de Klein. É que, suponham que haja
alguma relação, alguma relação estrutural - como é, entretanto, bem indicado há
muito tempo pela constância, pela permanência da metáfora do círculo e da esfera
em todo pensamento cosmológico - suponham que seja assim que fosse preciso
construir, para se representar de uma maneira sã, que fosse preciso construir o que
concerne justamente ao pensamento cosmológico. O pensamento cosmológico c
fundado essencialmente sobre a correspondência não biunívoca, mas estrutural, o
envelopamento do microcosmo pelo macrocosmo; que a esse microcosmo vocês o
chamem como quiserem - sujeito, alma, fíàò, que a esse cosmo vocês o chamas-
sem como quiserem, realidade, universo, mas suponham que um envelopao outro
e o contenha, e que aquele que é contido se manifeste como sendo o resultado do
cosmo, o que lhe corresponde membro a membro. É impossível extirpar essa hipó-
tese fundamental e é nisso que data uma certa etapa do pensamento, que, se vocês
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seguem o que eu disse há pouco, é de um certo uso da linguagem. E isso aqui cor-
responde justamente na medida, e unicamente na medida, em que, no registro de
pensamento, o microcosmo, como convém, não é feito de uma parte de qualquer
forma revirada do mundo, à maneira que se revira a pele de um coelho; não é como
há pouco em minha blástula, tal como eu tinha desenhado, o dentro que está fora
para o microcosmo é exatamente, ele também, um fora que ele tem, e que se confron-
ta com o dentro do cosmo. Tal é a função simbólica dessa etapa à qual os conduzo

da reconstrução da garrafa dita de Klein.
Vamos ver que esse esquema é essencial, naturalmente, de um certo modo de

pensamento e de estilo, mas para representar - mostrarei em detalhe e nos fatos -
uma certa limitação, uma implicação não desvelada no uso da linguagem. O momen-
to do despertar, contudo - eu lhes disse, que o indico, que o marco historicamente
no cogito de Descartes" - é alguma coisa que não é absolutamente aparente de
imediato, justamente na medida em que, do cogito, faz-se alguma coisa de um valor
psicológico. Mas se se observa exatamente o de que se trata, se é o que eu disse,
a saber, a colocação em evidência do que é a função do significante e nada mais do
que o fato de que o significante representa o sujeito para um outro significante, é
a partir dessa descoberta que a ruptura do pacto suposto preestabelecido do sig-
nificante com alguma coisa sendo rompida se assegura, se assegura na história - e
porque é daí que partiu a ciência - se assegura que é a partir dessa ruptura, mesmo
se imediatamente e porque simplesmente só o ensinam incompletamente; e só o
ensinam incompletamente porque não se vê o último recurso, que é a partir daí que
pode se inscrever uma ciência, a partir do momento em que se rompe o paralelismo
do sujeito com o cosmo que o envelopa e que faz do sujeito, psique, psicologia,

microcosmo.

Fig.HI-12
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É a partir do momento em que introduzimos aqui uma outra sutura e o que cha-
mei, em outro momento, um ponto de amarração essencial que é aquele que abre
aqui um buraco e graças ao qual a estrutura da garrafa de Klein então e apenas
então se instaura, isto é, que na costura que se faz no nível do buraco o que é eno-
dado é a superfície a ela mesma, de uma maneira tal que o que nós temos até o pre-
sente marcado como fora se encontra conjugado ao que temos marcado até o pre-
sente como dentro, e o que estava marcado como dentro está suturado, enodado à
face que estava marcada até então como fora. Será que é visível? Será que está
bastante claro? Será que se vê lá embaixo, dessa maneira pouco iluminada?

Aqui abrimos um orifício atravessando ao mesmo tempo o que, em meu dese-
nho, simbolizava o cosmo envelopante e o que em meu desenho simbolizava o mi-
crocosmo envelopado e que é através disso que alcançamos a estrutura da garrafa
de Klein. Será que vocês viram o suficiente? Não? Bem, vou fazê-lo maior, senão
não compreenderemos nunca nada. Está aqui completa. Será que se começa a ver?
(palavras e barulhos diversos] Será que se começa a ver isso? Será que vocês en-
contram o essencial do que lhes expliquei há pouco: a estrutura da garrafa de Klein?...
li preciso que esse quadro seja verdadeiramente mal iluminado!... Será que não há
luz, para que eu veja lá embaixo as pessoas se espichando? Seria assim mesmo
importante que vocês vissem o que desenhei! Eu lhes conduzo aqui por uma via
difícil e que, visto a hora e a necessidade da explicação, não os levará hoje direta-
mente a sua relação com a linguagem. Igualmente, posto que não temos mais que
dez minutos, vou tentar lhes dar uma pequena explicação divertida, cuja relação
global com o campo da experiência analítica vocês verão.

Há mais de uma maneira de traduzir essa construção. Eu poderia dar a figura de
Gagarin o cosmonauta. Oagarin, o cosmonauta, aparentemente, está exatamente
enclausurado - digamos para simplificar e ir rápido, não temos mais muito tempo -
como o homem antigo, em seu pequeno cosmo ambulante. Do ponto de vista bio-
lógico é, aliás, entre nós. permitam-me fazer-lhes observar de passagem, alguma
coisa de bem curiosa e que se poderia marcar em relação à evolução da linhagem
animal. Lembro-lhes que é muito difícil de apreender, de apreender de uma maneira
um tanto pouco concebível, como um animal, que trocava regularmente aquilo de
que ele tinha necessidade, do ponto de vista respiratório, com o meio no qual ele
estava mergulhado no nível das brânquias, consegue essa coisa absolutamente
fabulosa de poder sair da água, no presente caso, enviando ao interior dele mesmo
unia fração importante da atmosfera. Do ponto de vista evolucionista, vocês po-
dem observar que Gagarin, se é que ele tenha em tudo isso a mínima responsabili-
dade, faz uma operação redobrada. Ele se envelopa em seu próprio pulmão, o que
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necessita que no fim das contas ele mije no interior de seu próprio pulmão, porque
é preciso que tudo isso se enfie em alguma parte! Donde... donde o silogismo, que
terei que desenvolver para vocês, no futuro, peio que é exemplar, na sequência do
famoso silogismo: "Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo
Sócrates é mortal". Achei bom, para usos que vocês verão melhor mais tarde, mas
cuja introdução é uma caricatura, uma caricatura do famoso silogismo sobre Sócra-
tes, que Gagarin, que todos os cosmonautas são mijões, que Gagarin é um cosmo-
nauta, logo que Gagarin é um mijão! O que tem quase tanto alcance quanto a fórmu-
la sobre Sócrates. Mas deixemos isso por enquanto. Desde que Gagarin se conten-
te em ser um mijão, ele não é também um cosmonauta, ele não é um cosmonauta
porque ele não vagueia no cosmo, o que quer que se diga; porque a trajetória que
o levava era, do ponto de vista do cosmo, completamente imprevista e que se pode
dizer, num certo sentido, que nenhum deus que tenha jamais presidido à existência
de um cosmo não previu nunca, não conheceu nunca em nada a trajetória precisa,
a trajetória necessária em função das leis da gravitação, e que não pôde literalmen-
te ser descoberta senão a partir de uma rejeição absoluta de todas as evidências
cósmicas. Todos os contemporâneos de Newton rejeitaram, indignados, a possibi-
lidade da existência de uma ação à distância, de uma ação que não se propague
gradativamente, porque estava ali até então a lei do cosmo, a lei da interação recí-
proca entre suas partes. Há na lei de Newton, enquanto ela permite que nosso pe-
queno projétil denominado Spoutinik seja alguma coisa que se apreende de uma
maneira perfeitamente estável, no nível de uma lei preconcebida, há alguma coisa
de uma natureza absolutamente acósmica como, aliás, por esse fato, pelo fato mes-
mo desse ponto de inserção, todo o desenvolvimento da ciência moderna. E é nis-
so que a abertura de que se trata aqui, a saber, de que o cosmo mesmo, que o pe-
queno cosmo que permite a Gagarin subsistir através dos espaços, seja alguma coisa
que depende de uma construção de uma natureza profundamente acósmica.

É com isso, com a esfera interna que, sob o nome de realidade, temos a ver na
análise. Realidade aparente que é aquela da correspondência, modelada aparente-
mente uma sobre a outra, de alguma coisa que se chama a alma com alguma coisa
que se chama a realidade. Mas, em relação a essa apreensão que permanece, a apre-
ensão psicológica do mundo, a psicanálise nos dá duas aberturas: a primeira, aque-
la que, desse fórum, desse lugar de encontro onde o homem se crê o centro do
mundo - mas não é essa noção de centro que é aí a coisa importante no que se
chama, como papagaios, a revolução coperniciana, sob pretexto de que o centro
saltou da terra ao sol, o que é uma nítida desvantagem, a saber, que a partir do
momento em que acreditamos que o centro é o sol, nós acreditamos ao mesmo tem-

Sfi-

po também que há um centro absoluto, o que os Antigos, que viam o sol mudar de
lugar segundo as estações, não acreditavam; eles eram muito mais relativistas do
que nós, não é isso o que é importante. É que o psiquismo, a alma - o sujeito no
sentido em que ele é empregado na teoria do conhecimento - se represente não
como o centro, mas como o estofo de uma realidade que ao mesmo tempo se torna
realidade cósmica. O que a psicanálise descobre é, primeiramente, essa passagem,
essa passagem por onde se chega no entre-dois, do outro lado do revestimento,
onde esse intervalo, esse intervalo que tem a aparência de ser o que funda a corres-
pondência do interior com o exterior, onde esse intervalo - e está aí o mundo do
sonho, é a outra cena - é apercebido.

O heimlich de Freud - e é por isso que ele é ao mesmo tempo o unheimlich - é
isso: que essa coisa, esse lugar (lieu), esse lugar (place) secreto onde vocês, que
passeiam nas ruas, nessa realidade singular, tão singular que é a respeito das ruas
que me deterei na próxima vez para voltar a partir, por que será necessário dar às
ruas nomes próprios? Vocês passeiam então nas ruas e vocês vão de rua em rua, de
praça em praça, mas um dia acontece que, sem saber por que, vocês ultrapassam,
invisível a vocês mesmos, não sei qual limite, e vocês caem num lugar onde vocês
nflo tinham nunca estado e que... onde entretanto... onde vocês reconhecem como
sendo aquele ali, o lugar, que lhes lembra de terem estado desde sempre e de terem
retornado cem vezes, vocês se lembram disso agora. Ele estava ali, na memória de
vocês, como uma espécie de ilhota à parte, alguma coisa não marcada e que, subi-
Imnente, ali, para vocês, se reúne. Esse lugar que não tem nome, mas que se distin-
j>iif pela estranheza de sua decoração, pelo que Freud indica justamente tão bem,
ila ambiguidade que faz com que, lieimlicli ou unheimlich, eis uma dessas palavras
t%iii que. em sua própria negação, tocamos com o dedo a continuidade, a identidade
ili- seu direito com seu avesso, esse lugar que é, para falar propriamente, a outra
11'iia porque é aquela onde vemos a realidade - sem dúvida vocês sabem disso -
niism nesse lugar como uma cenário. E vocês sabem que não é isso que está do
niiiio lado do cenário que é a verdade e que se vocês estão lá, diante da cena, são
vi n t's que estão no avesso do cenário e que tocam alguma coisa que vai mais longe
im rrlacão da realidade com tudo isso que a envelopa.

Tive, certa ocasião, no ano passado, tive a ideia ou talvez mesmo algo que me-
rcri-i iii (jiie se dissesse que medito sobre o amor quando eu disse que seu campo,
u r«ui|Mi ila Verliebrlieit, é um campo ao mesmo tempo profundamente ancorado
lii( H-nl, na regulação do prazer, e ao mesmo tempo fundamentalmente narcísico.
t Vi •lamente uma outra dimensão nos é dada nessa singular conjuntura, aquela na
((uni «comece que pelas vias as mais reais do sonho, ela é nossa companhia na
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chegada a esse lugar da experiência singular. Isso é um índice de alguma coisa, de
uma dimensão que seguramente ninguém mais que o poeta romântico soube fazer
palpitar a melodia.

É por outras vias ainda para nos fazer entendê-lo, é a do non seus, aquela de
Alice, não no País da Maravilha, mas justamente tendo operado essa passagem,
essa passagem impossível na reflexão especular que é a passagem além do espe-
lho. É isso, (...) apresenta-se como aquela que pode vir a esse encontro singular
[...], é isso que, numa outra dimensão, eu disse explorada pela experiência românti-
ca, é aquela que se chama, com um outro acento, o amor. Mas ao retornar a esse
lugar e para compreendê-lo, e para que ele tenha podido ser apreendido, para que
ele tenha podido mesmo ser descoberto, para que ele exista nessa estrutura - que
faz com que, aqui, se encontre a estrutura de duas faces apostas que permitem
constituir essa outra cena - é preciso que num outro lugar tenha sido realizada a
estrutura de onde depende o acosmismo do todo, a saber, que em algum lugar o que
se chama de estrutura, a estrutura da linguagem seja capaz de nos responder. Não
naturalmente, não se trata aí de nenhuma maneira de alguma coisa que prejulgue a
adequação absoluta da linguagem com o real. mas do que, como linguagem, intro-
duz no real tudo o que nos é aí acessível de uma maneira operatória. A linguagem
entra no real e ela cria aí a estrutura. Nós participamos dessa operação, e nela par-
ticipando somos incluídos, implicados numa topologia rigorosa e coerente de for-
mas que toda descoberta, toda porta decisiva empurrada num ponto dessa estrutu-
ra não poderia operar sem a marca na exploração estrita, sem a indicação definida
do ponto onde está a outra abertura.

Aqui me seria fácil evocar u passagem incompreendida de Virgílio, no fim do canto
VI (da Eneida I5*|. As duas portas do sonho, elas estão cxatamente ali inscritas:
porta de marfim, diz ele, e porta de chifre. A porta de chifre que nos abre o campo
sobre o que há de verdadeiro no sonho e é o campo do sonho; e a porta de marfim
que é aquela por onde são enviados Anchise et Énée, com a Sibylle, para o dia, c
aquela por onde passam os sonhos erróneos. Porta de marfim do lugar do sonho o
mais cativante, do sonho o mais carregado de enganos, é o lugar em que nos acre-
ditamos ser uma alma subsistente no coração da realidade.

Tradução: Letícia P. Fonseca

LIÇÃO IV

6 de janeiro de 1965
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Problemas para a psicanálise, é assim que penso situar minha proposta para este
ano. Por que, afinal, eu não disse problemas para os psicanalistas? É que na experiência
garante-se que para os psicanalistas, como se diz, não há nenhum problema a não ser
este: as pessoas vêm à psicanálise ou não? Se as pessoas vêm à sua prática, eles sabem
que vai se passar alguma coisa - é essa a posição firme sobre a qual está ancorado o
psicanalista - eles sabem que vai se passar alguma coisa que se poderia qualificar de
miraculosa, se a gente entende esse termo referindo-o ao mirari que pode, no extremo,
querer dizer se surpreender. Na verdade, graças a Deus, resta sempre na experiência do
psicanalista essa margem, que o que se passa é para ele surpreendente.

Um psicanalista da época heróica, Théodore Reik - é um bom signo, acabo de
encontrar seu nome. Eu o tinha esquecido nessa manhã, no momento de tomar minhas
notas, e vocês vão ver que isso tem a relação mais estreita com minhas palavras de
hoje. Théodore Reik intitulou então um de seus livros: Der iiberraschte Psycholo-
,!,'!«•, U' Psychologite surpris136. É que, na verdade, no período heróico ao qual ele
pertence, da técnica psicanalítica, tinha-se ainda mais razões que agora de se es-
pantar, porque se falei, há pouco, de margem, é que o psicanalista, passo a passo,
n» curso das décadas, recalcou esse espanto em suas fronteiras. Talvez agora, igual-
mente, esse espanto lhe sirva de fronteira, quer dizer, para se separar desse mundo
de onde todas as pessoas vêm ou não vêm ao psicanalista.

No interior dessas fronteiras, ele sabe o que se passa, ou crê saber. Ele crê saber
(Hirque ele traçou seus caminhos... mas se é alguma coisa que deveria lhe lembrar
sua experiência, é justamente essa parte de ilusão que ameaça, em todo saber, de
ficar seguro de si demais. No tempo de Théodore Reik, esse autor pôde dar o es-
imnlti. o Oberraschung, como o sinal, a iluminação, o brilho que, para o analista,
tlrsigna que ele apreende o inconsciente, que alguma coisa acaba de se revelar que
i* ilessa ordem, da experiência subjetiva daquilo que passa de repente e, igualmen-
te, sem saber como ele fez, do outro lado do cenário - é isso o Oberraschung -, e
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que é nessa via, nessa vereda, por esse traço que ele sabe pelo menos que está em
seu próprio caminho. Sem dúvida, na ocasião em que iniciava a experiência de Thé-
odore Reik, esses caminhos estavam marcados por trevas e a surpresa representa-
va a iluminação súbita... Clarões, por fulgurantes que fossem, não bastavam para
constituir um mundo. E vamos ver que ali onde Freud tinha visto se abrirem as portas
desse mundo, ele não sabia ainda propriamente, dessas portas, denominar nem o
tabique nem a dobradiça.

Isso deve bastar para que o analista, na medida em que ele pôde, desde então,
marcar o desenrolar regular de um processo, saiba forçosamente onde ele está ou
mesmo aonde ele vai? Uma natureza pode ser marcada sem ser pensada e temos
bastantes testemunhos de que, por esse processo marcado, muitas coisas - e pode-
se dizer talvez tudo - em todo caso os fins continuam problemáticos para ele. A
questão do término da análise e do sentido desse término não está absolutamente,
no momento atual, resolvido. Eu não o evoco aqui senão como testemunho do que
desenvolvi concernente ao que chamo a marcação que não é forçosamente uma
marcação pensada.

Certamente, é alguma coisa que permanece assegurada nessa experiência, é que
ela está associada ao que chamaremos efeitos de desenlace. Desatamento de coi-
sas carregadas de sentidos que não poderiam ser desenlaçadas por outras vias. Aí
está o solo firme sobre o qual se estabelece o campo analítico. Se emprego esse
termo é justamente para designar o que resulta desse fechamento do qual parti em
meu discurso hoje, ultrapassando ou não as fronteiras do campo. O psicanalista
tem o direito de afirmar que certas coisas, os sintomas, no sentido analítico do ter-
mo, que não é aquele de signo, mas de um certo nó que nem a forma, o fechamento,
nem o fio jamais foram propriamente denominados, que um certo nó de signos com
signos, e que é propriamente o que está no fundamento do que se chama o sintoma
analítico - a saber, alguma coisa instalada no subjetivo, que por nenhuma maneira
de diálogo razoável e lógico poderia ser resolvido - aqui, o psicanalista afirma àquele
que sofre disso, ao paciente, você só será libertado desse nó no interior do campo.
Mas será que isso quer dizer que há aí, para ele, o analista, mais do que uma verda-
de empírica tanto que ele não a manobra, tanto que ele não a maneja senão em razão
da experiência que ele tem dos caminhos que se traçam nas condições de artifício
da experiência analítica? Será dizer que tudo seja dito no nível do que ele pode tes-
temunhar, por sua prática, em seus termos que são aqueles de demanda, de trans-
ferência, de identificação! Basta constatar o tateamento, a impropriedade, a insu-
ficiência das referências que são dadas a esses termos da experiência.
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E para tomar apenas o primeiro, o capital, a placa giratória, a transferência, para
constatar, sobre ó próprio texto do discurso analítico que, para falar propriamente,
num certo nível desse discurso, pode-se dizer que aquele que opera não sabe abso-
lutamente o que faz. Porque o resíduo, de qualquer forma irredutível, que resta em
todos esses discursos concernindo à transferência enquanto ela não teve absolu-
tamente êxito ainda, não mais que a linguagem comum, que a linguagem corrente,
que o que é passado dela na representação comum de uma relação afetiva - tanto
que isso não será eliminado - uma vez que afetivo não tem exatamente outro sen-
tido senão o de irracional, saberemos, concernindo a um desses termos, a transfe-
rência, e não tenho necessidade aqui de voltar sobre os outros, as trevas se espes-
sam progressivamente à medida que se avança em direção ao outro termo da série,
a identificação, que nada é apreendido, que nada é teorizado por uma experiência,
por seguras que sejam as regras e os preceitos até aqui acumulados. Não basta
saber fazer alguma coisa, tornear um vaso ou esculpir um objeto, para saber sobre
o que se trabalha.

Donde a mitologia ontológica sobre a qual, com razão, vem-se atacar o psicana-
lista quando lhe dizem esses termos aos quais vocês se referem, e que, no final das
contas vão apontar para esse lugar cie afluência confusa da tendência... posto que
é a isso que na filosofia comum da psicanálise se conduzirá enfim, e de maneira
errónea, a pulsão. Eis aí, portanto, em que vocês trabalham. Vocês entificam. vocês
ontiticam uma propriedade imanente a alguma coisa de substancial: seu homem...
antropologia do analista... nós a conhecemos há muito tempo, e.ssa velha oyóltó,
essa alma, sempre ali bem viva, intacta, não entalhada. Mas o analista, para não
nomeá-la, exceto com alguma vergonha exatamente por seu nome, é, entretanto, a ela
que ele se refere em seu pensamento, mediante o que ele está perfeitamente exposto,
com razão e de direito, aos ataques que vocês sabem de onde vêm: um pouco de toda
parte onde o pensamento está à altura, e no direito, de reivindicar que é inadequado
falar do homem como um dado; que o homem, em inúmeras determinações que lhe apa-
recem, tanto internas quanto externas, dito de outro modo, que se apresentam a ele
como coisas, como fatalidades, que o homem não sabe que ele está no coração dessas
pretensas coisas, dessas pretensas fatalidades; que é de uma certa relação inicial, rela-
ção de produção, da qual ele é a mola, que essas coisas se determinam, sem dúvida com
seu desconhecimento, contudo por sua linhagem.

Resta saber se, reunindo pelo que ensino àqueles que assim colocam em dúvida,
com razão, os estatutos dados, naturais do ser humano, a saber, se fazendo as coi-
sas assim, eu favoreço - como me reprovaram recentemente, e vindo de bem perto
de mim - a resistência daqueles que não ultrapassaram ainda a fronteira, que não
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vieram à análise ou se a verdade do que traz a análise pode ser, sim ou não, um
acesso para nela ingressar; se de uma certa maneira de recusar que um discurso englo-
be a experiência só é possível pelo fato de uma determinação primordial do homem pelo
discurso, se fazendo assim, abrindo a possibilidade de que se fale da análise fora do
campo analítico, eu favoreço ou não a resistência à análise ou se a resistência de que se
trata não é do interior, a resistência do analista em abrir sua experiência para alguma
coisa que a inclui.

Nosso ponto de partida, nosso dado, que não é absolutamente um dado fecha-
do, é o sujeito que fala. O que a análise traz é que o sujeito não fala para dizer seus
pensamentos; que não há o mundo, o reflexo intencional ou significativo em qual-
quer grau que seja, esse personagem grotesco e enfatuado que estaria no centro
do mundo, predestinado por toda eternidade a dar o sentido e o reflexo. Vejam isso,
esse puro espírito, essa consciência anunciada desde sempre estaria ali como um
espelho e vaticinaria. Como seria então, voltamos sempre a isso, que ela vaticinaria
numa linguagem que faz precisamente obstáculo a ela mesma a todo instante, para
manifestar o que ela experimenta de mais seguro de sua experiência, como o mani-
festa claramente a contradição desde sempre abraçada pelos filósofos entre a lógi-
ca e a gramática? Desde que eles se queixam de que é a gramática que macula sua
lógica, como acontece que estejam desde sempre tão ligados a falar numa lingua-
gem gramatical com partes do discurso que fundam, como eles mesmos que refle-
tem, esses puros espelhos, com partes do discurso as quais eles constatam que,
essas partes, é o que macula sua lógica, e que eles se fiam nisso. É justamente nes-
se momento que eles se enganam.

Nós temos uma experiência, uma experiência que se persegue todos os dias nos
consultórios de cada analista - que ele o saiba ou não, não tem nenhuma importân-
cia - uma experiência que nos abstém de recorrer ao desvio da crítica filosófica
enquanto ela testemunha seu próprio impasse, uma experiência onde compreende-
mos claramente que é o fato de que ele fala, o sujeito, o paciente... que ele fala, isto
é, que ele emite esses sons roucos ou suaves que se chama o material da lingua-
gem que determinou inicialmente o caminho de seus pensamentos, que o determi-
nou igualmente de início, e de uma maneira igualmente original, que ele traz sobre
a pele o traço como um animal marcado; que ele está identificado inicialmente por
essa coisa ampla ou reduzida, mas apercebe-se agora que é muito mais reduzida do
que se crê; que uma língua, prende-se a uma folha de papel grande assim com a lista
de seus fonemas, e pode-se exatamente continuar a tentar conservar as velhas cli-
vagens e dizer que há dois níveis na língua: o nível que não significa, são os fone-
mas, e os outros que significam são as palavras.
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Bem, hoje estou nisso para lhes lembrar que as primeiras apreensões dos efeitos do
inconsciente foram realizadas por Freud nos anos entre 1890 e 1900. O que é que o
modelo lhe deu? Artigo4* de 1898 sobre o esquecimento de um nome próprio, o esque-
cimento do nome de Signorelli como autor dos célebres afrescos de Orvieto. Lembro-
lhes que o primeiro efeito manifesto, estruturante para ele, para seu pensamento, e que
abria a via, não se produziu, e ele o indicou perfeitamente, ele o articulou de uma manei-
ra tão apoiada nesse artigo, que vocês sabem que ele foi retomado no início do livro A
fxicopatologia da vida cotidiana que devia ser publicado uns seis anos mais tarde.
I4'oi daí que ele partiu, porque era daí que se originava sua experiência.

O que é que some nesse esquecimento?... que se chama esquecimento. E, desde
os primeiros passos, vocês vêem bem que é à significação que ele sempre prestou
alenção, pois naturalmente não é um esquecimento, o esquecimento freudiano é
uma forma da memória, é exatamente a sua forma a mais precisa. Então é melhor
desconfiar de palavras como esquecimento, vergessen. Digamos: um buraco. O que
i' que sumiu por esse buraco? São fonemas. O que lhe falta não é Signorelli, en-
t|ii!into Signorelli lhe lembraria coisas que lhe fazem mal. Não há justamente nada a
recalcar, vocês vão ver, está articulado em Freud. Ele não recalca nada, ele sabe
imiiio bem de que se trata e porque Signorelli e os afrescos de Orvieto o tocaram
HOfundamente, são essas coisas, próximas do que mais o preocupa: a ligação da
iiuirtr com a sexualidade. Nada está recalcado, mas o que some são as duas primei-
i iih sílabas da palavra Signorelli. E imediatamente, ele diz, ele indica: é isso que tem
il iniiior relação com o que vemos, com os sintomas — e nesse momento ele ainda só
t milu-ce os sintomas da histérica. É nesse nível do material significante que se
|Mi i i ln /vm as substituições, os deslizamentos, os passes de mágica, os escamotea-
mentos com os quais temos a ver quando estamos na via. no traço da determinação
i l t i sintoma e de seu desenlace. Apenas, nesse momento aí... ainda que todo seu
i l t ' . < tu MI esteja aí para testemunhar que ele está igualmente no cerne do que se
inMii i u > fenómeno, que ele não cessa, em todos os desvios, de acentuar como pode
• nlf i|iu- se traia, ele diz: nesse caso, é uma ausserlichen Bedingung, uma determi-
inu,iludo exterior. Secundariamente, num retorno de escrito, ele dirá: poderiam me
ii|" M (|iii' há o que prova a que ponto ele sente bem a diferença entre dois tipos de
IriiumrnoK que poderiam aí se diferenciar- poderia haver aí no interior, de fato,
Hial ina relação entre o fato de que se tratasse de um tropeço sobre o nome de Sig-
ii! M d 11 e o falo de que Signorelli arrasta consigo, sendo dados os afrescos de Orvi-
»'(o uma vê/, que é disso que se trata - arrasta consigo muitas coisas que podem
nu Hiicivssur uni pouco mais do que eu mesmo o saiba. Entretanto, ele diz, poder-
u hl nir opor, me objctar, mas é tudo o que ele pode dizer pois ele sabe bem que não
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é nada, e nós vamos tratar de ver, de entrar mais profundamente no mecanismo e de
demonstrar o que esse caso exemplar, esse modelo primeiro surgido no pensamen-

to de Freud de alguma coisa para nós de inicial, de crucial; vamos ver mais em de-
talhe como é preciso concebê-lo, quais aparelhos nos são impostos para poder dar

conta exatamente daquilo de que se trata.
Que encontrássemos aí alguma ajuda, pelo fato de que desde esse tempo há al-

guma coisa que temos aprendido a manejar como um objeto e que se chama o sis-
tema da língua, naturalmente, é uma ajuda para nós, mas tanto mais quanto mais

chocante é o fato de que o primeiro testemunho de Freud, de seu discurso, quando
ele aborda esse campo, guarda completamente em reserva, absolutamente delinea-
do que não há absolutamente nada a acrescentar a seu discurso, basta acrescentar,

aqui, signans e signatum. Seguramente, é aqui que a função do nome próprio, como
anunciei a vocês que me serviria dela, toma bastante interesse. Ela toma o interesse
pelo privilégio que conquistou, essa noção do nome próprio no discurso dos lin-

guistas.
Estejam contentes aqueles a quem falo até o presente da maneira a mais superior, a

mais ad hominem, estejam contentes os analistas: não somente vocês têm embaraço
com o discurso! Nisso vocês são mesmo os mais bem protegidos. Os linguistas - eu

prefiro dizer a vocês -com esse nome próprio, bem, eles não saem disso facilmente! Foi
publicada uma quantidade considerável de obras sobre esse assunto que são para nós,

que deveriam ser para nós bem interessantes para escrutar no sentido próprio do ter-

mo, para tomar parte por parte, com notas. Como não posso fazer tudo, gostaria muito,
por exemplo, que alguém se encarregasse disso nas seções ditas fechadas, que reservo

neste curso para este ano, tentando reintroduzir a função do seminário. Um livro, por

exemplo, do senhor Viggo Brondal sobre Lês parties du discounf", excelente l i vro pu-
blicado em Copenhague por Munsgard f 1948]; um outro de uma senhorita Sorensen.
bem simpática, que se chama: The meaning ofproper nomes147, publicado igualmente

em Copenhague...
Há uns livros no mundo onde se pode ocupar de coisas interessantes, mas não

inteiramente para se consagrar a criar a bomba atómica. E depois há The Theory of

pmpernames de Sir Alan H. Oardiner5'', egiptólogo bem conhecido, publicado pela
Oxford University Press. Esse é particularmente interessante, e eu diria notável,

porque é verdadeiramente uma soma, uma espécie de ponto concentrado, sobre o

assunto dos nomes próprios, do que se pode chamar o erro, o erro consumado,

evidente, aparente, estabelecido.
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Esse erro, como muitos outros, toma sua origem nos caminhos da verdade, a
saber, ele parte de uma pequena observação que tinha seu sentido nas vias da

Aufklãríng. Ele observa que John Stuart Mill"10, instituindo uma diferença funda-

mental na função do nome em geral - ninguém nunca disse até o presente o que é
o nome, mas enfim, fala-se dele, do nome em geral, ele tem duas funções: de denotar

ou de conotar. Há nomes que comportam neles possibilidades de desenvolvimen-

to, essa espécie de riqueza que se chama definição e que lhes remete, no dicionário,
de nome em nome indefinidamente. Isso, isso conota. E depois há outros que são
feitos para denotar. Eu chamo por seu nome uma pessoa presente aqui, na primeira
fila ou na última: aparentemente, isso só concerne a ela. Eu só faço denominá-la. E
a partir daí definiremos o nome próprio como alguma coisa que intervém na nomina-

ção de um objeto, em razão das virtudes próprias de sua sonoridade; fora desse

efeito de denotação não há nenhuma espécie de alcance significativo. Assim é que
nos ensina o senhor Gardiner.

Naturalmente, isso tem apenas pequenos inconvenientes: por exemplo, de for-
çá-lo, pelo menos num primeiro tempo, a eliminar todos os nomes próprios - eles

são numerosos - que têm neles mesmos um sentido. Oxford, vocês podem cortá-lo
cm dois, isso dá alguma coisa, isso se relaciona com alguma coisa que tem relação

com o boi e assim por diante [...] tomo seus próprios exemplos. Villeneuve, Ville-

franclte, tudo isso são nomes próprios, mas ao mesmo tempo isso tem um sentido.
Em si mesmo isso poderia nos colocar uma pulga na orelha. Mas naturalmente, diz-

se: é independente dessa significação que isso tem, que serve como nome próprio.
Infelizmente, salta aos olhos que se um nome próprio não tivesse nenhuma espécie

de significação, no momento em que apresento alguém a um outro, bom, não se
passaria absolutamente nada. Ao passo que, é claro, se eu me apresento a vocês
como Jacques Lacan, digo alguma coisa, alguma coisa que comporta imediatamen-

te para vocês um certo número de efeitos significativos. Primeiro porque me apre-
sento a vocês num certo contexto, se estou numa sociedade, é que não sou um
desconhecido nessa sociedade. Por outro lado, no momento em que me apresento

a vocês. Jacques Lacan, isso já elimina que eu seja um Rockfeller, por exemplo, ou
o conde de Paris! Já há um certo número de referências que vêm imediatamente com
o nome próprio. Também pode acontecer que vocês já tenham escutado meu nome

em algum lugar. Então, naturalmente, isso se enriquece. Dizer que um nome próprio,

cm suma, é sem significação, é alguma coisa de grosseiramente errada! Ao contrá-
rio, isso comporta consigo muito mais que significações, toda uma espécie de soma
ile advertências. Não se pode em nenhum caso designar como seu traço distintivo
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esse caráter, por exemplo, arbitrário ou convencional, uma vez que é a propriedade
por definição de toda espécie de significante; que se tenha insistido bastante, aliás,
desajeitadamente, sobre essa face da linguagem, acentuando que é assim, arbitrária
e convencional. Na realidade, é outra coisa que se visa, é de outra coisa que se trata.

É aqui que toma seu valor esse modelinho que, sob formas diferentes mas na
realidade sempre as mesmas, agito diante de vocês - falo daqueles que são meus
auditores, neste lugar, a partir de minhas aulas deste ano, e que outros conhecem
bem há muito tempo - minha faixa de Moebius, minha garrafa dita de Klein da últi-
ma vez. E disso que se trata, disso que revira pelo avesso, de um modelo, de um
suporte que não é absolutamente próprio considerar como se endereçando apenas
à imaginação, posto que primeiro eu tenha querido fazer-lhes, se se pode dizer, to-
car a faculdade de compreensão, alguma coisa aqui, aí, por trás da fronte, que se
caracteriza justamente por isso que ela não se compreende... e era aí que Freud, em
seus primeiros ensaios, colocava sua mão na cabeça da paciente de quem ele que-
ria justamente levantar a resistência. Era uma das formas primitivas dessa opera-
ção. Não é tão fácil de operar, aí, com esses modelos topológicos. Não é mais fácil
para mim que para vocês. Acontece, algumas vezes, que quando estou sozinho me
atrapalho! Naturalmente, quando chego diante de vocês, fiz exercícios!

Então, para retomar o meu esquema da ultima vez, essa espécie de pequena me-
dusa, esse pequeno nautilus flutuante, sob o qual me deixaram todas as espécies
de figuras que devem esclarecer bem a situação para vocês.

Será que chegamos a ver?

Fig, IV - l

Se esquematizei assim na última vez, essa garrafa de Klein - isto é, tal como os ma-
temáticos, que não são pessoas más, acreditaram dever soprá-la, se posso dizer, essa
garrafa de Klein, para o divertimento do público - se a represento para vocês assim,
exatamente como fizeram os matemáticos - porque há toda uma face da matemática que.
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voluntariamente, se introduz pelo viés da recreação. Não é complicada, uma garrafa de
Klein. Vocês podem fazer disso... Alguém proporia até que se fizesse uma garrafinha
aqui na entrada, onde cada um poderia procurar sua garrafinha de Klein. Seria um signo
de reconhecimento. Não custa muito caro uma garrafa de Klein, sobretudo se as enco-
mendamos em série.

Como lhes expliquei, é uma garrafa, esta aqui, uma garrafa cujo gargalo teria entrado
no interior para ir, como expliquei, se inserir no fundo da garrafa. E se, além disso,
vocês sopram um pouco esse gargalo encovado, então vocês têm esse esquema
muito, muito bonito de uma dupla esfera, uma compreendendo a outra e como da
última vez penso que vocês entenderam, isso é particularmente feliz, de qualquer
forma, para lhes fazer compreender claramente, da maneira a mais original, qual
vantagem o homem pode encontrar muito cedo para seu modelo nessa dupla e con-
jugada imagem do microcosmo e do macrocosmo. A saber, que seria para mim um
jogo — ao qual infelizmente não tive tempo de me dedicar; esboço-o para vocês —
para lhes mostrar que, por exemplo, a primeira
astronomia chinesa, que é genial, garanto-
lhes, a primeira astronomia chinesa, aquela
que se chama de Kai Thien, se compunha
por uma terra assim formulada [fig. IV-3], por
um céu que a recobriria como tigela sobre
tigela - e cujas raízes do céu eram supostas
mergulhar em alguma coisa que se inclina-
vam a considerar, sobretudo, como aquosa N?^ r^S

e que eram levadas como uma tigela revi-
rada seria levada sobre a água. Isso permi-
tia muito mais que a observação muito exa-
la de um certo número de coordenadas geo-
gráficas e astronómicas, mas toda uma con-
cepção do mundo. A ordem, a ordem dos
pensamentos como das coisas e a ordem da
sociedade sendo... inscrevendo-se inteira-
mente, da maneira mais ou menos analógi-
ca, homológica, em relação ao que um tal
esquema permitia marcar das relações do que n * ( ! Fig.IV-3
se poderia chamar as coordenadas verticais,
a.s coordenadas ao azimute, e com as coor-

,f ^\^ polo norte

f ^-—-v -V polo de eclipc
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denadas equatoriais. Quando se estava na China, naturalmente, o pólo norte vinha
quase se colocar assim, como um boné inclinado, e depois o pólo da elíptica, sabia-
se perfeitamente que ele era diferente, vinha se marcar ao lado. Isso podia se pres-
tar a todas as espécies de diferenciações, de analogias, eu lhes disse, de inter-nós
classificatórios, e de correspondências onde cada um podia encontrar seu lugar
com mais facilidade que alhures.

Esse esquema fundamental - faço intervir para vocês a astronomia chinesa, é
um exemplo - esse esquema fundamental, vocês o encontrarão sempre, e em todos
os níveis de metamorfose da cultura, mais ou menos enriquecido, mas sensivel-
mente o mesmo; mais ou menos contundido, mas com as mesmas saídas, quero dizer,
saídas necessárias sempre mais ou menos camufladas pois, naturalmente, aqui (em
A] não se sabe o que se passa entretanto, como na base da experiência analítica,
pode-se igualmente se dispensar de saber o que se passa, a saber, onde está o ponto
da sutura, o ponto da sutura entre o que eu poderia chamar a pele externa do inte-
rior, e o que eu poderia chamar a pele interna do exterior.

Sem dúvida, a análise, eu lhes disse, aprendemos um certo caminho de acesso
ao entre-dois, uma certa maneira que o sujeito pode ter, de qualquer forma, de se
embaraçar em relação a sua situação no interior dessas duas esferas, a esfera inter-
na e a esfera externa; ele pode chegar a se colocar no entre dois, lugar estranho,
lugar do sonho e do Unheimilchkeit.

Fig. 1V-4

Em suma, se vocês me permitem ser categórico, eu diria que a questão é a se-
guinte. Quando vocês tiverem tido uma vez em suas mãos -e seria talvez por isso
uma razão de propagar de fato o modelo da garrafa - uma garrafa de Klein, vocês
poderão derramar aí água pelo único orifício que ela apresenta, para vocês que a
seguram como um objeto. Ela passará então aqui, pelo pescocinho de cisne e virá
nesse entre-dois se alojar assim, atingindo um certo nível. Pela operação inversa,
vocês poderão fazer sair daí um certo número de goles, vocês poderão até beber
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nessa garrafa, mas vocês verão que ela é maliciosa, pois uma vez introduzida a água
no interior, não é tão fácil assim retirá-la toda.

Aqui passamos para o plano da metáfora. O que é, em suma, ir explorar o campo
do sonho ou da estranheza na análise? E ir se aperceber do que está imprensado, se
se pode dizer, entre essas duas esferas, por uma significação, por um significado,
que primeiro... do qual está feita primeiro a mistura. Remete-se ao significado em
circulação; trata-se de saber para que fazer. Se nós nos fiamos na ajuda que espero
dessa pequena imagem, deveria ser para evacuá-la pura e simplesmente; não é para
recolocá-la no interior. Não é para refazer para nós uma alma com essa alma, que já
nos obstruía bastante por esse movimento de oscilação que resistia - como não
sat>emos exatamente nem o modo, nem o equilíbrio, nem os estrangulamentos des-
sa vacuidade -jogava como um leste absolutamente não dominável. Porque basta
complicar um pouquinho essa figura - entrego isso à fantasia e à imaginação de
vocês - para que vocês vejam que apenas ness'a condição, naturalmente, de ins-
crever nela pequenas câmaras, pode-se fazer um instrumento de uma estabilidade
particular, um instrumento, por exemplo, que basta inclinar um pouquinho para que
logo ele se precipite e se incline por terra.

O alvo, o objetivo da evacuação da significação é, entretanto, exatamente o primeiro
aspecto sugerido pela perspectiva de nossa experiência. Até um certo grau, como
acontece que ela não opere mais facilmente? É devido às propriedades enganadoras
da figura. Vou tratar de me explicar, de fazer compreender o que quero dizer neste
momento. A figura é, justamente, a garrafa de Klein aqui desenhada, sob um aspecto
enganador porque é o aspecto sob o qual efetivamente a estrutura nos engana: é o
aspecto sob o qual parece que nossa consciência, que nosso pensamento, que nos-
so poder de significar redobra, como um forro interno, o que o enveloparia, mediante
o que vocês só terão que revirar o objeto e criarão essa ideia de sujeito do conheci-
mento que inversamente, ele, envelopa o objeto do mundo que ele propõe.

Apenas quando há pouco, eu dizia, que não é propor aí alguma coisa que seja da
ordem do intuitivo, que não é mesmo absolutamente o esboço de uma nova estéti-
u« transcendental, que lhes convidava antes a desconfiar das propriedades imagi-
nativas do que eu chamava impropriamente o modelo, é que uma verdadeira garrafa
de Klein - se eu ouso me exprimir assim, introduzindo pela primeira vez aqui a pa-
luvra verdade, e no nível em que convém - uma verdadeira garrafa de Klein não
loina essa forma, essa forma que desenho no quadro grosseiramente, a saber, para
u clareza sob uma forma de corte transversal, e que, naturalmente, vocês imaginam,
se posso dizer, em seu volume, o que quer dizer, em sua redondez, vocês fazem cada
uniu das partes virar em torno dela mesma, se cilindrificar, o que lhes permite ver.
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Apenas, vejam, uma superfície topológica é alguma coisa que necessita da distin-
ção entre duas espécies de propriedades suas: as propriedades inerentes à super-
fície e as propriedades que ela toma pelo fato de que, essa superfície, vocês colo-

cam-na num espaço real, em três dimensões.
Da mesma forma... da mesma forma, tudo o que pode ser aqui imajado da signi-

ficação fundamental da relação microcosmo/macrocosmo tem sentido somente na
medida em que as propriedades subjetivas inerentes a essa topologia são imersas
no espaço da representação comum do que se chama comumente intersubjetivida-

de, palavra que escutei durante anos um certo número de pessoas, supostas traba-
lhar comigo, gargarejar no fundo da garganta, acreditando que elas apreendiam nessa
palavra, intersubjetividade, o equivalente de meu ensino: que é o fato de que um
sujeito compreende um outro sujeito, que um visconde encontra um outro visconde,
que um policial encontra um outro policial que faz o fundamento do mistério e a es-
sência da experiência psicanalítica. A dimensão da intersubjetividade não tem abso-
lutamente nada a ver com a questão que estamos elucidando. A verdadeira forma
podemos tentar aproximá-la, sempre para comodidade de vocês, colocando-a em nosso
espaço de três dimensões. Mas vocês vão ver o que ela vai sugerir, concernente aos

impasses de que se trata em nossa experiência, de vias bem diferentes.
Em sua essência, essa garrafa de Klein, o que é? É simplesmente alguma coisa de

bem próxima a um toro, quero dizer de um cilindro que vocês encurvam para que ele
se rejunte pela sutura de dois cortes circulares que terminam - contanto que seja
um - esse cilindro mutilado, mediante o que vocês farão o que se chama um anel.
No lugar disso suponham que esse cilindro mutilado, que vocês estão transfor-
mando em toro, vocês deixavam aberto aqui o corte circular, mas que o outro corte

circular que se trata de suturar, vocês o levavam, como representa para vocês esse
pequeno desenho, de maneira a deixá-lo aberto, ou de uma maneira onde a sutura,
onde o corte - lembrem-se de sua prática económica - onde o corte se faz, se se

pode dizer, do interior, de tal sorte... se vocês querem, tomem pelo viés aqui, o exte-
rior de baixo vai vir se reunir, se continuar com o interior da outra parte de baixo, e
igualmente aqui, do outro lado. Vocês terão o quê? Se vocês não o mergulham no
espaço em três dimensões da intersubjetividade comum, vocês terão alguma coisa
que é ao mesmo tempo aberta e fechada, uma vez que essas superfícies não se atra-
vessam senão na medida em que vocês estão num espaço de três dimensões. Con-
forme sua propriedade interna de superfície, não é absolutamente necessário supor

que elas se atravessem para terminar nesse estado de sutura.
É exatamente o mesmo esquema que aquele que lhes lembrei quando, represen-

tando para vocês a forma fundamental de uma superfície de Moebius, que é essa
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espécie de lâmina tal que vocês podem
representá-la tomando uma simples fai-
xa e enodando-a a ela mesma depois de
uma simples meia volta... Vocês só po-
dem fechá-la por uma superfície que se
recorta nela mesma, e se essa superfí-
cie não se recorta ela mesma, a superfí-
i'ie de Moebius a atravessará. Isso é uma
necessidade implicada pelo mergulho no
espaço em três dimensões, mas não de-
fine de maneira alguma nelas mesmas as
propriedades da superfície.

Vocês me dirão, estamos nele, nesse
espaço de três dimensões! Bem, de fato,
esinnios nele. Mesmo no espaço em três
dimensões também é verdade que essa
esnumra tem uma qualidade privilegia-
da < | i i e a distingue de uma outra e que é
essa aqui. O que vem ocupar em meu -y
esquema o contorno dessa entrada, des-
se huraco, desse orifício que a especifi-
«•» e, que de fato essa superfície don-
de íis coisas não são orientáveis porque
i'|.is podem sempre passar do direito ao
nvesso - o lugar dessa abertura é es-
sencial, estruturante para as proprieda-
iU"> (In superfície; ela pode ser ocupa-
da por qualquer ponto da superfície,
nwiíi bastará um pouquinho de imagi-
Miicão para ver que contrariamente a um
iinel. u um toro, que de qualquer forma
oii» i pode senão se revirar sobre si rnes-
HHI vocês podem fazê-lo permanecer
•n i mesmo lugar, mas ele revira em todo
>.eu leciclo - de uma maneira aqui intei-
líiinenle contrária, é em cada lugar do te-

Kg. IV-5

Fig. IV-6
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eido que pode, por um sopro deslizante, se produzir esse anel de falta que lhe dá

sua estrutura.
Isso é, para falar propriamente, o que tentamos considerar, hoje, concernente ao fe-

nómeno dito do esquecimento do nome próprio. A tese é a seguinte: tudo o que os
teóricos, e principalmente os linguistas, têm tentado dizer sobre o nome próprio trope-
ça ao redor disso que seguramente é mais especialmente indicativo, denotati vo que um

outro, mas que se é incapaz de dizer em quê. Que por outro lado há, justamente em
relação às outras, essa propriedade, sendo exatamente o nome em aparência o mais

próprio para alguma coisa de particular, de ser justamente o que se desloca, o que viaja,
p que se lega, e em suma, se eu fosse entomologista, o que é que eu desejaria a mais ao
mundo senão ver um dia se chamar uma tarântula por meu nome? O que é que isso pode

querer dizer? Por que é que o nome próprio, simplesmente dito essa parte do discurso
que teria características que a especificariam absolutamente, por que é que, justamente,
se pode empregar - contrariamente ao que dizem na ocasião, porque não se pode ima-
ginar em qual tipo de deslizamento de escrita um sujeito semelhante pode seduzir os

linguistas - pode-se empregá-lo perfeitamente no plural, como cada um sabe? Dizem os
Durand, os Pommodore, tudo o que vocês queiram, os Brossarbourg em Courteline -

vocês se lembram? L'lumneurdes Brossarbourg, [...] Pode-se empregar um nome
verbalmente, em função de verbo, em função de adjeti vo, até de advérbio como talvez

um dia mostrarei a vocês.
O que é que é esse nome próprio, na ambiguidade dessa função indicativa, e que

parece encontrar a compensação pelo fato de que suas propriedades de reenvio
não são especificamente - ainda que elas o sejam - do campo significativo, se tor-

nem propriedades de deslocamento, de salto? É preciso nesse nível dizer, como penso,

que é a isso que Claude Lévi-Strauss chega, em seu pensamento e no que ele arti-
cula, no nível do capítulo "Universalização e particularização", do capitulo "O indi-
víduo como espécie" em O Pensamento Selvagem'"'. Ele tenta integrar, mostrar que
o nome próprio não liga nada de mais específico que o uso conscientemente clas-

sificatório que ele dá às categorias cm suas oposições para que, no pensamento,
em sua relação com a linguagem, elas determinem um certo número de oposições

fundamentais, de recortes sucessivos, de clivagens que permitam de alguma forma
ao pensamento selvagem encontrar exatamente o mesmo método que é aquele que

Platão dá, por ser aquele, fundamental, da criação do conceito e nosso nome pró-

prio não seria, no final das contas, senão para se inserir como o último termo desse
processo classificatório, aquele que exprime as coisas com precisão para enfim al-
cançar o indivíduo como um ponto precisamente particular da espécie. É claro -

peco-lhes que se reportem a esses capítulos - que no movimento mesmo de eluci-
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dação que é aquele ao qual ele se esforça, Levi-Strauss encontra o obstáculo, e o

designa. Ele,o designa... designa, para falar propriamente, porque ele aí encontra a
função do doador de nome. O nome próprio é um nome que é dado. Pelo padrinho,

dirão vocês, e isso poderá lhes bastar de fato, se vocês resolvem fazer do padrinho

o alguém diferente. Apenas, não há apenas o padrinho, há também todos os tipos
de regras, há momentos, há toda uma configuração que é uma configuração da tro-
ca e da estrutura social, e é aqui que Claude Levi-Strauss se deterá para dizer, e

dizer com razão, que o problema do nome próprio não poderia ser tratado sem intro-
duzir uma referência estrangeira ao campo propriamente linguístico; que ele não
poderia ser isolado como parte do discurso fora da função, difuso que o define.

É precisamente contra isso que levantarei, aqui, a objeção de um outro registro.
li também falso dizer que o nome próprio é, aí, o fechamento, a redução ao nível do

exemplar único - do mesmo mecanismo por onde se procedeu do género à espécie
e por onde progrediu a classificação - é também falso fazê-lo, e também perigoso,

e também pesado em consequências comos na teoria matemática dos conjuntos,
confundir o que se chama um subconjunto que compreende apenas um objeto com
esse objeto mesmo. E é aqui que aqueles que se enganam, que fazem erro, que aqueles
que se aprofundam muito e perseveram em seu erro terminam por se tornar para nós
um objeto de demonstração. Bertrand Russell identificou de tal modo o nome pró-

prio ao denotativo e ao indicativo que terminou por dizer que o demonstrativo, o
demonstrativo that, comi) ele diz em sua língua, este, é o nome próprio por excelên-

cia. Perguntamo-nos por que ele não chama esse ponto x, no quadro negro que lhe
c famil iar, por que ele não o chama António, por exemplo, e a essa ponta de giz Honorine.
Por que é que nos parece totalmente absurdo essa espécie de consequência? Há

muitas maneiras de lhes conduzir na via onde quero lhes conduzir e de início, por

exemplo, isso, que pode saltar aos olhos imediatamente; isso não virá à ideia de
ninguém porque esse ponto, por definição, se o coloco no quadro por aqui, numa
demonstração matemática, é justamente na medida em que esse ponto é essencial-

mente substituível, e é por isso também que não chamarei nunca a essa ponta de
giz Honorine; eu poderia chamar por esse nome, em compensação, o que Diderot
chamava ma vieille robe de chambre3*.

Isso é apenas um hint, que faz intervir a função do substituível. E ao mesmo

tempo, no lugar e por hoje - visto a hora - dar imediatamente o pulo que talvez nos

permitiria articular melhor, encadear na próxima vez, lhes direi que não é como exem-
plar da espécie contraída enquanto única, através de um certo número de particu-
laridades, tão exemplares quanto possam ser, que a particularidade é denominada

por um nome próprio; é nesse sentido que ele é insubstituível, isto é, que ele pode
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faltar, que ele sugere o nível da falta, o nível do buraco, e que não é como indivíduo
que me chamo Jacques Lacan, mas como alguma coisa que pode faltar, mediante o
que esse nome vai em direção do quê? Recobrir uma outra falta. O nome próprio é
uma função volante, se se pode dizer, como se diz que há uma parte do pessoal, do
pessoal da língua na ocasião, que é volante; ele é feito para ir preencher os bura-
cos, para lhe dar sua obturação, para lhe dar seu fechamento, para lhe dar uma falsa
aparência de sutura.

É por isso... eu me desculpo, a hora é avançada para que eu possa ainda falar
hoje muito tempo, mas talvez esteja aí apenas uma ocasião para vocês, e meu Deus
fácil de preencher, de ir ao texto, de ir ao texto que concerne a esse esquecimento
do nome próprio. O que é que vocês vão ver ali? Vocês verão alguma coisa que se
imaginará muito melhor se vocês partem da noção de que o sujeito é inerente a um
certo número de pontos privilegiados da estrutura significante e que são de fato -
está aí a parte de verdade no discurso de Gardiner - para colocar no nível do fone-
ma. Mediante o que, convém dar todo seu relevo a isso, é que se Freud não evocou
o nome de Signorelli, ele o diz, é devido a circunstâncias na aparência inteiramente
exteriores, inteiramente caducas, inteiramente contingentes. Ele estava com um senhor
numa viatura que os levava a Ragusa, em direção a um lugar onde ele devia retomar
a estrada de ferro. De que é que se fala? Fala-se de um certo número de coisas, e
depois há coisas que não se dizem. E por que não se dizem? É isso que vamos ver.
Não se dizem, seguramente, porque as pessoas as recalcam! Muito longe disso. Ele
está falando, então, com esse homem cuja curiosidade dos biógrafos nos reservou
mesmo o nome - é um senhor Freyhau, legista ou homem de lei em Viena - e falam
sobre diversos assuntos, e em particular Freud evocando... evocando o que lhe
contou recentemente um amigo, Freud evocando-o, fala de pessoas desse país. que
não se está, para falar propriamente, atravessando posto que se está na Dulmácia,
mas que não é longe, é a Bósnia, é a Bósnia ainda conservando todos os tipos de
traços de uma população muçulmana - a Bósnia não estava há muito tempo sepa-
rada do império otomano - Freud observa a que ponto esses camponeses são o
quê? Respeitadores, deferentes, excelentes face àquele que se encarrega de sua
saúde, em suma, que opera ao lado deles como médico, e evoca o que lhe trazia
esse amigo - de quem temos igualmente o nome, graças a Freud dessa vez, nas
notas do artigo de 1898 do qual eu lhes falava há pouco, que essas pessoas, quan-
do se é levado a lhes dizer que seguramente seu próximo que está ali sobre seu leito
vai morrer: "Herr!" diz o camponês bósnio, "Senhor!"... mas com a nota de reverên-
cia que - num país de estrutura social arcaica -, a nota de reverência que comporta
esse nome, o acento voluntário de senhor "Herr, sabemos bem que se tu tivesses
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podido fazer alguma coisa, seguramente seria feita, ele estaria curado, mas uma vez
que não podes, que as coisas se passam como Deus quer, é em suma, é a vontade
de Alá".

Eis o que conta Freud. E o que é que ele não conta? Ele não conta coisas, meu
Deus, que não se conta assim a qualquer um, e especialmente a qualquer um diante
de quem, justamente, acabamos de elevar por pouco que seja a dignidade médica,
não lhe conta que seu amigo mesmo, médico na região Bósnia, disse que para essas
pessoas o preço da vida está de tal modo ligado, está essencialmente ligado à se-
xualidade que, a partir do momento em que por esse lado ele não tem mais nada, a
vida, bem, faz-se certo se livrar dela. Ora, sem dúvida está aí um termo que não é
absolutamente indiferente para Freud, por qualquer razão que seja, nesse meandro
de sua vida. Não se pode seguramente dizer, em todo caso, que seja um nó, uma
ligação que seja de alguma maneira para ele rejeitada, uma vez que é justamente na
medida em que isso interessa duplamente, primeiramente sua prática, lembrem-se
do texto - para aqueles ao menos que o têm ainda fresco na memória - lembrem-se
da função que faz intervir um outro nome próprio, o nome de um vilarejo, de uma
pequena cidade que está ao pé da colina do [...] que se chama Trafoi, onde ele re-
cebeu a notícia, precisamente, da morte de um de seus pacientes que não pode tolerar
uma tal desgraça como aquela de sua potência viril e que se matou. Ele recebeu a
notícia disso quando ele estava em Trafoi. Por outro lado, cada um sabe bem que
tiesse momento, precisamente, é sobre a importância fundamental, psíquica, estru-
turante das funções do sexo e da ligação do sujeito com tudo o que daí resulta que
seu pensamento é sustentado. É justamente na medida em que ele não vai além, que
cie não vai além do que ele poderia trazer daquilo que ele deu de alguma maneira
como outra característica de sua clientela particular de médico (...].

O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer, que alguma coisa que
não está recalcada, que é re-evocada, um discurso, um discurso perfeitamente for-
mulado por ele, e que ele não tem mesmo necessidade de fazer um esforço qualquer
para re-evocá-lo, ele o re-evoca imediatamente quando ele se dá conta do negócio?
O que é que quer dizer que os efeitos, não absolutamente de um recalque, mas de
um discurso refreado, unterdriickt, para empregar mesmo o termo que temos a nosso
alcance no vocabulário de Freud, de se interessar sobre esse assunto de que a ar-
ticulação, que a distinção, que a definição entre itnterdruckt e verdrangt nunca foi
convenientemente articulada. Vejam Rede, um discurso... um discurso que, sobre a
meia de seda costurada dessa maneira bizarra no interior e no exterior, um discurso
que passa ao exterior [...], ele é ausdrilkt, se vocês dão ao aus não o sentido que ele
(em no ex-primir, mas passar por fora, hin aus. E então o quê? Como se faz isso? Por
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que é que isso se espicha? E o que é que se passa para que alguma coisa nesse
momento aí se perturbe - e é isso... e é sobre isso que Freud acentuou - alguma
coisa se perturba que tem como resultado que, de Signorelli, o que é que sai? É que,
nesse fenómeno singular que chamamos aqui esquecimento, e que eu disse há pouco
que era igualmente um mecanismo da memória, diante do buraco que ele produz e
que cada um sabe por sua experiência, cada um sabe o que acontece quando pro-
curamos justamente o nome próprio que não conseguimos encontrar, bem, produz-
se coisas. Produz-se uma metáfora, produzem-se substituições. Mas é uma metáfo-
ra bem singular, pois essa metáfora é inteiramente o inverso daquela da qual pude
articular a função para vocês, função criadora de sentido, de significação, de sons,
de sons puros que chegam.

E por que bizarramente esse BO de Botticelli? Termo tão perto de Sigorelli, tão
perto que ninguém mais que Freud o disse; que não é apenas o ELLI que sobrena-
da, é mesmo o Ode Signorelli-Boltraffio. Sem dúvida, aqui, a outra parte é fornecida
por Trafoi, mas ainda esse BO e esse BO, Freud o encontra imediatamente, ele sabe
muito bem de onde ele vem: ele vem de um outro par de nomes próprios que são
para falar propriamente Bosnia-Herzegovina. E o Her de Herzegovina, é o quê? Esse
Herr da história, esse Herr em torno do qual gira então alguma coisa, será que não
está aí... Aqui eu deixo o texto, o texto de Freud, porque o que quero lhes mostrar é
que, aqui tudo se passa como se, pelo fato da acomodação do sujeito ao Herr po-
derosamente esclarecido pela conversação, colocado no cume do acento do que
acaba de fazer de um a outro dos sujeitos a confidência; é como se o BO viesse aí
se colocar em algum lugar num ponto marginal. E o que é que ele designa senão o
lugar de onde o Herr puxa Freud?

O que Freud não diz nesse primeiro tateamento, porque ele não pode absoluta-
mente ainda vê-lo, articulá-lo, porque a noção não veio mesmo à luz, não emergiu
mesmo plenamente na teoria analítica, o que ele não vê, é que o problema de que se
trata aqui está essencialmente ligado à identificação. Esse Herr de que se trata é
esse Herr que guardou nessa ocasião todo seu peso e todo seu ardor; que não
quer se deixar levar com esse simples cavalheirozinho da lei, ir um pouco longe demais
na confidência médica; é, aqui está o médico, o Herr, vejam. Freud, por uma vez
identificado ao personagem médico que tem muito cuidado com o outro..

Mas o que é que ele perde aí? Ele perde aí como sua sombra, seu duplo, que não
é talvez igualmente, como o texto o diz, o Signor... é talvez ir muito longe, como se
vai sempre na tradução, no sentido de dar [...]. Quanto a mim, eu seria levado, so-
bretudo, a ver que o O de Signor não está perdido do todo, e mesmo redobrado
nesse Boltrafio, nesse Botticelli; a pensar que é o sig, que é igualmente o signans
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que o Sigmund Freud, é o lugar de seu desejo para falar propriamente, enquanto
que ele é o verdadeiro lugar de sua identificação, que aqui se encontra colocado no
ponto de escotoma, no ponto de qualquer forma cego do olho. E, porque tudo isso
tem a ver igualmente com o que no ano passado eu evoquei concernente à função
do olhar na identificação que - não omitam isso, que está no texto, e igualmente
fortemente articulado, e deixado sem solução - é que Freud nota que em vários
casos que ele tem assim indicado, se produz alguma coisa inteiramente singular, no
momento mesmo em que desse Signorelli, por ele igualmente admirado, ele fracassa
em encontrar o nome, o que é que, sem cessar - deixem-me avançar meu próprio
discurso - o que é que não cessa de olhá-Iõ?

Digo, antecipo porque não é isso que Freud nos diz. Ele nos diz que nesse mo-
mento, durante todo o tempo que ele procurou o nome de Signorelli - e ele termi-
nou por encontrá-lo, alguém lhe deu esse nome; ele não o encontrou ele mesmo -
durante todo esse tempo, a figura de Signorelli, que está no afresco de Orvieto, em
algum lugar embaixo à esquerda e as mãos juntas, a figura de Signorelli não cessou
de lhe estar presente, provida de um brilho particular. Eu contesto aqui a alguém
que, atento às minhas ideias, me colocava recentemente a questão: o que é que
você queria dizer exatamente, o que é que continua escrito no texto de seu seminá-
rio quando você diz, o sujeito, de onde ele se vê, não é de lá que ele se olha? li
lembrem-se também do que eu lhes disse que era o quadro: o verdadeiro quadro e k-
v olhar, que é o quadro que olha aquele que cai nesse campo, e em sua captura: que
0 pintor é aquele que, do Outro diante dele faz tombar o olhar.

Signorelli, aqui, e na medida mesmo em que ele brilha nessa falsa identificação,
nesse recorte falacioso da superfície em que Freud se aferra, se prende e se recusa a
iliir lodo seu discurso, o que ele perde aí dessa identidade circundada por esse bury
w do nome perdido e por esse sign... por esse sign encarnado justamente no termo
1 mi uma espécie de prodigiosa chance do destino, que está aí verdadeiramente escri-
to, rscrito em significante, o que é que sai daí? Mas a figura, a figura projetada diurno
iti-U4 . (Me que não sabe mais de onde ele se vê, o ponto de onde ele se olha.

Porque esse S do esquema, onde lhes mostrei que se constitui a identifMlçno
|ti mund ia l , a identificação do traço unário,-a identificação do I, de onde em algum
lii|.'!ir, para o sujeito tudo se marca, esse S, naturalmente, não tem nenhum ponio. l!
ihso que está por fora que é o ponto de nascimento, o ponto de emergência de ai
jiiiniii criação que pode ser da ordem do reflexo, da ordem do que se vê, do que se
i t i> ' íwi /a de secreto, do que se marca, do que se institui como intersubjelividadc.
l ',«• esclarecimento súbito que ocorre sobre a própria imagem daquele cujo nome
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está perdido, daquele que se presentifica aí como a falta, é verdadeiramente... e Freud
deixa a coisa suspensa, nos deixa de alguma forma [...], nos deixa adivinhar como se
diz sobre o assunto, é a aparição desse ponto de emergência no mundo, desse ponto
de surgimento por onde o que não pode, na linguagem, se traduzir senão pela falta,
vem ao ser.

Tradução: Letícia P. Fonseca

, 7X -

LIÇÃO V

13 de janeiro de 1965

É preciso que vocês saibam que eu me interrogo se satisfaço, tanto quanto pos-
so, aos deveres de meu discurso. Não basta que me venham homenagens; que como,
por exemplo, da última vez, ufaena1 tenha sido exitosa. O que pode comportar de
eloquência é uma complacência por parte de meus a.uditores, não como em mais de
um lugar simula-se garanti-lo, uma fonte para mini de satisfação. E essa espécie de
cumprimentos, sobretudo quando eles me vêm de onde eu endereço uma mensa-
gem precisa, deixa-me ainda mais desiludido.

Mas do mesmo modo, se é dos pontos dessa assembleia que sei muito bem a
quem me endereço, é a toda uma parte, uma parte desses rostos que vejo e revejo
a ponto de, no fim, marcá-los, reconhecê-los, que pude me interrogar sobre o que
motivava aqui a presença de vocês. E essa é uma das ra/.õcs pelas quais eu quis
instituir a quurta-feira fechada de meu seminário. Para falar propriamente, é ela que
dará novamente um sentido a essa palavra seminário, na medida em que, espero,
alguns queiram aqui contribuir. É para essa ocasião que, tendo pedido que me so-
licitassem essa entrada, o que não é feito para ser recusado, mas exatamente ao
umtrário. Tive também a oportunidade para mim preciosa, não apenas de ver - sou
i-upaz. por vários tipos de ecos, de imaginar o que podem recolher tantas orelhas
inclinadas a seguir meu discurso - mas de recolher de suas bocas o testemunho do
que cada um e cada uma dessa parte de meu auditório parece procurar efeti vãmente
no que acabam de escutar aqui.

l lá aqueles que me dizem com simplicidade que não compreendem tudo, mas que
tk-pois. sem refletir, vêm algumas vezes me dar o testemunho de que eles se censu-
uiin por lê-lo feito, e que na ocasião se acharam tolos. Que eles se tranquilizem, eles
mio são os únicos, e têm a vantagem sobre os outros de se dar conta disso! O que
i- i|iie quer dizer que eles não compreendem tudo? Que não compreendem - e por
nuisu disso, porque posso fornecer-lhes aqui - todo um contexto, que é aquele
tios pontos de apoio onde tento assentar para vocês o que me parece concluir-se
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de uma experiência, da experiência analítica, sobre a qual forçosamente avancei mais
que eles - falo para essa parte de meu auditório à qual fiz alusão há pouco. Eu não
posso, nesse contexto, quero dizer no que aqui me permite indicar, a esse ou aquele
setor mais advertido de meu auditório, qual correspondência precisa pode se en-
contrar nas fórmulas, saídas de minha experiência, que não são inteiramente legí-
veis por todos, precisamente em semelhante via de pesquisa.

Por exemplo, da última vez, essas pesquisas sobre o nome próprio onde a flutu-
ação, até mesmo o enfraquecimento, o paradoxo notável das fórmulas de determi-
nado pensador nos dão o meio de controle que nos garante ser, quando abordamos
um ponto de coerência, de coerência interna, de coerência que eu poderia dizer glo-
bal de toda nossa experiência como aquele que propus da última vez sob o título de
identificação, que nos dão o testemunho de que a propósito do nome próprio, não
apenas linguistas mas lógicos, até mesmo digamos a palavra — merece ser pronun-
ciada quando se trata de Bertrand Russell - pensadores, hesitam, derrapam, come-
tem até erro, quando eles abordam esse ponto da identificação a propósito do uso
privilegiado que teria o nome próprio enquanto designando o meio eleito da indica-
ção, da marca do particular tomado como tal. Certamente nós aqui somos responsá-
veis, nós analistas; quero dizer que não poderíamos ser dispensados de trazer nossa
contribuição, se nossa experiência nos permite testemunhar uma função de oscila-
ção, de vacilação, de dinâmica especialmente indicadora por onde a função do nome
próprio se acha impl içada em alguma coisa que é exatamente nosso campo, o campo
da experiência psicanalítica, se ela merece ser designada como faço, numa certa ma-
neira mais integrante, mais específica que qualquer outra, de ali impl içar o sujeito.

É por isso que não é necessário que todos aqueles que estão aqui tenham já
presentes, no nível de seu conhecimento, de sua cultura, digamos, esses termos de
referência: que a esse respeito possam permanecer vários pontos de discussão,
anzóis suspensos, pontos onde eles terão mais tarde, mais adiante, que encontrar
os pés, no sulco das linhas às quais eles lerão que se referir. Certamente eles não
terão nada a perder em sua caminhada ao se lembrar aqui do fio condutor que eles
puderam tomar naquela ocasião, e em muitos esse sentimento do fio condutor, do
Leitfaden, me é dado de uma maneira que não é ambígua e que me garante que a
linguagem não tem necessidade de ser carregada de erudição explícita, de referên-
cias - cujo campo que tive que percorrer me impede de lhes dar sua l ista a cada vez
- que eles não têm necessidade de tudo isso para sentir que em tal ou qual de seus
trabalhos particulares meu discurso serve-lhes de fio condutor.

É por isso que, a todos aqueles que me trazem - de uma maneira que creio enten-
der e que creio poder me assegurar - esse testemunho, a porta deste seminário está
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abeta por direito, mesmo se eles não entendem nada, razões que, em certos casos,
sãcbem legítimas, se esforçar demais para aqui contribuir. Não importa em quem é
quffiu sinto que esse discurso radical, como nossa experiência - a experiência analítica
- oé, traz, por quão perto ou longe que seja, uma semelhante ajuda; desses todos
eu icsejo a presença e eles podem constatar que não a recusarei.

» demanda que fiz não é, portanto, destinada, se posso dizer, a fazer um ato de
fiddidade, a curvar a cabeça sob não sei qual arco à entrada, é um desejo de conhe-
cer! quem falo e em que med ida posso ter que responder mais precisamente a sua
quetão. E para se observar, aliás, que, à parte algumas exceções eminentes ou
notveis, fui surpreendido, assinalo para vocês - isso não me faz falta, eu espero -
'qilefui surpreendido, talvez pela pouca solicitude daqueles que, tendo muitas ra-
zoe para vir aqui precisamente para contribuir, não acreditaram - por uma ou outra
razio, talvez porque sintam adquirido antecipadamente seu direito de entrada -
pre;isar para mim expressamente o que deles eu esperava de mais articulado, a sa-
berem que medida eles estarão dispostos a trazer então, aqui, a este círculo, este
círuilo mais restrito, a contribuição de seu trabalho.

tenso, então, ter suficientemente precisado, repetido, repetido em tempo desde
queestamos a quinze dias do que será a primeira quarta-feira que qualifiquei - vocês
oscilaram em que sentido - quarta-feira fechada ... Sou forçado a retornar à fórmu-
la, <ue vocês sintam que ela n3o é para se tomar, de maneira alguma, de uma manei-
ra exclusiva, essa quarta-feira, fechada quer dizer que nela só entrarão aqueles que
estverem, nessa data, munidos da carta que os convida expressamente.

foliemos ao nosso assunto, aquele no qual os deixei na vez passada. O que quer
dizir, o que indicava o momento a que tínhamos chegado? De onde retomarei hoje?
Quil é o sentido desse aparelhinho do qual alguns observam o que chamarei, ou o
quetêm chamado, a ternura com a qual eu modelei a forma dessa garrafa de Klein?
Qtiil é essa fantasia? Será que é preciso escutar aí uma coisa outra que parábola?
li c»mo frequentemente para alguns a questão parece nova, onde quero chegar com
ussís modelos?

Creio ter designado suficientemente o ponto pelo qual esse modelo especial, entre
otite, posto que ele faz parte de uma família, ele não está sozinho, ele se associa
no ^ue eu chamei oportunamente, evocando-lhes mais ou menos para seu uso, o
um c o rros.i-cap, com essa introdução fundamental daquilo que pode distinguir
iinsdos outros na medida em que aí intervém ou não essa superfície singular se
t-nolamlo de uma maneira específica a si mesma, que lhe dá, se ela se desenha ou

KC iiola numa faixa, a propriedade singular de ter apenas uma face, uma borda, a
MifKi l ide de Moebius. Eu a nomeei, meu discurso o indicou, que na garrafa de Klein,
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Fig.V-1

onde se representa de uma maneira surpreendente para dar um suporte manejável
à imaginação, em seu esquematismo, que a garrafa de Klein ilustra alguma coisa
que se chama, numa superfície própria para nos deter, para se oferecer de alguma
forma à apreensão, desde que à maneira do toro ela se apresenta num primeiro as-
pecto como um punho, a nos oferecer a imagem do que resulta desse ponto de revi-
ramento que lhe vem em seu próprio declínio, por onde o que vem de um lado pelo
interior se encontra em continuidade com o exterior do outro lado, e que do outro
lado, igualmente, o exterior com o interior. Isso, em suma, não é tão fácil de se imagi-
nar, mas afinal não é tão simples assim dar um esquema tão propício para nos deter.

Se, por outro lado, no discurso, no discurso hegeliano, por exemplo, e nesse
admirável prólogo à Fenomenologia que Heidgger isola nos Holzwege'* para fazer
sobre ele um longo comentário, mas que nele apenas, em duas, três páginas verda-
deiramente admiráveis, incríveis, sensacionais e que quase todas elas poderiam
simplesmente bastar para nos dar a essência do sentido da fenomenologia, vemos
em algum lugar designado o ponto de retorno da consciência como o ponto único
necessário onde pode se alcançar o fechamento. E em nenhum outro lugar mais que
nesse texto se assegura o caráter de fecho que constitui a noção do saber absolu-
to, permitindo forçar com o dedinho, empurrando com uma audácia o sentido desse
sujeito-suposto-saber do qual lhes falei aqui frequentemente e que vocês escuta-
ram com razão como o sujeito suposto saber para o paciente, aquele que espera,
aquele que põe no Outro, no Outro cuja natureza ele ainda não sabe por saber ape-
nas que há duas acepções do outro, que coloca esse sujeito-suposto-saber, que eu
lhes disse que eleja é toda a transferência, no nível do discurso de Hegel.

Tomem esse termo de sujeito identificado ao fecho do saber, e, melhor que essa
metáfora afinal aproximativa - e que nada evoca especialmente na imaginação a
natureza absolutamente radical -essa metáfora do reviramento da consciência não
é, eu creio, em vão, nem sem razão fundamental, sem que aí tocássemos o que cha-
marei, fórmula simples, sem que aí tocássemos o que chamarei, as coisas mino elas
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são. Afinal, nos é bem lícito fazer uso filosófico -digo, para conduzi-los numa certa
via - e fórmulas as mais comuns e as menos atraentes aparentemente, se por seu
alcance elas indicam que entendemos nos mantermos igualmente distanciados de
um discurso prematuro sobre o ser enquanto ser, mais distanciados ainda de um
discurso sem dúvida aviltante, não sem razão, por todas as ambiguidades que se
deixou misturar ao uso do termo de existência.

Como elas são isso quer dizer... isso quer dizer que, para abordar com vagar as
coisas, não temos que nos surpreender tanto por ter que falar do sujeito como de
uma superfície. E sem dúvida, não está aí a razão, mas se eu tinha, a alguém real-
mente não habituado com o nosso discurso, ao introduzir a justificativa desse pro-
cedimento, eu diria - o que de surpreendente, se o que se trata dê abordar, tratar-
se-ia, suponho eu, de alguém que nos viria da ciência que pretenderia monopolizar
o título de objetivo, pelo fato de ser a ciência de laboratório - eu diria, o quanto de
surpreendente naquilo que estamos habituados aqui a falar como de uma superfí-
cie disso que se trata, em suma de quê? Do funcionamento do aparelho que vocês
conhecem bem como o aparelho nervoso. E o aparelho nervoso, sem ter necessida-
de de entrar muito nisso, mas é também a porta por onde Freud entrou, no momento
mesmo da descoberta segura de conexões interneurônicas, da função fundamental
de rede que representa a neuraxe; tudo o que se apresenta como rede é redutível a
uma superfície. Tudo o que é rede pode se inscrever numa folha de papel.

(Barulhos diversos]
Vocês vêem que estamos num país polido!

Portanto, espero que esse intermédio absurdo não lhes tenha feito perder por
demais o fio para que não tenham entendido absolutamente que é o próprio de uma
estrutura de rede por se manifestar em seu conjunto como algo essencialmente re-
dutível a uma superfície, a saber, que não designa por sua natureza essa função
ambígua não resolvida, que parece funcionar devido a nossa experiência do espa-
ço real, que se chama o volume. Na verdade, não tenho que entrar aqui numa critica
previa que seria a da terceira dimensão, mas tenham como certo que essa crítica
prévia, no ponto em que estamos da experiência filosófica, parece-me não ter sido
ião aprofundada quanto conviria, digo, nachtrãglich, pelo que nela aparece das
simetrias, das falhas, da não-homologia daquilo que se constata quando em rela-«
cão ao sistema das duas dimensões se passa àquele das três dimensões. E, para
dizer a verdade, há aí alguma coisa da qual se poderia dizer que, como em um exer-
cício de escalas, nossas escalas são tão mal feitas que, seria unicamente para isso,
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começar por escalas, eu direi que para abordar a estrutura subjetiva, seria já uma
justificativa suficiente e prudência de método nos atermos à superfície, a saber, a
alguma coisa que satisfaz também no nível da experiência subjetiva, isso que tam-
bém adere mais ao que nesse nível nos é exigido para apreender.

Não é por acaso que o quadro, digo o quadro de cavalete sobre o qual tanto
chamei a atenção no ano passado, para manifestar o de que se trata na estrutura da
pulsão escópica, não é por acaso se ele se contenta em estar sobre um plano, e a
quem me opuser que a arquitetura é outra coisa, responderei - com um arquiteto
especialmente, e com outros com quem pude conversar depois - que a arquitetura
se define antes como um vazio que por planos, por superfícies que contornam; que
é isso que é, pelo menos no plano do que ela nos coloca como problema de realiza-
ção subjetiva, sua essência e sua estrutura essencial, O instante de ver é sempre
um quadro, c se afirmo contentar-me, como por um estado construtivo, com a mar-
cha de nosso progresso, em suma, com esse manejo do que há de propriamente
espacial em nossa experiência do sujeito e se vocês querem da rés extenua tal como
ela pode se reduzir para nós, digo também que somos forçados a fazer sua purifica-
ção, sua extração, por vias diferentes de Descartes, não tomando esse pedaço de
cera, antes igualmente tomado no maleável, o informe e o mais acessível à redução
de todas as qualidades, mas que pode nos vir em dúvida, se estamos menos segu-
ros que ele da ausência de trama comum entre a rés cogitans e a rés extensa, se
pensamos que a rés cogitans para nós, só nos deixa um sujeito dividido por se
colocar sob o golpe dos efeitos da linguagem, seja nessa esquize, nessa divisão,
não somos absolutamente chamados a fazer intervir um esquema, que não é de
extensão, mas que é similar a isso, para falar propriamente, o esquema topológico.

Por outro lado, se é alguma coisa que nossa experiência nos ordena introduzir, e
justamente na medida também em que ela amarra estreitamente para nós, aos funda-
mentos do sujeito, o lugar que lhe é próprio, se de fato é na relação com a lingua-
gem que ele determina sua estrutura, se é o lugar do Outro, com um A maiúsculo, o
campo do Outro que vai comandar essa estrutura, o campo do Outro, ele - eu o
anuncio aqui como a isca do que terei que abrir esse ano -, o campo do Outro se
inscreve no que chamarei coordenadas cartesianas, urna espécie de espaço em três
dimensões, mas que contudo não é absolutamente o espaço, é o tempo. Porque na
experiência que é a experiência criadora do sujeito no lugar do Outro, apesar de
todas as críticas que se possam fazer às formulações anteriores, temos inteiramen-
te que dar conta de um tempo que não pode de maneira nenhuma se resumir à pro-
priedade linear passado-presente-futuro, onde ele se inscreve no discurso, no in-
dicativo - do qual ainda o que se pode chamar a estética transcendental comu-
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mente recebida em toda tentativa de inscrever, digamos, nos termos os mais gerais,
o conjunto do mundo, o universo em termos de acontecimentos. Essas três dimen-
sões, do que chamei oportunamente, num artigo... difícil de encontrar, mas que, espero,
será novamente posto ao alcance daqueles que quiserem ler o caráter de sofisma,
eu o chamei assim, fundamental, o tempo lógico ou a asserção de certeza anteci-
pada'5, vem ligar aqui estreitamente sua instância a isso de que se trata, a saber, a
esse ponto privilegiado da identificação. Em toda identificação há isso que chamei
o instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir. Nós aí re-
encontramos as três dimensões do tempo que, mesmo para a primeira, estão longe
de ser idênticas àquilo que se oferece para recebê-las.

O instante de ver talvez seja apenas um instante e, contudo, não é inteiramente
identificável ao que chamei há pouco o fundamento estrutural da superfície do
quadro. Ele é outra coisa naquilo que tem de inaugural, ele se insere nessa dimen-
são que a linguagem instaura - como a análise - que a linguagem instaura como
sincronia. que não é de maneira alguma para se confundir com a simultaneidade.

A diacronia é o segundo tempo onde se inscreve o que chamei o tempo para
compreender, que não é absolutamente função psicológica, mas que, se a estrutu-
ra do sujeito representa essa curva, essa aparente solidez, esse caráter irredutível
que tem uma forma como aquela que promovo sob o título da garrafa de Klein dian-
te de vocês, o termo compreender é para apreendermos nesse gesto mesmo que se
chama apreensão e, contudo, permanece irredutível a essa forma substancial da
superfície, nesse aspecto de envelope em que ela se apresenta, isso que as mãos
podem apreender e que é aí sua forma de apreensão a mais adequada; que não basta
acreditar que ela seja, ali, grosseiramente imaginária, de nenhuma maneira redutível
ao tangível. Seguramente não, porque se está aí a noção de Begriffmesm», de con-
ceito, pode se transportar da maneira a mais ade-
quada - como espero na ocasião, por um des-
ses esclarecimentos paralelos feitos de passa-
gem, como acontece, que eu deva me contentar
corn isso aqui por esse ou aquele aspecto da ex-
periência - vocês verão que está aí, certamente,
um modo a princípio infinitamente mais sutil que
aquele que dá a oposição dos termos extensão
e compreensão.

O terceiro tempo, ou a terceira dimensão do
tempo onde convém que vejamos onde temos
que marcar, que dar as coordenadas de nossa

Fig.V-2



Os Problemas Cruciais da Psicanálise

experiência, é aquele que chamo o momento de concluir, que é o tempo lógico como
pressa, e que designa expressamente isso que se encarna no modo de entrada em
sua existência, que é aquela que se propõe a todo homem em torno desse termo
ambíguo, desde que ele não esgotou absolutamente seu sentido e que, mais que
nunca, nessa virada histórica, ele vive seu sentido vacilando, eu sou um homem.
Quem não saberá, e mais ainda no nível de nossa experiência analítica que de qual-
quer outra, ver que nessa identificação, na qual sem dúvida a chegada a princípio
do semelhante, a experiência que se leva pelos caminhos tortuosos, os círculos que
se cumprem ao se perseguir em torno dessa forma tórica, da qual a garrafa de Klein
é uma forma privilegiada, esse tempo de circular as voltas e os retornos e a ambigui-
dade, e a alienação, e o desconhecido da demanda, depois desse tempo para com-
preender, é igualmente um momento, o único aliás decisivo: o momento onde se
pronuncia esse "eu sou um homem". E eu o digo logo por medo que os outros,
tendo-o dito antes de mim, não me deixem só atrás deles. Tal é essa função da iden-
tificação pela qual a garrafa de Klein nos parece a mais propícia para designá-la.

Se mais uma vez desenho para vocês o que é, naturalmente, inteiramente impró-
prio chamar os contornos, posto que na verdade esses contornos não têm absolu-
tamente nada do que já lhes apresentei de duas maneiras, cujo aspecto de um ao
outro é francamente estrangeiro, até na utilização que se pode fazer desse ou da-
quele de seus recessus, seguindo a fórmula, a forma a mais simples, é não um con-
torno, mas é isso que associa duas superfícies, essa forma bem particular na qual

Fig. V- 3

vocês encontram aqui, vindo se inserir sobre o orifício circular por onde igualmen-
te está marcada a entrada possível em cada um desses dois espaços fechados que
define essa superfície, mas que a situamos precisamente no espaço, e que convém
distinguir essa relação com o espaço dessas propriedades internas.
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Ora, sobre essa Superfície nós vamos - não porque seja um jogo, mas porque é
um suporte, que será essencial para marcarmos tempos maiores da experiência -
vamos marcar e definir que se essa forma é uma daquelas nas quais podemos dar o
suporte o mais adequado àquilo que é, no ponto em que sempre articulei as coisas
para poder fazer entender sem que se preste a mal-entendido, sobre o que é, sob a
estrutura da linguagem, não substância, não yõYêâBiáfn, mas o sob (sous) enquanto
digo que o sujeito é o que o significante como tal representa junto a outro signifi-
cante. Isso, que está sob a trama do significante, mas que devemos considerar todo
sistema de significante como constituindo uma bateria coerente e implicitamente
que deve bastar - e como eu lhes disse, não precisa muito mais que isso -, que
deve bastar para o uso de tudo que pode ser do dizer, e, para dizer tudo; o sujeito
assim definido como o que, do significante, se representa no interior do sistema do
significante - está aio que entendemos por sujeito -, o sujeito tem uma forma tal, tal
como essa aqui, ou duas, no máximo três outras, porque o sistema de ligação, de liga-
ção a si mesmo, de costura a si mesmo da superfície, é extremamente limitado. Essa
aqui serve como exemplo que nos permite a abordagem mais acessível, pelo menos
no tempo presente de minha exposição, que é aqui que se representará o exercício
efetivo do significante; seja, o que se chama dizer ou palavra, será o traçado de al-
guma coisa - que podemos conceber segundo as necessidades como linha ou como

Fig. V-4

corte -, será o traçado de alguma coisa que se inscreve sobre essa superfície.
Tomemos por exemplo isso, que parece sugerir a própria forma dessa parte tórica da

garrafa, a curva e as voltas, e a sucessão, e o percurso de alguma coisa que não se
submete senão com a condição única de não se recortar. Isso nos leva a uma progres-
são ao mesmo tempo circular e forçosamente progressiva uma vez que, ao retornar por
trás, ela só poderia se recortar, o que está excluído pela definição que demos aqui a um
certo tipo de corte. Chegamos a isso: que a demanda como tal - se o que chamo deman-
da é esse movimento circular que tende a ser paralelo a si mesmo e sempre repetido -,
que a demanda, na medida em que ela não é essencialmente para se reduzir à demanda
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de satisfação da necessidade, por onde uma psicologia empírica tenderá a fazer partir,
mas onde ela é essencialmente isso em que o discurso se inscreve no lugar do Outro;
tudo o que se diz, enquanto se diz no lugar do Outro, é uma demanda, mesmo se ela
é, para a consciência do sujeito, em si mesma escondida. E dessa face de demanda
e do que dela depende, a saber, essencialmente doravante a esquize causada pela
demanda no sujeito, depende a função do que inscrevi no canto direito de meu gra-
fo sob a fórmula $ o D sobre a qual teremos, talvez, daqui até o fim de meu discurso de
hoje, a oportunidade de retornar. Mas por enquanto, entendamos que a demanda é
definida como o discurso que vem expressamente se inscrever no lugar do Outro.

SOD

Fig.V-5

Direi, a demanda, de onde ela parte, progride necessariamente - vocês po-
dem fazê-la partir do outro lado, é exatamente o mesmo resultado - a demanda
progride em direção a um ponto que é aquele que designei da última vez como
o ponto da identificação. É exatamente de fato o que testemunha para nós a
experiência analítica e o que, na ignorância ou não dos faladores, dos teóricos,
quero dizer quer eles saibam ou não o alcance disso, é notado por eles, afirmado

Fig. V-6

por eles. Toda a doutrina da experiência analítica, que coloca todo seu registro nesses
três termos conjugados da demanda, da transferência e da identificação, efetiva-
mente não se concebe, não se apreende, não se justifica, até um certo ponto... mes-
mo se aqui eu acrescento, mesmo se aqui venho para introduzir que uma otilra di-
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mensão é necessária sem a qual essa, tal como nos é definida e descrita, é e perma-
necerá obrigatoriamente fechada nessa forma qiue, indefinidamente girando sobre
ela mesmo, não poderá marcar em lugar nenhurm a certeza de um ponto de parada.

Fig.V-7

No ano passado indiquei em qual sentido, em relação ao que podemos chamar o
conjunto da figura, se inscrevia essencialmente :a função da transferência e do su-
jeito-suposto-saber. Teremos que evocar novamente esses tempos aqui, mas o que
simplesmente quero presentificar ao olhar de viocês está nesse ponto preciso em
que desenhei como o fecho da demanda se engaj a no nível do ponto de reviramen-
to, de retrocesso da superfície, e para tentar fazer-lhes sentir de uma maneira bem
simples o que talvez poderia se enunciar muito» mais rigorosamente, muito mais
corretamente do ponto de vista da teoria topológica, pelo emprego de vetores para
esquematizar a garrafa de Klein, da mesma maneira que vocês poderiam esquema-
t izar um toro, isto é, urna pele quadrada cujo primeiro enrolamento cilíndrico é se-
Hiiiilo por uma ligação que faz dele um anel circu lar. A diferença pura com a garrafa
ile Klein é que se o primeiro enrolamento cilíndrico se faz assim, o que se produzirá

Kg. V-g

MM a um nó das duas extremidades circulares do cilindro, mas de uma maneira que
<t, nina cm relação a outra, invertida. Apenas pelo fato dessa inversão, quando a
ilfinamlu chega aqui a se engajar, se podemos dizer - se posso me permitir falar em
U-ntios tão grosseiros, do ponto de vista topológico - a se engajar - está aí uma lin-
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guagem de parteiro nessas palavras - no falso S do ponto de reviramento da superfície,
temos um aspecto diferente, bem diferente, que se apresenta pelo fechamento pelo qual
cada uma das voltas Fig. V-9 até o presente se enodavam uma a outra... Aqui, nós ve-
mos nesse sentido... o que é que vamos encontrar?

Fig.V-9

Estabeleçamos que aqui as coisas chegam ali [Figura V-9, em a). Que se passa?
É que o fecho faz uma volta para ir se refletir sobre a borda que chamaremos o cír-
culo do retrocesso. Ele passa aqui, nisso que podemos chamar o segundo segmen-
to do falso toro (em b| que é a garrafa de Klein, depois novamente, bordejando esse
círculo, ele passa nessa espécie de metade de bóia que constitui, nesse nível, cada
uma das partes desse toro no momento em que elas se integram dessa maneira tão
especial. No referido caso, é fácil de demonstrar que o número de seus pontos de
retorno não podendo ser senão par. a maneira que ele sairá daí novamente será que
a demanda, do outro lado, voltará num sentido inverso. A saber, que se aqui é num
sentido como este, isto é, se querem para vocês, no sentido - ao olhar as coisas do
alto - contrário àquele dos ponteiros de um relógio que vai girar a demanda, do
outro lado será no sentido próprio dos ponteiros de um relógio, ou inversamente.

Porque é importante apreender que mesmo nesse nível radical, tão simples quanto
possível, da função da linguagem, tratamos com uma realidade orientavel. Pois se
seguramente os aspectos que essa figura apresenta não têm senão um caráter ex-
terno ou contingente, em relação à superfície, de só serem marcáveis ao serem
mergulhados no espaço, no interior da superfície, em parte alguma o ponto do re-
trocesso se manifesta, pela própria superfície, de unia maneira tangível. Inversa-
mente, a superfície, eu diria - ou o que quer que seja que nela habite - pode se
aperceber, se ela presta bastante atenção, de qual natureza de superfície ela é, pre-
cisamente em razão desse fenómeno de que os percursos que aí se fazem são mar-
cados como não orientáveis, dito de outro modo, são marcados como podendo,
num ponto qualquer, se encontrar invertidos. Eu repito, por considerar apenas as
propriedades internas à superfície, há um movimento para a direita e um movimento
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para a esquerda; há umai direita e uma esquerda de um traçado, de um puro traçado
de discurso, e é observável que uma coisa seja aí dextrogira ou levógira indepen-
dentemente de imagens; espaciais, independentemente do fenómeno do espelho. A
superfície em si mesmai, eu disse, não se mira, e sem se mirar ela conhece essa pos-
sibilidade, ou de que sejja possível que as coisas que giram num sentido girem sem-
pre no mesmo sentido, <ou de que se ela é uma outra espécie de superfície, pode-se
fazer com que o que, erm um momento, gira num sentido, venha, depois de um certo
percurso, girar num semtido exatamente contrário.

Isso é algo absolutamente.essencial para se definir, porque é isso que nos per-
mite abordar alguma cwisa em torno da qual giram toda a dificuldade e os obstácu-
los presentes, quero dizíer os obstáculos que vieram, com seu progresso, o da teo-
ria analítica, que consisstem essencialmente nisso, se as coisas são como descrevo,
a saber, se não podemos, por ntcihum desenvolvimento, por nenhuma progresso
do inconsciente enquanito ele é apreensível em último termo em alguma coisa que é
da natureza do traço do> discurso, do corte, nesse véu singularmente topologizado
que tentamos dar do suijeito como sendo o sujeito da palavra, o sujeito enquanto
ele é determinado pela linguagem... Bem, temos aí o único suporte válido... e que
não se encontra absoluttamente à mercê das mais grosseiras imagens que são aque-
las que foram dadas na segunda tópica de Freud - falo especialmente das imagens
do ideal do eu. até do s;upereu -, é enquanto não podemos chegar a apreender, ao
seguir de perto os probllemas, ao fechar os pontos nodais principalmente, e aquele
que viso hoje. a saber, o (da identificação, é enquanto semelhante esquema nos permite
isso que podemos tentair abordar, e em toda sua generalidade, de uma maneira dife-
rente da maneira que elm se formula por enquanto na teoria analítica, a saber, de uma
maneira extremamente imsatisfatória para todo leitor capaz simplesmente de um pouco
de audição e de um pouco de tom. De uma maneifa extremamente diferente digo eu,
o que tem relação com o que chamarei o inconsciente estrutural.

Porque é segura menite tudo o que justifica tantas elucubrações em torno de fór-
mulas como aquela de distorção do eu, mesmo de formas atípicas, anormais, domi-
nando o supereu. Porqjue essa pesquisa é de fato indispensável, encontrada em
nossa experiência, nossa experiência que foi feita primeiramente de quê? Daquilo
que se chamou de os obstáculos, os pontos analisáveis do que se chama impropri-
amente a análise de material.

O que fiz da última vez? Tentei sugerir-lhes isso, é que por uma parte, por exem-
plo, dessa anal ise de material, a saber, o que Freud chamou Psicopatologia da vida
ctiiifiiana, mas que, as.sim mesmo, é bastante chocante que, no final das contas
nunca, isso só fale» da primeira à última página, de negócios de palavras... Porque
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não há uma página, qualquer que seja a divesidade dos títulos que são dados aos
capítulos nesse volume, não há uma página mde não estejamos confrontados, da
maneira a mais direta e da maneira a mais radcal, com isso, que se trata de alguma
coisa onde entra em jogo o que, no sentido (m que entendo, se chama, para falar
propriamente, os significantes, isto é, palavns ou signos escritos, coisas que têm
valor de signifícante e em relação ao qual tuco isso se situa e sem o qual nenhuma
troca, nenhuma substituição, metáfora, melibolismo de tendência não é nunca
apreendido, pelo menos nesse volume, não í nunca apreendido, accessível, nem,
no sentido em que entendo, apreensível, compreensível. Porque, naturalmente,
apreendemos aí a divergência, a ambiguidade, as duas partes que se propõem e que
são, por esse fato, tanto para Freud quanto jara os autores que com os anos ele
integrou a seu texto, sublinhados, a saber, qie em certos casos dominam o que se
pode chamar de os efeitos de significação, nas que em outros casos, devo dizer,
com surpresa, porque é isso que os surpreende mais - sobretudo numa época em
que eles não tinham outro recurso senão vera contingência de traços minésicos -
. há os casos que operam essencialmente, nã<, sobre o significado, não sobre a sig-
nificação, mas sobre alguma coisa que provisoriamente eu chamo de outra, e que
posso me contentar de lhes dizer que é outn, e que penso entretanto ter dito bas-
tante diante de vocês para que chamando a sso não senso — o que não quer dizer
nem absurdo nem insensato, penso já lhes t;r feito entrevê-lo suficientemente -
não senso no que é o mais, justamente, o quehá de mais positivo, de mais unitário,
de mais nodal no efeito de sentido, a saber, em alguma coisa que se encarna ao
máximo nesses efeitos de esquecimento dos tomes próprios, tão ricos, tão esclare-
cedores no nível do texto de Freud e do textc daqueles, os primeiros a tê-lo enten-
dido. É aí então que encontramos o campo d» primeira descoberta analítica.

O que quer dizer que outra coisa tenha sido necessária? Senão precisamente que,

sem dúvida de uma maneira obscura, desajeitada e transviada, o que está ali atrás, o
que é encontrado, é a estrutura do suporte. É a isso tudo que essa tópica singular que
recai frequentemente, tão grosseiramente, nas vias da psicologia a mais errónea, aju-
da a suprir. É também aí que se trata de constituir alguma coisa, - eu não direi de mais
manejável - mas alguma coisa pura e simplesmente mais verdadeira, se damos a esse
termo de verdadeiro, aqui, a orientação que quer dizer simplesmente, que não é a mesma
coisa que o uso que faço em outros registros, quando eu digo: a palavra é o que
introduz no mundo a verdade. A palavra verdadeira, aí, tal como a emprego, assim
como há pouco eu tentava dizer aqui as coisas como elas são, a palavra verdadeira
quer dizer, real. Porque ou isso é alguma coisa em seu género que é para se escutar,
para falar propriamente, como o real, seja esse real que estamos prontos a admitir
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como sendo uma dimensão, a dimensão talvez própria e essencial d>o real, a saber, o
impossível, isso é o real, ou tudo o que lhes digo não tem nenhum razão de ser.

Ora, se partimos disso, disso que ilustrarei na próxima vez mos-trando-lhes não
apenas o quanto isso nos permite avançar no de que se trata, a saber, na coerência
dos pontos sensíveis da experiência analítica, mas que nos pentnite igualmente
avançar na instituição mesma da lógica e por nos permitir ultrapassar esses impas-
ses, devo dizer extravagantes, onde vemos proliferar, na época monderna, esses sis-
temas tão satisfeitos de si mesmos, tão enfatuados, da logística oiU da lógica sim-
bólica, que parecem não se aperceber que ao criticar Aristóteles, ^'es se afundam
nas vias ainda mais em impasse: vias em impasse no sentido env Ç|ue elas não po-
dem de nenhuma maneira se propor como algo que se chama metali nguagem, como
algo que pretenderia ultrapassar, atingir, dominar, determinar a essiência da lingua-
gem, ao passo que, ao contrário, elas são apenas fragmento disso ••

É verdadeiramente derrisório... E está aí um ponto sobre o quall justamente eu
gostaria que aqueles que colaborarão com nossos trabalhos da qua; rta quarta-feira,
eu gostaria, uma vez que não posso assim mesmo, na posição em cflue estou, quero
dizer com tudo o que tenho que percorrer como caminho este ano', me engajar no
que chamarei, por exemplo, a crítica do livro de Bertrand Russell. Signification et
vérité, eu gostaria que alguém, tendo enfiado o nariz nisso - é um livro fascinante
e, aliás, foi um dentre vocês que me trouxe o texto, realmente difícSÍI de encontrar,
pelo menos o texto em francês -, nesse texto fascinante onde vocêss verão que todo
o edifício da linguagem, uma construção inteiramente arbitrária, airiida que extraor-
dinariamente sedutora por tudo o que ela permite perceber pelos imjpasses aos quais
ela nos empurra, que essa construção da linguagem enquanto feita,, de alguma for-
ma, por uma superposição, um edifício em número indeterminadilo de sucessivas
metalinguagens se incluindo e se cobrindo umas às outras - o q|ue necessita na

base uma linguagem que seria de alguma forma primária, e que ele aficaba de chamar
llnguagem-objeto -, que eu desafio a quem quer que seja de dar um único exemplo,
tudo isso sendo suportado por uma nota, que como em textos comoo aqueles ali não

é menos importante que o texto, e o é talvez mesmo mais, que diz essa concepção
da linguagem como devendo ser necessariamente comandada pei-la teoria que se
chama a teoria dos tipos, a saber, do nível de afirmação da verdadJe:

- primeira linguagem, linguagem-objeto,
- segundo nível, o que fala sobre o que acaba de ser dito no níveíl da linguagem-
objeto, a saber, por exemplo: "eu digo que... isso é verde", metsalinguagem que
já começa nesse momento aí.

-93-
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- "mas eu não deveria dizê-lo", foi preciso primeiro que a segunda proposição
fosse esboçada, então a negação supõe uma terceira etapa da linguagem,

essa construção, da qual se pode dizer que à parte a volúpia de um lógico, não
poderia apreender absolutamente nada que seja da constituição do sujeito, a saber,
disso que coloca o homem em posição de ter uma relação com tudo o que se pode
dizer ou ser, que o que literalmente elude, numa fuga desvairada do que é, para falar
propriamente, os problemas da linguagem, tudo isso repousa, nos diz Bertrand Russell,
simplesmente sobre a necessidade de evitar paradoxos, a saber, esse grosseiro
paradoxo, do qual penso já lhes ter dito o bastante como convém resolvê-lo, esse
paradoxo dito do mentiroso; do pretenso impasse logístico do "eu minto" que na
verdade, em todo caso para nós analistas, é inteiramente fácil ver que a objeção, a
antinomia lógica não se sustenta um instante sequer e não tem nenhuma necessi-
dade de ser relacionada com a hermenêutica de M. Bertrand Russell para poder ser
ultrapassada, não mais, naturalmente, ao pretenso paradoxo do catálogo dos ca-
tálogos que não se contêm a eles mesmos, com a sequência que vocês sabem.

Por hoje, simplesmente, digo-lhes sobre qual caminho os levo e sobre qual cami-
nho meu próximo discurso espera conduzi-los, a um termo tal que no nosso próxi-
mo ainda, nosso próximo encontro, a saber, no seminário fechado, possamos dis-
cutir sobre pontos em detalhe, para que eu possa receber tal contribuição, tal obje-
ção que parecerá lícita a alguns. Trata-se disso, que se delineia da maneira a mais
clara de uma ponta à outra - peco-lhes que se reportem a isso - afinal por que eu
faria aqui, como depois de tê-lo feito durante anos, urna pura e simples leitura co-
mentada dos textos de Freud. O ponto é este aqui, a primeira apreensão que resulta
da leitura de A psicopatologia da vida cotldiana é feita disso, efeito de significa-
ção. Se alguma coisa não funciona, é porque vocês o desejam. Alguma coisa que
significa alguma coisa, matar vosso pai, por exemplo. Ora isso não é absolutamente
suficiente, pela simples razão de que não é tal ou qual desejo mais ou menos facil-
mente revelado em tal obstáculo da conduta que não é, eu lhes disse, qualquer um,
mas um obstáculo que concerne sempre, ao menos nesse volume, à minha relação
com a linguagem.

O que é importante é justamente que a linguagem, e num ponto que não concer-
ne a esse desejo, esteja aí implicada. Implicada, não em seu órgão, nem simples-
mente como delimitação, que aliás dizendo isso não diz simplesmente o que eu desejo
afastar, e o que Freud afasta desde o início, porque é a condição mesma de seu
debate, de um obstáculo de palavras no sentido em que isso seria uma parafasia no
sentido puramente motor do termo,em que é um tropeço de palavras que é um iro-
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peço de linguagem. É em função de uma substituição fonemática, que é ela mesma
traço, e traço essencial e apenas para poder nos conduzir à mola verdadeira do que
se trata, é nesse sentido que o desejo intervém. E do desejo de matar meu pai eu
sou reenviado ao nome do pai porque é ao redor do nome, e não absolutamente de
uma maneira difusa ao redor de qualquer obstáculo de palavras, é sempre no nível
do nome, da evocação propriamente nominal que se faz, ao menos em todo esse

9 campo da experiência, a referência freudiana.
Ora, esse nome do pai, se considerarmos a estrutura da experiência freudiana, se

considerarmos a teoria e o pensamento de Freud, esse nome do pai, é aí que está o
mistério, porque é em razão desse nome do pai que meu desejo, não apenas é con-
duzido nesse ponto doloroso, crucial, recalcado que é o desejo de matar meu pai na
ocasião, mas muitos outros ainda, desde que exatamente, o desejo de deitar com
minha mãe - que é a via pela qual se fiz minha normalização heterossexual - é tam-
bém dependente de um efeito de significánte, aquele que designei, para abreviar,
aqui, sob o termo do nome do pai.

Ora, é disso que se trata de seguir a pista em todo o enunciado de Freud, e até
mesmo para ver a solução do que aí continua em aberto, a saber, daquilo que, de
uma maneira desajeitada, ele chama o caráter contagioso do esquecimento dos nomes,
li naquele caso que se encontra no fim do primeiro capítulo, ele nos mostrará isso,
t|tie é uma primeira aproximação. É sem dúvida porque todos os ouvintes de um
certo diálogo para muitos, de uma certa conversação, encontram-se reunidos toma-
dos em alguma coisa de comum, que sem dúvida tem a ver com um desejo - vocês
vão vê-lo, não é qualquer um -; que um mesmo nome próprio, que eles estão todos
muito bem, a saber, posto que é o título de um livro que imagino que não seja brilhan-
te nem quanto ao conteúdo nem quanto à teoria, que se chama Ben-Hitr... mas pouco
importa, é uma jovem charmosa que, a esse respeito acreditou poder dizer, coisas de
surpreender um pouco o meio, que ela ia encontrar tais ideias essenciais, eu não sei
« que, sobre os Esséniens... Esse Ben-Hur, que a jovem não encontra, o que c que o
iiiilor que nos traz esse exemplo, que é, eu acho, Ferenczi [Reik |'•", se não me engano.
alias pouco importa; tomem qualquer exemplo, vocês encontram sempre a mesma
t-sli ulura. O de que se trata é o quê? É de alguma coisa que tem talvez uma cerla rela-
ção com um desejo, mas que era. se posso dizer, ou que passava por essa vocal i/a
(,'flo, essa emissão de voz que seria formulada por bln Hure, eu sou a puta.

B está aí, na medida em que se trata de quê? - vocês vão dizer. Onde está o im-
|Hii1an(e, onde está o decisivo? Será que é o que essa declaração esconde do fui ao
que (lassa através da assembleia, entre essa jovem e as pessoas jovens que a ro
(leiam, a saber, alguma coisa que tenderia a fazer sair os desejos de cada um? Onde
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veríamos a garantia de que esses desejos têm mesmo um fator comum? Mas que em
todos nós alguma coisa que implica a declaração do nome próprio, na medida em
que em toda declaração semelhante, a identificação do sujeito, e qualquer que seja
a distância onde se produz a relação com o nome próprio, a identificação do sujeito
está implicada e aí, é nesse nível que se sustenta a mola. Ora, a maneira que temos
que definir, topologicamente, o de que se trata na análise, que é evidentemente a
marca do desejo, mas não desse ou daquele desejo que não é senão roubo, meto-
nímia, metabolismo, até defesa como na figura a mais comum. Quando se trata de
marcar esse desejo onde a análise deve encontrar seu fim e, sobretudo, seu eixo, se
como no fim do ano passado nós avançamos, é o desejo do analista como tal que
é o eixo da análise; esse desejo, nós devemos saber topologicamente defini-lo em
relação com esse passe, esse fenómeno que está seguramente ligado a ele de uma
certa maneira, que aqui nós não começamos senão a apreender, a decifrar, a apreci-
ar, a saber, a identificação.

Está aio que será meu discurso, daí o retomarei da próxima vez.

Tradução: Letícia P. Fonseca

LIÇÃO VI

20 de janeiro de 1965

Preciso avançar neste problema para a psicaníHse, que é o da identifica^0 ^
identificação que representa na experiência, no progresso, o passo que aqu'!e"
franquear para vocês na teoria, a tela que nos separa desta perspectiva tf6 e a

nossa, uma vez que não resolvida e que apontamos no ano passado como -*n ° °
momento necessário sem o qual fica em suspenso a qualificação da psicanálise601110

ciência. Eu disse: "o desejo do psicanalista".
A identificação, eu tento numa topologia apreender numa espécie de fei*6-*

reunião de fios mais simples do que tudo isto cujas voltas e desvios teste nu"**111

para vocês o labirinto da lógica moderna, na medida que entre classes, relaÇoes e

números, ela vê desvelar-se diante dela. ao modo da noz moscada sob os tre-s c

pôs, o que se trata de apreender relativo à enunciação do idêntico.
Igualmente para facilitar o acesso de vocês ao nosso caminho de hoje, vou Partlr

da forma mais vulgarizada há dois séculos, para apreender, é o caso de diz^lo'°
problema da identificação: a imagem do círculo de Euler, tão pregnante que ná()l>'
estudante que ao ter aberto, aproximando-se de um livro de lógica, não pudes*e'SÍ

posso dizer, se desvencilhar de sua simplicidade. Com efeito, ela está fundad11 s'
brc o mais estrutural, e se ela é enganadora é precisamente por assegurar-se s""10

'''"g- V I - I



Os Problemas Cruciais da Psicanálise

o que se chama um ponto particular, um ponto privilegiado da topologia, sua

falsa simplicidade.
O círculo que define a classe, círculo ele mesmo incluído, excluído, recortando-

se com um outro círculo, até muitos, eles mesmos sendo presumidos representar os

atributos da classe a identificar. Tenho necessidade de reproduzir no quadro o que,
penso, já foi traçado quando em uma primeira vez abordei o silogismo cuja conclu-
são: "Sócrates é mortal"... Sócrates... os homens... os mortais... Esta extraordinária

arapuca forjada por Euler conforme a rroda da época, houve um século inteiro - é
o avesso do que se tem chamado, aliás, o século do génio - que se deixou fascinar

- como as obras o testemunham, incontáveis foram publicadas a esse respeito nesse
século - que se deixou fascinar por essaobra aparentemente impensável para eles,

que era a educação das mulheres. É para uma mulher, e, ainda por cima uma prince-
sa, que foram forjados esses círculos de Euler, os quais adornam atualmente os

manuais de vocês. Tal preocupação, tão tenaz, abriga sempre urna subestimação do
assunto em questão, que traz seguidamente essas marcas em todas as obras que se
intitulam para esse Fim, e também penso, é na medida em que Euler, que não era nem
um pouco um espírito medíocre, pensava que se dirigia, por dois motivos, a uma

simples de espírito, que ele colocou emcirculação esses cativantes círculos, mas a
respeito dos quais espero mostrar a vocês que eles deixam escapar o mais essenci-

al do que eles pretendem apreender.
Também é de se esperar que seja nutra época na qual a figura estava de qualquer

maneira integrada à imagem mental conum da esfera, que se possa operar com um
círculo assim como se fez com o círculo de Popilius no período romano, sem se in-

quietar que ele apareça para refletir que esse círculo, de acordo com a superfície
sobre a qual ele está traçado, delimita campos de valências que podem ser bem di-
ferentes, e quanto a esse traçado que é o da esfera, delimita exatamente a mesma

coisa no exterior e no interior. Se vocês traçam bem justo o círculo ao meu redor,
posso dizer que o que vocês fecharam é todo o restante da máquina redonda. An-

tes de utilizar o círculo, prestemos então um pouco de atenção e não esqueçamos

que seu maior mérito nessa ocasião é de nos dar, por sua forma, um tipo de substi-
tuto daquilo que chamei, no sentido em que o trouxe, a compreensão, no duplo

sentido da verdadeira compreensão, conceituai, do Begríff, isso sobre o qual o Begríff

se fecha, é essa tomada cujo círculo dá a imagem enquanto que - eu o havia introdu-
zido na última vez - ele é o corte dessa sarte tórica de nossa superfície sobre a qual
vai incidir, em parte, nosso discurso de hoje, e por outro lado, dando somente uma

imagem dessa compreensão, que é, aliás, suporte de todos os engodos c em particu-
lar que extensão e compreensão podem ser confundidas, que no círculo imaginemos
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o conjunto numérico dos objetos sem colocar em relevo as condições que implica a

entrada do número e que são radicalmente diferentes das características classificatõ
rias, ao menos nisso que nos permite apreendê-la na função de significação.

A referência numérica é de uma outra ordem, está ai um campo no qual não entra
rei hoje, visto ser, propriamente, o tipo de questão que quis reservar para a pane

fechada deste curso, que levará o nome de seminário, quero dizer que a homologiu
da função que leva o nome de número - o nome de número enquanto não poderia

ser distinguido da função de número inteiro - a homologia no sentido em que ele é
mais impressionante ainda, mais necessário que nas indicações que pude começai
a dar a vocês da função do nome, enquanto cobrindo alguma coisa, ele cobre pre-
cisamente um circulo, mas de uma natureza muito especial, esse circulo privile-

giado que marca o nível de reflexão da superfície da garrafa de Klein, uma vez que
ela é a superfície de Moebius, o número, visto seu corpo ocupar ai, de uma forma
evidente, evidente à análise de sua estrutura, para os problemas que coloca ao
matemático... Vocês sabem que o matemático, em seu ata moderno, não seria capaz

de tolerar que algum ponto de sua linguagem não pudesse, não fosse de tal forma
constPuída que ele não dominasse vários tipos de objetos heterogéneos ao mesmo

tempo. Os privilégios, as resistências da função do número inteiro a essa "genera-
lização matemática" - coloco aqui os termos entre aspas para não introduzir refe-

rência mais técnica - eis o que causa problema ao matemático; o que o levou a es-
forços consideráveis, a questão é de saber se eles conseguiram, ao homogeneizar
a função do número àquela das classes. É isso que, espero, seja tratado por oca-
sião de nosso próximo encontro, encontro fechado, aqui, no nível do seminário.

Que me seja suficiente indicar aqui, em conexão com a figura do círculo, que se
chega e justamente ao seguir a pesquisa matemática, que se chega a um esquema
estritamente homólogo daquele que avanço aqui ao dar a vocês o significante como

representando o sujeito para um outro significante. A teoria matemática que repre-
senta ao mesmo tempo a solução - é isso que eu coloco em questão - e a pedra
angular, talvez seja mais verdadeiro dizer, desta tentativa de reduzir, de resolver a

função do número inteiro na linguagem matemática, chega a seguinte fórmula, es-
quematizada exatamente da mesma maneira que mostro a vocês, como o sujeito de

qualquer forma se veicula de significante a significante, cada significante ré pré-
scntando-o por aquele que o segue. É, sob o um, do zero que se trata para a se
qilência dos um que virão, dito de outra forma, a descoberta condicionada pela mais

recente pesquisa lógico-matemática, a descoberta como necessária que o zero, a

líilta, seja a derradeira razão da função do número inteiro; que o um originalmente o

representa, e que a génese da díade seja para nós bastante distinta da génese pia
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tónica, nisso que a díade já esteja no um na «edida enque o um seja o que vem a
representar o zero para um outro um.

Coisa singular isso que faz e que traz em s,em todo.úmero „, a necessidade do
n+l. precisamente desse zero que se acrescenta aí. Co;aextraordinária, foi preci-
so longos desvios da análise matemática par£ qua quer;oiSa que se dê, ao nível da
expenenc,a da criança, para a suficiência dos pedagc>o.s por terem colocado ao
nível dos testes de deficiência mental, do desenvo|vimmo insuficiente da criança
que d,z: "Eu tenho três irmãos: Pau., Ernest eeu"", cor*, se precisamente não fos-
se d,sso que se tratasse, ou seja, que o "eu" aqui devotar em dois lugares: no
lugar da sene de irmãos e também no lugar daqus|e q,e enuncia. A criança sabe
mais disso do que nós e recentemente, tentando repryuzir com meu ncto e, de

alguma forma para honestamente colocar à prova, com ,ma menina de quatro anos
^,0, os primeiros balbucios, não da enunciação do rjmero, mas de seu uso fi-

que, surpreso que em nenhum lugar Piaget tire partido, ele que seguramente está
longe de ter uma cu.tura insuficiente no domínio ca lóãca - que em parte alguma
Piaget tire partido disso que fazemos jorrar, e precisaste no nível no qual ele
pretende reduzir a abordagem da criança a respeitada n.meração dos objetos a um
tateio sensório-motor'", precisamente com urna meninade quatro anos e meio que
provavelmente não sabe - eu digo provável**** poreje nunca se está seguro -
que não saiba contar além da dezena, brincando com elade acordo com as próprias
fórmulas p.agetianas, ou seja, com os famosos adereço, de mesa. facas e pra.os,

e se trata de precisamente fazer emparelhar seguindo,» vias teoricamente defi-
iida* para a pnmeira formação do número, ao mesmo te,lpo submetendo-a à prova

da contagem, diante de 3 copos, a menina me diz:
- Quatro
- Vejamos, realmente?

- Sim, diz ela: um, dois três, quatro, sem nenhum tipode hesitação

O quatro, é o zero dela enquanto que é a partir desse *ro que ela conta porque,
do alto de seus quatro anos e meio, ela já é o pequeno cúculo, o buraco do sujeito.

Esse c,rculo... esse círculo que procurei essa manhã, :)u melhor, pedi a alguém
w procurasse para mim esse famoso texto de Pascal qíe nSo queria evocar aqui

sem antes pedir a vocês para se reportarem a ele e sem tê.|o re|ido eu mesmo. Gra-
ças aos cuidados dos inúmeros universitários que se encaram de dar cada um

« reciass.f.cação pessoal a esses Pensées, que nos foram entregues de acordo
com um doss,e cuja desordem era suficiente porsi mesma. em geral é preciso gastar

«minutos Paraencontrar,eroqua.quer dessas edições, a maissimp.es citação. Alguém

gastu os 45 minutos em meu lugar, o que me permite indicar a vocês que na grande
ediço Havet, na página 72 dos Pensées, vocês verão a referência a essa famosa
esfei infinita, cujo centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma'"".

Iso é importante porque, deus sabe que Pascal é nosso amigo e nosso amigo,
se psso dizer, na medida em que é aquele que nos guia em todos os nossos pás
sós: i neurótico que ele era. Isso não é para diminuí-lo - vocês sabem bem que não
dams isso aqui no sentido da psicopatologização do génio - mas enfim, é sufici-
entetbrir as memórias de sua irmã"2 para ver a que ponto sua angústia e seus abis-
mose todo aquele horror que o cercava, pôde se enraizar na aversão que ele teste
muna tão precocemente e que é bastante tocante de ver testemunhar por sua irmã
que,;eguramente, nos testemunha isto, é evidentemente a melhor condição para
dar rédito ao testemunho, ela não entende absolutamente nada do que ela diz; o
hornr - levado até o pânico, até a crise, a crise negra, as convulsões - de Pascal
cadafez que ele via o amoroso casal parental se aproximar de sua cama, é ao mesmo
temp alguma coisa da qual ele teve ocasião de se dar conta, certamente com a
condção de poder se colocar a questão de saber quais os limites que a neurose
deveimpor ao sujeito. Não são forçosamente limites de adaptação, como se diz.
mas alvez de desvios metafísicos, e é por isso que esse mesmo homem a quem
devenos este exemplo de prodigiosa audácia que é a famosa aposta a respeito da
q\ial:antas besteiras foram ditas, até do ponto de vista da teoria da probabilidade,
mas Ia qual é suficiente se aproximar para ver que é precisamente a desesperada
tentaiva de resolver a questão que tentamos levantar aqui: aquela do desejo como
cleset) do grande Outro. Isso não impede que essa solução seja um fracasso e muito
menis que Pascal, no momento em que ele formula sua esfera inf ini ta cujo centro
está im toda parte, precisamente não se demonstre tropeçar no plano metafísico.
Quaquer um que seja metafísico sabe que é o contrário e se há esfera infinita, o que
não i demonstrado, seguramente, da superfície da qual se trata, o que é circuntc-
renteestá em toda parte e o centro em parte alguma. É disso que espero convence
!os, ia apreensão desta topologia.

C«m efeito, para retomar o que eu assinalava para vocês na última vez, se é o
jogodessa superfície que comanda o que se passa no nível do sujeito; se o sujeito
é tonado como sustentado pelos envoltórios, mas também pelas reversões, os pontos
de reversão desta superfície, não mais que a própria superfície, se posso dizer, es-
ses pntos de reversão, ele não os conhece. É exatamente por isso que implicado
nesta superfície ele não possa, nesse círculo de reviramento, conhecer como sendo
ele rresmo, que a questão se coloca: de onde podemos tirar a função desse círculo
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privilegiado do qual, eu havia dito a vocês, não é possível conceber de uma forma
intuitiva - não há necessidade de que ele seja um círculo. É possível atingir, assim
como um círculo, por um corte, mas observem que se vocês praticam esse corte, a
superfície não tem mais nada de sua especificidade, tudo se perde, a superfície se
apresenta igual, em tudo semelhante a um toro no qual vocês tivessem feito o mes-

mo corte.
A questão do que se passa no nível do círculo de reversão, eis ao que hoje vou

tentar fazê-los se aproximarem, na medida em que possamos apreender - eu passo
o termo e o coloco entre aspas para me fazer entender - o modelo do que está em
questão para nós pela função da identificação.

F i g V I - 2

Na última vez, lembrei que as espirais de um traço contínuo sobre a superfície
externa da garrafa de Klein, - as que vocês vêem aqui representada por inteiro à
esquerda, e apenas parcialmente representada a direita |figura VI-2|, ou seja, no
ponto que nos interessa nas abordagens do que chamei círculo de reversão ou de
reviramento, como vocês quiserem - as espirais da demanda com sua repetição sobre
um toro comum -como outra vez desenvolvi longamente e mais precisamente na
relação com a estrutura da neurose - chegarão a retornar a elas mesmas, se recor-
tando ou não se recortando, mas mesmo sem ter que se recortar, simplesmente se-
guindo como é fácil de mostrar, uma vez o contorno do toro realizado, inserindo-se
no interior dessas espirais precedentes, poderá se seguir indefinidamente sem que
jamais apareça, na conta das voltas, essa sequência de voltas suplementares reali-
zadas ao fazer a volta do toro e a volta, se vocês quiserem, de seu buraco central.

Aqui na garrafa de Klein, o que vemos se produzir? Na última vez eu já havia dito
a vocês, e o esquema que acabo de desenhar para vocês hoje o mostra, por uma
necessidade interna da curva, essas voltas da demanda, de necessariamente dever,
no círculo da reversão, se refletir de uma borda a outra desse círculo para ficar na
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própria superfície, ao ponto, no campo da superfície em que ela se trama, virá ne-
cessariamente, tendo atravessado segundo - vocês vêem-no, eu havia representa-
do para vocês a incidência mínima -segundo, a seus olhos, um semicírculo, tendo
atravessado essa passagem, devendo sempre atravessá-la segundo um número ímpar
desses semicírculos, reaparecerá do outro lado tórico da garrafa de Klein num giro
em sentido contrário. O que estava à direita, uma vez que é daí que partimos, como
indicam a vocês as pontas de flecha que vetorizam esse trajeto, à direita, dizemos
que giramos no sentido dos ponteiros de um relógio, se nos colocamos de forma
conveniente. Mantendo o mesmo lugar, o movimento da espiral operará no sentido
inverso dos ponteiros de um relógio.

Ora isso, isso é para nós, em qualquer tipo de vantagem aqui abordada que nos
apresenta essa figura topológica, ela nos dá o nó, intuitivo, se posso dizer, uma vez
que eu o represento para vocês por uma figura, mas que não há nenhuma necessi-
dade dessa figura; que eu poderia simplesmente, de uma maneira que seria para
vocês mais obscura, mais opaca, sustentar para vocês por uma disposição reduzi-
da de alguns símbolos algébricos, acrescentando vetores, e que seria muito mais
opaco para a representação de vocês. Essa figura, então, com seu apelo intuitivo,
eu a destino para permitir a vocês apreender a coerência que há nesse ponto - se o
definimos, se o determinamos como concernindo as condições, os favores, mas
também as ambiguidades e então os ardis da identificação - de fazer vocês apreen-
derem também a conexão desse ponto, e que lhe dá seu verdadeiro sentido, com
isso que constatamos em nossa experiência, o que é para nós a clínica, a clínica
analítica, o que é para nós tão forçado que tivemos que modelar nossa linguagem, ou
seja, a reversibilidade essencial da demanda, e o que faz com que, no jogo dinâmico,
complexo, não haja, por exemplo, nenhum fantasma de devoração que não tomemos
como implicando, necessitando a qualquer momento o que, fora dessa teoria, fica obs-
curo em sua própria inversão; digo, resultando nessa inversão e comandando a passa-
gem ao fantasma de ser devorado. Apreender a coerência com o ponto focal, com todas
as determinações que vai nos permitir enodar a localização desse ponto focal, apreen-
der a coerência deste fato de experiência com isso que chamamos, tão confusamente,
de identificação* ao mesmo tempo precisa de que se trata nessa identificação tal ou
qual, dessa e não de uma outra. Eis no que avançamos e que comanda nosso passo.

Uma coisa é certa: falei a vocês das espirais da demanda; vocês me permitam não
justificar mais, visto que também é algo acessível, querodizer, não muito difícil de
concordar comigo, simplesmente fazendo a prova das consequências; não pude
aqui seguir um discurso que se restrinja - salvo ao transformar completamente a
natureza do que ensino a vocês - a não fazer um salto lógico.
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Isso que chamaremos um enunciado no sentido em que nos interessa, no senti-
do em que há incidências de identificação - aí não digo identificação analítica, mis
identificação analítica e conceituai - é algo que, com efeito, queremos simbolizar

por um círculo, tanto que nossa topologia nos permita distingui-lo estritamenle do
círculo de Euler, ou seja, que não se tenha que levantar contra ele a objeção que
pudemos levantar há pouco, ou seja, que esse círculo, deixando de precisar sobre
que superfície é colocado, possa definir dois campos estritamente equivalentes M>

interior e ao exterior. Entretanto, o círculo de Euler, por estar aparentemente colou-
do sobre um plano - quero dizer que nesse lugar nada está definido - de qualquer
forma tem manifestamente esse alcance de dever se reduzir a um ponto. Um círcu o

que, ao modo das espirais de nossa demanda, faz o circuito da parte tórica, quer
seja do toro ou da garrafa, é um círculo que não tem esta propriedade, nem uma e

nem outra; inicialmente ele não define dois campos equivalentes, pela simples ra-
zão que não define senão um só, abrir a garrafa ou abrir o toro com a ajuda de um
corte assim circular [figura VI-3a] é simplesmente fazer um cilindro nos dois casos;

de outra maneira, esse círculo não é de forma alguma redutível a um ponto. O que
nos interessa, é para que pode nos servir esse círculo assim definido. É precisamen-
te esse círculo que vai nos servir para discernir o que nos interessa quanto às funções
da identificação. Digamos que, de acordo com esse círculo, que como vocês vêem é um
corte, não é mais uma borda, tentaremos ver em que se transformam nossas proposi-

ções, aquelas que nos interessam, as proposições de identificação.

F igVI-3

Como já mostrei para vocês uma vez, ao colocar em prática, podemos, a proposi-

ção predicativa -como se diz para caracterizá-la gramaticalmente, inscrevê-la - uma

vez que é a proposição mais simples, aquela que na tradição se apresentou como a

primeira, relativa à identificação, podemos inscrevê-la no contorno desse círculo.
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Fig VI - 4

, —r>-
e mortal

Fig VI - 5

Podemos, desse círculo assim escrito, assim como está aí para exemplo [figura
VI-4] - não levem em conta ainda nem as letras nem a função dessa linha diametral

- podemos escrever "todos os homens são mortais". O "são mortais" deveria ter
sido escrito na sequência; deveria ter sido escrito pelo avesso, mas isso nada teria

acrescentado. Também podemos escrever "Sócrates é mortal". Trata-se de saber o
que fazemos ao articular esses enunciados que, de acordo com o caso, chamare-
mos predicação, juízo ou conceito. É aqui que pode nos servir o caso particular no
qual este círculo opera, devendo se refletir sobre o que chamei há pouco, o circulo
de reviramento na garrafa de Klein.

Vocês vêem então que ao representar esse circulo de reviramento em azul [figura
VI-5, em a), o outro circulo é composto por uma linha que vem se refletir sobre sua
borda |em b| para retomar seu traçado na outra parte da superfície [em b'[, sobre

aquela que separa o circulo de reviramento da primeira. Mas sendo assim, a primei-

ra metade do círculo, aquela que era exterior à primeira metade da superfície tal como
acabei assim de defini-la, ao contrário, tem continuidade no interior da mesma su-
perfície se considerarmos que o interior, isso é o interior da garrafa de Klein [figura

VI-6], em resumo, que nesse nível, as duas metades do círculo não são nem um

pouco homogéneas; que não é no mesmo campo - salvo se a qualquer custo se
quer ofuscar, como é a função do lógico formal - que não é no mesmo campo do

ponto de vista da identificação, no sentido em que ela nos interessa, que se

Fig VI - 6
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colocam "todos os homens" e o "são mortais"; que se colocam o "Sócrates" e o "é
mortal"; que de antemão em nada é dito que o "Sócrates" não deva de forma ne-
nhuma ser Fig VI - 6 distinguido, em sua própria função, lógica, do que seria o sujeito
de uma classe simplesmente definida como predicativa. E quem não percebe que não
se trata senão de outra coisa, quer dizer, que um homem ou todos os homens são
mortais, que não se trate de outra coisa senão, por exemplo, de definir a classe dos
gansos brancos? Há uma distinção radical que se impõe aqui, que apoiaremos com o
vocabulário filosófico como pudermos, que a distinção das qualidades, por exemplo,
e de um atributo não é seguramente, não é homogénea, o que não significa dizer, ali-
ás, que a classe dos gansos brancos não nos coloque problemas, na medida em que
o uso da metáfora nos cria dificuldades para calcular qual é a prioridade do ser-ganso
ou da brancura.

Seguramente, a classe dos gansos brancos pode se reduzir de uma outra forma
que aquela da definição que nos faz articular que todos os homens são mortais.
Falando de todos os homens como mortais, não falamos de uma classe que especi-
fica, dentre os outros, os mortais humanos. Há uma outra relação do homem com o
ser mortal, e é precisamente isto que está em suspenso a respeito da questão de
Sócrates. Com efeito, podemos nos cansar de evocar os problemas que podem nos
parecer repisados e sentir seu odor de escola a respeito da afirmativa universal, ou
seja: há um universal do homem? Ou o homem nessa circunstância quer simples-
mente dizer, como a lógica da quantificação se esforça em colocar, i/ualquer Iw-
mem'1 Acontece que isso não é de forma alguma a mesma coisa! Mas também, uma
vez que a respeito desse tema ainda estamos nos debates da escola e que, talvez,
nós que somos um pouco mais apressados e que talvez possamos suspeitar que há
uma parte enganosa, recolocaremos a questão no nível do nome próprio e pergun-
taremos se isto funciona, mesmo sendo admitido que todos os homens sejam mor-
tais, que isso seja uma verdade que se sustente bem por si mesma para que não
Jebatamos o sentido da fórmula; caso se parta daí é legítimo dizer, concluir, deduzir
;|ue Sócrates é mortal. Com efeito, não dissemos, "o homem qualquer que se chame
alvez Sócrates, é mortal", dissemos "Sócrates é mortal". O lógico, sem dúvida, vai
nuito depressa. Aristóteles não saltou de forma nenhuma esse passo, pois sabia o
|uc dizia, melhor talvez do que aqueles que seguiram. Mas logo, na escola cética,
estóica, o exemplo se tornou comum. E por que com uma tal facilidade o salto foi
lado ao dizer Sócrates é mortal?

Aqui não pude - porque, afinal, como muitas outras coisas eu lhes ofereço-,
•ocos observem que um passo foi dado no nível da escola estóica, em torno do que
irou o sentido como tal atribuído ao termo nome próprio: O D vou.(i como oposto
(jZotç, ou seja, como de uma das duas funções essenciais da linguagem. C) PVOU.U.
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no tempo de Platão e de Aristóteles, assim como de Protágoras e também no Crdti-
lo, o Dvoâ se chama quando se trata do nome próprio, o DVOU.ÍX HÚQIOV, o que quer
dizer o nome por excelência. É somente com os estóicos que o ÍQIOV toma o aspec-
to do nome que pertence a você em particular; dá o passo. É precisamente aí que se
encontra o que permite esta falta de lógica, pois na verdade, se preservamos a ori-
ginalidade da função de nominação, compreendam nisso em que no máximo se majora
esta função própria do significante que é de não poder se identificar a si mesmo, o
que, seguramente, culmina na função da nominação, esse Sócrates, que é ao mes-
mo tempo um dizendo-a-si e um diiendo-outro, aquele que se declara como Sócra-
tes e aquele que outros -outros que são os elementos de sua linhagem, quer sejam
ou não encarnados - que outros estão cobertos pelo nome de Sócrates, eis que
não se pode tratar de uma maneira homogénea com o que quer que seja que possa
estar incluído sob a rubrica de "todos os homens". Tentemos ver isto mais de per-
to. Está claro que o veneno, eu diria a agressão desse silogismo particular, está
inteiramente na sua conclusão, e também de modo algum teria sido promovido a
este valor de exemplo clássico se não comportasse em si esse algo que se satisfaz no
prazer da redução que sempre experimentamos a respeito de uma escamoteação qual-
quer, porque acima de tudo é sempre da mesma coisa que se trata e que se trata de
escamotear, ou seja, a função do sujeito que fala. E tornar necessário dizer simplesmen-
te que Sócrates é mortal porque todos os homens o são, é escamotear também isso: que
é mais do que um rwxio, para um sujeito, de cair sob o golpe de ser mortal.

Sabemos poucas coisas de Sócrates, por mais surpreendente que possa parecer,
esse homem de onde saiu toda a tradição filosófica desde que ele apareceu, toda
tradição filosófica que se chama ocidental, enfim a nossa... Se quiserem, abram os
500 volumes filosófico-psicológicos nos quais vocês poderão ver abordadas suas
questões; os demais 500 nos quais vocês apreciarão a data que ele representa o
passo filosófico que ele introduziu. Vocês não verão sequer uma só dessas apreci-
ações, desses balizamentos, desse balancete coincidir, mas vocês verão mesmo se
oporem ponto por ponto, termo por termo; será impossível para vocês se assegu-
rarem disso com alguma incerteza. Não há tema sobre o qual os sábios, os escolás-
ticos não possam divergir mais radicalmente. E não é porque Platão nos dá uma
imagem abundante, multiplicada e por vezes sedutora como um esboço de época,
como uma fotografia: não é a multiplicidade desses testemunhos que acrescenta
uma sombra de consistência a mais a essa figura, se queremos, de nossa parte, in-
terrogar o grande questionador. Que mistério!

Existe, entretanto, nesse dizendo-a-si por excelência o que, graças a esses que
o seguiram - e sem dúvida de forma alguma por acaso -... a esse dizendo-a-si sem-
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pré dizendo-a-si Sócrates - o que aqui quer dizer exatamente o contrário, ou seja:
que ele não diz -, mesmo assim há alguma coisa... duas coisas que são irrecusáveis,
dois modos que não se prestam à interpretação, quanto aos ditos de Sócrates: O
primeiro... a primeira dessas duas coisas, é a voz. A voz à qual Sócrates seguramen-
te nos testemunha que não é de nenhuma maneira uma metáfora. A voz pela qual ele
parava de falar para escutar o que ela tinha para lhe dizer, assim como uma de nos-
sas alucinações. E coisa curiosa, mesmo nesse grande século, o XIX da pstcopato-
logia, fomos muito moderados nesse ponto do diagnóstico, e com efeito: mesmo
que não se tenha uma ideia verdadeiramente adequada do que isso possa ser, uma
voz, em que condições isso fica além de seu fenómeno - o que isso quer dizer no
campo subjetivo? -; tanto que não se tem o que permita, em meu discurso, formulá-
la como esse pequeno objeto caído do outro, como há aí outros desses objetos, o
objeto a, para chamá-lo por seu nome, então, não temos o aparelho suficiente para
situar, sem imprudência, a função da voz num caso como aquele de Sócrates, de
fato privilegiado. E o que também sabemos, é que há uma relação entre esse objeto
pequeno a, seja qual for, fundamental, e o desejo. E de outro lado, a respeito disso
que nos interessa efetivamente de muito perto, ou seja, que Sócrates, se for legíti-
mo dizer que ele seja ou não mortal, temos isso, que poderia ser dito rapidamente:
que Sócrates pediu a morte. É uma maneira rápida de se exprimir: ele também pediu,
no mesmo discurso, para ser alimentado no Pritaneu, diz a Apologia de Sócrates1-*,
e certamente vocês me pouparão, assim como há pouco pedi para me pouparem de
outros desvios, de fazer aqui para vocês a leitura da Apologia de Sócrates e de
Fedon'-2, e também, talvez, desse estupefaciente encontro com esse sacerdote, que
se chama Eutifron'-1, que ocorreu justamente na véspera e sobre o qual ninguém
jamais salientou o que isso queria dizer, que Platão lhe tenha dado a oportunidade
esse encontro na véspera, nem tampouco como aconteceu que Platão, que nesse
momento também era um de seus discípulos, justamente não estivesse aí, nem no
processo, nem no momento da derradeira entrevista, a entrevista antes da morte.
Talvez toda a obra de Platão seja feita apenas para cobrir esta carência.

O pedido de ser alimentado no Pritaneu, faremos dele uma insolência. Começa-
mos rápido a fazer psicologia, e por outro lado, não quero aqui senão designar um
discurso que me tocou muito em outros tempos, discurso sem dúvida admirável no
qual pude ouvir falar do processo de Sócrates, num lugar elevado, de um último
modo que me comoveu, alguma coisa mesmo assim vinha, que era dito. que sem
dúvida Sócrates teria podido - digamos a palavra, a nuança talvez seja muito acen-
tuada - melhor se defender: podemos sempre nos bater, se debater levando em conta
o pensamento dos juizes. Há a ideia, animadora do segredo do engajamento exis-
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tencial que algo nos pede para seguir sempre o interlocutor na condição na qual
ele se tncontra, e vocês verão também aonde essa inclinação nos conduz: a incli-
nação Já análise que chamarei vulgar, aquela sobre a qual, há pouco, minha decla-
ração cê que Sócrates pediu a morte, provocava ambiguidade - logo diremos que
Sócratts se evadiu numa agressão medrosa, ou ainda, para os mais audaciosos,
que Sifcrates desejava a morte. Sócrates desejava a morte! Não, justamente!

A ttrceira coisa, aquela que não sabemos e sobre a qual temos um ultimatum
para a<eilar ou não o que ele mesmo nos disse: ele nos disse que nada sabia, que
ele nãc se reconhecia em nada senão no desejo e que, para o desejo, ele sabia algu-
ma coisa. Eis então, somente, esse desejo de Sócrates... sobre o qual talvez não
seja rruito dizer, que ele seja a raiz dos três quartos do que, na realidade ou o que
vocês .-hamaram como tal, configure para todos nós que estamos ali, esse desejo
de Sócales, aquele que se afirma na atopia, é aquele que faz com que Sócrates, em
seu tenpo, seja aquele que interroga o mestre. É uma das grandes ilusões que pôde
se desmvolver em torno do fato de que a questão do desejo de Sócrates não esta-
va nen um pouco colocada e por isso é uma das grandes ironias filosóficas identi-
ficar omestre ao desejo puro e simples. Esta visão do mestre é a visão do escravo,
o que ^uer dizer que o escravo, esse, tem um desejo. Certamente, o mestre também,
mas omestre, besta como ele é, não sabe nada disso. O mestre se sustenta e é jus-
tamene nisso que peca a análise hegeliana. Colocaram-se frequentemente a ques-
tão: seem Hegel o mestre é o que Hegel nos diz, como então a sociedade de mes-
tres? Certamente é insolúvel... É bem solúvel, de fato, uma vez que o grande apoio
do meitre não é seu desejo, mas suas identificações, a principal sendo aquela ao
nome Io mestre, ou seja ao nome que ele carrega, bem especificado, isolado, pri-
mordiil na função do rfbme, pelo fato de ser ele um aristocrata.

Sóu-ales interroga o mestre sobre o que ele chama sua alma. Suspeito que o ponto
no qu<l ele o espera, no qual ele o encontra sempre e até a revolta furiosa de Trasí-
maco.é sobre esse ponto de seu desejo, e justamente fazendo testemunhar quem'.'
O Outopor excelência, o Outro que pode ser facilmente, na sua sociedade, repve-
sentaco pelo Outro radical, aquele que não faz parte disso, ou seja, u escravo, e é
aí... dií que ele faz surgir a palavra válida12-1. Tais são as manobras que seguramente
deveram terminar bem, qualquer que fosse a admiração, o amor que um persona-
gem orno Sócrates pudesse arrastar atrás de si, acabar por provocar alguma impa-
ciêncii. Tem-se mesmo assim isso, ao escutá-lo sempre. Ora, Sócrates diz isso: "não
há esolha: ou vocês rne deixam ser como sou, seja me colocar sobre a lareira como
um pêidulo, no Pritaneu, ou então a morte, o que na minha idade..." acrescenta ele.
É um dos raros toques de humor que há no discurso de Sócrates, pois, coisa curi-

-109-



Os Problemas Cruciais da Psicanálise

osa, Platão é um humorista, mas nada nos testemunha que Sócrates o tenha sido. É
um caso muito, muito particular: Sócrates, em nenhum caso, procura ser engraçado,
ele é trágico. E ainda, qual é esse singular trágico dos últimos momentos de Sócra-
tes?.., Deixemos esse ponto em suspenso: ele é trágico apenas no fim. Em todo caso,
o que ele jamais disse é que era um homem. "Homo sum et nihil humanam alienurn
puto": é um dito de poeta côrnico151, porque não sabemos mais muito bem o que é
do homem. Há uma coisa certa: que o homem é o cómico.

Então? A articulação dos dois círculos - "todos os homens são mortais" e "Só-
crates é mortal": eu não poderia, por causa do tempo, desenvolver aqui o que resul-
ta de sua interferência. Não é culpa minha se o caminho é longo e se é preciso que
eu faça vocês sentirem todos os desvios. Porque, vocês vêem aparecer bem os dois
termos, entre esse desejo enigmático e aquele que se ele é assim, isso ao que che-
gamos, não sabemos muito como, falando da pulsão de morte e, ou ainda, falando
sem saber o que queremos dizter, ou ao contrário, rejeitando-a pois é muito difícil,
vemos bem que é em direção a isso, em direção a esse ponto de encontro que va-
mos. E que relação, e como só letrar o que há entre a demanda de morte de um gran-
de vivente e essa famosa pulsião de morte, que vamos ver tão implicada em "todos
os homens" de uma outra natureza que os dois termos lógicos que eu já desenvol-
vi, ou seja, o qualquer ou o universal homem, em todos os casos o homem sem
nome, e tanto rnais sem nome, ainda que aquilo que encontramos atrás seja o in-
consciente do homem, .seguramente esse inominado, porquanto indeterminado.

Como poderemos atravessar esse espaço escavado aqui entre a conclusão de
"Sócrates é mortal" e de "todos os homens são mortais"? Não marcarei minha pon-
tuação de hoje senão em torno de um traço topológíco... em todo caso, e de qual-
quer forma como esses dois cíirculos se articulam, seguramente eles não se recobri-
rão, disjuntos que estão de todla força da reversão topológica em torno da qual eu
fiz girar hoje o jogo do meu discurso.

Pontuação que marcarei com essa l inha virtual que não existe, que não está na
superfície, precisamente, que g essencialmente enganadora. É aquela que faz a ar-
ticulação do silogismo na mernor, quer dizer, não Sócrates é um homem, da qual
acabamos de ver toda fragilidade, mas simplesmente a introdução do é um homem.
aqui, diametralmente [figura VI-7], na proposição, qualquer que ela seja: seja de todos
ox homens são mortais na circunferência, seja - se vocês quiserem recortando-a,
evidentemente isto é o que é sugerido - Sócrates é mortal, tendo como traço de
recorte comum, esse diâmetro, que também, aliás, por se tratar de uma topologia e
não de um espaço métrico, poide ser qualquer corda, esse diâmetro sobre o qual
inscreveremos é um homem.
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Fig VI-7

, -D—
e mortal

O que quer dizer isso que, na medida da heterogeneidade radical da premissa e
da conclusão, se afirma e se propõe a nós como ardil? O que quer dizer essa inter-
secção de planos, entre planos que justamente não são, uma vez que ambos são
buracos, buracos "por natureza", se vocês me permitem assim me exprimir? O que
quer dizer essa identificação que permite esse passo falso do silogismo? O que ela
i|iier dizer? O que ela quer dizer, vocês vêem esboçado em letras, nas quais marquei
os três andares do círculo diametral que está à direita e abaixo. A relação entre duas
metades do circulo que são. já disse para vocês, heterogéneas, se uma é identifica-
ção, a outra é demanda e inversamente. A relação entre as duas, na medida em que
i'líi seja ardilosa, é precisamente esse diâmetro que as sustenta e que não existe em
parle alguma. Eu coloquei íií a letra T, porque aí encontramos a função da transfe-
rencia, a função da transferência enquanto ela está essencialmente ligada ao outro
enganado ou ao outro enganador. A função da transferência enquanto é a função
do engano, eis em torno do que girará a dialética de minha aula de fevereiro: as
relações entre identificação, transferência e demanda, enquanto se solidarizam entre
Ires termos, três termos que tornei para vocês, eu penso, familiares, por meu discurso
ilo ano passado, o termo da indeterminação, sujeito do inconsciente, o termo da cer-
/c-íi, como constituindo o sujeito na experiência e na perspectiva da análise, o termo do
i-itRano como sendo a via na qual o chama seu próprio apelo à identificação.

Se as coisas são assim enodadas entre esses termos, nos quais parece que não
poderíamos encontrar saída que não fosse de engodo, é em razão da estrutura des-
ses grandes aros, desse grande nó que, fazendo-se e conjugando-se nesse campo
no qual se joga a partida, coloca para nós, concernindo o desejo cujo suporte, cuja
concepção não pode ser senão desse próprio aro, representado pelo punho lórico
ilo qual, na próxima vez, tentaremos fazer falar o interior. Vocês não reconhecem aí,
íipós meus esquemas do ano passado, essa abertura, essa saída, como espasmódi
i;fi, fora da fenda palpitante do inconsciente que, no buraco maior, em torno do qual
hoje giramos, se abre e se fecha: o próprio trajeto de ida e de volta da pulsão, na
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Fig. VI-8

medida em que engloba algo que deixamos em suspense, é o caso de dizer, no va-
zio? Esse desejo e o que ele determina, e o que não é de forma alguma sem represen-
tação, que no nível de Sócrates hoje em dia, e escolhi meu exemplo de propósito,
apresenta-se como um enigma, o desejo introduz a quarta categoria após as outras:
indeterminação, engano, certeza; nos introduz a quarta, que comanda tudo e que é
nossa própria posição, isso claramente articulado, visto, e enunciado por Freud,
que é a mesma do desejo, enquanto que determina na realidade a categoria do im-
possível. Este impossível que por vezes encontramos o meio de atravessar, resol-
vendo aí o que chamei a partida: partida construída, construída de maneira que
seja, em todos os casos e certamente perdida. Como esta partida pode ser ganha?
Está aí, me parece, o maior problema, problema crucial para a psicanálise.

Tradução: Mário Fleig e Conceição Beltrão Fleig
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LIÇÃO VII

27 de janeiro de 1965
(Seminário fechado)

Na relação do sujeito com o outro, na relação de um com os outros, aprendemos
a distinguir, na sua fineza, na sua mobilidade, uma função de miragem essencial:
nós a aprendemos duplamente pelo ensinamento da psicanálise, pelo modo no qual,
há doze, treze anos, tento articulá-la. Sabemos que o fracasso até aqui de toda éti-
ca, e secundariamente de toda filosofia subjetiva, de dominar essa miragem, é devi-
do ao desconhecimento disto em torno do que ela se regra invisivelmente: a função
do objeto a enquanto é ela, na sua ambiguidade de bem e de mal, que realmente
centra todos esses jogos. Neste jogo o objeto a, de fato, não é muito dizer que ele
corre e vai e vem. e passa como a moscada (muscade): por sua natureza ele é perdi-
do e jamais re-encontrado. Entretanto, de tempos em tempos, ele aparece no campo
com uma clareza tão deslumbrante que é isso mesmo que faz com que ele não seja
reconhecido. Este objeto f/, eu o qualifiquei, naquilo que nos importa, a saber, a
regra de uma ação, como a causa do desejo. Trata-se de saber a que tipo de ação
esse reconhecimento de um fator novo na ética ou na filosofia subjetiva, a que tipo
de ação ele pode servir.

Seguramente, quando desejei, de meu público, saber um pouco mais e explici-
tamente, na medida do tempo que tenho disponível, daqueles que me demandaram
vir a este seminário fechado, eu pude perceber que eu já pudera obter alguns ecos:
é que para alguns, para muitos e, talvez mais, numa medida mais ampla, muito mais
variada e muito mais nuançada do que supunha, esse ensinamento toma seu valor,
que é o de todo ensinamento, por sustentar - e isto não é nada para mais de um -
esse estado de indeterminação que sabemos ter mais de uma astúcia em seu bolso,
que é aquele onde nos é dado viver, sendo as coisas o que elas são. Entendo que
aqui não restam senão aqueles para quem esse ensinamento, por qualquer razão,
leni um valor de ação. O que isto quer dizer? Sabe-se ou não se sabe aqui que alhu-
res eu tenho uma escola, uma escola de psicanálise e que porta o nome de Freud e
o nome da cidade onde tomei o encargo de dirigi-la. Essa outra coisa, uma escola,
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se ela merece seu nome, no sentido em que esse termo se emprega desde a Antigui-
dade é alguma coisa onde deve se formar um estilo de vida. Solicito que venham

aqui aqueles que, sob qualquer título, tomam meu ensinamento pelo princípio de

uma ação que seja a sua e da qual eles possam dar conta. As quatorze fileiras ainda
hoje quase preenchidas provam-lhe que eu não quero, por uma barreira arbitrária,
por uma barreira de apreciação de qualquer ordem que seja, de experiência, de qua-

lidade ou de prestância, que eu não quero aqui colocar barreira à ninguém.
Não obstante, se eu quis que me demandassem para vir aqui, é para me colocar

também em posição de lhes demandar aqui a darem suas provas do que é exigível

em um certo círculo mais restrito, para que este ensinamento tome valor. Quero que,
por um motivo qualquer e em um prazo muito curto eu obtenha, daqueles que estão

aqui, algum testemunho, e certamente, este testemunho será totalmente vão e, ali-
ás, ineficaz de esperá-lo forçosamente sob a forma de uma intervenção, aqui, fala-
da. Eu desejo isto. Sei, por experiência, e também pela medida do tempo, que isto

não é possível e que esta não é a melhor via. Esse testemunho de que se trata, portanto,

que é o testemunho de uma ação implicada neste ensinamento, pensei proceder
deste modo para obtê-lo: serão aqui propostos trabalhos, observações, comunica-
ções, exposições tendo um tipo de caráter nuclear, de ponto vivo que se manifesta

particularmente esclarecido, renovado; pelos estilhaços, ao contrário, singularmente
relacionado ao fio de meu discurso. Nada será feito para tornar estes núcleos mais

acessíveis: não é a moeda do meu ensino que lhes será dada aqui, a menos que

vocês não compreendam precisamente pelo termo de moeda justamente estes mo-
mentos firmes, até mesmo fechados, opacos e resistentes, dos quais faço apenas,

num lugar outro, frequentemente, mais do que fazer passar a vocês a presença sob o
que articulo. Serão, portanto, no final das contas, se é segundo o meu voto, elemen-
tos mais duros, mais opacos, mais localizados que serão propostos a vocês.

Àqueles para quem o meu ensino pode ter este valor mais preciso, isso quer ser

a provocação de uma resposta, resposta que me será dada - se ela não me é aqui
dada de um modo consistente e articulado - que me será dada no intervalo de nos-

sos encontros, sob a fornia não de cartas mas de pequenos memoriais, requerimen-
tos, sugestões de questões das quais escolherei aquelas que, ulteriormente, farão

aqui esses objetos dos quais falo: objetos de provocação dos apresentadores.
Apenas neste diálogo, nesse diálogo que vocês aceitam bem, vocês vêem bem, não

pode se fazer senão com aqueles que, no fim das contas, trarão aqui uma contribui-
ção, contribuição para a qual haverá todo o tempo necessário para se elaborar no
intervalo de nossos encontros, está na natureza das coisas que isto não se produ-
za senão com um pequeno número.

_ H 4 _

Lição de 27 de Janeiro de 1965

Muitos daqueles que estão aqui, os quais deixei que hoje entrassem, pois afinal

.!<• «unias não há nenhum mistério, se darão conta, por uma boa parte dentre vocês,

qttt- M- eles tiram proveito - e é isto que desejo em todo caso, do que ensino nas

itulriis quartas-feiras - do longo discurso seguido ou retomado que é aquele que
(iri ' , t j iu já há doze ou treze anos, é concebível, e mesmo essencial, que em algum

lnj ' í i i <lc um círculo as coisas sejam colocadas aprova de uma ação onde cada um
I H I I I U ipa; que seja daí que parta, que se irradie o que continuarei a perseguir frente
u vi ices. com meu discurso. É normal que, para três quartos das pessoas que estão

i.|ui hoje, elas venham em um momento a reconhecer que não é o momento para
i Ias <lc vir aqui trabalhar, ou simplesmente que elas não terão jamais nada a fazer
M - I I I t|ue tenham de algum modo decaído portanto de algum mérito. É simplesmente

ijilc ii que se fará aqui não será assunto delas. Quero aqui pessoas que estejam

iiiil>líftid(ix na sua ação nisto que comporta essa mudança essencial da motivação
i"i» ii c subjetiva que é, que introduz no nosso mundo, a análise.

liu não pré-julgo de modo algum aqueles que poderão tomar este papel que é

iii|Wlf que convém aqui. Digamos que, para aí me reconhecer, procederei como fez
IIIMII-, em um certo desvio que nos conta sua história. Vocês verão o modo como
cliv, w- sustentam quando se trata para eles, com suas mãos, de pegar a água para

Ivhcr."
Casso a palavra a Leclaire.

Título da comunicação:
"SOBRE o NOMK PRÓPRIO

CONTRIBUIÇÃO l'ARA UMA RKTOMADA IX) "SEMINÁRIO" DE J. L.ACAN"

,V. Leclaire - Na cura psicanalítica demandamos a nossos pacientes que digam
ludi i, inclusive, sublinhamos, o nome das pessoas evocadas, quer se tratasse, sim-

plesmente, do Sr Croquefer (mastiga ferro|, dentista, ou, curiosamente, de Sr La-

l i i n H n • (lavrador], impressor.
Mas, também é verdade que, nas observações que relatamos, não podemos falar

• U- l.udovic, nosso paciente, senão nomeando-o Victor, justamente, para não chá
mu Io por seu nome. Podemos então, sem muita dificuldade nem indiscrição descre-

vei as particularidades da vida amorosa de Victor, mas não podemos, de modo al-

Sfiun. di/.cr que ele se chama Ludovic: esse é um limite não transponível. Acomuni-
i at,:!io <l;i experiência analítica deve assim contar, quer se queira ou não, com a di-

mensão de um segredo irredutível.
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Por mais tentados que estejamos pela realização de alguma nova transgressão,
não poderíamos, sem deixarmos de ser psicanalistas, fazer melhor, entretanto, se-
não esconder sempre o signo singular, ocultar assim sob o nome de Carrier ou de
Steiner a identidade de um Perríer, se fosse necessário falar disso. Fazendo assim,
imitamos o próprio processo psíquico, mas perdemos imediatamente, neste último
jxemplo, a evidência da referência direta ao Pai. Se bem que, para dizer a verdade,
2u não pense poder, com mais simplicidade, indicar a vocês de que modo o nome
próprio está ligado ao mais secreto do fantasma inconsciente, vou, assim mesmo,
:entar dizer um pouco mais a partir de um fragmento de análise.

Retomarei, então, o caso de Philippe, que me serviu para ilustrar a realidade
Jo Inconsciente'" no trabalho feito em 1960 com Jean Laplanche e resumirei, antes
:le levar mais longe a análise de um sonho de sede, o sonho do licorne. Plilippe o
-•ontou deste modo:

"O lugar deserto de uma pequena cidade: é insólito; procuro alguma coi-
sa. Aparece, pés nus, Liliane - que não conheço - que me diz-' há muito
tempo que eu vi uma areia assim tão fina. Nós estamos na floresta e as árvores
parecem curiosamente coloridas de tintas vivas e simples. Penso que há
muitos animais nessa floresta e, quando me preparo para dizê-lo um licor-
ne cruza nosso caminho; nós caminhamos os três em direção a uma clarei-
ra que se pressente abaixo".

Tal é. portanto, o texto manifesto desse sonho de SEDE do qual partimos para
:hegar, pela via das associações ditas livres, a isolar o que insistia para ser dito, o
exto inconsciente que está aqui. LIL1 - praia \plage\ SEDE [soifl- areia \sahle] -
nele [peau] - pé \pied] - CORNE*, enigmática cadeia de palavras cuja contração
•adical nos dá Licorne, significante que aparece aí como metonímia do desejo de
icber, aquele que anima o sonho. Para quem não teve a vontade de ler esse texto
iobre o Inconsciente, tal resumo deve parecer altamente arbitrário, do mesmo modo
|tie pode permanecer talvez enigmático para aqueles que o leram.

Recordarei, portanto, brevemente, o que a análise nos tinha trazido:
- O desejo que subjaz a esse sonho parece ser um desejo de beber; Philippe se

levantou mais tarde na noite tomado por urna sede viva que ele associa ao fato
de ter jantado arenques do Báltico.

- Três lembranças de infância são evocadas, da época em que ele devia ter 3-4 anos:
- na primeira, ele tenta beber com suas duas mãos juntas em taça, a água que
jorra da fonte do Licorne, assim nomeada porque uma estátua do animal fabu-
loso a dom i na.

Lição de 27 de Janeiro de 1965

- na segunda, ele tenta, enquanto se encontra em uma agradável floresta da
montanha, fazer um barulho de sereia, soprando em suas duas mãos juntas em
concha.

- na terceira lembrança, ele se encontra na areia de uma praia atlântica e lembra-
se de Lili, uma parente próxima, substituta materna por mais de uma razão, que
o chama para implicar com ele (simplesmente dando-lhe de beber): "Philippe,
estou com sede" [Philippe-j'cu-soif\.

- Os restos diurnos que são encontrados no sonho são, além dos arenques do
Báltico, uma floresta arenosa e colorida de urzes, onde Philippe tinha, na vés-
pera, passeado com Anne, sua sobrinha: eles tinham observado ali rastros de
corsas.

- É, enfim, pelo desvio da análise de um sintoma menor, dito "do grão de areia"
(evocado a propósito das lembranças da praia) que se descobre o contexto se
referindo à sensibilidade e à erotização da pele: Philippe, que tirilla investido
particularmente seus pés, desejava ter a planta "dura como o casco".

Deste modo, se não chegamos a articular, pelo menos esclarecemos os elemen-
tos fundamentais de um tipo de texto hieroglifico , texto que nós denominamos a
cadeia significante inconsciente:

Lili - plage - SOIF - sable - peau - pied - CORNE

Àqueles que demandam ver o inconsciente, respondo: é assim que ele aparece.
Esse estudo do sonho nos permite ilustrar simplesmente os mecanismos fun-

damentais dos processos inconscientes: a condensação, a substituição metafórica e
0 deslocamento metonímico. Deste modo, a praia original se transformou na praça do
sonho (onde se encontra a fonte) como se o GE de plage (praia) tivesse sofrido os
efeitos do recalcamento para não deixar aparecer senão o CE mais indiferente de uma
place (praça). Aonde o OE estava, adveio o CE, poderíamos dizer, invertendo na oca-
sião a surpreendente fórmula freudiana. Trata-se de um processo de substituição
metafórica (place por plage), de condensação no sentido em que o significante plu-
1 •<• anuncia a cena em múltiplos quadros (montanha, mar e floresta), enviando preci-
samente à mais específica das cenas, a plage (praia) cuja textura significante escon-
de ainda um som "GE" recalcado homófono do "JE" (EU1 do chamado do J 'ai soif.

Metonímia, o licorne o é no sentido em que tudo nela, na efígie como na
palavra, indica o deslocamento e o intervalo que separa os termos que ela reúne.
l)o leito |//(t)| de Lili à casco [corne] que Philippe desejaria ter nos pés, licorne
sustenta no intervalo de suas duas primeiras sílabas os elementos intermediários
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da cadeia inconsciente. Sobre um outro plano, ela envia mais simplesmente da fon-
te que ela domina à água que aí jorra; dos pés à cabeça, enfim, ela desloca a corne,
transmutando-a de casca em dardo. É assim que se descobre, enigmático, o desejo
que sustenta esse sonho de sede e o phallus (aquele que Lili deseja) aparece ali no
lugar do terceiro olho, lugar em que Philippe traz uma cicatriz. Sigla do inconsciente
philippeano, a insígnia do I icorne nos apresenta por ocasião de sua sede [soifl esse
esquema que sustenta e mascara seu desejo, essa cadeia significante absurda, hi-
eroglífica, misturada e bizarra, mas insistente e inabalável; é a cifra cega de sua sin-
gularidade que se repete como marcada a ferro e nós reconhecemos aí a máscara
vazia do inconsciente.

O nó mais sensível desta cadeia, condensado no Lícorne está no nível de "pla-
ge-soif. Mais precisamente ainda, nós o encontramos sob a forma do apelo-queixa
repetido por Philippe na praia: "j 'ai soif", ou de um modo ainda mais circunstanci-
ado: "Líli-j 'ai-soif' o que fazia Lili saudar Philippe, de volta, pela fórmula: "Philippe-
j'ai-soif

Eu teria podido parar aí na análise do desejo de Philippe e considerar que tinha
ido muito longe na minha tentativa de circular o "próprio" do inconsciente de Phi-
lippe. Mas ocorre que críticas1411 amigáveis me reprovaram uma certa falta de rigor
nessa análise, de confundir indevidamente elementos heterogéneos: fonemas, pa-
lavras, cadeia de palavras, frases articuladas, representações de coisas, imagens, e
não atingir com a cadeia Lili-corne senão um nível pré-consciente. De fato, não é
fácil dar conta com todo rigor dos fenómenos inconscientes: problema crucial para
a psicanálise, diríamos atualmente.

Entretanto, recordo-me de uma opinião que tinha emitido, a saber, que me pare-
cia no momento preferível, para sustentar esse rigor, limitar-se à referência ao que
tinha denominado de experiências de diferença deliciosa. De um modo geral o
elemento inconsciente propriamente dito apareceu como a conotação de uma expe-
riência sensória! de diferença, da percepção de uma diferença deliciosa (emoção
distinta, dizia eu), em suma, conotação de uma experiência desta distinção diferen-
cial enquanto tal. Na experiência de Philippe é, por exemplo, a diferença entre o liso
assegurador de um contato de pele envolvente e a irritação puntiforme de um grão
de areia errático, ou ainda diferença percebida visualmente e privilegiada entre o
achatamento do externo dos homens e a garganta que marca o coração materno,
porque esse lugar feminino lhe pareceu durante muito tempo apresentar-se em ver-
dade como um tipo de deiscência misteriosa.

Ução de 27 de Janeiro de 1965

Mas, logo encontramos aqui um outro aspecto da dificuldade de comunicação
da experiência analítica. De fato é uma coisa falar de fonemas, ou de qualquer ele-
mento propriamente inconsciente e uma outra coisa repeti-los ou transcrevê-los
tais que em si mesmos eles apareçam, porque eles são, de qualquer modo, funda-
mentalmente obscenos. Deste modo, para vir ao campo da experiência auditiva e
vocal à qual Freud dá algum privilégio na formação do fantasma, proporei, sem outra
justificativa, o que me pareceu como um fantasma inconsciente muito primordial de
Philippe. Mais inconsciente que a litania tenho sede [j 'ai soifl é um tipo de jaculatória
secreta, uma fórmula jubilatória, uma onomatopéia - poderíamos dizer mais prosaica-
mente - que pode se traduzir, com o mínimo de travestimento, pela sequência:

POÕR(d)Je-LI

A articulação dessa fórmula, em voz alta ou baixa, conotava na sua lembrança a
representação, a antecipação, até mesmo a realização de um movimento de jubila-
ção difícil de descrever, do tipo enrolar-se - desdobrar-se, comprazer-se com o re-
sultado obtido, e recomeçar; mais simplesmente, poderíamos dizer, um tipo de cam-
balhota. É raro que em análise se chegue à confissão dessas fórmulas mais secretas
e há sempre nessa revelação aparentemente tão anódina, alguma coisa que é senti-
da como o extremo do impudor, até mesmo como o limite do sacrilégio.

Agora me é necessário, aqui também com o mínimo de travestimento, e me man-
tendo na extrema borda de uma transgressão, dar o nome completo de Philippe,
aquele que ele soube muito cedo di/.er para responder ao banal como tu te cha-
mas?'. Georges Philippe Elhyani, nome que ilustra logo o parentesco essencial en-
ire o fantasma fundamental e o nome do sujeito. Com o mais perfeito rigor de uma
não-lógica do tipo primário, com a mais inconsciente leveza com que cada um esta-
rá livre para apreciar o peso de verdade, vou agora me deixar conduzir por alguns
comentários analíticos desse fantasma inconsciente.

Posso primeiramente tentar assinalar a emoção - emoção distinguida, diferenci-
ada, deliciosa - que se encontra através dessa fórmula; seria algo como o domínio
de uma criação, a realização de uma reversão, urna sequência: nada • alguma coi.w,
antes que desaparecido - reaparecido, um tipo de fórmula mágica que faz apare-
cer concretamente essa encantação. Seria já conjuratória? É possível.

Mas, tomemos esse fantasma, elemento por elemento, assim como Freud fazia
com os sonhos. POOR, o mais enigmático dos fragmentos; funda-o, creio, o OEOR
de Georges que se torna P-OR, aspirado pelo fim de Philippe; aí se juntam, muito
pHuisivelmente, a PEAU (pele) na sua homofonia com o POT (pote). Aí se juntam
lambem o CORPS (corpo) e talvez mesmo o COR cujo chamado surgiu do fundo da
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floresta, é claro, também a GORGE (garganta), a ser tomada na sua vertente geográ-

fica e anatómica. Enfim, e aqui vou ao extremo, na medida em que este OR central se

junta com a MÈRE (mãe), a MORT (morte) aparece entre a Mãe de um lado e o J'e

(Eu) do outro, na medida em que d' O para A, J 'e nos indica J(e)acques o irmão de
Philippe. MORT por que? Porque Jacques era antes de tudo o irmão mais velho do

pai, morto pouco antes do nascimento de um novo Jacques, o irmão mais velho de

Philippe, porque enfim Jacques é também o nome do marido de Lili. Eis o que pode-
rá tentar os amantes de esquemas e grafos!

J'e é primeiro o duplo GE de Georges; depois o próprio JE de nwi-je no qual Philippe
foi desde muito cedo tomado. Identificamos o "âGE de plaGE (preia), mas mais cedo
encontraríamos o ambíguo JETÉ (jogado) por cima da borda da cama, o JEU (JOGO)
preferido e o JE T'AI, enfim! de uma mãe preenchida por ele.

Do LI, creio ter dito tudo, do LIT de LILI ao LOLO pela via do LOLI doravante
quase institucional izado! Seria suficiente apenas acrescentar aí a precisão do redo-
bramento de LI no nome completo de PhiLIppe.

Eis o que talvez seja o esboço do fantasma inconsciente que subentende a ca-
deia LILI-CORNE.

Esse nível de análise que reputo como essencial convoca algumas observações.
1) Ele ilustra, se fosse necessário, a própria natureza do que se pode denominar o

estilo singular da abordagem analítica em sua essência e os paradoxos de seu
rigor.

2) Esse nível de análise coloca também a questão dos critérios que fazem com que se
seja levado a distinguir, reter e sublinhar tal par fonemático ao invés de algum outro.
No caso deste fantasma inconsciente eu proporia três critérios entre outros:

a) a insistência repetitiva dos elementos significantes, quer dizer, de tal traço
singular, único, insubstituível, diferencial e simbólico em sua essência. Assim,
tal traço singular, delineando o olhar ou o corpo, para falar sobre o plano da

imagem, tal traço significante fonemático, na medida em que eles reaparecem no
curso da análise sob uma forma sempre análoga, OR por exemplo.

b) a dificuldade da confissão desses traços, tanto maior quanto eles tocam o

mais de perto o fantasma fundamental, a essência mesma da singularidade e da
intimidade do sujeito.

c) seu índice de vitalidade, quer dizer, de presença ativa, constante, que carac-
teriza o indivíduo e lembra assim sua irredutibilidade profunda.

3) Nesse caso também a análise revela as relações do fantasma fundamental com
o nome do sujeito. Seria necessário sublinhar que aparece aqui a função do nome
do pai?
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4) Esse nível de análise ilumina, sobretudo de modo patente, a ausência consti-
tutiva dessa relação lógica entre o nível primário, inconsciente, e a elaboração

secundária pré-consciente-consciente. O quecomumente encontramos na aná-

lise são, de fato, as réplicas pré-conscientes do fantasma inconsciente. Deste
modo, teria sido muito natural, a partir de um fantasma inconresso tal como

POOR (d) J 'e-Li, apreender uma fórmula já traduzida na língua, tal como, por

exemplo, as variantes linguageiras seguintes: coeurjoli, gorge à Lili.joli corpx

de Lili". Nossa insistência sobre Li-corne visava a sustentar, sob as aparênci-
as de uma lógica secundária, a essência do processo de tipo primário.Se o l i

corne não nos colocava inteiramente ao abrigo dos riscos de urna fórmula já
traduzida em língua ela tinha, entretanto a vantagem de não nos precipitar muilo

rapidamente na via de uma compreensão analítica. Se, frente ao coeurjoli, gorge

de Lili, joli corps de Lili, nós nos deixamos levar em nossa profissão de ana-
lista, esse lado reassegurador de nós mesmos que, por força de uma experiên-

cia, crê saber, nós traduziremos automaticamente essa construção linguageira
em linguagem falocêntrica. Logo faremos do corpo um pliallus ou uma malri/;
do coração os mesmos, sob uma forma mais ambígua; da garganta um desfila-

deiro genital sobre o qual fundaremos alegremente nossas construções inter-
pretativas as mais sólidas, convincentes e eficazes. Seguramente menos sóli-
do, mais bizarro, mas sem dúvida tanto ou mais eficaz, a interpretação que faria

do corpo um cor [calosidade], apelo longínquo, e do oco da garganta a pleni-
tude do seio, sustentando essa interpretação sobre a evocação do gesto dii.s
duas mãos reunidas em taça para beber, ou em concha para chamar. O impor-

tante é ver aqui que nossa interpretação tende a incidir o mais frequentemente

sobre uma tradução em língua furtiva como tal do fantasma fundamental; tais
são a fascinação e o privilégio do sentido-já-conhecido sobre o não-sentido.

5) Enfim, por essas observações, chegamos a colocar a questão do modo de acão

de nossas interpretações e de sua aparente gratuidade. No caso de Philippe.
evocar explicitamente no nível da interpretação o falicismo da corne, a femini-

lidade essencial da garganta ou da cicatriz, tem uma eficácia sobre o plano do
remanejamento da organização libidinal de nosso paciente.

Eis aí o paradoxo e, para alguns, o escândalo da ação analítica.

No colóquio singular que ela é, a análise descobre no paciente, pelos desvios
inéditos de sua história, as estruturas fundamentais, para ele também, que são a

estrutura do Édipo e aquela da castração. Ela delimita para cada um os avatares
destes alguns significantes-chave, aqueles que estruturam, metaforizam, e que são.
de algum modo, as chaves de cada edifício singular.
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Mas, evidentemente, é suficiente que se a esqueça, por complacência ou lassi-
dão, apenas essa palavra de singular, para que se descubra neste ponto a mecânica

c a armadilha da função normativadora da análise: com um pouco de Édipo e de

castração o homem de arte possuiria uma fórmula segura que poderia apenas, para
cada um, fazer bem, e seria logo para todos uma via não menos segura em direçflo

a um sutil genocídio. O próprio de cada um é irredutível, como a barreira do incesto

que protege e nutre o desejo. A singularidade de Philippe é aquela que fomos ten-
tados a aproximar por essa análise: penso, primeiramente, considerando o emblema

do Licorne; depois, escutando seu fantasma POOR (d) J'e-Li que conota tão bem,
na síncope dodj. essa diferença delicada no apogeu do movimento de reversão;
enfim, nós propriamente a evocamos desvelando uni reflexo de seu nome: o GE aí
oscila antes de revirar em torno do OR de Georges, para se encontrar com jubilação

no GE da extremidade, semelhantee diferente, interrogando: je? quem? PhillipeElhyani;
seu nome que interroga, ele também, ao avesso, questão em suspenso em torno do
re-achado de LI.

Paro por aqui. Ainda que fosse possível ir mais longe e considerar, por exemplo.
o tema da ROSA na vida de Philippe; essa flor que parece surgir de uma reversão do
OR, que dissemos ser central. A fonte do licorne, na lembrança de Philippe, conduz
lambem a um outro lugar eleito, muito próximo, que se chama o jardim das rosas.
Mas, prefiro aqui, e por enquanto, deixar a cada u m a liberdade da dúvida, da refle-
xão, ou ainda, do sonho.

Jacques Lacan - Desejo manter nessa primeira reunião todo o seu caráter de
austeridade. Vou chamar alguém que expressamente convoquei para que estivesse

presente nessa primeira reunião: Conrad Stein que, na época em que Leclaire pela
primeira vez entrava no exemplo que ele retomou, completando perfeitamente e ar-
liculando hoje. Vou perguntar para Conrad Stein - que tinha levantado um certo

número de objeções, de questões; que tinha colocado em dúvida a pertinência exa-
la tia articulação, nesse momento, da primeira cadeia que vai de // à come, se junta

no licorne, seu caráter propriamente de representante representativo do inconsci-

ente - se para ele continua em suspenso alguma questão sobre a pertinência do
que ele tinha desenvolvido, do que ele pôde precisar depois, como ele próprio o
ílisse, em razão mesmo dessas questões.

Se Conrad Stein encontra renovada, sob uma forma qualquer, sua questão ou
•iua demanda de precisão; se ele estiver em condições de formulá-la imediatamente,
:|iie o faça: colocaremos essa questão, se posso dizer, na ordem do dia, no quadro

icgro. Nada mais. pois desejo que hoje intervenham aqueles que preparam outras
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matérias, tão difíceis de compreender, vocês o sabem, assim rapidamente, quanto a

comunicação de Leclaire.
Eis, de fato, na prática, o que proponho. Acomunicação de Leclaire - e aquelas

que seguirão, não duvido - merece inteiramente, ela vai perfeitamente ao ponto, ela
faz mais do que rodear a impressão. Essa impressão se fará e será colocada à dispo-

sição de vocês com um atraso de dez dias, colocada à disposição de vocês, a título
moderadamente oneroso, e penso que o modo o mais cómodo é de procurá-la na
Secretaria da Escola de Altos Estudos com Madame Durand, no segundo andar do
número 54 da Rua Varenne, onde todos os que desejarem poderão obtê-la.

Contudo, tanto pela extensão dessa tiragem que será feita mimeografada, quan-

to pela segurança do que se segue, peço que levantem a mão aqueles que, não sim-
plesmente podem desejar ter essa comunicação como um belo artigo, aqueles que

a esse propósito se empenham - e logo o seu nome será notado no momento em
que buscarem o texto - se empenham em responder com um texto de no mínimo

duas páginas relativo ao que levanta para eles de necessidade de interrogação, até

mesmo de resposta. Que eles se empenhem em me fazer chegar antes da próxima
reunião do seminário fechado. Toda pessoa que, buscando esse texto, não trouxer
essa contribuição, coloca-se neste mesmo ato fora do engajamento sobre o qual
lhes dizia no início, que é aquele que espero realizar aqui. Que levantem a mão,

portanto, aqueles que desejam esse texto para ter alguma coisa em que se apoiar e

para me enviar. Levantem a mão!
Esse texto será, portanto, copiado em quase o dobro do que vejo, quer dizer trin-

ta e cinco ou quarenta exemplares.
Stein, será que você poderia responder agora ou prefere esperar até que uma

outra comunicação tenha sido feita, para amadurecer, por exemplo, o que solicito

de você como resposta?

Conrad Stein - Prefiro dizer algumas palavras logo em seguida, pela boa razão

de que uma meia hora de amadurecimento não seria suficiente. Evidentemente não

é possível retomar a discussão com Leclaire no ponto em que ela foi deixada há
quatro anos. Eu teria efetivamente necessidade de ler o seu texto para poder fazer
um comentário detalhado. Aqui eu queria fazer simplesmente algumas observações

c tomarei as coisas começando pelo fim, portanto pelo que está mais próximo. POOR

(d) J 'e-LI, esse fantasma efetivamente, enfim essa expressão, essa referência, diga-
mos, totalmente fundamental ao fantasma inconsciente - porque o fantasma incons-
ciente é, pela sua própria natureza, indizível, POOR (d) J'e-LI é construído eviden-

temente como um sonho. Leclaire nos forneceu as diferentes palavras, as diferen-
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; frases, os diferentes pensamentos formulados em linguagem da qual POOR (d)
•--Li constitui a expressão e o meio da condensação e do deslocamento. Ora, vo-
s sabem, e a esse propósito eu gostaria de solicitar àqueles que querem intervir
bre o texto de Leclaire que releiam a Traumdeutung, A interpretação dos sonhos,
medida em que não lhes estiver inteiramente presente no espírito, pois creio que

já indispensável, nessa matéria - eu não o fiz suficientemente, há quatro anos,
ssa discussão com Leclaire - ver em que medida sua análise, sua interpretação é
'iel reflexo do método, da técnica freudiana tal como Freud a apresenta nessa obra
ndamental e qual é a contribuição original de Leclaire, quer dizer, qual é, no seu
ibalho, a parte que constitui uma elaboração, uma elucidação de tudo o que no
t to de Freud causa problema. Creio que é preciso distinguir absolutamente essas
as partes.
POOR (d) J'e-LI é construído como um sonho na medida em que, então, os pen-

mentos formulados em linguagem são objeto de deslocamento e são contraídos
gundo o processo de condensação, quer dizer, condensação-deslocamento: o
ocesso primário. Isso quer dizer que constatamos ali algo que é fundamental na
posição original de Freud, é que o sonho e o fantasma tratam as palavras como se
palavras fossem imagens. Mais tarde, ele dirá: trata as representações de pala-

as como representações de coisas. As palavras são, nesse ponto de vista, ima-
ms acústicas e elas sofrem a mesma sorte que as imagens visuais. Se relembro tal
lisa é porque o termo de tradução em idioma evidentemente causa problema. Não
)ssii dizer grande coisa a esse respeito agora; creio, aliás, que eu mesmo recorro
..•ssa noção de tradução em idioma; estou menos certo agora que as imagens possam
traduzir em idioma. A relação que existe entre as imagens e idioma, creio que, se
liássemos mais de perto, ela nos apareceria como sendo de um outro nível que
liiele da tradução. Eis, portanto, uma primeira observação.
.Segunda observação, referente à cadeia que parte de Lili e que chega à come:

i l i -plage - saWe...etc. Bem, Leclaire disse alguma coisa há pouco que me pare-
HI totalmente exata e muito importante de ser considerada, é que essa cadeia de-
ímpenha um papel privilegiado enquanto chave da singularidade da personalida-
i, se assim posso dizer, de Philippe. Por quê ou ern quê? Bem, todo o argumento
: Leclaire parte de um sonho, do sonho do licorne que ele nos lembrou no inicio
; sua fala. Bem, esse sonho, como o diz Freud na Traumdeutung, esse sonho é um
•bus. O método para decifrar o rébus, aquele que interessa a Freud, quer dizer, o
létodo que permite que, partindo deste rébus que constitui o sonho, se chegue ao
iie Freud denomina os Traumgedanken, os pensamentos do sonho, os pensamentos
;> sonho que são expressos sob a forma de voto, bem, esse método é a associação
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livre. Vocês sabem que a associação livre - poderemos voltar a essa questão - não
é precisamente possível. De toda maneira esse método é a associação livre. Freud
fala nesse texto - no qual ele diz que o sonho é um rébus - fala da relação signifi-
cante, Tteichenbeziehung entre o conteúdo manifesto do sonho, do relato do so-
nho que Leclaire nos deu de início e os pensamentos do sonho, os votos que esse
sonho realiza, do qual ele não nos deu uma representação exaustiva, mas seria muito
fácil fazê-lo: temos o que é preciso para isso. Essa relação significante coloca todos
os tipos de problemas, que não é possível abordar agora, mas o que apareceu com
clareza é que, na singularidade que é a da pessoa de Philippe, como o diz Leclaire,
a cadeia que vai de Lili à corne representa uma cadela privilegiadá~que nos dá um
tipo de chave do rébus. Vocês sabem, aliás, que o rébus não tem chave...se, no fun-
do, a única chave que se poderia encontrar em um rébus, em uma série de rébus, em
um conjunto de rébus, a única chave estaria ligada à singularidade da pessoa que
compôs essa coleção de rébus. O rébus, en,quanto tal não tem chave; o sonho en-
quanto tal não tem chave; há um método, o que é outra coisa. Ou. se o sonho tem
uma chave, uma chave muito gerai, é uma chave que sustenta um tipo de configu-
ração que é aquela do complexo de Édipo, mas isso é um problema sobre o qual não
posso me estender agora.

De toda maneira essa cadeia tem. portanto, um valor privilegiado e se vocês re-
lerem A interpretação dos sonhos, enfim isso que se chama A ciência dos sonhos
na tradução francesa, de Freud, vocês encontrarão, no que concerne aos sonhos
de Freud, todo tipo de cadeias, que ele não nos dá explicitamente como tais, mas
que vocês podem reconstruir muito facilmente, não é difícil de fazer, inteiramente
análogas àquela cadeia que parte de Lili e que chega à cor^e. E é essa cadeia que
é privilegiada por Freud, que é fácil de reconstruir, que lhe permite nos dar a chave
de seus sonhos dos quais ele dá a interpretação em sua obra. Portanto, não con-
fundamos essa cadeia com os pensamentos do sonho, quer dizer, com isso que
pertence, propriamente falando, segundo Freud, ao pré-consciente.

Agora um último ponto. Um último ponto que é importante, a propósito desse
sonho que Leclaire analisou para nós, é que o paciente tinha sede. Ele tinha neces-
sidade de beber. Se nós nos referimos ainda ao texto original de Freud, vemos ali
toda uma problemática que é inteiramente central na Traumdeutung, a problemática
da necessidade. Há todo um capítulo consagrado à satisfação, ou antes, digamos,
à saciedade das necessidades daquele que dorme e no capítulo VII da Traumdeu-
tung vocês poderão constatar que há uma passagem que nos mostra explicitamen-
te, que se refere explicitamente a uma mudança de registro, quer dizer, que o sonho
não pode permitir aquele que dorme continuar a dormir satisfazendo sua neccssi-
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dade; há essa mudança de registro que é a passagem àquele do desejo. E, o que
parecia lhe permitir continuar a dormir é justamente se entregar a esses fenómenos
de condensação e de desenvolvimento que produzem o sonho, segundo a conden-

sação e o deslocamento, quer dizer, segundo as vias do desejo. Queria simplesmen-
te indicar isso como um ponto particular desse sonho, permitindo chegar ali a uma
questão do desejo. Não quero falar por mais tempo e como já disse, de todos os
modos, o que Leclaire trouxe de novo hoje para sua interpretação do sonho de Philippe
é muito mais importante para que eu possa comentá-lo sem ter longamente refleti-
do, tendo o texto em mãos.

Jacques Lacan- Então, concluímos. Será que devo compreender que o modo
de acesso que permite a aplicação estrita do método, a saber, a prevalência do sig-
nificante sobre todo o metabolismo das imagens, a saber, que o que vocês denomi-
naram singularidade do sujeito está aqui o melhor possível apontada, justamente
para nos permitir destacar os três tipos de questões que você aqui escandiu, será
que lhe parece que é o melhor modo de incidência para localizar as questões que
você colocou concernentes, de algum modo, à sanção a ser dada à longa Uinschrei-
biing, à longa circunlocução que é - emprego o termo mesmo de Freud - que repre-
senta a Traumdeiitung? Será que é isto que devo entender na sua intervenção, a
saber: que você sanciona o método como sendo precisamente aquele que pode lhe
permitir colocar as questões que você apresentou.

Conrad Stein - Responderei: sim e responderei sobretudo que nós não temos
escolha.

Jacques Lacan - Bom, então, penso que há espaço para que, sobre esse assun-
to, você dê maior precisão, em resposta ao que Leclaire faz, quer dizer, que você aí
responda por um trabalho concordante. Lamento que suas questões não tenham
sido mais pontuais, é por isso que lhe deixei de algum modo um certo tempo. Não
poderemos hoje cobrir todo o nosso programa. Passo a palavra imediatamente para
Yves Duroux1*.

Yves Duroux - Creio que, no pouco tempo que resta, é bem difícil que eu possa
fazer a minha exposição e que Jacques-Alain Miller possa fazer a sua.

Jacques Lacan - Bem, faça a sua!
Yves Duroux - Isto não é possível, na medida em que Jacques-Alain Miller está

apoiado em muitos dos pontos que dou e creio que o benefício da exposição seria
nulo se nós não estivermos apoiados um no outro, em uma única continuidade.
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Jacques Lacan - Não, de modo algum, isso não é obrigatório. Será retomado da
próxima vez, pouco importa. Você apresenta o seu trabalho: as pessoas ficarão em
suspense e isto é tudo.

Yves Duroux - Será necessário que eu quase o recomece da próxima vez.
Jacques Lacan - Bem, por que não? Eu mesmo já tinha trazido algo inteiramente

exemplar, eu o retardo também. Vamos.
Yves Duroux - O assunto da exposição, da qual não garanto senão a primeira

parte, se intitulava: O número e a falta. Ela está apoiada sobre a leitura precisa de
um livro de Frege que se intitula Die Grundlagen der Arithmetik". O objeto pró-
prio da investigação é o que se nomeia a sequência natural dos números inteiros.
Pode-se estudar as propriedades do número ou estudar sua natureza. Entendo por
propriedade o que os matemáticos fazem em um domínio que está delimitado pelos
axiomas de Peano. Não os enuncio. Miller poderá talvez enunciá-los.

A partir desses axiomas, os tipos de propriedades são dados sobre os números
inteiros, mas para que esses axiomas possam funcionar é necessário que seja ex-
cluído, do campo desses axiomas, um certo número de questões que são dadas como
evidentes. Essas questões, em número de três, são as seguintes:

1 - O que é um número? O axioma de Peano dá como adquirido que se sabe o
que é um número.

2 - O que é o zero?
3 - O que é o sucessor?
Creio que seja em torno dessas três questões que podem se diversificar as res-

posiiis sobre o que é a natureza do número inteiro. De minha parte interessei-me
polo modo com que Frege, criticando uma tradição, dá uma resposta. E o conjunto
dessa crítica e dessa resposta constituirão o ponto a partir do qual Jacques-Alain
Miller desenvolverá a sua exposição.

Sc o /.ero, colocado como problemático, não está refletido para fora. em uma fun
«,'íio diferente daquela dos outros números, se não é como ponto particular a partir
ilo qual uma sucessão é possível, quer dizer que se não dermos ao zero uma função
l n c valente, reduzimos as questões que enumerei a duas outras que podem ser enun
chulas assim:

1 - Como passar de uma reunião de coisas a um número que seria o número
dessas coisas? Está aí justamente o problema.

2 - Como passar de um número a outro?
Kssas duas operações, uma de reunião, a outra de acréscimo, são tratadas por

lodu uma tradição empirista como referidas à atividade de um sujeito psicológico
CNMIS duas operações utilizadas todas as duas para: ou juntar objetos e nomear a
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coleção assim formada, ou acrescentar um objeto a um outro. Toda essa tradiçãa
joga com a palavra - que é intraduzível em francês - Einheit, que em alemão quer
dizer unidade; e é a partir de um jogo de palavra sobre essa palavra que uma sérfe
de ambiguidades é possível a propósito dessas funções de sucessor e de número.
Uma Einlieité primeiro um elemento indiferenciado c indeterminado em um conjur-
to qualquer. Mas uma Einheit também pode ser, pode-se toma-la como o nome um,
número um.

Quando se diz: "um cavalo e um cavalo e um cavalo", o um pode indicar uma
unidade, quer dizer, um elemento em um conjunto no qual são colocados, um ao
lado do outro, três cavalos. Mas, na medida em que toma essas unidades como ele-
mento e que se as junta na coleção, não se pode absolutamente inferir que haja um
resultado ao qual se atribua o número três, senão por um golpe de força arbitrário que
faz nomear essa coleção três. Para que se possa dizer: "um cavalo e um cavalo e un
cavalo fazem três cavalos" é necessário proceder a duas modificações. É preciso:

1 - Que o um seja concebido como número.

2 - Que o e seja transformado em sinal de mais.

Mas, uma vez que se tenha dado essa segunda operação, não se terá explicado
nada. Simplesmente, se terá colocado o problema real que é de saber como um ma s
um mais um fazem três, porque não se o confundirá mais simplesmente com a reu-
nião de três unidades. É por isso que o retorno do número como trazendo uma sig-
nificação radicalmente nova, quer dizer, não a simples repetição de uma unidade,
como esse retorno do número como surgimento de uma significação nova pode ser
pensado, a partir do momento em que não se pode resolver o problema das diferen-
ças entre a igualdade dos elementos, simplesmente colocados uns ao lado dos outros
e sua diferença que faz com que cada número, acrescentado um após o outro, tenha
uma significação diferente? E toda um tradição empirista se contenta em relaUr
essa função do surgimento de uma nova significação a uma atividade específica,e
função de inércia do sujeito psicológico, que consistiria em adicionar segundo u n a
linha temporal de sucessões, adicionar e nomear.

Frege cita um número importante de textos. Todos retornam a essa operação
fundamental de reunir, adicionar, nomear. Para sustentar c.ssas três funções que sã)
as funções que mascaram o problema real, é preciso supor um sujeito psicológico
que enuncia e opera essas atividades. Se o problema é de descobrir o que é espe-
cífico no signo mais e na operação sucessor é necessário, para tanto, arrancar o
conceito de número dessa determinação psicológica.
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É aí que começa o empreendimento próprio e original de Frege. Essa redução do
psicológico pode se operar em dois tempos:

l - Por uma separação que Frege opera no domínio do que ele denomina, como
todos aqueles que se detiveram nos conceitos psicológicos conhecidos des-
de longo tempo, o domínio das Vorstellungen, domínio em que ele coloca de
um lado o que ele chama de Vorstellungen psicológicas, subjetivas e, de ou-
tro, o que ele denomina de Vorstellungen objetivas.

Esta separação tem por objeto apagar literalmente toda referência a um sujeito e
tratar essas representações objetivas unicamente a partir de leis que Frege denomi-
na lógicas. O que caracteriza essas representações objetivas? Essas representa-
ções objetivas são elas mesmas desdobradas no que Frege denomina um conceito
e no que ele chama de um objeto. É preciso prestar atenção a isso: conceito e objeto
não podem estar separados, e a função que Frege designa não é diferente da fun-
ção designada a um predicado com relação a um sujeito, ou, na linguagem da lógica
moderna, não é outra coisa senão uma relação monádíca. quer dizer, uma relação
dita de um elemento que é o suporte dessa relação.

É a partir dessa distinção que Frege opera uma segunda distinção que lhe faz
referir o número não mais a uma representação subjeti vá como na tradição empiris-
ta, mas referi-lo a uma ou duas representações objetivas e que é o conceito. A di-
versidade das numerações possíveis não reenvia jamais, e em todo caso não pode
se suportar de uma diversidade de objetos. Ela é simplesmente o índice de uma
substituição cios conceitos no sentido em que comecei a falar há pouco, sobre os
quais incide o número, do qual o número é predicado.

Frege dá um exemplo muito paradoxal. Ele toma a frase seguinte: "Vénus não
possui nenhuma lua". A partir desta frase, a quê atribuir nenhuma? Frege diz que
não se atribui o nenhuma ao objeto lua e com razão, uma vez que aí não há e que, no
entanto, a numeração zero é uma numeração; portanto, isso a que se atribui não é
ao objeto lua, mas ao conceito "lua de Vénus". O conceito "lua de Vénus" é referi-
do a um objeto que é o objeto lua e justamente nessa relação do conceito "lua de
Vénus" ao objeto lua, essa relação é tal que não há lua. Daí sê* atribui ao conceito
"lua de Vénus" o número zero,

E a partir dessa dupla redução que Frege obtém sua primeira definição do núme-
ro uma vez que as diferentes definições do número não têm por objeto senão fun-
dar essa operação do sucessor da qual falei há pouco. Primeira definição do núme-
ro: o número pertence a um conceito. Mas essa definição o número pertence a um
conceito é ainda incapaz de nos fornecer o que Frege denomina um número indivi-
dual, quer dizer um número precedido por um artigo definido: o um, o dois, o Ires,
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que são únicos como número individual; não há vários um, há um um, um dois.
Mas, como saber, unicamente com isto que se tem até o presente, se esse será o um

ou o dois ou o três que serão atribuídos a um conceito e não, por exemplo, Júlio
César? Não se tem ainda nada que nos permita determinar se isto que é atribuído a
um conceito é esse número que é o número único precedido pelo artigo definido.

Para fazer compreender a necessidade de uma outra abordagem para chegar a
este número individual que deve ser estritamente apreendido, Frege toma o exem-
plo, sempre, dos planetas e de suas luas, e desta vez o exemplo é o seguinte: "Jú-
piter tem quatro luas".

"Júpiter tem quatro luas" pode ser convertido nessa outra frase: "O número das
luas de Júpiter é quatro". O é que liga "o número das luas de Júpiter" e "quatro"
não é absolutamente análogo a um é como na frase: "o céu é azul". Não é uma có-
pula, é uma função muito mais precisa a qual é uma função de igualdade, quer dizer,
que o número quatro é o número que é preciso cercar e colocar como igual ao nú-
mero de luas de Júpiter, quer dizer: ao conceito "luas de Júpiter" é atribuído um
número. E este número é colocado como igual, no é, a quatro que é o número do
qual se tenta determinar a propriedade, a natureza, na relação com os outros núme-
ros inteiros.

Este desvio obriga Frege a introduzir uma operação primordial que lhe permite
relacionar os números a uma pura relação lógica. Esta operação - não darei aqui
todos os detalhes -é uma operação de equivalência que é uma relação lógica que
permite ordenar biunivocamente os objetos ou os conceitos. O "ou dos conceitos"
não deve inquietá-los na medida em que para Frege cada relação de igualdade entre
os conceitos ordena igualmente os objetos que caem sob esses conceitos segun-
do a mesma relação de igualdade - pelo menos nesse momento de seu pensamento.

Uma vez que se tenha colocado essa relação de equivalência pode-se chegar a
uma segunda, a verdadeira definição do número - evidentemente, no vocabulário
de Frege - que é um pouco particular mas que é absolutamente análogo...e defini-
ção retomada em toda tradição logicista formal ista. A definição é a seguinte: o nú-
mero que pertence ao conceito F, por exemplo, do qual falei há pouco, é a extensão
do conceito: "equivalente ao conceito F". Isso significa que se colocou um concei-
to determinado F; determinou-se pela relação de equivalência todas as equivalên-
cias desse conceito F e se definiu o número como a extensão deste conceito equi-
valente ao conceito F, isto é, todas as equivalências do conceito F, A extensão desse
conceito deve ser tomada no sentido o mais simples, quer dizer: o número de obje-
tos que há em um lugar.

-130-

Lição de 27 de Janeiro de 1965

Se as definições de número são obtidas a partir dessa relação de equivalência
Frege pensa que, tendo excluído o número individual, mais exatamente tendo retar-
dado a sua investigação, e tendo de alguma forma levado essa investigação ao
extremo, como coroamento de todo o seu sistema de equivalência. Frege vai tentar
partir dessa máquina que se poderia ordenar segundo dois eixos: um eixo horizon-
tal no qual opera a relação de equivalência e um eixo vertical que é o eixo específico
da relação entre o conceito e o objeto, quer dizer que a relação do conceito com o
objeto está continuamente... quer dizer que sempre se pode, a partir do momento
em que se tem um conceito, transformá-lo em objeto de um novo conceito porque
a relação do conceito ao objeto é uma relação puramente lógica.

É a partir destes dois eixos que~constituem sua" maquina relacional que Frege
pretende agora cercar os diferentes números e nós perceberemos que cercar os
diferentes números implica simplesmente em responder a duas ou três questões
enunciadas no início: "o que é o zero?" e "o que é um sucessor?". Estando estabe-
lecido que, se temos o zero e se temos o sucessor de zero, então o resto todo decor-
re daí. É a partir dessa definição de zero que se pode apontar um pouco o que pode
girar na definição de Frege. A primeira definição necessária é a definição do zero. O
problema é de saber se vai se poder definir o zero de outro modo que pela referência
tautológica à não-existência do objeto que cai sob o conceito. Há pouco pude atri-
buir o número zero à "lua de Vénus", porque:

1 - estabeleci que "lua de Vénus" era um conceito, quer dizer, existente objeti-

vamente;
2 — Sei que não há nada que caia sob este conceito;

Para se dar este número zero Frege forja o conceito "não-idêntico a si mesmo"
que é definido por ele como um conceito contraditório e Frege declara que não impor-
ta a qual conceito contraditório - e ele deixa aparecer os conceitos contraditórios
usados na lógica tradicional, o círculo quadrado ou a montanha de ouro - a qualquer
conceito sob o qual não recai nenhum objeto, a este conceito será atribuído o número
zero. Dito de outro modo, o zero se define pela contradição lógica que é a garantia tia
não-existência do objeto, quer dizer que há uma impl icação er*e a não-existência do
objeto que é constatada, decretada, uma vez que se diz que não existe centauro, e

depois a contradição lógica do conceito de centauro... contraditório.
JacquesLacan -Ou licorne...
Yves Duroux - Ou licorne. Compreende-se muito bem se é o conceito contradi-

tório com ele mesmo, o conceito a partir do qual poderá se desenrolar a definição
do número. Há um problema que se coloca e que não é resolvido por Frege - não
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iço senão indicá-lo porque ele está colocado na lógica matemática - que é o de
uber se há várias classes. Frege não se coloca o problema. Ele pensa que, na me-
ida em que ele definiu de modo geral a relação do número com o conceito pela
quivalência de todos os conceitos, para a classe zero também há vários. Em todo
aso, ele não coloca o problema. Por exemplo, os outros matemáticos estão obriga-
os a colocar uma classe zero e um conjunto vazio.

A segunda operação que permitirá engendrar toda a sequência dos números é a
peração do sucessor. Frege dá simultaneamente a definição do um e a definição da
peração do sucessor. Digo simultaneamente porque creio que se pode dizer e mostrar
ue elas se implicam mutuamente e a definição que ele dá de sucessor não é pensar-
ei senão a partir do momento em que ele definiu o um a partir desta operação su-
essor. Dito de outro modo, para a operação do sucessor não darei senão a defini-
ão de Frege, que ele coloca antes o um, em seguida mostrarei como ele não pode
presentar essa operação do sucessor senão porque ele apresenta essa relação do
;tn com o zero.

A operação do sucessor é definida simplesmente como segue: Diz-se que um
lúmero segue naturalmente na sequência um outro número se esse número é atri-
mído a um conceito sob o qual cai um objeto x tal que haja um outro número (é o
lúmero que este primeiro número segue) tal que ele seja atribuído a um conceito
ob o qual cai o conceito precedente e que não seja x, quer dizer, o objeto que cai
ob o conceito precedente. Essa é uma definição puramente formal que simples-
nente evidencia que o número do conceito que segue com relação ao número que
i precede, o número que o precede tem por objeto o conceito precedente sob a
xnidição de que esse não seja o objeto que cai sob o conceito precedente. Essa
lefinição é puramente formal e digo que Frege a funda dando imediatamente
lepois...depois ele passa à definição do um. Ele vai dizer: "como darei a definição
Io um?" A definição do um é muito simples, ela consiste em se dar um conceito
gual à zero. Que objeto cai sob esse conceito? Sob este conceito cai o objeto zero.
íepois, Frege se pergunta qual é o conceito sob o qual cai o objeto igual à zero e
ião igual à zero. Igual à zero e não igual à zero: lembremos que é uma definição
:ontraditória, portanto, ela define o número zero. Dito de outro modo, dando uma
>rimeira definição: o conceito igual à zero. Sob esse conceito cai o objeto zero. Depois,
lando uma segunda definição: o conceito igual à zero e não igual a zero é o número
f.ero. Sabe-se disso porque já tinha sido definido.

A partir dessas duas proposições Frege pode dizer: "um segue zero na medida
:m que um é atribuído ao conceito igual à zero ". Por que ele segue o zero? Porque
> y.cro é o objeto que cai sob o conceito zero e que ao mesmo tempo não é igual a

zero. Ou seja, contraditório. Portanto, a operação do sucessor é engendrada por
um duplo jogo de contradição na passagem do zero ao um. Pode-se dizer sem exce-
der muito o campo de Frege que a redução da operação do sucessor se faz por uma
operação de dupla contradição. Zero se dando como contraditório; a passagem de
zero a um se dando pela contradição contraditória. Eu penso poder dizer que o molor
que engendra a sucessão em Frege é puramente uma negação da negação. Todo
aparelho que consistiu em reduzir o número é um aparelho comum a toda uma parte
das matemáticas. É um total desconhecimento supor que ele não possa causar di-
ficuldade. Pode-se muito bem admiti-lo como incluído no campo da lógica matemá-
tica e não nos colocarmos questões. Ele funciona muito bem sozinho. Este apare-
lho e capaz de responder à questão: "Como há o um depois do zero?" Como esse
um é sucessor e como ele será de tal modo sucessor para que aquele que virá de-
pois desse um seja dois? Frege pensa ter resolvido a questão do modo como já
anunciei: através do jogo da dupla contradição. Não me interrogarei mais sobre a
legitimidade desta operação. Deixarei que Jacques-Alain Miller o faça.

Quero simplesmente dizer que junto aos empiristas como em Frege o nome do
número, que Frege denomina nome individual, não é jamais obtido senão, e em úl-
timo recurso, como um tipo de forçagem, como, se quiserem, um selo que o selado
se aplicasse ele mesmo. E, em segundo lugar, em uns e. em outros, em Frege como
nos empiristas, o número é sempre capturado por uma operação que tem por fun-
ção preencher por uma reunião ou por essa operação que Frege chama de corres-
pondência biunívoca que tem exatamenle a função de reunir exaustivamente todo
um campo de objetos. De um lado está a ati vidade de um sujeito, do outro lado está
a operação lógica de equivalência e que tem a mesma função.

Creio que, se quisermos responder à questão que foi colocada no início, pode-
mos nos perguntar como o retorno do número como significação diferente é possí-
vel, a saber, se há outros princípios que sejam capazes de dar conta dessas signi-
ficações diferentes. Se vocês quiserem, darei a propósito dessas questões uma faixa
de Moebius, é preciso torcê-la. É o que fará Jacques-Alain Miller.

Jacques Lacan - As necessidades do corte do tempo deixam, portanto, o dis-
curso de Yves Duroux em suspenso até o momento em que Jacques-Alain Miller,
em nossa reunião fechada, mostrará a vocês a relação, a incidência direta com o
que nos ocupa em primeiro lugar, a saber, a relação do sujeito com o significanle, na
medida em que aqui vocês o vêem simplesmente se esboçar - falo àqueles para
quem as questões que podem se elevar sob suas formas as mais confusas - colo-
car-se nas relações do zero e do um. Não se contentem com esta analogia sumária.
Se hoje tomamos o cuidado de fazer vocês darem conta, com o máximo de fidclida
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de, de um texto fundamental na história das matemáticas, à qual eu creio que boa

parte de vocês não é introduzida, e menos ainda familiarizada, se tomamos este

cuidado é que é necessário que vocês saibam que essas são questões tão pregnan-

tes que, mesmo para as pessoas, os matemáticos que não têm, afinal de contas,

necessidade dessa elaboração para fazer funcionar seu aparelho, elas se colocam e

têm sem embargo sua fecundidade.

De fato, tudo o que foi produzido recentemente como pesquisas matemáticas -

e pesquisas matemáticas muito fecundas por terem transformado absolutamente

todo o aspecto - se encontra fundado pela confissão daqueles mesmos que fize-

ram a prova disso, nomeadamente, por exemplo, Bertrand Russel, ele mesmo redes-

cobre parcialmente a importância disso, porque a obra ficou durante mais de vinte

e cinco anos na mais profunda obscuridade.

Penso que, por mais disparatadas que possam parecer a vocês à primeira vista

essas duas exposições que vocês escutaram hoje... e enfatizo, para àqueles a quem

essa discordância exigiria um esforço de ginástica mental que lhes pareceria muito

árduo, estes precisamente de quem disse que não são forçados a se submeter... se

uma tal relação deve ser estabelecida, é certamente por mil fios de comunicação

dos quais citarei apenas um porque, afinal, é bem claro que, há muito tempo, quan-

do o filósofo tenta conciliar o pensamento com o objeto de sua presa, ele dirá logo

que o licorne é alguma coisa, como se diz, que não existe. Entretanto, um licorne,

será que isso existe e em que medida? Será que um centauro existe? Será que isso

existe um pouco mais a partir do momento em que é o centauro Fulano, Nessos ou

Chiron? Essa é uma questão que é para nós da maior importância porque é bem

disto que se trata na nossa prática, a saber, a incidência da nominação em seu es-

tado conceituai, ou em seu estado puro, no nome próprio, à qual temos que ver, ao

iiiitiitm mesmo disto que determina o sujeito: e em sua história, sua estrutura e em

sua presença na operação analítica.

Esse texto de Duroux será semelhante, porque considero que é um serviço muito

grande que ele lhes presta, dando-lhes de uma obra, as Grundlagen der Arítmetik

de Frege, um resumo notavelmente curto, inteiramente substancial e que é a pedra,

o ponto, o osso de referência graças ao qual essa conjunção que será feita na nos-

sa próxima reunião entre as questões aparentemente puramente técnicas que ele

relevou, se ligam a nossa prática. Todos os que desejarem, nas condições que en-

tão são mais amplas do que aquelas que dizia há pouco...

O texto de Leclaire não deve ser tomado - salvo sob riscos daquele que o obti-

ver sem trazer nenhuma resposta, o texto de Leclaire é apenas para aqueles que

lerão algo para acrescentar que será entregue. Para os outros, que eslfio como
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ouvintes e de algum modo ainda em suspenso: todos aqueles que querem ter pi>ra

ti próxima vez encarado, preparado o que nos trará Jacques-AJain Miller. são convi-

dados a levantar a mão. Bem, avaliamos então em oitenta o número de textos que

serão tirados, e será no mesmo lugar que dentro de quinze dias Duroux, se isto lhe

convém, terá o tempo de rever o texto que está aqui datilografado, que vocês pode-

rão encontrá-lo no mesmo endereço de modo que, aqueles, penso em grande nume

n», que puderam deixar escapar certas articulações perfeitamente construídas e bem

moduladas e estritamente equivalentes ao texto de Frege, que estes, então, venham

paia a nossa próxima reunião para escutar o que vai se seguir.

Tradução: Nina Virgínia Araújo Leite

Notas

Com«:chifre; calosidade que se sobressai na pele.

í 'offtírjoli, gorge de Lili, joli corps de Lili:

silMiificani, respectivamente, coração bonito.

f > ; t n ' ; i i i t a de Lili, corpo bonito de Lili .
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LIÇÃO VIII

3 de fevereiro de 1965

Eu gostaria, antes de começar minha aula, dar um aviso, e ficaria grato se a Se-
nhorita Hocquet, no fim da aula, pudesse relembrá-lo escrevendo-o no quadro, a
saber, que não haverá aula daqui a oito dias e nem também daqui a quinze dias. De
falo, vou estar um pouquinho mais ausente nesse período de quinze dias. Retoma-
rei, portanto, nossa conversa aqui na data de 24 de fevereiro, que vai cair na quarta
quui tu-feira do mês, quarta quarta-feira que, agora vocês já sabem, é reservada a
essa forma de encontro que chamo de seminário fechado e que, como vocês sa-
bem, é aberto a todos que me solicitarem a participação. Cabe a eles em seguida
compreender - assim como eu me pus a tentar, quando do último desses seminários
fechados - compreender o que eles têm a fazer aqui, nesse seminário, isto é, cabe n
dês próprios medir as consequências, escolher se devem ficar ou ir embora.

Para muitas pessoas entre vocês, que estavam nesse último seminário fechado,
n ijiu1 torna legítima esta minha comunicação pública, saliento que poderão cucou-
Irar, em um prazo que, espero, seja curto, isto é, penso que daqui até o fim da sema-
na que ora se iniciou, um texto e, um pouco mais tarde, o outro daqueles sobre os
quais, ern suma, foi decidido que uma cópia em estêncil seria colocada à disposição
das pessoas que quisessem a eles recorrer ao longo desses seminários. Tudo islo
Ikiirii ;i disposição no número 54 da rua de Varenne, no segundo andar, no fundo
do pátio: as pessoas deverão dirigir-se ao pessoal da Senhora Durand. Aproveito
a ocasião para avisar os membros da Escola Freudiana, que têm todos evidente
menu; acesso ao seminário fechado, penso que a maior parte deles irá ao n" 54 da
t na de Varenne apanhar esses textos, eles retirarão lá, ao mesmo tempo, o cartão de
acesso, de uma pilha aproximativa que eu fiz, para usarem no seminário fechado.
PlÇO desculpas aos que não encontrarem o seu: Isso deve ter acontecido simples
ti i f i t tc porque eles não colocaram seu nome em uma ficha azul na entrada desse
seminário fechado.
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Dito isso, gostaria que continuássemos hoje avançando naquilo que é o proble-
ma crucial. Procuramos propor uma forma e, para ser mais preciso, uma topologia
essencial à práxis psicanalítica. Foi com essa finalidade que reproduzi aqui, sob a
forma dessa garrafa de Klein (figuras VIII-1 e 2), forma que, admitamos, não é a única,
como vocês sabem muito bem, já que ela mesma é uma forma que pode parecer, com
relação à forma mais conhecida, mais comum, mais figurada, nos livros mais ele-
mentares, pode parecer simplificada. Ela não é absolutamente simplificada, é exata-
mente a mesma, mas poder-se-ia representá-la de muitas outras maneiras, pela sim-
ples razão de que toda representação é uma representação inexata, forçada, já que
toda representação que posso lhes dar dela, nesse quadro, é evidentemente uma
representação que é uma projeção no espaço de três dimensões à qual a superfície
de uma garrafa de Klein não pertence. Trata-se, pois, sempre de uma certa imersão
no espaço.

Fig. VIH-1 Fig. VIII-2

Entretanto, há mesmo assim uma relação analógica entre a estrutura, a essência
da superfície e essa imersão. Há uma relação analógica, digo, entre o que u super-
fície é feita para representar para nós e o espaço onde ela funciona; este espaço
sendo precisamente o espaço do Outro enquanto lugar da fala. Não tentarei seguir
hoje essa analogia de um campo de três dimensões e do que chamei o espaço do
Outro e o lugar do Outro, o que não é de forma alguma a mesma coisa; digamos que
uma certa analogia com as três dimensões cartesianas do espaço poderia ser aqui
introduzida, mas não o farei hoje.

Há no quadro quatro esquemas: o do alto, à esquerda, [a figura VIII-3) é limitado,
enquadrado por uma barra em flngulo reto para isolá-lo dos outros; ele não tem
nenhuma relação com os outros. Para todos aqueles que tiveram tempo de sobra
para consultar certas observações que fiz sobre o discurso de um de meus antigos
colegas87, observações que implicam uma retomada, ou melhor, uma ratificação de
certas analogias introduzidas por ele, dos termos que servem para definir as instân-
cias na segunda tópica, mais especialmente os termos eu ideal e ideal do
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Fig. VIH-3^*
.'p-ansferência

Demanda

Fig. V111 4

Fig. VIII-5 Fig. VIII-6

eu... sobre os quais permanece aliás a dúvida se Freud autenticamente os distin-
guiu; e faz muito tempo que eu articulei que sim, mas a coisa pode permanecer, de
fato, sob forma de questão. De qualquer modo, a passagem havia sido transposta
pelo autor ao qual me refiro - se me lembro bem, no número quatro ou cinco da
revista Lei psyclianalise - isso já havia sido superado, já que, de resto, eu idetil e
itletil do eu têm sentido em psicologia e que é esse sentido que o autor visava l igar
à experiência analítica. Ele o fazia em termos que se pode dizer serem termos da pessoa,
ou melhor, do personalismo, e eu tentava, nessas observações, sem dizê-lo exala
mente, questionar uma fenomenologia que mantém seu valor, eu tentava mostrar < >
que a análise nos permite articular sobre isso. Foi, pois, uma simples alusão ao
esquema que fiz naquele momento e cujo detalhe vocês verão nesse artigo, ao qiia l
se referem alguns traços dos desenhos que fiz, à esquerda.

Não é talvez fora de propósito lembrar-lhes do que se trata. A virtude, a veiu
dessa construção baseia-se inteiramente em uma experiência interessante da físic;i

que é chamada de buque invertido1'', graças ao que, pelo uso de um espelho esfé-
rico |a| - deixem por ora de lado essa parte do esquema f figura VHI-7 j - pode-se
fazer com que apareça, no interior de um vaso supostamente real que seria colocn
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Fig. VIII-7

do aqui [b], um falso buque [c'|. Contanto que esse buque seja aqui ocultado à
vista do espectador por algum anteparo conveniente [d |, o buque produz, pelo efeito
de reviramento que o espelho esférico provoca, aqui, uma imagem que, diferente-
mente da imagem que está no espelho plano, para além do espelho plano, a imagem
que chamamos cie real. Ou seja, é efetivamente algo que se sustenta no espaço
como uma ilusão. Os ilusionistas, em certos casos e, naturalmente, em condições
de iluminação favorável, em uma atmosfera protegida por anteparos pretos, che-
gam a fazer surgir essas espécies de fantasmas de modo bastante suficiente para
pelo menos interessar o olho.

Foi a partir daí que, de um modo puramente fictício, me agradou imaginar o mo-
delo que se segue, aquele que, ao contrário, em volta de um buque, faria surgir um
vaso ilusório | figura VIH-8 em c' |. Está bem claro que essa ilusão só se produz para
um olho |em S] que está em algum lugar situado no campo de tal modo que isso lhe
possa fazer imagem, isto é, que um determinado reenvio dos raios do espelho esfé-
rico, após haverem se recruzado para constituir a imagem real, vai expandir-se em
um cone |em i| no fundo do espaço em questão.

Fig. VIII-8
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É preciso, evidentemente, que o olho suscetível de receber, suposto receber a
imagem real, esteja nesse cone. Em outros termos, o que é bem fácil de compreen-
der, é preciso que o espectador desse espetáculo ilusório esteja em um determina-
do campo limitado o bastante para que não escape pura e simplesmente aos efeitos
do espelho esférico.

É aqui que se encontra a mola da pequena complicação suplementar que acres-
cento a isso, a saber, que essa ilusão da imagem real é um sujeito. Esse sujeito é
totalmente mítico, por isso o S não está aqui barrado. É um sujeito que está coloca
do ao contrário, e podemos facilmente compreender essa exigência, do lado do
espelho esférico (figura VHI-9] - esse espelho esférico representa um certo meca-
nismo interno ao corpo - que vê em um espelho [A| o que se produz do lado de cá
como ilusão para quem estivesse do outro lado [ I|. Isso não é muito difícil de enten-
der. Com efeito, a posição do S e do I, relativamente ao plano do espelho, mesmo
que este não apareça na figura, é estritamente simétrico. Basta, pois, que S encon-
tre sua própria imagem eventual além do espelho em alguma parte nesse cone no
qual a ilusão do espelho esférico seja alcançada, para que ele veja no espelho exa-
tamente o que veria se estivesse ali, a saber, no lugar marcado por I.

Fig. VHI-9

É exatamente a relação entre a identificação que se chama ideal do eu, a sabei
esse ponto de acomodação que o sujeito, eu diria de sempre, de sempre, não é o
que cobre uma história, a saber a história da criança na sua relação de identificação
com o adulto - é pois de um certo ponto de acomodação no campo do Outro - na
medida em que ele é tecido, não somente pela relação simbólica, mas por um certo
plano imaginário, como suas relações com os adultos responsáveis por sua forma
cão. É de alguma forma, aí fixado, aí reconhecido, acomodado nesse ponto, que cli-
vai ter, em todo o decorrer do próprio desenvolvimento - para introduzir aqui aqui
Io a que nos referimos na génese - que ele vai ter que, ao longo do mesmo desen-
volvimento, acomodar essa ilusão que está aí, a ilusão do vaso invertido, ou seja.
fazer girar em torno de alguma coisa que é o buque, que reduzimos aqui por ra/õi-s
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de clareza, a uma única flor, até mesmo, a este signo, uma bolinha na ponta de uma
haste; que acomodar em torno dessa coisa qualquer que ainda não revelou seu nome,
embora já esteja escrito no quadro; acomodar em torno dessa coisa qualquer que é,
aqui, a imagem virtual da flor, que acomodar, em suma, essa imagem real do vaso
invertido. Esta imagem real do vaso invertido é o eu ideal, é a sucessão de formas
a partir das quais cristalizar-se-á o que se chama... aquilo que chamamos de maneira
demasiado monolítica, por uma espécie de extrapolação que produz uma perturba-
ção na teoria toda, o eu. O eu se forma a partir das histórias sucessivas dos eus
ideais, incluindo elas toda a experiência do que poderia se dizer ser a apreensão da
imagem do corpo. É aí que se situa sempre aquilo que sublinhei sob o título de es-
tádio do espelho74, ou seja, do caráter central. Em relação à instância do eu, da ima-
gem especular.

Vejam o que este esquema traz de mais elaborado. Está claro que aqui o espelho
tem sua razão de ser, já que ele define uma certa relação entre o corpo, aqui tomado
como escondido, e o que se produz de controle de sua imagem no sujeito. Ele intro-
duz de modo visível o que está perfeitamente claro na experiência do espelho, sa-
bendo-se que, anteriormente a essa experiência, o lugar do Outro, o banho do Ou-
tro, o apoio do Outro, o outro, em suma, que segura a criança nos braços diante do
espelho, se faz possível, essa é uma dimensão essencial, devido ao fato que o pri-
meiro gesto da criança, nessa assunção jubilatória, como eu já havia dito, de sua
imagem no espelho, está muitas vezes em coordenação com esse virar a cabeça na
direção do outro, o outro real, percebido no espelho ao mesmo tempo que ele, e do
qual qualquer outra referência parece inscrita na experiência.

E então? O que está em causa na evocação que fiz aqui desse pequeno esquema
é mostrar que a função e a relação que há entre essa flor, como eu a chamei há pou-
co, aqui designada por a, e que é etetivamente o que chamamos objeto a, essa flor,
nessa experiência, e em relação ao espelho, não tem a mesma função, não é homo-
génea ao que vem girar em torno dela como ponto de referência, a saber a imagem
do corpo e o eu. Posso mesmo acrescentar para aqueles que acompanharam meus
desenvolvimentos por ocasião do seminário sobre a identificação, que essa é a única
condição de fazer intervir um outro registro, o da topologia. Pode ser, mas, claro,
trata-se de uma metáfora, e sendo nada mais que uma metáfora, especialmente a
metáfora dessa pequena experiência física, não procurem então fazê-la se encaixar
aqui. De todo modo, apesar de que Freud tenha ele próprio utilizado esquemas em
suma inteiramente semelhantes, vocês não podem em caso algum inserir mais rea-
lidade do que já fazemos aqui.
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Entretanto, não esqueçam que, por outro lado, e graças a uma referência muiio
mais próxima do real, que é justamente a referência topológica, eu destaquei que a
imagem do corpo, o i (a) se origina no sujeito, na experiência especular, o pequeno
« vocês sabem que instância dou a ele na economia do sujeito e sua identificação

o « não tem imagem especular, ele não é especularizável. É justamente aí que está
todo o mistério, como, não sendo especularizável, é possível sustentar, manter, porque
aí reside o fato que advém de nossa experiência, que ele se acha na posição de
centralizar todo o esforço de especularização? É daí, lembro, que deve partir toda a
questão para nós; mais exatamente, o questionamento do que se trata na identifica-
ção e, em especial, na identificação tal como decorre, como se efetiva na experiên-
cia unalftica.

Vocês vêem aí que o jogo da identificação, do mesmo modo que o fim da análise,
está suspenso em uma alternativa entre dois termos que comandam, que determi-
nam as identificações do eu, que são distintas, sem que se possa considerá-las
opostas, pois não são da mesma ordem. O ideal do eu, lugar da função do traço
unário, ponto de partida, engate do sujeito no campo do Outro, em torno do qual
sem dúvida decide-se o destino das identificações do eu em sua raiz imaginária,
mus também algures, o ponto de regulação, invisível, se quiserem - mas ponho esse
invisível entre aspas, pois se ele não é visto no espelho, sua relação com o visível
deve ser inteiramente retomada - e vocês sabem, os que estavam aqui, que no ano
passado lancei os fundamentos dela. Mas deixo esse ponto aqui entre parênteses,
li em torno, digamos, do a escondido na referência ao outro, em torno do a também,
c mais que em torno do ideal do eu, no qual acontece o drama das identificações do
sujeito, e a questão é saber se devemos considerar que o fim da análise pode con-
lentar-se com apenas uma das duas dimensões que determinam seus dois pólos,
para saber chegar à retificação do ideal do eu, para saber, em uma outra identifica-
ção da mesma ordem e nomeadamente o que se chamou, o que se admitiu designai
como identificação ao analista, se todas as aporias, todas as dificuldades, os im-
passes dos quais etetivamente a experiência dos analistas e os dizeres dos analis-
tas nos dão testemunho, se não é em torno de algo insuficientemente visto, visado
t- não demarcado no âmbito do a que agem ao mesmo tempo os impasses e a pos-
sibilidade de sua solução.

fi um lembrete sobre o caminho no qual devemos agora avançar, e para propor a
vocês unia formula que reintroduz aqui nosso conhecimento imediato da garrafa de
Klein e do que se trata nessa figura, eu diria, a chave que tentamos dar com essa
topologia, é aquilo de que se trata no que concerne ao desejo. Se o desejo é algo
com que lidamos no inconsciente freudiano, é na medida em que ele é uma coisa
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totalmente diferente do que se chamou até agora de tendência desconhecida, mis-
tério animal. Se o inconsciente é o que é, essa abertura que fala, o desejo está para
ser formulado por nós em algum lugar no corte característico da escansão dessa
linguagem, e é isso que nossa referência topológica tenta exprimir.

Adianto a fórmula seguinte, antes de comentá-la: poderíamos dizer que o desejo
é o corte pelo qual uma superfície se revela como acósmica. Essa é a ordem na qual,
vocês devem percebê-lo bem há um bom tempo, até mesmo por causa desse termo
acósmica, que eu utilizei, e sob mais de um aspecto, o caráter não visto, profunda-
mente anti-intuitivo e, como me dizia bem recentemente um matemático com quem
eu tentava aplicar, com essa famosa garrafinha, alguns outros exercícios, "essas
superfícies horríveis de se ver"; estou querendo dizer que meu matemático, para
resolver os problemas em questão, de comum acordo, recusa-se energicamente, e
com toda razão, até mesmo a olhar efetivamente, do lado da horrível abertura da
garrafa, essa espécie de curiosa boca dupla, ao mesmo tempo cingida, abraçada a
seu pescoço, mas por dentro, o que faz com que se chegue a essa borda pelos dois
lados ao mesmo tempo.

Há coisas que podem ser representadas no nível da reflexão sobre essa borda, e
eu, que não receio conduzi-los através do horrível, talei-lhes dela como de um cír-
culo de reversão, mas de fato não existe em parte alguma um círculo de reversão! Se
consideramos essa superfície com todo o rigor, não há em parte alguma esse círcu-
lo porque simplesmente, pura nos determos apenas no modo como está represen-
tado, ele pode deslizar para todos os lugares. Eu já fiz uma vez para vocês a compa-
ração com essa meia singular, em uma espécie de ny lon imaterial, revirada sobre ela
mesma em alguma parte. Suponhamos que esse nylon possa atravessar-se a si mesmo
sem dano, de um modo mais fácil que no quadro, pois bem, vocês verão que, em
todos os pontos de seu percurso, esse círculo de reversão pode ser deslocado. É
justamente dessa sua ubiqiiidade que é feita a essência da garrafa.

É evidentemente por isso que as questões que posso colocar para o matemático
o apavoram. Há outros métodos para formular as consequências desse círculo de
reversão impossível de ser apreendido, e o que eu lhes represento, porque penso
que é pelo menos tão horrível de ver quanto seja a construção, mais apreensível,
não aos seus hábitos mentais, já que a partir do momento em que vocês tentam
manipular um pouco essa garrafa, verão quais dificuldades podem encontrar, mas
apesar de tudo, essas imagens, dizem singularmente algo mais e se eu me conten-
tasse com um símbolo qualquer e com um cálculo qualquer, vocês não teriam de
forma alguma o sentimento de que isso faz sentido. Mas está claro que com isso
estou lhes pedindo para perceberem certas coisas que não vou fazer vocês senti
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Fig. VHI-10

rem agora - vocês poderão se exercitar sozinhos verificando sua importância - é
«|ue para ir de um ponto A a um ponto B que estão representados aqui no círculo de
reversão [Fig. VIII-10] mas que podem ser quaisquer, se fazemos um certo tipo de
caminho de ida e volta, cortamos a garrafa de tal modo que deixa intactas suas ca-
racterísticas, a saber, que a cortamos, se isso diverte vocês, em duas faixas de
Moebius, isto é, em duas superfícies tião orientáveis como a garrafa.

Se, ao contrário [fig. VIII-111, procedemos de um modo que tem apenas uma
aparência diferente - se me permitem, o primeiro traço é o mesmo mas o outro traço
ò visto de um outro modo - pois bem, cortamos também a garrafa, mas a transforma
mós pura e simplesmente em uma espécie de cilindro, ou seja, nós a transformamos
iTii alguma coisa que tem um direito e um avesso, o que é absurdo, o avesso não
lendo condições de passar, salvo se atravessar uma borda, para o lado do direito.
Isso só faria compor unia imagem, ainda que aqui tenha sido deixado em suspenso.
1'oden'ainos entrar em maiores detalhes, ver a que corresponde a divergência dês
sãs possibilidades e, se nos restar tempo, seria a ocasião de mostrar o que isso
representa.

Fig. V1II-11

Vocês verão mesmo que há ali um corte correio, o que revela a superfície em sua
verdadeira natureza que é a de superfície não orientável, e um incorreto, que a os
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imoteia, a escamoteia, que a reduz a uma superfície diferente e de qualquer forma
mis banal, mais comum, mais acessível à intuição... pois que igualmente, vocês
ibem que historicamente, dado curioso, em um campo como o das matemáticas no
uai, desde sempre, a recreação serviu em muitos casos como detector para os
erdadeiros problemus, é na matemática avançada, na especulação matemática pura
ue primeiro apareceram esses estranhos seres topológicos e se ela desce agora
ara a recreação, é a.lgo secundário. O que é um processo em estrita aposição a
)das as nossas observações, em outros campos das matemáticas nunca é demais
ípetir, "que aqui não entra quem não é topologista", como se dizia antigamente em
eterminada escola cie pensamento "que aqui não entra quem não é geômetra".

Estaria, portanto, aí a função desse famoso desejo do analista, nessa superfície
cósmica, de ser aquele que sabe talhar algumas figuras? Nada há, pois, que não se
nuncie no campo do pensamento e da história; a obra de Carlyle, Sartor resar-
ii.r1,0 alfaiate retalhado não seria de alguma maneira o anúncio e a prefiguração
laquilo a que com Marx è Freud o sujeito vai ser submetido? Há seguramente algo
lisso. Há algo na análise que corresponde ao que traz o subtítulo de Carlyle, A
ilosofia das roupas, e nãc> é sem nenhum objetivo que começamos a entrar no campo
Ia análise do desejo pelo termo Verkleidung, tão fútil, com a presença na palavra
Io termo roupa, Kleid, o que o termo disfarce (déguisement) em francês deixa es-
:apar. Mas a Verkleidunff é outra coisa, tem a ver com qualquer roupa. Mas, então,
los servirá a frase de uma rainha defunta falando para seu filho, "bem talhado, mas
• preciso costurar dç; novo". Tudo reside, no campo da análise, certamente na efi-
;ácia do bom corte, mas também, ao tecer considerações sobre o modo pelo qual,
feito o corte, ela, a vestimenta, nos permite, a vestimenta atrás da qual não há se-
não, talvez, nada, não se trata de outra coisa que de uma vestimenta, revirá-la de um
;>utro modo. O sartc.ir repartas de que se trata é, pois, e sobre o qual eu quero falar
u vocês hoje, eu o aponto, não é o paciente, não é o sujeito, é o analista.

Pois o que eu queria tentar trazer à tona por um instante e explicitar para vocês,
é uma certa dificuldade que tem o analista com suas próprias teorias. Tomarei esse
exemplo do texto, que eu peguei porque foi o último que me chegou às mãos; ele
não foi, acredito, publicado no último número do International Journal ofPsycho-
nixilysis que resume o <do Congresso de Estocolmo, onde essa comunicação foi
feita. Ela é obra, digamo* assim, de uma jovem, ou pelo menos no momento em que
esse termo jovem c<ome<ça a adquirir um sentido mais vago; ela também não é uma
jovem analista. Ela 'está,, entretanto, em uma posição bastante particular nesse meio
Ião curioso que é a com>unidade analítica. Digamos que na sociedade inglesa, ela
representa uma esptécie -de queridinha de todo mundo. Ela é, de fato, baslanle ali vá.
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bastante sutil, bastante inteligente, como vocês vão observar e, no fim de contas,
não sem uma certa audácia, uma audácia de cuja marca o título de sua comunicação
é portador já que, em suma, ela questiona um dos termos passados, tecidos, inte-
grados da forma mais corrente na experiência psicanalítica. Ela se desenvolve em
um certo campo propriamente educacional, enfim, um estilo bem inglês da psicaná-
lise e, seguramente, falar desse estilo não é cortar orientações doutrinais já que
orientações doutrinais deveriam antes opor-se, até mesmo se disputarem no interi-
or dessa proposta geral que tem apesar de tudo referência normativa. O título é,
pois, "A exploração inconsciente do 'mau pai7" ...bad parent, to maintain... para
manter a crença na onipotência infantil".

Trata-se aqui de lhes mostrar por que caminho uma praticante vem colocar em
dúvida aquilo em torno do qual gira tudo o que lhe ensinam como sendo a mola da
experiência analítica, em razão dos caminhos para onde esse ensino, essa direção a
conduziu. Ela se dá conta de que tudo o que se diz comumente da transferência - a
saber, erro de pessoa, reprodução de experiências feitas com os pais na relação com
o analista - levou-a a dar relevo de maneira cada vez mais prevalente aos efeitos
que produziram no desenvolvimento do sujeito o que se pode chamar, por exemplo,
sob um signo característico, dé*condicionamento emocional inadequado; conduzi-
ram cada vez mais os espíritos nessa vertente genética que o bom pai é aquele que
se preocupa em prover, em cada fase do desenvolvimento da criança e das neces-
sidades que a ela correspondem, esse algo que não vai produzir o que se chama
emotional disturbance, distúrbio emocional, enfim, em centrar a questão em torno
de um ideal de formação afeti vá em que aquilo de que se trata é algo de uma relação
entre dois viventes, um que tem necessidades, o outro que está aí para satisfazê-lo
e que de alguma maneira, a saída, a boa formação está, nesse caso, atrelada a ques-
tões de harmonia, de oportunidade, de graus de cuidados.

Que uma analista, criada nesse ambiente... Aliás, não há por que se espantar
pois essa vertente, esse declive, não passa da parte inferior baixa de um declive, a
análise não saiu absolutamente daí, e aquilo com que temos que lidar, não é para
isso daí que sua práxis, em um certo campo, em um certo meio vem aparecer fasci-
nada. É seguramente de uma experiência totalmente outra que partimos, sabendo
que isso aparece como a força possível daquilo de que se trata efetivamente, a sa-
ber, da ectopia de uma resposta, na criança, a esses pretensos malfeitos de educa-
ção, que está aqui, ectópica, presente no campo analítico no lugar do analista. E o
que se chama de transferência. Claro, é preciso de todo modo saber se se atribui
importância a minhas fórmulas, se elas podem ser aplicadas e, o que quer dizer isso?
traduzidas e fui eu mesmo que ofereci uma tradução, transferência é engano em
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sua essência. Então, se é assim, deve-se poder dar importância, vigor à equivalência
neurose de transferência e neurose de engano. E por que não? Façamos a tentativa.

Quem se engana? Se a transferência é de fato esse algo pelo qual o sujeito, na
medida de seus recursos, toma seu assento no lugar do Outro - e não há necessi-
dade de muitas referências para que isso nos seja confirmado - trata-se de saber se
a interpretação da transferência, que se limita a constatar que o que está ali figura-
do e representado no comportamento do paciente vem de outro lugar, de mais lon-
ge, de muito tempo atrás, de suas relações com seus pais, se interpretá-lo assim
não significa favorecer o engano. E pelo menos a questão que, claro, eu levanto,
mas_que por hoje adianto para vocês como sendo justamente a questão levantada
por essa nossa esperança da análise, por essa preciosa pessoa cujo nome por aca-

so é Pearl.
Após algumas saudações às autoridades de seu meio, ela faz adequadamente a

pergunta:
"Como discriminar no retorno da 'experiência traumática' na transferência,

na situação analítica e a exploração, diz ela - ela se expressa muito bem - dessas
experiências traumáticas para a manutenção, diz ela, da onipotência ou pleno
poder, bem conhecido nas referências analíticas comuns, que são as que concer-

nem à criança assim corno ao inconsciente?"

Em outros termos, alguém, uma analista, sentindo-se inclinado a admitir, na incli-

nação presente, a vertente seguida pela experiência analítica, quer saber se, sem
dúvida, essa interpretação da transferência que tem o alcance de uma experiência
rctificadora e de um jogo que é importante, se o fato de se limitar a esse campo, não
é para o analista, na medida em que aqui ele é o Outro, o Outro do sujeito cartesia-
no... esse deus sobre o qual eu lhes disse que não se trata tanto de saber se ele não
é enganador mas, o que Descartes não questiona, se ele não está enganado e se
Descartes não o questiona é certamente por uma razão, é que desse deus não enga-
nador pra quem ele dá um desconto, tão generosamente, do arbitrário das verdades
eternas, não se tem desde sempre sentido que há, da parte do grande jogador que
por ul i avança mascarado, algum engano? Pois que importa a ele que lhe deixem
essas verdades se ele, o sujeito do cogito, lhe subtrai a única coisa que para ele
conta, sua certeza de ser o que pensa, rés cogitansl Deus pode até ser o mestre das

verdades eternas; não está assegurado, nessa concessão, que ele próprio o saiba.
Então, é realmente disso que se trata para o analista, saber até que ponto aquilo de
que se trata, isto é, a estrutura de um sujeito, é algo que se possa radicalmente e
puramente referir a esse duplo registro de uma certa normatividade das nccessida-
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dês no meio das quais intervêm, de uma maneira mais ou menos oportuna, essas
incidências que outrora se chamavam traumáticas, mas que com o tempo se tende
cada vez mais a reduzir ao que se chama de efeitos de traumatismos cumulai i vos,
ou seja, a dissolver nesse não-sei-quê que dá a razão bem simples, sempre neces-
sária para se dar conta daquilo por causa de quê sua filha é muda, a saber, que houve
de fato algo, em um momento qualquer, que não andou. Em outros termos, se não se
segue, pelo menos para um certo número de pacientes, um caminho perigoso, de
modo a lhes permitir instalarem-se eles próprios em uma história que, no fim das
contas, toma forma a partir da falta de certas exigências ideais.

•ir
Claro, todo tipo de insight, como se diz, de pontos de vista, de apreensões reve-

ladoras podem instalar-se nessa função e nesse registro. Também não é falso dizer
que o eu nesse ponto pode se dobrar, isto é, se rearranjar. É isso mesmo que a fig.
VIII-9 - em relação à qual eu me desculpo por ter nela ficado tempo demais no início
deste discurso de hoje - ilustra para vocês. Tudo o que está em jogo em torno da
transferência e das identificações ao mesmo tempo provisórias e sucessivamente
refutadas que nela se dão, virá brincar com a imagem i'(a) e permitirá ao sujeito
juntar suas variantes.

Mas isso é tudo? Se isso chega a negligenciar a função igualmente radical, a
função no outro pólo do que existe de mais secreto daquilo que a análise nos ensi-
nou a reconhecer no objeto a. Insisto que se o objeto a tem a função que todo
mundo sabe, é claro que ele não vem em nossa incidência do mesmo modo que em
diferentes doentes. Quero dizer que é imprescindível que, no que se segue, eu lhes
diga o que é um objeto a na psicose, na perversão, na neurose; e há toda possibi-
lidade de que não seja parecido.

Mas hoje eu quero lhes dizer como, para uma analista seguramente sensível como
vocês vão ver, com sua experiência, o objeto a aparece para cia. Logo, aqui pouco
importa que o caso com o qual ela avança suas reflexões seja um caso bortlerline,
como ela diz, com crises em que se esteve ligeiramente a ponto mesmo de rotular de
pequeno mal, a menos que se tratasse de crise de despersonalização, um sujeilo
que viveu até a idade de catorze anos na atmosfera de um casal entre os quais acon-
teciam tensões, inúmeras brigas, rows mais que numerosos até que, quando o me-
nino completou catorze anos, o casal se separa. Um irmão três anos mais velho e
uma irmã mais velha ainda. Que ele seja chamado de esquizóide, pouco nos importa
por ora; é que, que ele sofra, ao modo desses sujeitos que colocamos à beira do
campo psicótico, dessa espécie de falsidade ressentida de seu self. de si mesmo,

dessa colocação em suspenso, a saber, dessa vacilação de todas as suas identifi-
cações, tudo isso para nós, por ora, é secundário. O que importa é isso, que esse
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paciente é psicanalisado pela analista em questão, fora uma curta interrupção, du-
rante dez anos; que ela fez há... em 1954, já urna comunicação sobre ele à British

Psychoanalytical Society. Em 1954, isso parece ser justamente os dez anos, mas o

que nos é relatado é de um tempo anterior e que, ela própria, acerca desse paciente,
sabe distinguir com o que eu chamaria de seu pequeno Oeiger, seu aparelhinho de
radiações do inconsciente, dois campos, dois períodos, duas fases de experiência

possível com um tal sujeito, fases durante as quais alguma coisa funciona. O sujei-
to, direi eu, presta-se ao jogo; de todo modo, ele faz progressos espantosos e a
psicanalista está satisfeita. Quero dizer que ela, ela própria, conhece bem todo esse

efeito de véu atrás do qual se passa essa misteriosa troca, através do que a analis-
ta, ainda, enfim, nos campos que lhe são mais chegados, sabe bem que se situa sua

experiência do dia a dia da sessão analítica. Sabe-se em que o discurso do paciente

lhes concerne diretamente e se isso funciona ou não funciona, como isso se dá e
que espécie de logro ao mesmo tempo nos é apresentado que é ao mesmo tempo
abertura para a verdade; e ela sabe bem quando isso se produz.

Mas há períodos, nos diz ela, em que noto, sinto algo que conheço bem, diz ela,
pois está longe de ser somente com os pacientes assim especificados que isso se
produz, que me encontro de algum modo, diz ela, fixada por ele. Como é realmente

preciso que ela o Coloque em algum lugar, seu pequeno Geiger! Ela o Coloca aí.

Então, isso lhe pesa, faz nela uma placa. E aí, não quer se mexer de forma alguma. E
o que está aprisionado - é o termo dela, imprisonned '!- não é, o que é que está

aprisionado em seu interior? É ela, a analista. Eis aí.
Pois bem. isso, ela o sustentou de uma forma... Ela sustentou isso, durante dez

anos.. Não estou com isso, analista que também sou, tentando fazer ironia sobre as

análises que duram dez anos. Falo dos analistas que sustentam uma situação seme-
lhante por dez anos, é outra coisa; que eles sustentam com a placa que está aqui. O
que isso significa? Quer dizer que, obtidos os resultados, deu-se ao paciente espa-

ço, e que, afinal, até que nem tudo funcionou tão mal assim, inclusive porque ele
deixou de ser um beatnik. Ele se casou, e aconteceram-lhe coisas geralmente consi-

deradas simpáticas. É preciso dizer que já por ocasião do primeiro retomo a um período
de tratamento, foi após um de seus pequenos/íM, uma dessas crises que lhe sobre-
vieram no momento em que, coisa curiosa, ele estava derrubando uma árvore. Isso

o fez voltar muito rapidamente, incerto, por pânico. Pois bem, da segunda vez foi
algo de análogo. Acreditem, o paciente está a ponto de ter... De não mais poder
articular uma só palavra, de suar profusamente e de ficar completamente entravado,

por causa disso, em seu trabalho.
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Causa forte impressão o fato de que, nessas condições, uma analista, como eu
lhes disse, muito bem introduzida nos meios oficiais, opte por fazer em suma o que

se poderia chamar, como ela própria o expressa, uma espécie de supervisão do caso,

colocando-se face a face com o paciente. É aí então que acontecem coisas verda-
deiramente curiosas. Se, no âmbito da comunicação, ela diz que seguramente talvez

se tenha por dez anos cometido um engano ao fazer incidir toda a ênfase do lado

dos estragos devido a maus pais, e nesse caso específico, do pai, a coisa talve/.
seja passível de ser revista. Na teoria ordinária digamos que a parte sã do eu do
analista, como se diz, que até ali tinha dado a medida das coisas, teve que ceder

lugar a uma parte mais que sã. No final das contas, pode-se questionar se o pai é
realmente a origem dos distúrbios. O que impressiona é que, nas observações cada

vez mais refinadas que fará a analista e que, de algum modo, coisa bastante interes-
sante, em seu próprio relatório, lhe vêm, lhe vêm de uma espécie de fala em voz alta,
fala dela própria da qual receberia uma mensagem secundariamente, acontece-lhe

um dia dizer em alto e bom tom que, sem dúvida, o paciente deve mesmo ter neces-

sidade do mito do pai não satisfatório. Ela diz isso para si própria, antes de refletir
sobre a questão. É ela própria que o afirma.

Enfim, diante das declarações desse paciente, declarações diante das quais não
haveria que se espantar, vindo de um sujeito psicótico, "de que ele tem o sentímen

to, sem dúvida, de que, quando as coisas vão bem, tudo vai bem, não há dúvida,
mas que de qualquer forma, não é ele, que ele está em outro lugar", pode-se deixar
passar tal coisa como um traço clínico. Pode-se também perguntar até que ponto c
em que medida a analista trabalhou em certo sentido justamente para deixar intacto,

até mesmo para reforçar o lado falsificado da identificação fundamental do pacien-
te. A analista percebe tudo isso. Ela percebe, sem dúvida com algum retardo, que
essa relação deteriorada com o pai, tudo o que se pode dela apreender, quando

conseguimos ver o sinal e a extensão dela, é que o paciente fez tudo para mante-la.
O papel da analista, ou melhor, a inversão que se produz em seu objetivo, reside cm
se perguntar por que o paciente em suma - por uma espécie de reviravolta que lhe

vem de uma situação pela qual ela própria se deixou levar, se deixou envolver du
rante dez anos - porque o paciente foi, digamos, pelo menos cúmplice na manulcii
cão dessa relação ruim.

É neste ponto que é realmente necessário dizer que, mesmo que se dê conta dessa

possibilidade, a dissecação que dela faz a analista, através dessa revisão dilacerai!
te, se assim se pode dizer, é absolutamente insuficiente. Para fazer com que vocês
se dêem conta disso, é preciso que eu próprio formule, quero dizer não de uni modo

decisivo, definitivo e de alguma forma radical, mas no nível do que se trata, a saber.
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do desejo... aqui ainda, se dermos um sentido às fórmulas que adianto, pode-se
admitir que em um certo desvio de meu discurso eu disse que o desejo do homem
era o desejo do Outro - com um O maiúsculo - e se é disso essencialmente que se
trata na análise, onde se apresenta o desejo do Outro? O desejo do Outro, nesse
campo radical em que o desejo do sujeito é irredutivelmente não enlaçado, mas fei-
to precisamente dessa torção que minha garrafa tenta aqui representar para vocês,
esse desejo é insustentável e exige um intérprete.

O intérprete maior, aquele que não há como questionar, é a lei; a lei sustentada
por algo que se chama o nome do pai, isto é, um registro absolutamente preciso e
articulado de identificação, sobre o qual fui, na ocasião devida, impedido de apon-
tar pontos de referência maiores, com a consequência de que não vou fazê-lo tão
cedo. Mas, no nível em que estamos, o que temos que ver é que, na transferência,
trata-se sempre de suprir, por meio de alguma identificação, esse problema funda-
mental, a ligação do desejo com o desejo do Outro. O Outro não é desejado, posto
que é o desejo do Outro que é determinante, e isso na medida em que o Outro é

desejante.
Na ocasião devida, teci articulações em torno do Banquete. Alcibíades se aproxi-

ma de Sócrates e quer seduzi-lo para arrebatar seu desejo, e ele se vale da metáfora da
caixinha silênica - quer dizer, com forma de Silênio - no centro da qual há um objeto
precioso. Sócrates não possuía nada senão isso, seu desejo. O desejo, como o pró-
prio Sócrates o articula em Platão, não se deixa agarrar assim, nem pelo rabo como diz
Picasso nem de outro jeito, pois que o desejo, como se tem sublinhado, é a falta.

Habitamos a linguagem. Eu me permiti até mesmo dizer recentemente, o que é
divertido, que há em algum lugar em Heiclegger, eu não havia me dado conta disso,
uma sugestão, de que ali se encontra uma saída para a crise de moradia, mas não se
habita a falta. É a falta que, ao contrário, pode habitar algum lugar. Ela. de fato, habita
um lugar e a metáfora do Banquete retoma aqui seu valor, ela habita o interior do
objeto a, não o Outro, espaço no qual se desdobram as vertentes da impostura,
mas o desejo do Outro está ali, escondido no coração do objeto a. Aquele que sabe
abrir, com uma tesoura, de modo apropriado, o objeto «, esse é o mestre do desejo.
E foi o que, com relação a Alcibíades, Sócrates fez em um segundo ao lhe dizer:
"Olhe, não o que eu desejo, mas o que você deseja e, ao mostrá-lo, desejo-o com

você, é esse imbecil do Agatão".
Então, quando o paciente, em uma sessão que é analisada longamente por nos-

sa analista, vem expor o sintoma seguinte, de que para ele, as coisas estão a ponto
de ele não poder, em seu breakfast, segurar o garfo sem se dar conta de que gosta-
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ria de pegar ao mesmo tempo a torrada e a manteiga... que, evidentemente, são fei-
los para se juntar, mas que nesse momento estão ainda em recipientes separados.
Pois bem, o que é instrutivo, é ver, propiciado pela atitude face a face, o que diante
dessa breve comunicação nossa analista responde:

"A parte sua que sente necessidade de se sentir melhor - estou traduzindo
o inglês o melhor que posso - e fez aliança comigo, não agiienta mais - is
fed up, em inglês - o modo como você continua incapaz de dar um passo
na direção do que lhe falta. Aí está o status qito de que você falava e pare-
ce-me que a razão pela qual você não pode avançar até pegar um dos objelox
que. deseja é que você pôs sua própria boca de bebé faminto em cada um
dos dois. Então, como inconscientemente você acredita que só há comida
suficiente para uma boca, isto é. que você só pode fazer uma coisa de cada
vez, o outro vai sucumbir à fome e provavelmente morrer disso. Essa é uimi
razão pela qual você se colocou na situação de preservar o status ano. o
que quer dizer, de não se permitir sentir - pois foi assim que o paciente se
expressou - que você podia fazer ou tinha feito algo porque isso teria sig-
nificado dizer que uma parte de você, ou um de seus "self", de seu "eu
próprio*', teria sido abandonado para sempre e morrido de fome!"

liis u í unia interpretação sobre a qual se pode em primeiro lugar dizer que se trata
110 um verdadeiro circunlóquio. Em segundo lugar, que ela busca alcançar rapidu-
im-iik' aquilo de que se tratava no início e que, entretanto, a analista questiona, a
' . i i IuM, a demanda a qualquer preço, e não somente a demanda, mas justamente aquilo
nu i i i j n direção converge forçosamente toda análise da demanda. Como a dermin-
t ln , na análise, é feita pela boca, não há que se espantar com que o que se oferece
nii lim seja o orifício oral. Não há absolutamente outra explicação para essa onsti-
ii i iván pivtcnsamente regressiva que se considera como necessária a ponto de crer-
M ij i i i 1 e obrigatória, que está inscrita na natureza de toda regressão no campo
ptlvHnalftico. Se vocês cessarem de tomar por guia a demanda com seu horizonte
• d n leni í ficiicão pela transferência, não há nenhuma razão para que a regressão chegue
uri ensaríamente à demanda oral, dado que o círculo das pulsões é um círculo con
I J M I M I , circular e que a única questão é saber em que sentido o percorremos; mas
« i M U I u* circular, ele é percorrido necessariamente, obrigatoriamente de ponta a pon-
111 i nu decorrer de uma análise, temos tempo de dar várias voltas.

i > i|iu' c impressionante é que, mesmo assim, como uma espécie de sentimento,
I H I Í locai justamente naquilo de que se trata, ela distingue algo que é exalamenle
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nossa estrutura, a saber, que justamente porque a demanda oral se faz pelo mesmo
orifício que a demanda invocatória, que a demanda de comer é a mesma, pelo fato
de que é a boca que fala, ele tem duas bocas. Tudo isso é bem engenhoso, mas
deixa escapar completamente o essencial, a saber, que em um sintoma desse tipo,
que é um sintoma assinalado desde muito tempo e que constitui o enigma dos filó-
sofos, e que chamarei de sintoma de Buridan, a saber, do desdobramento do objeto
e não, como se diz, da liberdade da indiferença, a alusão, a referência essencial que
lhe é dada nesse momento pelo sujeito, é que trata-se de toda uma outra coisa que
da demanda; trata-se da dimensão do desejo e que ela não sabe dar aí a tesourada
certa. É tarde e terei de voltar a esse caso, pois devo interromper aqui, para voltar
a esse caso a seguir. Espero que o tempo não seja tão estendido na memória de

vocês a ponto de perderem o fio.
Mas o que vamos ver como essencial é isso, é que em nenhum momento, após

ter tido essa inspiração de que o que o sujeito manteve, através de toda a sua his-
tória, foi uma necessidade de manter o adulto em seu poder, seu pleno poder... as
trevas são tão espessas no que diz respeito à natureza da onipotência infantil e
suas exigências que a analista nem mesmo entrevê o que contudo está articulado
de todas as maneiras no campo da observação, é que nesse caso e em relação a um
pai, um pai depressivo, lembremos, ou seja, na economia do qual o objeto parcial
tem urna importância dominante, é que o paciente, como toda criança, porém mais
que qualquer outra, justamente por causa dessa estrutura do pai, o paciente, repi-
to, como toda criança o é em graus diversos, H paciente é ele próprio esse objeto a.

A influência da criança sobre o adulto e tudo o que há nos mitos da criança,
como expressava agora a pouco a analista, no que concerne a sua onipotência, não
tem absolutamente sua causa ati vá lá onde se diz, em uma espécie de pretensa magia,
que lhe atribuímos igualmente, com a condição certamente de que o paciente não
seja capaz de falar de sua própria magia. Todo mundo é capaz de falar dessa lingua-

gem, mas isso não é uma razão para acreditar neles.
Há nessa observação momentos muito sutis em que a analista chega até mesmo

a dizer: "Esses tipos de pacientes têm uma maneira de provocar em mim um certo
inood, uma nuance sentimental que faz com que aí, é irresistível, eu acredite neles",
li nesse fato de acreditar neles que reside a causa fatal, pois ela se dá conta tam-
bém, e muito bem, que quando acreditamos neles os pacientes percebem. Quando
enganam vocês, eles se sentem recompensados. Não há outra fonte da onipotência
infantil - e nem vou talar das ilusões que ela engendra - de sua realidade que isso,
a criança é o único objeto a autêntico, vivo, real e que aprende logo que, por esse

motivo, detém, contém o desejante.
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Pois bem, até o fim dessa retomada da observação dessa coabitação, que termi-
na - eu lhes direi porquê em seguida - em uma espécie de satisfação geral, de ha
ppy end tão ilusório quanto tudo o que se passou anteriormente, a analista não
chega a se dar conta do que verdadeiramente se trata. Ela acredita que a arma do
paciente - este vira o mau menino depois de ter sido o mau pai -era reduzir o pai u
zero, de reduzi-lo, a ele, a ser um objeto. Enquanto que não há nada parecido com
isso, que aquilo de que se trata não é do efeito que a criança tentava obter sobre o
pai, mas o efeito de que ele se ressentia, a saber, de ser colocado nesse ponto cego
que é o objeto a. E se a analista tivesse sabido simplesmente demarcar a função de
seu desejo, ela se teria dado conta de que o paciente provocava nela o mesmo efei-
to, a saber, que ela era por ele transformada em objeto a. E a questão é saber por que
ela suportou por dez anos uma tensão que era para ela própria tão intolerável, sem
se perguntar que gozo ela própria obtinha disso.

Aí está a verdadeira questão e aí aparece o que se chama mais ou menos levia-
namente de contra-transferência e que é. como acontece sempre na neurose de
transferência, a neurose de transferência da qual se diz que ela é o mecanismo ativo
nas análises intermináveis. É verdade, e essa palavra, não é por acaso que ela é
homónima e homóloga do termo neurose de transferência para designar as neuro-
ses analisáveis. E a neurose de transferência é a neurose do analista. O analista se
evade na transferência na medida estrita em que ele não está pronto no que di/
respeito ao desejo do analista.

Tradução: Cláudia Lemos
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24 de fevereiro de 1965

(Seminário fechado)

liti (is cumprimento como quem está feliz por encontrá-los depois de uma longa
mr.cnria. Vou esclarecer alguns pontos que suscitaram pequenas controvérsias. É

k Imo que para vir aqui, mesmo que isso só aconteça mensalmente, não se tem que
pc i l i i , viidn vê/, uma autorização. As pessoas que, por diversas razões, já a obtive-
t i tn i r que, em suma, no seminário anterior, pelo modo como as coisas se organiza-
I I I M I , colocaram-na em uma caixa, comprovaram com isso que sua vinda é regular...
l iii:. «lisas se regularizarão com o tempo. Virão aqui somente aqueles que têm au-

Ini isitc.ún, c essa ficará numa caixa. É preciso dirigir-se sempre à pessoa, que con-
l i n l u u i-iilrada, para que se saiba se quem passa e diz: "eu tenho minha autoriza-
k, (tu", ilo lato a tem. Essa autorização é definitiva. Para os demais, sua demanda está

nu ii i i i laincii io. Alguns têm uma autorização de diversas cores, provisória, destina-
i l n ii n i i l i f i i r que eu tenho que conhecer melhor quem foi assim admitido. Peco-lhes,
(mín imo , dosciilpas pelos mal-entenclidos ocasionados. Alguns se aborrecem por

M i i i l i i , d uno eu lamento. Penso, aliás, ser comum que essas pequenas controvérsias
iit i > i t t i \ a n i no início de um dispositivo sutil a ser regularizado.

i inMii r ia do introduzir hoje, desejando ser o mais breve possível, o que vocês
mu i M I vir. Desejo fazer algumas observações às pessoas que, vindo aqui com pre-

> i nu r i tus diversos - quero dizer, com a ideia do que deve ser feito neste seminário
In l i , n In , poderiam muito bem não perceber, de imediato, o motivo pelo qual vo

i In ouvir exatamente o que se seguirá. Essas observações também se dirigem

i i ,n n » |M-NSoas que vêm aqui há muito pouco tempo.
l li i( i% , vocês vão ou vir falar de lógica. Suponho que isso não surpreenderá aque-

I' < | H ' • . ilf há muito, acompanham meu ensino. Para esses, com o tempo, e de modo

i u i l i i s iv UKIÍS firme, devem delinear-se relações íntimas, profundas e essenciais entre
•t |i .n i i i i í i l Í M - c a lógica. Não suponho que todos aqui, e nem sequer muitos, sejam
i i • c que eu possa acreditar estar falando para ouvidos já familiarizados com

K i , ,1111111, Mas, por poucos que sejam aqueles que, por exemplo, tiveram a oporlu
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nidade de se reportar ao capítulo introdutório de qualquer tratado de lógica - para

situai- a própria lógica, para colocá-la, o que, na verdade, é o mínimo a que um lógi-
co deve obrigar-se quando começa um tratado de lógica -, eles ficarão impressio-

nados e verão, sobretudo se lhes chamo a atenção para isso, até que ponto a ordem
de dificuldades que o lógico encontra para hierarquizar e classificar sua ciência é,

de fato, análoga, correspondente às dificuldades que, do mesmo modo, o analista

pode ter. Isso é apenas uma indicação.
A psicanálise é uma lógica e, inversamente, pode-se dizer que a lógica tem muito

a esclarecer-se com certas questões radicais que são colocadas na psicanálise. Para
nos atermos, em relação a isso, à fenomenologia mais sumária, o que surpreende
aquele que vem de fora, quando chega e ouve a psicanálise exprimir-se sobre o

valor a ser atribuído, a entonação, a tradução de tal ou tal manifestação do compor-

tamento, de tal ou tal sintoma, o que surpreende esse novato é algo que se manifes-
ta, em geral, pela ausência de lógica. Ou, ao menos, por certa inversão, por certa

desordem na lógica. E é freqiiente ver propalada a objeção de que, em psicanálise,
a mesma conclusão será tirada de fatos impropriamente ditos contraditórios, pois
os fatos não podem ser contraditórios, podem ser opostos. Indo em sentido con-

trário, logo tiraremos as mesmas conclusões. Será... será que a interpretação analí-
tica, a estruturação da teoria faz pouco caso da lógica? Claro que não! Esse uso
psicanalítico da lógica é para nós um motivo a mais para nos interrogarmos sobre o
que são suas regras efetivas... porque, convenhamos, isso não funciona sem regra!

Para nós, é uma sugestão preciosa e cada vez mais insistente, mais que nunca nos
situarmos aí na lógica, até para percebermos que - eu dizia e indicava isso há pou-
co -, que a verdadeira indagação é ver se não há alguma relação profunda que faz
com que a questão que os lógicos colocam seja: a respeito de que, de fato, a lógica

trata? Porque isso não é tão simples. A lógica não nos dá os fatos ou, como se diz,
as premissas. A lógica nos dá o quê? O meio de tirar partido dela. Essa efetividade

da lógica se baseia em qual milagre ou sobre o quê? Afinal, nós observamos a lógi-
ca, dirão os próprios lógicos. E não temos necessidade de pensar sobre ela para

observá-la, a não ser para percebermos que, algumas vezes, damos passos falsos

observando-a. E é ela que nos põe em alerta. Mas, enfim, em princípio, quando ra-
ciocinamos, não pensamos o tempo todo em seguir as regras da lógica e, para ser-

mos claros, podemos muito bem dizer a esse respeito, isto é, a respeito das regras

do bem raciocinar, que podemos dispensá-las.
Mas, quando avançamos como analistas, temos o sentimento, damos a impres-

são, em todo caso, de que estamos indo longe demais. É aí que, talvez, se nos impo-

nha a necessidade de não mais podermos dispensar a lógica. Temos o sentimento
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cle estar indo loitige demais, de que aquilo sobre o que ela normalmente trata toma
se então uma questão de primeiro plano. Essas são verdades gerais.

Há um segundo plano, que é aquele de onde parti há pouco, ou seja, o ensino
que já pude oferecer, organizar, resgatar desde alguns anos. Aí, fiz valer funções
que não inventei, que não são latentes, são patentes. São articuladas no interior da

análise, mesmo naqueles autores que não as exprimem com os mesmos conceitos,

segundo as mesmas funções, como eu o faço. Elas estão presentes, manifestas,
estão aí desde a origem. Pode-se descrever uma parte, pelos menos um lado, uma

face do que articulei como a tentativa de situar, de estabelecer uma lógica da falta,

mas não basta dizer isso. Por ocasião de*ninha úiíima aula, no início de fevereiro,
vocês puderam ver se articularem, se oporem dois horizontes em dois pólos, fun-

ções do ideal do eu e do eu ideal, por exemplo; função pivô, determinante do ob-

jeto a nesses do is termos opostos da identificação. Vocês me viram e ouviram arti-
cular que, de certo modo, me parece ser possível dar alguma satisfação - pelo me-
nos a esses que já foram suficientemente longe nessa direção -, dar alguma satis-

fação a esses ai", isto é, que a lógica seja considerada no nível do sujeito, ou no
nível desse objeto privilegiado, singular, que se chama objeto a, no nível das diver-
sas formas mais ou menos enganosas da identificação, no nível das vias por onde

colocamos à prova essa função da identificação, vias que chamei do engano ou da
transferência.

Não basta enumerar ou tratar de leve esses planos para acreditar que temos a

chave do que há para ser feito. Esses dois níveis, esses planos se articulam de um
modo que deve ser tanto rnais preciso quanto mais a lógica é nova. quanto mais chi
e inabitual. Habitual, não duvidem, essa nova lógica se tornará. Ela encontrará, em

muitas mentes, sua articulação e sua prática para que o assunto, os lugares-co-
muns, se assim posso dizer, se propaguem e se tornem o fundamento organizador
chi nossa pesquisa, e daí possam ir além, possam filtrar-se, possam permear-se de

liil modo que outros, que encontravam noutros domínios tais impasses lógicos.

reconheçam precisamente que aí se forja um dispositivo cujo uso, como se pode,
coin certeza, esperar, ultrapassa infinitamente a ordem da simples regra prática usa-
da pelos terapeutas chamados psicanalistas.

líntre esses problemas essenciais, na verdade enormes, proeminentes, quase

esmagadores - e não somente em nosso domínio -, saber se o Um é uma constitui

çío essencialmente subjetiva é uma questão primeira. Essa questão do Um, na qual,
In/ Ires anos, pensei longamente, durante quase um ano inteiro, em meu Seminário

Mihre a Identificação, essa questão do Um, do traço unário, que é a chave da se-

gunda identificação distinguida por Freud, essa questão do Um é essencial, pivO
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para essa lógica que se trata de constituir em seu estatuto e que será objeto de
minhas aulas até o fim deste ano. Que a constituição desse Um seja subjetiva elimi-

na que ela seja real? Eis aí o problema. Eis o problema em relação ao qual uma refle-

xão visa a contribuir. Um pensamento extraordinariamente avançado - precisamen-
te em 25 anos -, sobre o que as mentes estavam aptas a receber naquela época, foi

o pensamento de Frege, no domínio específico em que o Um tem de assumir seu

status, isto é, o da aritmética. É por isso que antecipamos essa referência - ponto
final de nossa exposição deste ano. E é também para que isso não seja uma espécie
de simples marco feito ao largo de alguma ilha, por algum Filoctete abandonado

que teria gritado em vão durante alguns anos. E nós também nada faríamos senão
renovar essa passagem, esse cruzeiro indiferente. Aí, evidentemente, se passava
algo importante - não quero insistir mais - cuja essência se situou noutro lugar.

Não! Isso não é verdade. A essência de uma busca não se situa noutro lugar. É ao
próprio lugar da descoberta que é preciso voltar, se, verdadeiramente, dela quere-
mos receber o traço, a marca, se também queremos ressaltar a repercussão que ela

tem para nós.
É nesse sentido que, no seminário anterior, comentei aqui com alguns daqueles

que me têm apontado a verdade daquilo em que acredito, que o que temos a dizer na

psicanálise ultrapassa em muito sua aplicação terapêutica; que o status do sujeito
aí está essencialmente concernido. É por isso que o tipo de resposta que encontrei

aqui me assegura que não se trata, simplesmente, de esperança no ar. De algum
modo, algumas mentes estão de fato interessadas, com a única condição - se assim
posso dizer - de estarem abertas, de terem aquilo que deve fundamentar toda aber-
tura douta, ou seja, certa ignorância, certo frescor. São pessoas para quem o uso

dos conceitos não é algo, desde sempre, sabido. Quando nos referimos ao velho
bom senso de papai e mamãe, podemos sempre deixar falar aqueles que especulam:
podemos sempre deixar também passar ao largo os gritos de indignação, entre tal

ou tal desordem do mundo. Todos sabem que a realidade consiste em não se deixar
atingir por esses gritos. O que chamamos realidade, mui frequentemente, não o é, e

é exatamente disso que temos de tratar na psicanálise, isto é, tornar a função da
realidade - especialmente para nós, analistas - um certo coeficiente de surdez men-
tal. É por isso que a referência à realidade, comumente feita na psicanálise, deve

incitar-nos não à reserva, mas à desconfiança.
Graças a Deus, apareceu-me uma nova classe, uma nova geração de não-surdos

para me responder. A um deles, dou hoje a palavra, para que responda a um outro -

a um daqueles que no seminário anterior nos ajudou a introduzir aqui a fala e a questão
de Frege -, para responder a ele, e também para abrir a vocês as diferentes vias nas
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quais desejamos que intervenha todo aquele que tenha sido aqui admitido. E o fato
de esta sala estar repleta é prova suficiente de que não coloquei qualquer barreira

artificial em relação a isso; de que permito a todo aquele, que explicita seu desejo,

tomar parte em nosso diálogo. Não ponho nisso qualquer barreira. Mas, uma vê/
que faço essa acolhida tão ampla, peco-lhes: tragam-me sua resposta, seja de que

forma for; tragam-me o testemunho de que, de minha parte, essa conduta se justi-
fica.

Leclaire, que nos falou no seminário passado, antes da exposição de Duroux à
qual fiz alusão, hoje não está aqui, em virtude de um compromisso assumido há

muito tempo. Foi falar em uma cidade estrangeira, em Bruxelas. Assim, a resposta
relativa ao que Leclaire disse não será trazida hoje. Graças a isso, não tenho muito

a deplorar o fato de ter pedido aos que se beneficiaram com o texto transcrito -

posto à disposição de quem quisesse - que se comprometessem a trazer aqui uma
rápida observação escrita. De fato, recebi algumas dessas observações, no máximo

seis, o que é pouco, considerando que trinta e cinco textos de Leclaire foram retira-
dos do local em que eu havia dito que poderiam ser encontrados.

Não vou mais comentar essa carência. Eu disse, eu preveni que daria em relação ao
assunto a sequência conveniente. É certo que não posso, que não é meu propósito

lazer desta reunião, chamada seminário fechado, algo para onde vêm muitas pessoas
que, por mais benefícios que daí possam tirar, colocam-se em posição de retraimento,

0 que. no interior do seminário fechado, só posso fazer equivaler a uma posição de

recusa. Evidentemente, é preciso que eu possa saber até que ponto cada um está
disposto a contribuir para o lugar de trabalho que, a rigor, este aqui deve ser.

Isso posto, digo não haver solicitado expressamente as observações a serem
Ua/idas a respeito da exposição de Duroux. Até o momento, não recebi nenhuma.
1 )oscjo recebê-las depois que vocês ouvirem a resposta que estava prevista - e que
não houve - no fim do último seminário. Trata-se da resposta que vai ser dada, agora,

pui Jacques-Alain Miller, a quem passo a palavra.

Título da comunicação:

"QUINTA ESTAÇÃO - ELEMENTOS DA LÓGICA DO SIGNIFIC ANTE"""

Jacqtics-Alain Miller
"Não leni o direito de envolver-se com a psicanálise aquele que não adquiriu, em

iiniii análise pessoal, as noções precisas que somente essa é capaz, de oferecer."
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Não tem o direito... Eu imagino, senhoras e senhores, que vocês têm muito res-
peito ao rigor desse interdito, pronunciado por Freud em suas Novas Conferências

sobre a Psicanálise.
A propósito de vocês, também me coloco uma questão que é um dilema. Se, trans-

gredindo os interditos, é de psicanálise que vou falar, sem que a isso tenha direito;
se vão ouvir alguém absolutamente incapaz de fazer esta exposição na qual deve-
riam confiar, o que fazem, então, aqui! Ou, se meu assunto não é psicanálise, vo-
cês que vêm fielmente a esta sala, para ser regularmente entretidos com problemas
relativos ao campo freudiano, mais uma vez, o que fazem, então, aquil

O que fazem aqui sobretudo vocês, senhoras e senhores analistas, que ouviram essa
advertência que lhes foi particularmente endereçada por Freud, de não se dirigirem àqueles
que não são adeptos diretos da ciência de vocês, como ele diz; de não se dirigirem a
todos esses supostos sábios; a todos esses literatos que cozinham seu caldinho no
fogão de vocês, sem sequer reconhecerem sua hospitalidade? Aquele que, em suas
cozinhas, exerce o ofício de ajudante de cozinheiro poderia mesmo divertir-se imagi-
nando ver alguém, que nem sequer é aprendiz, apossar-se dessa marmita que, afinal,
naturalmente lhes é de grande importância, pois é dela que vocês sobrevivem. É impro-
vável, eu não asseguro e confesso duvidar de que vocês estejam dispostos a beber um
caldinho cozido desse modo. E, no entanto, vocês estão aí... Permitam-me maravilhar-
me um instante com suas presenças e ter por um momento o privilégio de abusar desse
precioso órgão - entre todos os que vocês utilizam - que é o ouvido.

Vou, portanto, por razões pelo menos confessáveis, tentar justificar a vocês
mesmos, a presença de cada um aqui.

Essa justificativa se deve ao fato de que não poderiam ter-se evadido depois das
exposições que os fascinaram neste seminário, desde o início do ano letivo; e ao
fato de que o campo freudiano não é representável como uma superfície fechada.
A abertura da psicanálise não se deve ao liberalismo, à fantasia, ou até mesmo à
cegueira daquele que se institui como seu guardião. Ela se deve ao fato de que,
apesar de não nos situarmos em seu interior, tampouco somos jogados fora - se é
verdade que em certo lugar, que escapa a uma topologia restrita a duas dimensões,

sua convergência se efetua.
Se eu puder ocupar esse lugar por um instante, vocês escaparão ao dilema que

lhes apresentei e encontrarão a justificativa necessária para estarem aqui como
ouvintes de boa fé.

Vou, portanto, ocupar esse lugar. Vocês vêem, assim, senhoras e senhores, como
estão ligados a essa empreitada que eu estimulo, como estão implicados em seu
sucesso ou em seu fracasso.

- 162-

Lição de 24 de fevereiro de 1965

CONCEITO DA LÓGICA DO SIGNIFICANTE
O que 'viso a restituir aqui, juntando pedaços esparsos da fala de Jacques Lacan,

deve ser designado pelo nome de lógica do signíficante - lógica geral, uma vez que
seu funciconamento é formal em relação a todos os campos do saber, que poderiam
ser especiificados, aí compreendido o campo da psicanálise; lógica elementar, uma
vez que aií serão dadas, apenas, as peças mínimas indispensáveis para assegurar
lhe uma marcha reduzida em seu movimento linear.

A simplicidade de sua economia, no entanto, não deveria nos esconder que as
conjunções, que aí se efetuam entre algumas funções, são bastante essenciais para
não serenn negligenciadas sem desviarem os raciocínios propriamente analíticos.
ljngajandio-me em um terreno que mal conheço, tentarei provar isso fazendo, se-
gundo criitérios puramente formais, uma demarcação sumária das aberrações con-
ceptuais dle uma exposição - cujo mérito, por outro lado, não podemos deixar de
reconhecer - publicada no tomo VIH.da revista A Psicanálise. Aberrações que,
talvez, po:ssam deduzir-se da negligência, que aí se manifesta, quanto a essa lógica
do significante.

Sua relação com o que chamaremos a lógica resulta singular, pelo fato de ela tratar
exatamente de sua emergência, e por ela fazer-se conhecer como lógica da origem da
lógica, isto é - e esse ponto é capital -, ela não segue suas leis e sai do campo de sua
jurisdição, uma vez que a prescreve. Aqui, quanto ao que nos concerne, atingiremos
essa dimensão da arqueologia por um movimento retroativo, a partir desse campo da
lógica, no (qual se efetua precisamente o desconhecimento mais radical, uma vez que ela
se identifica com sua própria possibilidade.

O fio cwndutor disso aí será a exposição de Gottlob Frege em seus Grundtangen der

Aritlinietik, exposição privilegiada porque ele questiona os termos aceitos como pri-
meiros na axiomática de Peano - suficiente para construir a teoria dos números natu-
nus. Esses termos, aceitos como primeiros nessa axiomática, foram enumerados a vo-
rfs no último seminário fechado. Trata-se do termo zero, do número e do seu sucessor.

Depois dessa primeira colocação, nenhuma das modificações trazidas por Frege

MI is relerá. Ficaremos, portanto, aquém da tematização da diferença do sentido c da
ri-1'cií'iu.'ía, como da definição do conceito, introduzida mais tarde a partir da predi-
mcao. (|iie faz assim o conceito funcionar na dimensão da não-saturação, que é
como o resto da diferença entre predicação e identidade. Isso para responder a quem
irimwasse a exposição precedente de negligenciar o conceito de saturação.

líslíí claro, portanto, que não falo - isso seria muito presunçoso - como filósofo.
Aliás, do filósofo, conheço apenas uma definição, aquela de Henri Heine, aceita
por 1'Yeuil. citada por ele, que diz:
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"Com suas toucas noturnas e os farrapos de seu roupão, ele tapa os buracos

do edifício universal."
A função do filósofo, aquela de suturação, não lhe é peculiar. O que, aqui, carac-

teriza o filósofo como tal é a extensão do seu campo, extensão do edifício universal.
O que importa é que vocês estejam persuadidos de que, em seus níveis, tanto o

linguista quanto o lógico suturam.
Será, portanto, não da filosofia, mas talvez da epistemologia, que tratarei. Será,

talvez, mais precisamente, o que Georges Canguilhem - que ficaria bastante sur-
preso por ser citado aqui - chama um trabalho sobre conceitos. Esses conceitos

são o sujeito e o significante.

OZEROEOUM
Em sua forma mais geral, a questão se enuncia assim: na série dos números intei-

ros naturais, o que é preciso relacionar à sua progressão? A questão é de quem,
portanto? Eu dou a resposta antes de alcançá-la. É que no processo lógico da cons-
tituição dessa série, isto é, na génese da progressão, a função do sujeito, desco-

nhecida, opera.
Essa proposição não pode deixar de ser paradoxal para quem não ignora - e, sem

dúvida, vocês estão a par do assunto - que o discurso lógico de Frege se inicia por
excluir aquilo que se mostra essencial, em uma teoria dita empirista, para fazer passar a
coleção de unidades u unidade do número. O que permite, nessa teoria empirista, pas-
sar da coleção da unidade à unidade do número é a função do sujeito, denominado em
tal teoria. A unidade assim assegurada na coleção não é permanente, a não ser que o
número aí funcione como um nome, nome da coleção, nome que lhe foi devido para que
sua transformação resultasse em unidade. A nominação, portanto, tem aqui por função
assegurar a unificação. E, nessas teorias empiristas, o sujeito assegura essa função
correlativa do nome, que é aquela do dom do nome, cuja ligação essencial à nominação
se reconhece francamente. Tal qual. E podemos acrescentar que é desse dom do nome,
a que a função do sujeito pode deixar-se reduzir, que se origina sua definição como
criador da ficção. Somente esse sujeito, aqui designado nominalmente, é um sujeito
definido por seus atributos psicológicos. O sujeito que Frege excluí no início de sua
exposição é esse sujeito aí, esse sujeito definido como detentor de um poder, e essen-
cialmente detentor de uma memória que lhe permite circunscrever essa coleção e não
deixar se perderem todos os seus elementos intermutáveis. Portanto, a exposição de
Frege, dirigindo-se inicialmente contra a fundação psicológica da aritmética, exclui o
sujeito do campo em que o conceito do número tem que aparecer. Trata de mostrar que
o sujeito não se reduz, em sua função mais essencial, a seu poder psicológico.
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Vocês sabem que a exposição de Frege se desenvolve inteiramente a partir do
sistema fundamental de três conceitos: o conceito do conceito, o conceito de obje-
to, o conceito de número; e de duas relações: relação do conceito com o objeto,
que se nomeia subsunção, e relação do conceito com o número, que será para nós
a atribuição.

objeto Fig.IX-1

O esquema é, portanto, muito simples. Eu o reproduzo.
E claro que essa abertura, Ê, é a marca da relação de subsunção como tal. A de

finição do conceito, tal como Frege a dá', não surpreenderá que ela não se situa na
linha do pensamento mais clássico, uma vez que sua função é de agrupamento. Mas,
aqui, o inédito, o especificamente lógico é que o conceito é definido pela pura e
simples relação que ele mantém com o subsumido. O objeto que cai sob o conceito
adquire sentido pela diferença com a coisa, simplesmente corpo, ocupando certo
espaço-temporalidade no mundo. Porque, aqui, o objeto é definido apenas por sua
propriedade de cair sob um conceito, não sendo consideradas as determinações
que outra investigação, além da lógica, poderia descobrir-lhe. Ele está aqui, portanto,
essencialmente privado de suas determinações empíricas. Acontece, então, que o con-
ceito que será operatório no sistema não será o conceito formado a partir das determi-
nações, mas o conceito da identidade a um conceito. É por esse redobramento que
entramos na dimensão lógica como tal. É essencial ver que a entrada nessa dimensão
lógica como tal é produzida pela aparição da identidade.

E assim que, na obra de Frege, aparentemente, isso é apenas questão do concei-
to, por exemplo, "lua da terra". Trata-se, de fato, do conceito "idêntico ao conceito
lua da terra", pois como se trata do conceito "idêntico ao conceito lua da terra", o
que cai sob o conceito não é a coisa como tal, mas somente a coisa como una. A
atribuição do número, a segunda relação, deduz-se dessa subsunção como exlcn
são do conceito "idêntico ao conceito lua da terra". Vê-se, pois, que o que cairia
sob o conceito "lua da terra" seria a lua, mas o que cai sob o conceito "idêntico ao
conceito lua da terra" é um objeto, é o objeto "lua da terra", isto é, a unidade. Don-
de a fórmula de Frege: o número atribuído ao conceito F é a extensão do conceito
"idêntico ao conceito F".
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tissa tripartição de Frege tem, portanto, como efeito, não deixar à coisa senão o
iuporte único de sua própria identidade, uma vez que ela é objeto desse conceito.
I) fundamento do sistema de Frege está, pois, em apontar a função da identidade
;onu> aquela que efetua a transformação de toda coisa em objeto, em deixar-lhe tão

•iomente a determinação de sua unidade.
Por exemplo, se me ocupo em juntar o que cai sob o conceito "filho de Agame-

non", eu teria esses filhos que se chamam Crisotêmis, Electra, Ifigênia e Orestes. E
não posso atribuir um número para essa coleção a não ser fazendo intervir o con-
ceito idêntico ao conceito filho de Agamenon. Graças à ficção desse conceito, cada
filho intervirá aqui na condição do que é aplicado a ele mesmo, o que o transforma
em unidade, o que o faz passar ao status de objeto e, como tal, numerável. A lógica,
aqui, origina-se da conjunção da função de subsunção, isto é, de agrupamento, à
função de identidade, pela qual - esse ponto é capital e logo mais veremos sua
incidência - o subsumido se reduz ao idêntico. E o nome da coleção subsumida é

ser "filho de" para tornar-se quatro.
O importante aqui, vocês logo perceberão, é que a unidade, que se poderia dizer

itnificante do conceito, como o fora do número, é subordinada à função da unida-
de como distintiva. O número como nome não é mais então o nome unificante de
uma coleção, mas o nome distintivo de uma unidade. O um, esse um do idêntico do
subsumido, esse um aí é o que todo número tem de comum por ser, antes de tudo,
constituído como uma unidade. No ponto a que chegamos dessa elaboração, pen-
so que vocês sentirão o peso da definição que vou dar do idêntico, em que a fun-
ção que a identidade assume é o que permite que as coisas do mundo recebam seu

status de significante.
Vocês compreendem quanto a essa definição da identidade, que vai dar seu ver-

dadeiro sentido ao conceito de número, que ela nada deve tirar-lhe, para poder
engendrar a possibilidade da numeração. Essa definição, axial em seu sistema. Fre-
ge a toma de Leibniz. Ela se condensa nesta curta frase:

"Bailem sunt quorum unum potest substitui atteri salva veritate. Idênticas são
as coisas que podem ser substituídas por outras sem que a verdade se perca,"

O que se verifica nessa fórmula, que poderia parecer anódina se o próprio Frege
não a tivesse acentuado - vocês avaliarão a importância disso -, é a emergência da
dimensão da verdade como necessária à função de identidade. Como lógico ocupa-
do com a génese do número, Frege não utiliza essa definição, a não ser enquanto
ela permite ser modificada em uma definição da identidade em si mesma. E aí, toca-
mos em um ponto ainda mais radical que aquele a que a definição de Leibniz visa,
pois, afinal, a definição da verdade, no que diz respeito à identidade em si, está bem
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mais ameaçada. Se seguimos a frase de Leibniz, o desvanecimento da verdade, enfim,
essa perda da verdade na substituição de uma coisa por outra, essa perda, cuja
possibilidade é apontada por um instante pela frase de Leibniz, essa perda seria
logo seguida pelo restabelecimento da verdade em uma nova relação. Isso porque,
se eu substituo uma coisa por outra que não lhe é idêntica, a verdade se perde, mas
se reencontra naquilo em que essa nova coisa será idêntica a ela mesma. Enquanto
se uma coisa não fosse idêntica a ela mesma subverteria totalmente o campo da
verdade, arruinando-o e abolindo-o por completo. Vocês compreendem como a
salvaguarda da verdade está interessada nesse idêntico a si, que assegura a passa-
gem da coisa ao objeto. É no campo da verdade que surge a identidade a si. E o
idêntico se situa no campo da verdade, uma vez que essa é essencial para que esse
campo possa ser salvaguardado.

A VERDADE É. CADA COISAÉ IDÊNTICA A SI.
Agora, façamos funcionar um pouèo o esquema de Frege, essa tripartição tão

simples. Façamo-lo funcionar. Percorramos esse trajeto regulado que ele nos pres-
creve. Seja uma coisa x do mundo, seja o conceito desse x. O conceito que vai in-
tervir aqui não será o conceito de x, mas o conceito do idêntico a .v. O próprio x é o
objeto que cai sob o conceito idêntico a x. Nisso, o número - e aí está o terceiro
termo do percurso -, o número, que se vai atribuir a essa coisa tornada objeto por
essa translação, será o número um. Eu tomei x, o que quer dizer que a função do
número uni é repetitiva para todos os objetos do mundo. Essa repetição, que Ia/.
cada coisa passar ao conceito de identidade a si, e depois ao conceito do objeto
produzido, faz emergir o número um. É a partir de seu sistema ternário, na condição
de suportado pela função de identidade, que Frege pode conceber o que ele perse-
gue na série dos números inteiros naturais, segundo uma ordem que é a seguinte:
de início, a concepção do zero, em seguida, a concepção do um e, finalmente, a
concepção do sucessor.

A concepção do zero é admirável em sua simplicidade de assim efetuar-se: zero
ó o número atribuído ao conceito "não idêntico a si". Em outras palavras, conceito
não idêntico a si — uma vez que a verdade existe —, objeto zero. E então, o número
que qualifica a extensão desse conceito é o número 0. Pus em evidência que essa
concepção é sustentada por essa proposição que lhe é necessariamente antece-
dente: a verdade existe e deve ser salva. Se nenhum objeto corresponde ao concei-
lo não idêntico a si, é porque é preciso que a verdade persista. Se não há coisa que
não seja idêntica a si, é porque ela é contraditória com a dimensão da verdade. E no
enunciado decisivo: o número concebido para o conceito de não identidade a .v/
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em, que se sutura o discurso lógico. Mas - aí eu decido transpor o enunciado de
ege -, é claro que, para realizar essa primordial suturação, foi preciso evocar, no

vel do conceito, esse objeto não idêntico a si que se encontrou rechaçado em

guida à dimensão da verdade, e do qual o zero, que se inscreve no lugar do nú-
ero, trata como a marca da exclusão. No lugar do próprio objeto subsumido, nesse

gar interior do sistema, não há escritura possível, e o zero que aí se inscreve, que

poderia inscrever-se, seria apenas a figuração de um branco.
O um agora se concebe porque o zero, como número, é suscetível de tornar-se

mceito e objeto. Se é preciso passar pelo zero para conceber o um, é porque o que
i disse do x era apenas uma ficção. Estamos no domínio lógico e não temos o

ireito de dar a nós mesmos um objeto do mundo. Eis porque, uma vez que se con-
;beu o número zero, tem-se enfim um primeiro objeto. Isso quer dizer que Frege
ao levou em conta esse objeto que ele teve que evocar e rejeitar primordialmente,
ntão, agora, como conceber o um a partir desse primeiro objeto que é o número
cw? Pois bem, nós nos damos o conceito "idêntico ao conceito do número zero".

lesse momento, o objeto que cai sob esse conceito "idêntico ao conceito do nú-
lero zero" é o próprio objeto "número zero", portanto, o objeto que é preciso atri-

•uir a esse conceito. Eis aí produzido o um. Vocês vêem, pois, que esse sistema
unciona graças a uma translação dos elementos definidos em todos os lugares do
istema. Temos o conceito do número zero, e o número zero torna-se objeto para

iroduzir, enfim, o número um.
Diante de vocês, que começam a acreditar que esse funcionamento é um pouco

cnto para ser eficaz, gostaria de colocar em evidência esta fórmula, uma vez que,

íraças a ela, chegaremos a uma conclusão cujo valor, talvez, vocês comecem a
icrceber: o zero é contado como um. Essa propriedade fundamental do zero de ser
jontado como um - uma vez que sua concepção conceituai não subsume sob ele
senão como ausência do objeto, como um branco -, essa propriedade fundamental
é o suporte geral da série dos números, tal como Frege a concebe. O que é bastante

caracterizado numa pesquisa menos aprofundada que aquela de Frege, é que seja
nomeado o sucessor, isto é, sucessor de n obtido pela adjunção do /. Enquanto
alguns se satisfazem com a simples apresentação da operação: n ... n+I dá n' su-
cessor de n-3... 3 mais l dá 4..., Frege inicia a operação, com a qual pode satisfazer-

se esse n+/ , para descobrir como é possível a passagem de n a seu sucessor, asse-

gurada por essa operação.
Vocês logo perceberão o paradoxo dessa concepção. Irão percebê-lo logo que

eu elaborar a fórmula mais geral do sucessor à qual Frege chega. Tal fórmula é esta:
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"O número atribuído ao conceito 'membro da série dos números naturais termi-
nados por n' segue, na série dos números naturais, imediatamente n. " Em outras

palavras, a definição de n+1 é: número atribuído ao conceito "membro da série dos

números naturais terminando por n". Fixemos uma cifra. Vocês vão ver como è en-
graçado, como o passe de mágica é totalmente espantoso. Eis o número 3, um nú-

mero exato que conhecemos bem, sobretudo aqui. Pois bem, esse número 3 vai servir-

me para constituir o conceito: membro da série dos números naturais terminando
por três. Acontece que o número que se atribui a esse conceito é 4. Eis aí o / que
chegou. E de onde ele veio, esse / ? É preciso um tempinho para perceberia sutileza
dessa coisa.

Eis aí o número 3. Eu passo o conceito "membro da série dos números naturais
terminando por 3", isto é, eu faço 3 funcionar como uma reserva; eu não mais o

tomo como número. Dessa vez, eu o tomo como conceito, se vocês quiserem. Vou
tentar ver o que ele contém. Eu decomponho, então. O que o 3 contém? Ele contém

1,2,3, três objetos, como dirão vocês. Estamos apenas no elemento número, e, no

elemento número, conta-se o O. Na série dos números naturais, o O conta como /,
ou seja, além de tudo há o zero, e o zero conta como um. Eis aí a fórmula fundamen-
tal da concepção da série dos números.

CONCEITO NUMERO 3

0,1,2,3 Fig. IX-2

Disso resulta que é a emergência do zero como um - emergência produzida como

o percurso do número até o interior do ciclo - que determina a aparição do número
sucessor no qual o / desaparece. /... «+/=«'. O O subiu. Ele se fixou como / no
número seguinte, que desapareceu. Se bem que bastará reabrir mais uma vez esse

número seguinte e aí se encontrará novamente esse O que conta como /. Esse / do

«+/... é substituível - vocês o viram há pouco - em todos os membros da sequei!
cia dos números enquanto cada um, por ser idêntico a si, necessariamente o evoca.

Uma vez que ele é tão somente o cômputo do O, autoriza a dar aqui essa interpreta-

ção do sinal +, pelo fato de que sua função de adição aparece como superfetação
para produzir a série.

Eis aí, portanto, a representação, se a queremos clássica, da concepção 1 1 .|, c

cis aquela à qual é preciso chegar [2.] [Figura IX - 3]. Ou seja, é preciso passar da

169



Os Problemas Cmtciais da Psicanálise

1. n... n+1... n'
2. n ...n'

representação absolutamente horizomtal,
aqui marcada, para uma representação wer-
tical em que se veja efetuar-se, por esse su-
posto sinal +, a emergência do O, o que aiqui
vem fixar-se como / e produzir, pela diife-
rença de n a n', o que vocês já reconhetce-
ram como um efeito metonímico. O H é, "g. ̂ "•'
portanto, para ser tomado como o símbiolo
originário da emergência do O no camfpo da verdade, e o sinal + como o sinal da
transgressão pela qual o O vem a ser representado por /, representação necessária
para produzir, como efeito de sentido, o> nome de um número como sucessor. Vocês
vêem, pois, que, em uma representação) lógica, o esquema é como que esmagado
nele mesmo, e a operação aqui efetuadai consiste em desdobrá-lo em uma dimensão
vertical para fazer surgir o novo número. Vocês vêem, portanto, que, se o / consti-
tui o suporte de cada um dos números (da série, é porque ele é para cada um deles
o suporte de 0. O esquema restituído Ihies oferece, assim, a diferença da lógica do
significante para a lógica lógica.

Isso deve então permitir-lhes isolar o> número como efeito de significação, a fun-
ção da metonímia como efeito do zero. Vocês compreendem, assim, que essa pro-
posição sutura a lógica, essa proposição, formulada no primeiro dos cinco axiomas de
Peano, proposição que estabelece o zero como um número. Essa proposição de que o
zero é um mimem permite, decididamente, que o nível lógico exista como tal. Essa pro-
posição do zero como um número é insustentável como tal, e sua não validade se mos-
traria muito bem pela hesitação que se peirpetua por sua localização na série dos núme-
ros em Bertrand Russell. Mas, sua singullaridade nos é aqui bastante denunciada pelo
fato de esse número, contado como objetto, ser atribuído a um conceito sob o qual ne-
nhum objeto é subsumido, se bem que, paira contá-lo, seja preciso fazê-lo ainda supor-
tar-se no / mínimo, a fim de atribuir-lhe to / decisivo da progressão.

A repetição que se desenvolve na séirie dos números se sustenta porque o zero
passa, segundo um eixo, de início, horizontal, transpondo o campo da verdade, sob
a forma de seu representante como um; e, segundo um eixo vertical, pelo qual seu
representante não toma lugar a não seir pela sua ausência. Se vocês entenderam
isso, o que nos impede, pelo menos aquíi - porque, sem dúvida, seria normal que os
lógicos se lamentassem -, o que nos irmpede, pelo menos aqui, de reconhecer no
zero, como função do excesso, o própriio lugar do sujeito que é tão somente a pos-
sibil idade de um significante a mais?
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RELAÇÃO DO SUJEITO E DO SIGNIFICANTE

A relação do sujeito com o campo do Outro - porque agora colocamos as carias
na mesa -, a relação do sujeito com esse campo nada mais é que a relação matricial
do zero com o campo da verdade. Como matricial, essa relação não poderia ser
lembro a vocês que essa proposição foi colocada por Jacques Lacan há 3 anos, se
levo em consideração as notas de seu seminário sobre a identificação -, essa rela
cão matricial não poderia ser integrada em uma definição de objetividade. Espero
que, talvez, vocês tenham compreendido melhor o assunto. Em todo caso, isso os
esclareceu sobre a concepção do zero a partir da não identidade a si, sob cuja influ-
ência nenhuma coisa do mundo cai. E essa relação matricial - temos aí uma conjun-
ção essencial com essa lógica tão frequentemente chamada do significante [...) -
faz com que a representação do sujeito junto ao Outro, sob a forma do um do traço
unário, seja correlativa de sua exclusão fora desse campo. Vocês sabem muito bem
que essa relação do sujeito com o Outro, com o grande Outro, faz com que esse
sujeito deva ser representado, afetado por essa barra do significante que o faz fun-
cionar fora do campo do Outro, fazendo com que - se nos colocarmos do lado do
sujeito - o grande Outro seja atingido por essa barra. Vocês vêem aí, portanto, nessa
troca - uma troca fundamental -, essa lógica do significante. A barra do grande
Outro é apenas a relação de exterioridade do sujeito com o Outro, que constitui
esse Outro como inconsciente, uma vez que o sujeito não o atinge.

Agora, se o sujeito se sustenta na série dos números, nada há que possa defini
Io na dimensão da consciência, no nível da constituição e da progressão. A cons-
ciência do sujeito está por situar-se no nível dos efeitos da significação, regidos
a ponto de podermos chamá-los seus reflexos - pela repetição do significante, re-
petição produzida pela passagem do sujeito como falta.

Está claro, espero, que essas fórmulas possam deduzir-se, em todo caso, de um
simples avanço transgressivo no discurso de Frege. Mas se é preciso uma prova
que lhes mostre que, a rigor, essa função do excesso, suportada pelo sujeito, foi
sempre patente, vou citar-lhes uma passagem de Dedekind1-, referida porCavailles
cm seu livro A Filosofia Matemática, onde ele observa, aliás, que Dedekind aí ré
(orna Bolzano. Trata-se de dar à teoria dos conjuntos seu teorema de existência.
Trata-se de explicar a existência ou a possibilidade de existência de um inf in i to
enumeravel. E qual o exemplo que Dedekind dá? Ele diz: "Desde que uma proposi
cão seja verdadeira, sempre posso, a partir dela, produzir uma segunda, a saber.
que a primeira é verdadeira, e assim sucessivamente até o infinito." É aqui, porluit-
Io, e a nu, que a função do sujeito se mostra como função do excesso, que recebe,
na linguagem de Cavaíllès, o nome de função de tematização.
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Quando o Dr. Lacan substitui a definição, salienta - em face da definição do sig-
no como o que representa algo para alguém - a definição do significante como o
que representa o sujeito para outro significante. O que se quer efetuar aqui é a ex-
clusão de qualquer referência à consciência, em relação à qual está concernida a
cadeia significante. Nessa cadeia, de fato, é necessário inserir o sujeito, mas essa
inserção inevitavelmente o lança para o exterior da cadeia. Isso faz com que a emer-
gência do sujeito, sua inserção - como se diz - ou sua representação sejam neces-
sariamente correlativas a seu desvanecimento. Temos aí, ainda, uma relação funda-
mental com a lógica do significante.

Poderíamos, agora, tentar representar concepções tão originais no tempo como,
a rigor, seria natural fazê-lo. E vocês sabem que o tempo - ou, pelo menos, sua re-
presentação linear - está sob a dependência dessa cadeia. E esse tempo que seria
necessário para representar essa concepção não pode, portanto, ser linear, uma vez
que, ao contrário, vai produzir a linearidade da série. Então, se quisermos, podemos
dizer - e o Dr. Lacan examinou essas duas proposições conjuntamente, fazendo a
primeira observação, eu creio, no seminário sobre a Identificação - que o sujeito
está na origem do significante. Em outro lugar, penso que no seminário sobre a
Angústia*'1, ele colocou, ao contrário, que a origem do sujeito se prende ao fato de
ele estar excluído do significante que o determina. Em outras palavras, o sujeito
está na origem do significante; o nascimento do sujeito deve ser referido à anteri-
oridade do significante. Não temos que nos surpreender por percebermos aqui um
efeito de relroação. A retroação é essencialmente isso, esse momento de concep-
ção de um tempo que poderá, enfim, ser linear e no qual se poderá, talvez, viver.

Com certeza, encontrei, tanto aqui quanto na exposição de Lacan, as duas pro-
posições que precisamos manter com firmeza e guardar conjuntamente: o sujeito é
o efeito do significante; o significante é o representante do sujeito. Eis, tanto aqui
como ali, que se observa o tempo circular.

Vocês vêem que, a partir de uma exposição meramente lógica, pode-se deduzir,
rigorosamente, essa estrutura do sujeito em sua relação com o significante, de tal
modo que, com a maior simplicidade, o Dr. Lacan insistiu na estrutura em equilíbrio
daquilo que aparece para desaparecer. Abertura ou fechamento do número. Desco-
bre-se um zero no número. Há um um para ser abolido no número que volta a fechar-
se. E aí vocês percebem por que se encontra sempre mais um, além daquilo que se
tinha dito. E que essa falta é também porque esse um a mais torna-se, com certeza,
quando passamos ao real, uma falta. Está aí a história que lhes foi muitas vezes
contada, quando o doutor fazia blague. Aquela história daqueles náufragos que se
encontram em uma ilha, e que sempre se contam um a mais.
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Jacques Lacan - É Sackleton [Sir Shackleton, L'Odyssée de l 'Endurance<n, Paris
éd. Phébus, 1988] que refere esse episódio em uma exploração da Antártida. Eles
vivem em condições muitíssimo especiais, em um grupinho isolado. Sempre se con-
tam um a mais e, ao mesmo tempo, com um que falta.

Jacques-Alain Miller - Compreendemos, pois, que esse sinal -K que transfor-
mamos, não é a adição. É, sobretudo e essencialmente, a somação. Nesse pseudo
4-, é o sujeito que é instado a comparecer no campo do Outro, e jamais comparece
em pessoa. Eis aí, portanto, a dimensão fundamental de um apelo e de uma recusa,
apelo e recusa que estruturam a divisão do sujeito, e é aí#r vocês sabem disso des-
de o fim do ano passado - que se situa a alienação.

QUESTÕES À SENHORA P. AULAONIER
Não tenho muito tempo nem muita competência para falar desse artigo, dessa

comunicação que eu queria comentar e •sobre a qual queria colocar algumas ques-
tões em relação à lógica do significante. Mas, enfim, vou tentar fazer isso rapida-
mente. A rigor, aqui, o tempo me favorece, uma vez que me permite não ter que avançar
muito nesse terreno que conheço mal. Falo do artigo publicado pela Senhora Piera
Aulagnier, no tomo VIII de A Psicanálise, sob o título: "Observações sobre a es-
iruLura psicótica, I. Ego especular, corpo fantasmado e objeto parcial"". Sobre ele,
destacarei, rapidamente, alguns pontos. A alienação me pareceu aí constituída como
uma referência primordial à consciência. Tocamos assim, talvez —espero que a Se-
nhora Aulagnier não me guarde rancor -, em um certo desvio lagachiano do laca-
iiismo, uma vez que a alienação, em lugar de referir-se à divisão, deveria encontrai
NU» referência final naquilo que aqui chamamos respostas, reconhecimentos, en-
l im, tomada de consciência,

Parece-me, a seguir, que uma frase desse artigo faria crer que o Outro, de início,
iiilo ó aí essencialmente concebido como um campo. Essa frase diz:

"O discurso, nesse começo por definição alienante - esse mal-entendido inici-
al <• original -, é o que testemunha a inserção do lugar da palavra em nina
1'tuMa xlifiiiflcante, condição prévia a qualquer possibilidade de o sujeito puder,
por sua vez, aí inserir-se.
l'.sse icrmo inserção parece-me muito cómodo, por permitir, exatamente. negli

(,'riu'iar a dimensão do desvanecimento do sujeito, uma vez que ele é, em certo sen
tíiIo, alcludo pelo adjetivo mau; por permitir muitas interpretações culturalistas. Isso

i|ik" chamamos aqui de entrada nos desfiladeiros do significante. Enfim - c aí
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posso apenas opinar porque, digamos, não trabalhei o bastante sobre o assunto -
, o que a Senhora Piera Aulagnier tenta articular sobre a castração, da qual o grande

Outro seria o agente e o sujeito seria o lugar, não me parece possível ser desenvol-

vido sem a referência ao traço unário, o que se marcaria, talvez, com esta frase:
"É preciso acrescentar que o que se reflete no espelho, como ego especular, barra

ao psicótico, para sempre, qualquer possibilidade e qualquer via de identificação."

A conclusão desse mecanismo essencial - como diz muito bem, parece-me, a
Senhora Piera Aulagnier -, essa tbrclusão, como seria ela concebível sem a relação

ao -õ, essencialmente correlativo do $, uma vez que o que se diminui aqui se barra
ali? A esse corpo fantasmado, a esse corpo que o psicótico vê no espelho, não
falta, em definitivo, essa unificação que somente a distinção do traço poderia asse-
gurar-lhe? O que falta aqui não é, pois, a subordinação - que, no começo, dissemos

essencial - da função da unidade unificante à função da unidade distintiva e, por-
tanto, a função do traço unário como cerne, raiz dessa castração? Mais uma vez,
acredito ter trabalhado muito pouco para estender-me aqui, porque, de fato, não sei

mais nada sobre o assunto.
Em contrapartida, o que me tem parecido inteiramente compatível e articulado,

segundo as regras da lógica do significante, é o ponto lembrado aqui pelo doutor
Lacan, no início de sua exposição, ou seja, o objeto a tem, como ponto de virada de
sua constituição, o falo. É claro que a função do número pode ser referida a essa

função do a, como efeito de metonímia, que vai abolir o sujeito, obturando seu lu-

gar, uma vez que esse sujeito se encontra identificado a ele. Enfim, se ouso dizer
mais algumas palavras em relação à análise - e aqui, ainda, sem duvida, de um pon-
to de vista inteiramente formal -, diria que o que marca a metonímia desse objeto a,

como a função do número, é que a infinitude do desejo é uma pseudo-infinitude,
isto é, ela é uma infinitude enumerável, uma vez que é tão somente uma metonímia,
tal como aparece sob a forma da recorrência na teoria do número inteiro.

O desejo - e, aqui, vocês vêem até que ponto as categorias articuladas nessa
lógica podem servir para a álgebra analítica -, essa infinitude está para ser conce-

bida como a lei da passagem do zero, à medida que abandona seu rasto, como faz
aquele que chamamos o espertinho, que - vocês vêem - não é tão espertinho as-
sim, pois podemos seguir-lhe o rasto. É preciso, ainda, colocar óculos de analista

para segui-lo. O passo do zero é o um, em sua função de repetição.

Gostaria de ter dito uma palavra a respeito do que a lógica do significante poderia nos
ensinai' no discurso de Claude Lévi-Strauss - às vezes tão ligado, aparentemente, ao do
doutor Lacan. Eu diria - talvez isso seja um pouco elíptico e um pouco brusco, e assim lhes

peço desculpas - que é por não discernir a passagem do zero na articulação da combinató-
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ria e no movimento de suas variações, que se exprime para Lévi-Strauss a necessidade de
uma referência exterior à combinatória, tal como ele a percebe. Com isso, retorna ao mais

primitivo dos materialismos do século XVIII, na estrutura do cérebro. Esse retorno nos é

poupado pelo que sabemos sobre a implicação do sujeito na estrutura, e não sobre sua
posição no exterior; essa implicação funciona aí como intimação, através da somação que o
significante faz do sujeito.

Vou terminar por onde, por um momento, pensei começar, ou seja, vou falar-lhes da rela-
ção que esta comunicação mantém, precisamente, com o início do que o doutor Lacan expli-

cou este ano. Uma vez, alguém se espantou com o fato de que o seminário deste ano não se
chamasse As posições subjetivas, como fora dito no ano passado. Ora, de certo modo. é
cxatamente das posições subjetivas que se tratou este ano, que se continua tratando, e que
se continuará, por certo, a tratar aqui. *

0 que o doutor Lacan nos explicou, o que ele tentou fazer - sobretudo no início deste
ano - foi situar, em uma topologia única, as relações que as circunscrições dos campos
lógico, linguísticoeanalítico mantêm no espaço da linguagem. Ele tentou dar o princípio das

partições operadas, segundo sua pertinência particular, pelos três discursos: da lógica, da
linguística, da psicanálise, no espaço da linguagem. A pertinência de cada um desses três
discursos - e, aqui, vê-se em que a psicanálise pode oferecer o princípio de uma nova clas-
sificação -, a pertinência de cada um desses discursos é a posição em que se sustenta o

sujeito com relação ao representado que o produz, que o institui. O que se pode, ou se deve,
iilt; mesmo, dizer assim: "o princípio da variação das peitinências é a variação das posições
<lo sujeito".

Tudo o que eu disse aqui tem apenas um valor de ficção. Éjustamente por ter apenas um
Vil k n tle ficção que podemos imaginar levar alguns termos paia outros lugares. Em que consiste,

essencialmente, um trabalho sobre conceitos? Consiste em reduzir essa lógica:

1 - à ução do significante como aquilo que o sujeito só pode atingir se for re-
presentado;

2 - à possibilidade, entretanto, do significado.

Hssa «cão do significante e essa possibilidade do significado nos parecem - eu
o ilij',o entre parênteses - caracterizar a inversão que Marx coloca no princípio da

ideologia. Agora, é possível que não aceitemos que isso seja apenas uma ficção.

1'nni aqueles que não o aceitarem, para satisfazê-los plenamente, eu diria, então,
melhor. Diria que aqui se tratou de uma farsa, da qual, talvez, eu tenha sido a mari-
(« i i f i i - . Mas, fiquem persuadidos - os que querem que isso tenha sido uma farsa -
ile <|W, nela, foram eles os tolos.
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Jacques Lacan - Depois dessa exposição tão completa, como, penso, mostra sufici-
entemente a atenção que ela mereceu, eu vou - ai de mim! -, devido à hora avançada,
simplesmente perguntar, como é de costume, se alguém poderia trazer o complemento de

uma questão, que lhe tenha sido sugerida como especialmente urgente.
Será que Piera Aulagnier, que foi posta na berlinda de modo - devo dizer - tão lisonjei-

ro, pode estar pensando que não vamos ficar por aí? Como ainda temos outros textos
seus, publicados ou não, um dos quais, recentemente, produzido em público, terei oca-
sião de a eles me referir, uma vez que essa exposição radical, essa exposição nuclear, con-
cernente à função do zero e do um, é o pivô através do qual poderemos colocar, retomar
questões que vim a perceber durante esse período - digamos a palavra - de isolamento,
pelo qual quis passar recentemente. Retomar questões na ordem em que elas haviam sido
exatamente enunciadas; em uma ordem que, seguramente, para todos aqueles que se re-
ferissem ao texto de meus seminários dos anos anteriores, pareceria bastante rigorosa,
devo dizer. Devo atribuir-me essa vantagem, perfeitamente didática, de retomar em sua
ordem tudo aquilo cuja consequência mostrei, inicialmente, no nível respectivo da posi-
ção da demanda e do desejo, e de uma distinção fundamental que fiz. A respeito de tudo
isso, produziram-se à minha volta - e não apenas no artigo de Piera Aulagnier - alguns
deslizes quase obrigatórios, mas que é sempre preciso reparar, e que dizem respeito à di-
ferenciação das funções que considerei opostas, quais sejam: a privação, a frustração, a
castração, cuja distinção é essencial para reconstituir toda a teoria que oferecemos da

cura, em sua forma mais concreta.
Penso que o que vocês trouxeram hoje será transcrito e posto à sua disposição, nas

mesmas condições da exposição de Duroux, no seminário passado, isto é, sem compromis-
so, por parte de vocês, de intervirem imediatamente sobre o assunto. Penso que não se
poderia esperar melhor ponto de partida, depois do que vou desenvolver agora, durante o
mês de março. Talvez o assunto possa ser logo trazido, de modo a nos deixar o tempo neces-
sário para desenvolvê-lo. Teremos duas reuniões fechadas no fim do mês de março, de for-
ma diversificada, através das várias exposições que terei tido tempo de retomar daqui até lá.

Refaço, portanto, minha pergunta: será que há alguém que queira, com urgência,
colocar uma questão?

Tradução: Dulcinéa de Andrade Lima Araújo
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Peço desculpas. A falta de giz branco não é, provavelmente, facilitadora da legi-
bilidade do que escrevo no quadro-negro. No entanto, gostaria de saber se está
completamente invisível para algum setor da sala para poder... sei nik>... modificar a
perspectiva... Não se vê nada, como de costume! O que fazer?

Eu lhes falarei hoje, tentarei falar, dê um modo que represente um enlace entre o
trajeto que fizemos até agora e o que vai se iniciar. Tentarei lhes falar da identifica-
ção, pretendo, da maneira que, apresentando-se a nós na experiência analítica, ela
coloca seu problema, contribuindo com uma referência essencial no que se formou,
no decorrer de uma longa tradição chamada, com mais ou menos justeza, tradição
filosófica, no que se formou em torno deste tema, a identificação.

O sujeito, tenho tentado introduzi-lo para vocês por uma reflexão sobre o que o
constitui no centro de nossa experiência, enquanto é uma experiência analítica. C)
sujeito... parece ter se apresentado a nós no decorrer de nossas últimas lenuui-
vas... o sujeito seria... se o acreditamos no caminho estreito para o qual tentei d i r i -
gir seu olhar com a teoria dos números, o sujeito seria, em suma, reconhecível na-
quilo que se revela, no pensamento matemático, estreitamente ligado ao conceito
de falta, a este conceito cujo número é zero. É impressionante a analogia deste
conceito com o que tenho tentado formular para vocês sobre a posição do sujeito
enquanto que aparecendo e desaparecendo em uma pulsação sempre repetida, como
efeito, efeito do significante, efeito sempre evanescente e renascente. É impressio-
nante a analogia dessa metáfora com o conceito tal como a reflexão de um ar i tmét i -
co filósofo, Frege - alguém me perguntou, quando falamos disso aqui, a ortografia

- Frege é levado a fazer partir, necessariamente, do apoio, da contribuição deste
conceito, cuja atribuição de número é zero, para daí fazer surgir este um, ele também
inextinguível, sempre se esvaindo para, em sua repetição, se somar a si mesmo, mas
numa unidade de repetição da qual se pode dizer, dela também, que nós aí tocamos,
que jamais se reencontra, na medida em que ela progride, aquilo que ela perdeu. A
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não ser esta proliferação que a multiplica sem limite, que se manifesta como tornan-
do presente, de uma maneira serial, uma certa manifestação da infin itude.

Assim o sujeito se manifesta um como originando-se numa privação e, de algum
modo, por seu intermediário, encadeado, preso, fixado a essa identidade que lhes
foi dito numa formulação recente, numa identidade que não é senão uma consequ-
ência dessa exigência primeira sem a qual nada poderia ser verdadeiro, mas que
deixa o sujeito em suspenso, pendurado nisso que se chamou... o que Leibniz -
isso, numa reunião mais fechada foi admiravelmente demonstrado diante de vocês
- essa referência leibniziana, de que a identidade não é nada mais que aquilo sem o
que não poderia ser salva a verdade. Sem dúvida. Mas* para nós, para nós analis-
tas, será que a questão da identificação não se coloca de uma maneira, de algum
modo, anterior ao estatuto da verdade? Como não teríamos dela o testemunho nes-
se fundamento escorregadio de nossa experiência que põe em sua raiz aquilo que -
e ao mesmo tempo! - se apresenta a nós, num momento profundamente o mesmo,
como a transferência, na medida em que ela, para nós, se refere ao duplo pólo do
que há de mais autêntico no amor e, também, de que ele se manifesta para nós na

via do engano?
Esclareçamos que, ao tomarmos o número como referência, quisemos procurar o

ponto de referência mais radical, aquele onde teremos que demarcar o sujeito na lin-
guagem instituída, de qualquer modo, antes que o sujeito aí se identifique, aí se loca-

lize como aquele que fala. Antes ainda que a frase tenha seu en onde o sujeito inici-
almente se coloque, sob a forma de shifter, como sendo aquele que fala, u frase impes-
soal existe. Há um sujeito da frase. Este sujeito está inicialmente neste ponto raiz do
acontecimento em que ele se diz. Não que o sujeito seja este aqui, aquele ali, mas que
há alguma coisa. Chove. Tal é a frase fundamental e, na linguagem, é na raiz disso que
há acontecimentos. É num tempo segundo que o sujeito aí se identifica como aquele
que fala. E, sem dúvida, tal ou qual forma de linguagem está aí, em sua diferença, para
nos lembrar que há modos os mais diversos de dar proeminência, primazia, a essa

identificação do sujeito da enunciação, àquele que a fala efetivamente.
A existência do verbo ser nas línguas indo-européias acontece, sem dúvida, para

promover ao primeiro plano este Icli suporte do sujeito. Mas, nem toda língua é,
absolutamente, feita assim e tal problema, ou falso problema, lógico que pode se
colocar no registro de nossas línguas indo-européias, em outras formas de estatu-

to linguístico. É por isso que eu tenho hoje, simplesmente como indicação, ponto
de ancoragem, referência, que colocar no quadro alguns caracteres do chinês, dos
quais verão o que significam e que utilização farei deles em seguida.
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Fig.X-1

Se os problemas lógicos do sujeito na tradição chinesa não são formulados com
um desenvolvimento tão exigente, tão aprofundado, tão fecundo da lógica, não é,
como se disse, que não haja o verbo ser no chinês. A palavra mais usual, no chinês
falado, para o verbo ser se diz clie. Evidentemente, como poderíamos omitir isso no
uso? Mas, que seja fundamentalmente, e é o segundo caráter desses três escritos
no quadro, à esquerda, na forma legível a mais reconhecível no impresso onde es
sés caracteres estão escritos. À direita, na forma cursiva onde, esta fórmula que
lhes trago, efetivamente a recolhi numa caligrafia monacal, e vocês verão que sen-
tido ela tinha. O caráter do meio, dessa fórmula que se dizjott cite ti, conto é o cor-

po, este clieé também um este, um demonstrativo, e, que em chinês o demonstrati-
vo seja o que serve para designar o verbo ser, eis alguma coisa que mostra que
outra é a relação do sujeito à enunciação onde ele se situa.

Mas, vamos ver, para nós, para nós analistas, em que nível precisamos retomai
agora este problema para estender, para situar nossa pesquisa atual, aquela que
acabou antes de nossa separação, antes dessa interrupção de duas ou três sema-
nas, para situar o alcance disso que quisemos designar com essa relação do O ao l .
como a relação que dá, à presença inaugural do significante, sua articulação funda
mental. É preciso aqui que eu aponte, não que comente, já que o comentário seria
muito longo. Não há mais que três páginas, nessas que lhes indico, em Mansenp-

sychologie und Ich-Analyse, traduzida por Psicologia das Massas™, trata-se efeli-
vamente de multidão - a referência pode ser encontrada na obra de Gustave Lê Bon
— e análise do eu, capítulo VII: "Da identificação".

Indico apenas pelo que se vê, aí, de certo modo concentrados, todos os enigmas
diante dos quais Freud se detém, com sua honestidade tão profunda e tão muni tes-
ta ao mesmo tempo, apontando com o dedo o lugar onde desliza, ali onde esbarra,
para ele, o que poderia haver de satisfatório na referência que ele estava produziu
do, no momento em que se tratava para ele de nos dar a chave, a alma, o coração do
sua tópica. Longe de formular, nesse nível, quero dizer, nesse capítulo, os termos
da identificação sob a forma, de alguma maneira feliz, deslizante, dialética, ressiu
gindo dela mesma, tal como as abordagens que ele tinha feito até então em sua
descrição desenvolvimentista, em suma, dos estádios da libido tais como os pôde
esboçar, e principalmente no ponto em que revira seu pensamento, e onde passa do
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registro, da temática consciente-inconscienteà temática tópica, sobretudo no que
se chama Introdução ao Narcisismo^, ali, a identificação ao primário parecia rapi-
damente se abrir, por uma espécie de progresso da estruturação do exterior, para
identificações mais precisas em que o sujeito, tomando como referência o campo
inicialmente fechado desse pretenso autismo,do qual tanto se abusou fora da aná-
lise, lograria levar em consideração, no tocane ao mundo exterior, se reencontrar,
aí, em sua própria imagem. Identificação secuidária e, logo, com referência àquilo
que lhe concerne, encontraria essa multiplicidade perceptiva, essa adaptação que
faria dele um objeto harmonioso de um conhecimento completo.

Nada de parecido quando se trata de abortar, em Freud, naquilo que é, para o
pensamento do analista, uma instância radical, a identificação. Nada que seja me-
nos apropriado para deixar diferente, como senpre foi, a falha central da psicologia,
para deixar diferente esse registro dessa loca ização do conhecimento no que nos
seria representado como pura e simplesmente - e, de algum modo, cegamente - o
pico necessário da escalada vital, eu lhes digo, como isso que deve, sabe Deus
porque, é o caso de dizer, culminar na função te uma consciência. Nada que distin-
ga menos esta perspectiva da relação do sujei:o vivo com um mundo, que o distin-
ga menos, digo, como compreensão de algurra coisa de um outro registro que está
aí irredutível como um dejeto, desde que esa perspectiva é adotada para ser o
essencial do progresso subjetivo, ou seja, isso que, desde sempre, na tradição filo-
sófica, se chama de vontade. E, o que de maisderrisório, depois que essa abertura,
essa profunda alienação do sujeito, ele mesno, em duas faculdades, tenha sido,
uma vez estabelecida, uma experiência ela mesma parcializada, o que de mais derri-
sório do que ver os séculos se sucederem poido-se a questão, pois estão ali duas
faculdades irredutíveis, qual delas deve pois predominar em Deus? Não há aí algu-
ma coisa de profundamente derrisório que una teologia que não cessou, pelo me-
nos na tradição do Ocidente, que uma teologia que não cessou de girar em torno
desse falso problema, desse problema instituído sobre uma psicologia deficiente,
desse Deus que deve tudo saber, donde resulta que, se ele sabe tudo, ele deve
então se submeter ao que ele sabe, que ele é impotente. Ou que deve ter querido
tudo, donde resulta então que ele é bem cruel. A força do ateísmo, pelo fato de que
há impasse na noção divina, não está nos argumentos ateístas, frequentemente bem
mais teístas que os outros. A lição é, todavia, ir buscá-la nos próprios teólogos.

Que isto não os desoriente. Não há aí nenhuma digressão, nenhum parêntese já
que da mesma forma esse correlativo da alienação divina, é o termo, e nós o vemos
em Descartes indicado em seu lugar, não, como se diz, simplesmente transmitido,
herdado da tradição escolástica, mas de algun modo necessitado por esta posição

do sujeito, enquanto que a falsa infinitude deste eu sempre reproduzido, desta re-
petição que engendra este falso infinito simplesmente por uma infinita recorrência,
é daí que parte a necessidade de segurança de que alguma coisa seja aqui fundada,
que não é de modo algum uma mentira. E, da dedução de que é preciso certamente
que o campo, no qual se reproduz esta multiplicação infinita da unidade em que o
sujeito se perde, seja de algum modo garantido. Garantido por este ser em que ape-
nas Descartes teve a vantagem de nos indicar que, entre vontade e compreensão,
aqui, é preciso escolher. E somente a vontade em seu inpensável mais radical, a
vontade enquanto que é dela apenas que se sustenta a segurança da verdade, e
que Deus tenha podido fazer completamente outras as verdades, mesmo aquelas
que nos parecem ser as verdades eternas, que só este Deus é pensavel, mas assim
designamos o último impasse.

Ora, é bem em torno disso que gira um momento essencial do pensamento de
Freud, pois indo muito mais longe que todo pensamento ateu que o tenha precedi-
do, não é que ele nos designe apenas o ponto do impasse divino, ele o substitui. A
temática paterna, se ele nos diz que é aí que está o suporte de uma crença num Deus
"miraginário" [miraginaire]m, é para lhe dar, certamente, uma estrutura completa-
mente outra. E a ideia do pai não é a herança, nem o substituto do pai dos Pais da
Igreja. Mas então esse pai, esse pai original, esse pai do qual, no fim das contas, na
análise, não se fala jamais porque não se sabe o que fazer dele, esse pai, como e
qual é o estatuto que precisamos lhe dar no que se trata de nossa experiência? Eis
em que, e eis onde se situa a perspectiva que vem agora, de nossa interrogação
sobre a identificação na experiência analítica.

Que vemos, com efeito, nesse texto que lhes indico, na página l 15 das obras
completas em alemão - no volume XVIH da Standard Edition, página 500. para aqueles
que lêem inglês -, o que é que nos chama a atenção? É que, nos falando da iden-
tificação, vem inicialmente - e numa anterioridade que nos é preciso perceber bem
que há um enigma que ele nos propõe como primordial - que a identificação à per-
sonagem do pai é posta inicialmente, em sua dedução do interesse que o meniui-
nho mostra, muito especial, muito especial por seu pai, está aí posto como um pri-
meiro tempo de toda explicação possível do que se trata na identificação. E, nesse
momento, como poderia o analista, iniciado por sua experiência e por explicações
anteriores, como poderia se enganar e pensar que neste interesse primeiro há algu
ma coisa que, mais tarde, foi demarcada como sendo o que se chama a posição passiva
do sujeito, atitude feminina? Não, sublinha Freud, este primeiro tempo é, propria-
mente falando, o que constitui uma identificação, diz ele, tipicamente masculina.

180 -181-



Os Problemas Cruciais da Psicanálise

Ele vai mais longe, diz: especialmente - typiquement é a tradução inglesa - é exc/ui-

sit mãnnlich em alemão.
Esta primordial idade, que só o fará descrever num segundo tempo o que vai se

operar da rivalidade com o pai, nos diz ele, concernindo o objeto primordial, este
primeiro tempo toma seu valor por ser - uma vez articulado em seu caráter primiti-
vo, de onde surge, também, no seu relevo, a dimensão mítica -por ser articulado ao
mesmo tempo como sendo ligado ao que assim é produzido como a primeira forma da
identificação, ou seja, a Einverleibung, a incorporação. Assim, no momento em que
se trata da referência primordial mais mítica e, poder-se-ia dizer, e não seria nada eira-
do dizer, a mais idealisante. pois é aquela onde se estrutura a função do ideal do eu,
a referência primordial se faz sobre a evocação do corpo. Essas coisas que maneja-
mos, esses termos, esses conceitos que deixamos numa espécie de imprecisão sem
jamais nos perguntar de que se trata, merecem, entretanto, ser interrogados.

Sabemos que, quando se trata da incorporação enquanto que se refere ao pri-
meiro estádio inaugural da relação libidinal, parece que a questão não é simples.
Seguramente, alguma coisa, aí, se distingue daquilo a que poderíamos ceder, isto é,
fazer disso uma questão de representação, de imagem, o contrário do que mais tar-
de será a disseminação pelo mundo de nossas projeções diversamente afetivas.
Não é absolutamente, disso que se trata. Não se trata nem mesmo do termo, que
poderia ser ambíguo, de introjeção. Trata-se de incorporação, e nada indica que,
seja o que for aqui, seja mesmo a se levar em conta no ativo de uma subjetividade.
A incorporação, se é esta referência que Freud põe antes, é justamente pelo fato de
que ninguém está lá para saber que ela se produz. Que a opacidade dessa incorpo-
ração seja essencial - e da mesma forma, em todo esse mito que se serve, que se
apoia na articulação referida etnologicamente na refeição canibalesca - está intei-
ramente aí, no ponto inaugural do surgimento da estrutura inconsciente. É na me-
dida em que há aí um modo completamente primordial em que, longe que a referên-
cia seja, como se diz, idealista, na teoria freudiana, ela tem esta forma de materialis-
mo radical cujo suporte é, não, como se diz, o biológico, mas o corpo. O corpo, na
medida em que não sabemos mesmo mais como falar dele, desde justamente que a
reversão cartesiana da posição radical do sujeito nos tem ensinado a não mais pen-
sá-lo senão em termos de extensão.

As paixões da alma, de Descartes, são as paixões da extensão, e essa extensão,
se vemos por qual alquimia singular, cada vez mais suspeita depois de um certo
momento, e se acompanhamos nela a operação de mágico em torno desse pedaço
de cera que, purificado de todas as suas qualidades, e, meu Deus, quais são então
essas qualidades tão pestilentas que é preciso retirá-las assim, umas após as ou-
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trás, para que não restem mais que espécies de sombras de sombras, de dejelo
purificado? Será que não aprendemos aí alguma coisa que deriva... que, por ter
conduzido muito bem seu jogo com o Outro, Descartes desliza para a perda de algu-
ma coisa de essencial que nos é lembrada, lembrada por Freud pelo fato de que a
natureza fundamental do corpo tem alguma coisa a ver com o que ele introduz, o
que ele restaura como libido.

E o que é a libido? Pois, além de ela ter relação com a existência da reprodução
sexual, não é nada idêntica à mesma, uma vez que a primeira forma dela é essa pul-
são oral por onde se opera a incorporação. E o que é essa incorporação, se sua
referência mítica, etnográfica, nos é dada no fato que para aqueles que consomem
a vítima primordial, o pai desmembrado, é alguma coisa que se aponta sem se poder
nomear? Ou, mais exatamente, que não se pode nomear senão no nível de termos
velados como aquele do ser, que é o ser do Outro, a essência de uma potência pri-
mordial que, aqui, em vez de ser consumida, é assimilada, que a forma sob a qual se
apresenta o ser do corpo é a de ser o que se nutre daquilo que, no corpo, se apre-
senta como o mais inapreensível do ser, que nos reenvia sempre à essência ausente
do corpo; que, dessa face da existência de uma espécie animal como bissexuada,
enquanto que isto está ligado à morte, nos isola como, vivendo no corpo, precisa-
mente isso que não morre. Isso que faz com que o corpo, antes de ser o que morre
e o que passa pelos filetes da reprodução sexuada, seja alguma coisa que subsiste
numa devoração fundamental que vai do ser ao ser.

Aí, não é de modo algum filosofia que eu prego, nem crença. É articulação, é
forma da qual digo que constitui para nós uma questão que Freud a coloque na
origem de tudo o que ele tem a dizer da identificação. E isto, não duvidem, é rigoro-
so. Quero dizer que o termo mesmo instinto de vida não tem outro sentido senão
instituir no real esta espécie de transmissão outra, demandante [quêtante], esta
transmissão de uma libido em si mesma imortal. Que quer dizer... o que deve ser para
nós uma tal referência? Como conceber que ela seja posta inicialmente, por Freud,
cm primeiro plano? Há aí uma necessidade de instituição original disso de que se
trata na realidade inconsciente, na função do desejo, ou é um termo, é um obstácu-
lo, é alguma coisa de encontrada pela experiência instaurada?

Prossigamos por aí a leitura. Vemos que é num segundo tempo que se instaura,
tendo em conta essa referência primeira, que se instaura a dialética da demanda c
da frustração, isto é, o que Freud nos coloca como a segunda forma da identifica
cão. O fato de que em... a partir do momento em que se introduz o objeto de amor, a
escolha de objeto, nos diz ele, Objektwahl, é aí que se introduz também a possibi-
lidade, pela frustração, da identificação ao próprio objeto de amor. Ora, assim como

183-



Os Problemas Cruciais da Psicanálise

era impressionante, na primeira fórmula que ele nos dá da identificação, ver aí a
correlação enigmática - é assim que a ressalto para vocês - da Einverleibung (in-

corporação), da mesma maneira, aqui também, Freud se detém diante de um enigma.

Ele nos diz que seguramente podemos encontrar facilmente a referência, de algum
modo lógica, do que é desta alternância que seja do objeto à identificação. Do ob-

jeto enquanto que ele se torna objeto da frustração, que não é nada mais do que
alternância, nos diz ele, - está no texto de Freud, e não fui eu que o pus em circula-
ção - dos dois termos, a alternância do ser e do ter. Que, por não ter o objeto da

escolha, o sujeito vem a sê-lo, e os termos sujeito e objeto são postos aqui em ba-
lanço, articulados expressamente por Freud. Mas ele nos diz também que não há aí,
para ele, senão um mistério, que nós nos encontramos diante de uma perfeita opa-

cidade. Será que esta opacidade não pode ser aligeirada, cortada? Não será por
esta via que se persegue o progresso para onde tento conduzi-los? Iremos ver.

Terceiro termo, nos diz Freud, é o da identificação, de algum modo direta, do dese-

jo ao desejo. Identificação fundamental para a qual, ele nos diz, é a histérica que nos

dá o modelo. Para ela, para ele, para esse tipo de paciente, não é preciso muito para
demarcar, em algum signo, ali onde ele se produz, um certo tipo de desejo. O desejo da
histérica funda todo desejo como desejo de histérica. O jogo, o reflexo da ecoificação
|7 'échoification], a repercussão infinita do desejo sobre o desejo, a comunicação direta
do desejo do Outro está aí instaurada como terceiro termo.

Não é bastante dizer que o agrupamento permanece não somente dissociado,

enigmático, mas perfeitamente heteróclito ao que Freud, entretanto, nesse capítulo
essencial, acreditou dever reunir. Ora. é aí que acredito ter introduzido uma série
estruturada destinada não apenas a reunir, a permitir situar como sendo as estacas,

os pontos de escoramento essenciais que mantém o pensamento freudiano, e onde
ele nos obriga pelo menos a cobrir este campo quadrado do qual tal pensamento

marca os limites, mas também a aí integrar, a aí situar o que em nossa experiência

nos tem permitido, desde que tenhamos tido a experiência das vias e dos sendeiros
por onde o progresso dessa experiência nos conduziu, nos tem permitido perceber
o bem fundado das percepções iniciais de Freud, e também, porque não, suas defi-

ciências. Acreditem, essas deficiências não são exatamente no nível conceituai mas,
talvez, veremos como, no nível da experiência.
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A S O
Castração

Frustração A I R Fig.X-2

Privalção I R S

Introduzi, oportunamente, uma tripartição que tem o mérito de antecipar o que
alguém pôde, no curso de uma conversa recen(g, lhes falar, como sendo o título
que eu teria querido, num certo momento, dar ao seminário deste ano - do qual
disseram que talvez eu tenha reunido nele mais do que, inicialmente, eu ousara me

propor - ou seja, as posições subjetivas. Trata-se nada mais, no que há alguns

cinco anos, e até mais, introduzi, dizendo o quanto é essencial, o quanto nossa
experiência nos obriga a confrontar, para neles distinguir etapas de estruturas, os
termos privação, frustração e castração81"*3"114. Toda experiência analítica, desde

Freud, se inscreve no nível de uma exploração de mais a mais impulsionada e de-
mais a mais detalhada da frustração, em que é. propriamente falando, articulado que
ela constitui o essencial da situação e do progresso analíticos, por exemplo, e que
toda análise se passa em seu nível. Na verdade, essa limitação do horizonte concei-
tuai tem por efeito, da maneira mais evidente e mais clara, tornar, propriamente fa-

lando, mais e mais impensável o que Freud nos designou em sua experiência como

sendo o obstáculo e o ponto de parada - e aí ainda encontramos com que nos con-
tentar - o ponto de parada de sua experiência, ou seja. o que se destaca no seu

texto como sendo o rochedo - o que não é de modo algum uma explicação - isto é,
a castração.

A castração, no vivido final de uma análise de neurótico ou de uma análise femi-
nina é, propriamente falando, impensável se a operação analítica não for nada mais

do que essa experiência conjugada da demanda e da transferência, em torno da qual
o sujeito tem de fazer a experiência da falha que o separa do reconhecimento de que

ele vive num lugar outro que na realidade, e que esta falha, esta experiência da fa-

lha, é tudo o que ele tem que integrar na experiência analítica.
A articulação da castração u frustração, a ela apenas, nos leva a interrogar de

outro modo, e de uma maneira fundamental, as relações do sujeito. Não da maneira

que pode de alguma forma se esgotar na dupla relação da transferência e da deman-
da. Essa localização necessita precisamente, como condição prévia, que o estatuto
do sujeito como tal seja colocado, e é isto que constitui o isolamento - que não sou

o único a haver formulado - da posição da privação. Sem dúvida, de uma maneira
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confusa, mas articulada, alguém como Jones" - que fazia ainda assim parte de uma
geração onde havia um pouco mais de horizonte - alguém como Jones, deu à fun-
ção da privação, quando se tratava justamente, para ele, de interrogar o enigma da
relação da função feminina com o falo, deu à função da privação seu momento de
aresta indispensável à articulação lógica dessas três posições.

Foi isso que tornou necessário, para nós, colocar inicialmente que o sujeito, o
sujeito em sua forma essencial, se introduz como nessa espécie de relação radical.
Que ele não pode ser instituído, que ele é impensável fora dessa pulsação tão bem
figurada por essa oscilação do zero ao um que se confirma como sendo, a toda
aproximação do número, necessária para que o número seja pensável. Que haja uma
relação primeira entre esta posição do sujeito e o nascimento do um, é o que preten-
díamos abarcar com esta atenção dirigida ao um que nos fez ver que há duas fun-
ções do um. Uma, de miragem, que é confundir o um com o indivíduo, ou, se quise-
rem, para traduzir este termo, o indivisível. Por outro lado, o um da numeração, que
é outra coisa. O um da numeração não conta os indivíduos, e sem dúvida a inclina-
ção para a confusão é fácil. A ideia de que isso não é nada além de sua função tem
alguma coisa de tal maneira cómoda e de tal modo simples que é preciso justamente
a meditação refletida de um praticamente do número para se aperceber que o um da
numeração é outra coisa.

Outra coisa é a diferença e a alteridade. E sem dúvida todos aqueles que, desde
os tempos iniciais têm meditado sobre a natureza radical da diferença, têm visto
bem que se trata de outra coisa na numeração. Que se trata de outra coisa na distin-
ção das qualidades, ainda de outra coisa no problema da distinção dos indiscerní-
veis. E por isso não é apenas «m, tudo o que se agrupa em si mesmo, mesmo a
identidade das qualidades. Tudo o que cai sob o domínio do mesmo conceito tes-
temunha a distinção fundamental que há entre o semelhante e o mesmo, ou como,
se quiserem, para lhe dar aqui a ressonância de um termo familiar, do parecido ao
mesmo. Outra coisa é o registro do parecido e do mesmo. O Outro é unido, não ao
parecido, mas ao mesmo, e a questão da realidade do Outro é distinta de toda dis-
criminação conceituai ou cosmológica. Ela deve ser pensada no nível dessa repeti-
ção do um que a institui em sua "heterocidade" [liétérotité] essencial.

Devemos interrogar o que é, para nós, esta função do Outro, como, a nós, ela se
apresenta. É disto que se trata e é o que penso introduzir hoje. Pois, seguramente,
a etapa, eu creio, já foi atravessada, alcançada, facilitada por nossas explorações
últimas do que sempre tenho querido dizer ao introduzir, justamente no nível desta
questão do Outro, o que é essencial para que saibamos o que quer dizer identifica-
ção, introduzindo a questão - que de tal modo tem horrorizado todos aqueles que.
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em torno de mim, preferiam achar fútil, até mesmo inutilmente desviada minha meu
sagem - a questão dita dos potes de mostarda*5, A questão dos potes de mostarda
posta inicialmente por este fato da experiência: que o pote de mostarda se caracte-
riza por jamais ter mostarda em seu interior. Que o pote de mostarda é sempre vazio
por definição. A questão dos potes de mostarda põe, precisamente, a questão da
distinção dos indiscerníveis. É fácil dizer que o pote de mostarda que está aqui se
diferencia daquele que está ali, como nos diz Aristóteles, porque eles não são fei-
tos da mesma matéria. A questão, assim, é facilmente resolvida e, se escolhi os potes
de mostarda, foi justamente para colocar em jogo a dificuldade.

Se se tratasse, como ainda a pouco, do corpo, vocês veriam que Aristóteles não
teria uma resposta tão fácil, pois o corpo, sendo o que tem a propriedade, não ape-
nas de se assimilar à matéria que ele absorve mas - nós o vimos, sugerido por Freud
- de assimilar uma coisa bem outra, ou seja, sua essência de corpo, aí vocês não
conseguiriam tão rapidamente distinguiros indiscerníveis e vocês poderiam, com o
monge... hesito em dizer: praticando o zen, porque logo vocês iriam espalhar por
toda Paris que lhes ensino o zen! E o que pode resultar disso?! Enfim, é mesmo
assim uma fórmula zen e esse monge se chama Tchi Un. Ele diz: "como este corpo".
Certamente, no nível do corpo, é impossível distinguir qualquer corpo de todos os
corpos, e não é porque vocês são aqui duzentas e sessenta cabeças que esta un i -
dade é menos real, porque também para Buda era alguma coisa como trezentos e
três milhões, trezentos e trinta e três mil , trezentos e trinta e três, e era sempre o
mesmo Buda. Mas nós não estamos aí. Nós pegamos os potes de mostarda, os potes
de mostarda são distintos, mas coloco a questão: o buraco, o vazio que constitui o
pote de mostarda, será o mesmo vazio ou são vazios diferentes? Aqui a questão é
um pouquinho mais espinhosa, e ela é justamente posta por esta génese do um no
zero à qual está preso o pensamento aritmético. Resumindo, esses vazios, com efeito,
são de tal modo um único vazio que só começam a se distinguir a partir do momento
em que se preenche um, e que a recorrência começa porque haverá um vazio de
menos. Tal é a instituição inaugural do sujeito.

Alguém, diante de vocês, na parte fechada de meu Seminário, pôde fazer se re-
cortar, se recobrir tão rigorosamente a dedução que coexiste com uma certa forma
de minha introdução do sujeito, que não foi por acaso. Mas o apólogo que lhes
ofereço do vazio e de seu preenchimento e da génese de uma distinção da falta, l.il
como ela se introduz, no nível da cerveja, o "uma Tuborg, uma!" - eu não seria o
primeiro a ter substituído o deus criador pelo garçom - "uma Tuborg, uma!" quer
dizer, introduz a possibilidade de que depois eu peça outra. E, no entanto, é sempre
Tuborg, sempre similar a ela mesma. A introdução do um, aí está o ponto essencial
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10 nível da falta. Esta outra dá em seguida a medida ou a causa de minha sede. Ela
nc dá também a ocasião de pedi-la a um outro e, por correspondência biunívoca, de

nstituir como tal este Outro puro. Tal é o nível da operação onde se engendra, onde

e introduz, inicialmente como presença da falta, o sujeito. É a partir daí, e unica-
nente daí, que pode se conceber a perfeita bipolaridade, a perfeita ambivalência de

udo que se produzirá em seguida no nível de sua demanda. É enquanto que o sujeito

e instaura, se sustenta como zero, como este zero faltoso de preenchimento, que
)ode se colocar em jogo a simetria, eu diria, do que se estabelece, e que para Freud
esta enigmático, entre o objeto que ele pode ter e o objeto que ele pode ser, É justa-

nente por ficar neste nível que pode ser levada até o fim uma farsa de escamoteio
rompietamente particular, pois não é verdade que tudo se esgote para o sujeito na

limensão do Outro, que tudo seja em relação ao Outro, uma demanda de ter em que
ie transfere, se institui uma falácia do ser. As coordenadas do espaço do Outro não
;stão em jogo neste simples diedro. Dito de outro modo, o ponto zero da origem das

;oordenadas de onde poderíamos instituí-lo não é um verdadeiro ponto zero.
O que a experiência nos mostra é que a demanda, a demanda na experiência ana-

ítica, não tem simplesmente o interesse de que a aproveitemos como plano e regis-
ro da frustração, reenviando o sujeito a essa instituição, essa instauração engano-

sa de um ser, de um ser cuja comparação, a referência, a redução ao ser do analista
propiciaria a via da salvação. A experiência analítica nos mostra depois disto, ne-

nhum analista pode contestá-lo, mesmo se não tira dela a consequência, que na
operação de que se trata, há sempre um resto, que a divisão do sujeito entre o zero

: o um, nenhum preenchimento do um, nem no nível da demanda do ter, nem no
nível do ser da transferência, a reduz totalmente. Que o efeito da operação não é

jamais um puro e simples zero. Que o sujeito, ao se desdobrar no espaço do Outro,
desdobra todo um outro sistema de coordenadas que não são coordenadas carte-
sianas. Que o ponto zero da origem não existe. Que a forma transparente, impalpá-

vel, medusiana, da estrutura do sujeito é justamente aquela que vai nos revelar de
onde surgiu a virtude do HW, que não é de modo algum ser simplesmente um signo,

ser o entalhe primitivo da experiência do caçador, mesmo se é aí que por acaso ela
lenha nascido. Que a existência do um e do número, longe de ser tudo isto a que ela

se aplica, e do lugar onde, longe de lhe ser consequente, ela engendra o indivíduo,

não tem necessidade de nada de individual para nascer. Que a verdadeira priorida-
de, especificidade do número tem a ver com as consequências do que se introduz

nas formas que tento presentificar para vocês sob o aspecto topológico, no efeito

sobre essas formas do corte.
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Fig.X-3

Há formas que, efeti vãmente, se repartem de imediato em duas com um só corte.
Há outras às quais vocês podem dividir em duas sem que a forma desapareça, elas
permanecem contínuas. É o que se chama em topologia o número de conectividu-

de. Bis o uso e o privilégio do que tento colocar em jogo diante de vocês, já que é

com fins práticos de representação sob a forma de imagens, l o que desenhei hoje
(figura X-3) no quadro, que consiste em fazer, sobre a garrafa de Klein, partir de um

ponto um corte... um corte, um único. Elas têm a aparência de ser duas porque pas-
sa duas vezes pelo mesmo ponto. Por preguiça, e também por um certo sentimento
de que é vã esta exposição de meus desenhos sobre um quadro tão mal iluminado,
eu não faço a imagem que poderia ser complementar e que é fácil de imaginar.

Fig. X-4

No nível deste círculo mítico, que eu chamo o círculo do reviramento, tomemos
dois pontos opostos, fazendo passar o corte através de todo o comprimento da
garrafa de Klein até um ponto oposto (figura X-4), pois, já que o círculo se revira,

vocês terão a possibilidade de fazer voltar ao primeiro ponto. Vocês também pode-

rão, juntando aparentemente dois pontos opostos desta circunferência que eu chamo
círculo do reviramento, ter um único corte. A propriedade deste corte é não dividir

a garrafa de Klein, simplesmente permitir desenvolvê-la em uma única faixa de
Moebius. Aproximem estes dois pontos até fazê-Ios um, e perceberão que algum»
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coisa estava mascarada na operação precedente, posto que esta conjunção tem,
como a figura aqui apresentada lhes faz apreender, tem como propriedade, sem dúvi-

da, deixar intacta a faixa de Moebius, mas fazendo aparecer aí um resíduo. Os psica-
nalistas o conhecem bem, esse resíduo que há além da demanda. Esse resíduo que
também está além da transferência. Esse resíduo essencial pelo qual se encarna o
caráter radicalmente dividido do S [Es] do sujeito. É o que se chama o objeto a.

No jogo de identificação da privação primordial não há apenas como efeito a
manifestação de um puro buraco, de um zero inicial da realidade do sujeito se en-
carnando na pura falta. Há sempre, nesta operação, e especialmente manifesta,
especialmente surgindo da experiência frustrante, alguma coisa que escapa a sua
dialética. Um resíduo, alguma coisa que manifesta que, no nível lógico onde apare-
ce o zero, a experiência subjetiva faz aparecer essa alguma coisa que chamamos o
objeto a e que, unicamente por sua presença, modifica, inclina, inflete toda a eco-
nomia possível de uma relação libidinal com o objeto, de uma escolha qualquer que
se qualifique de objetal.

Isso, que é tão manifesto e sempre presente, que dá a toda relação à realidade do
objeto de nossa escolha sua ambiguidade fundamental, essa alguma coisa que faz
com que no objeto escolhido, eleito, querido, amado, sempre esteja presente a dú-
vida, para nós essencial, de que é que se trata e que visamos além. É para eviden-
ciar isso que a experiência analítica é feita. É feita também para fazer-nos perguntar
se o objetivo da análise é precisamente se satisfazer com a identificação do sujeito
ao analista, como se diz, ou se, ao contrário, a irredutível alteridade, o fato de rejei-
tá-lo como Outro - e está exatamente aí o patético final da experiência analítica -
não deve ser para nós, ao contrário, a questão em torno da qual deve girar... para
nós... se elaborar tudo o que há aí no momento, na análise, problemas difíceis, que
não são simplesmente o resultado mais ou menos terapêutico, mas a legitimidade
essencial do que nos funda como analistas. E em primeiro lugar isto, isto que pre-
cisamente por nada conhecer, por não ter pelo menos apontado onde se situa o que
chamo a operação legítima, é impossível que o analista opere de alguma maneira, de
uma maneira que mereça ser chamada uma operação. Ele é, ele mesmo, um joguete
cego e aprisionado à falácia. Ora, esta falácia é justamente a questão que se coloca
no fim da análise.

O que é, no nível da castração, esse ponto, esse ponto que no esquema triparti-
do, a matriz com dupla entrada na qual tentei, numa primeira abordagem, fazer-lhes
observar de que maneira se intercambia, em cada um desses três níveis, a reparti-
ção recíproca dos termos simbólico, imaginário e real. Tentei fazer-lhes demarcar
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as coisas, numa primeira aproximação, falando, naquela época, não de posição sub-
jetiva, mas, para seguir simplesmente um esquema freudiano, de um certo modo de
ação, ou de estado, de cisão, de "habitus" como se diria na tradição aristotélica, e
repartir, em relação a esses três estádios da privação, da frustração e da castração,
as coisas à esquerda e à direita, do lado do agente e do lado do objeto.

Lembro-lhes, se vocês tomarem como referência os resumos que foram da-
dos naquela época'-8, que deixei completamente em branco o que estava no nível
do lugar do agente da castração. Ora, o de que se trata é justamente dessa posição
última, do estatuto que convém dar a essa dimensão do Outro no lugar da palavra
como tal na análise. Aqui; vocês sentem bem, nós retomamos toda a questão da
essência- por que não dizê-lo assim, com uma fórmula, uma forma heideggeriana?
- a questão do Wesen der Wahrlieit, do estatuto, se quiserem, da verdade.

Castração
Frustração A
Privação I R Fig.X-5

E para essa perspectiva que - sem dúvida não diretamente, mas depois de algu-
mas etapas - tentarei articular melhor para vocês, na próxima vez, a dialética da
demanda e da transferência na análise. É para esta perspectiva última que nos diri-
giremos este ano.

Tradução: Irmã Chaves
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Ficamos, da última vez, no começo da demanda, da demanda que nos interessa,
a demanda analítica, dessa demanda onde se inscreve o segundo estágio daquilo
que, na matriz que fiz da última vez no quadro, se inscreve como frustração; isso
que na teoria moderna, se afirma efetivamente como central em uma dialética to-
mada expressamente sob o termo de frustração.

Fig. XI-1

A onda na qual se sustenta essa dialética — que se origina doutrinariamente
numa referência à necessidade do sujeito, necessidade cuja inatualidade seria a
se retificar na manobra da transferência — é isso que nos pressiona, que nos pres
sionou, desde os tempos que desenvolvemos nosso ensino, para demonstrar suas
insuficiências geradoras do erro. Para retificar essa concepção da função da de-
manda, de fato necessária, numa referência justa ao que é efetivamente função da
transferência, tentamos articular de uma forma mais precisa o que se passa, pelo
efeito da demanda, E como isso não seria exigido, se a gente percebe que ao relê
rirmos a essa dialética da frustração tudo o que se passa no interior da terapèiiti
ca, se desarruma, se deixa ir a deriva, se deixa desprender de alguma maneira, no
nível do horizonte teórico, tudo que é o início, o fundamento, a raiz da mensagem
freudiana, a saber, isso através de que ela se origina no desejo e na sexualidade.

Então ao "eu penso" do sujeito do cogito, ele substitui um "eu desejo" que
não se concebe, de fato, a não ser como um além desconhecido, sempre não sabi-
do pelo sujeito da demanda, enquanto que a sexualidade, que é o fundamento pelo
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qual o sujeito, o sujeito enquanto sujeito que pensa, se situa, se suporta na fun-
ção do desejo, pela qual este sujeito é aquele que, na origem, de seu estatuto, está

colocado por Freud como aquele ao qual, estranhamente, o princípio do prazer permite
radicalmente alucinai" a realidade. Esse estatuto, este início, o sujeito corno desejante,

na medida em que é ele sujeito sexual, isso através do qual na doutrina de Freud,
a realidade, originalmente, fundamentalmente, radicalmente se alucina, é isso que
se trata de acordar, de lembrar, de coordenar, de re-presentificar na doutrina do

que se passa na própria análise.
Nós não podemos, ao nos referir ã opacidade da coisa sexual, do gozo que des-

perta apenas da forma a mais obscura, a mais misteriosa a coisa de que se trata e

que chamei em algum lugar, a coisa freudiana7". Somente há, aí, oferecido a com-
preensão, precisamente o que dá a essa palavra seu sentido derrisório, a saber,

que só se começa a compreender a partir do momento em que não se compreende
mais nada. Da mesma forma, como uma técnica, que é essencialmente uma técnica
da palavra, se gabaria por se introduzir nesse mistério se não contém, ela mesma,

o caminho? E por isso que é indispensável tomar como referência a referência a
mais oposta, em aparência, a esta obscuridade qualificada falsamente de afetiva.
Porque é o início, o fundamento radical da função do sujeito, enquanto aquele que

determina a linguagem, é o único início que pode nos dar o fio condutor que per-
mite a cada instante marcar-nos em um campo.

Pode parecer estranho para alguns que nossas referências este ano tenham roçado

o que, de um outro lado, escutei, mais ou menos propriamente, aos pedaços, com
um tom de queixa, qualificar de altas matemáticas. Altas ou baixas pouco importa,

é certo que níto é por ser como ela é, situada em um nível de elemento que seja

esse, com efeito, que seja mais fácil. E, não duvidem, essa infeliz garrafinha. garra-
fa dita de Klein, que se pronuncia ktauí, ou de Klein pronunciada klin, como eu
pronuncio, de que já lhes falei esse ano, parece, parece que aos próprios matemá-

ticos que se ocupam desse domínio bastante novo - não tão novo, tudo depende
da referência onde se mantém na história - parece que ela não tinha, com efeito, se

me reporto a eles mesmos com quem discuti algumas vezes, que essa garrafinha

não tinha aberto todos os seus mistérios ainda.
Pouco importa! Não é por acaso, se é aí que devemos buscar nossa referência,

pois a matemática, a matemática ern seu desenvolvimento de sempre, desde sua

origem euclidiana, como vocês sabem, pois a matemática é de nascimento grego, e
toda sua histeria não nega esse traço original, a matemática, através de toda sua

história, e sempre de forma a mais espantosa, mais sufamergente à medida em que

nos aproximamos da época de hoje, manifesta isso que nos interessa no mais alto
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grau, é que, qualquer que seja a parte que toma tal ou qual grupo nas matemáticas,

preservando, ou ao contrário tendendo a excluir, a reduzir, a anatematizar mesmo o
intuitivo, esse nó intuitivo que certamente está aí, irredutível, e dá a nosso pensa-

mento este indispensável suporte das dimensões do espaço, fantasmagoria insu-
ficiente do tempo linear, os elementos rnaís ou menos bem articulados em A E.ité-

tica Transcendental de Kant.
Resta que nesse suporte, onde vocês vêm que não inclui o número, embora que

este número, intuitivo ou não, nos ofereça um nó assim, ainda mais resistente, de
consistência, de opacidade, vocês verão todo o esforço, donde se trata de saber
se os matemáticos têm êxitos, por operar com esse número essa redução lógica,
tão exítosa que para alguns ceYtamente ela nós apareça, nos deixe contudo suspensos
a algo do qual os matemáticos testemunham que permanece irredutível, esse algo

que faz chamar esses números pelo predicado de números naturais. Mas resta, e
o sublinho, comprovado da forma a mais espantosa tudo o que se construiu mais
recentemente, e onde vocês devem ter a ideia dadimensão, da fusão fabulosa que
representa desde há cerca de um século, que já se sabia, isso que está assegurado
em Euclides, é que é pela via da exigência lógica que faz com que da operação.

qualquer que seja. da construção matemática, tudo deve ser dito. e de uma forma
que resista à contradição.

E... esse tudo deve ser dito... quer dizer, qualquer que seja a parcela, o suporte
extenuado de intuição que permanece nesse algo que certamente não é o triângulo

desenhado no quadro nem recortado no papel, e que contudo permanece suporte
visualizavet, imaginação da relação das duas dimensões conjuntas que bastam p;int
subjetivá-lo, que não obstante por uma operação mínima, aquela de uma translação,

de uma superposição, é necessário que justifiquemos em palavras o que legitima
essa aplicação de um lado sobre um lado, e de tal ou qual das igualdades sobre as

quais estabeleceremos as verdades as mais elementares a respeito desse triângu-
lo, esse tudo deve ser dito que nos coloca agora que temos aprendido, não «penas
a manipular mas a construir coisas bem diferentes, mais complicadas que o triân-

gulo, sabemos que é a partir daí que esse tudo deve ser dito construiu, elaborou,

articulou tudo o que atualmente nos permite conceber essa matemática, nessa
extraordinária liberdade que se define pelo que se chama o corpo, quer dizer, o

conjunto de signos que constituirão aquilo em torno do qual, para uma teoria, em

torno do qual cerniremos esse limite, nos impondo servirmo-nos somente desses
elementos individualizados por letras, mais alguns signos que eles congregam. Isto

se chama o corpo de uma teoria. Introduzam a igualdade de qualquer uma das cqua-
ç(3es tomadas de empréstimo a este corpo com algo de novo, puramente conven
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cíonal, por onde vocês darão sua extensão, e a partir daí isso funciona, é fecundo.
A partir daí vocês são capazes de conceber mundos, não somente de quatro di-
mensões, mais de seis, sete. Alguém me lembrava recentemente que o último pré-
mio Nobel das matemáticas, que se chama o prémio Fields, foi dado a um senhor
que demonstrou que a partir da sétima dimensão a esfera - que até então tinha
permanecido totalmente homóloga a esfera de três dimensões - a esfera muda
completamente de propriedades; aqui, mais nenhum suporte intuitivo; temos ape-
nas o jogo de puros símbolos.

Ora, esse tudo a dizer, fatigante, pois a propósito do menor teorema, esse tudo
a dizer nos leva a escrever volumes, a essa fecundidade do tudo a dizer... sobre o
qual falei recentemente com um matemático; é dele que saiu o grito: "Mas, afinal,
não há aí alguma coisa que tem uma certa relação com o que vocês fazem em psi-
canálise?" O que lhe respondi? "Justamente!". Por outro lado, esse tudo a dizer,
uma vez que está feito, não interessa mais aos matemáticos. O matemático, e tam-
bém aqueles que o imitam oportunamente, os melhores fenomenólogos, como diz
em algum lugar Husserl, e justamente no pequeno volume sobre A Origem da

Geometria''6, uma vez que está feito, esse tudo dito verdadeiramente, o é de uma
vez por todas; só se tem que sancionar, que colocar o resultado ali, em algum lu-
gar, e partir com esse resultado. Esse lado evanescente do todo, dito esgotado,
sobre um ponto do qual resta a construção, qual pode ser o homólogo, ou mais
exatamente a diferença, quando se trata desse dizer tudo, se está aí, também, a
clireção em que devemos buscar nossa eficácia operatória? Certamente, aqui apa-
rece a diferença, pois de outro rnodo, qual a necessidade de recomeçar para cada
um a exploração dessa relação, entretanto relação de dizer, que é a psicanálise?

É porque a interrogação radical sobre o que é da linguagem reduzida a sua ins-
tância a mais opaca, a introdução do signíficante, nos levou nesse intervalo entre
o zero e o um, onde vernos algo que vai mais longe que o modelo, que é o lugar
onde fazemos mais que pressenti-lo, onde o articulamos, que se instaura, vacilan-
te, a instância do sujeito como tal, de início, suficientemente designada pelas am-
bigíiidades nas quais esse zero e esse um permanecem nos lugares mesmos da
mais extrema formulação logística. Hesito em fazer formulações muito rápidas e
que não possam tocar a não ser alguns ouvidos, com o fato de que o zero e o um,

nascendo em último termo, sejam bem articulados efetivamente, por que é um ou
outro, segundo as operações, é um ou outro que representará o que se chama, na
formalização das ditas operações, o elemento neutro? Ou ainda, que é no intervalo
do zero e do um que se situa alguma coisa por onde, no conjunto, números racio-

- l «6 -

Lição de 10 de março de 1965

nais se diferenciam. Do intervalo entre o zero e o um podemos demonstrar a exis-
tência de um não-contável, o que não é o caso fora desses limites.

Mas, pouco importa se uma vez lembrado, situado - e deixado com alguns, para
verificar mais radicalmente os fundamentos - temos esse estatuto; quem não ob
serva que a qualquer grau de logificação, de purificação da articulação simbólica
a que chegássemos nas matemáticas, não haveria nenhum meio de colocar diante
de vocês o desenvolvimento num quadro negro, de alguma maneira silenciosa?
Ser-me-ia impossível, se eu estivesse aqui fazendo um curso de matemática, fazer
vocês seguirem e entenderem em silêncio - a coisa é reconhecida por todos os
matemáticos - colocando simplesmente no quadro a sucessão de signos. Há sem-
pre um discurso que deve acompanhar esse desenvolvimento, em alguns pontos
dessas vertentes, e este discurso é o mesmo que mantenho no momento, a saber, um
discurso comum, na linguagem de todo mundo. E isso significa o fato apenas que-
isso tenha... Isso significa é que não há metal inguageni, que o jogo rigoroso, a cons-
trução dos símbolos se extrai de uma linguagem que é a linguagem de todos em seu
estatuto de linguagem; que não há outro estatuto da linguagem a não ser o da l in-
guagem comum, que é também aquela das pessoas incultas e a das crianças.

Pode-se assegurar o que resulta disso concernente ao estatuto do sujeito, sobre a
base do apelo e tentar deduzir daí a função do sujeito no nível da articulação significanic.
do nível da linguagem que chamaremos eYíéò, isolando-a, isolando-a propriamente dessa
articulação mesma e como tal; que aqui, o sujeito situado em algum lugar entre o zem

e ò um, manifesta isso que ele é, e que vocês me permitirão, por um instante, chamá-lo,
para fazer imagem, a sombra do número. Se não apreendemos o sujeito nesse nível, nisso
que ele é, que se encarna no termo de privação, não poderemos dar o passo seguinte que
é o de apreender o que ele se torna na demanda, na ôííóéò na medida em que ele se dirige
ao Outro, quer dizer, que apreendemos apenas a sombra a mais insuficiente pelo golpe
do que ocorre quando o sujeito, não usa da linguagem, mas surge dela.

Na introdução de uma espécie de pequeno apólogo tomado, não ao acaso, de
uma novela desse extraordinário espírito que é Edgar Põe, A carta ranhada espe-
cificamente7*, que em razão de uma certa resistência que ela oferece para algumas
formas de elucubrações pseudo-analítícas a respeito dus quais não se pode deixar
de pensar que deveria ser renovada, no domínio da investigação, alguma coisa de
equivalente a isso que vocês vêm sobre os rnuros, PROIBIDO DEPOSITAR LIXO.,.

A carta roubada, a exceção de outras produções de Põe, parece defender-se mui-
to bem ela mesma, pois em um certo livro que muitos conhecem, em dois volumes,
sobre Edgar Põe15, por uma pessoa renomada, A carta roubada não parece surgir
l impa num depósito de dejetos, A carta roubada é de fato uma coisa outra. Estu
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passagem sutil, espécie de sorte fatal, um pedacinho de papel coberto de signos,

de uma carta que não é necessário que seja conhecida, o que quer dizer que mes-

mo os que a conhecem, quer dizer, todo mundo, deve se arranjar sem tê-la lido. Na

introdução a esse apólogo, é claro, para nós muito sugestivo, tenho feito uma espécie

de primeira tentativa de mostrar a autonomia da determinação da cadeia signif icante,

apenas pelo fato de que se institui a sucessão a mais simples e ao acaso, como

numa alternância binária. O que pode se engendrar disso, a partir de agrupamen-

tos congruentes, mas não arbitrários, desse agrupamento triplo que, intitulado na

articulação que dei em letras gregas, recobre uma outra forma que teria podido

exprimi-las que é, em cada uma dessas letras, de dar o substituto de três signos

onde cada um teria sido ou um zero ou um um. Por que três? Qual é o signo central?

Eu não me ocuparei senão dos dois signos extremos. Acoerência, a determinação ori-

ginal que resulta dessa pura combinatória prende-se, no caso. ao último termo, que ela

lembra radicalmente u suficiência mínima que podemos obter da alternância de dois

signos, o O e o /. O que desses três termos, digo, deixando o termo central por um

instante vazio, vai do / ao /, nos lembra, no estatuto do sujeito, a função radical da

repetição e em que o enunciado da verdade se funda sobre uma não transparência

fundamental. A passagem do / ao O, símbolo do sujeito, e do O ao /, lembra-nos a

pulsação desse evanescimento o mais fundamental sobre o qual repousa, analisado

rigorosamente, o fato do recalcamento e o fato que ele inclui em si mesmo a possibili-

dade do ressurgimento do signo sob a forma opaca de retorno do recalcado. Aqui eu

disse o signo.

Enfim, essa pulsação do O ao O, que seria o quarto termo dessa combinatória

fundamental, nos lembra a forma mais radical da instancia do Ich na linguagem,

que é aquela que em um outro ponto tentei fazer se suportar por esse pequeno ne

fugidio e que pode ocorrer na linguagem, que é aquele que se encarna no "je crains

qu' i l ne vienne", no "avant qu'il ne vienne" nessa insistência fugidia do sujeito

que se diz por não se dizer. Mas isso sendo colocado, simplesmente para lhes in-

dicar em qual direção se reportar para encontrar em meu discurso passado, uma

marca, quero, hoje, também acentuar alguma outra coisa da qual talvez não tenha,

no final das contas, mesmo que tente sempre fazâ-lo, imaginado suficientemente a

importância.

Qual a relação, qual a relação entre esse sujeito do corte e essa imagem - e essa

imagem no limite da imagem, vocês vão vê-la, pois, com efeito, não é uma imagem

- que tento aqui presentificar com algumas referências matemáticas como aquelas

que se chama topológicas e cuja forma mais simples, me contentarei com isso hoje...

vocês sabem que é fundamentalmente a mesma que a da garrafa de Klein, os leni-
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brareí, aliás, e inscrevi no quadro há pouco, a faixa de Moebíus, Sei que o início

desse discurso de hoje deve tê-los fatigado, é por isso que vamos tentar Fazer «

pequena física engraçada, alguma coisa que eu já fiz, não os surpreendo; a faixa de

Moebius, vocês sabem como é feita.

Para aqueles que ainda não tinham vindo aqui, a faixa de Moebius consiste em

tomar uma faixa e fazê-la girar, não uma volta completa mas uma meia volta, cento

e oitenta graus, antes de colá-la nela mesma. Com isso - repito para aqueles que

não viram ainda - vocês tem uma superfície tal que ela não tem nem direito nem

avesso, dito de outro modo, que sem ultrapassar sua borda, uma mosca, ou um ser

infinitamente plano como o dizia Poincaré127, que passeia por esta faixa, chega sem

obstáculo ao avesso do ponto de onde partiu. Isso não tendo nenhuma espécie

de sentido quanto ao que se passa na faixa, pois, para quern está na faixa, não há

direito nem avesso. Há direito e avesso apenas quando a faixa está imersa no es

paço comum onde vocês vivem, ou pelo menos crêem viver. Não haveria problema

então frente àquilo que se pode situar nessa superfície, nenhum problema de direi-

to nem de avesso e então nada que permita distingui-la de uma faixa comum; disso

que é, por exemplo, a faixa que me serviria de cinto. Eu não terei a malícia de dar

essa torção final.

Não obstante, há nessa faixa propriedades, não extrínsecas, mas intrínsecas,

que permitem ao ser que supus estar aí limitado por seu horizonte, é o caso de

dizer, o qual lhe permite assim mesmo observar que ele está sobre uma faixa de

Moebius e não sobre meu cinto. É isso que define que u faixa de Moebius não é

orientável. O que quer dizer que se o suposto ser que se desloca nesta faixa de

Moebius parte de um ponto tendo marcado em uma certa ordem seu horizonte, A,

B, C, D. E. F - colocando tantas letras quanto queiram ( f i g. XI-2) - se ele

Fig. XI-2

faz uma palavra, em um certo sentido, ê a forma a mais rigorosa na ocasião de

definir a orientação, se ele persegue seu caminho sem encontrar nenhuma borda,

retornando ao mesmo ponto pela primeira vez, encontrará a orientação oposta,, a
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palavra .se lerá de forma palindrômica, no sentido exatamente inverso, É isso que

faz, para aquele que subsiste aí, a originalidade da faixa de Moebius,

Estando lembradas essas primeiras palavras, começo, como já fiz diante de vocês,

u cortar a borda da faixa (figura XI-3a] e lembro o que já disse oportunamente, a sa-

ber, o que acontece. Acontece estes dois anéis [figura XI-3bj onde um permanece

como o coração do que era primitivamente a faixa de Moebius, quer dizer, uma faixa de

Moebius e um outro - soltemos a faixa de Moebius - não é uma faixa de Moebius mas

uma faixa duas vezes retorcida sobre ela mesma, uma faixa orientável onde não acon-

tecerá jamais ao ser que aí subsista a desventura de ver sua orientação invertida.

Fig. XI-3

Se faço isso, que repuxo cada vez mais longe, vou chegar a fazer um corte que

passa, como se diz, pelo meio da faixa de Moebius, isso, vocês dão conta, não tem

estritamente nenhum sentido. Fazendo o corte passando pelo meio da faixa de

Moebius, o que é que obtenho? Obtenho o que teria se passado se eu tivesse

reduzido mais e mais a extração das bordas, não há mais nada no meio, a saber, que

retirando da minha faixa de Moebius o que posso aí encontrar como quero, a sa-

ber, tudo o que é orientável, me apercebo que o que faz a essência da faixa de Moebius,

quer dizer sua não orientabilidade, não jaz estritamente em nenhum lugar senão

nesse corte central que faz com que eu possa, simplesmente ao cortar a faixa de

Moebius, torná-la uma superfície orientável |,figura XI-4J.
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Fig. XI-4

Não é então de maneira alguma o arranjo das partes da faixa de Moebius que f a/,

sua característica não-orientável. Sua propriedade não está em nenhum outro l u -

gar senão, justamente, no corte que é a única coisa que tem a forma da faixa de

Moebius, a saber, que tem necessidade, em um momento, do retorno da minha te-

soura, tal como vocês viram na últ ima operação. Enfim, o que há de análogo entre

essa superfície de Moebius e tudo que a suporta, quer dizer, formas - chamemos,

para satisfação de vocês e rapidamente, de formas abstraias - como aquelas das

quais algumas estão aqui representadas no quadro, o que faz a essência disso se

sustenta inteiramente na função do corte. O sujeito, como a faixa de Moebius. c o

que desaparece no corte. É a função do corte na linguagem, é esta sombra de pri-

vação que faz com que ele esteja na anulação que representa o corte, que ele está

sob essa forma, essa forma de traço negativo que se chama o corte.

Espero me fazer entender suficientemente, e da mesma forma ter justificado u in -

trodução da garrafa de Klein na medida que se vocês olham de perto sua estrutura:

ela é isso que eu disse, a saber, a conjunção, a reunião em um certo arranjo que é

Fig. XI-5 Fig. XI-6 Fig. XI-6 bis

necessário que vocês vejam agora como puramente ideal, digamos, melhor que

abstrato. o arranjo de duas faixas de Moebius - como o que escrevi aqui no i)iia

dro {figura XI-5) - vocês representam-na, e representariam melhor ainda se, ao carátcr
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.irientado de forma oposta dos dois bordos que são os da faixa de Moebius, eu
substituísse seu desdobramento da forma seguinte (fig. XI-6 e XI-6 bis). Tal é o

esquema da garrafa de Klein.
(Uma incerteza persiste no desenho do desdobramento da faixa de Moebius.

Por isso damos as duas versões encontradas nas notas dos ouvintes. Como
sempre, nesse caso aí, pode se tratar, seja de um erro de Lacan, ou de um erro de

anotação dos alunos, devido a não clareza do quadro. A figura XI-6 bis. pare-
ce mais de acordo com o comentário de Lacan: duas faixas de Moebius de ori-
entação invertidas coladas por sua borda livre. Por outro lado, o sentido da rotação

da faixa de Moebius, levo ou dextrógiro, não decorre apenas do sentido dos
vetores. pois trata-se de um gesto, aquele pelo qual ela será torcida num senti-

do ou em outro, e isso pelos mesmos vetores).

Então, a introdução dessa forma da garrafa de Klein, está destinada a suportar
pura vocês, no estado de questão, o que é essa conjunção do S com o A no interior

do qual vai poder se situar, para nós, a dialética da demanda. Supomos que o A é
a imagem invertida do que nos serve de suporte para conceitualizar a função do

sujeito. É uma questão que colocamos com a ajuda dessa imagem, o A, lugar do
Outro, lugar onde se inscreve a sucessão de significantes, é este suporte que se
situa, em relação àquele que damos ao sujeito, corno sua imagem invertida?

Pois na garrafa de Klein, as duas faixas de Moebius se conjugam na medida em

que - vocês vêm de forma muito simples, na forma quadrada que acabo de modi-
ficar eu mesmo no quadro - se conjugam nisso, é que a torção de uma meia volta
se faz no sentido contrário. Se um é levogiro. o outro é dextrógiro. Isso é uma for-

ma de inversão bem diferente, e muito mais radical que aquela da relação especular

ii qual. no progresso de meu discurso, ela vem efetivamente, progressivamente,

com o tempo a se substituir.

Fig. XI-7 Fig. XI-8

Sc uma faixa de Moebius pode desempenhar assim, em relação a uma outra, essa

função complementar, essa função de fechamento, há uma outra forma que o pos-
sa? Sim, como é evidente há tempos, pois já a produzi para vocês sob outras for-
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mas, esta forma é aquela que se chama o oito interior. Dito de outro modo. isto

(fig. XI-7), que é uma superfície perfeitamente orientável, uma simples rodela cuja
borda é simplesmente torcida de uma forma apropriada. É uma superfície orientável,

que tem um direito e um avesso e onde basta que façam a costura facilitada por

essa disposição, de uma borda a outra, para ver o que vocês criam aí efetivamen-
te... Criam com a ajuda dessa fornia, uma faixa de Moebius (fig. XI-8). Essa forma aí

da qual eu já tinha introduzido a função como devendo substituir-se ao círculo de

Euler, é para nós suportada por ser um instrumento indispensável, vocês verão em
que. Dissemos em Sfeguida que é o que nos permite suportar essa outra função, a

que chamo de objeto a, e a aproximação dessas "duas complementares, a outra faixa
de Moebius na garrafa de Klein e o objeto a nesse aqui, nos permite colocar uma

segunda questão. Quais são as relações do objeto a com o A? A questão vale ser
colocada mesmo!

Se a teoria anal ítica deixa em suspenso, mesmo a ponto de deixar crer que deixar
a porta aberta ao fato de que esse objeto .a, que identificamos ao objeto parcial, é

algo que se reduz a uma relação biológica, à relação do sujeito vivo com o seio,
com as fezes ou síbalos. com tal ou qual forma mais ou menos encarnada do objeto
a, a função do falo estando aí realmente presente, se o objeto a ou não, depende
da relação com o A, com o Outro, com o estatuto que devemos dar ao Outro, ao A

em relação ao sujeito, está exatamente aí a questão que merece ser colocada. E se
deve sê-lo, em que medida ela depende dessa relação específica com o Outro que
simbolizamos por (é $ O D?) a saber, aquela da demanda?

Simplesmente, de passagem, deixem-me fazê-los notar, quanto aos usos que pode
ter essa fornia do oito interior, mas não unicamente para nós, também para os lógicos,

observem aí, observem bem, para nós em todo caso. ela pode ser de grande utilidade.

Pois suponhamos que tenhamos que definir, e não deixamos de fazê-lo. e o próprio
Freud o faz, quando ele aparelha seu texto com esse ou aquele e.squeminha que o ilus-

tra, se devemos definir por um campo limitado, por uni campo do tipo do círculo de Euler,
o campo onde vale, onde prevalece o princípio do prazer, nós somos levados, pela dou-

Fig. XI-9



PftMetruts Cruciais pura a fiiic

trina tanto quanto pelos fatos, a um impasse. Este impasse, que nos leva a falar de
um além do princípio do prazer, a saber, como é que uma doutrina que fez seu fun-
damento no princípio do prazer enquanto instituindo como tal toda a economia
subjetiva, pode aí introduzir isso que é evidente, a saber, que toda a pulsação do
desejo vai contra essa homeostase, esse nível de menor tensão que é aquele ao
qual o processo primário cuida muito de respeitar?

Observem como, ao contrário - e talvez esteja aí uma via outra que aquela que
se chama puramente de dialética para conceber tal coisa — como, ao contrário, não
é unicamente porque um círculo limita, define dois campos que se opõem -o bem
e o mal, o prazer e o desprazer, o justo e o injusto - que a ligação de um ao outro
se estabelece. Se nós nos obrigamos, ao contrário, a considerar que tudo o que é
criado no campo da linguagem tem a necessidade de passar por essas formas
lopológicas que vão colocar em evidência isso, por exemplo, que se definíssemos
o campo da faixa de Moebius (fig. XI-9) como sendo aquele do reinado, como sen-
do aquele do reinado do princípio do prazer, esse campo será forçosamente atravessa-
do em seu interior por outro campo residual que é criado por essa linha que teremos
obrigatoriamente, se nos impusermos definir os campos opostos, não como se faz
habitualmente, sobre unia esfera — esfera infinita, se quiserem, aquela de um plano —
mas sobre umaesfera recortando em um campo interior, um campo exterior, obrigávamo-
nos a fazê-lo sobre isso (Fig. XI - 10) onde vocês reconhecem - não posso, hoje, reco-
meçar a dedução disso - a imagem que se chama um "gorro cruzado", que é exata-

Fig. XI-10

mente aquela onde podemos criar a divisão de uma faixa de Moebius - verifiquem,
verão que esse campo é uma faixa de Moebius -e isso, esse campo interno, esse
cumpo do objeto a do qual faço aqui o uso lógico seguinte, campo excluído do
sujeito, campo do desprazer, esse campo do desprazer atravessa obrigatoriamente
o interior do campo do prazer. Restar-nos-á, a partir desse modo de conceber, ao
pensar o prazer como necessariamente atravessado pelo desprazer e ao distinguir
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aí o que faz, nessa linha de atravessamento, o que separa o puro e simples desprazer,
quer dizer o desejo, do que se chama a dor, com seu poder de investimento que Frcud
distingue com tanta sutiíeza e pelo qual o interior, o interior mesmo cia superfície que
chamamos a - que poderíamos também chamar de outra coisa nessa ocasião, a saber, a
porção, ou tudo o que vocês queiram - é na medida em que essa superfície é capuz de se
atravessar ela mesma, no prolongamento dessa intersecção necessária, é aqui que situ-
aremos esse caso de investimento narcísico, a função da dor, de outro modo, logicamente,
propriamente falando, no texto de Freud, ainda que admiravelmente elucidada, impensável.

Certamente, isso apenas recobre as coisas bem conhecidas há muito tempo, e me
dispenso de dar-lhes aqui a primeira frase do capítulo II do Too to Kingn, porque tam-
bém seria necessário que eu comentasse alguns caracteres. Mas esses caracteres são
tão significativos para que alguém possa se dar ao trabalho de apreender a referência,
que não se pode crer que não haja aí algo da mesma veia lógica do que está anunciado,
nesse ponto original, por uma cultura, enquanto^que para nós pôde ser o pensamento
socrático no que há de original. "O que, de tudo que há no céu e na terra, que todas
- o termo universal está bem, bem isolado, colocando a função da afirmativa universal
enquanto tal — que todos saibam o que é do bem, então, é disso que nasce o contrá-
rio: que todos sabem o que é belo, então é disso que nasce o feio ". O que não é tol ice
dizer que, certamente, definir o bom é ao mesmo tempo definir o mal. Não é uma ques-
tão de fronteira, de oposição bicolor, é um nó interno. Não se trata de saber o que se
distingue, de qualquer maneira, como se distinguiria as águas superiores das águas
inferiores numa realidade confusa; não é o caso de que as coisas sejam verdade ou
não, que as coisas sejam boas ou más que se trata - as coisas são - por dizer o que ê

do bem é que faz nascer o mal: o fato, não que i sso seja, não que a ordem da l i nguagem
venha recobrir a diversidade do real, é a introdução da linguagem como tal que faz, não
distinguir, constatar, confirmar, mas que faz surgir o atravessamento do mal, no camp< >
do bem, o atravessamento do feio no campo do belo.

Isto é para nós essencial, capital em nosso avanço: nós vamos ver. Pois se traiu
agora de passar dessa articulação primeira dos efeitos da XíÇiÇ, isolado de alguma
maneira de alguma forma artificial no campo do Outro e de saber qual é este Outro,
Esse Outro nos interessa na medida em que nós analistas temos que ocupar seu o
lugar. De onde interrogaremos esse lugar? Partiremos, para avançar e porque a hora
nos espreita, partiremos da fórmula em torno da qual temos tentado até o presente
centrar a ancoragem, a abordagem da atividade analítica, a saber, o sujeito supos-
to saber? Pois o analista não poderia ser concebido como um lugar vazio, o lugar
de inscrição, o lugar - é um pouco diferente e veremos o que isso quer dizer - de
repercussão, de ressonância pura e simples da palavra do sujeito.
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O sujeito vem com uma demanda. Essa demanda, eu já lhes disse, é grosseira, é

elementar falar de uma demanda pura e simplesmente originada na necessidade. A

necessidade pode vir a se presentificar, a se encarnar por um processo que conhe-

cemos, e que chamamos o processo da regressão, a se presentificar, a se instantificar

na relação analítica, é claro que o sujeito no início vem se instalar em uma deman-

da, mas que teremos que precisar o estatuto dessa demanda. É certo que precisar

esse estatuto nos leva a não aceitar de entrada o esquema, de toda forma insufici-

ente e sumário, que é aquele que é promovido pela teoria da comunicação. A teoria

da comunicação, reduzindo a linguagem a uma função de informação, ao lugar de

um emissor a um receptor, pode ocasionalmente prestar serviços, serviços aliás

limitados, pois de qualquer maneira sua origem, por não ser destacada da lingua-

gem, implicará, em seu uso - falo dos esquemas da doutrina da informação - toda

sorte de elementos confusionais. É inadmissível referir-se a alguma ordenação ou

cardinação, em função de um horizonte reduzido à função recíproca do código e

da mensagem, tudo o que é da comunicação. A linguagem não é urn código, preci-

samente porque em seu menor enunciado, veicula com ela o sujeito presente na

enunciação. Toda linguagem, e mais ainda, aquela que nos interessa, aquela de

nosso paciente, se inscreve, é evidente, em uma profundidade que ultrapassa de

muito aquela, linear, codificada, da informação.
A dimensão do comandar (commandé). a dimensão do mendigar (quénuindé), a

dimensão do to demand em inglês, o demand é uma fórmula mais forte em nossa

língua. Demand em inglês é exigência e pode-se apenas sorrir do artigo de alguém

que, colocando-se como um especialista do tato em psicanálise, faz uma grande

descoberta, descoberta de uma maravilha dos efeitos catastróficos que ocorreu

ao abordar a interpretação de um ou outro dos desvios do discurso de sua analisante,

dizendo-lhe que ela lhe demandava, to demand, empregando to demand em lugar

de to need. Só uma profunda ignorância da língua inglesa - como aliás, é bem o

caso nessas épocas, desse recém chegado à América - pode explicar o brilhante

de uma tal descoberta: mendigar, quer dizer to beg, a posição oposta. É entre este

to heg e o to demand, o comandar e o mendigar entre nós, assinalo, não tem a

mesma origem. Não é porque as palavras se assemelham, na forma e no uso na

língua, que vocês podem de algum modo, se referir a mendigar {quémander) em

alguma conjugação de quey com mandare. Quémander, vem de caímand que no

século XIV designava o nome de urn mendicante. Dito isso de passagem, é nessa

dimensão que devemos de início interrogar a demanda, na dimensão de saber se,

por falta de alguma maneira, certamente, de poder nos referirmos a alguma teoria

super-rasa da transmissão do que se passa na linguagem como de alguma coisa
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que se inscreve em termos de informação, onde vamos buscar a espessura? E no

sentido da expressão daquele que se exprimia como tal, que afinal, toda palavra é

sincera, pois que, qualquer palavra que seja, o que exprime é o estado de sua alma!

Como diz em algum lugar Aristóteles no início do rie@í 'PvxZç5.

Estas pessoas seguramente tinham a alma nobre... e também, aliás, haveria al-

guma má fé em isolar o que Aristóteies escreve, nesse nível, do contexto. O que

Aristóteles escreve não é para se afastar tão rapidamente. O que quer que seja, ao
lê-lo de uma certa maneira, está aí a fonte de muitos erros.

O pensamento que a linguagem, de algum modo, exprime sempre, em oposição

ao comunicado, alguma coisa que seria o fundo do sujeito é um pensamento radi-

calmente falso, e ao qual especialmente um analista não poderia de nenhuma ma-

neira se entregar. O que lhes parece, quando lhes falo, falo de meu estado de alma'?

Tento situar o que isso tem de consequências precisamente por ter que se situar,

ao habitar a linguagem articulada. E isso pode ser perseguido até os últimos limi-

tes, a saber, até a fornia a mais elementar", a mais reduzida do que é um enunciado.

de um enunciado reduzido et* mesmo à interjeição, como se expressam, desde
Quintilien'-'-. os autores, no que concerne às partes dos discursos.

Interjeição, esta frase ultra-reduzida, esse comprimido de frase, essa holófrase

como diriam alguns, empregando um termo dos mais discutíveis, interjeição é, no

pensamento de antigos retóricos, algo que é para ser isolado no interior da frase,

e mais precisamente algo que faz surgir a imagem e a função do corte. É com uma

interjeição, de alguma maneira, que podemos avançar, como se via muito fácil c

frequentemente referir-se como algo que seria a exclamação pura e simples, algo

cujo traço sombreia essa pontuação que se chama ponto de exclamação? Será que

ao olhar uma coisa, tal como ela se passa além das aparências simulatórias, vocês

não podem ver que não há uma única exclamação, por mais reduzida que vocês u

suponham na vocalização, que não seja - vocês sentem que há uma palavra que

não quero nunca pronunciar, é a palavra grito - que nSo seja um grito? Se digo ali!

Em qualquer momento que seja .. e mesmo, despertando de urn knuek-oitt, eu te

chamo se digo o/f.', é uma espécie de ponte, é um O que vou depositar em algum

lugar no campo do Outro, para que esteja ali como um germe, eu te "outrifico ", nu
eu te autruche, como queiram. E se digo ehl, entSo, eu te espio, sim.

Há sempre na interjeição essa função infinitamente variada. Tomo os termos os

mais grosseiros e expresso os mais sumários, mas há certamente outras interjei-

ções. Todos os que atentaram ao problema.... e vou aqui apenas suplicar que se

reportem ao livro de Brondal sobre as partes do discurso, onde vocês verão que

ele mostra a necessidade de se aperceber que há as interjeições que serão q u u l i f i -
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cadas de situativas, resultatívas, supositivas. Não há interjeição que n3o se situe
exatamente em algum lugar no corte entre o S e o A, entre o S e o lugar do Outro,

lugar do Outro onde o Outro está presente.
Será que vou hoje, até o grito, ou que eu reservo sua função para a próxima vez?

Creio que adotarei esta segunda posição, porque é por aí que se fará igualmente o

corte. Começarei a próxima vez lhes falando do grito, porque não posso separar o
que tenho a dizer do grito do que tenho a dizer disso que, dizendo-se das pessoas
bem intencionadas - é verdadeiro deixar de se fazer valer num lugar outro, nos

lugares onde se fala estranhamente das relações analíticas - do que uma pessoa
bem intencionada declarou ter procurado com todo seu coração, com a lupa, em
meus Escritos, que diz, que não havia em parte alguma o lugar do silêncio!

I
•

Fig.XI-11

Então, se essa pessoa tivesse procurado melhor e observado em meu gráfico a
fórmula, o esquema, a articulação que reúne o $ com o D, reunidos pelo losango
conjunção/disjunção, inclusão/exclusão, ele teria percebido, talvez, que é justa-
mente em correlação com a demanda que aparece ali pela primeira vez, o $ (S barrado),

isso não acontece, claro, sem relação com essa função do silêncio. Mas, para dizer
a verdade, gosta-se mais de falar, em alguns lugares, em termos emocionais, ou

efusivos. É nessa hora do silêncio que um analista, do qual afinal não há lugar que

eu não esboce aqui o perfil, pois terei que voltar como a um exemplar típico de uma
certa maneira de assumir a posição analítica, que é a hora onde a solução da neu-

rose de transferência segundo ele - e ele encontrou urn público bem grande para
vir escutar semelhante testemunho - onde a solução da neurose de transferência

se acha no procedimento dito de arejamento, como ele se exprime, abrem-se as janelas!
Solução indicada para a neurose de transferência, É verdade que segundo um cer-

•:. :

f:r

i :

to modo de articular a própria transferência, mal se vê em que ordem de referência
poderia se achar a indicação da solução. Falarei então, para começar meu discurso
da próxima vez, do silêncio, quando eu for talar a vocês do grito.

Mas para terminar hoje com algo com que vocês possam se distrair após uniu
sessão, meu Deus, tão rude, para que possam levar uma coisinha engraçada, lhes

contarei uma história que poderão ver reproduzida no Jornal36 de Dostoíevski, do
ano de 1873. É uma ilustração que pincei para vocês, se posso dizer, como uma
forma de presentificar, de representar o que acabo de dizer sobre a interjeição, dito

de outro modo, sobre a frase ultra-reduzida, até monossilábica, e vão ver que uma
interjeição, tão denunciadora quanto a suponhamos, de qualquer última radical idade
que seja, é lima coisa bem oúírii que podemos pensar disso; que ela está, ao con-

trário, essencialmente (....) não unicamente no limite do sujeito e do Outro, rnas na

apresentação do mundo do sujeito ao Outro, na instauração mesmo de seus fun-
damentos os mais radicais. Então, preparem-se paru vê-la ilustrada de fornia hu-
morística.

Dostoíevski conta que uma noite, vagando pelas ruas de Moscou, se encontra-
va a navegar junto a pessoas muito alcoolizadas. Essas pessoas, como convém,
estavam em um debate muito animado e tratava-se nada menos que de referências
as mais universais, cósmicas e o que ele nos descreve é o seguinte. De repenie. um
dentre eles conclui o debate, forçando, nos diz - trata-se do russo, não posso fa-

zer aqui jogos vãos com uma língua que não conheço, buscaremos um equivalente

- trata-se de uma palavra, diz ele, de todo modo impronunciável. Essa palavra, ele
íí pronuncia na forma de uma espécie de jato de desprezo universal, "decididamen-
te, tudo isso é da ..." é o que vocês estão pensando, isso dito da forma a mais

convincente. Ao que uni outro, mais jovem e igualmente... na ponta dos pés, se
aproximac repete a mesma palavra, sempre impronunciável, em um tom interrogador,
Surge, em seguida, um terceiro, que coloca a mesma palavra na fornia de um rugi-

do, de um uivo para o céu a ponto de perder a voz.,, uma espécie cie entusiasmo,
em seguida ao qual o segundo que falou vem perto do primeiro e diz "então, tudo

bem, falamos de coisas sérias; estávamos no nível do debute filosófico, o que voei'
vern introduzir aqui, diz ele, para quebrar a voz?" Enquanto isso o quarto - pois três
apenas tinham feito intervenção até o presente; vocês observaram as quatro répli-

cas que dei até o presente - o quarto intervém então, falando em quinto e reprod»

linda a mesma palavra, desta vez na forma de urna revelação, de um eureka! A verda-
de acaba de iluminar, é essa palavra que é a chave de tudo. Enquanto que um outro,

de aspecto pouco agradável, diz Dostoíevski, repete várias vezes em voz baixa essa
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palavra como para dizer que, de toda maneira, convém não perder a cabeça, O que dá

algo como:
" l - Merda!
2-merda?
3-MERDA!
2-merda?!
4 -MERDA!
5-merda, merda? Merda... merda.... "

Tradução: Maria Amélia Lyra
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LIÇÃO XII

1.7 de março de 1965

Talvez eu tivesse hoje pretexto para lhes pedir um pouco.de repouso... Como
dispensar tanta gente? Além disso, até um certo ponto, o tempo me pressiona: ele
é quase insuficiente, para cumprir a trajetória que me propus esse ano.

Peço a atenção de vocês, sobretudo na medida em que posso ser levado a ir bas-
tante depressa, na linha que pretendo me inclinar hoje de um ponto a outro, e que
corresponde ao que já anunciei, e mesmo iniciei na última vez, concernindo ao que
no ponto em que nos encontramos de uma retomada, eu direi, mais que da experiên-
cia, da técnica analítica, a partir desta afirmação de que ela só é pensavel, não digo
praticável, que ela só é pensável a partir de uma noção inteiramente articulada do
sujeito, do sujeito como tal, do sujeito pelo menos tal corno procurei focalizar pura
vocês em torno de uma certa concepção do que é a experiência do cogito cartesiano
e do que ele introduz de novo do ponto de vista do ser quanto à posição pensada
daquele que vai se oferecer a alguma coisa que se chama a psicanálise.

Não é de forma nenhuma necessário, contanto que o sujeito o saiba, se a fórmu-
la chave que nos dá o lugar na experiência do inconsciente é: ele não sabia que.
Está aí o estatuto, tal como introduzi a vocês no ano passado, dessa pulsação omii1

aparece essa coisa da qual se pode dizer, menos que ele não se revele, ela se trai c
já como o escrito, cita para nós a fórmula de Heráclito falando,

"Do príncipe, daquele u quem pertence o lugar da advinhação, aquela
que está em Delfos" ou TO nqtVTeíov èoti to v AeA,<poiç, core éyíu ou-
X(>úmei, "ele não diz, ele não esconde", áA.A.a 0|ie|íve.t,

não há outra tradução possível - e n8o é [...] o que é empregado - não há outra
tradução possível senão esta: "ele faz significatite"M. Aquele que recolhe esic
sígnificante é que faz alguma coisa com ele e, literalmente, o que ele quer. Cada uni
sabe que no lugar deste o que ele quer, o analista não está numa posição simples;
que deste o que ele quer ele se separa por toda espécie de muralhas que são di"
experiência, de princípio, de doutrina.
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Mas quando se trata de abordar o que eu chamei da última vez o segundo está-
gio do uso da palavra na análise, este segundo estágio importa-nos - aquele do

qual pode-se dizer que ele foi, durante os anos freudianos e pós freudianos, bem

explorado, muito bem desenvolvido - trata-se para nós de ritmar aquilo que per-
tence a este segundo estágio e, também, o que constitui sua fronteira e seu limite.

Como referência, neste deciframento que é aqui o meu, e do qual vocês pensam bem
que não é por acaso se, no momento de retomar hoje o meu discurso, eu lhes indi-
que, designe - não é um outro gesto senão o que eu evocava há pouco - que é da
posição do analista que, para mim, para vocês, pelo que vocês esperam aqui, trata-

se de partir.
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Fig. XH-1

Relembrei no quadro, de uma maneira ainda mais simples, eu diria quase escas-
sa, o que, no primeiro tempo deste deciframento, quando, para analistas, do que é
necessário dizer que até aí, bem frequentemente, na linguagem, para eles, estas

três espécies de formas da dialética da falta que se chamam privação, frustração,

castração, eram empregadas de modo quase permutável, quando lembrei que, no
nível da referência ao simbólico, ao imaginário e ao real, convinha ver que havia
algo de radicalmente diferente nestes três níveis; que u frustração, direi simples-

mente ao analisar de modo semântico, é algo que traz em si, em seu centro, sua
essência e se se pode dizer, seu ato, é em vão, esta coisa que foge, esta fraude,
esta frustragem (fntstrage) que faz dela, incontestavelmente, de seu estatuto a
decepção sob seu vertente mais imaginário, e que isso não excluía que sua refe-

rência objetal fosse algo de real. Que por outro lado, o que era seu suporte e seu

agente, o Outro, para chamá-lo pelo seu nome, só podia ser situado para nós sob

a forma mais geral do lugar do simbólico; que só há frustração, falando propria-
mente, onde algo é reivindicável. e que também é a dimensão que não se poderia

eliminar de sua definição, que também está aí o quadro o mais amplo que apareceu

na experiência dos psicanalistas, se situar a situação quotidiana, no dia a dia do

que pode descobrir, por etapas, uma experiência analítica quando se trata de jun-

tar no Mc et nune da relação ao analista.
Estaria aí algo com o qual poderíamos, de alguma forma, nos contentar? Quan-

do se trata de articular essa frustração, não pode ser que tudo o que se enuncia no

- 212 -•

Lição de 17 de março de 1965

discurso do analista não se inscreva no duplo registro da demanda que parte do
que é uma questão que se põe desde o começo, o primeiro passo na análise; o

sujeito vem pedir análise. O que ele vem pedir na análise? Toda literatura psicami-
lítica, quando ela se refere a esta experiência - sobre, como dizem alguns, este vívido
das etapas analíticas - ela se emprega em desvelar, em manifestar o que através de

alguma coisa que é feita ao mesmo tempo de referência, mas também de construção,
e sobre isto o pensamento do que vive o analista demonstrou, juntou, justificou a
sucessão do que se apresenta nas diversas etapas da análise como demanda.

Ora, a conjunção desta demanda com qualquer concepção genética que seja, não
poderia se operar sem que de fato se apresente uma certa margem de arbitrário. Pois,
na verdade, o que é feito, quero di^er efetivaménte, pelos autorès,"se refere, ousa se
referir a uma função de algum modo... Eu não direi biológico, pois seria já fazer intervir

aí um registro de urn nível elevado que não está certamente em causa, neste nível sim-
ples que chamaremos da relação vital, simplesmente, e mesmo digamos um pouco mais,

da relação carnal. A dependência, a dependência física, animal, onde a criancinha se
encontra ern relação a sua mãe, é invocada como sendo algo que define, dá, coloca no
primeiro fundamento daquilo sobre o qual vai se desenvolver a demanda, o que ehu
macemos, com a maior parte dos autores analistas, a posição anaclítica.

Que se junte a esta concepção - aliás, cujo termo central é tomado da pena de
Freud - que aí se junte uma noção como a de autoerotismo primordial, ou ainda do

narcisismo primário, dessa época em que, numa etapa inteiramente inicial de siiu
vinda ao mundo, o sujeito, na teoria freudiana, é concebido como fazendo apenas
- como se explica correntemente em mais de um lugar - unia só unidade, ou um só

ser, como vocês quiserem, com o ser do qual ele acaba de se desprender; com o ser

do ventre do qual ele acaba de sair. Está aí algo que é associado a esta posição dita
anaclítica, que se revela no exercício, pelo sujeito, de sua função de demanda. Ora
há aí incontestavelmente um salto, porque em suma, se não é impossível que essa

posição anaclítica, que contudo, se ela está aí presente no tratamento, não tem nada

a ver com a posição de dependência vital da qual eu lhes falava a pouco, da qual eu
lhes falava nesse instante, se esta posição anaclítica pode ser concebida, doutrina-

da cxalamente como do mesmo nível na estrutura imaginária que a posição narcísica,
não é menos verdade que a questão seja definida da relação primária com a mác.

Contudo, pelo menos alguma coisa será exigida que justifique sua junção e que nos

assegure que não se trata, nesta imagem muitas vezes evocada durante o tratamento
analítico, de um apoio tomado, fusionai, de uma aspiração ao retorno como às ori-
gens concebidas sob sua forma, como eu dizia a pouco, a mais carnal; que mio se

trata aí, falando propriamente, de um fantasma; que podemos aí fazer apoio sobre
alguma continuidade onde se traduziria a marca que estaria além da linguagem.
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Ora, até o presente, nada nos assegura contudo, que este domínio da demanda
sendo explorado, podemos sempre justificar o que aí aparece de mais paradoxal
sem nos referir a suas origens concretas e que são aquelas que deveriam ser con-
cebidas como. fundamentalmente, aquelas da amamentação; da amamentação, se
é que ela aparece essencial em algo que, aqui ou ali, pode aparecer como constan-
do ou gravado na história do sujeito. Não é tanto porque ele foi de fato e realmen-
te, que numa função, que é outra, que faz em particular com que o que serve, na
análise, de símbolo a esta amamentação, a saber, o seio materno, seja absoluta-
mente, exclusivamente, visto as metamorfoses sob as quais temos que marcá-lo e
vê-lo se traduzir, absolutamente exclusivo de uma pura e simples experiência con-
creta. Caráter no primeiro aspecto simbólico, metabolizável, metonimizável, traduzível,
e muito cedo, aí está o interesse da experiência kleiniana, sua aparição muito cedo
sob a forma - porque não dizê-lo, disfarçada, entstellt, deslocada - do falo, está aí
algo que deve atrair nossa atenção e nos fazer não nos contentar com quaisquer
que possam ser o peso, a comodidade de ver os recortes muitas vezes falaciosos
que podemos encontrar na observação direta, que deve pelo menos nos fazer pôr
em suspense o estatuto de suas origens.

Pois esta experiência da demanda, esta análise centrada sobre o estádio em que
o sujeito encarna sua palavra, não é mais o sujeito cujo estatuto marcamos no ní-
vel do mais radical da linguagem, do traço unário e do estatuto de privação, onde
o sujeito aí se instala. Como não se sente que deve ser retido, da experiência assim
centrada, assim articulada, que o que veio durante anos e por etapas e dando matéria
para arguir de modo seguramente matizado, sutil , porque extremamente dividido,
eu diria de escola a escola, se por acaso este termo permite assegurar os limites
bem nítidos no interior da análise, que este algo de que esta experiência nos dá o
testemunho é a descoberta, é a manipulação, é o ajuste, é a interrogação precisa
que se centrou, de Abraham e Méianie Klein, e depois se multiplicando em esfor-
ços múltiplos em assegurar os caminhos, sobre o objeto parcial; o que no nosso
discurso aqui, eu articulo como sendo o a.

[Interrupção]
Desculpem-me, estou um pouquinho cansado. Vocês ouvem realmente muito

mal?... Obrigado por me terem advertido.

Penso que a diversidade, a variedade deste pequeno a, se é que a lista que fiz
dele, aqui, não ultrapassa, rnas seguramente articula de, um modo diferente sua
amplitude, sem contudo, de forma nenhuma, ir no sentido de não reter as reduções
maiores às quais a experiência analítica submete estes objetos a. A prevalência do
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objeío oral, que seja chamado comumente de seio; do objeto fecal, por outro lado,
se o colocamos no mesmo quadro ou no mesmo perímetro que aquele onde se si-
tuam dois destes objetos, articulados sem dúvida na experiência analítica, mas de
modo infinitamente menos assegurado quanto a seu estatuto do que o fazemos, a
saber, o olhar e * voz, é preciso que nos interroguemos como... que nos interro-
guemos sobre o fato de saber como a experiência analítica pode encontrar aí o estatuto
fundamental daquilo a que ela tem a tratar na demanda do sujeito.

phallus

fezes • olhar

voz

Fig. XI1-2

Pois. em suma, não é evidente que inicialmente esta lista seja tão limitada. E sem
dúvida, o privilégio destes objetos se esclarece por estar cada um numa certa
homologia de posição, neste nível de junção que eu evocava na últ ima vez, entre
o sujeito e o Outro. Contudo, não se deve dizer que o que o sujeito, na demanda ao
Outro, demanda, seja o seio. Na demanda ao Outro, o sujeito demanda tudo o que
pode ter a demandar, no primeiro momento, na análise, por exemplo: que o Outro

faie. Há algo de abusivo, de excessivo, em traduzir de imediato o que é caracterís-
tico da demanda, a saber, que é verdade, é demandado algo que o analista teria, mas o
que é demandado corno aquilo que ele tem, é em função de outra coisa que o próprio
analista coloca como a verdadeira concepção do que demanda o sujeito. Isto merece
que nós aí nos detenhamos.

Merece que nos detenhamos nisso quando este objeto a se instala assim, me-
nos como a ponta da perspectiva do que como o que surge numa certa abertura
que é aquela criada pela demanda, E aquilo sobre o que insisti na úl t ima vez, mo-
vimentando meu feixe de luz no sentido de procurar a demanda e a frase sob sua
forma mais concisa, aquela que poderia passar por estar ao nível da expressão pura
e simples, e que aí na interjeição, insiste em lhes mostrar que o que faz seu valor e
seu preço, sua especificidade, tanto mais apreensível quanto ela é aqui mais con-
cisa, é que ela venha sempre bater na junção do sujeito e do Outro. Que aquilo que
a interjeição aparentemente a mais simples impõe ao interlocutor é esta referência
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comum ao terceiro que é o Outro, e é algo que... sempre mais ou menos, convida a
tomar uma distância, a moderar, a reconsiderar, a rever, a revogar, a redírigir o olhar para

algum anterior interlocutor, a - seguramente pode-se colocar a questão - entrever se

não é alguma incidência mais reduzida, mais simples, mais eficaz também da lingua-
gem. Tbda a teoria de Pterre Januet69 é constituída sobre a teoria do mandamento: a
ordem dada enquanto que, daquele que fala ao braço que age, ele instaura uma espé-

cie de estatuto comum, inaugural, na instância da conduta humana. Cada um sabe que
a análise não pode se contentar com esta reconstrução, que não é senão reconstrução
no quadro negro, e que o que se refere ao gubernator sobre as barcas egípcias, da-

quele que com sua varinha ritma o batimento dos remos, não é algo que seja do esta-
tuto do sujeito efetivo; que não há ordem que não seja referência a uma super-ordem.

Seguramente a questão se põe nos casos em que a ordem vai se encaminhar para ir
diretamente ao seu fim e se manifestar eficazmente no que se chama sugestões. Mas o
que nos mostra a análise? Senão que, neste caso. a sugestão funciona em relação a
este termo terceiro que é, neste caso aí, o do desejo desconhecido. É no nível da reper-
cussão do interesse obtido do desejo inconsciente que aquele que sabe manejar essa
espécie de teleguiagem, o que se chama a sugestão, toma seu ponto de apoio, e se ele

não o tem, a sugestão é ineficaz. Que se possa toma-lo por meios extremamente primi-
tivos como o da tola de cristal está simplesmente aí para nos mostrar a função eminen-

te, por exemplo, do ponto brilhante no nível do objeto a.

Há então, sempre, esta referência terceira no efeito da demanda e, contudo, não

é possível descobrir em lugar nenhum esse algo que teria o privilégio de nos fazer
aprender esse algo de que temos contudo necessidade, a saber: qual é o estatuto,

quais são os limites deste campo do grande Outro, ao qual fomos levados, leva-

dos ao nível da experiência que é a do campo, do campo de artifício assegurado a
palavra na psicanálise? É aqui que espero que o objeto, que fiz há pouco circular

nas suas filas, a saber, a reprodução do célebre quadro de Eduard Munch que se
chama O grito, ê algo, uma figura que me pareceu propícia para articular para vocês
um ponto maior, fundamental, sobre o qual muitos deslizamentos são possíveis,

muitos abusos são feitos e que se chama o silêncio.

O silêncio, é notável que, para ilustrá-lo, não encontrei coisa melhor a meu ver
do que esta imagem, que todos vocês viram, agora, penso, e que se chama O grito.

Nessa paisagem singularmente desenhada, despojada por meio de linhas concên-

tricas, esboçando uma espécie de bipartição no fundo que é a de uma forma de
paisagem, em seu reflexo, um lago também formando buraco está aí no meio, e na

borda, direta, diagonal, atravessado, barrando de alguma forma o campo da pintu-

ra, um caminho que foge. No fundo dois caminhantes, sombras finas que se afas-
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tam numa espécie de imagem de indiferença. No primeiro plano este ser, este ser do
qual, sobre a reprodução que é a do quadro, vocês puderam ver que o aspecto é

estranho; que não se pode sequer dizê-lo sexuado. Ele é talvez mais acentuado no

sentido de um ser jovem e de uma menina em algumas das reproduções feita» por
Eduard Munch, mas não temos razão especial demais para ter isso em conta. Este
ser, este ser aqui na pintura de aspecto mais para envelhecido - aliás forma huma-

na tão reduzida que para nós ela não pode nem sequer deixar de evocar as das

imagens mais sumárias, mais rudimente tratadas do ser fálico -, este ser tapa as

orelhas, escancara a boca: ele grita. O que é esse grito? Quem ouviria este grito
" q u e não ouvimos? Se não justamente que ele impõe esse reinado do silêncio que

parece subir e descer neste espaço ao mesmo tempo centrado e aberto? Parece que

este silêncio seja de certa forma o correlativo que distingue em sua presença este grito

de toda outra modulação imaginável. E contudo, o que é sensível é que o silêncio nflo
é o fundo do grito; não há, aí, relação de Gestalt. Literalmente, o grito parece provocar
o silêncio e, aí se abolindo, é sensível que ele o causa, ele o faz surgir, ele lhe penniir
manter a nota. É o grito o que o sustenta, e não o silêncio ao grito. O grito faz de alguma
forma o silêncio se enovelar, no próprio impasse de onde brota, para que o silêncio daí

escape. Mas já está feito quando vemos a imagem de Munch: o grito é atravessado
pelo espaço do silêncio, sem que ele o habite: eles não estão ligados nem por estarem
juntos nem por se sucederem: o grito faz o abismo onde o silêncio se aloja.

Esta imagem onde a voz se distingue de toda voz modulante, pois o grito, o que

o faz diferente, mesmo de todas as formas as mais reduzidas da linguagem, é a sim-
plicidade, a redução do aparelho posto ern causa: aqui a laringe é somente f lu t i t i i

de Pa [syrinx]. A implosão, a explosão, o corte faltam; esse grito. aí. talvez nos dí a
segurança deste algo onde o sujeito só aparece como significado... mas em que? Jusí;i-
inente, nessa brecha aberta que aqui, anónima, cósmica, em todo caso marcado num canto

por duas presenças humanas ausentes, se manifesta como a estrutura do Outro, e tanto

mais decisivamente que o pintor a escolheu dividida em forma de reflexo indicando nos
bem, neste algo. uma forma fundamental que é a que encontramos no afrontamento, na
colagem, na sutura de tudo que se afirma, no mundo, como organizado.

Fig. X1I-3
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É por isso, quando se trata, na análise - onde a palavra corre, e da qual se faz
m uso aproximativo - de silêncio... Silence and verbalizaiion*2, excelente artigo
«rito pelo filho de Willhelrn Fliess, o companheiro da autoanálise de Freud, Robert
licss, portanto. Seguramente Robert Fliess nomeia de um modo correio o que é
ilêncio nisso que ele nos explica. Este silêncio é o próprio lugar onde aparece o
.•eido sobre o qual se desenrola a mensagem do sujeito, é aí onde o nada impresso
eíxa aparecer o que é esta palavra. E o que é dela é precisamente, neste nível, sua
quivalência com uma certa função do objeto a. É em função do objeto de excreção,
0 objeto urinário ou fecal, por exemplo, da relação ao objeto oral, que Fliess nos
nsina a distinguir o valor de um silêncio; pelo modo como o sujeito aí entra, o faz
urar, aí se sustenta, sai, ele nos ensina a qualidade deste silêncio: está claro que
lê é indiscernível da própria função da verbalização. Não é de forma alguma em
unção de alguma defesa, de alguma predominância dos aparelhos do eu que ele é
.prcciado. É no nível da qualidade mais fundamental que manifesta a presença
nomentanea no jogo da palavra, do que é indístinguível da pulsão. De um analista
lê raiz antiga e de grande classe sem dúvida, este trabalho, esta referência é segu-
íunente de um grande preço, mostrando como os caminhos de uma certa apercepção
Io que é da presença erótica do sujeito é algo sobre o qual estamos no direito de

'azer fundo, e que é muito esclarecedor.
Contudo, esse silêncio, se, de qualquer forma denotado em sua função musical,

Só integrado ao texto quanto possa estar, em suas variedades, o silêncio do qual
1 músico saber fazer um tempo, tão essencial como o de uma nota sustentada, da
musa ou do silêncio, estaria aí algo que possamos nos permitir de aplicar apenas

JD fato da suspensão da palavra?
O calar-se não é o silêncio. Sileo não é Taceo. Flauto, em algum lugar, diz aos

auditores, como é a ambição de cada um que sabe ou que se faz ouvir: "Sileteque
cl tacete. arque aniinum atluortite"G<\m atenção, façam silêncio e calem-

se.,, são duas coisas diferentes. A presença do silêncio não implica de forma algu-
ma que não haja um que fale. 6 mesmo neste caso que o silêncio toma eminente-

mente sua qualidade, e o fato de que aconteça que eu obtenha aqui algo que se
pareça ao silêncio, não exclui absolutamente que talvez, diante deste próprio si-
lêncio, tal ou qual, num canto, se entregue a ornar com reflexões cantadas mais ou
menos em alto som. A referência do silêncio ao calar-se é uma referência comple-
xa. O silêncio forma um laço, um nó fechado entre algo que é um entendimento e
algo que, falando ou não, é o Outro, é este nó fechado que pode repercutir quando

o atravessa, e talvez mesmo o cava, o grito.
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Em algum lugar, em Freud, há a apercepção do caráter primordial deste buraco,
deste buraco do grito.^Quando o próprio Freud o articula, numa carta a Fliess"1, é
ao nível do grito que aparece o Nebenmensch, esse próximo que mostrei que é bem
assim efetivamente que deve ser nomeado, o mais próximo, porque é justamente
este vazio, este vazio intransponível marcado no interior de nós mesmos, e do qual
podemos apenas nos aproximar47.

Este silêncio, está talvez aí o modelo assim desenhado, e vocês sentiram por
mim confundido com este espaço fechado pela superfície, e dela mesma e por ela
mesma inexplorável, que faz a estrutura original que procurei figurar no nível da
garrafa de Klein.

Fig. XO-4

O que então que é preciso distinguir, nas operações que são as da palavra e da
demanda? No primeiro aspecto, no primeiro tempo, este corte que o esquema da
garrafa nos permite imaginar como sendo o de sua divisão em dois campos cujo
caráter superfície de Moebius está aí para figurar para nós o lado fechado sobre si
mesmo, o lado não duplicado, mas em urna só superfície; o lado que, no significante.

Fig. X.H-5
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dá a prevalência, a unicidade no efeito de sentido na medida em que ele não com-

porta, por ele mesmo, o avesso de um significado, na medida em que se fecha so-
bre ele mesmo e onde ele é antes de tudo este corte ao qual pode se reduzir, eu

disse a vocês, tudo que há de essencial na estrutura da superfície pois que, prati-
cado de um modo apropriado, ela faz desaparecer esta função essencial de ser sentido
e puro sentido. Ela faz aparecer aí essa duplicidade, esta face e este avesso que
para nós figurarão a correspondência, divisão do signifícante e do significado.

Ora, o que quer diz,er que na demanda se desprende, então aparece algo que é

de outra estrutura, que aparece, se se pode dizer, fora da previsão do que é deman-
dado, isto, que é figurado para vocês pela relação, que reproduzi uma vez mais
aqui no quadro, da faixa de Moebius periférica e desta rodela reduzida, deste algo
de independente que se pode desprender dela, que é queda, que é a aparição de

um resíduo, de um resto na operação da demanda e que aparece como a causa de
uma retomada, pelo sujeito, que se chama fantasma e que, no horizonte da deman-
da, faz aparecer a estrutura do desejo em sua ambiguidade, a saber, que o desejo,
se ele pode se desprender, surgir, aparecer como condição absoluta, e perfeita-
mente presentificável como sendo este algo de que o sujeito que o deseja, que o
toma, como tal no nível de Outro, o faz subsistir simplesmente por mantê-Io insa-

tisfeito, mecanismo histérico cujo valor essencial eu assinalei, que isto seja o úni-
co ponto, o único termo onde converge explicando a junção da demanda e da trans-
ferência que, no engano da transferência, o de que se trata, é de algo que, à revelia

do sujeito, gira em torno de captar de algum modo, que é imaginário ou então que
é realizado, este objeto a. que esteja aí o termo e a medida comum em torno da qual

funciona todo o nível dito da frustração, é isto que se trata de colocar, de um modo
que permita colocar a partir daí as questões, e somente a partir daí distinguir o que

Soa—-d
Fig.XII-6

a experiência pode nos permitir atualmente homologar concernindo qual é a ori-

gem, por qual porta veio a função deste objeto «? É aqui que é preciso acentuar,
lembrar sempre, que todos os nossos conhecimentos, quanto ao de que se trata

de um desenvolvimento que seria psicanaliticamente justificado, partem e se origi-

nam sempre na experiência, e na experiência da cura.
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Por isso, o estatuto do analista, não é suficiente por enquanto simplesmente

fundá-lo aqui, de qualquer forma de um modo arbitrário, prefigurado por nossas

categorias. Trata-se de ver se nossas categorias não são aquelas que nos permi-

tem precisamente fazer o mapa, compreender o que é tal ou qual tendência teórica,
no meio analítico, na comunidade dos analistas, com essa posição que, em cada
analista e, naturalmente, não simplesmente de modo isolado, mas à medida da ex-
periência que ele fez, a saber, de sua experiência formadora, do que, em cada ana-

lista, pode ser identificado como um desejo essencial para ele de referência.

Pois aqui ele surge do que, nas teorias da técnica e das comunicações, se afirma
a sobressai-se que, por colocar a ênfase, por exemplo, sobre uma técnica que faz

aparecer no nível do Outro, para o sujeito, no fantasma, a imagem fálica sob a for-
ma positiva em que ela é concebida e representada como objeto defe/latio. que há

aí algo que já se distingue nisso, que no corte, é do lado do grande A que este
objeto cai e que este objeto é carregado, pelo menos em certo registro nosológico,
especialmente, por exemplo, no caso da-neurose obsessiva, para o autor e o práti-
co que eu viso e que muitos aqui podem identificar". Está claro que por centrar em

torno do surgimento deste fantasma, enquanto que ele aparece no nível do Outro,
isto é, do analista, uma referência, uma abordagem, uma crítica da abordagem da
realidade que pareceria nessa perspectiva ser a chave, o gongo, a porta por onde
pode se resolver o acordo do sujeito com um indicado pretenso objeto real. Está aí

algo que se distingue, em todo caso, de outro pensamento, de outra teoria por
meio da qual não poderia haver análise que pudesse de nenhum modo se dizei
completa, a não ser no nível do próprio sujeito, que numa fase que é precisamente

uma fase que atravessa esta etapa puramente identificatória de localização, de
pontuação, de tateamento de um certo real que é aquele em que uma certa técnica

se confina. E na medida em que o próprio sujeito pode vir além desta identificação,
a viver o efeito deste corte como sendo ele próprio este resto, este dejeto mesmo.

se quiserem, esta coisa extremamente reduzida de onde efeti vãmente ele partiu, a
uma origem que não se trata tanto de conceber como aquela de sua história, mas

como essa origem que permanece inscrita na sincronia, no próprio estatuto cie seu

ser. Que algo, um tempo, seja experimentado como: que ele seja este objeto, scj;i
demandado ao Outro, seja que se lhe demande seio, até mesmo dejeto, excremento

falando propriamente; em outros casos, em outros registros, em outros registros

que não são os da neurose, esta função da voz ou do olhar.
Aqui é essencial a referência que fiz cm seu tempo a propósito da transferência,

no ponto onde, na história, aparece o surgimento, surgindo num modo primordial ,

velado depois, mas num texto célebre de Platão que guarda para nós o testenut-
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nho; trata-se do texto do Banquete. No fim desta sucessão de discursos onde se
constitui o £\>p,7toofov destes discursos que são ênavvov * EQWTOÇ elogio ou ilu-

minação, de todo modo louvor e celebração da função do amor, eís que no cortejo

dessa gente festeira, não certamente inspirada, verdadeiros perturbadores, verda-
deiros personagens vindos aqui subverter todas as regras dessa celebração extra-

ordinariamente civilizada, é Alcebíades.,, Este Alcebíades que, contudo, se encon-
tra assim no cume do diálogo, e ainda que a maior parte dos tradutores, na tradição
francesa, desde Louis Lê Roy até Racine"4, e até o senhor Leon Robin, não te-

nham acreditado, com certeza, de nenhum modo, dever se passar deste comple-
mento essencial, sabe-se que certos tradutores no passado cortaram aí, recuaram,
como se isto não fosse senão a última palavra, o segredo de que se tratava! Para

compreender do que se trata entre o sujeito e o analista, que melhor modelo que
este Alcebíades que, de repente, vem contar a aventura que lhe aconteceu com
Sócrates, isso diante de Sócrates e da assembleia dos outros eminentes e sábios
convidados? Ele diz então, deste Sócrates, ele faz primeiro elogios, e em que ter-
mos! Nestes termos que lhe figuram ao modo de um paramento, de uma caixa...

atravessada por algo que envolve um objeto precioso e que, frequentemente no
exterior, se apresenta sob uma figura grotesca, caricatural, deformada. A antiga figura
de Sócrates em seu aspecto de Silene, se ela não é verdadeira, não é bela, ela sai dal í,
vocês sabem, e na origem de seu grande livro, Rabelais1-" o retoma quando ele se

dirige àqueles que são feitos para compreendê-lo: os bebedores muito sofisticados
e os bexiguentes. De todos os tempos, uma assembleia que se escolheu foi, fora e
dentro, retomada com humor, como especificada por algum traço de caricatura. Acon-
teceu que aqueles que constituíram meu auditório durante dez anos. não foram, de

fora, ainda que em outros termos, qualificados de modo mais favorável.
Aqui, temos Sócrates, assim antes de tudo, sob esta forma enigmática, louva-

do, cantado, exaltado. E de que Alcebíades vai nos testemunhar? É que para obter

o que há nessa caixa, o que é o segredo de Sócrates, se posso dizer, de que ele não
foi capaz? De que nos di?. ele que ele foi? De nada menos que de mentir, pelo me-
nos é ele que o diz. Pois que da mesma forma tudo o que ele nos descreve de sua

conduta de declaração de amor, de sedução a Sócrates, é algo que ele nos apre-
senta como sendo inteiramente dirigido para a obtenção, setn dúvida por um mo-

mento, da parte de Sócrates, do que é no fundo dele dessa ciência misteriosa,

enigmática, profunda, de que nada de mais seguro não lhe é dado senão esta extra-
ordinária àtoTtía de Sócrates; deste algo que, em sua conduta, o deixa fora, o distingue
de tudo que está em volta dele, o deixa, digamos a palavra, sem dependência. E se
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Alcebíades leva as coisas tão longe que por parecer ter aí a ocasião de fazer a
demonstração da virtude de Sócrates, já que o curso de suas investidas vai leva

Io a ir dormir à noite sob o mesmo cobertor que ele, o cobertor de Sócrates e, além
disso, meus deus, era provavelmente algo que valia a pena ser observado, pois, se
acreditamos nos testemunhos, acontecia que Sócrates se lavava, mas não sempre,

t aí, se, às declarações deste ser... do qual é dito aliás que Sócrates lhe dedica um«
particular atenção, e que é uma atenção de amor, é um fato, que Sócrates o manda
embora e que toda a fábula, eu diria... pois como saber se, contando-a, Alcebíades

mente ou não? Seguramente ele testemunha: "eu fui astucioso, eu menti", mas como
qualificar esta mentira, quando ele tinha em vista o que ele mesmo não poderia
mesmo se dar conta? Pois o que quer ele? Será que a verdade é tão preciosa a

Alcebíades, que é aquele que é a própria imagem do desejo que vai sempre direia
mente diante dele, rompe todos os obstáculos, fende as vagas da sociedade até ao
termo onde chega ao fim de sua carreira e é abatido?

O que é então este âYÒdp-â de que sé trata e que é aqui o centro da cativação

de Alcebíades pela figura de Sócrates? E que querdizer... que quer dizer isso, que
lhe responde Sócrates:

"Tudo o que acabas de dizer... tudo que acabas de dizer é algo que não

tern para ti razão e lugar senão isto, que tu amas Agatão".,.

Deixemos a figura de Agatão cujo nome cedo ou tarde poderia nos servir para
sonhar. Indiquemos somente que não parece que ninguém antes de mim tenha feito
a descoberta de que os propósitos imputados a Agatão em O Banquete só pos-

sam ser qualificados de caricaturais: que o modo como ele louvou o amor é preci-
oso, mas que, em seu efeito, só teria articulado os versos mais derrisórios; até o

modo como são aliterados sublinha o traço excessivo que faz dele o que poderia

mós nitidamente criticar bem mais legitimamente do que o fez Nietzsche'"*para
Eurípedes, como um trágico, seguramente apontando para a comédia... Mas que

importa! O de que se trata, nSo é de fazer aparecer para nós a estrutura, a estrutura
de engano que há na transferência que acompanha este certo tipo de demanda:

aquele do ãyc(Àp,a escondido? Que esta transferência muito especial que temos o
direito, ., que é posto aí no ápice do que é o amor, será que não vemos se reenviai',
mesmo que com acentuações contrárias, duas palavras de amor: a de Alcebíades e
a de Sócrates que, já disse, com acentuações que não são as mesmas, caem sob a

chave da mesma definição. O amor, é dar o que não se tem a alguém (j tu' não í/i/i'i:
E verdadeiro que Alcebíades pode dar o que não tem, a saber, o amor que lhe

pede Sócrates; o amor que o enviará o seu próprio mistério c que no diálogo de
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Alcebíades é incrivelmente figurado, de um modo que me parece igualmente atual
para nossa reflexão aqui, pois é nesta pequena imagem que aparece no fundo da
menina dos olhos, é neste algo que, na visão, não é visão, mas é o interior do olho,

é a este lugar, onde situamos este objeto fundante que é o olhar, que no texto de

Platão, Alcebíades é enviado. E que Sóerates não o queria, está aí também uma
articulação essencial, mas que demanda ser retida. Por que ele não quer? Pois que

cada um sabe muito bem que Sóerates é. não somente dito ligado a Alcebíades,

mas até ao ponto de ser ciumento; é o texto e a tradição que nos dizem.
É o que Sóerates reenvia a Alcebíades, é também algo que ele afirma não ter,

pois ele não tem nenhuma ciência que não seja, diz ele, acessível a todos. B a única

coisa que ele sabe, é a natureza do desejo e que o desejo é a falta. É aqui que as
coisas ficam suspensas no texto do Platão e que, após a dispersão de uma parte da
assembleia cansada, a passagem através do sono de outro lado, as coisas se en-
contram na manhã numa discussão sobre a tragédia e a comédia. O que é essencial
é esta suspensão em torno do ponto onde Alcebíades é enviado, para o que? O
que chamaríamos de verdade de sua transferência. E o que ele procura obter de

Agatão, se não é, falando propriamente, o que é definido em Freud como o desejo
histérico? O que Alcebíades simula, é o que foi precedentemente definido no Ban-
quete como o mérito máximo do amor: o fato que o desejado, o desejável se faça,

se coloque, se devote corno sendo o desejante. E está aí, e é por isso que ele pensa
fascinar o olhar daquele que de todas as maneiras já vimos por ser um personagem

de tipo extraordinariamente incerto quanto ao fundamento de sua palavra.
Tal é a via por onde nos c aberta e desde uma antiguidade, vocês vão ver, que

lhe dá todos os seus títulos de nobreza, a dialética da transferência se se pode
dizer, a entrada na história de uma questão, falando propriamente, analítica. Pro-

porei fazer a prova num texto que escolhi - que já propus a alguns e que espero
será escolhido e aceito por alguns - de lhes mostrar a propósito de um texto pre-
cisamente escolhido em razão do que, seguramente através das escolhas, talvez

prematuras - é um artigo onde o autor de que se trata faz suas primeiras armas -
mas o preço deste artigo é de dar o testemunho, de fazer a prova de sua primeira

experiência analítica, e de sua primeira experiência analítica com o silêncio, que
seja justo ou não que ele intitule isto O silêncio é outra questão, pois em suma,

não é talvez verdadeiramente de um silêncio que se trate. Mas onde é conduzido,
com toda coerência - e não se pode dizer, no primeiro aspecto, sob a influência de

que orientação doutrinal -, em que ele é conduzido em sua concepção da relação
do sujeito ao objeto parcial e do Outro a este enigmático objeto total do qual se crê
poder pura e simplesmente depositar a sorte e o futuro nas mãos do analista, ali
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onde ele é conduzido, e o modo como ele tem que se orientar com suas diversas
referências que lhe oferecem, que lhe são oferecidas pelas doutrinas mais ou me-

nos correntes ern sua diversidade, é algo que seguramente não posso fazer seguir

senão num seminário mais reduzido do que este aqui, mas que é, afinal de contas,
a coisa essencial que nós visamos.

Se estas categorias, se sua articulação, a do S e do A e do a têm algum sentido,

nSo é de poder se juntar a não sei que bagagem cultural destinada a ser aplicada
onde se pode, mais ou menos cegamente. Essas coisas são construídas em torno

da experiência analítica e, da experiência analítica, não é o menos precioso saber
como o analista a pensa, que ele queria ou que não queira fazê-lo em termos de
pensamento. Que ele se exprima, "eu não sou daqueles que filosofam" não muda

em nada a questão; quanto menos se quer fazer filosofia, mais se faz, também é

absolutamente obrigatório que, numa experiência como a experiência analítica, o
sujeito deixe ver o que chamaremos de fundo do seu saco e que. numa análise, o
analista esteja tanto eni causa quanto q analisado é o sentido e a direção disso ao
qual lhes dirijo.

E não é por nada que no nível desta experiência de um silêncio prolongado com

uma paciente, o autor ponha na frente a revelação daquilo que ele chama, aliás
impropriamente, sua contra transferência. Tenho dito frequentemente, o termo é
impróprio, e tudo que é da posição do analista, tudo e inclusive o conjunto e a

bagagem de suas regras, de suas indicações, de sua doutrina e de sua teoria, deve
sempre ser posto na conta do que chamamos transferência, quer dizer que não é.

em nenhum caso, o que quer que seja que não possa ser posto em susptíição pelo
analista, em suspeição de participar para ele de uma identificação indevida.

Tradução: Ivan Corrêa
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LIÇÃO XIII

24 de março de 1965
(Seminário fechado)

Chegaremos antes do final deste ano, encontrando alguma regra, algum estilo?
Seguramente o tempo é curto. Nós tivemos já dois seminários fechados ao longo
dos quais vocês tiveram comunicações... Quem não está de acordo? S3o comunica-
ções, é o nome que merece o que vocês ouviram. Vocês puderam tomar notas e as
coisas foram dispostas a princípio para que pudessem procurar esses textos. Aque-
les que tiveram a chance, que vieram no momento certo puderam com certeza tê-los.

Como tive a imprudência de dizer que para os que tomariam o texto de Leda ire
eu esperava deles uma colaboração - o que provavelmente no espírito de meus
ouvintes implicava que aqueles que tomando o texto não trouxessem nenhuma
contribuição seriam, como se diz na escola onde parece que estamos ainda, marca-
dos -, o resultado é que vi com espanto que algumas pessoas não pegaram o texto
de Leclaire para não correr o risco de uma repreensão por não ter respondido. A
gente aprende em qualquer idade. Basta crer que podem permanecer cantos de
ingenuidade em alguém que poderia se acreditar cheio de experiência... felizmente
a esse respeito não sou ingénuo demais,

É necessário lembrar agora que o que fazemos aqui é alguma coisa à qual eu dei
a característica de fechada, não que não pudéssemos esperar dar u linha e o campo
disso que deve se operar num outro lugar, quer dizer, a elaboração completa, ana-
lítica, das consequências da pesquisa que faço pura vocês este ano, e que acon-
tece este ano. por exemplo, poder se intitular ontologia subjetiva. O termo subje
tivo sendo tomado aqui num sentido de um qualificativo ou de um predicado ob
jetivo. O que não quer dízer que. é a ontologia que é .subjetiva, A ontologia do sujeito
- e qual é a ontologia do sujeito a partir do momento em que há inconsciente? ••••,

é sobre isso que tentarei este ano traçar para vocês as linhas. Isso tem conseqii
êncius não somente no nível da crítica como se diz, mas da responsabilidade do
psicanalista, termo tão difícil de evocar no contexto da sociedade psicanalítica, O
que isso comporta, com efeito, nesse nível deve ser construído, articulado, num
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lugar outro, e não é fácil reunir um colégio onde as coisas possam ser colocadas
neste nível aqui, na margem do que persigo este ano como lição para vocês, para
dar uma certa amostragem. Então haverá sempre uma certa arbitrariedade na esco-
lha daquilo que apoia a linha - que nós tentamos precisar aqui, em seu nível de
fundamento necessário - daquilo que a apoia vindo de diversos domínios. Vocês
o viram ilustrado pelo que extraímos da teoria dos números.

Amostragem também do que pode interessar ao analista em um trabalho de
articulação concreta a respeito de um caso; trabalho de articulação essencialmen-
te animado por nossa linha de pesquisa. E é isto que hoje vai ser colocado à prova
por um certo número de respostas das quais teremos que qualificar a pertinência.
Não direi por hoje, mais nada. Então avançando na experiência vamos ver o que
isso vai dar.

Mas não queria deixá-los sem indicar oportunamente - pois não podemos dei-
xar passar este acontecimento —, o valor de imagem que deve ter para nós a proeza
desta semana, aquela que se passou a mais de cento e setenta e cinco quilómetros
no espaço e, como eu disse, a nossos olhos toma valor de imagem. Não o comen-
tarei hoje, pois isso nos levaria muito longe. Peço a vocês simplesmente para so-
nhar com o valor que pode tomar nosso major do espaço, o chamado Leonov, em
relação a isto que nesta ontologia do sujeito, representa justamente que o homem
pode ser propriamente esta coisa ejetada e religada, ao mesmo tempo em que é o
objeto a. Caso ao qual... Hoje estou meio desajeitado para desenhar as coisas,
mas não é ainda muito difícil: eis nosso major e eis o objeto u. A cápsula seria o $...
e então, onde está o desejo, senão no nível do Outro, a URSS?.,. Fico feliz que isso
lhes faça rir, porque esta façanha, uma das mais sensacionais que se pode atribuir
aos homens, esta façanha tem incontestavelmente uma face cómica que se liga
profundamente ao que é efetivamente a estrutura últ ima do fantasma, como tal
realizada. Pode-se certamente encontrá-la em outros registros, mas pode-se dizer
que não é sem importância que a tenhamos ali sob a forma a mais perfeitamente
dessexualizada.

Vocês sabem que não é a esse respeito que introduzi algumas reflexões sobre o
cosmonauta, aqueles que escutam meu curso podem lembrar que a propósito do
silogismo clássico '"Sócrates é mortal", tentei fazer um outro, com um aspecto
caricatural, sobre Gagarin, Lsso não é a perspectiva propriamente do que se acha
aqui, não a se articular - e retornarei a isso - mas a se esboçar. Não creio dizendo
isso hoje aliás, estar fora completamente de nosso campo. O que é da posição
subjetiva, a saber, se ela é totalmente redutível logicamente ou se, esta posição
subjetiva enquanto ela interessa ao sujeito do inconsciente, devemos toma-la em
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consideração do lado de um resto, a saber, justamente esse objeto «. E entre esses
dois termos que vai se manter, se a coisa se persegue rigorosamente, a questão

que pode ser colocada a respeito da fórmula literal, mesmo gráfica, a formula literal
decantada pela operação do alambique de Leclaire.

Pergunto agora, quem são aqui os presentes entre aqueles com os quais conta-
mos. Vejamos: Valabrega está aí, Irigaray, Lemoine lá, sei que Oury está aí. Kotsonis
Diamantis. está, obrigado, Jennie Lemoine, Francine Markowttch, senhorita Mondzuin

e Major.

Serge Leclaire - proponho começar a discussão sobre esse texto talvez por
considerações que arbitrariamente qualificarei de teóricas". TénYa ver com o que
Oury e Valabrega trazem sobre a questão do fantasma precisamente. Talvez Oury

pudesse começar.

Título da exposição:

A propósito da comunicação de Serge Leclaire de 27 de janeiro de 1965,
"SOBRE O NOME PRÓPRIO",

Jean Oury - me aborrece que só tenha doze minutos porque o texto que tenho
aqui, se for rápido, levaria cerca de trinta minutos. Então, certamente terei que saltar
muitas coisas que poderiam ser importantes. Mas, pode ser que na discussão possa
introduzi-las. Aexposição de Leclaire da última vez inspirou-me de uma maneira um
pouco poética; escrevi uma pequena epígrafe que poderá ser desenvolvida depois.

Admitimos que o "POOR (d) F e- LI" é uma Cestaít fonemática. que se organi-
zou com o nome próprio do sujeito - está demonstrado no texto - ou mais exala
mente, em torno de seu prenome e do nome do pai. Figura partida, dividida, que e
reajustada segundo as leis de um processo primário: proferido no momento de
evanescência do Sujeito, grito de um gozo primitivo, cristalizado, que se inscreve
para indicar o caminho quase inaecessível - eu retomo, talvez sob uma outra for-
mulação o que dizia Leclaire - uma espécie de Holzweg do significante o mais ín-
timo. Placa de interdição para a fenomenologia cia significação; entrada no domí-
nio do nSo-sentido, premissas do inconsciente, dimensão vetortal de um ponto de
origem mais ou menos mítico; este ponto de clarividência fora do campo reflciíi lo
refletindo, de onde se pode ver surgir a essência da imagem aí onde o " Wo es M w..."
concretiza a história do sujeito falante. Antes de formular algumas criticas a irv
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peito da exposição de Leclaire, queria indicar a título de hipótese - mas a título de

hipótese - a função possível e a génese desta Gestalt fonemática "POOR (d) J'e-Li"
Aqui sou obrigado a reduzir ao máximo, porque fiz um sobrevoo rápido e parcial

de uma literatura neurológica, para tentar ver quais eram os fatores. Assinalo que
emprego essa expressão de Gestalt fonemática, no sentido que lhe dá Conrad, o
neurologista, quando ele retoma o estudo "gestaltista" da afasia a partir de Ooldstein,

etc. Assinalo que Conrad distinguia na génese da gestalt, uma Vorgestalt ou

Prégestalt, de uma Gestalt final... Pulo tudo isso... e penso que essa gestalt "POOR
(d) J'e LI" se aproximaria muito do que Conrad chama unia Prégestalt. Um outro
aspecto dessa Prégestalt, o que quer que seja mesmo essa Prégestalt "'POOR (d)
J'e LI", pode nos evocar uma outra concepção que é a concepção de Guillaume a

respeito do período da palavra-frase não diferenciada. Jaculatória secreta, acom-
panhada de uma espécie de cambalhota, como o diz Leclaire, esse "POOR (d) J'e
LI" é uma espécie de palavra-frase privilegiada contendo em si a origem de todos
os desenvolvimentos sintéticos posteriores.

Vamos nos deter ainda um instante para indicar que essa Prégestalt fonemática

pode se situar, de uma forma muito marginal no que Luria e Youdovitch descrevem
com o nome de linguagem simpráxica. No artigo sobre "L<? mutisme et lês silences

de l'énfam""•', os autores comentam a análise feita por Zazzo das concepções de
Luria e definem a linguagem "sympraxique" como se diferenciando da:

"linguagem real, pelo fato de que não se desenvolve da realidade e da

ação. É confundida na atividade imediata. É apenas urna forma de subli-

nhar o gesto, a mímica nu a ação. "

Eles a distinguem da linguagem planificadora e da linguagem informadora. Dei-
xo isso pra lá...

Entretanto, mesmo se lembrarmos a articulação possível dessas concepções com
noções tais como o esquema motor ou os desenvolvimentos teóricos de Schilder,

poderíamos citar também o que diz Ombredane, e que é interessante, a respeito da

génese da linguagem da criança.
Tudo isso no entanto não parece cercar de forma precisa o problema e parece

ser mais importante, mais urgente e mais próximo de nosso assunto, referirmo-nos

u urn estudo de André Thomas, um estudo muito preciso. Esse estudo, do qual
indico apenas a referência, se intitula - esse estudo apareceu em um artigo da Pressa

Médicale de fevereiro de 1960: "La caresse auditive au nourrísson - lê prénom et

te pseudonyme "l53. Desde os primeiros dias da infância a criança é estranhamente
sensível ao seu nome... e esta sensibilidade específica parece algo de rnuito par-
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ticular e simplesmente outra coisa que o fenómeno descrito por exemplo por Mykcllnisi ""
a respeito dos primeiros sons aos quais o bebé responde: aqueles que reproduzem
seus próprios balbucio» provocam, diz ele, uma parada dos murmúrios.

Enfim lembremos aqui os dados fundamentais que Jakobson articula em uma

antiga comunicação, de setembro de 1939, sobre:

"as leisfdnicas da linguagem infantil e seu lugar na fonologia geral, file

diz que não se pode explicar a repartição dos sons, por ocasião da passa-

gem do balbucio à linguagem, no sentido próprio da palavra, a não .ter

pelo fato da passagem mesma, ou seja, pelo valor fonemática que adquire
o som".

Mais adiante: "A riaueza fonética do murmúrio cede lugar à uma restrição

fonológicá".

Então, antes mesmo do que chamo a "redução fonológica" que inaugura a or-
ganização da palavra, desde a época do murmúrio, do balbucio, antes que a l i n - .

guagem se determine em um sistema fechado, se crê em uma polivalência fonética
potencial, uma fonética abundante na qual a criança se individualiza segundo um
esquema que lhe é pessoal. Não haveria desde essa época — é a hipótese que for-
mulo - a formação de uma espécie de grade pessoal, de um sistema de crivos
fonológicos, no sentido que, empregado por TroubetEkoyIM, eu não cito, esses
crivos fonológicos seriam como a clave - no sentido de uma clave de escritura

musical - que permitiria decifrar a articulação do sujeito com o significante e seus
semelhantes. Ora esta chave não estaria exatamente próxima dessa Gestalt fonemática
de que falávamos anteriormente? Esta Gestalt funcionaria um pouco como um
sistema de ressonância decodificando na linguagem ambiente as formas de signi-

ficação para poder se organizar em uma mensagem penetrada pelo crivo pessoal. E
o problema análogo aquele que... que citamos, da relação existente entre as l ín-
guas estrangeiras e a língua materna, mas também sobre o plano patológico, pode

se aproximar esses fenómenos daqueles das ilusões verbais ou ainda dos delírios

de auto-referência.
Mas parece que é também o modo de funcionamento do sistema pré-conseíeme

no qual se organizam as Wortvarstellungen. Sobre esse assunto, penso que seria
interessante lembrar rapidamente algumas citações de Laoan no seminário de j a -
neiro de 1 962, Ele diz:

"O que nos interessa no pré-conscien/e é a linguagem, tal como da é ç/í*

tivamente quando se ouve falar: ela esconde, articula nossas penxamcH-
tos... no inconsciente estruturado como tuna linguagem,,, inu.i não i' /mil
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exprimi-lo em uma linguagem comum. A linguagem articulada do discur-

so comum em relação ao sujeito do inconsciente está do lado de fora, um

fora que conjuga nele o que chamamos nossos pensamentos íntimos. Esta

linguagem que corre fora, mas não deforma imaterial - quilos de lingua-

gem, discos, etc. - esse discurso é inteiramente homogeneizdvel corno algo
que se mantém de fora. A linguagem corre as ruas: e ali há efetivatnente

uma inscrição. O problema é o que se passa quando o inconsciente, chega

a se fazer ouvir, é o problema do limite ente o inconsciente e o pré-cons-

ciente ".

E ainda: ., . , .
"Se devemos considerar o inconsciente, é esse lugar do sujeito onde isso

fala, onde alguma coisa não sabida do sujeito é profundamente remanejada

pelos efeitos de retroação do significante implicado na palavra. É, portan-

to, e pela menor das palavras, que o sujeito f ala, que ele pode f aze r apenas,
sempre, uma vez mais, se nomear sem sabê-lo, sem saber por qual nome ",

E enfim:
"O estatuto do inconsciente está constituído em um nível mais radical: a

emergência do ato de enunciação ".

É um simples chamamento e podemos supor que essa Gestalt "POOR (d) J'e
LI" está muito próximo do ponto de emergência ou de evanescência do sujeito.

Um sujeito, por exemplo, que sai de um coma responde ao apelo de seu nome antes
que possa acordar ao ruído de uma frase qualquer. Argumento suplementar para
significar que essa Gestalt indica o sujeito falante. É aqui, por essa face, por esse

ponto, que o fantasma pode ser observado -cê aqui que chego à crítica de Leclaire
- mas esse ponto de referência não é de modo nenhum o fantasma. E está aí uma

crítica que poderia fazer a Leclaire por ter assimilado seu "POOR (d) /'e LI" a um
fantasma. Fundamentalmente, o fantasma é bem mais de essência escópica. Pode-

mos, certamente, citar Freud que na carta a Fliess de 25 de maio de 1897, emife a

hipótese de que:

"Os fantasmas se produzem por uma combinação inconsciente de coisas

vividas e ouvidas, seguindo algumas tendências".

Mas o problema permanece. A apropriação fenomenológica do fantasma coloca

o problema du imaginação do fantasma. Mas este problema impl iça o equacionamento

de um certo quadro simbólico. Parece-me com todo rigor, que essa Gestalt fonernática.
sonora, indica o ponto de onde se pode ver surgir a imagem privilegiada de um fantas-
ma fundamental, grito conjuratório e a abertura marcando a entrada em jogo do Outro.

Lição de 24 de março de 1965

Assim colocado, parece-me que podemos articular melhor o que diz Lcclaire

evitando o risco de cair em uma disputa especular com o paciente, risco que pode
resultar de uma busca obsessivo-estétíca de uma chave fundamental do problema

que é colocado pela relação analítica". Parece que há aí. de fato, a busca de utnu
garantia que longe de ser um além da angustia em direção ao lugar mítico do gowt dt»

Outro, grande Outro, não é mais que um evitamento, com uma recaída possível na

direção de uma alienação possível do desejo do sujeito analisado no desejo do una
lista. Podemos formular isso de outro modo. O que parece estar aqui em questão é íi

problemática do falo na relação analítica. O caminho que nos leva em direção à unicidade
do sujeito, significado pelo nome do pai, passa pela Spaltung, a splitting que é

fenomenologicamente o surgimento do falo no caminho da significação.
Faço aqui referência a uma nota de Lacan do mesmo seminário, H) de janeiro de

1962, que após um desenvolvimento matemático da função periódica (...) comenta:

"A primeira coisa que encontramos é isso, é que a relação essencial desse

algo que buscamos como sendo o sujeito antes que ele se nomeie, no uso que

ele pode fazer de seu nome para ser o significante disso que é significado da

questão, da adição dele mesmo a seu próprio nome; é do splitter, de dividi-lo

em dois."

Por outro lado, a Gestalt fonernática, por sua essência da ordem do grande A, do
Outro, é aí que está o ponto de ambiguidade, quer dizer para si mesmo e para os

outros. O surgimento, na relação analítica, desse ponto de ambiguidade merece, com
efeito, ser definido de uma forma particularmente precisa. Alguma coisa aí tem a ver
com o ponto de reversão, ponto de articulação entre o Imaginário e o Simbólico.

Tentei reduzir ao máximo minha exposição.

Jacques IMCMI - Obrigado por tê-lo feito. O que você fez a mais, veremos corno
vamos fazer.

Serge Leclaire - Entre a escolha de responder imediatamente com detalhes, a
cada intervenção por urn lado, ou, por outro, por sublinhar um ponto, pronto para

correr o risco de deixar passar em suspenso e dar a palavra a outros, escolhi u
.segunda fórmula porque penso nSo ser oportuno que nem eu ncrn Lacan ifiome

mós a palavra para começar. Penso que convém que aqueles que se expressaram
por escrito o façam hoje diante de todos.

O ponto particular que quero sublinhar e que me traz problemas é a prevalência

do elemento escópico que Oury desenvolve como constitutivo do fantasma. Sem
dúvida, é isso que é comumente evocado quando se fala de fantasma, mas nu-
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pergunto se, analiticamente falando, não temos que distinguir as formas do fan-
tasma segundo a natureza do objeto - objeto no sentido lacaníano, quer dizer objeto
n ~ implicado no fantasma. Dito de outra maneira, trata-se de um objeto da esfera
escópica, da esfera visual, de acordo, mas no exemplo escolhido por mim trata-se
de um objeto de outra natureza, que é precisamente um objeto do domínio da voz,
da esfera digamos vocal e acústica. Não sei se convém necessariamente reduzir
esse objeto a uma dimensão escópica. Deixo a questão aberta, pois penso que haverá
lugar para discuti-la.

Sobre a questão do fantasma, será que Valabrega, que tinha uma questão
terminológica para precisar, quer tomar a palavra?

Jean-Paul Valabrega - o que eu tinha a dizer retoma um dos pontos levanta-
dos há pouco por Oury. Era uma observação muito breve, para a qual dou apenas
uma dimensão terminológica e que as observações terminoiógicas podem natural-
mente ter, pois preciso dizer a Serge Leclaire que, no conjunto, achei sua exposi-
ção extremamente satisfatória.

Retorno, como Oury o fez, com a fórmula "POOR (d) J'e Li" da qual Leclaire fez,
como Oury nos disse, um fantasma e até um fantasma fundamental, a Urphantasie.
É sobre esse ponto que coloco igualmente a observação que quero fazer. Uma fórmula
desse género pode ser considerada como um fantasma? Penso que não. Penso
que a fórmula contém elementos de base ou elementos significantes do fantasma
fundamental. Apenas, um não se reduz ao outro.

Sobre o conteúdo escópico, sobre a forma escópica da qual se vem falando,
não estarei totalmente de acordo com o que disse Oury, mas antes estaria de acor-
do com a indicação que Leclaire acaba de dar. Diria que o que pode colocar em
acordo os defensores do escópico, se posso dizer assim, e os defensores das dis-
tinções necessárias a fazer no nível das pulsões na constituição do fantasma fun-
damental, definiria o fantasma como uma história que se conta, ou mais exatamen-
íe uma história que é contada, que se vê contada, o que não implica nada quanto
a saber quem a conta e onde ela é contada e para quem é contada, O que importa
é que a história contada possa se referir a um conteúdo escópico ou a urn outro; o
que eu veria de essencial no fantasma dito fundamental, na Urphantasie, é que, a
meu ver pelo menos, ele desemboca necessariamente em um mito. É por isso, aliás,
que em psicanálise não se pode fazer outra coisa a não ser passar perpetuamente
do significado ao significante pela significação, e em todos os sentidos dessa
passagem. Essa definição da análise se apl iça evidentemente à descoberta do fan-
tasma e do fantasma fundamental.

Acrescento um pequeno ponto que me pareceria interessante perguntara Leclaire
como complemento de sua exposição. É isso: quais são, em seu caso, us condi

coes clínicas de obtenção da citada fórmula? Sobre o que eu disse da análise, <|Utí
passava do significado ao significante pela significação, pode-se dízê-lo - aliás
isso n3o é uma crítica; não há nenhuma no que digo ali; é o que fez Leclaire em sua
exposição, o é que, uma última vez, reduz o alcance de minha observação a uma
questão de distinção de termo.

Serge Leclaire - Eu teria dificuldade de responder em poucas palavras à ques-

tão das condições clínicas de obtenção dessa fórmula. Ela vem, ela surge, ela c
entregue. Aliás, essa fórmula é um exemplo típico disso.

Mas, queria me deter um pouco sobre a questão do fantasma tal como o
argumenta Valabrega. Ele diz que, para ele, fantasma é alguma coisa como o argu-
mento impessoal de uma história. De acordo, a crítica talvez se coloque a respeito
dessa fórmula, mas ela não é totalmente justificável, pois essa fórmula parece mesmo
representar para o sujeito o esboço, por menor que seja ele, de uma história; e não
unicamente de uma história, de um tipo de ação. Quando evoquei o gesto da cam-
balhota, enfim a realização mesma, somática, que acompanha a fórmula ou que realiza
a fórmula penso que se produz algo do nível da realização sumária do modelo de
uma história. Retornarei talvez de uma forma mais precisa sobre isso daqui a pou-

co, se houver tempo.
Queria agora pedir a Sra. Irigaray para comunicar suas observações, pois

me parece que elas se reportam, que elas podem completar por um lado aquelas

feitas por Oury sobre a questSo do nome ou a questão da sensibilidade ao nome.
e talvez também por outro lado porque ela retoma o problema do corpo no caso
dessa observação.

Luce Irigaray - A. respeito do seminário de Leclaire, queria fazer três observa
coes sobre coisas bastante diferentes,

A primeira observação concerne a diferença que existe, a meu ver, entre o
nome e o patronímico, diferença que a meu ver, não foi bastante percebida pui"
Leclaire. Quando Leclaire fala do nome próprio, dá como exemplo Georges-Phílippe
Elhyani, e quando Lacan falou disso, aliás, deu como exemplo Jacques Lacan, Ora.
parece-me que entre Elhyani e Lacan por um lado, Jacques e Georges-Philippe por
outro, existem diferenças importantes. Lacan e Elhyani não são nomes próprios,
enquanto que, Lacan ou Elhyani, o sujeito é apenas elemento de um grupo, e w
poderia invocar a esse respeito o que uma linhagem exige daqueles que poriam
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seu nome, em detrimento da singularidade de cada um. Georges-Philippe, Jacques,

situam o sujeito nessa linhagem, eles são de alguma maneira a imagem sonora do

sujeito. Eles dão conta da singularidade do sujeito ao menos no interior do grupo
Ethyani ou Lacan, mas eles dão conta disso, sobretudo no nível imaginário, o que
não exclui já evidentemente, a presença do simbólico. Pode-se notar a esse respei-
to que a criança jovem é sempre chamada por seu nome, especialmente por sua

rnãe. Ao contrário, se um outro na linhagem e particularmente o pai se chama Georges-
Philippe ou Jacques, se coloca um problema crucial para o sujeito e a homonímia

do nome, especialmente entre pai e filho ou mãe e filha, é frequentemente, me pa-

rece, um handicap para o futuro do sujeito.
Evidentemente, quando o sujeito sai do grupo Elhyani ou Lacan, ele não pode

se significar a não ser como Georges-Philippe Elhyani ou Jacques Lacan, porque

ele encontra outros Georges-Philippe ou Jacques. Pode-se notar que isso se situa
grosso modo no momento da escolaridade, momento chave para a posição no Édipo

e acesso ao simbólico. A esses Georges-Philippe ou Jacques primordiais e imagi-

nários se acrescentam então o Elhyani, o Lacan, que vão situar o sujeito na soci-
edade onde ele entra então verdadeiramente, a família sendo finalmente mais uma
outra mãe do que uma verdadeira sociedade. O nome próprio é então conjunção

de uma imagem sonora e de uma marca simbólica. Mas, resta sempre me parece,
uma diferença, notadamente no nível da identificação, entre os Georges-Philippe

ou os Jacques ou os Elhyani e Lacan. Por exemplo, o sujeito não reage da mesma

maneira à morte de um Georges-Philippe e à morte de um Elhyani.
Agora, a segunda observação: gostaria que Leclaire explicasse o que quer di-

zer, quando ele fala da máscara vazia do inconsciente, porque de fato seu texto

não parece considerar o inconsciente como vazio. Aliás, parece-me que se os ana-
listas consideraram o inconsciente como vazio, eles estão muito mais próximos de
Claude Lévi-Strauss do que dizem. Se o inconsciente é vazio, ele se manifesta

unicamente por cadeias de comportamento, esta palavra sendo entendida em um
sentido bem amplo, e não por conteúdos imaginados ou fonemáticos. Este proble-

ma do inconsciente cheio ou vazio parece inteiramente fundamental e se os analis-

tas podem tão dificilmente falar do inconsciente, não seria justamente porque há
antes de tudo uma estrutura observável por oposição, ou pelo menos por compa-
ração com outros inconscientes, estruturas por sua vez semelhantes e diferentes

de tal ou qual sujeito?
Terceira observação: se o inconsciente nasce do encontro do orgânico e do

signifícante, por que Leclaire invoca experiências de diferença intensa, movimen-

tos de cambalhotas, atitude de reversão que se situara, parece-me, num nível pro-
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priamente corporal? Leclaire quer dizer com isso que o comportamento corporal
do bebé está desde já organizado de fornia paralela àquele do signifícante? Mas

não seria então suprimir o problema da inserção do significante no organismo, drama
donde vai nascer o inconsciente? Parece-me que a originalidade do orgânico não
está muito preservada. Ao menos que o que Leclaire sugere, é que se trata aí de
uma espécie àefort-da que o sujeito ensaia nele mesmo justamente para dominar

esse encontro primordial entre o orgânico e o significante. Mas, toca-se então no

nível o mais arcaico do inconsciente, visto que eleja está organizado?

Serge Leclaire ~ Muitas questões foram colocadas. Três pelo menos. À primei-
ra, eu só poderia deixar todo seu valor, eu ia dizer, aos argumentos clínicos avan-
çados concernentes ao valor privilegiado do nome. A questão que colocarei nesse

nível é: quando madame Irigaray diz que os nomes dão conta da singularidade de
cada um, mas que dão conta sobretudo no nível do imaginário, penso que uma

questão é colocada em um ponto particularmente sensível, pois sobre isso resta
precisar com mais rigor o que se entende justamente por esse nível imaginário e a
que ele se opõe. Certamente ao simbólico, mas como e em que, precisamente nes-
se caso, no nível do primário?

Sobre a questão dessa expressão de máscara vazia e do vazio em particular, creio
que isso levanta, ou que isso altva toda a série de fantasmas que nos são f a m i l i a -
res e, se posso dizer, que se reportam à oposição do cheio e do vazio. A palavra

que escolhi pode não ser muito feliz, rnas é essa imagem de máscara que me tomou,
por razões que é necessário sem dúvida que retome. O termo vazio é empregado «í

em um sentido preciso, a saber, aonde não há sentido totalmente definido, aonde

não há significação totalmente elaborada, que é um contrário de um pleno, ou
superabundância de sentido. Se vazio tem um sentido - a respeito da máscara cio

inconsciente ou da máscara vazia do inconsciente - é nessa direção que desejo
que se entenda.

Quanto à questão da implicação do corpo, à questão do encontro do orgânico

e do significante, é aí que considero como uma questão crucial, e se me for dado um

pouco de tempo, ao fim dessa discussão, penso poder retomar de uma forma prccísíi
o que eu tenho a dizer a propósito justamente do que sublinhei há pouco no valor,

poderíamos quase dizer, animador sobre o piano muscular dessa fórmula "POORíd)

J'e LI", pois me parece - eu lhes digo logo, isso não terá muito sentido para vocês
- que essa fórmula está ai, de uma certa maneira, alguma coisa como uma m única de
significante. Retomarei daqui a pouco, já disse, se houver tempo.
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Jaequtm IMCUH - Queria apenas fazer uma pequena observação concernente a

essa questão do nome. Colocarei na próxima vez no quadro a indicação em alemão

de uma obra sobre a psicologia do nome de uma tal Rose Katz, se não me falha a
memória. Creio contudo que, sobre esse assunto, o essencial foi colocado por L.
Irigaray... O essencial na distinção do nome e do nome de família é que o nome é
dado pelos pais, enquanto que o nome de família é transmitido. É muito mais im-

portante que o lado classificatório que opõe o genérico do nome de família à sin-
gularidade do nome. Isso não constitui de forma nenhuma uma singularidade, um
nome, somente, o essencial é que ele traduz algo que acompanha o nascimento da
criança e que vem nitidamente dos pais. A criança já tem seu lugar determinado,

escolhido no universo da linguagem do nome, das ilustrações às vezes as mais

superficiais...

Serge Leclaire - Lemoine, com quem terminaremos, se posso dizer assim, esta

primeira parte muito arbitrariamente dividida, das observações, digamos teóricas,

ou dos comentários de natureza teórica.

Paul Lemoine - Não tenho a impressão de que o que vou dizer é teórico, pois o
que digo me foi sugerido talvez por algumas reflexões que fiz após ter escutado a bri-
lhante exposição que Leclaire nos fez no último seminário fechado. O que tenho a dizer
refere-se a dois pontos, de um lado sobre o fato de Leclaire não ter feito alusão à última

frase do sonho que me parece essencial, pois esta frase era justamente um apelo a ele,
e fazia desse sonho um sonho de transferência. Com efeito, o que diz a última frase?

"Nós nos dirigimos, todos três para unia clareira que se vislumbrava lá embaixo". En-
tão, para mima clareira está clara! Trata-se justamente do nome de Leclaire que é invo-
cado de alguma maneira pelo paciente, e então isso é, já, um apelo ao nome.

Ora, há um segundo apelo ao nome e um outro nome, que é o nome do pai, e que

c indicado pelo licorne. O que é um licorne? É um animal fabuloso que não encon-
tra seu apaziguamento, e Leclaire nos disse isso em seu artigo escrito em 1960 cm

Lês Temps modernes, que ele repousa no colo de uma virgem. Ora, está uí justa-

mente o problema do tabu da virgindade e é necessário observar, aliás, que esta
virgem pode ser a mãe, mas ele não fez alusão em nenhuma parte neste sonho;

essa virgem é a mãe de Philippe. Ora, a mãe de Philíppe é aquela que responde ao

desejo do pai. Se o pai desposou uma virgem, uma mãe virgem, o nome de Philippe,
a identidade de Philippe [...] nesse momento incontestada. Mas justamente, Philippe
é um obsessivo, e o desejo de sua mãe é justamente o que está em questão. É a

razão pela qual Philippe tem as maiores dúvidas sobre si mesmo c sobre sua iden-
tidade, e é a razão pela qual também ele entrou em análise.

E por isso que esse paralelismo entre o nome do analista que se encontra fora

do circuito... e aliás eu perguntaria a Leclaire, como eu lhe escrevi, se não há aí uma
contra-transferência, enfim um excesso de contra-transferência, se não há justa-

mente uma recusa de se implicar não escutando com um ouvido tão atento ao iní-

cio do texto do sonho, essa última frase que lhe era endereçada. De toda forma,
essa última frase visa por um lado o nome do analista e por outro o nome do pai.

Então, eu queria tocar no que se chamou, aqui, há pouco, de o corpo, quer dizer a

angustia do paciente. Creio que isso é essencial. Se, com efeito, o paciente fala de Lili e
se tudo é desviado para a Lili de Licórnio, e se tudo o que se refere ao chifre se encontra

escondido e reunido de alguma maneira num animal fabuloso é porque há do lado de IJIi,
finalmente, um equivalente da relação com a mãe, mas um equivalente deslocado, ,quer
dizer, muito menos angustiante. Da mesma maneira, a evocação do nome do analista está

muito menos carregado de angustia do que seria a evocação do pai. E é por isso que o
pai está mascarado no sonho, ou condensado na imagem e por isso que o analista ao
contrário c muito mais aparente, posto que se trata de unia clareira.

Isso me leva a falar da fórmula do "POOR (d) J'e LI". Foi dito há pouco e estou
de acordo com isso, que é uma reversão: há um tipo de simetria de alguma maneira
entre os dois elementos dessa fórmula. Há, com efeito, de um lado Oeorges e do

outro lado Lili e no meio o pequeno d que é a flecha do desejo da qual Lacan nos
ensinou a nos servir. Quero dizer, que essa simetria é uma falsa simetria e é uma
falsa simetria porque Georges se encontra no fim das contas com Lili, ou seja, que

Lili tem... enfim com Lili ele realizou, sustentou realmente, ele significou por assim

dizer, viveu seu desejo. E é essa espécie de atravessamento pelo desejo que modi-
fica a fórmula "POOR (d) J'e LI", reversão que encontramos também na fórmula
simétrica: Lili tenho sede/ Philippe tenho sede. Parece que essa forma de reversão,
quer dizer, esse retorno sobre si mesmo e essa forma de retornar perpetuamente

sobre si mesmo seja evidentemente o problema fundamental, a atitude fundamen-
tal de Philippe.

Então para que serve essa fórmula? Ela serve para preencher uma falta na ca
deía significante e serve por sua singularidade: e creio que há uma diferença entre

a imagem que se encontra muito frequentemente e muito facilmente em inúmeras

análises: quer seja, por exemplo, uma torre que olha com dois olhos, ou que seja
um sifão que se vira bruscamente sobre a boca de uma paciente, ou que seja uma

marionete que também vira bruscamente um sexo ereto, E todas essas imagens são

encontradas numa vertente essencial de uma análise a cada vez que há uma an
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gustia a suprir. Essa fórmula, "POOR (d) J'e LI", é uma formula muito mais arcaica,

aliás isso já foi dito e é uma fórmula que permite talvez ir mais longe na análise do

sujeito e que permite ao sujeito finalmente fazer o que? Recupera-se, quando ele

se encontra, por causa da angústia, detido no curso das associações e no curso

de sua vida.
Pois o que é necessário dizer é que a angústia é experimentada corporal mente e

é esse o problema, e o que faz a análise não é outra coisa, justamente, senão colocar

em movimento a cadeia significante e assim modificar o que se encontra encarnado

de alguma maneira, para o sujeito. Aliás, será que a análise não é, não sei, no final

das contas justamente, uma reencarnação do significante? Será que em última ins-

tância, ela não cura o sujeito permitindo-lhe reencarnar-se em sua linguagem? •

Serge Leclaire - Lemoine tinha razão e eu me desculpo por tê-lo classificado na

primeira categoria. Devo dizer, pois estamos já na segunda série de argumentos, a sa-

ber, dos argumentos clínicos, que sobre esse ponto deixarei a cada testemunho seu

valor de associação, pois não penso, embora estejamos em seminário, digamos fecha-

do, que possamos entrar na dimensão de uma discussão de caso, nem mesmo da aná-

lise de uma contra-transferência. Não que isso seja algo de excluído, mas creio que não

teríamos inteiramente nem o espaço nem a possibilidade aqui. O que vem em eco a um

texto psicanalítico é, em si, penso, suficientemente eloquente.

Quero agora dar a palavra a Sra. Kotsonis-Diamanti.s que, creio, vai justamente

nos apresentar uma breve observação de outra coisa.

Irene KotsoHis-Díamantis - Num artigo como aquele que Leclaire nos propôs,

parece que a propósito desse grupo de palavras ele se propunha a nos mostrar

como, através de uma cadeia de significantes, aparecia o inconsciente. Digo pare-

ce-me porque se nossa própria experiência não nos fizesse encontrar tais noções,

estaríamos condenados a crer na palavra dele. Parece, com efeito, que no nível de

uma teorização, de uma explicitação, de uma referência a um terceiro, àquele que

não é o nem analista nem o analisado essas noções pareceriam arbitrárias. Que dizer

se temporariamente aceitamos acreditar na palavra dele, não é mais do que por um

desvio de nossa própria experiência que seremos levados a nos convencermos dis-

so seguramente. A relação analista-analisante, sendo uma relação a dois, o terceiro.

aquele que escuta, o auditor, não teve via de acesso. Reportar-me-ei, aqui, a um exemplo

de resposta entre o analista e seu paciente, onde o diálogo se engaja entre dois in-

conscientes e onde a referência a um terceiro torna-se complicada.

i

No curso de uma terapia, uma criança me diz subitamente: "Onde está a laranja

(/ "orange)'! Onde está a laranja?" E corno me perguntava interiormente o que pó

dia significar esta laranja escrevi, num lapso que me avisava senão sobre esia sig-

nificação, pelo menos sobre meus próprios fantasmas. Escrevi: onde está o órgão

(1'organe)?
Queria agora contar urna história que escutei ser contada diante de mim por pessoas

que conheciam os implicados, pouco tempo após a comunicação de Leclaire. Esta

história eu a escutei fora de todo campo psicanalítico e se houve uma intenção

psícanalítica foi por minha escuta que ela se exerceu; é por essa abertura especial

que tinha sido trazida, pela comunicação de Leclaire em particular e pelo ensino de

Locan em geral, ao qual me enviou a história que escutei e que intitularei: a história

de Norbert. Trata-se de um casal. O marido tem 25 anos: é um médico visto com um

futuro brilhante e que se destina a ser obstetra. Eles têm uma filha de dois anos. A

mãe fixada ela mesma em sua própria mãe é bastante indiferente à criança. O pai ao

contrário, experimenta uma verdadeira paixão pela filha. O pai se apresenta para a

residência médica, mas fracassa porque nesse dia sua filha tinha engolido um bro-

che e ele estava muito transtornado. Ele renuncia e se engaja na marinha para fazer

o serviço militar. E lá, embora seja um excelente mergulhador, morre batendo o crâ-

nio numa placa de cimento. A criança tem então dois anos. Encontramos a viúva 20

anos mais tarde com sua filha agora com a idade de 22 anos. Essa viúva se casa

novamente com um homem que ela não ama. Sua fi lha se casa, imediatamente com

um homem que ela também não ama. Este homem traz o mesmo sobrenome que ela

e, além disso, tem por nome Bernard, enquanto seu pai se chamava Norbert, O

casamento vai mal. A jovem não suporta a família do marido e Bernard decide, seu

marido, ir viver em uma ilha. Lá nesse lugar, quando Bernard dirigia, acontece um

acidente de carro que desfigura a jovem mulher. Ela retoma as feições pouco a pouco,

após muitas intervenções cirúrgicas. Pouco tempo depois, eles têm um filho que

se chama Norbert. Esta criança é objeto de grande paixão por parte da mãe. Quanto

ao pai, se sente rejeitado desse casal mãe-fílho, A mãe tem medo constante de qw

Norbert ingira produtos nocivos de que o pai, agricultor, se serve e, em particular,

de inseticidas. Um dia o pai leva seu filho ao campo onde ele t inha seus afazeres,

Despeja o inseticida em um recipiente e vai trabalhar em um local mais afastado,

enquanto a criança brinca em torno. Quando retorna, constata que o nível da va-

silha tinha baixado um pouco - pelo menos o supunha - pensa em seu filho, mas

não se detém nisso. Unta hora mais tarde, a criança é tomada por um mal estar c

morre enquanto o pai o transporta ao hospital.
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Pelo viés dessa história é que me encontro de volta a isso que Leclaire nos havia
talado e me mostrava um pouco do que ele tinha apresentado no que concerne ao

aparecimento das relações do fantasma com o nome do sujeito e posteriormente,
na história de Norbert, com o nome do pai. Por qual viés o reencontramos aqui?
Vimos uma jovem mulher que perdeu seu pai com a idade de dois anos, que cres-

ceu só com a mãe e desposa um marido - e certamente um falo - ao mesmo tempo
em que ela. Sua escolha é a seguinte: Senhor X, que porta o mesmo nome de família
que o pai dela, então o mesmo nome de família que a jovem mulher. Ela casa com

Bernard e tinha perdido Norbert. Bernard enquanto agricultor, bastante rude ao

contrário de Narbert, médico com um futuro brilhante. Esta inversão silábica entre
os dois nomes parece então nos revelar o fantasma o mais inconsciente, o mais
secreto dessa mulher. Bernard talvez, não seja mais do que a imagem virtual, inver-

tida, de Norbert, tão desejado quanto ausente, ou melhor, muito presente!
Como esta mulher vai poder acomodar esta imagem virtual em relação à imagem

real de Norbert, seu pai? Tudo se passa de fato, como se Bernard tivesse por mis-
são anular Norbert. Para quem ele se investiu dessa missão? Em resposta à sua
mulher talvez, mas certamente bem mais por ele mesmo, Norbert, enquanto aquele

que se manifesta através do desejo do Outro. Quem é Bernard para essa mulher?

Não seria o antídoto, o contra-veneno, aquele que anulara Norbert? O primeiro parricídio
que a jovem mulher comete vai ser ao se casar com Bernard. A partir daí, parece que
ô Bernard mesmo que se encarrega do resto: inicialmente destruindo a marca, a efígie

de Norbert na visão de sua mulher, em seguida, matando seu filho, o Norbert ressus-
citado por dois anos... e com - não podia escolher melhor - inseticida.

Há outros elementos que é necessário aprofundar aqui. Por exemplo, as refe-
rências à mãe, que encontramos constantemente: Norbert querendo ser obstetra,

fazendo seu serviço militar na marinha, se matando no mar, o casal indo viver em

uma ilha mas nem o exemplo, que é uma história ouvida, da qual não dispomos

de análise, nem minha experiência aluai me permitem ir mais longe dos elementos

que eu acabo de dar

Serge Leclaire ~ Há pouco a se acrescentar a esta história extraordinária...
(Dirigindo-se a Lacan) Você começou u anotar: "História de Norbert"?

Jacques Lacan - Quis que memorizassem. Vale a pena. É uma história que não
foi analisada e que não pode ser analisada. Mas o nome de Norbert não tinha sido

escutado: quis que o escrevessem.
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Serge Leclaire - tenho ainda muitas comunicações, Sra. Lernoinc. A respeito
do sonho do Licórnio.

Gennie Lemoine - não sou analista, nem médica, isso se verá, creio, cedo mas
fui convidada para comunicar-lhes minhas reflexões, todas intuitivas, então, ai estâíi,-

"Poder-se-ia ir muito mais longe, disse Serge Leclaire ao final da exposição. Mas

não se pode! Ele nos propôs magistralmente, uma nova variação sobre o tema w/-
invertido e que dá rose, como a cicatriz ou o sexo invertido, ou a rosa invertida da

mulher, mas nem a cadeia significante, nem o signo de "POOR (d) J'e-IJ", nem

sobretudo o sonho ele mesmo, sSo temas ou textos suscetíveis de variações ao
infinito. Portanto, para ir mais longe seria necessário que fôssemos o analista o

tivéssemos diante de nós o analisado, quer dizer, prosseguíssemos a análise. En-
fim, seria necessário conhecer o nome verdadeiro do paciente. Esse nome, ELHYAN1,
filho do senhor, em hebraico, creio - mas não conheço o hebraico - tem sido sem

dúvida avançado para as necessidades da causa. Veríamos então, se o conheces
semos, esse nome de família, desempenhar em função de Leclaire, a clareira do sonho.
Mas não temos nem o homem nem seu nome, em consequência do que podemos

apenas sonhar, ou pior. concluir, por exemplo, com o complexo de castração. Mas
a análise é, parece, o contrário de um diagnóstico, mesmo que fosse dado junta
mente pelo próprio paciente. A simples tomada de consciência é pouco operunio.

Mas Serge Leclaire diz também, e desde o início, que o nome próprio está ligado
ao mais secreto do fantasma inconsciente e é desta frase que queria partir, Reto-
memos um pouco a história do sonho. Philippe tem sede. Ele consegue enganá-la,
mas não evidentemente satisfazer a sede apaziguando no sonho outras sedes, ecos
pré-conscientes, de uma falta fundamental inconsciente. Assim, o sonho é como uma
câmara de eco. Em um contexto da vida cotidiana ao contrário, quando acontece de

Philippe dizer: "Lili, tenho sede", ele exprime pelo menos dois desejos: a necessida

de de beber e que ele ama Lili. O mais importante não é o que está formulado, pois
toda palavra é inicialmente o signo cie uma necessidade de amor, de um apelo, mas
ele espera mesmo que lhe dêem de beber, pelo menos em um primeiro tempo.

Então as coisas se passam de forma muito diferente no sonho e na realida-
de no nível da linguagem. Na realidade, a sede se exprime para obter uma sulista-

cão; no sonho, ela não se exprime e longe de se satisfazer, acorda outras sedes
que dormiam durante o dia. Para Philippe, pode-se dizer então que a linguagem da
vigíl ia sem dúvida mostra fissuras: sem diivida ela é lacunar como sua linguagem

noturna, pois deixa aparecer com bastante frequência uma fórmula denegada de
sentido como "POOR (d) J 'e LI".
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Por que então para Philippe, a carga original, no lugar de se fazer representar
normalmente e ocupar assim de substituto em substituto a vida psíquica até a lin-
guagem, por que o deslocamento gira de repente e chega a esse fundo de saco do
"POOR (d) J'e LI"? Sem dúvida porque não houve ancoragem no momento devido.
Sem dúvida porque um desmame brutal impediu o pai de cumprir seu papel de separador.
É o que a continuação da análise apreenderia sem dúvida. Pode ser também que o pai
tenha faltado em pessoa, completamente. Como saber? Há um Jacques, irmão do pai,
que parece ter desempenhado, ter ocupado de alguma maneira seu lugar. Então a me-
táfora original não teve lugar. Ela não veio separar o que era necessário separar, fun-
dando assim as oposições posteriores, condições do discurso. A vida psíquica de Philippe
permaneceu semelhante à dos pântanos onde um nenúfar cassa outro nenúfar indefi-
nidamente; adiante permaneceu aberta a pulsão original, a pulsão de morte. Para fixar
a roda de substituições falaciosas, Philippe colocou sobre sua necessidade um selo,
uma cicatriz que o mascara mas o castra no mesmo golpe. A cicatriz está sobre ele, mas
a rosa está fora, na clareira, talvez. Não importa que não possa lhe mostrar o caminho,
o paciente faz então apelo ao analista para que o ajude a converter a cicatriz em dardo.
Esse apelo do analisado ao analista toma desde o início, de entrada, a forma de dois
nomes próprios: Oeorges-Philippe Filho do Senhor, com um ponto de interrogação e
faz apelo a S. Leclaire para que ele retome com ele sua história no momento em que seu
pai faltou, para que lhe permita assim religar a cadeia significante, tão perto quanto
possível do primeiro anel simbólico.

Philippe desembocará mais tarde, talvez, na clareira onde poderá, umu vez tor-
nado homem, colher a rosa. Tornado homem, poderá igualmente fazer-se chamar
por seu nome próprio, que nSo conhecemos, e não Filho do Senhor. Até lá perma-
nece uma criança que mama eni sua babá, para deleite dela. Mas será necessário,
com paciência, liquidar sua transferência para que não se torne a criança do ana-
lista após ter sido a criança de sua babá. É somente a partir de então que estará
autorizado a portar seu nome próprio, que não será mais aquele de seu pai simbo-
licamente morto. Poderá então falar na primeira pessoa e deixar falar nele as segun-
das e terceiras pessoas. Terminado o sonho do licórnio portador de seu dardo
adormecido; Philippe enfim, duas vezes balizado, terá conquistado sua própria
identidade. A transmissão do nome próprio é sem dúvida um fato sociológico, mas
o nome próprio cola na pessoa como o nome comum à coisa, que não distinguirí-
amos se ela não fosse nomeada. Assim, portar um nome tem um sentido e uma açfio
sobre a pessoa, e pode-se falar da conquista do nome.

Trata-se então, para o analista, de autorizar por pouco que seja, o incons-
ciente, após a separação das pessoas, a fundar a primeira. A literatura, nessa pers-
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pectiva, seria uma análise magnificada em e pela pessoa do autor, enquanto que,
segundo a expressão de Jean Paulhan ela seria uma linguagem aumentado, onde
metáfora e tnetonírrria aparecem como vistas no microscópio. Mas o sonho não é
um texto com o nome do autor, ele é apenas o avesso de um poema.

Serge Leclaire - Temos ainda pelo menos três textos: Senhorita Marko vvítch,

Francine Markovitch — Pareceu-me que o comentário do sonho do Licórnio
oferecia algumas dificuldades que eu tentei demarcar, mas a análise não é um cami-
nho do pensamento que me seja muito familiar e não estou em condições de elabo-
rar com extremo rigor as reflexões que proponho a vocês.

É necessário admitir sem dúvida que a substituição dos nomes forjados pelo
psicanalista aos nomes reais não caminha sem uma circunscrição e uma marcação
de todas as cadeias de significação que elas propõem. Ora, esse risco, tal como é
tomado no texto em questão, parece corresponder a uma dissociação da língua;
entre seu aspecto fonético e seu aspecto semântico, e haveria aí uma ruptura fun-
damental desde que as sílabas do Licórnio podem ser tratadas de forma isolada e,
em seguida, unicamente como um paliativo, uma colocação em relação, orientada
como um vetor, do fonético ao semântico. No fundo, esse método parece implicar
o cuidado de tratar a linguagem unicamente como traço acústico, desde que Fremi
liberou o problema da alternativa onde ele se encontrava preso entre a contingên-
cia do signo em relação ao sentido e a relação unilateral, a causalidade entre signo
e sentido. Nessas condições, o ponto aonde se chega desta cadeia significante
"onde a contração radical nos dá o Licórnio, significante que aparece aí como
metonímia do desejo de beber, aquele que anima o sonho" não nos faz passar tal-
vez por um desvio suficiente. Se "no colóquio singular que ela está, a análise dês
cobre ao paciente pelos desvios inéditos de sua história as estruturas fundamen-
tais para ele também, que são a estrutura do Édipo e da castração, desenvolve para
cada um os avatares de alguns signíficantes chaves..." é espantoso que o perso-
nagem do Licórnio surja rapidamente e sem um desvio muito longo reduzido ao
fundamental.

Da tapeçaria com a Darna e o Licórnio na Fonte da Verdade guardada pelos lê-
ões e licórnios como é falado ao final de l'Astrée'!S, corre um tema que ao se ins-
crever em um duplo registro, permanece pendente: registro de amor corte/, c tia
igreja dos cátaros de um lado, registro da igreja ortodoxa e do casamento por outro
lado. Que o Licórnio seja um personagem como o leão, quer dizer, que ele tem um
papel no interior do mito que nos permite precisamente evitar o desvio ern quês
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tão, os desfiladeiros do significante. Ora, o mito não separa o leão e o licórnio, é o

conjunto que ele coloca. Que um licórnio apareça no sonho, e um tal sonho é coisa
rara, tanto quanto as lembranças da infância evocadas - não tivemos a chance de

ter vivido em um país onde existe uma fonte com um licórnio, assim nomeada por-
que uma estátua de um animal fabuloso a guarda, fonte que conduz também a um
outro lugar elidido, muito próximo, que se chama o "jardim das rosas" e uma das

tapeçarias da Dama com o Licórnio, o Gosto, nos mostra justamente uma roseira-
esta presença do licórnio deveria nos levar mais atentamente à ausência do leão.

Mesmo considerando-se apenas o aspecto fonético dessas duas sílabas, algumas
direções da pesquisa não ofe«?ce este ON do impessoal quando.se trata de mos-
trar que o nome próprio está ligado ao mais secreto do fantasma inconsciente?

Haveria desde então entre isso que é repetido no nome do paciente LI, e a repeti-
ção não é unicamente insistência, e o pronome impessoal uma espécie de contra-
dição, que estaria talvez, em relação com a ausência do leão \lion\.

Conhece-se o simbolismo do leão e do licórnio na igreja ortodoxa: o leão sendo

ao lado da coragem e da força a potência da igreja; o licorne, porque era uma tra-
dição da igreja cristã que ele não podia ser capturado a não ser por uma virgem,

vem a ser por sua vez o símbolo da pureza e da religião. Mas ao seguir o desenrolar

das seis tapeçarias da Dama com o Licórnio, se é levado a formular a hipótese de
que esse simbolismo autoriza uma leitura cruzada, pois ele nos indica igualmente,

uni outro registro, aquele da heresia. Nesse ponto unicamente, aparece uma

discordância, a heresia e a ortodoxia não resultam de obliterações simétricas no
interior de um campo único, mas uma está aqui como uma máscara, como a vonta-

de de se proteger contra o que ela chama a fascinação do maniqueísmo. É neces-

sário admitir, para desenvolver essa hipótese, que a ordem das tapeçarias não é a
ordem atual de sua exposição no Museu de Cluny, ordem que trai talvez uma certa
mitologia nascida dos produtos tardios do cristianismo, mas a ordem seguinte: o

Gosto, o Odor, a Audição, Para meu único Desejo, o Tato, a Visão.
Estas tapeçarias parecem colocar ern cena os sentidos como figuras fundamen-

tais do corpo. A inserção da tapeçaria Para meu único Desejo, nos indica que o

corpo não é aqui a metáfora de uma realidade espiritual. Se há uma homogeneidade
entre as seis cenas é sobre a via de um pensamento do corpo que elas devem nos

levar. Para Meu único Desejo nos indica, pois, um ponto de inflexão da curva onde

se colocam essas figuras. É a única tapeçaria que tem palavras, o que não quer
dizer que a linguagem esteja ausente nas outras. Mas se esta série de tapeçarias é

uma história atemporal, se é um drama encenado diante de nós, parece então que

se produz uma espécie de crise manifestada pela contradição entre o tema do
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cofrezinho, retomado pela tenda e pelas cadeias de pombas, que é igualmente re-

tomado nas cordas que ligam as tendas às árvores. A tenda é como um ponto de
encontro desses dois temas. Ao se nomear, o desejo passa por uma reflexão, no

sentido preciso do retorno sobre si no imaginário, reflexão anterior à reflexão es-
pecular. Beste primeiro retorno sobre si do corpo através da linguagem significa

talvez que a reflexão não é uma estrutura que pertença à própria consciência, à
alma, mas ela não é também distribuída indiferentemente sobre todos os sentidos.

Este corte, este branco pois, Para meu único Desejo não designa nenhum sentido,
indica o que se passa em uma outra ordem, e a graça das primeiras tapeçarias se
perde. Ao querer suas próprias cadeias, o amor só pode se refletir no imaginário

infinitamente, indefinidamente, é é em que ele quef sua própria morte. Para meu
único Desejo é então o signo de que não há senão um desejo e ele não é suscep-

tível de ser predicado do corpo, ele é o próprio corpo. Ao nível dos sentidos é
colocada uma diferenciação do desejo. No prazer que se liga ao exercício de todo

o sentido, já está colocada essa faculdade de retorno sobre si que é a dimensão do
reflexivo; é neste ponto - que é a utilização do quiasma - que a estética e o espe-
táculo podem nascer. Em outros termos, a estrutura do desejo é tal que ao se de-
signar como falta, como corte, ela faz do prazer não ponto de satisfação, a cicatri-

zação do corte, mus o retorno sobre si daquela. A consequência é que a reflexividade
não é uma estrutura que pertença em si ao consciente, mas há uma distribuição do

par consciente/inconsciente na espessura carnal por assim dizer. A superfície cor

poral. o lugar da percepção, é o espelho onde se retlete o desejo. O desejo está em
questão nesse retorno sobre si do corpo. Isso não significa que exista uma génese

do desejo a partir dos sentidos, mas sim que é desde a posição corporal que con-

siste isso no qual se origina o tempo.
A posição relativa dos papéis no amor cortês, que é a máscara onde se exprime

a heresia dos cátaros, apenas projeta esse reconhecimento da situação do desejo;

ao se querer a si mesmo, é a morte que ele encontra e é a única coisa que ele pode
encontrar. O que é necessário articular aqui é a ausência de simbolismo nessa ta-

peçaria; o drama que desempenham os três pássaros no alto da tapeçaria, as a t i tu-

des heráldicas dos animais, de cada lado da Dama, os escudos que eles portam, as
posições das árvores ao Norte, o carvalho e o azevinho,,., em relação às árvores

do Sul, a laranjeira e essa árvore exótica, a atmosfera criada pela distribuição na

tapeçaria dos pequenos animais que parecem guardar a raposa, o lobo e a pantera,
a presença de duas bandeiras e sua troca, a presença no final de uma única bandei-
ra, u bandeira quadrada, de bocas com uma parte azul com três luas prateadas, tudo

isso só é simbólico para nós porque o sentido não pode, parece, nos atingir a não
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ser que façamos uma forma de transcendência, quer dizer, bloqueando o problema
do sentido entre o afetivo e o racional somos obrigados a encontrar uma terceira
dimensão que ultrapassaria o conceituai. A astúcia da ortodoxia consiste precisa-
mente em ter colocado essa alternativa, a necessidade de unia ultrapassagem que
elide o imaginário, em lugar de compreender o sentido como torção sobre ele mes-
mo do desejo. Ore o que está na cena das duas últimas tapeçarias. O fato e a vista
sito os dois sentidos sobre os quais se articula o pensamento lógico que tem sido
a questão aqui. Na ordem do Begriff, do conceito, estão juntos por sua vez o gesto
de mestria, de dominação da mão e o olhar, a reflexão especular, quer dizer, esse
jogo na superfície do espelho que desconhece a profundidade do espelho, o ou-
tro lado do espelho. E se a tapeçaria da Visão é a últ ima é talvez para sugerir a
possibilidade de um retorno, nesse final dramático teríamos então como que um
fechamento do ciclo dessas tapeçarias.

Talvez no Tato, o licórnio seja enfim capturado. Mas, revelando o que todos
sabem por quem ele pode ser capturado, ele separa uma unidade, é uma outra his-
tória que começa: o desejo podendo apenas permanecer desejo e se perdendo no
imaginário, essa oferenda que de alguma maneira constitui a fórmula em Para meu
único desejo, é um fim, uma morte, mas não no sentido onde haveria uma caracte-
rística única e singular da morte, no sentido onde há uma pulsão de morte. A ten-
tação, a possessão, o saber, a reflexão especular é uma outra figura da morte que
o desejo encontra, mas a ortodoxia é tomada aqui em um outro maniqueísmo que
aquele onde ela reprova com a heresia a fascinação. Os dois não estão sobre o
mesmo plano. A ortodoxia amestra o desejo fazendo um exílio, ela realiza sobre ele
uma fornia de economia que ela redime pelu singularidade da morte. Colocando a
transcendência em relação ao racional ela desconhece o imaginário, dito de outra
maneira, então mesmo que ela re-assegurasse o desejo no ponto preciso onde ele
toca o desejo de morte e se constitui como tal. ela escamoteia a morte.

Desde que temos há bastante tempo recusado colocar-nos nessa exterioridade
frente à frente ao corpo que é o ângulo histérico, é necessário colocar a questfflo
do sentido da castidade dos eáturos em relação à divinização do corpo que opera

na Renascença e que transparece nas tapeçarias de Pierre cTAubusson. Esta
divinização do corpo é uma coisa retomada por Nietzsche, de forma estranha no
mesmo espírito, é igualmente uma divinização das potências noturnas e do imagi-
nário em oposição precisamente a esse pensamento ortodoxo pelo qual as metáforas
da luz, se as retomamos em relação ao olhar no corpo como nós o fizemos, são unica-
mente aquelas da lucidez diurna. É talvez, com efeito, outra coisa que uma dupla pola-
ridade entre a sombra e a luz o que se exprime na mística dos cataras. Mas talvez, a
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sombra e a luz não sejam dois princípios, mas eles estão cruzados na natureza mesmo
do desejo. Não é impossível que a castidade dos cátaros seja um sentido do corpo,
Esse pensamento, a Renascença que é herética nisso, o considera como urna espécie
de morte: trata-se unicamente da maneira com que Michelangelo na tumba dos Medíeis
em Florença, poliu e esculpiu o corpo da noite com uma perfeição e plenitude onde
todas as curvas parecem se fechar sobre si, enquanto que a forma do dia parece ser
unicamente um esforço para sair da matéria.

Assim, essa posição do imaginário nos induz a não compreender na linguagem
dos símbolos; o uso da palavra aqui é livre e não corresponde àquele do seminá-
rio. Se o pensamento conceituai tem necessidade do símbolo, o-pensamento d:;
corpo não surge de uma única inversão dos termos imputável a uma simetria geo-
métrica. É o simbolismo mesmo que cai aqui.

"O corpo criador criou o espírito como a mão de sua vontade" - Das
schaffende Selbst schufsich Achten und Verachten, es schufsich Lust tuid
Weh. Der schaffende Leib schufsich deu Geist ais eine Hand seines Wi/lenx.

Na maioria das passagens onde Nietzsche fala do corpo ele o liga à estrutura do
si - Selbst - como para significar essa reflexividade do corpo próprio. O que ê
importante é notar a convergência que existe entre o pensamento budista e alguns
aspectos do pensamento ocidental. Elaborando a noção do eu cósmico, é o pen-
samento do corpo transcendental embora não se empregue a expressão que Nietzsche
trouxe à luz,

Se essa tapeçaria é verdadeiramente um poema com dupla entrada, por assim
dizer, como todo poema dos cátaros, ele significa sobre dois planos de maneira a
permitir uma leitura diferente a cada Igreja, não é impossível figurar assim essa
continuidade na história do desejo. Antes que se constitua como retorno do corte
era necessário, de início, essa figura de identificação que se encontra apresentada
na primeira tapeçaria, onde a Dama dá grãos a um falcão. Ela está diante de unta
roseira, mas na segunda tapeçaria a roseira desapareceu. Os perfumes são a forma
mais sutil dessa distância, dessa diferença pela presença única, sem que seja questiio
ainda cia complicação do corte e do retorno que coloca o coipo. As bandeiras trocada:,
na Audição são o ponto que precede o desejo como uma espécie de acme do cor
pó, como a dimensão de apelo, M se lê aí uma melancolia. Entretanto é apenas por
relação ao imaginário, não é porque o corpo está em uma fornia de conjugação com
a linguagem que é possível essa dimensão harmónica do corpo, esse escutar. A
continuidade entre as tapeçarias não está na passagem de urna à outra, mas no
aprofundamento de uma, qualquer que seja.
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Parece que nos afastamos do sonho do Licorne. Talvez para completar esse desvio
com algumas sugestões seja necessário observar a persistência do paciente em
deslocar o sentido de alguns significantes do sonho sem dar conta desse caráter,
entretanto insólito, que ele diz experimentar no sonho, É pelo método das associ-
ações livres que se é levado a fazer aderir â palavra areia (sable) sígnificantes unívocos

emprestados da vida diurna. Na linguagem dos emblemas dos brasões, areia (sable)
é o nome da cor negra. Da floresta com árvores coloridas de tintas vivas e simples,
ele se abstém de acentuar a característica mágica mesmo quando este fala por as-
sim dizer; então, que ele sonhe com numerosos animais da floresta, um licorne cruza
seu caminho, quer dizer, justamente o animal mítico que não é da mesma ordem que
os numerosos animais e que dá ao segredo dessa floresta sua forma. Todas as
lembranças evocadas parecem excluir a reminiscência - é a distinção kierkegaardiana
entre relembrar e memória - e o analista é por assim dizer, tentado a entrar no jogo.
O paciente não é jogado por seu próprio desejo? E o analista não é em certa medi-

da levado a segui-lo?
Colocamos a questão de saber se o amor cortês é o símbolo da mística dos cátaros.

Parece que ao contrário o corpo não pode desempenhar o papel de símbolo, mas é
a única forma possível de pensar o corte da transcendência inerente ao religioso
que se introduz aqui pelo fato mesmo da reconciliação simbólica, não é mais do
que a máscara da ortodoxia. Ela chama de fascinação do maniqueísmo o jogo do
desejo e da morte, ela faz da morte única uma passagem e por isso mesmo, como o

dissemos antes, ela a subtrai,
N3o é por acaso que essas figuras do desejo nos aparecem tecidas nos fios de

cores e tramas de uma tapeçaria. Nossa cultura não nos transmitiu tudo isso em
matéria de baixo-relevo. na ilusória profundeza pictoral. mas ela nos deu na superfí-
cie viva de urna tapeçaria, na espessura de sua superfície atravessada de um direito
e de um avesso por algo que reaparece no sonho sob a forma do corpo feminino. O

que parece indicar o sonho e que é justamente recusado na metáfora da concha for-
mada pelas palmas das mãos é uma forma empobrecida e esquematizada do corpo, o
sentido. A valorização parece ao contrário ser a seguinte: o que o sonho indica do
corpo está aí apenas para sugerir a presença recusada dessa tapeçaria, e através
dela, a conjugação a mais essencial dessas seis figuras do desejo e enfim, o corpo,

Jacques Laean - Sem prejuízo dos demais -- veremos a decisão que vai se to-
mar - vamos copiar esta comunicação verdadeiramente muito interessante. Como
vocês terão somente na próxima semana o texto de Jacques Alain Miller, provavel-

mente encontrarão esse um pouco depois.

-v.;,
l p

Serge Leclaire - Desejo de minha parte, inicialmente, bem entendido, que reto-
memos o texto da Srta, Markowítch que apresentou também o seguimento das ta-
peçarias da Dama com o Licorne e que não é difícil. Mas desejo talvez mais que
responder, acrescentar eu mesmo um comentário a esta discussão, dar a ocasião
que não será muito longa às duas pessoas que ainda quiseram escrever, ou seja, ;i
Srta. Mondzain e Sr. Major para que comuniquem suas reflexões.

Marie-Lise Mondzain - Após as comunicações já feitas, tenho a impressão
que as reflexões clínicas que me foram sugeridas pelo texto de Leclaire vão recobrir
coisas já ditas e parecer repetição. Já que me pedem, pelo menos os pouparei co-
meçando talvez pelo final do que Leclaire escreveu, em razão das intervenções
precedentes que colocaram o acento sobre o termo "POOR (d) J'e-LI".

Leclaire nos disse em seu texto, que é muito difícil ern geral para o analista obter
a comunicação de tais fórmulas onde o desvelamento, diz ele, aparentemente tão
anódino, tem algo que lembra um extremo despudor, quase como no limite do sa-
crilégio. Ele tem, sobretudo, colocado o acento sobre a questão do sacrilégio nos
mostrando como o termo "POOR (d) J'e-Ll" estava ligado ao nome do pai, ao nome
do paciente, ao patronímico.

A Sra. Lemoine fez alusão há pouco, à significação possível desse nome Elhyaní :
filho do Senhor. É uma questão que eu também me tinha colocado, mas eu não sei
mais que ela o hebraico. Por outro lado, me pergunto se o nome Elhyani era o nome
real ou se nflo era um nome forjado. O que não impede em todo caso que a conver-
gência seja bastante espantosa.

E um nome que tem uma ressonância semita e há nas Tábuas da Lei, um manda
mento que diz: Não pronunciarás o nome de Javeh. teu Deus, em vão. Pensei que
alguém que se chama Georges-Philippe Elhyani. que sendo judeu, ou mesmo cris-
tão, dificilmente poderia ignorar tal mandamento, e o termo "POOR (d) J'e-1,1" podia
aparecer em unia certa medida, como uma espécie de juramento e de sacrilégio n»
sentido religioso, uma forma de dizer o nome de Deus com grande astúcia c esla
turma de dissimulação que é própria de alguns sintomas neuróticos, de traços clí-
nicos que conhecemos bem enquanto analistas, onde a transgressão se desvela
íle forma tanto mais clara quanto ela quer aparecer ao contrário, como camuflada,

Surpreende-me um outro aspecto desse fonema "POOR (d) J*e-LI", como Oury e
outros falaram sobre o plano ftmemático. Não tenho fontes tão precisas quanto uque
lus fornecidas por Oury. Fui ver em livros de psicologia infantil, fontes bastante ba-
nais, porque tinha o sentimento de que isso me lembrava alguma coisa, isso me lem-
brava palavras ou termos que inventam espontaneamente as crianças em seus jopos
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verbais. O que encontrei me decepcionou e me satisfez uni pouco ao mesmo tempo no
sentido de que todas as observações são praticamente unânimes em notar que alguns

sons aparecem antes dos outros, e que, por exemplo, um som como o r é um dos mais

precoces, e particularmente associado com sensações corporais agradáveis onde ele
seria bastante característico. A letraf> é uma das primeiras consoantes pronunciadas e
se falacomumentede lalaçSo.

Esta ligação entre os jogos verbais e as sensações corporais agradáveis me levou

a colocar a questão de uma ligação possível entre uma expressão fonética dessa
ordem e o lado corporal agradável, este prazer físico que podia se associar aí ou ter
sido associado, e me pergunto, coloquei a questão para Leclaire, para saber se a
dificuldade que ele teve de obter tais fórmulas, ao recolhê-las em geral, não podia
ser por um esquecimento extremamente precoce que seria contemporâneo, ou da

mesma ordem, que iria num mesmo sentido, talvez, do esquecimento da primeira
experiência corporal agradável, talvez as primeiras masturbações possivelmente
observadas mesmo no bebé, o que viria relacionar-se a um problema, sobre o qual

Leclaire disse que nos falaria, que é aquele do inconsciente e a cadeia significante
em relação ao corpo e aos problemas corporais.

Esta questão do corpo, e do corpo de Philippe, me foi colocada igualmente no
nível do sonho. Já dissemos aqui como podia se situar o lugar de Leclaire no so-

nho, em relação a esta clareira. Leclaire nos falou desse sonho dizendo que era um
sonho de sede, e situou o lugar do desejo no nível dessa sede, se compreendi

bem. Para uni sonho de sede, se tomamos o termo no sentido de um sonho onde a
origem seria a sede, que teria uma fonte somática, ele não corresponde completa-
mente a isso que se conhece classicamente de tais sonhos onde se esperaria, por
exemplo, que Philippe sonhasse ao menos com uma fonte; que ele sonhasse com

água: sonhasse com um líquido qualquer para absorver. Parece ter havido um cer-
to espaço de tempo entre o sonho que desemboca sobre uma clareira que ele não

atinge, aliás, e u manifestação de sede.
Coloco naturalmente a questão para Leclaire de saber se o termo de sonho de

sede não poderia ser tomado no sentido de que é o sonho que provocou sede em

Philippe. Porque há no fundo, no movimento do relato que Philipe fez a Leclaire,
dois tempos: o tempo do sonho onde Philippe dorme, Philippe está deitado, Philippe

que sonha com Leclaire - com Leclaire, como certamente no divã de análise, Philippe

que fala a Leclaire - e há colocado no discurso um Philippe que sai do sonho, que
se levanta para ir beber e que nesse momento aí não é mais o Philippe ligado ao
desejo de Leclaire, rnas o Philippe ligado a "Phílippe-tem-sede", ao corpo mesmo

de sua infância e que se orienta na direção, ao fundo, de um outro desejo. Phil ippe
tem-sede é um Philippe único no mundo, único e distinto de todos os Philíppes do

mundo, talvez por sua mãe que pode alimentá-lo quando ele era bebé. ou em seu

relato ao menos, o que aparece é uma outra figura de mulher, a figura de Lil i como

a nomeou "Philippe-tem-sede", e que a tem saudado enquanto tal.

Jacques Lacan - É muito importante o que disse a Srta. Mondzain. E Israel, que
eu tinha solicitado para intervir, tem algo pronto?

Lucien Israel - me reservo....

Jacques Lacan — Então solicitemos a Major,

Serge Leclaire - Vou deixar para Major o cuidado de concluir, pedindo-lhe que

fale logo em seguida por uma espécie-de comentário analítico extremamente pró-
ximo, parece, do material que foi levantado aqui, e gostaria de ter na próxima vez a

ocasião de dizer o que queria em conclusão a essa discussão, sublinhar o que gostaria
de ressaltar, a saber, a característica completamente particular do que se trata aqui,
do objeto de que se pode fazer questão, na medida em que se trata de uma fórmula,

de iimajaculatitm, de algo que é dito em voz alta ou baixa. E queria, sobretudo a
esse respeito, lembrar um outro elemento da análise de Philippe que é aquele do

sonho com a foice, ao qual aliás Major se refere, onde encontramos ainda muis
precisamente o que é da ordem do apelo.

Kené Major - diria que isso poderia girar ern torno do encontro do desejo do

analista e do surgimento do sujeito sob o traço do nome próprio. Vou ao ponto
mais central.

É sobre o terreno privilegiado do inconsciente, de onde o sentido emerge do
nâo-sentido, onde a propósito do nome próprio e suas relações com o fantíisnm

fundamental, Serge Leclaire nos levou à beira de uma transgressão com o rigor de

uma lógica de tipo primário. Do inconsciente, ele ilustrou os mecanismos ftimia
mentais: a substituição metafórica e o deslocamento metonímieo.

Ao texto inconsciente do sonho do Licorne de Philippe: "Lili - praia - sede

areia - pele - pé - chifres" elaborado em 1960, ele acrescentou ern janeiro ú l t imo,
o que seria a transcrição fonemática do fantasma fundamental de Georges- Philippe

Elhyani: "POOR (d) J'e-LI". Ele nos deu os critérios que o levaram a distinguir.
reter, sublinhar tal dupla fonemática, talvez mais que qualquer outra cm seu traba
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lho analítico. Os critérios retidos tomam por apoio, essencialmente, três conceitos
fundamentais em psicanálise: a repetição dos elementos significant.es, a pulsão

irredutível cujos representantes sofrem o efeito de recalcamento, do deslocamen-
to e da condensação e, enfim, a ausência constitutiva de relações lógicas e de

contradição no nível primário dos processos inconscientes.
Inconsciente, puisão, repetição, em sua indissolúvel ligação chamam, portan-

to, um quarto conceito, como tem insistido Lacan em seus seminários sobre os

fundamentos da psicanálise, a transferência"1, É sobre a transferência, aliás, que
retomaram alguns que falaram antes de mim. A tentação me veio de dar conta disso
aplicando o método mesmo que Serge Leclaire desenvolveu, e. em particular, em sua
articulação com o nome próprio, mas é necessário por sua vez me arvorar aos limites

de uma nova transgressão, a de levantar o véu sobre a situação analítica onde como
terceiro real sou excluído para interrogar o desejo do analista. Posição difícil essa,
onde se corre o risco de surpreender seu próprio olhar sobre o invisível.

É a partir dos dois sonhos de Philippe que tentarei inicialmente evidenciar os

traços de transferência no nome próprio. Em seguida me aventurarei a abrir um
caminho no lugar, no colóquio singular da experiência analítica, do surgimento do
sujeito no lugar do desejo do analista, através da transcrição fonemática do fan-

tasma fundamental de Philippe.
Não é dessa conjunção que nasce na análise o que Leclaire em um outro lugar,

chamou o encontro incestuoso? É este encontro Incestuoso que tento aqui pon-

tuar na articulação da colusão dos nomes próprios do analista e do analisante,
Deste encontro, seria necessário falar mais longamente. Mas é suficiente para a

ocasião, dizer duas palavras. Em virtude de uma superposição da barreira do

recalcamento constitutivo do inconsciente com a barreira do incesto, o olhar do
analista que aparece como desvelamento do sentido, mesmo do sentido das ori-
gens, tentando modificar o equilíbrio sistémico de tornar consciente o que é in-

consciente, torna-se uma aventura incestuosa em potência, mantida nos limites de
sua virtualidade, tal como empregada por Freud de um modo exemplar quando veio

à luz seu trabalho principal, a Traumdeutung, ele resolveu o enigma colocado para
ele desde sua viagem a Roma, onde o anagramu é amor. e faz se deslocar na ordem
simbólica o que se movia no imaginário.

Não é na renúncia à fascinação do desejo em sua incidência ligada à mãe a as
origens, como Édipo ou sua assunção em sua indissolúvel ligação à castração

que se faz ascensão ao sentido, na consciência de si, por oposição à consciência
universal que é desconhecimento do desejo e da castração?

111 Retomemos os dois sonhos de Phílippe de onde tomo apenas as duas ultimas
frases. Do sonho coro o Licorne: "caminhamos os três para uma clareira que se
vislumbra lá embaixo" este elemento já foi sublinhado, e o do sonho com a foice,

a ultima frase me parece igualmente ligada à transferência, ele teria então se ferido
com um objeto escondido no buraco: "eu o procuro pensando em um prego enfer-

rujado". Isso parece talvez com uma foice (serpe)- sublinho, serpe, figurações do
nome e do prenome do analista.

O desejo de beber Philippe tenta satisfazê-lo na fonte com o licorne, lago de

suas lembranças, ao qual associa o Li de Lili e aos quais vão se ligar os restos
diurnos, evocações de seus passeios na floresta com sua sobrinha Anne. Reco
nhecemos já aí, os fonemas constituintes de seu nome: ELI NA I. Espreitando a

caça, tinham observado sobre o fundo de um vale onde corria um riacho, a água

clara, a clareira do sonho, numerosas pegadas de cervos, de corsas, indicando um
dos pontos aonde os animais vinham beber, O licorne, como se sabe, é represen-
tado com o corpo de cavalo e a cabeça de um cervo.

Tentemos reconstituir o discurso preenchendo as lacunas ao modo de uma
charada, dando aos fonemas da cadeia inconsciente o suporte de um discurso pré
consciente. "Na pegada e na cabeça de um cervo venho beber a água clara da boa

palavra - poderia dizer Philippe, em uma fórmula não denegada da ambiguidade
que convém ao obsessivo - onde, se olhando na fonte e se oferecendo apenas

como uma fortaleza inexpugnável para melhor resistir, este bonito corpo não serve

a não ser para mim e ao meu eu" (moi-je), onde se encontra o licorne e na contra
cão radical do segundo membro cia frase, o prenome do analista, talhado lambem

como o moi-je que serviu para nomear Philippe.

Ou ainda, se constituindo como talos do analista e buscando a cumplicidade
deste último para mascarar seu pouco de sujeito, segundo a fórmula de Leclaire:

"do cervo eu sou o chifre". Mas. de fato, quem sou eu? Onde me situar, em qual

lugar e espaço eu virei? Tomando apoio sobre o eu (je) do analista, e seu nome
SER-JE, e se fazendo assim por um tempo seu servo ele se constitui como sujeito

desejante, Oeorges que, desejando o falo, aquele mesmo que Lilí deseja, o portarii

na cabeça como na onomatopéia dada pelo analista, tradução do fantasma furulu-
mental "pour je". Aqui se encontra em sua inversão inelutável o jogo apodíctico
do "ora, eu penso" cartesiano.

Continuemos tomando de Philippe, a respeito do segundo sonho o discurso se-

guinte: é uma foice que me inflige essa ferida no pé. Eeis que a extraordinária diferen-
ça, marca do elemento inconsciente, vem habitar em dois fonemas. PE e JE oposição

do pênis-falo e da garganta como representantes dos dois pólos da bissexualidade do
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isso pensa e do eu sou, comentário do Wo es war, mas, sobretudo dos dois fonemas a
partir dos quais o analista forjou o nome Georges-Philippe Elhyani deixando aí a marca
do seu próprio nome. Do PE de serpe saiu Philippe em 1960, nome completado em 1965
com a ajuda do JE de Serge para dá Georges, e enfim Elhyaní, onde seu surgimento
como sujeito se situa entre a fascinação pelo leito de Lili e o livre saber de seu analista,
tal como Freud duplamente fascinado por sua jovem e bonita mSe e pelo saber bíblico
de seu pai.Três fonemas; PE, JE, LI, que encontramos na transcrição do fantasma
fundamental "POOR (d) J'e-Li". Se entre o PE e o JE de "POOR (d) J'e-Li aparece
o OR que na sua reversão faz surgir a rosa, no COR (chifre) do licorne em um mo-
vimento idêntico surge a rocha (roc), aquela da pulsão de morte, final do desejo e
da-castraçSo; pulsão de morte constitutiva, nos termos de Serge Leclaire, do sujei-
to desejante mais ainda, rocha da irredutível singularidade do sujeito.

Esta ferida infligida no pé pela foice, o analista a fará remontar, não sem deixá-la
chegar a seu verdadeiro lugar, à cabeça, cabeça do cervo, com um único chifre, onde
o JE de Georges-Philippe se fechará em torno de um belo símbolo para constituir sua
identidade fálica: bonito porto (joli port / POOR (d) J'e-LI).

Serge Leclaire - tentarei responder e concluir na próxima quarta-feira.

Tradução: Maria Amélia Lyra
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.Pretendo que, em algum lugar, uma parte do que tento desenvolver com vocês este
ano. e que constará da pauta do seminário fechado, não permaneça nessa espécie de
suspense académico no qual - nos debates das sociedades científicas, que assim se
intitulam na psicanálise — as coisas permanecem quase sempre.

Para ser mais claro, prefiro que tenhamos, pelo menos no começo, o sentimento
de dedicarmos talvez demasiado tempo aprofundando um mesmo assunto. Prefiro
cair nesse erro. nesse inconveniente, a cair no inconveniente contrário, isto é, que
tenhamos o sentimento de nada termos obtido do assunto, a não ser questões em
suspenso.

Talvez, sobre o tema da comunicação de Leclaire, que ainda hoje constará da
pauta, vocês possam ter a impressão, ao irem embora, de coisas ainda imprecisas
ou de uni dilema não resolvido ou não acabado. Penso que poderei me encarregar.
em seguida, de dar um fechamento ao que houver sido posto como questão. Que-
ro, para ser claro, que a questão se desenvolva, e num sentido que esteja lon.tw
daquela coisa que encontramos no caminho: das originalidades. De outro modo.
ninguém teria sabido qual o testemunho que podia dar daquilo que somos capa-
zes de ouvir aqui. São benefícios que se completam em diversos níveis. O essen-
cial é a articulação da questão. Certamente, as pessoas que assim se expõem ira-
zem elementos preciosos. Com efeito, há coisas que só podem ser ditas com toda
precisão à medida que certas questões são aqui elaboradas como resposta. Creio
que a sequência do curso que lhes dou este ano n3o pode alimentar-se, na verda-
de, senão do modo pelo qual as questões se colocam aqui no nível das dif íc t tUla
dês que trazem, não forçosamente a cada um, digamos, porém a mais de um. Rstn
pode ser a ocasião de esclarecimentos em um âmbito muito maior do que aquele
que posso oferecer como primeira intençSo.

Noto que tudo não estando ainda pronto, há pessoas que, na última terea-feini,
ou seja, na véspera do seminário fechado, não encontraram na Rtie de Varcime
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nem o relatório de Leclaíre nem o de Jacques-Alain Miller. Eles aí estão desde a
manhã de quarta-feira passada. Vocês ainda podem encontrá-los e adquiri-los. Agora,
penso que você, Leclaire, tem algo a dizer logo a seguir.

Serge Leclaire - Creio que, para continuar a discussão, o melhor é dar ainda a
palavra a algumas pessoas que manifestaram o desejo de toma-la. Também quero
lornar a palavra, não exatamente para responder, mas para participar da discussão.
Veremos nessa ocasião, no ponto em que estamos, se outras intervenções não
preparadas surgem.

Safouan pediu para fazer algumas observações. Passo-lhe a palavra.

Moustaplta Safouan - Pedi a palavra ao Sr. Lacan porque, na vez passada, ou-
vimos muitas coisas precisas, mas também ouvimos algumas proposições simples-
mente falsas, de modo que será inú t i l continuarmos esta discussão se não escla-
recermos o erro.

Por exemplo, disseram-nos que a barreira que separa consciente e inconsciente
c a barreira do incesto. Eu me pergunto onde se foi achar isso. Talvez se haja ten-
tado fazer uma espécie de teoria generalizada. Eis aí psicanálise e antropologia que
são [...J. Está bem, desde que se saiba o que se faz. Mas, para começar, o que isso
quer dizer? Isso quer dizer que a barreira que separa o sistema consciente e o sis-
tema psíquico do inconsciente é aquela mesma que se erige entre o fi lho e sua mãe
para impedi-lo de ir deitar-se com ela. Talvez eu force a barra,., enfim, que me seja
dada outra definição do incesto.

Irão dizer-me que não há necessidade de ir. realmente, deitar-se com ela, e que
hasta que ele imagine fazê-lo para que haja o incesto. Está bem, mas se as catego-
rias do Sr. Lacan estão aí para serem utilizadas, é preciso que nos perguntemos aindii
se nisso não há um abuso. Pois, o que ocorre, nesse caso, é que somos obrigados 11
uli l izá-las ainda mais e dizemos: ele imagina o incesto, mas invisível mente. No lodo,
está certo. Digo no todo porque lambem ocorre, algumas vezes, que o sujeito se veja,
por exemplo, no fundo de um corredor, de um beco sem saída, Sabemos então o que lhe
ocorre... o que não deixa jamais de ocorrer-lhe.

Mas, enfim, se ele se vê invisivelmente, e sem saber, a questão n3o se coloca
senão ainda com muito mais insistência, ou seja: o que leva, pois, o sujeito a sair
desse refúgio? Ainda mais: como vem ele a supor que está al i , sem saber, mesmo
quando houver esquecido completamente? Aqui. a experiência psicanalítica não
deixa qualquer dúvida sobre a conclusão. É exatamente à medida que algo da bar-
reira do incesto permanece no seu lugar, isto é, à medida que o Nome do pui ainda
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conserva algum sentido para o sujeito - e eu digo o Nome do pui porque sabemos
que para o que é do pai real, isto é, do pai em sua referência irredutível à posição do
filho, esse pai aí já está morto há muito tempo, segundo a vontade do sujeito • , c,
portanto, à medida que o Nome do pai conserva algum sentido para o sujeito qiu;
algo pode vir precisamente do inconsciente e abrir seu caminho para a consciência.

Se é possível sustentar a ideia contrária, exatamente oposta como vocês vêem,
é talvez porque se tenha jogado com uma frase como esta: "a lei não atinge apenas
o desejo, mas ainda sua verdade". Essa é uma frase que talvez tenha sido di ta ,
escrita em algum lugar, porém jamais ouvi o Sr. Lacan dizê-la assim. Mesmo que a
tivesse dito, não teria sido difícil constatar o que ele entende a respeito. Lei, aqui .
certamente não designa a condição do incesto; Lei, aqui, designa a censura ou.
ainda mais precisamente, a Lei do Outro, a Lei da autoridade do Outro, Essa auto-
ridade é, como diz o Sr. Lacan, a autoridade obscura que confere ao Outro esse
primeiro dizer e que dá a suas palavras o valor de oráculo. Em resumo, longe de sor
o que atinge a verdade do desejo, a Lei - a moral do pai - é justamente a coisa que
a verdade comanda.

Outra proposição que não foi referida aqui, e sobre a qual é também importante
tomar posição, porque isso é necessário para esclarecer o que está contido no material
que nos traz Leclaire - que é o próprio autor dessa proposição -, é que a psicuná
lise e a experiência psicanalítica deveriam levar o sujeito para isto, para algo qm-
seria como uma transgressão ou seria sentido como transgressão - eu lhes digo
rapidamente, é bem a mesma coisa, mas tudo está aí-, para um encontro incestuoso,
Também penso que não há aí qualquer dúvida possível sobre a conclusão que a expc
riência psicanalítica nos impõe, isto é, se o sujeito, no curso da experiência ps icanal i
t iça, deve ser levado a efetuar uma transgressão qualquer, isso seria verdade ira menii'
a transgressão da tentação permanente da transgressão [...] justamente transgredir.
Não temos que levar o sujeito pura um encontro incestuoso pela simples razão de que,
ao vir para nós, eleja vem com esse encontro (..,|.

É preciso não esquecer que, enquanto existe uma análise, temos de lidar jusia
mente com Édipos mal sucedidos, fracassados. Não temos que levar o suje i u» ;i
ultrapassar os limites ou a imaginar que ultrapassa os limites, pois, que oulra ci u:,a
faz em sua imaginação? Nós o levamos, justamente, a constatar que há um l i m i t e
que não poderia, em nenhum caso, ser ultrapassado.

O que f . . . |, no fim de uma psicanálise, é a figura parental, a figura paterna la l
como funciona no complexo, isto é, a falta, tal como se manifesta em um suje i to i i < i
sexo masculino, sob a forma de uma ameaça de castração, e ern um sujeito < Io M- só
feminino, sob a forma da inveja do pênis, o que nada tem a ver com a demanda do
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pênis. Em outras palavras, o reconhecimento por alguém do Fato de que não pode-
ria fazer uso de seu falo, a não ser submetê-lo a uma jurisdição precisa, mesmo
quando e.ssa não é escrita; e a extirpação, no outro, quero dizer, na analisante do
sexo feminino, de toda identificação à mãe como toda-poderosa.

Agora, uma vez afirmadas essas evidências, ou reafirmadas, posso passar ao
«ssunto que rios traz Leclaire. Esse "POOR (d) J'e-H", inicialmente, esse "POOR

(d) J" e-LF não é uni fantasma. Aqui, sou da opinião d' Oury, ou seja, existe aí algo
que é muito mais próximo daquilo a partir de que o sujeito se fantasmatiza do que
do próprio fantasma. Para ser mais preciso, direi que o fantasma não está no "POOR
(d l J',-LI", ele está no fato de que o sujeito, ao balbuciá-lo, se nomeia. Avancemos
então um pouquinho mais. Ele se nomeia sobre a base de um "ele não sabe". E é
justamente esse "ele não sabe" que, de minha parte, considerarei como o fantasma
fundamental do sujeito. Quero dizer que é a salvo desse "ele não sabe" que todos
os fantasmas são alimentados [...].

Ora, nesse fantasma aí, a Senhorita Mondzaín não deixou de observar, com uma
perspicácia verdadeiramente admirável, a transgressão que se urdia. E o que isso
quer dizer? Quer dizer que não se pode tomar tal ideia do Senhor Lacan e deixar de
lado outra. Quero dizer com isso que, por exemplo, as teses do Senhor Lacan sobre
o nome próprio são verificáveis, a cada instante, pela experiência psicanal ítica. Quero
dizer que, verdadeiramente, não há uma análise em que o sujeito seja levado ao
ponto radical em que seu desejo se coloque seriamente diante da questão, sem
que apareça, no primeiro plano da análise, o nome próprio e, muis precisamente, a
relação do sujeito com o nome próprio, como em um ponto em que, por um tempo.
seu desejo pode ainda suspender-se diante dessa vacilação radical que só a psi-
canálise pode provocar, e efetivamente provoca.

O que ocorre então? Ocorre que ouvimos algumas vezes proposições como esta.
que cito aqui: "no fundo, o nome é isso, é o prenome. O nome é sempre o nome de
alguém ou de algo diferente, é o nome do pai ou da família, ou ainda, o nome do
marido, mas meu prenome é meu verdadeiro nome, é aí que eu verdadeiramente
sou". E o que querem dizer expressões tão verdadeiramente ingénuas, se bem que
tenham o mérito de espontaneamente virem à luz como se fosse pela primeira vez?
Isso quer dizer que a falta da qual o sujeito obtém o que se tem chamado a sua
unaridade, essa falta aí, dela o sujeito se assegura, ou acredita assegurar-se, sobre
a base do que sempre foi reconhecido por todos os psicanalistas sérios como a
realidade psíquica do unário, e que se chama o ódio do pai.

E só uma vez ultrapassado esse limite, podemos começar a colocar questões
que sejam realmente interessantes. Por exemplo, chamamos a posição [...] como a

posição dita de castração primordial, que também qualificamos algumas vezes de
imaginária, se bem que às vezes esqueçamos, ou tendamos a esquecer que, mesmo
imaginária, por si essa castração é perfeitamente operante, desapossa o sujeito,
arrebata-lhe nada menos que sua carne. Mas, enfim, dizemos que essa é uma cas-
tração primordial e reconhecemos que enquanto está preso nessa posição, não
podemos dizer que ele, o sujeito, tenha qualquer desejo. O que é, portanto, que
funda o desejo? Respondemos que é a Lei, mas que ela o funda como urn luço
indissolúvel à castração. O que isso quer dizer? Será que a posição [...] se encon-
tra necessariamente nas relações entre os sexos? Para me expressar, em termos mais
precisos - que tomo ao Sr. Lacan -, o que quer dizer tornar-se credor ou credora
no grande livro da dívida, depois deter sido devedor? Mais precisamente ainda, o
que é feito do [Je? ou - O ?j nessa operação? O que é feito do desejo do analista na
ruína do bem supremo? E se o desejo do analista, como disse o Sr. Lacan, com
absoluta segurança, é um desejo de diferença máxima, diferença entre o quê e quê?

Essas não são questões que eu coloco por um interesse especulativo ou teóri-
co, ainda menos porque tenha achado de me interessar por isso, mas por razões
que são perfeitamente [...], o que não tira nada de seu caráter imperioso. Por exem-
plo, ocorre-nos — esse é um exemplo entre vários outros -, ocorre-nos termos de
nos ocupar de uma paciente presa à posição chamada de reivindicação masculina,
e ocorre algumas vezes, em relação a tal paciente em particular, que nos apercebe-
mos de que ela, essa paciente, organiza toda sua posição apostando na certeza de
que não há um homem que possa encontrar uma mulher sem experimentar alguma
angústia. Essa é uma certeza que tem, seguramente, algum fundamento - de outro
modo, como teria ela vindo a sustentá-la? Não é monos verdade que é uma certeza.
sem qualquer diivida, falaciosa, e é importante saber em que é falaciosa, e em que
tem algum fundamento, para que possamos estabelecer a estratégia que convém

adotar diante dessa paciente.
Além do mais, é evidente que não lanço tais questões como desafios. Não síio

questões sem resposta possível. Na verdade, parecem perfeitamente solucionáveis
e até mesmo já resolvidas. Não são, é certo, nem as mais difíceis, nem as mais intt?
ressantes. Tudo o que queria dizer sobre isso é que é tempo,,, é tempo, se quere-
mos que algo mais, além do tédio, se obtenha desse seminário, é tempo de nos
pormos a interrogar o ensino de Lacan, de urn ponto um pouco mais avançado do

que o temos feito até agora. É tudo.
Serge Leclaire - Eu me permitirei responder imediatamente a Satbuan sobre ponlos

secundários, bem entendido, e usarei o mesmo tom de liberdade — talvez um pouco
incisivo - que ele próprio usou. Eu lhe direi que. a meu ver, mais graves que as certezas
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falaciosas, que ele evocava a respeito de sua paciente, me parecem ser as certezas
asseguradas. Parece-me que, em todo o seu discurso, há algo como uma referência

apaixonada a uma dimensão que seria aquela da ortodoxia, entendam ortodoxia lacaniana.

Sou de opinião que se interrogue, afinal, o ensino de Lacan, mas essa interrogação

não supõe, de partida, nenhuma ortodoxia.
Tudo, aliás, no discurso de Safouan, é marcado pelo problema fundamental da

relação com a Lei. E o que me parece, sobretudo, caracterizá-lo é um modo de situ-
ar-se em relação à Lei, colocando logo seu interlocutor como estando errado. Qualquer
coisa que ele diga, diz errado, diz uma besteira, ou mesmo uma asneira. De fato, ele
o situa imediatamente em relação à Lei. Assim, quando ele interroga ou põe em
questão essa proposta, estamos bem perto de formulações freudianas, em que a
barreira do incesto se compara, é quase equivalente à barreira do recalque. Não

basta, penso, invocar a Lei para rebater essa posição como falsa. Sei que é um dos

eixos do seminário que Stein faz, desde muito tempo, e eu desejaria - uma vez que
Major foi posto à prova na ocasião - que ele respondesse, de um modo talvez mais

preciso, se isso lhe for possível, a essa questão particular de Safouan.
Fui nomeadamente posto em questão a propósito de um outro assunto que ocorre

também relacionar-se com a questão da transgressão. Não penso tê-lo colocado
no artigo que lhes transmiti aqui, mas trata-se de algo que foi dito em outro lugar.
Fui pego em flagrante delito. Seguramente, isso não é difícil, uma vez que Safouan

se baseia no que ele ouviu. Não tem meu texto. Eu não disse o que ele referiu, isto

é, que a análise é experimentada como uma transgressão, ou deve ser experimen-
tada como uma transgressão, ou que alguma transgressão deva efetuar-se. Eu dis-
se que a questão foi posta na análise e, a propósito da análise, relações entre a
perspectiva analítica, uma certa perspectiva analítica, isto é, a busca de um ponto

singular, de um ponto irredutível, de um ponto de origem, a lembrança esquecida.
o ponto focal da origem. Era posta, digamos, a questão da relação entre essa con-
cepção da análise ou esse fantasma sobre a análise e, de outra parte, a significa-

ção do incesto. Do incesto, eu determinava bem, não em seu contexto dramático,

mas em sua realidade essencial, ou seja, a discussão concreta de algo que repre-

senta o ponto de origem. Eu havia colocado a questão da relação entre esse pro-
cesso da análise e a realidade do incesto. Talvez o fato de tê-la colocado possa,
com efeito, ser experimentado como uma transgressão.

Sobre a questão do fantasma - voltarei a ela logo mais -, já disse na vez passa-
da que, de fato, em relação a uma ortodoxia, convinha talvez, ou era talvez comum,

considerar o fantasma como sendo algo além dessa fórmula, mas isso nos levaria,

creio, a retomar toda a questão de uma definição ortodoxa do fantasma. Afinal, no
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ponto em que estamos, creio que é melhor tentar encontrar e examinar outros fan-

tasmas na prática analítica.
Sei perfeitamente'que não respondi inteiramente a Safouan. Major tem algo a

dizer?

René Major - Trata-se de uma assimilação da barreira do incesto à barreira do

recalque, uma vez que a barreira do recalque é constitutiva do inconsciente. Truta

se, aí, de uma analogia de estrutura que se deve situar em um nível diferente da-
quele ao qual Safouan faz alusão [.„].

Serge Lecíaire - De minha parte, não tenho qualquer intenção de fechar a dis-

cussão. Sem embargo, desejo que ela avance. Portanto, peço a Mannoni que tome
a palavra.

Jacques Lacan - Explicito, apesar de tudo, que o que disse Safouan é que era

graças à barreira do incesto que se produzia o retorno do recalcado.

Octave Mannoni - Lamento ser introduzido desse modo, porque temo não fa -
zer avançar a discussão. Acho, ao contrário, que Safouan a conduziu a um nível

muito elevado e que agora vamos tornar a descer.
[...] desculpas. Acreditei ingenuamente, não tendo olhado minha agenda, acredilei

durante algum tempo que isso era para o seminário fechado do mês de abril. Então, o
que fiz foi de modo um pouco apressado.

Teria querido examinar a passagem - que achei um pouco rápida para mini d»

exposição de Lecíaire onde ele apresenta o não-sentido do fantasma fundamental,
no sentido de suas traduções em línguas. É verdade que ele não diz exatamcnic
sentido. Ele fala de uma certa compreensão analítica que, acredito, seja, em sua

essência, uma incompreensão. Parece que existe aí um emaranhado de problemas
da maior importância, que permanece posto. Uma vez que ele se apoia nas formu-

lações freudianas mais estritas, é preciso exatamente concordar com ele que os

processos primários estão sempre em atividade por trás dos processos secundá-
rios, mas parece sempre difícil negar, na topologia freudiana, que "POOR ( d ) i' c
Li" seja justamente uma produção secundária na qual se reconheça o efeito do*
processos primários. Foi sobre esse ponto, ele nos diz, que recaíram as críticas

que. há pouco tempo, lhe foram dirigidas e que, aliás, eu não conheço. Mas, a me»
ver, responder a essas críticas não é forçosamente aceitar sua demanda - corno se

pediria a um astronauta que trouxesse uma amostra mineralógica da lua. Nfio pó-



demos pedir-lhe que nos dê. assim, o elemento do inconsciente. Disso não tere-
mos jamais senão o que pudermos ler nas estruturas do secundário, exatamente na

medida em que o secundário está submetido ao efeito do primário.
É no secundário, parece-rne, que o sentido e o não-sentido se encontram de um

certo modo, uma vez que nos atemos à terminologia freudiana-e não vejo outro

lugar onde se possa perceber nem um nem outro. Entretanto, a passagem em que
Leclaire trata dessa questão é mais elusiva que alusiva. Discuti-la implicaria opor
um modo de ver a seu modo de ver - um modo diferente, que não interessa. Vou,

portanto, abster-me - pelo menos até minha conclusão, quando voltarei ao assun-
to -, vou, portanto, abster-me, com a indubitável esperança que esse problema
será retomado. Aliás, já o foi, de modo menos sucinto, e vou tomar um caminho

totalmente diverso, voltando de forma muito livre, demasiadamente livre, à ques-
tão do nome próprio, um pouco ao azar, com a ideia de encontrar tal ou qual obser-
vação que, mesmo indiretamente, possa referir-se ao que nos expôs Leclaire.

Creio que nada temos a esperar da sociologia, nem da etnologia, a não ser, às
vezes, exemplos cómodos. O nome próprio, tal qual nos interessa, é tanto Totó
quanto Gaétan de Romorantin. O que se chama o patronímio, em nossa sociedade,

não é, na verdade, o nome do pai. O pai de Jean Dupont não se chama Dupont. Ele
se chama, por exemplo. Paul Dupont. E há países -já que falei de etnologia -. há
países como Madagáscar, onde, por ocasião do nascimento de Lacoute, seu pai
pode mudar de nome e passar u chamar-se Pai-de-Lacoute. É então Pai-de-Lacoute

que é o norne do pai, da forma mais simples. O emprego sistemático de um nome e
de um prenome é um acidente histórico limitado, recente, e seu estudo, creio, não

nos conduziria a algo que nos fosse muito interessante.
Sobre o que Leclaire chamou n irredutibilidade do nome próprio, poderei talvez

trazer um tipo de esclarecimento indireto, contando uma experiência pessoal que

tem a vantagem de ser de todo artificial e quase axiomática. É uma experiência que

muitas pessoas tiveram, mas, talvez, não sobre bases tão claras. Para os persona-
gens de um livro que eu escrevia, e que apareceu em 1951'"'*', eu tinha necessida-
de de inventar nomes próprios. Uma vez que o nome próprio não é senão uma série

de fonemas, podíamos tornar uma série de sílabas em qualquer sentido. Esse livro

foi escrito em 1949, em uma época em que a teoria lucaniana do significante não

estava ainda formulada.
Os nomes do livro, na sua maioria, foram formados desse modo, mas nem todos,

porque alguns me vieram espontaneamente. Em relação aos outros, já esqueci por

completo as frases sem importância das quais os tirei, o que era feito muito de-
pressa, parece-me, e talvez aí houvesse mais complicações veladas do que eu percebia.

iitçurj ti c j í u*- rnur^ti <f/f / vr>,?

A respeito disso, não saberia dizer nada. Mas, lembro-me muito bem do detalhe de
formação de um desses nomes próprios. Eu o tomei do que acreditava ser um ver-

so da canção de Marlborough*. Na verdade, é uma citação inexata, mas, para o uso
que eu queria fazer dela, isso não tinha qualquer importância e eu já me serv ira de
frases provavelmente mais bizarras. Esse verso inexato é: "depois vinha seu pá

jem" ("ensuite venait son page"). Podíamos tomar, por exemplo, "te venait", acres-
centando aí um th, o que faz um nome próprio muito bonito. Tão bonito que dá ale
vontade de olhar o catálogo telefónico. Ora, em meio aos Thévenin, Thévenot,

encontram-se, somente para Paris, trinta e oito Thevenait. Descobrindo isso, tive
a impressão de que eu fazia demasiada concorrência ao registro civil, ou antes,
que o registro civil me fazia demasiada concorrência, e logo renunciei à fabricação.

Tinha, portanto, que tomar as sílabas seguintes, o que dava "venait son". Venaisson
também é um bonito nome e, se olharmos no catálogo telefónico, não há traço de
Venaisson. Nem mesmo de nome que se lhe assemelhe, por pouco que seja. Era
perfeito, portanto. Assim foi adotado o nome Venaisson.

Não me interrogo sobre as razoes - que me escapam - pelas quais escolhi
Marlborough. Vejo bem que Venaisson é o único personagem cuja morte narrei e o
único de quem se poderia dizer, a rigor, que teve um pajem, mas, enfim, agora é que

me apercebo desse fato. Aliás, já teria me esquecido disso tudo se, alguns meses
mais tarde, não houvesse passado por uma pequena crise que vou contar.

O manuscrito estava pronto e eu ia levá-lo ao editor, quando me adverti, de re-

pente, da existência de um crítico de cujo humor e inteligência eu gostava muito, e
que assinava seus artigos com um nome de escritor que se assemelhava terrivel-
mente a Venaisson. Como esse pseudónimo é muito conhecido, e como já falei muito

sobre isso para querer escondê-lo agora, é melhor enunciá-lo. Trata-se de Gabriel
Venaissin. Fiquei aterrorizado com essa descoberta. Parecia-me que se eu tivesse
chamado meu personagem Dubois, todos os Dubois da terra nada teriam a di/.er,

mas o encontro tão próximo de dois nomes mais que raros, singulares, ausentes de
catálogos, isso me parecia impossível admitir. Era preciso mudar o nome de Venaisson.

Eu me empenhava nisso, usando os mesmos métodos, e não me lembro mais, nu

turalmente, dos numerosos nomes substitutivos que eu formava. Mas - e aí «-st;i

o fato nebuloso que eu não podia constatar -, não conseguia mudar o noinc t.U-
Venaisson, Parecia-me que ele se chamava Venaissoii, que eu não podia teer nada,

e que não era minha culpa. Ele defendia seu nome como Sósia diante de Mercúrio,

Eu sabia bem que lhe havia dado seu nome, mas ele me respondia, por assim db.er,
como Sósia, que ele sempre o havia portado. Eu fui obrigado a deixá-lo com cie.
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Uma vez que essa experiência tomou a forma de uma anedota, acrescentarei que

Gabriel Venaissin publicou uma crítica extremamente elogiosa sobre meu livro, mas

não a assinou como Venaissin e sim com seu verdadeiro nome. Na época, não me

surpreendi com isso. Venaissin era um pseudónimo, um nome diferente que não

podia subsistir diante de Venaísson porque, a sua maneira, Venaisson era o verda-

deiro nome de meu personagem. História engraçada. Eu a considero instrutiva, mesmo

que não perceba muito bem o que tenta nos ensinar.

O nome de Venaisson, evidentemente, não tem sentido por si mesmo. Tem ele

um significado? Certamente. Mas, em uma carteira de identidade, há uma fotogra-

fia, impressões digitais, ou um sinal de identificação, ou a assinatura do portador

que,.a seu modo, é também fisionómica. Sem isso, a carteira de identidade seria um

cartão de visita. Nela, também é necessário — o que não é desprezível - o timbre da

polícia. Venaisson não tinha nada de tudo isso. Formei os elementos mais simples

de uma personalidade, uma série de fonemas que não se bastavam, e o que se dizia

de uma pessoa imaginária, nessa série de fonemas1, era atribuído por mim. O fato é

que essa construção extremamente simples bastou para fazer aparecer, na subjeti-

vidade — evidentemente na minha, nesse caso -, uma forma não desprezível da

poderosa aderência desses elementos, se quisermos, algo que se assemelha à

irredutibil idade do nome. Trata-se, eu o disse, do que liga o significante ao signi-

ficado. Tal ligação não tem, em absoluto, nada de surpreendente. Existe mesmo

para os nomes comuns e, se me surpreende no exemplo acima, é porque eu aí me

acreditava o mestre da nominação. Eu não o era, em certo sentido.

Eis agora uni exemplo de ligação do significante ao significado, em matéria de

nome comum. Trata-se de um iraniano que chegou à França com a idade de oito ou

nove anos e que, já adulto, descobre, de repente, retrospectivamente, as razões

pelas quais recusou, ao chegar à França, o café com leite francês. Não foi o café

que ele recusou, foi a xícara (boi) - na época, ele não sabia. A palavra boi tem

naturalmente, em iraniano, um sentido diferente, Não é apenas a metade da palavra

bolbol. que designa o rouxinol. É também o nome monossilábico pelo qual se de-

signa o sexo dos garotos. Para ele. com sua vinda à França, todas as palavras haviam

mudado, com todas as possibilidades de trocadilhos bilíngues, mas havia uma que

se fixavu mais que as outras, que estava, como se diz [,..], enraizada. Ela resistia,

única entre todas, a essa situação, todavia muito simples, que é uma mudança de

língua. Estou certo, mesmo que, evidentemente, não possa prová-lo, de que ele

teria aceitado a xícara de café, se lhe tivesse sido dado um nome francês para seu

sexo. Ele devia achar a tradução muito incompleta (irop partielle), ou muito ten-

denciosa (trop partiale). Na mudança de língua, ele perdia algo.
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Não sei nada sobre o que pode ser o encontro Oeorges/Ltli, marcado no fantas-

ma fundamental, mas que isso seja nome de rapaz e nome de moça tem talvez algo

a ver com sua irredutibilidade. Os nomes próprios mudam em certas condiçfics,

Por exemplo: entre os nobres, com a morte dos ancestrais; entre as mulheres, com

o casamento; ou ainda, com a entrada na religião, etc... Essas mudanças sflo

institucionalizadas. Fora de toda instituição, as histéricas, às vezes, se dão preno

mês que não lhes pertencem [,..J a ortografia daquele que elas têm. Casanova"1,

que se dava o nome de Seingalt, interrogado pelas autoridades policiais sobre as

razões pelas quais havia tomado um nome que não era o seu, respondia com indig-

nação que nenhum nome podia pertencer-lhe mais legitimamente, porque ele o

inventara. Mau argumento, mas que o faz assemelhar-se um pouco a Venaisson. (>

que é interessante é comparar as autoridades policiais e Casanova, do pomo de

vista de sua atitude linguística espontânea. Para a polícia, Seingalt é um modo diferente

de nomear-se, que tem como significado Casanova. Sua argumentação é:

l - Seingalt é Casanova;

2- Casanova não é Seingalt... Dos dois lados há um erro. Para Casanova. a

fórmula é menos clara porém mais simples. Ela se anuncia assim: Seingalt

sou eu; o significante Casanova pode desaparecer.

Não se pode imaginar, sem uma espécie de vertigem, o que se tornaria exala

mente o eu, o "sou eu", se se desse o mesmo prenome a dois gémeos homozigotos

a quem seus próprios pais não pudessem nem chamar individualmente nem reco-

nhecer. No entanto, a homonímia, em si mesma, é suportável. Pode haver - isso

ocorre - dois .lean Duponf na mesma família. Trata-se de uma homonímia, entre

muitas, que pode causar erros e quiprocós como outras; afinal, somos mui to me-

nos perturbados pelo encontro de um homónimo cio que por aquele de um sósia,

O sujeito falante, que sabe que é Fulano por seu próprio nome, reconhece se

também de outra forma. Dispõe, para falar, da primeira pessoa do singular. Seu nome

o empurra para a terceira pessoa. Há casos f,, .) de choque entre essas duas pesso-

as. Significante de gíria, "bibilolo" é um nome próprio ou um pronome pessoa!'/

Tentemos colocá-lo no vocativo para ver. Esse problema puramente gramatical ralviv.

não interesse. "Bibilolo" sendo um [...] que designa um sujeito, mas impõe um verbo

na terceira pessoa; eu sou, portanto, "bibilolo" é. Mas seria notável se mio hou-

vesse aí senão uma curiosidade gramatical e que essa maneira de falar não ti vosso

implicações subjetivas.

Eu me adianto um pouco porque ... Assim — isso foi bem improvisado • •-. o norm*

próprio está longe de ser instituído de modo nuclear em uma subjetividade, como
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se buscássemos apontar um sujeito do modo pelo qual Descartes situava f,..]. É
certamente o nome que marca o sujeito. Ele age sobre esse como uma provocação,

ele o faz vir f.,.] mas, ao mesmo tempo, ele o denuncia, o objetiva, transforma o

sujeito falante em objeto do qual se fala e o "Eu sou Fulano" se confronta com "Eu
sou eu" [.,.] e se distingue dele. O "Eu sou Fulano" não traz ao "que sou eu?"
senão uma resposta experimentada como insuficiente, donde a obrigação, como
dizemos, de fazer-se um nome. Obrigação para todos e não apenas para os ambici-

osos, obrigação que todos cumprem com a ajuda de todos, até mesmo da polícia,
para assegurar-se de que seu nome tem um significado, o que é sempre mais ou
menos incerto. Como o jovem iraniano, que estava inseguro do significado de "boi",
que era como um nome próprio incompleto; e como Venaisson, que se constituía
urn nome à medida que eu falava sobre ele. Eu o constituía assim no único tipo de

significado que seu nome próprio podia ter, para seu caso bem particular de perso-
nagem literário.

Sempre com a ideia de trazer às preocupações levantadas por Leclaire um escla-
recimento longínquo e muito índireto - tão indireto que não estaremos facilmente
seguros de falar da mesma coisa -, gostaria de trazer, bem resumidamente, um dado
de observação que versa sobre o jogo dos elementos fonemáticos dos nomes pró-
prios em urn obsessivo. Trata-se de um caso bastante sério, no estilo do Homem
dos ratos, porém ainda mais grave. Um sujeito muito inteligente e aberto era obce-

cado, a princípio, pela ideia de que tinha por sua mulher uma atração de caráter
incestuoso, o que o atormentava de modo extremamente penoso. No momento,

sua análise prossegue. Sua vida tornou-se mais fácil, mus não sem acidentes sin-
tomáticos como este do qual vou falar.

Ele tem, de há muito, um colega, quase um amigo, que chamaremos Lemarchand.
Ora, um dia em que ele olhava negligentemente na díreção de Lemarchand, pen-

sando em algo, não sabe em que, adverte-se repentinamente de que o nome de
solteira de sua mulher era, digamos, Martineau, tendo os dois nomes em comum a

mesma sílaba MAR. Mudei o nome, mas não a sílaba. Ele fica aterrorizado, durante
alguns segundos, e permanece numa inquietação obscura durante muito tempo.

No momento, não tenho meios seguros para dar conta desse sintoma. Eviden-
temente» é inútil interrogar a sílaba MAR. Ela está, por assim dizer, do lado do não-

sentido da coisa. Se seu colega fosse chamado, por exemplo, Artigues ou Otineau,

estou certo - .sem poder prova- Io. como sempre - de que a sílaba TI é que o teria
remetido a Martineau. O conjunto da análise me leva a pensar que, nesse sintoma,
se condensam e se deslocam seu medo da homossexualidade, os efeitos de sua

identificação a uma mulher e seu medo da castração. Ele poderia tomar seu colega
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por sua mulher, a sílaba MAR pode destacar-se, etc. Mas, o que é mais certo e

quase evidente é que essa sílaba desempenha o papel de um pivô, e que ela fa/
passar do circuito que contém o significante que remete à sua mulher ao circuito

em que figura o significante que remete a seu colega.

Evidentemente, nada sei sobre esses circuitos como tais. Trata-se, com nitidez, de
um elemento sintomático, isto é, de algo pelo que, do ponto de vista da técnica, não
devemos ter um interesse muito direto. Mas, do ponto de vista da teoria, é uma outra

história. Parece que nos ensina, peto menos, que o fonema MAR, ou qualquer outro
fonema, desempenhando o mesmo papei de pivô, não precisa de que lhe concedamos
alguma característica de primariedade. O que aí é primário é a pura possibilidade de

decomposição e de recomposição fonemática, isto é, de metonímia e de metáfora, re-
duzidas aos fonemas, com as amputações, os contatos proibidos, as confusões temí-

veis às quais remetem através do que poderíamos chamar o circuito primário, com tudo

o que isso implica, particularmente o campo do inconsciente.
Assim, poderíamos dizer que os mecanismos primários se manifestam corno não-

sentido em um sintoma para o qual um sentido é afinal exigido. O fato de que isso
seja um sintoma, e não uma simples série de associações, dá ao caso. se ouso d i -

zer, um caráter de séria obscuridade. Os sintomas são, em análise - mesmo se na
cura seja bom não combatê-los diretamente -, algo como o que são, em teologia,

as testemunhas que se fazem degolar, tão absurdas quanto autênticas.
Não posso senão deixar inteiramente aberta, sem me comprometer, a possibil i-

dade de uma comparação entre o estatuto topológico do "POOR (d) J' e-LI"
fantasmático e do MAR sintomático. Acredito apenas que uma longa discussão

sobre esse ponto permitiria ver o assunto de modo mais claro, seja para aproximar

as duas fórmulas ou para opô-las radicalmente.
Serge Leclaire - Provavelmente, fui há instantes um pouco afirmativo, talvo/

um pouco decisivo em minha resposta a Safouan e não sublinhei bastante, se us-

sim posso dizer, o que ficou aí como questão aberta. O próprio Mannoni disse há
pouco que sentia que seu texto - eu me indago por quê - não colocava as quês

toes ern urn nível tão elevado. Afinal, deixo-os como juizes da situação.

O que vou dizer, simplesmente, é que desejaria que essas questões, assim postas,
não caíssem no esquecimento. É provável que não possamos aqui - por mais fedia

do que seja este seminário e, apesar de tudo, ainda numeroso - elevar as discussões

de modo tão livre quanto poderíamos fazê-lo, efetivamente, em pequenos grupos.
Retomo — para voltar à intervenção de Safouan — a questão que era colocada,

ou seja, aquela das relações da Lei com a proibição do incesto, porque sua afirrnti-

t iva não altera a questão, que permanece posta. Creio que ela está, de fato, postu.
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e que podemos, por um viés qualquer, abordá-la para chegarmos provavelmente
às formulações por ele apresentadas. Quanto às questões colocadas por Mannoni,
felizmente continuam - e é por isso que são. na verdade, abertas e permanecerão
muito insistentes, conforme penso. Não podemos resumi-las melhor do que ele

próprio o fez.
Tomarei agora a palavra para participar da discussão. Pois, certamente me agra-

da que meu trabalho, escrito na verdade quase inteiramente em 1963, tenha susci-
tado tantas respostas. Sem dúvida, sei o que é preciso fazer, nesta ocasião, quan-
to a certas incitações vigorosas, mas o fato é que um diálogo parece estar aberto.
Se faço questão de agradecer a todos aqueles que quiseram, ou ainda vão querer,
ou já anunciaram que também têm algo a dizer, se tenho que agradecer a todos
aqueles que quiseram manifestar aqui seu interesse, é porque, assim avançando,
permitiram que algo começasse. Está bem claro que se meu ensaio não houvesse
sido sustentado pelas observações de vocês teria, como tantos outros trabalhos,
permanecido letra morta. E, provavelmente, algumas palavras verdadeiras, que
ouvimos, teriam permanecido no segredo de um dossiê, ou nos limbos da não for-
mulação. Quero ainda - e, de fato, pelas mesmas razões - agradecer a todos aque-
les que manifestaram seu interesse por esta empreitada sem. para isso, deixar-se ir
contra seu sentimento, participando aqui, imediatamente, deste diálogo, porque
eles sabem que frequentemente, com analistas, cada palavra deve vir no seu tem-
po. Vocês compreendem, então, que aqui eu não tenha nenhuma intenção de fazer
o papel do conferencista que, com sua resposta, é suposto dar fim à discussão ou,
como se diz. fechá-la. Ao contrário, se retomo u palavra anies que outros a tomem,
é a fim de continuar o diálogo trazendo-lhe, de modo direto, outra contribuição e,
quero dizer, provavelmente porque alguns poderão encontrar aí alusão, retomada

ou resposta ao que disseram,
Eu anunciara, outro dia, que falaria sobre o corpo e sobre o significante. Vou,

portanto, tentá-lo. Até os menos clínicos dentre nós sabem que a preocupação
constante com certo domínio é um traço comum nas neuroses obsessivas. Que
Philippe entre nessa categoria é. penso, um fato que a ninguém escapou. É essa
paixão por certo domínio que eu queria interrogar para começar. O gesto das duas
mãos juntas em forma de taça, para beber, mostra, de modo exemplar, o que quero
sublinhar aqui. Certamente, essa taça faz da palma das mãos um meio de beber.
Responde ou invoca, por sua cavidade, a plenitude do seio, mas, para ser bem
rápido, direi que esse gesto me parece um modo de dominar a problemática con-
junção de dois elementos. Problemática perceptível pelo fato de que esse trofeu
feito com as mãos se caracteriza, em geral, pelo derramamento de seu líquido. O
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prazer de Philippe nesse gesto parece ter sido, tanto quanto beber, formar tuna
taça quase impermeável, uma apreensão momentânea do que se derrama - um domí-
nio que, de fato, ele consagra, bebendo essa água. Em uma palavra, parece-me qu«
aí se trata de uma mímica ou de um gesto ritual que representa ou atualizu, com o
corpo ou uma parte do corpo, a pura materialidade cio significante. Acrescentaria
mesmo - o que todos podem ver - que esse gesto suscita precisamente o símbolo
em seu sentido primeiro, isto é, em seu esforço por fazer juntar os elementos do que
pode também ser o suporte de um apelo, até mesmo o pires de um mendigo.

Quando talo da pura materialidade do significante, designo aí o par de dois ele-
mentos opostos. Provavelrnenterpara constituir ura significante, importa pouco
que seus elementos sejam acústicos, gráficos ou táteis. O essencial é que a articu-
lação desses dois traços - no limite, pura materialidade desprovida de significa
cão -, o essencial, digo, é que essa oposição seja conotação da antinomia. Creio
que é lícito dizer que o significante é pura conotação da antinomia e, para apoiar
agora a percepção do que vocês podem tentar obter dessa fórmula, acrescentaria
que essa antinomia é, fundamentalmente, em nossa experiência, aquela constitutiva
do sujeito. Antinomia ou ainda, como diz Lacan, "heteronomia radicai". Essa é a
dimensão que nos impõe, necessariamente, a via freudiana e nossa experiência de
analistas.

Precisaria, enfim, acrescentar que o objeto a, no sentido lacaniano, é exaiamen-
te o que escapa h conotação significante e certamente, em sua natureza, o que escapa
à antinomia. Nessa perspectiva, ou seja, sendo o significante uma pura conotação
da antinomia, compreende-se talvez melhor o que quero indicar apresentando o
gesto das duas mãos juntas em forma de taça como certa tentativa de domínio
gesto ritual - da própria natureza do significante. Entendam bem que se não evoco
aí, imediatamente, o imaginário e a morte, domínios escolhidos pelo obsessivo, e
só porque, forçado pelo tempo, viso mais à precisão linear desse esboço do que às
imagens dos jogos de sombra. Acrescento apenas que o outro gesto, aquele das
duas mãos juntas em concha para fazer ecoar o chamado, parece-me poder insere

ver-se na mesma linha de certa tentativa de domínio. Voltarei a isso para concluir.
O momento seguinte de minha interrogação recaía sobre o termo domínio. Como

nSo evocar imediatamente, sobretudo a propósito desse gesto, o movimento de
apreensão, de apreender com as mãos? Mas, na verdade, o que as mãos podem

apreender? Que apreensão é aí possível? Deixarei a outros a tarefa de falar do Bc>i>ríff.
do conceito, para não me demorar aqui senão um instante sobre o problema do
corpo esforçando-se por apreender. Mas o quê, exatarneme? Pois é, exatmneníe

nada. Ou. com mais precisão, o objeto em sua nudez. Vou tentar explicar-me suma-
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riamente. Basta-me para isso lembrar-lhes a pura diferença, ou mais modestamente
ainda, a pequena diferença que encontramos, irredutivelmente, como pivô de nos-
sa experiência de analistas, é certo, mas também de viventes, isto é, de desejantes.

No mais alto grau, interessa-nos designar essa pura diferença, de início no nível
do corpo, corpo do delito ou corpo sensível, como se diz. É o que sublinhei atra-
vés do termo diferença saborosa. Essa diferença saborosa pode, por certo, ilus-

trar-se secundariamente, como foi o caso de Philippe, pela irritação puntiforme e
provocante do grão de areia contrastando com a uniformidade, a limpeza da pele.
Mas eu diria aqui, para dar um exemplo mais claro, que acabei de citar recentemen-
te como termo irredutível - tal como encontramos nas anal ises longamente conduzidas
- a fímbria acidula de uma ternura, em sua precisão de reminiscência e sua
indeterminação de lembrança. Penso... estarei empregando bem essas palavras?

Nesse ponto está colocada, sem escapatória possível, a necessidade do puro
sentido, ou seja, o gosto... de um puro sentido. Nesse caso, o gosto que aí susten-
ta, conecta e concretiza essa pura diferença da ternura e da fímbria ácida, acidula.

Para passar, assim, do campo da ternura ao da acidez, é o vetor do puro sentido, o
gosto, que, saído dessa própria abertura do corpo, faz, como em uma excursão, o
giro por outro corpo, antes de juntar-se a outra vertente da deiscência de onde
saíra. Esse outro corpo, que faz refletir o vetor do sentido, em princípio, basta que
seja nada ou quase nada: uma bola de açúcar vermelha, acidula, colocada em um
pauzinho. Cereja que, aliás, termina se dissolvendo. Nada ou quase nada e no entanto,

por exemplo, tive ocasião de experimentar outro dia o perfume pleno de um Williamine,

um álcool de pêra tão denso que, antes de bebê-lo e de sentir seu gosto, sentia em
minha língua, corn precisão alucinatória, a textura um pouco rude desse tipo de
pêra que se usa para destilar.

íg. xrv-1

cereja no açúcar
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Mas ocorre - e é artificiosamente que distingo essas duas possibilidades - que

esse outro corpo, à imagem do primeiro, seja ele também, possivelmente, o lugar

de uma pura diferença. EntSo, aparece enfim, claramente, a dimensão do desejo.
Em outras palavras, se substituímos a cereja com açúcar pelo bico do petio, o puro
sentido do gosto terminará sua excursão como se tivesse passado por todo o cor-

po da mãe, aproximando assim ou tendendo a aproximar de sua boca, isto é, de sim
própria abertura, uma deiscência do corpo materno, nesse caso, a mama, por seu
orifício. E, simultaneamente, o corpo materno - isso se percebe facilmente - tu/,
pela via. pelo sentido do tato, pelo menos, mas também esperamos, por outras vias,

outros sentidos, sobretudo pelo olhar, o giro do corpo aberto do filho. Fica claro,
nessa figura, ao menos assim penso, partindo de uma diferença saborosa, que, ao
tentar tomar o outro corpo em sua inevitável abertura para adornar a sua propila,

o corpo se afirma como desejo, o corpo se afirma como desejo inextinguível.
A partir desse esboço, que poderia representar-se facilmente no quadro por uma

dupla argola, eu os deixo imaginar os jogos possíveis na variedade dos sentidos, de
um a outro, e os deixo também apontar, por uma justa classificação das neuroses, os

artifícios e os impasses possíveis de todos os circuitos dos sentidos, de todos os sentidos.
Nesses jogos, a pura diferença escapa seguramente a toda apreensão, mas o que conota
melhor essa pura diferença é o significante tal qual o definimos há pouco, como pura

conotação da antinomia.
Certamente, em sua neurose, Philippe não entendia assim, e se eu já disse corno

ele se esforçava para mimar o significante pelo gesto quase ritual das mãos unidas
em forma de taça, gostaria, neste ponto, de sublinhar um pouco melhor como (um
bem a fórmula jaculatória "POOR (d) J" e-LI" parecia destinada a comandar, ao ris

co de paralisá-lo, o circuito do desejo. A vocalização da fórmula secreta contém
nela essa culminância em que se efetua a reversão. E, sobretudo, o movimento do

corpo que ela conota, isto é, a cambalhota, desenvolve a própria figura da argola,
provavelmente em torno de algo da própria fórmula ou, mais precisamente, cm torm»

da um outro corpo ausente.
Esse movimento - resumido da melhor forma pela sequência: absolutamente mtda,

alguma coisa - sublinha a aparição, como num golpe de mágica, de algo que estaria ;ti,
no fim desse exercício de mimo do significante, e parece mesmo que, nesse caso, seja

de fato um resto excremencial em um objeto. Aparece aí como resto, como o ponto em
torno do qual se fechou a argola, objeto presente e derrisório cuja opacidade suhMiiu i

o outro corpo ausente. Assim, sustentado por meu exemplo e deixando, por hoje.
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deliberadamente de lado os fascinantes jogos do sentido do olhar - que servem habi-
tualmente para ilustrar os tempos da reflexão, da reciprocidade ou do artifício -, eu me

aterei a esse modo particular de tentativa de apreensão, que é a voz.
A voz me parece, antes de tudo, ter esse privilégio pelo fato de não ser mais

simples grito, ou de sê-lo ainda, de ser, a princípio, apreensão, domínio, em eco, do
discurso que a voz do outro sustenta. Não há "maman" que não seja retomada da
voz do outro. Por isso, a voz constitui uma espécie de modelo privilegiado dessa
primeira relação com o outro; depois, porque a voz faz necessariamente intervir um
outro órgão, ou seja, o ouvido, o que, de modo mais singular, representa o circuito
do sentido, da boca ao ouvido, como se diz; finalmente, porque a voz é o vetor
privilegiado do significante que por isso se torna, ou sobretudo é, significante
verbal. Na história de Philippe, o chamado de sirene - produzido pelo sopro nas
mãos juntas em forma de concha, e oferecido ao eco da floresta - se apresenta
como imitação, redobramento, reprodução vazia do chamado da voz. Mas é tam-
bém, de modo obsessivo, jogo de poder.

É preciso lembrar aqui o sonho da foice, para falar um pouco mais sobre a voz,
o grito e o chamado. Nesse sonho, Philippe traz à cena um garoto cuja perna acaba
de cair num buraco. Ele se feriu, provavelmente, em uma foice, mas não se vê se-
não um arranhão no calcanhar. O garoto grita muito alto. É um grito insólito, ao
mesmo tempo grito de terror e chamado irresistível, que faz Philippe evocar o grito
de que se fala na tradição Zen, o qual seria capaz de ressuscitar um morto. O grito
remete sobretudo a uma lembrança de pânico terrível. Philippe tem oito ou nove
anos, está em viagem com seus pais e se encontra sozinho no grande parque de
um hotel. Alguns garotos mais velhos, que brincam de bandidos, o atacam. Toma-
do de pânico, ele foge gritando, mas não qualquer coisa. Ele grita muito alto, como
num chamado, nomes de garotos: Ouy! Nicolas! Gilles! para revidar e fazer seus
atacantes pensarem que ele também faz parte de um bando numeroso. Tenta até

mesmo não proferir nomes muito conhecidos: Pierre, Paul ou Jacques. O chamado
deve aparentar ser preciso e ele se lembra exatamente de ter assim chamado Serge.
Na época, Serge era ou Lifar ou Stavisky. Isso foi, e certamente muitos dentre vocês
o pressentiram, através do tema do chamado em Leclaire, um motor importante da
cura, mas hoje não vou mais me deter nesse assunto. Esse grito, esse chamado de
socorro, completa e esclarece, através de outra faceta, o chamado do "Líli, eu te-
nho sede" ("Lilí j'ai sói f) ou a invocação do "POOR (d) J' e-U".

De "Lili, eu tenho sede'*, gostaria apenas de sublinhar uma vez mais o caráter
ambíguo do modelo, ou do eco em relação à outra frase, ou fase, do circuito da
vo/, ou seja, "Philippe, eu tenho sede" ("Philippe j'ai soif'), articulado por inter-

1 i médio de Lili. Mas, evidentemente, é ao âmbito da fórmula jaculatória de "PO0R
(d) J' e-LI" que quero voltar para concluir. Já mostrei que, em si mesma, essa fór-
mula representava, suscitava até esse movimento de reversão necessária parti
compreender o que quer que seja da realidade da pulsão e ainda, certamente, da-
quela do desejo. Mas o que gostaria ainda de acentuar aqui é que essa lornuitii
constitui, desse modo, uma retomada, por Philippe, da voz que o chamava por seu
nome, e ainda mais literalmente, isso poderia ser a retomada da voz amorosa de sua
mãe que, ao acariciá-lo, articula algo como "tesouro querido". Mas, se temos nes-
sa interpelação de "tesouro querido" um dos pólos necessários à análise da fór-
mula, acredito que desconheceríamos até mesmo o essencial disso, se não voltas
semos a esse limite do sagrado que nos é perceptível nesse encantamento.

Philippe -corno vocês já perceberam -é judeu, e o motivo da fórmula encantatória
- assim como o caráter quase sagrado do tesouro que ele representava para sua
mãe-o leva a lembrar-se de alguns elementos rudimentares de sua formação reli
giosa [...]. Do hebraico que ele aprendeu a ler, nada ou quase nada lhe resta, a não
ser essa prece essencial que se chama o Shema. É, disseram-lhe muito cedo, urna
prece que é preciso nunca esquecer porque convém dizê-la na hora da morte; é um
viático, mas é também, eni sua lembrança um pouco confusa, como uma bênção.
Concretamente, eni sua lembrança, essas bênçãos, murmúrios incompreensíveis
que se acompanhavam da imposição das mãos sobre sua cabeça - gesto de pai ou
sobretudo de avô - tendem todavia, nessa lembrança, a confundir-se com os te-
mores maternos. Mas, certamente, essa prece é também, por um lado, uma invoca
cão a deus, cujo nome não se deve dizer, e ainda, em sua própria formulação, uni
chamado àquele que deve dizê-la. A seguir, eis o texto - ou pelo menos seu come-
ço - dessa fórmula que, na hora da morte, é preciso dizer: "Escuta, Israel, o Eterno
é nosso Deus. o Eterno é Um", Vemos aí que essa prece a deus é também um chá
macio àquele que a diz. A rigor, assim pensava Philippe, a articulação da primeira
palavra Sltema ~ assim se chama a prece - podia bastar para servir de viático, No
fundo, e é aí que eu queria chegar, o que diz aqui a voz? A voz diz: "Escuta".,,
liscuta... E agora, diante desse convite, o falante, ao calar-se, pode enfim, à seme-
lhança do analista ao instalar-se em sua poltrona, marcar o tempo do fim ou do
começo dizendo: "Eu o escuto", O que, para dizer a verdade, vocês já fizeram e eu
também já fiz.

Muitas intervenções ficarão necessariamente em suspenso. Dessas, há as escri-
tas, não escritas e anunciadas. Digo "necessariamente em suspenso" só por hoje.
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Sr.X. - Não preparei um texto para dizer-lhes o que pensei da conferência de
Leclaire porque queria escrever-lhe, mas hoje ele dá oportunidade de dizer-lhe algo
sem texto preparado. Gostaria de articular alguma coisa a respeito do "POOR (d) J'
e-Ll" e, em particular, a respeito do que se passa no âmbito da respiração daquele
que adormece e começa a ouvir o seu respirar, não sabendo bem se é o seu respirar
ou o eco de alguma outra coisa. E é no âmbito dessa questão que se pode encon-
trar essa espécie de ritmo estranhamente voltado para o lugar mesmo do respirar,
que é um tempo inspiratório percebido, um tempo expiratório igualmente percebi-
do, e contendo, de certo modo, essa espécie de retorno. Essa espécie de retorno é,
de certa maneira, insuficiente para explicar a fórmula completa, mesmo se é assim
percebida, mas introduz, de algum modo, uma possibilidade de fantasmar sobre
esse som de base e, a partir do momento em que interrogamos nossos doentes
sobre o que lhes é emitido por essa espécie de sistema de escuta no interior deles
mesmos, podemos encontrar, com muita frequência, frases que têm uma enorme
importância para eles, e com as quais brincam. Está certo que, em seguida, quais-
quer outros termos podem ser trazidos por essas frases, e eu concordo totalmente
com as sucessivas interpretações de vocês, com as quais me sinto muito à vonta-
de. Mas, quero dizer com isso que há, de algum modo, uma possibilidade de entra-
da em um caminho muito profundo da escuta do outro, por uma sensibilização dele
ao seu próprio ritmo respiratório, o que, aliás, é um modo de fazer passar ao âmbito
da voz aquilo que vocês articularam admiravelmente.

Jacques Ijican - Será que Israel quer tomar a palavra agora? Não previa, embo-
ra houvesse tentado assegurar-me disso chamando-o há oito dias, não acreditava
que Durand de Boiisingen estaria aqui hoje. Há pouco, pedi a Leclaire o texto que
Durand de Bousingen me enviou antecipadamente, um dos primeiros a propósito
da intervenção de Leclaire.

Serge Leclaire - Sim, perguntei a Durand de Bousingen, exatamenie antes de
começar, se ele queria iniciar tomando a palavra. Ele me disse que, não tendo revis-
to o texto, preferia ter a tranquilidade de prepará-lo de forma apresentável e falada.

Jaeques iMcan - Vocês bem podem estar aqui no seminário fechado do próxi-
mo mês. Bis aí um ponto resolvido. Israel vai dizer-nos o que ele nos trouxe hoje
e eu concluirei dando uma indicação de leitura que me pareça necessária.

-276-

Ução de 31 de março de 1965

Lucien Israel-Sofro de um importuno atavismo que faz com que, quando um
de meus deuses me chama, eu responda: eis-me aqui. E, sempre de acordo com o
mesmo atavismo, eu aja antes de refletir. Depois de haver respondido eis-me aqui,

infelizmente tive mais tempo que Abraão antes de passar ao ato, o que faz com
que, em vez de sacrificar um de meus filhos - não se sabe nunca se se encontrará
o cordeiro a tempo -, sacrifique urna parte de meu texto para me interessar estrita-
mente pelo tema de "POOR (d) J' e-LI", por essa palavra que enche a boca e que
talvez se coloque no lugar, não do desejo de beber, porém do objeto do desejo...

Mas, enfim, tudo isso foi dito.
[...] Becleutung, e é porque essa palavra, que é feita de parte e pedaços, evoca

tanto os objetos surrealistas que eu deveria dizer esse objeto em vez de essa pa-
lavra. E se fosse uma palavra-valise, eu seria tentado a ver aí a mala ensangiíenta-
da, uma mala contendo cadáveres despedaçados. Cadáveres, até mesmo pedaços
de imortais, pedaços de meu {..,], e aí está, no fundo, eis-me entregue a um joguinho
que era, talvez, a única coisa da qual não havíamos falado - não podemos saber
tudo -, o pedaço desse objeto surrealista evocado, que tem uma outra forma de
composição que é exatamente aquela que se chama, em matéria de estudo tatmúdíco,
o no taikon. O no taikon é a união significante de pedaços de nomes com os quais

se constitui um novo termo.
Vou dar-lhes um exemplo disso. No fundo, estou muito encorajado a falar de

nome próprio, e do meu, uma vez que nós o invocamos [...]. Escrevi meu nome, mas

todos sabem que esse nome foi dado a meu país por Jacu, mas por quê? Terá sido
simplesmente para constar ou fazer lembrar um combate [..,]? Tratava-se, sobretu-
do, de encerrar um período, que era o período patriarcal, e foi isso que se resumiu
nesse nome, isto é, temos as iniciais de todos os patriarcas e de suas esposas
deve haver sete, se não estou enganado. E também essa associação metonímicu,
tornando-se metafórica por seus efeitos, não podia corresponder a uma espécie

de fantasma, uma vez que é um fantasma que me é caro.
Seguramente, se o que acabo de dizer ainda está rnuito infiltrado de imaginário

pessoal, poderíamos deixar esse assunto para uma pesquisa cronológica. Muitos
outros o fizeram. E, nesse "POOR (d) J' e-LI". veríamos urna série de aberturas em
cadeia, De início, abertura dos lábios, dos dentes; depois, da língua se deslocan-
do do céu da boca, o que nos levaria a achar no limite do assunto - que, como di/.
Leclaire, faz parecer, aparecer aí, concretamente, algoonde nada havia -, no limito,
encontraríamos talvez até mais um sentido, mais uma pura [...), isto é, um ritmo uío
hem manifesto por esse sentimento de enrolar-se e desdobrar-se de Philippt-, t*sa
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emoção distinta, essa diferença saborosa que, afinal, não é talvez senão percep-
ção da variação.

Última observação. Eu me perguntei, depois de Stein ter tomado a palavra após

sua exposição, se o enigma que ele evocara ou o sonho - era utilizável em uma

única língua ou em várias línguas. Um enigma é escrito em uma única língua e o
mesmo se passa com esse objeto fantasmátieo do qual você falou. Eu me pergun-
tei se não havia aí um exemplo de um termo válido em todas as línguas. Esse fan-

tasma nos reconduziria assim a um período em que toda a terra tinha uma mesma
língua e palavras semelhantes - vocês reconhecem a citação -, mas, desconfie-

mos dessa aparente simplicidade porque não basta ler o texto - uma mesma língua
e palavras semelhantes. É preciso ainda se indagar o que eram essas palavras. E o
comentarista, Rachi, nesse caso, nos explica que essas palavras consistiam em dizer:

"Deus não tinha o direito de escolher para ele o mundo superior, subamos ao céu e lhe
façamos a guerra". Isso seria ainda demasiado simples. Há uma outra explicação. Eles
disseram: A cada 1656 anos, o mundo sofre um cataclisma como o dilúvio. Façamos,
portanto, uma construção para sustentar o firmamento. É o que acabo de fazer.

Jacques Lacan - \,..\r (...) muitos pontos particularmente válidos, pon-

tos fecundos em cada uma dessas intervenções. Há pouco, salientei algo que merece
ser retido como o eixo do que Safouan trouxe de importantíssimos questionamentos

em tudo o que desenvolveu até hoje. Desejaria que a exposição de Safouan. talvez
tendo em vista sua extensão, se juntasse a uma outra, fosse posta ao alcance dos
ouvintes pura que pudesse ser obtida.

Na comunicação de Mannoní - que ficou apenas no começo por não poder avançar

mais -, o que ele nos disse sobre o sintoma, para terminar, parece-me extremamen-
te importante. Deixo de lado o que disse Leclaire, porque falarei disso no f inal .

Sobre o que Israel trouxe hoje, o que me parece muito importante é esse velho
fantasma - a língua única -, renovado e rejuvenescido pelo modo como a questão

é efeti vãmente posta pela experiência analítica, desde a Interpretação dos sonhos,

Eu lhes disse que hoje, ao deixá-los, lhes daria uma indicação de leitura. Gosta-

ria que depois da audiência que me concederam, gostaria que todos, todos os que
estão aqui hoje e que se presume, portanto, estejam interessados de modo mais

particular pelo que desenvolvo, gostaria que tivessem como primeira prioridade

ler este livro de Michel Foucault que se chama Nascimento da clínica43. Michel
Foucault é para mim um desses amigos distantes com quem sei, por experiência,
que estou em íntima e constante correspondência, apesar de vê-lo muito pouco,

em razão de nossas ocupações recíprocas. Vi Michel Foucault ontem à tarde e lhe
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coloquei a questão, a propósito desse livro, a questão de saber se ele haviy sido

informado, através de algum meio - isso não é raro, há muitas pessoas que escre-
vem em nossa área -, a respeito da temática que desenvolvi o ano passado, um

torno da visão e do olhar. Ele me disse que não.
E tanto rnais notável que a obra de Michel Foucault que, inicialmente, parece ter

sido infiltrada, de algum modo, pelo tempo de meu ensino em 1953, que a obra de

Michel Foucault, sem outro ponto de contato desde então, falando do nascimento
da clínica, convirja para essa teoria do objeto a que ele ignora. Essa obra corresponde
exatamente, no âmbito da medicina, a esse ponto de interrogação que coloquei
diante de vocês, este ano, como intimamente misturado no início do rneu discurso.

Corresponde exatamente a essa questão. Da mesma forma que há um momento no
início do século XVII em que, sem mais, a ciência nasceu, a nossa, assim, no âmbi-

to da medicina, foi produzida, no início do século XIX, essa transformação que
mudou radicalmente de sentido o termo 'clínica'. O modo pelo qual ele resolve esse
problema é tão intimamente coextensivo a tudo o que desenvolvi diante de vocês
sobre a função do olhar que não posso senão ver aí, ao mesmo tempo, o
encorajamento, um conforto e a certeza de que aí se trata exatamente do que está

na ordem do dia para o pensamento atual, em níveis distintos, autónomos, inde-

pendentes e, no entanto, idênticos.
Vocês podem constatar tal coisa lendo esse livro que é, para todos os médicos,

de um interesse verdadeiramente original e, a respeito do qual, é igualmente um

sintoma do estado atual das diversas profissões que a medicina francesa - aquela
à qual ele se dirige, pois é escrito em francês - o tenha absoluta e totalmente igno
rado. Foucault me disse ontem à noite que, a 475 exemplares desse livro único que

não possui equivalente, a 475 exemplares se reduz sua venda. Espero que aqui
haja pessoas bastantes para fazerem explodir essa cifra. Repito que tudo o que há
nesse livro é absolutamente virgem, jamais dito. É o único livro que conheço que,

em suma, permite a médicos situar exatamente essa espécie de mundo e de produ-

çftes médicas, que é o mundo de tudo o que foi feito antes do início do século XX,
e em relação ao qual , fora desse livro, o acesso é totalmente fechado.

A operação que tentou colocar o princípio da exploração histórica em uma obra.
em um estilo como aquele que é indicado na obra de Lucien Febvre, por exemplo,

concernente ao problema da descrença no século XVI41, esse programa , às vcveu

somos solicitados a nos interrogar sobre o modo pelo qual convém ler o qm- loi
dito nessa época a respeito da descrença, e que é t3o diferente do modo como
esse problema se coloca para nós. Somente por esse meio podemos compreender

a que ponto os fenómenos da descrença foram, nessa época, ao mesmo tempo (rtn
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mais radicais do que são para nós, tão mais avançados sobre alguns pontos, e

também sobre outros tão atrasados em relação à nossa posição. Essa restituição

de coordenadas, que permite dar seu sentido autêntico ao que se produziu naque-

la época, tem aí um exemplo absolutamente extraordinário, tem algo que faz com

que tudo o que se fez em história da medicina fique no nível da pequena história,

no nível do Lenôtre, não é?

Isso, através da obra de Michei Foucault, é absoluta e radicalmente transforma-

do, ainda que esse lado de pequena história e anedotas, frações de texto, escolha

de parágrafos, que põe algo à luz - ao modo de alguém tão investigador, diria mesmo,

tão ftiçador como Foucault —, esteja presente na obra onde vocês encontravam mil

alimentos. Isso não adquire seu sentido e sua importância a não ser em razão da

linha profundamente diretriz que leva tudo ao extremo de uma obra, à outra ponta

de uma obra de erudição articulada, no sentido do que fez Michei Foucault que, ao

contrário de Lenôtre, eu diria, não se coloca no nível da obra de Marx para compre-

ender toda a história anterior.

A esse respeito, eu extrairia desse texto muito rico que Serge Leclaire nos apre-

sentou hoje, eu dele extrairia esse ponto realmente notável que é aquele em que

ele faz a aproximação do termo da sensorialidade na génese do objeto a. Vocês

verão, se souberem ler atentamente esse livro e nele apontar as passagens mais

importantes, vocês verão como isso irá permitir-lhes observar o que Leclaire aí trouxe

no âmbito de certa falha que, no livro, é precisamente aquela que ele designou como

aquilo que separa o pensamento de Cabanis do de Pinei. Ou. se vocês querem, mais

precisamente - uma vez que a posição de Pinei, um dos autores mais profundamente

explorados por Michei Foucault, permanece ambígua -, daquilo que separa Cabanis

deBichat.

Hoje, não posso desenvolver esse ponto. Gostaria que, ao retomá-lo, vocês ti-

vessem como base um conhecimento aprofundado do texto de Foucault, Nasci-

mento da Clínica. Portanto, às P.U.F.*

Tradução: Dulcinéa Andrade Lima Araújo

" Essa é uma antiga canção, muito conhecida na França. N .T.

Presses Universitaires de France. N.T
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Este gesto churchilliano, feito para mostrar àqueles que, há três semanas encon-

trando-se aqui, seja para meu curso aberto, seja para meu seminário fechado, que

não puderam ver empacotados em uma espécie de boneca, como se diz. esses dedos

que, depois de tudo, eu os fiz talvez prender nesta porta que tento abrir para vocês.

Tive a satisfação de tornar tangível, no seminário fechado, que algum trabalho

se faz, e não somente pode se fazer, no interior do que eu tento desenhar como

caminho a percorrer. Esse caminho, este ano, nós o seguimos em torno da função

do significante e de seus efeitos; de seus efeitos pelos quais ele determina o sujei-

to, singularmente, por rejeitá-lo... por rejeitá-lo a cada instante pelos efeitos mes-

mo do discurso.

Corno aprendi que esta observação foi feita em um relatório, no ano passado,

sobre as lições de agregação, a saber, que se tratava de um título, se eu compreen-

di bem. que era o "da palavra verdadeira e da palavra mentirosa", isto é, que o

sujeito não tinha sido inventado por Lacan e por Claude Léví-Strauss: que Platão

já, Parmênides quem sabe, já estavam interessados nisso. É uma observação nu

verdade, excelente; o que me permitirá responder àqueles que, tendo me ouvido

ao longo de anos anteriores, se impacientavam que esse discurso, a seus olhos,

não levasse a conclusões suficientemente rápidas. "Por que, exprimiam-se assim.

e não sem pertinência, nem sem humor, se ele nos fala tanto da verdade, não d i/, n

verdadeiro sobre o verdadeiro?"

Alguns desses impacientes mudaram de lado, contentes afinal por aderir a essas

fornias de ensinamento onde se fica contente por se assegurar de certos marcos opacos

que podem dar o sentimento que aí, segura-se bem o objeto último!

E claro que se tenha razão de se contentar com isso, e que essa opacidade ITK-S

ma não seja o sinal de que é aí que está a verdadeira ilusão, se posso dizer, a saber.

que se contenta depressa demais, e que a verdadeira honestidade está talviv a l i

onde se deixa sempre a abertura do caminho não fechado, a verdade inacabada?
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É na verdade o que, para seguir a indicação desse relatório, eu encontrei.
É claro, que não o descobri nessa ocasião, mas aonde eu reenvio vocês, a sa-

ber, para o mesmo assunto que é o nosso este ano, esse livro de Platão que se
chama o Crátilo, e onde vocês verão, desenvolvido entre Hermógenes, Crátilo e
Sócrates, um diálogo bem útil que não termina por outra coisa senão pela valoriza-
ção de um impasse completo no debate e onde Sócrates, despedindo Crátilo, paru

o qual, incontestavelmente [...] o reenvia com a fórmula:
"Bem, meu camarada, até a próxima. Tu me instruirás em teu retorno, a

saber, quando tiveres refletido bem sobre tudo o que constituiu o quebra-

cabeça de hoje. Ao que o outro responde: está entendido. De teu lado,

-...trata de pensar nisso ainda",.

Um tal diálogo, aquele entre outros em todo caso, se não são todos, é bem para
nos fazer apreender que os diálogos de Platão, longe de dizer o verdadeiro sobre

o verdadeiro, são expressamente feitos para nos deixar em suspenso, dando ver-
dadeiramente o sentimento de que ele sabe mais do que nos dá, isto de uma manei-
ra seguramente não equívoca. Se ele sabe disso mais do que nos dá, e se não o diz,
existe aí alguma razão que, em verdade, mesmo se ele no-lo dissesse, não estaría-
mos mais adiantados, mas que já, nos traços que ele nos dá, além pode-se ler o
que, depois dele. faz nosso caminho, e muito precisamente o lugar está marcado

por exemplo, disso que a experiência do inconsciente pode conduzir a dizer a vocês.

"Talvez, durante essas férias, vocês tenham a oportunidade de abrir esse livro. Eu
o desejo, na medida em que vocês possam encontrar aí. claramente marcado, o que
constituiu o núcleo da tradição clara, perfeitamente legível do ÀexTÓv, conside-
rando o estatuto do significante. Vocês encontrarão aí confirmado o que no come-
ço, eu vou (entar resumir assim, de uma maneira que nada tem de original, o que

está inscrito na origem dessa tradição e que repousa sobre a oposição concernente

à função do significante, entre essas duas grandes funções que Aristóteles admi-
ravelmente distingue, coloca, afirma em suu simplicidade e de onde convém partir

para se balizar no que concerne a tudo o que se disse depois, e que não data, se-
guramente, nem de Saussure, nem de Troubetzkoy, nem de Jakobson, esta teoria

do significante que já os estóicos e nomeadamente, por exemplo, um Chrysippe1*.

levaram a um extremo ponto de perfeição. Signans e Signatum estão em circula-
ção já há aproximadamente dois mil anos,

A oposição é a de õ vou.cc e de eZoiç. A função da nomeação merece ser reser-

vada como original, como tendo um estatuto oposto à da enunciação ou da frase,
qualquer que seja, proposicional, definicional, relacional, predicativa, da frase
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enquanto ela nos introduz na ação eficaz do sintoma. Ela leva a essa apreensão
cujo cume é a formação do conceito, é alguma coisa que deixa, por outro lado, em
suspenso a função da nomeação enquanto ela introduz no real essa coisa que de-

nomina e a qual não basta resolver em torno de uma maneira de fazer colar a uma

coisa que já estava dada, a etiqueta que permite reconhecê-la.
Já insistimos» suficientemente no fato de que essa etiqueta está longe de ser

considerada como algo que seria o redobrarnento, a lista, a lista ténue pura e s im-
ples, de alguma coisa que estaria já armazenada, se se pode dizê-lo, bem arrumada
como um registro de acessórios. A nomeação, a etiqueta da qual se trata parte ti u

marca, parte do traço, parte de alguma coisa que, entrando nas coisas e modifican
do-as, está na origem de seu estatuto mesmo de coisas. E é por isso que essa fun-
ção da nomeação comporta uma problemática; problemática em torno da qual gi-

ram Hermógenes, Crátilo e Sócrates; Hermógenes tomando essa face da verdade a
enunciar sobre a nomeação que é a que se desenvolverá na sequência, na insis
tência sobre o eonvencionalismo da nomeação, sobre o caráter arbitrário dessa

escolha do fonema que [...] tomado em sua materialidade, tem alguma coisa de

indeterminado, de aérea... Por que chamar isto desse modo, e não de outra forniu?
Nada nos obriga a apreender o que se poderia chamar uma semelhança, uma con-
veniência da palavra à coisa e entretanto... E entretanto Sócrates, Sócrates o dialético,
Sócrates o interrogador, nos mostra sua tendência muito nítida para as enunciações
de Crátilo que, em um outro radicalismo, insiste em mostrar que não poderia haver

aí função eficaz da nomeação se o nome, em si mesmo, não comportasse essa per

feita conveniência à coisa que ele designa.
E na operação muitas vezes divertida, sempre paradoxal, e verdadeiramente, de

uma desenvoltura bem feita para nos liberar de toda espécie de preconceitos
concernentes a certos hábitos tradicionais, concernentes à génese da signif ica-

ção e nomeadamente tudo o que se chama etimologia, que ele nos mostra por esta
facilidade, esta sem cerimónia, quase esse jogo com o qual diante de nós é coloca

cia em uso esta interrogação do significante fonemático, o modo pelo qual as pa-

lavras são, no debate, recortadas, solicitadas. Pela maneira como se leva o jogo,
em torno de uma pretensa expressividade do fonema, nos mostra seguramente outra

coisa que o que se toma por ingenuidade, Porque eu creio que o que Platão nesse
exercício nos demonstra, nessa maneira de pesquisar - como se ele acreditas»*.*

nisso -os elementos primários nas palavras, graças ao que nós poderíamos interroga
los; da maneira pela qual eles respondem ao que são levados a designar; mi manei-

ra com a qual ele joga com a palavra oxXrjgóç, que quer dizer em grego, duro e com
a qual ele nos faz observar que a labial, e o ré de rei quer dizer correr em grego, se
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adapta bem pouco à dureza expressa pela palavra oxXT)gÓTTiç, Que o que ele nos
mostra, na verdade, ê alguma coisa, a saber, esse exercício que consiste em nos
mostrar, em tudo o que se relaciona a essa função da nomeação, o que é importan-

te, o que ele nos mostra em seu jogo com as palavras, é a maneira de recortá-las
com a tesoura. É também que o que é essencial na função e na existência do nome;

não é o corte, é se podemos dizer, o contrário, isto é, a sutura,
O nome próprio sobre o qual no início desse discurso, eu dirigi a atenção de

vocês ao mesmo tempo que, por outro lado, sobre a função do número, o nome
próprio, por um instante, dirijam seu olhar sobre o que ele tem de essencial, O nome

próprio, já em sua nomeação, õvou.oc íôiov comporta esta ambiguidade que tem
permitido todos os erros, de querer dizer por um lado o nome que-é próprio a al-
guém ou a alguma coisa, a esse ou aquele objeto, que é o nome especificado, na
pura função da denotação, para designar. Mas próprio quer dizer também nome
propriamente falando. E não é nisso que reside o essencial dessa função do nome
próprio, isto é, que entre todos os nomes, ele é aquele que nos mostra, da maneira

mais própria, a mais própria à função do nome, o que é o nome?
Ora, se com esta fórmula vazia, vocês se puserem a olhar, eu os encarrego disso,

o tempo - além do incidente técnico que me atrasou no começo de meu discurso
hoje - me faltando tempo para ilustrar para vocês com um grande número de exem-
plos, vocês verão que, de todos os nomes - quaisquer que sejam e qualquer que
seja a extensão que nós possamos dar à função da palavra nome - que, de todos os

nomes que temos a interrogar sob esse aspecto da nomeação, o nome próprio é aquele

que apresenta, da fornia mais manifesta, esse traço que faz de toda instituição
fonemáticu do nome, do ato fundador do nome em sua função designalória, essa
alguma coisa que tem sempre em si esta dimensão, esta propriedade de ser uma colagem.

Na estrutura mesmo do nome próprio, é percorrer alguma coisa de essencial além
desse pretenso nome particular que seria dado ao indivíduo... essa alguma coisa à
qual o enunciado de Claude Lévi-Strauss em La Pensée Sauvage quando ele faria

do nome próprio - que ele impulsiona até seu último termo, até ao termo da designa-
ção do indivíduo - a ponta e, de algum modo, o acabamento da função classificatória

é tendencioso demais, sem imparcialidade e demasiado parcial.
Falta-nos o que tenho avançado aqui, que o nome próprio vai sempre colocar-

se no ponto eni que justamente a função classificatória, na ordem da QZatç, trope-

ça, não diante de uma enorme particularidade, mas, ao contrário, diante de uma
rasgadura, a falta, propriamente esse buraco do sujeito, e justamente para suturá-

lo, para mascará-lo, para colá-lo. Aqui, algumas coisas que foram ditas no seminá-
rio fechado tomam todo seu valor, e explicitamente quando alguém veio aqui tra-
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zer-nos sua experiência de autor, literária, e nos falou de suas dificuldades com um
nome próprio dado a um vão personagem entretanto inventado. O nome próprio

não lhe pareceu alguma coisa tão arbitrária que ele pudesse ter dado não imporia

qual. O modo pelo qual a colagem, a sutura destinada a ocultar esse buraco, tanto
mais evidente porque se tratava aí do buraco representado por um personagem

inventado, é aí o testemunho dessa experiência que é tão bem marcada na de to-
dos aqueles, romancistas, dramaturgos ou que tenham essa função, de fazer sur-

gir personagens mais verdadeiros que os personagens vivos e tendo que designá-
los de uma maneira que no-los torna sensíveis.

Estaria eu acima, fazendo eco a períodos antigos de meu ensino, a lembrá-los o

quanto isto toma relevo em certas obras, e nomeadamente na de Claudel, Sygne <lr

Coâfontaine, estranha e ressonante designação para esse personagem que nos
mostra, na obra de Claudel, alguma coisa de bem singular. É no direito ou no aves-
so da revelação cristã que nós estamos, quando Claudel forja para nós sob esse
personagem de mulher esta espécie de Cristo singular, acumulando sobre ela to-

das as humilhações do mundo, que morre dizendo não? Sygne de CoGfontaine que
traz, mascarado em seu nome, este significante singular: o primeiro, aliás ambíguo,

entre o nome do pássaro de pescoço curvo e a designação própria também deste
signo que é dado ao mundo de alguma coisa de uma singularíssima atualidade, no

momento em que surge essa trilogia de Claudel, e esse estranho Coufontaine onde
nós reencontramos o eco dessa forma de cisne onde nos é designado que vem

para nós a fonte reaberta, embora invertida, de uma antiga mensagem. Essa pala-
vra que traz em si, ainda, essa preocupação, esse traço do significante elementar
nesse U com um acento circunflexo ao qual ele mantinha de tal modo que - t*u <>

disse antes, eu o lembrei em meu seminário - foi preciso forjar um signo tipográfi-
co que não existe na língua francesa para as maiúsculas, para que o circunflexo

com o qual é coroado o U de Coflfontaine pudesse ser levado à impressão. Sir
Thomas Pollok Nageoire..,, que invenção! pois que já, com essa designação nfto

sabemos tanto sobre o personagem de L'êchange quanto tudo o que vai se de-
senrolar no drama? Esta vida singular do nome próprio, vocês a reencontrarão se

souberem estar à escuta, se souberem ouvi-la, em todos os nomes próprios, qit«
sejam antigos, recebidos, classificados, ou que sejam aqueles que, pelo poeta, podem
.ser forjados.

Na verdade, creio que se fosse preciso acrescentar alguma coisa a essa espécie
de resíduo, de escória, em torno da qual a atenção das pessoas do seminário IV
chado tem sido chamada recentemente a opinar, isto é. esse "POOR (d) .IV 1,1"

cuja análise de Leclaire, para o que foi sua parte nesse relatório inaugural sobre ti

285-



Problemas Cruciais para a Psicanálise

inconsciente onde alguma coisa, por ele e por seu co-autor, tinha sido promovido
à atenção de um auditório psicanalítico mais vasto, concernindo a originalidade
do que eu tinha podido acentuar no ensino de Freud sobre o inconsciente, essa
alguma coisa da qual eu pude ler, não sem satisfação, sob uma pluma certamente
não amistosa, que cada um, desde Freud, sabia que o fato da enunciação disto,
que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, desde Freud, era uma
lapalissada! Seguramente está bem. quanto a mim, o que penso, mesmo se está aí,
vindo por aquele que não pretende dizê-Io senão para me contradizer, e, bem, meu
Deus, ele o sai bem para alguma coisa, tanto mais que o personagem do qual se
trata e que faz disso uma objeção ao que enuncio, experimenta a necessidade de
conotá-lo, de comentá-lo por uma série de ajustes, o que acontece, como por aca-
so, ser exatamente o que eu ensino sobre o sentido da fórmula.

Haveria muito a dizer a partir dessa noção, desse enunciado que toda nomea-
ção em seu uso, deve ser sempre, por nós, mentalmente referida ao fato de que ela
é memorial do ato da nomeação. Ora, esse ato não se Faz de forma alguma ao acaso.
Acentuar o convencionalismo enquanto ele tenta dar seu estatuto ao significante
não é senão uma face do problema. Convencional é o nome, para quem recebe a lín-
gua em sua facticídade atual, em seu resultado, mas no momento em que o nome é
dado, é nisto que consiste precisamente o papel e a função de escolha daquele que
— muito genialmente e de uma maneira que, afinal de contas, jamais foi retomada —
que o Cratyte designa como um ator necessário nessa história, isto é, o que ele chama

o õr|u,iou@YÔÇ ÒVOU,AT<I>V, o operário em nome. Ele faz não importa o que, nem o
que ele quer, é preciso, para que a denominação seja recebida, alguma coisa da qual
não basta mesmo dizer que seja o consentimento universal, porque esse consenti-
mento universal, no campo de uma linguagem, quem o representará? Esta denomi-
nação, ela se opera em qualquer lugar. O que é que faz que ela se propague?

Eu lhes falei outro dia da façanha coletiva que representa a aparição no espaço
desse extraordinário nadador do qual um instante eu lhes mostrei o que, para nós,
podia fazer dar voltas na imaginação, toda espécie de singulares maneiras de ímajar.
tenho-lhes dito, a função do objeto a. Não insisti, que importa! Retornarei a isso.

Mas, é estranho que, depois de tudo, que ninguém até aqui tenha sonhado em
chamá-lo pelo nome que lhe parece, seguramente, o mais preparado e propício.
Como é possível que não haja respondido ao apelo, quando se é tSo ousado, tão
tranquilo em qualificar de cosmonauta pessoas que se lançam num campo em que
seguramente nenhum cosmos, no tempo onde existia uma cosmologia, da qual
ninguém jamais havia previsto a trajetória. Por que é que esse Leonov, nós não o
chamaríamos, pelo lugar que ele ocupa se eu posso dizer -já há muito tempo, desde
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o tempo em que existem pessoas que pintam os mensageiros que .surgem em qual
quer lugar, no espaço, providos desta plumagem ridícula que torna sua imagem
verdadeiramente, em todos os quadros, propriamente falando, intolerável poi
que será que não o chamamos de anjo? E bem, vejamos, vocês acham graça. Bem.
é por esta razão que não o chamaremos de anjo. Não o chamaremos de anjo por
que, o que quer que ele o seja, cada um de vocês possui um bom anjo, vocês acre-
ditam nisso. Até um certo ponto, eu também. Eu o creio, porque eles são ínelim ímíveis
das Escrituras, o que eu fiz observar um dia ao Padre Teilhard de Chardin, que
quase chegou a chorar. É também esta a diferença entre meu ensino e o deste que
chamam o progressismo! Eu acho que a fraqueza está do lado do progressismo,
Esta pequena prova tem mesmo um lado decisivo, pois vocês vêem bem que não
se pode chamar uma novidade não importa como, mesmo quando ela parece justa
mente preencher com um vinho novo o velho odre... O odre-anjo sempre está Ia.

Esta experiência referente à nomeação, vocês vêem, nos levará diretamente taro
bem para a função das línguas mortas. Uma língua morla, não é em absoluto uma
língua com a qual nada se possa fazer, como a experiência o prova; o latim, no
momento em que era uma língua morta, serviu muito eficazmente de língua de co-
municação. É por esta razão que nós pudemos ter. durante todo este período de-
nominado escolástico, lógicos extraordinariamente bons; a (jZ0iç, isto funciona,
e admiravelmente, e tanto melhor talvez, justamente, porque ela continua dona do
terreno. A QZoiç, isto funciona admiravelmente numa língua morta, mas a nomea-
ção, não. Eu tive ecos humorísticos; minha impotência momentânea havendo-me
impedido de folhear o número de páginas como o faço habitualmente nos liliitnos
tempos, eu lamento por não poder apresentar a vocês, atos do Concílio Vaticano,
a maneira como se exprimia ali a designação do ônibus por exemplo, ou do bar, que
parece funcionava ali num canto, isto pegaria mal. Como fazer novas nomeações
em uma língua morta? Eu compreendo, novas nomeações que se inscrevem na lín-
gua. Ao contrário, todo o De vttlgari eloquentia ao qual fiz alusão nas minhas
primeiras lições este ano, quero dizer esta obra de Dante, puramente admirável, na
qual é defendida a função propriamente literária Ia língua grammarica que ele
entendia fazer de seu toscano, eleito entre três outros, leiam-no-é menos fácil de
se conseguir que o Cratyle - leiam-no e verão sobre o que se debruça Omite, paru
uma realidade da qual só uni poeta pode falar, que é, na verdade, a dessa adequa-
ção, que só é dada a um poeta sentir, da forma fonemática que uma palavra toma c
desse intercâmbio entre o significante e o significado, que é toda a história < f u
espírito humano.
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Como um significante, insensivelmente, passa para um desses lados do signifi-
cado que ainda não havia aparecido? Como o próprio significante se transforma
profundamente na evolução das significações? Eis aí ainda algo sobre o qual eu
não pude fazer mais do que passar, porém onde, ao menos, eu indico a vocês uma
referência, o que o latim causa tomou de peso, a partir do dia em que Cícero n tra-
duziu corno causa a cutte grega, eis aí o ponto de virada que faz com que no final,
esta causa, que é ainda a causa jurídica primeiramente, a causa latina tenha vindo
no final para designar a rés, a coisa, enquanto a rés, a coisa tornou-se para nós a

palavra nada.
Esta história da linguagem é algo que, por não ser, propriamente dito, o campo

no qual o psicanalista tem que operar, desenvolver sua prática, lhe mostra a todo
instante as vias e os modelos onde ele deverá apreender sua realidade. E na expo-
sição que foi dada por Leclaire do "POOR (d) J'e - LI" a propósito do qual, exem-
plo paradigma, se perguntava, de que lado está ele, pré-consciente? inconscien-
te? é um fantasma? Eu creio que a imagem de partida à qual convém nos fixarmos,

para compreender isto de que se trata, é que ele é o que há de mais próx imo e aí nós
reencontramos a experiência analítica. Quem, dos analistas, não tocou com o dedo
a função, para cada um de seus analisados, de algum nome próprio, o seu ou o do
cônjuge, da cônjuge, de seus pais, até mesmo do personagem de seu delírio, que
desempenha o nome próprio enquanto pode se fragmentar, se decompor, se reen-
contrar infiltrado no nome próprio de algum outro? O "POOR(d) J'e-Ll" de Leclaire

é antes de tudo algo que funciona como um nome próprio.
E se eu tiver que designar o ponto da garrafa de Klein onde este "POOR(d) j'e-Li",

deve se inscrever é, se eu posso dizer, sobre a borda, o orifício de reversão por
onde, a tomar-se algum lado que se tratasse desta dupla entrada da garrafa de Klein,
é sempre o avesso de um que corresponde ao direito do outro e vice-versa. E se
vocês quiserem uma imagem que satisfaça melhor ainda, a função de "POOR(d)
Jfe-LI" ou o que quer que seja que, na história de um de nossos pacientes pudesse
[...] corresponder-lhe, é a função própria que, em relação a um padrão, ao sentido
que esta palavra possui para a costureira, o padrão que representa o fragmento de
tecido (...) que servirá para decompor tal pontilhado da roupa, ou tal manga, a fun-
ção das pequenas letras destinadas a mostrar com que cada coisa deverá ser cos-
turada, É a partir disto que pode se apreender, compreender esta função de sutura
artificial, que deveria nos permitir, com atenção suficiente, com um método que é
justamente aquele que nós tentamos criar aqui, de ao menos sugerir a vocês, nos
permitiria apreender, diferenciar mesmo, nesta imagem, um tipo de suporte primiti-
vo a propósito do qual poderia se distinguir a maneira pela qual se fazem diferen-
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temente as suturas. Quero dizer, assim, que isto não se faz no mesmo ponto nem
com o mesmo objetivo, no neurótico, no psicótico, nem no perverso. A maneira
com que se fazem as suturas na história subjetiva está propriamente na imagem, o
paradigma de Leclaire, pois ele é algo que marca o valor disso e que não é apenas
de pura e simples curiosidade fonológica, 6 que esta sutura está estreitamente
associada à captura do que Leclaire designa como a diferença deliciosa, diferença
sensorial. E é aí que está especificado o traço obsessivo; reside aí este elemento
novo que talvez possa ser acrescentado ao que se chama, propriamente, a clínica
no que a psicanálise tem algo a acrescentar a esta palavra antiga clínica. Nesta
sutura mesma é tornado o ponto delicioso do sensível, este lado eicatrtzante, eu
diria quase quelóide, para ir até à metáfora, este ponto eleito que dffsigna, no ob-
sessivo, alguma coisa que permanece presa na sutura, que é, propriamente, para
desbridar. Eis aí o que nos permite situar o ponto original do que pode servir, por
um lado, para demonstração quanto à função do significante, mas que também nos
designa a função particular que ele ocupa no exemplo assim isolado.

Certamente tudo isto demanda de nós um pouco de esforço para fazer circular
estas noções que, de fato, não são novas, que já estão sinalizadas em Freud, e que
seria fácil, eu não preciso, penso, designar para todos aqueles que o lerem um pouco,
em que ponto nós localizamos os homólogos disso, desde o aber, o Abwehr. o
amém que é Sarnen no homem dos rató.v53"54, e muitos outros. Mas, também, se é aí
que nós devemos marcar algo onde tentamos encontrar o segredo e o manejo, não
é bem certo, desviando-nos disso, fixando-nos naquilo que nos foi dado, mas ten-
tando perseguir, de acordo com a fórmula de Freud, a construção, a respeito tio
sujeito, que nós podemos tirar daí o partido que convém. Este desvio, este desvio

que deixa no nome esta sutura que ele representa, se vocês sabem procurar a ins-
tância disso, vocês o reencontrarão em todos,

CEdipus... eu o tomo porque afinal, eu sou solicitado pelo fato de que é bem o
primeiro que pode vir à mente. CEdipus, pés inchados, será que isto é claro? C) que
será que existe no buraco entre u inchação e o pé? Justamente o pé furado. E ti pç
furado não é dito que ele foi recuperado. O pé inchado, com seu enigma que per-
manece aberto no meio, está talvez relacionado a toda a história edipiana que u m »
aparece inicialmente. E visto que alguém se divertiu apresentando meu nome nes
te debate, por que não nos divertirmos um pouco? Visto que Jacques por um lado
é Israel, sobre o qual falou uma de nossas testemunhas no seminário fechado, Laean
quer dizer lacen, em hebraico, quer dizer, o nome que conserva as três consoantes
antigas que se escrevem mais ou menos desta forma t vide figura X V-11. E isto quer
dizer: e entretanto]
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Fig, XV-1

Este tecido, esta superfície, que é aquela onde eu tento desenhar para vocês a
topologia do significante, se dou a ela, este ano, a forma de, na história do pensa-
mento matemático, portanto lógico, esta forma nova, e que não é por acaso que ela
veio tão tarde, se Platão não a tinha, apesar de tão simples, esta faixa de Moebius
que, duplicada, dá a garrafa de Klein, qual o enigma de que se trata aí? O que é que
quero dizer? Será que creio que ela existe? É claro que ela evoca analogia, e no

campo, propriamente dito, biológico.
Na última vez, para aqueles que estiveram no seminário fechado, eu indiquei -

eu repito aqui, porque a palavra de ordem pode de novo ser dada ao meu público
completo - eu falei de O nascimento da Clínica de Michel Foucault. Eu disse que
era uma obra para ser lida por sua grande originalidade e pelo método no qual ele
se inspira, o acento que ele coloca quanto à modificação da instância anatómica
no pensamento nosológico. É chocante, surpreendente ver que, nesta incidência,
eu entendo de anatomopatologia, a modificação de visão, a mudança de localização
que faz passar da consideração do órgão à do tecido, quer dizer, de superfícies
tomadas como tais, com o modelo tomado essencialmente no que distingue a epiderme
da derme, as membranas da pleura das do peritônio; na mudança total de significa-
ção que torna o termo simpatia a partir do momento em que se seguem estas mem-
branas, estas divisões, tornadas tão sensíveis a partir de toda a evolução da
embriologia; em síntese, é desde o Traité dês Membranas de Bichat que a anato-
mia muda de sentido e muda ao mesmo tempo o sentido de tudo que se pode pen-

sar da doença,
A maneira como estas membranas, sobretudo no campo ernbriológico, se en-

volvem, se enodam, se contornam, chegam a este ponto de eontraçSo como o fe-
chamento de um saco, o fechamento de uma bolsa, para se isolar em sua forma
adulta, É algo que mereceria ser marcado, quase a título de um exercício, de qual-
quer forma, estético, mas que teria, junto ao biólogo, este efeito de sugestão que
de eu não duvido que muito rápido, pois a coisa já acontece sempre e aponta para
uma certa ordem de reflexão, que é numa estrutura original de torção do espaço
comparável a seu modo a esta curvatura que o físico apreende num certo nível do
fenómeno, numa outra forma de torção, de involução, como as palavras já parecem

preparadas para acolhê-las, que residiria a originalidade da função viva do corpo
como tal.

É aí apenas uma sugestão de passagem, mas para, no ponto em que deixo vocês
antes das férias, escandir alguma coisa pela qual eu gostaria de ilustrar de uma
forma mais viva o que contêm fórmulas como estas sobre as quais eu retornei mui-
tas vezes e que considero como essenciais, dizendo-lhes inicialmente que é o clo-
chave para evitar escorregar em qualquer um destes erros de direita ou de esquer-
da rápido demais ou demasiado (...) ilustrar para vocês esta fórmula que o significante,
à distinção do signo, é algo que representa um sujeito para um outro significante.
Talvez haja aí coisas ainda diante das quais, por falta de hábito à fórmula, vocês
deixem de tirar as consequências disso. Eu não me detive sobre isto, visto que no
ano passado, dando-lhes a fórmula da alienação - talvez nova aos olhos de alguns
, ele (o significante) representa, eu disse, um sujeito para um outro significante, mas se
o significante determina o sujeito, determinando-o, ele o barra e esta barra quer dizer
por sua vez vacilação e divisão do sujeito. Seguramente existe aí alguma coisa que, em
seu paradoxo - e eu lhes afirmo, entretanto, que eu não tento torná-lo mais pesado -
que o paradoxo não era, aí, o meio para mim de obter atenção; que o paradoxo me força,
se posso dizer, a mim mesmo; que é entretanto essencial acentuá-lo bem.

Eu não digo que o significante não pode de jeito algum ser materialmente seme-
lhante ao signo, signo representante de alguma coisa para alguém. A teoria do sig-
no é tão pregnante, impõe-se de tal forma à atenção desse momento, que vivemos
da ciência, que eu pude ouvir um físico com o qual tenho longas discussões, um
físico dizer que, afinal de contas, a base, a base de toda a teoria física no que elíi
exige a manutenção de um princípio de conservação, dita conservação energética,
não encontrará pois esta base, esta certeza últ ima senão quando nós chegarmos a
formalizar toda a descoberta física moderna em termos de troca de signos. O pró
digioso sucesso da concepção cibernética, que chega agora a esta coisa estranha
que é chamada de informação, coloca no registro da informação, toda espécie de
transmissão à distância por pouco que a qualquer instante ela se apresente como
cumulativa -eu estou indo talvez um pouco rápido - que aqueles que sabem es-

timam à sua maneira e ao seu bel-prazer, disso que eu digo... do que eu digo, a
pertinência.

Em biologia, se irá falar da informação, por exemplo, para definir o que emana de
tal sistema glandular na medida em que isto irá ressoar mais longe em algum liigm
do organismo. Quer dizer que é preciso entender que existem aí dois pólos, cha-
mando-os emissor e receptor? O que quer que se faça, subjetiva-se, o que é, pró
priamentc dito. ridículo. Por que afinal, nesta via, não considerar como informação
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os raios solares enquanto se acumulando em algum lugar na clorofila, ou, muito

simplesmente, esquentando o caule da planta, eles determinam e se cumulam nos

efeitos de eclosão, do desabrochar da planta viva?
A ingenuidade com a qual parece que se adota, na formalização deste tema da

informação, a função do emissor e do receptor, sem que se aperceba até que pon-
to, aí, se sapateie nos domínios do velho sujeito do conhecimento, a saber, que

afinal de contas, a tomar esta via onde cada ponto do mundo será estimado da
maneira na qual ele conhece mais ou menos todos os outros pontos, tem algo de

singular, de paradoxal, onde se manifesta, da forma a mais sensível, uma perda, e
cujo modelo claramente não pode ser dado senão disto, que nós estamos habitu-
ados agora a ter o manejo de objetos que podemos distanciar quase indefinida-

mente de nós, que são máquinas, e em relação às quais, na medida em que nós as
construímos, justamente, estas máquinas, ser dos sujeitos, que nós os pensamos
como máquinas que pensam, que efetivamente, elas recebem de nós informações

graças às quais elas se dirigem.
Existe aí um tipo de evolução, até mesmo de deslizamento do pensamento, no

qual, apesar de tudo, não vejo nenhum obstáculo. Num certo domínio, com a con-
dição de defini-lo, isto pode servir e prestar serviços extremamente apreciáveis, a
equivalência informação parece ter alguma fecundidade em física. Estaria aí isto
com o qual podemos nos contentar concernente ao estatuto do sujeito com rela-

ção ao signo? O signo pode parecer a vocês de alguma forma suportável, se nós o
estendemos precisamente desta forma, que nós continuemos a dizer que ele funci-
ona sempre para qualquer um. O contrário desta posição, a saber, que, dentre os

signos, existem alguns que são significantes enquanto representam o sujeito para

um outro significante, vocês voem em que medida, afinal de contas, ele responde
a esta tendência, a esta continuidade do pensamento, mas nos permite, este sujei-
to, fazer disso outra coisa, algo de determinável, de localizavel e cujo metabolismo

talvez apreensível com suas consequências. E por que? Eu forjei para vocês um
exemplo, ou antes, eu o tomei, não importa qual, eu o tomei de um artigo de um
linguista que, literalmente, embora adiantando-o para definir isso que o signo

linguístico, aí fracassa, devo dizer, radicalmente. E eu retorno o mesmo exemplo
para tentar, para vocês, fazer disso alguma coisa, uma jovem e seu amado. Eles
concordam, para se reencontrar, com este signo; quando a cortina - eu modifico

um pouquinho o exemplo - quando a cortina da janela estiver aberta, isto quererá
dizer eu estou só. Tantos vasos de flores, tantas horas. Assim designado, cinco

vasos de flores, eu estarei só às cinco horas. [Figura XV-2J.

Fig. XV-2

Será que em função do que está em palavras, numa linguagem, que esta con-
venção foi fundada, será que, enquanto existe a denominação, ato fundador que

faz desta cortina uma coisa diferente do que é, será que podemos identificar isto
pura e simplesmente a um signo, a uma combinatória de signos, pois existem tloís
deles, em outras palavras, há um sinal verde ao qual se adicionaria um índex? lu.i
digo que não. E como isso não se vê imediatamente, sou constrangido a usar aqui

Io que tenho à mão, ou, em outras palavras, a interrogá-lo com minhas fórmulas.
Sozinha, nós colocamos sozinha no lugar de cortinas. Eu defini que o significante

é o que representa um sujeito para um outro significante. Que o amado esteja lá ou
não para receber aquilo de que se trata, isto não muda nada o fato de que sozinha

tenha um sentido que vai além de dizer sinal verde. Sozinha, o que isto quer dizer
para uni sujeito? Será que o sujeito pode ser só, enquanto sua constituição de

sujeito, é de ser, se posso dizer, coberto de objetos? Só, isto quer dizer outra coisa,

quer dizer que o sujeito desfalece a medida em que um não está lá | figura XV y\,
que nós podemos duplicar segundo u fórmula (figura XV - 3b|, a medida em que
não está lá um só.

Segundo elemento, cinco horas. Da adição deste segundo elemento, inst i tui se
a estrutura elementar da fjZoiç. Se desejarem —• eu o ilustro o mais rapidamente —
posso dizer que um ou outro pode servir de sujeito ou de predicado.

um
único

única
um

único

S
/

a
Fig. XV- 3
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Sozinha, predicado de cinco horas, cinco horas predicado de somente, isto pode

querer dizer tanto "sozinha às cinco horas", ou apenas "cinco horas".
Isto é completamente secundário comparado ao que tenho para mostrar a vocês

que é, a saber, que, neste intervalo, o só que está no denominador do um só que
determina o que ela é, este só, na sua boa função de objeto a, deve surgir, a saber.
que entre os dois, entre sozinha e às cinco horas, o amado é expressamente cha-

mado como sendo o único a poder preencher esta solidão tfigura XV-4).

— única ^="
um /

único

5 horas

Rg.XV-4

Em outros termos, o que vemos se produzir, o que faz com que, como estrutura

significante, isto se mantenha e subsista, é na medida em que o A.EXTÓV-ou aqui-
lo que é legível daquilo desta forma se exprime, deixa aberta uma passagem onde
se estrutura a função de um desejo. Aquilo para quem este Xextóv se dirige, quer
ele o leia ou não, é, no Àextóv, chamado a funcionar na abertura, no intervalo que
determina duas direções: por um lado o "sozinha às cinco horas" e a direção do
que os estóicos chamavam, não sem razão, o T.UYXKVOV, o encontro, o encontro
eletivo; e, no sentido contrário, aquilo que o sujeito, dividido em seu anúncio de
ser só, esconde e dissimula e que é seu fantasma, que é de ser a única. Na divisão
do sujeito, ser. como objeto, tornada a única, funciona como desejo inteiramente
em suspenso com relação ao desejo do Outro. Só o desejo do Outro dá sua sanção
ao funcionamento deste apelo. O desejo fantasmado pelo sujeito que se anuncia

só para ser a única, este desejo, é o desejo do Outro,
O acento colocado aqui na fórmula, o significante. representa a sujeito para

um outro significante, vocês o observaram, consiste em diferenciar o significante.

não do lado do receptor como se faz sempre, e onde ele se confunde com o sinal,
mas do lado do emissor, pois se digo que o significante representa o sujeito para
um outro significante, é na medida em que o sujeito do qual se trata é aquele que

o emite.
Ora, o que é que queremos dizer quando falamos do inconsciente? Se o incons-

ciente é o que eu ensino a vocês porque está em Freud, lá onde isso fala, o sujeito
deve ser colocado atrás do significante que se anuncia. E vocês, que recebem essa
mensagem do inconsciente, vocês estão no lugar do Outro, do surpreendido. E
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para me dirigir a vocês nos mesmos termos que no outro dia, "Bebedores ilustríssimos
e enrugados muito preciosos", o que em nossos dias se traduz corno se o tradu/.i*
se atrás de uma janela considerando meu abundante auditório de Sainte-Anui1

"público [.,.) de homossexuais e de toxicómanos!"-o público dos outros é sem
pré constituído de homossexuais e de toxicómanos - portanto, vocês todos,
psicóticos, neuróticos e perversos, que fazem parte de meu auditório enquanto
Outro, o que isto quer dizer, que vocês estão diante desta mensagem? Bem, aí está
um ponto importante a precisar, porque isto aí trata de clínica, quero dizer, de aber-
tura onde levar a interrogação.

Se vocês são psicóticos, quer dizer que vocês se interessam pela mensagem
essencialmente à medida em que ela sabe que vocês a lêem. Isto é sempre esque-
cido no exame do psicótico. Ele não sabe o que quer dizer a mensagem, mas o sujeito
engendrado no significante da mensagem sabe que ele a lê, ele, o psicótico, li este
é um ponto sobre o qual eu não diria que não se insiste jamais o suficiente, é um
ponto que nunca foi visto.

Se vocês são neuróticos, se interessam pelo encontro, e naturalmente paru fal-
tar a ele, pois, de toda forma, não existe mesmo nenhum encontro.

Se vocês são perversos, se interessam pela dimensão do desejo, vocês são este
desejo do Outro, vocês são tomados no desejo enquanto o desejo é sempre o desejo
do Outro, são a pura vítima, o puro holocausto do desejo do Outro como tal.

Já é tarde - graças ao fato que me atrasaram - é por isso que hoje não poderei
mostrar a vocês, sobre a própria garrafa de Klein, que lá estão os campos que este
engodo determina. Saibam que é aí que retomarei meu discurso na primeira quarta
feira de mato. Eu articulo isso. visto que, na última vez, me perguntaram se o meu
seminário aconteceria mesmo após eu ter expressamente anunciado, que a ú l t i m a
quarta-feira deste mês de abril será um seminário fechado.

Tradução: Maria Lúcia de Queiroz Santos
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LIÇÃO XVI

28 de abril de 1965
(Seminário Fechado)

Hoje nós estaremos um pouco apertados pelo tempo. Eu me dispenso pois do
preâmbulo que geralmente faço neste seminário fechado, para dar imediatamente a
palavra ao doutor Ourand de Bousingen, que tem uma comunicação interessante
a fazer para vocês, na linha de trabalho de Leclaire, sobre o que se chama agora, de
uma fornia decisiva, o que se passou em nossa consciência comum sob o título do
Poordjeli,

Robert Durandde Bousingen - Eu intitularei de bom grado o ensaio que apre-
sento hoje. Da intervenção da associação foneniética nu estruturação do fan-
tasma primitivo.

Serge Leclaire, na sua tala, tentou apontar na sua forma mais condensada, a
fórmula onde se origina o imaginário de Phílippe, A seqiiência "POOR (d) j "e-LI"
parece efetivãmente o mais próximo do fantasma fundamental, constelação onde
se renomeia, na regressão vivida por Phiiippe. sua relação do ser à linguagem, ;i
cambalhota na percepção eternamente recusada e retomada na problemática do
obsessivo, da falta a ser da linguagem. É raro, diz Leclaire, que em análise se che-
gue à confissão destas fórmulas rnais secretas. Frequentemente, é na frase "Lili.
tenho sede" que se pára a investigação analítica. Esta frase construída com as
regras gramaticais, não é mais do que um nível secundário, já fortemente elabora
do, conclusão de um trabalho de constituição fantasmática profundo que, para
ficar frequentemente na sombra da verbalízação analítica, nSo implica que ele seja
pré-verbal. Com efeito, é Freud quem nos diz, na carta à FlieB n" 79:

"No que concerne à neurose obsessiva, se confirnui que é pela repmxen-
tação verbal e não pelo conceito ligado a ela que o recalque faz irrupção ",

Nós sabemos pelo que ele disse mais tarde que este fato não se l imita apenas à
neurose obsessiva. Se examinarmos a obra de Freud, em particular na sua diincn
são auto-analítica onde se origina sua experiência, nos espantamos com o fato de
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que o decifrar freudiano aplica-se praticamente sempre a estruturas linguísticas já
Inislante elaboradas, palavras, frases. É precisamente no nível da estruturação
obsessiva do discurso que intervém a análise freudiana. Encontrar-se-iam nume-
rosos exemplos disso na interpretação onírica, na interpretação tão elaborada do
discurso do Homem dos Ratos onde intervêm não fonemas mas Wortbriicke, pon-
tes de palavras, mostrando assim o quanto sua pesquisa se coloca frequentemente
no nível nominal. É esta percepção da distorção do discurso ao nível da palavra
que dá à obra de Freud esta marca de um génio do jogo de palavras, onde se en-
contra entretanto já obliterada a encarnação do desejo no fonema original.

O trabalho de Leclaire me estimulou assim a tentar articular nesta via, procuran-
do ligar ao mais profundo do discurso do sujeito, sob o aspecto propriamente
tonemático da formulação original, o destino deste. Deveria ser possível assim
aproximar a linguagem fundamental do sujeito ao mais próximo do nível primário,
onde reina a identidade das percepções e onde joga o puro material sonoro, em sua
oposição fonemática, sucessão descontínua, alternada e escandida, de uma cadeia
sobre a qual a sonância, contiguidade e continuidade vão constituir o discurso do
sujeito, introduzindo-o no mundo do significante da demanda e do desejo.

Neste ponto eu colocaria de bom grado uma primeira questão introdutória. Será
possível apontar na auto-análise de Freud, e em particular na Traumdeuntung, alguma
coisa que possa estar o mais perto de seu fantasma fundamental? Isto me parece
uma difícil empreitada, se bem que brilhantemente tentada por certos autores. É
preciso lembrar-se aqui que a descoberta freudiana se fez no próprio movimento
de resistência a esta, e que o discurso articulado sobre o qual Freud se apoia
constantemente metaforiza precisamente nele u dimensão mesma do recalque. E
no entanto possível encontrar uma referência fonemática em sua obra, num curto
artigo intitulado A significação da sucessão das vogais55, Gesammelte Werke, volume
VIII, página 349. Freud aponta aqui um mecanismo de distorção, conduzindo a
substituir um nome por outro cuja sucessão das diferentes vogais seja similar, lem-
brando assim a formulação original, tabu ou recalcado.

Se "trésor ehéri" (tesouro querido) constitui para Philippe a reminiscência se-
cundariamente sacralizada da palavra materna, ela vai poder se manifestar, no "POOR
'(d) j'e-LI" permitido por uma sucessão de vogais idênticas:

três O rch É r \ OO rdj E l I
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Freud, nesta curta nota, privilegia assim a vogal e sua sucessão sonora; seríii
interessante interrogar Leclaire sobre a relação possível entre a sucessão das vngnis
do "POOR (d) j'e-LI" e as do nome de Philippe,

Mas a observação do pequeno Hans" n8o é um dos únicos textos freudianos,
ou urn dos mais notáveis, onde se pode tentar pesquisar no seu processo genéti-
co a estruturação do fantasma primitivo por associação fonemática, no lugar mês
mo da formulação edipiana transmitida por Freud no material verbal original da
criança. Freud nota, aliás, no início da observação, o interesse da possibilidade de
observar diretamente na criança "estas formações edificadas pelo desejo, que nós
escavamos no adulto, com tanto sofrimento, seus próprios escombros."

Ele aponta igualmente nesta observação (G.W.256) a estrutura de tipo auditivo
puro do jogo de prendas, e privilegia assim urna vez mais o ouvido em relação ao
visto, na estruturação do fantasma na criança. É pois a uma tentativa de pontua-
ção das associações fonemáticas do pequeno Hans ao longo de sua observação
e através de sua evolução, que nós vamos nos entregar. Isto necessitaria, bem
entendido, a elaboração sobre o texto alemão, e esta tentativa nos mostrou uma
vez mais a catastrófica aproximação da tradução francesa, tornando toda aborda-
gem linguística impossível no texto francês. Este trabalho especulativo sobre um
texto tentará completar a análise concreta e regressiva da construção da fantasrnática
de Philippe.

O texto introduz a questão inaugurai de Hans pela frase:

"Mama, hasrdii auch eítien WiwimaclierT', mamãe, você tem também um
Wiwimacher^

Seguida, a propósito da teta da vaca:

~'A ns dem Wiwimacher kormnt Milch", sai leite de seu Wiwirnaclier, que precede
imediatamente a ameaça da castração da mãe:

"derschneidet dir den Wiwimacher alr\e cortarão o Wiwimacher,,

levando à resposta de Hans, eu farei pipi com meu popó. Por que traduzir bumbum,
e perder assim toda possibilidade de análise linguística?

Nesta sequência multo densa, apontemos as palavras chaves: Mama - WÍH-Í
Milch. Wiwi - Popa, assimilação de Hans em resposta à ameaça de castração d;i
mãe, Hans observa aliás, articulando em torno de Wiwi - Popa, que estes sSo os
Lowen, leões e as Lokomotive que têm Wiwimacher.

Hans completa sua investigação:

"Papa hastdit auch einen Wiwimacher? ", papai, tu também tens um faz-pipi?
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Claro, responde o pai, introduzindo assim Hans num mundo humano caracteri-
zado pela atribuição de um pênis igualmente reivindicado pela mãe. Daí Papa -
Mama = possuindo um Wiwimacher,

Ê bastante notável que a partir deste instante, Papa e Mama vão se transformar
definitivamente, e isto até o fim da observação, em Papi, Mami e mais tarde
Grossmami, A apropriação do pênis pelos pais se marca assim pela contaminação
do I de Wíwi no nível da denominação das figuras paternas. Apenas permanecerão
alienadas à predominância do A as crianças Hans e Hanna. Entre todos os seus
amigos (GW.251 -252), Fransl, Fritzl, Olga, Berta e Mariedl, é Fritzl, uma menina diz
ele, e. Mariedl que ele preferirá, aliás, em seguida.

O nascimento de Hanna completa as associações de Hans, secundariamente à
ameaça de castração da mãe:

"Ausmeinem Wiwimacher kommtkemBlut", meu Wiwimacher não sangra.

Esta associação fortemente ansiogênica, ligada ao parto da mãe e fortemente
reprimida, vai se manifestar mais tarde pela introdução das séries denominadas

pelo fonema U, sobre os quais nós retornaremos.
Interessemo-nos agora pela palavra-chave da fobia, Pferd. Esta aparece inicial-

mente, consecutivamente à afirmação da mãe de que ela tem um Wiwimacher, afo-
gada num conjunto de outros objetos animados e inanimados. O objeto fobogênico
escolhido não é a girafa ou o elefante, mas antes o Pferd, se ordenando em torno
do fonema P. Hans reencontra assim, por associações fonemáticas com Papi, o
signíficante da função paterna, e a simples escolha fonemática permite apoiar a
interpretação de Freud da relação do cavalo com a figura paterna. A recusa da mãe
de tocar o pênis de Hans vai estruturar, chamando a ameaça de castração, schneiden,

uma outra série fonemática que retirará sua particularidade de estar diretamente
em resposta à expressão materna concernente à demanda de Hans:

"Es ist eine Sc.hweineref\o é uma porcaria.

O primeiro sonho de angústia precedendo à fobia (G.W.259) conota o medo que
a mãe parta privando Hans do Schmeicheln, fazer carinho, expressão original de
Hans, visto que explicada no texto. Vê-se aqui a associação por assonâncta que
aponta o mesmo conteúdo fantasmático que Schneiden, associação constituindo
uma resposta fonemática à ameaça de castração. O medo da perda de schmeicheln

precede imediatamente a fobia propriamente dita.

"das mich ein Pferd beissen wird"

Toda esta série, articulando-se em torno da ameaça materna, é apontada pela
série fonemática: schneiden, Schweinerei (palavras da mãe), Schmeicheln, beissen
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(palavras de Hans), série organizando-se sob o modo fóbico (G.W.260). A angtífítííi
se traduz assim literalmente pelas palavras, schmeicheln que provocará htíi.ixrn,
Aliás, estes são os cavalos Weiss, brancos, que mordem, completando assim csi«
série (QW.265).

A castração simbólica não foi em nenhum momento significada a Hans por seu
pai, este ousa apenas lhe dizer que as mulheres não têm Wiwimacher, o que Hans
não pode acreditar, e que são as mulheres que fazem as crianças, deixando as.sím
este em suspenso no seu temor imaginário de castração. Toda a observação mos-
trará quanto esta pesquisa permanecerá ansiosa e relativamente vã ao nível da palavra
do pai, que significará finalmente ac filho!

"Tu e eu temos um pênis, mas sãn as mulheres que fazem as crianças ".

Não é isso que constituirá a perda definitiva de Hans?
É depois da insistência do pai na sua interpretação forçada do cavalo-pai castrador

(G.W.287-288), que vai intervir a sequência fonemática dominada pelos U, e que
pontua a regressão anal de Hans. É quando ele está zangado, Zurn, que ele retém
seu Liimpf (288). Este Lnmpfvat aparecer no discurso a respeito dos Hose, calças
da mãe, retomando a associação anterior Wiei = Popo, fortemente reprimida da
primeira ameaça materna. O desgosto de Hans vai se exprimir por uma condensação
entre o Pé o U: Pfui. Pode-se, nesse nível fonemático, aproximar esta série regres
siva de um outro desconhecimento do pai, e de Freud, aliás, quando ele propõe a
denominação da fobia de Hans como uma Dummhritl Lembremo-nos que o Blia.

o sangue, violentamente recalcado do início da observação, vem assim pontuar a
experiência do parto de Hanna. Esta chamada confirma, quando (G.W.293) Hans
retoma a história de Fritzl, quem geMiitet, sangrou, algumas linhas mais adiante,
revelando que foi aí que adquiriu a Dummheit, a besteira.

Uma extraordinária constelação significante aparece assim nesse ponto em for
no do U que nós lembramos brevemente:

- O U de Dummheit aponta o desconhecimento do pai e de Freud.

- O U de tem^faponta o desconhecimento do pai com a regressão anal correlalívii,

- O U de Bhtt aponta a castração imaginária vivida na palavra da m3e.

Pode-se extrair um novo fio associativo na estrutura fonemática, no momento
em que (GW.302) o pai assimila o Lumpfans pêlos pubianos da mãe, a seu Wiwinuifht>r,
O pai de Hans vai notar então a transformação definitiva do Lumpfem Luitipfi,
restabelecendo assim, na organização fonemática do significante anal, o pênis
materno exprimindo a persistência de Hans no desconhecimento da diferença tln.s
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sexos. Este mesmo registro vai subentender 0 nome imagimirio de seu filho prefe-
rido, Lodi, introduzindo verossimilhantemente a serie dos Saffalodi. Schokolodi,
etc, onde se representa pela associa~ao dos 0, A, L a apreensiio da teoria anal do
nascimento, revelada pelo pai de Hans, que vai constituir 0 ponto extrema do
desvelamento da palavra.

Cada letra parece assim pontuar por sua dominante fonematica um sewr do
imaginario do sujeito e constituir 0 elemento vetorial e dinamico na elabora~ao do
discurso destc.

- A letra Iponwa 0 que podemos chamaI' 0 atributo do penis. onele Hans mani-
festa seu esfon;o em atribuf-lo aos pais, tentando assim superar no imagina-
rio a forclusiio de sua rela~ao ao falo na palavra do pai.
o coloca a regressao anal de Hans combinada com 0 U de Blut castrador que
vai promover 0 Lump.!
E em torno do P que vai girar a problematica paterna da observa~ao.
o A atraira os humanos sem pi!nis. Hanna. Hans, aos olhos daqueles que 0

possuem. Vatfi, Maullni.

Estes elementos fonematicos, artificialmente isolados neste ponto de nossa
investiga<;ao. vao seguir na elabora~ao da palavra os mecanismos fundamentais
dos processos primarins. A fixidez de sua estrutura vai se chamaI' nos deselobra-
mentos foncmaticos, significantes repetilivos do recalcado no discurso. Estc des-
dobramelllo de uma extrema importul1l;ia pade ser apenas indicado aqui. Scltll'E1nerEl.
PapA, MamA. HAnnA. POpO, etc. Poderia constituir-se em nosso nive!. uma for-
ma especffica da fun<;ao de redundancia descrita por Roman Jakobson. Ao mesmo
tempo () desiocamcnto-substilllit;:uo e a condensa<;;ao, testemllnhas do intercfim-
bio dos elementos, vao culminaI' numa organizar;ao 111a is e mais complexa. A meta-
fora major parece aqui a assimila~iio do Ie do 0 sobre a qual nos ja insistil11os. A
condensa<;uo prodllzira as figuras complexas das palavras-chaves da ()bscrva~iio.
Lumpfcondensa 0 U e 0 PF. Pferd da Pfui juntando 0 I na negat;:ao do desejo, etc.
E no momcnto em que 0 discurso chega a sua forma elaborada adultll que sera

definitivamente fixada, nn palavra e na frase, a estrutura inconsciente. tnl<;:operdi-
do da comunica<;:ao, que passa sob a lei alienante essencialmente diacronicn do
discurso comUl11.Mas 0 constante il11pulso do desejo prirnario vai conduzir a rei-
terar a demanda e estender seu campo de apelo. Assim, as cadeias metonil11icas
que vao levar as articula~6es pre-conscientes das demandas, vao doravante por-
taI' em si esses significantes fonem<iticos eletivos e primitivos que conolaram a
passagcm do sujeito pelos e.stagios classicos das pulsoes orais e ana is.
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• indica a dimensao
da condensa<;:ao

X indica a dimensao
da duplica~ao fonetka

A respeito dessa tentativa de apreensiio do discurso. no nive! fonel11,ilico. co
loca-se 0 lipo de interpreta<;:1io significante de Freud, dirigindo-se essendnlnlcnl\:
as conexoes das pnlnvras. E a assonancia da palavra que introduz Ul11signilicilnk
nominal,o Wort novo. Wegen del'll Pferd torna-se Wiigefl, explicando assim a liihi,l
de transportes (0. W. 293); Bohrer refere-se a geboren. Freud assinala 1I1CSlIIOl'llI

nota (o.W.294), a proposito da insistencia do pai sabre a explicita,:ao do ¥¥(.'g<'11

dem Pferd que nao h<i nada para descobrir senno a conexiio de palavl'lI,
Wortankiipfung, que escapa ao pai.
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É preciso agora determo-nos um pouco para, se possível, questionar vocês. Vocês

devem ter observado que uma tal posição metodológica refere-se mais ao alogismo
do processo primário do que à lógica do consciente, ainda que as necessidades da

comunicação oral e minha tendência racionalizante tenham podido velar o brilho

ubtquitárío e a cintilante e efémera combinatória da inconsciente ressonância
fonemática. Uma tal abordagem pode trazer uma nova luz "à compreensão da cons-
tituição do discurso na criança, ou de sua regressão estrutural no psicótico em

particular? Os trabalhos de Winnicott159 com a criança (A psicanálise. V, 21 -41),
que se encarna no fonema, ou os de Perder"3 (Evolução Psiquiátrica, 1958, II,

421-444), onde a regressão esquizofrênica da linguagem de seu paciente religa a
dimensão fonemática através de seus exercícios de solfejo petrificação sonora ou

mecânica de seu desejo, seriam esclarecedores a esse respeito.
Voltando ao pequeno Hans, poder-se-ia mostrar por numerosos exemplos como

a apreensão desta dimensão fonemática permite reencontrar as interpretações de
Freud. Este interpreta a figura do cavalo que faz algazarra como um medo e um
desejo de castração do pai. Em alemão, esta sequência responde ao Pferd que Beis/st,

punição da mordida referindo-se à culpabilidade pelas Schweinereien, porcarias
de Hans, e ao Pferd que faz Krawall, algazarra, manifestando assim sua passagem

na dimensão dos A, indivíduos sem pênis e sem potência. O Krawall, termo in-
ventado por Hans, é, portanto, marcado pela castração imaginária. O A retiga aqui
o El de Beissen. O discurso de Hans responde aqui, não à letra, mas ao fonema, ao

que Freud nos diz de seu medo do pai e por seu pui.
Muito mais imprudentemente ainda, a audácia não sorri senão uo inconsciente,

aproximemo-nos com nossa fragilíssima chave da Traunuieutung. Vamos apontar

de início algumas linhas fundamentais, ainda que dissimuladas no começo do ca-

pítulo VI! (O.W., II-III, 530), tratando do esquecimento nos sonhos:

"Noa sonhos mais bem interpretados, é preciso, muitas vezes, deixar um

lugar na obscuridade; aproximamo-nos então de um nó de pensamentos..,:

é o utnhigo do sonho, ú lugar que se liga ao não reconhecido, die Stelle

Andrer dem Unerkannten aufsitz. O/i pensamentos do sonho... se ramifi-

cam por todos os lados no entrelace de nossos pensamentos. Do lugar mais

denso, aus einer dichteren Stelle, desse núcleo, surge o desejo do sonho

como o cogumelo de seu micélio".
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Esse verdadeiro lugar do inconsciente, lugar do recalque primário, de onde surge
o desejo, não poderia estar ligado a uma predominância fonemática? Proposição
que gostaríamos de sustentar por uma referência ao sonho Marburg-Hollthurn (Cl W.,

Il-III, 438-523). Toda a dinâmica desse sonho se exprime pela passagem do A de

Marbug, doente, Matter, matéria, ao O de Hollthurn. Holothurien, Molíère. moiian

ofthe bowels. Sua significação é tSo grosseiramente injuriosa e e&catológica que
Freud não pôde indicar-lhe o sentido senão dependendo da psicologia anal. É nesse
mesmo sonho que, após ter colocado um RE (R) inglês ali onde não convinha, leva

os pensamentos de Freud à cena infantil de caráter incestuoso onde ele foi expul-
so por uma palavra enérgica do pai, EIN Machtwort, literalmente uma palavra do
poder ou de autoridade, que foi talvez simplesmente forte!

O que nos dirá Freud, concernente à assimilação da incorreção gramatical/ram
àfromm, piedoso em alemão, e de sua relação à impiedade diante da pessoa sagra

da do pai, não se encontra já contido na dinâmica que introduz o fonema O nessas
duas palavras? Aqui, observemos, o significante literal maior apontado por Freud,

passagem do A ao O, se confunde muito exatamente com sua dimensão fonemáiica.
Indo agora até o extremo, seria possível isolar estruturas fonemáticas significante.s,

ao nível mesmo da constituição da palavra, apelando assim a referências fonéti-
cas? Não poderia haver aí afinidades estruturais elementares entre certos fonemas,
átomos simbólicos disse Sapir141, e a expressão remanescente e repetitiva do nível
primário, isto, por exemplo, a partir da observação de que a negação se exprime, em

um grande número de línguas, por elementos frequentemente monossilábicos de
articulação nasal? A teoria de Jespersen*1 indica, por exemplo, a tendência dos sons
a agrupar-se segundo seu grau de sonoridade, grau de abertura na constituição
das sílabas de Ferdinand de Saussure. As numerosas exceções ao esquema dt-
Jespersen não seriam altamente significativas, do ponto de vista da estruturação

.semântica, do fantasma original, constituindo uma singularidade esquisita cio sujeito'.'
Conviria nesse ponto, e vocês o sentem bem, retomar essa tentativa ii lu/ dos

trabalhos da linguística estrutural, buscando lá também, como o diz Roman JakoSwon,
"analisar sistematicamente os sons da palavra à luz do sentido, e o próprio sonli-

do referindo-se à sua forma fônica"**. É sobre esta aresta existencial, ligam!"
indissoluvelmente a fonética e a semântica, retomando nesse nível a ú l t ima expo-

sição de Leclaire, que se encarna o desejo na intersecção de dois campos, na m i í

culação do som e do sentido. Se os fonemas são somente pura slteridade. eles sito
igualmente o produto de um sujeito em movimento motor, acústico ou audí i ivo,
emitindo ou recebendo traços distintivos a partir da matéria sonora bruta, A
ctirporeidade do significante não é então precisamente o som recebido cm sim
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modulação material, emitido em um funcionamento dinâmico do órgão vocal, recebido
por uma massa corporal mais ou menos assegurada? A busca da mestria gestual do

obsessivo não é, no nível da linguagem, esse esforço dramático de religar esta à sua

corporeidade fundamental, que lhe dissimula «instantemente a fuga metonímica de
seu desejo, tanto menos suportável porque n3o pode se encarnar em nenhuma parte?

Leclaire observou com sutíleza esse momento em que o fantasma primitivo de
Philippe realiza essa abordagem da corporeidade originária nessa jubilação do tipo
enrolar-se - desdobrar-se eternamente recomeçada, momento existencial puntiforme

em que verdadeiramente o verbo se encarna no mais profundo da experiência cor-
poral. Linguagem do corpo, certamente, mas sobretudo linguagem com um corpo

estático e cinético, receptor e emissor de uma linha temporal e melódica, através
do prazer jaculatório de um corpo enfim significante. Philippe parece estar aqui o

mais perto possível de uni representante desta repetição circular das cadeias in-
conscientes primitivas, forma original da demanda, mas onde o reencontro da di-

mensão do ser vai colocá-lo no caminho de poder assumir a perda, efeito da insta-

lação do significante.
Eu verei então, de bom grado, na percepção da barra que separa a lei fonética da

lei semântica, ao mesmo tempo que as liga indissoluvelmente, um momento privi-

legiado onde se introduz para o sujeito, na experiência auditiva vivida, a percep-
ção do fundamento mesmo da descoberta analítica, o sentido do sentido, mais

claramente, da estrutura do significante. Estaríamos aqui bem perto da ruptura vivida

entre o fonético e o semântico, experiência se constituindo numa misteriosa deiscência
do campo auditivo e vocal, que introduz o sujeito na abordagem da significância

de seu discurso, conduzindo-o assim em sua experiência subjetiva mesma do ato

da palavra, a esta conotação da antinomia da qual falava Leclaire.
O advento ao sentido do som vai permitir ao sujeito poder colocar seu discurso

ao nível de sua imagem especular enfim colocada e reconhecida. O sentido vazio

da demanda, hiãncia radical até mesmo angustiante, vai poder ancorar-se no cor-

po do sujeito enfim reconhecido e permitir-lhe passar da palavra vazia à palavra
plena, É daí que a comunicação de um fantasma primitivo, tal como o de Philippe,

em análise, me parece tirar seu valor inaugural para o sujeito. O fato de que a apre-
ensão de um tal nível seja rara na análise do obsessivo não faz senão nos lembrar

o que nós sabemos sobre a dificuldade de seu tratamento. Esta dimensão fonemátíea,

sempre residual, não vai constituir para o sujeito o apelo do próprio inconsciente,
referência a identidade das percepções do nível primário, atravessando ao nível

de uma diferença esquisita, rompendo o fio do discurso, e que atravessará por vezes

o paciente ou o psicanalista?
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Enfim, coloca-se a questão de saber como evitar, nesse nível de estudo íonemul iço,
uma distorção junguiana, precisando bem a estrutura de uma eventual preínaiiitacíit
fonética na articulação do significante ao primeiro discurso do sujeito,

Como vocês vêem, eu reintroduzi - mas não é preciso sempre reintroduzí-la?
a questão do estatuto topológíco da dimensão fonemática no campo da análise. (J

fonema não nos leva, como o diz Jacques Lacan ao mais próximo possível das ínn
tes subjetivas da função simbólica [La psycluuialyse, l, /29]?*°

É nofort-da. OH da ausência, AH da presença, num par simbólico de duas
jaculações elementares que o objeto se atravessa e cai na armadilha.

"E assim que o símbolo se, manifesta a princípio como assassino dct coisa

e esta morte constitui para o sujeito a eturnização de sen desejo " (J.Lacan,
La psychanalyse, l, 123),

Por que não concluir agora, corno o fazia Jacques Lacan em seu relatório de
Roma atraindo sobre nós a palavra dos deuses hindus: Da..,Da...Da....

Jacques Lacan - O desejo que eu tenho de que nossa reunião de hoje cumpris •
se o programa que eu me havia dado, a saber, introduzir uma nova via em nosso
trabalho do seminário fechado pelo texto que a senhora Aulagnier vai comunicar

a vocês, esse desejo será que eu não poderei responder senão brevemente a esse
trabalho cujo interesse eu penso que de jeito nenhum escapou a vocês, Quero
dizer que é um trabalho afinal de contas bastante inaugural, embora suceda ao tle

Leclaire, num certo campo de exploração onde ele demonstra uma possível pes-
quisa, se ela não está ainda completamente situada.

Eu penso entretanto, no meu último curso, ter marcado eu mesmo o ponto pie
ciso da topologia onde é preciso conceber que se inscreve a fórmula do tipo "PCX >R

(d) j 'e-Ll", Não avançarei portanto, no momento, em nenhuma articulação encami-

nhada ao ponto de vista dogmático, sobre a situação propriamente dita desta veia

de pesquisa que vem ilustrar para vocês brilhantemente Durand de Boucingcn, liu
não posso mesmo destacar, senão da maneira mais breve e mais alusiva, os pomos
onde parece que esta pesquisa mostra uma díreção a desenvolver. Quero simples

mente... simplesmente fazer notar, no momento em que ele introduz o ditongo hl de

achneiden, schweinerei, schmeisceln e beissen, qual é esta consoante di tame
estreitamente associada a todas as formas de sibilantes, isto é. de consoanii's.
notadamente sob as duas espécies, chiantes e sibilantes, schneiden, scliweincivi.

heissen, e uw.deixo pra lá, o que é importante eu só faço apontá-lo cm seguida.
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Do mesmo modo associada à vocalização OU (U) no momento em que ela apa-

rece, vocês poderão - OU (U) que é uma labial - vocês vêem aí igualmente asso-

ciadas as consoantes labiais, notadamente o L do próprio Lumpf, o PF de Pferd e

a iabial. Isto é igualmente importante realçar; eu sublinho o interesse disso. Embo-
ra o discutisse de bom grado, eu não lhe daria tal vez exatarnente a mesma interpre-
tação que ele lhe dá, a saber, de representante, em suma, do objeto fálico, se eu

entendi bem, que ele dá à intrusão do I nas sucessões fonemáticas que ele desta-

cou. Mas isto constituiria o objeto de uma discussão particular.
Lá ainda talvez para salvaguardar aqueles que seriam apenas meio advertidos -

eu não sei se no texto supracitado Durand de Boucingen tem ilusões, ele teria podido

engendrá-lo - eu queria fazê-lo observar que a interpretação da afinidade fonética
das vogais em Jespersen e em Jakobson se faz estritamente na oposição de urna

com a outra, a saber, que lá onde existe em Jespersen escala de sonoridades, a
análise de Jakobson procede, como ele fundou, admiravelmente, de uma vez por
todas, em seu método [...j preliminaris que vocês conhecem certamente, procede

por distinctive features traços distintivos, e notadamente que o A se oporia aqui
às outras vogais como o compacto ao difuso, outros traços distintivos intervindo

nesta ocasião.
Isto. eu penso, forneceu àqueles que souberam tomar notas, um certo número

de matérias para questões. Estas questões poderão ser-me dirigidas em diversos

contextos, mas para aqueles que só podem me contactar aqui, eu peço às pessoas

que terão alguma coisa a acrescentar na linha de um semelhante trabalho para fazê-
lo chegar diretamente a mim mesmo, porque a l inha, o debate, a veia aberta por
esse trabalho de Leclaire, eu não a considero ainda concluída; teremos tempo de

voltar a isso daqui para o fim do ano.
Isto também me dá a oportunidade de me desculpar junto a pessoas que me

comunicaram dois textos muito interessantes, um, o de René Major que respondia

muito especialmente, talvez ao fato da torção ou da objeção que Safouan lhe fez na
última vez. Eu lamento não poder fazer passar hoje esse trabalho de René Major,

mas não tenho muitos remorsos por isso, pois acho que teremos a ocasião de retomá-

lo aqui por outro viés. Ele nos dá, com efeito, em sua resposta, o resumo muito
elegante do que Stein colocou em evidência ao nível de vSeu seminário sobre Totem

e Tabu l4'', notadamente no que concerne ao parentesco, à afinidade, até mesmo ã

superposição da barreira do incesto à barreira que separa o inconsciente do pré-
consciente. É uma questão imensa, e da qual eu não posso senão lamentar que ela

seja hoje deixada aberta sem que possamos debatê-la muito precisamente.
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Quero simplesmente assim mesmo, desde já, tomar uma posição estritamente
idêntica à que tomei na última vez no momento da intervenção de Salouan, H a
pertinência da observação, à qual não creio que, na primeira leitura que fiz do texto

de Major, Major responda, a observação que acredito muito pertinente de Safoium,
ou seja, que é na medida em que nos aproximamos desta barreira do incesto que ;i

outra barreira, a que está entre o inconsciente e o pré-consciente, encontra-se f e
gularmente, enfim na experiência, encontra-se ultrapassada e que se produz o re-
torno do recalcado. O que indica pelo menos que, se as barreiras podem avizinhai
se ou cruzar-se em alguma parte, não funcionam no mesmo sentido. Mas isto, eu o
repito, é simplesmente alguma coisa que nós apontamos; marco para o futuro.

A segunda pessoa diante da qual eu quero desculpar-me é Béatrtce Msrkowitch,

que nos apresentou uma admirável nota que nos confirma assim, após a de Francine

Markowitch, que não são forçosamente os técnicos que manifestam a maior sen-
sibilidade nesse campo que é o nosso aqui, e que eu lento fazer apreender.

A esse respeito, é claro, eu não quero deixar de mencionar que o trabalho de
Leclaire, que nos interessou da maneira mais ardente, é um trabalho já antigo e
que, se eu posso me regozijar de alguma coisa, é de ver que, em suma, surgindo de
uni certo ponto de meu ensino, pode-se produzir outros, outros trabalhos. Eu posso

evidentemente apenas deplorar o tempo de latência que talvez uma organização.
durante alguns anos, que não é outra senão a da Sociedade à qual nós todos per-

tencemos, deve bem ter nisso, nesse atraso do surgimento de trabalhos que, pois
aqui o termo é empregado, de trabalhos lacanianos...

Dou, portanto, a palavra sobre um assunto que marca um tempo, a saber, qm-

não é u trabalhos de apenas há oito anos que nós devemos nos referir, que conv i -

ria aqui. ..Era uni pouco o objeto do assunto de Safouan, sob sua forma de apeio
mu pouco agressivo, é que. há coisas que já foram dez mil vezes repassadas c que
silo ainda muito interessantes.

li nesse sentido que vai avançar a senhora Aulagnier a quem passo agora a palavra,

Pie rã Aulagnier -

A ESPECIFICIDADE DE UMA DEMANDA OU A PRIMEIRA SESSÃO '"

"Aquele t/tte tenta aprender nos livros o nobre jogo do xadrez não iiinlii

a descobrir que só as nvmohras do começo e do fim permitem dar dcs.w
jof>i> uniu descrição esquemática completa, enquanto que sua intensa com-

plexidade, desde o começo tia partida, opõe-ae à toda descrição" \A Téc-
nico PsicMtalítica "O início do tratamento" S.Freud.).
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"Eu o interrogo sobre as razões que o levam a colocar em primeiro plano
dados relativos à sua vida sexual. Ele responde que é isso que ele conhe-

ce de minha doutrina. Ele não teria, de resto, tido nada de meus escritos,

mas, outrora, folheando um de meus livros, quase teria encontrado a ex-
plicação do encadeamento de palavras absurdas que lhe lembraram suas

elucubrações cogitativcus' com suas próprias ideias que ele resolveu con-

fiar-se a niirn.,, Ele tinha a intenção de pedir ao médico um atestado como
que a cerimonia, com A, que ele havia inventado era necessária a, seu

restabelecimento. O acaso que fez cair um livro em suas mãos dirigiu sua

escolha sobre mini, mas comigo não fez mais questão desse atestado."
(O Homem dos Ratos).

Entre o momento em que o Homem dos Ratos decide ir a um médico para lhe
pedir um atestado, mas ele teria também podido pedir-lhe um medicamento ou um
conselho, pouco importa, e aquele momento em que ele se apresenta a Freud. al-
guma coisa veio mudar radicalmente o objeto de sua demanda; o acaso fê-lo de-
bruçar-se sobre um livro de Freud e esse livro vai decidir sua escolha,

O que ele vem pedir a Freud, é que este coloque seu saber em ação a fim de que
ao não-sentido do sintoma se substitua uma palavra que retransforme suas
"elucubrações cogitativas" em discurso; o que ele conhece desse saber é que ele
se refere à vida sexual, ou seja, ao desejo, E nesse momento preciso em que o su-
jeito aceita o que eu chamaria a hipótese - e a hipoteca - do inconsciente que há
permutação do objeto da demanda e que se inaugura a transferência.

0 que eu gostaria de demonstrar, com essa exposição, é que há, desde a primei-
ra sessão, uma instalação original do que eu chamarei "o discurso transferencial e
a economia que o rege". Com isso, tentarei destacar os seguintes pontos:

1 - As manobras do começo encontram sua origem em algo que acontece an-
tes do encontro; esse primeiro tempo modelou de maneira privilegiada o

desejo do analista mas também a demanda do sujeito. Não se pode conce-
ber a relação analítica como se passando entre um sujeito virgem de todo o
saber e um outro único suposto saber.

2 - No tratamento, o sujeito, o que quer que ele diga. ou não diga, está sempre

presente unicamente como discurso; sujeito-objeto da palavra, quer ele fale
ou que isso faie, é a palavra tomada como objeto que se torna objeto de
análise. O analista, quer interprete o que seja apenas escuta, faz parte inte-
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grante desse discurso. É nesse registro, e somente neste, que se aluali%a »
que se chama comumente um fantasma de fusão,

3 - Se é verdade que a técnica analítica só é possível a partir de uma noção
articulada do sujeito, esta articulação no-lo designa como ser de palavrh
vindo por seu dizer fazer-se dobradiça e desvelamento entre registro do
demanda e registro do desejo.

4 - Se, ao nível da demanda, nós temos o direito de falar de evolução histórica
ou temporal e, para o que é da dinâmica do tratamento, de regressão da de
manda, ao nível do desejo nós só podemos reconhecer a irredutibilidade c
a perenidade de sua visada como do fantasma que o suporta.

Isto introduz o estatuto que eu darei do fantasma. Ele vem substituir uma falta
de sentido que aparece no dizer o sentido fantasma do dado posteriormente a um
mal- entendido primeiro, tentando assim, ligar o irredutível de um não-sabido à
demanda de saber que sustenta todo discurso.

Postular que a especificidade do encontro analítico constituí para o sujeito unia
experiência inaugural que não pode se deixar reduzir a uma pura repetição, implica
um requestionamento dos conceitos de transferência t de fantasma em suas acepções
mais clássicas. Não se trata, nos limites desta exposição, de dar uma ilustração
exaustiva do sentido desses termos, mas de demonstrar que a origem da transfe-

rência é antes de tudo transferência do objeto da demanda e que é esta primeira
permutação que acarretará em seguida o apanágio transferencial em sentido am-
plo. Precedendo a evolução dinâmica, existe uma instalação tópica e económica
que é a única que pode nos explicar o mecanismo disso.

No que se refere ao fantasma, eu queria colocar em evidência qual é a visada do
desejo que ele coloca em cena como tela de fundo de todo o desenvolvimento do
tratamento, tela sobre a qual virão projetar-se os objetos-engodo do desejo, liiiiic
esses- objetos, quer os chamemos objeto de pulgão, objeto da demanda ou objeto
tk> pra/er, pouco importa, há dois deles que têm um papel privilegiado e que se
manterão ao longo de toda a existência do sujeito como suporte de sua dernandu
c de seu fantasma: são o olhar e a voz, voz pela qual se formulou c» primeiro apelo
e o primeiro ouvido que se fez resposta, olhar que, como primeiro, deu ao sujeito

H-u estatuto de objeto de olhar e de objeto de desejo, como o que sustenta e es
i íi[);t u todo o discurso, mas cuja onipresença se reencontra no centro do mito infantil,
A captação do objeto é, em sua origem, tão sonora quanto visual. A angústia que.
paia a criança, surge no escuro, lembra o apólogo que Laca n nos havia proposio
há alguns unos sobre a manta religiosa; não é a ausência do olhar que a cria. mas
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o fato de que o sujeito de repente não vê mais o-que-é-olhado, desaparecendo
enquanto objeto de seu próprio olhar, referência alienante sem dúvida, mas neces-

sária para fixar o desejo do outro; é então esse desejo que lhe aparece em todo o

seu enigma.
Palavra e escuta, olhar e objeto de olhar, temos aí a origem do que, em toda re-

lação, enquanto coloca em causa dois desejos faz-se engodo de uma unidade mítica

visando tornar o objeto da demanda apto ao desejo. Esta primeira relação mãe-
filho, boca-seio, que nós reencontramos à margem de toda teorização analítica,

mito de uma fusão entre o sujeito e o Outro de onde se originaria a angústia de

castração.e a ferida narcísica, é, eu diria, isso que a realidade vem responder a um
apelo e um olhar que foram desde sempre demanda de outra coisa.

O que é fantasmado não é esta resposta enquanto tal, mas a diferença que ela

desvela entre toda resposta e o informulado do apelo como o informulável do olhar.
Esta diferença se manterá do primeiro ao liltimo dia da existência: é esse vazio que

o fantasma vem preencher; o que ele tenta soldar é um significado a um significante,

a apelação, a nomeação que é o sujeito no discurso do Outro à imagem que vem
fazer do sujeito o objeto de desejo. Se se pode dizer que o sujeito está em cada
seqiiência, em cada lugar de seu fantasma, como no sonho, é porque no fantasma
ele se faz conjuntamente olhar e objeto do olhar, enunciado e sujeito do enuncia-
do. Se há um fantasma fundamental sustentando a dinâmica do tratamento, é que

em todo o fantasma está presente a dimensão da escuta e do olhar, aquela que

efetívamente designa, na realidade analítica, nesta outra cena onde se desenvolve

a análise, o lugar do analista.
Fantasma de retorno ao ventre materno, de retorno ao seio, fantasma de nasci-

mento ou fantasma de sedução, não importa, qualquer que seja a textura do fan-

tasma trata-se sempre da encenação de urna resposta que religa o "que ele quer?"
daquele que fala ao "quem sou eu?" daquele a quem ele se dirige. O que muda, não

é a resposta que o fantasma dá a isso, mas o tempo de surgimento da demanda que
modifica o objeto, esse fragmento de realidade que, fazendo-se objeto de prazer,

vem desvelar ao sujeito o que está além de seu princípio.
Se 6 verdade dizer que n próprio do tratamento é colocar em jogo a regressão

tópica, é enquanto o anaiisante virá sempre opor ao que eu chamaria à realidade da

cura uma resposta fantasmática idêntica e que o analista vem situar-se nesse lugar

da escuta e do olhar que faz parte da textura própria ao fantasma. Se se quer falar
de regressão narcísica, é preciso então repensar qual é a relação do narcisismo à
falta da quai se quer negação. O objeto narcísico é o si olhado pelo Outro; o que

o narcisismo quer negar é que ao desejo do outro possa existir uma resposta difc-
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rente daquela que faz do sujeito o objeto único desse desejo; é do irredutível cies
se desejo, corno dessa falta que o suporta, que se quer negação.

Tudo o que é da ordem de uma instalação da situação analítica - que é, de resto
a única da qual estamos autorizados a falar- nos reenvia assim a esse duplo regis-
tro da demanda e do desejo. O próprio da análise é fazer coincidir aquilo de que se
faz o objeto com o que está no centro de nossa práxis, o objeto analítico.

Toda análise começa por uma demanda de análise dirigida àquele que tem ele-
itvamente o poder de responder a ela, o analista, O objeto desta demanda fa/. do
encontro analítico uma relação que não se pode sobrepor a nenhuma outra. O que

visava na origem a demanda do Homem dos Ratos era um atestado; é isso que e-le
queria obter do médico, atestado que viria, pode-se dizer, dar ao sintoma estatuto
de objeto médico, meio de cura, sem dúvida ilusória, mas da qual nada nos indica
que teria sido ineficaz; todos nós sabemos como às vezes a prescrição mais incs
perada ou mais anódina pode bastar para colocar em surdina o que é da ordem da

sintomatologia. O Homem dos Ratos não ignorava de forma alguma o lado absui
do, ilógico, de suas obsessões, a demanda de atestado não podia ser senão tuna
transação de tolos concluída entre ele e o outro. "Toma meu sintoma a teu em/m
i1", autentica-o com o teu selo e eu poderei assim deixá-lo como uma caução": ei :<

esse o sentido de sua conduta como de toda conduta médica desse tipo: era H Í S M I
i|ih" o objeto da demanda era falseado, desde a origem.

Quando, porém, efetivarnente, ele vem ver Freud "ele colocará em primeiro plu

no os dados relativos à sua vida sexual" pois "é isso o que ele conhece da do i i i i í
na"; o que ele vai demandar não é mais um atestado que anular ia um sintoma., nu i s
u sentido de suas "elucubrações cogitatívas". Esclarece-se assim a demanda que
se dirige especificamente a Freud-analísta: é a ela que Freud vem responder.

iVuso que toda demanda de análise enraíza-se nesse ponto preciso do disctn
,n cm que nesta história falada que é a sua, aparece ao sujeito uma falta de senti

i l i t . enquanto o sujeito não tropeça sobre o não-sentído e o nSo-sabido, não piul t*

l i i i vo r aí demanda que possa ser recebida por nós. Ao contrário, desde esse mo
Ht. -n t i ) , eu mio penso que tenhamos o direito de falar de falsa demanda, pois o que

c tlfinaitdailo é esse recurso a um outro sentido que seria, e é efetívamente, oobjeio
> ! > • uii.hso saber. Por esta permutação faz-se para o sujeito uma espécie de ailequa-

i. lio f i n t e o objeto da demanda e o objeto da resposta. É, eu dir ia , esta adequação

'w.nui que se fará desvelarnento da inadequação fundamental de todo o objeío
Hl i dação ao objeto do desejo. A partir do momento em que o desejo de cura se

' Í I I I IH . t í i como desejo de saber, estamos no registro da transferência, a relação analítica

; < ( « implicada aí desde seu começo por esta demanda transferencial primeira qtit*
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se manterá ao longo de todo o tratamento. O "eu não sei" reenvia à dimensão do

inconsciente, da qual o sujeito aceitou, a priori, postular a existência, postulado
corn sérias consequências e do qual se subestima frequentemente a importância

que ele toma no ser do .sujeito.
O analista, a partir daí, é suposto ser o único a possuir o não-sabido, a falta de

sentido do discurso. O "eu não sei" se reformulará como "dize-me o que sabes";
a demanda do sujeito torna-se, a partir daí, suporte de sua transferência; o objeto

faltante visado pela demanda é definitivamente localizado no Outro; é a palavra do
analista que virá presentificar para o sujeito o a, signo algébrico que, como Lacan
nos lembrava ultimamente, vem indicar não uma natureza particular que seria pró-
pria ao objeto parcial, mas a homologia de posição que todo objeto parcial tem em
suas relações à demanda e ao desejo.

Esta primeira manobra do jogo é a consequência do que pré-existe à entrada em
análise; seu fruto será a especificidade e a originalidade da relação que se criará
entre o sujeito da palavra e a palavra tomada como objeto. O que pré-existe, eu o

defini como a hipoteca do inconsciente. Ele faz dos dois sujeitos em causa os avalistas
de uma outra dimensão do discurso, os parceiros de uma partida cuja entrada se
situa em uma outra cena; é sobre esta outra cena que o analista colocará seu tabu-
leiro, enquanto o sujeito colocará o seu sobre a suportada pelo que se chama o
real, nenhum dos dois parceiros ignorando o duplo jogo que se instala. Mas en-

quanto o analista é suposto saber que sua vitória implica que ele se aceite perden-
do no plano da realidade, o analisado encontra seu prazer fazendo-se trapaceador,
mesmo se para isso ele deva reconhecer-se trapaceado. Tentando implicar o ana-

lista aí onde ele o chama, ao nível da trapaça disso que ele chama de real idade, cie
tenta o xeque-mate que visa aquele que entretanto ele fantasmará sempre como
eterno ganhador.

Chego assim â segunda manobra do começo, a que eu chamaria a instalação do
prazer:

"Desde que eu venho lhe ver, eu cstoit sempre com obsessão; continuo a

duvidar de tudo e espero que o senhor queira me dizer o sentido cie tudo

w.w. Eu me estendo, falo, o senhor me escuta e me olha; é tudo o que ob-
tenho e continuo a vir, embora tenha a impressão que eu não sei mais o

qite busco aqui e me pergunto o que eu de fato encontro aqui"

No momento mesmo em que o sujeito se interroga sobre o que ele encontra aí, ele
não sabe que ele próprio acaba de trazer a única resposta válida. À dúvida de sua
realidade opõe-se na sessão a certeza de minha escuta; é isso o objeto de seu prazer.

_ 3 I 4 _
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Eu disse que u análise começa por uma demanda particular que fazia da palavra
ile nosso saber o objeto da demanda do sujeito. Teria podido acrescentar que,
l>i ( i ;i lejamenic. sua palavra se faz para ele objeto suposto da demanda que ele pró

jcta sobre nosso silêncio. Por sua palavra, o analisado tenta situar-nos no registro
ilíi demanda; por seu silêncio, o analista se situa fora da previsão da demanda. Seu

;,ili'tieio é testemunha de um resto, daquilo que cai de todo discurso, fazendo-se
cscitla, ele vem completá-lo, trazer o desvelamento de uma dimensão outra.

Ioda demanda se situa, implica ern sua estrutura mesma a escuta; ela surge sobre
um fundo de silêncio. Toda palavra tem como avesso indissociável a escuta do
outro, quer este outro seja projetado sobre o interlocutor real ou que ele seja
lania.smado na ausência, pouco importa. Existe apenas o discurso delirante, e só

Ho. que surge sobre um fundo sonoro. Em todos os outros casos, o silêncio, em
sii/i função de escuta, é o que vem testemunhar do desejo ignorado do discurso.
li lo è suporte do que eu chamaria o fantasma de linguagem, suportando todo o
discurso para fazer dele o apelo do que poderia vir responder, não à demanda, mas
íui desejo.

Hsla dimensão do nosso silêncio, porém, só aparecerá ao sujeito no momento
mesmo em que ele é privado dele, ou seja. quando da irrupção de nossa palavra,
pal i ivru esperada, sem dúvida, mas da qual veremos que ela é sempre desvelamento
ila falta. Enquanto nosso silêncio não está presente senão como escuta, ele é o

!|iii' se torna, para o sujeito, demanda de palavra. Dizer ao analisado que ele deve
ili / iT nulo implica que ele pode dizer tudo, inclusive o que não pode, dele, ser ouvido.

Nós assumimos a responsabilidade da escuta, vimos gurantir-lhe a presença dt
um outro sentido e, antes de tudo, que naquilo que é do dizer, nada se fará objeto
i li' rejeição. Nossa escuta é o suporte dessa crença que é a sua, a de ter em seu
poder o objeto por nós demandado. "Como vocês fazem para se lembrar de tudo o

i|uc eu digo?" Se ele não sabe como eu faço, isso de que ele tem certeza é que

minha escuta é um receptáculo sem falha. Nesse sentido nós sornos verdadeira
mente apelo à transferência e â trapaça; à transferência, graças ao fato de que c

nossa escuta que investe toda palavra dos emblemas que fazem dela o objeto anã
lítíco; ela torna-se assim o objeto privilegiado e único da demanda; trapaça por
que, na realidade, o analista, avalista do desejo, não pode jamais ser o sujeito de
uma demanda qualquer que ela seja, nem mesmo do que se chama a cura.

Objeto de puisão, objeto de demanda, objeto de prazer, são três entidades a
situar no mesmo registro, o do objeto-engodo que, remodelado pelo fantasma, virá
suportar o desejo projetando-se neste lugar onde o objeto não pode estar presen-

te senão como falia. O que demonstra a relação analítica, graças a esta identidade



que ela cria entre palavra e objeto de prazer, e que 0 prazer nao pode jamais deixar-

sc reduzir ajnica dimensao do que seria du ordem de uma experiencia corporal.

T'oda resposta er6gena 56 e fonte de prazer enquanto da pl'Ova do sucesso de urn

cncontro que se passa alhures; ele e efeiro do prazer e oao causa. E por i5S0 que

"oiio importa que" pode tornar-se objeto de prazer, 0 que nos lembnt Freud quan-

do escreve que 0 objeto da pulsao e 0 que nlio Ihe estiijamais primitivamente atre-

lado, 0 que pode ser mudado a vonwde.

o fetiche nos fornece, nesse dominio, uma pro va brilhante. Ora, 0 que e 0 feli-

che senlio 0 que vem recobrir, ao nivel do espelho que e 0 corpo do outro, 0 que

falta sc nomear'? 0 encontro entre 0 sujeito e ° fetiche se situa entre uma demanda

de identifica<;lio e 0 Outm enquanto provedor de emblemas. Mas este Outm esta

oa situayao a mais ambigua. Por um lado, ornado com 0 fetiche, ele vem dOl'ar 0

penis do sujeito desse poder de gozo que faz reconhece-Io como emhlemil f{llico;

ele se apresenta assim como aquele que tem 0 objelo da demunda e do prazer, mas,

por oUlro lado, esse poder ele s6 0 detem pela boa vontade do proprio demandador;

e este ultimo que, pOl' wu demanda, investe () Outro do poder da resposta e ele

nao visa senao desapossa-Io.

Se toda demanda oos reenvia, em ultima analise, a dimensao imaginaria onde se

joga a identificw,ao, e porque esta ultima e suportada pOl'esse objeto-engodo gra9as

ao qual ° sujeilo tenta nomear-se face ao dcsejo, 0 prazer vem dar pro va do born

funcionamcnto do engodo.

"0 prazer. me d izia UI11perverso, e minlw resposta £/0 prazer do Olltro: e a
proWl de 11Il'1I Sllcessn ... £ ela qlle gosw de so/i'a: ell .1'6farn () qlle ela

espera, (J chirote If (I que ela go.I'ta em 111;111";

e. IlUI11UoUlra scssao, a proposito do que de chamava 0 engano do silencio:

"Eu ban sei qlle \'oc8 quer me/a::.er acredilar qlle e a regra analitita qlle
Ihe oIJriga {/.calar-se; I/Q realidade, voci! preci.I'a de m.il/has pa/avras: 1U70

If. para 0 meu hell! que voci! me pede parafala/; If. para 0 sell. Se ell lIIe

ralasse. se de repente roda mUl/do se (:alasse, 0 que \loriJjaria? \!od nilt)

exisliria mais pon/lle I/lia (}uviria mais".

l~ uma espet:ie de pamlelisl11() entre os dois o~jetos que estc sujeito coloca em

causa por estas duas f<lrmulas. 0 ehicotc e a palavra, os dois objetos do prazer do

QUIrt) e para os quais () prazer do sujeito torna-se signo de sucesso. Eu nao quem

dizer com isso que, objeto de analise e objeto perverso sejam similares, mas que

rodo objeto de del11anda, qualquer que seja, todo objeto parcial, pois e disso que

se lrilla, prefigura a fun9aO do fetiche. Ele vem em resposta a primeira demanda. ao

"0 que ele quer?" que coloea ao sujeito a enuncia9uo de seu nome; a este ('!HIll 'i-

ado.o objeto-fetiche, ou como eu 0 disse em outro lugar, 0 objeto prli.-retichc velll

responder dando um nome ao enigma do desejo daquele que 0 nOl11eia.

Eu sou aquele que fala, e assim que em analise 0 sujeito vini nomear-se. A pala

Vnt, em sua funqao de objeto, faz-se emblema, suporte do jogo identificat6rio imi.

talado assim desde a primeira sessao. Palavra e escula, cad a termo fazendo-sc para

o Outm 0 emblema gra9as ao qual pooe-se, ou acredita-se, reconhecer-se, e POl' af
que se inicia a partida e que a analise encontra ai seu prazer.

Chego assim it terceira manobra, a instala9ao do fantasma de desejo. A titulo (Ii.:

ex ergo, eu eitarei para voces a defini<;ao que em seu texto Kant COIn -"{Ide. Lacan
da il fun9ao do fantasma:

"0 jall/aSlJlll Ii a que tama 0 prazer aplo llO dese.io. "

Esta breve formulayao resume melhor do que eu poderia faze-Io, 0 que repn:

senta para mim isso que. em minha intrQduc;ao, ell defini como a irredulibilidaclc c
a perenidade do desejo e. portanto, do fantasl11a.

o sujeito que vem nos ver nao tem 0 que ele deseja, mas 0 que, pelo contnirill,

cle possui, e a ilusao de conhecer 0 objeto; confronlado ao imprevisto de seu dis-

curso, e esta ilusao que se encontra colocada em questao. Para preserva-Ia, ele :1

transformar,l na certeza do fantasma; e cia que, no tempo mortn entre dois prazc.
res, vem sustentar a busca e rellll1\iar a demanda.

Nao ha objeto de desejo; e esta ausencia que n6s ehamamos a falta, mas h,\. a'l
contrarin, uma visada, a da negac;ao da falta. E por isso que ° objeto do pr,w:r.

retomado e remodelado pelo fantasma faz-se encarnac;1io desta nega<;ao, qlle ck

sc torna 0 engodo do desejo. 0 objeto fantasmado segue a evoluc;1io temporal,'

hist(\rica da demanda: a visada do fantasma permanece imutavel: torn'll' todo tlb

jeto de prazer apto ao desejo fantasmando, na ineompletude pr6pri,1 il toda sat is-

rac;ao, a certeza da existcncia do objeto da busca, l\,oo fantasma surge no clcptlis

do prazer; e no momento em que II c1ernanoa eilCoOtnt 0 objeto O~l rcsposta, ood,'

tl prater murre por tel' sido salisfeito, que 0 de~ej() se fani suporte da possibil itbdt'

de t1rnal10va demanda fantasmflnclo a certeZll de Ul11ultimo encontro.

ESIII certeza. este failtasma. c aquele que, em an:llise, vira sustcntar 0 praz.cr (hl

sujcil.O no tempo vazia que separa as sessoes como no tempo mor(o de sell pI'''
prio prazcr. No momento em que sc reune sua demanda, demandll de nossa palavra

(; I) objelo da resposta, nossa interpreta\;ao neste confronto onde acaba -".)u pra.

/'l!r e onlie a satisfayao Ihe desvela a inadequayiio propria a todo ObjCl'll de n:spos

I~I,surgin\ (l fanlasrna da certeza dos re-encontros de lIIna ultima palavril, de Ulll~1
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última interpretação que viria fechar definitivamente o ciclo da demanda, mito que,
desde a primeira sessão, fixa o desejo do analisado, faz-se suporte e relance de seu

discurso.
O fantasma é sempre interpretação retroativa de um vívido cujo sentido perma-

neceu para o sujeito "este gozo de si mesmo ignorado" que funda o fantasma do
Homem dos Ratos. Desse sentido para sempre perdido, o fantasma vem dar, a posteriori,

uma encenação, projeção em imagens de um visto, de um ouvido ou de urn ressen-

tido cuja natureza era de ser na origem, para o sujeito, uma falta de sentido.
Esta encenação da falta original de uma primeira palavra fará função de tela de

fundo permitindo ao discurso sustentar-se, O fantasma vem assim religar um an-
tes para sempre perdido a um depois sempre hipotético; o já-dito de ujn primeiro

apelo a um ainda não-dito para o qual ele se quer prefiguração da resposta, O su-

jeito faz. na sessão, da palavra o objeto da demanda; é este objeto mesmo que será
retomado pelo fantasma. O que, no tratamento, o fantasma deverá tornar apto ao
desejo é a palavra tomada como objeto. Esta palavra fantasmada é a nossa, o que

eu defini como mito de uma última interpretação; a demanda transferenciai nos mostra

assim em contraponto a transferência de desejo.
Paralelamente a esta instalação do prazer e do fantasma de desejo que forniam

um dos pólos da economia do tratamento virão à tona o desprazer e a frustração

que o rege e que formarSo o outro.
Citar urn autor é muitas vezes prova da estima que temos por seu trabalho, mas

isso nem sempre é um serviço que lhe prestamos. Com efeito, a menos que nos
entreguemos a um estudo completo de seu texto, não podemos dar senão uma visão
fragmentária, e portanto insatisfatória, de seu pensamento. Eu quero entretanto

citar para vocês uma passagem de um texto de Conrad Stein que faz parte de uma
conferência feita por este último, intitulada Transferência e. contra-transferência

ou o masoquismo na economia da situação analítica '-"'", O que eu queria desta-
car nesse texto é u definição da frustração em análise que Stein nos fornece. O
que, segundo ele, introduz essa dimensão no tratamento, é a palavra do analista

que, por sua irrupção, vem frustrar o sujeito desta expansão narcísiea que é o que,

para o autor, representa a tela de fundo que eu descrevi sob o termo de fantasma.
Ê na expansão nureísica, u favor da regressão tópica, retorno ao princípio de pra-

zer, na situação analítica, que o paciente experimenta prazer. A origem da frustra-

ção, ele no-la indica claramente;
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"Na unidade da palavra do paciente e da escuta do analista, toda uçtln

ligando representações das pessoa.1 se desenvolve no seio da tínini pcx

soa queocupa não somente o consultório do analista mas o mundo intei-

ro <: que não poderia ter nem interior nem exterior... Mas o analista que

escuta poderia também se pronunciar.,, no cumprimento da expansão

narcísiea, esta única eventualidade constitui uma falha por onde se in-

troduz um poder heterógeno; esta falha se manifesta na espera, fenómeno

que está no oposto daquele da expansão narcísiea e que tem a qualidtidf

do desprazer; o desprazer afeia a espera da intervenção do analista, in-

dependentemente do conteúdo da ação esperada... A possibilidade da
intervenção do analista é real."

C) que lhe permite concluir que seria a realidade desta eventualidade que inves-
te ' i analista, para o paciente, do poder da frustração. Se eu citei essa passagem paru
voivs c por um lado porque é sempre agradável encontrar fora uma espécie de con-
firmação de nosso pensamento; por outro, porque o que rne parece destacar-se des-
se loxto é que a frustração aí é apresentada como tendo uma relação direta com a

palavra e não, corno muitas vezes tem sido dito, com o que seria da ordem da saída
do circuito do prazer pulsional concebido na única dimensão do agir.

( ) neurótico, eu me permito a esse propósito, lembrar que tudo o que é dito aqui
rríere-se de maneira específica à análise do neurótico. Aespecifícidade da deman-
da psicótica, como da demanda perversa, demandaria a instalação de uma tópica
relacional diferente. O neurótico na sessão se desembaraça no fundo muito bem

de ai!Ír. G no nível do objeto de sua demanda, ou seja, a palavra, que ele encontra
•.i:ii pia/.er.

A frustração, em análise, deve pois, como o faz Stein, ser concebida em sua relação

.in d i/.cr e à escuta. Por outro lado, eu não penso que seja esta eventualidade tia

irrupção de nossa palavra que seja o lugar da frustração. A mim parece mais qut» o
um- introduz a frustração é a irrupção na intemporaltdade do inconsciente, nu

inirmporulidade do tempo da sessSo. da finitude do tempo. Para o analisado, o fim

ti» sessão, como o que ela prefigura, ou seja, o fim da análise, depende apenas Já
liii;i vontade do analista. Sobre esse fundo de certeza onde se desenvolve seu

discurso, certeza da escuta e certeza do olhar, desenha-se no horizonte o que se

I I | H H ' a isso porque incompatível com toda certeza, ou seja, o tempo, lembrança

i-onstantc da falta, já que todo o sujeito, porque mortal, pode sempre revelar-se ao
í Hitro forno o faltanre. A morte, presentificada como morte possível do ana l i s ta ,

vem significar ao sujeito o que, porque tempo passado, está para sempre perdido

319-
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e o que faz de todo tempo futuro, porque tempo possível da morte, o de uma frus-
tração sempre em suspenso! A possibilidade da morte do analista traduz~se muitas
vezes, no discurso do analisado, como esse temor da anulação de seu discurso,
temor contra o qual ele se preserva por esta convicção, tão frequentemente ex-
pressa, da presença de notas que tomaremos sobre ele.

Assim, em algum lugar, ele se assegura da existência de uma inscrição, de um
signo transmissível que lhe garante a perenidade de seu discurso.

A frustração em anal ise me parece sempre l igada à frustração de uma palavra, e esta
dimensão aparece à tona na sessão pela via da temporalidade. É porque visto como
Mestre do tempo que o analista, para o sujeito, torna-se o agente da frustração.

Ainda que ela apareça raramente na primeira sessão - há um tempo para a inter-
pretação - não me parece possível, na perspectiva económica escolhida, não abordar
o problema de nossa palavra.

Por seu silêncio, eu disse, o analista faz-se testemunha da persistência de um
resto, do que cai fora do discurso; ele vem completá-lo, introduzir aí o desvelamento
de uma dimensão outra. Quanto à sua palavra, se ela se diferencia de qualquer
outra, é bem porque ela dá prova deste corte entre demanda e desejo.

Quanto ao que se refere ao mecanismo assim colocado em causa, não é certa-
mente o quadro da primeira sessão que é o mais apto a dar conta dele; com efeito,
não se pode esquecer que existe um tempo da interpretação e que o que se inter-
preta não é o material -enquanto material bruto, há muito dele, senão mais, desde
a primeira sessão - mas o efeito de sentido de sua inserção no tempo do sujeito.
Poder-se-ia dizer que o que nós interpretamos é a pontuação do discurso. Ora, não
é possível falar desta pontuação sem passar desta «mílise que é a minha, ou seja,

a do primeiro encontro, ao que será seu devenir e sua evolução.
Entretanto, porque a palavra do analista é o que eu coloquei no centro deste

encontro, me parece impossível não descrever, nem que seja sumariamente, em que
consiste seu papel; este papel eu já o defini acima como o do desvelamento do que
cai "fora da previsSo da demanda", isto é, o desejo,

Com efeito, se a demanda do analisado é demanda da palavra de nosso saber,

portanto da interpretação, o desejo é desejo de uma última interpretação e já que
não há tiltima interpretação, senão no mito do analisado, paralelamente ã sua con-
cepção mítica da última sessão, a úl t ima interpretação não podendo ser senão o
reconhecimento justamente da perenidade do inconsciente, toda interpretação torna-
se desvelamento de um resto. Ela é o que indica ao sujeito o que ele deverá assu-
mir ao fim de seu percurso, ou seja, sua castração. Se é verdade que se inserindo
na continuidade do discurso ele vem religar um dizer aíual a um já-dito e um não-
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n mil,! diui , não é possível esquecer que, paralelamente a esta função de ponte entre
iiiiíi1. (ItMDiimtu.s, ela vem também lembrar ao sujeito que o desejo só pode se sus-
( < • i i t . i i graças justamente ã íncompletude inerente à toda interpretação em relação
i! <"Ma i ú l i ima) que é seu objeto. Ela vem relançar o desejo, por oposição ao xtntu
iii!,i tio prazer visado pelo analisado. Mais que corte do discurso, ela se quer
ilcsvHamenio do efeito de sentido de todo corte,

l'A|H"f<> assim ler podido ilustrar o que são, a meu ver, as manobras do início que
l>«t ik ' i iam definir-se em seu conjunto como uma instalação específica do discurso,
t ,1(1,11 me -ia dizer em que elas vão infletir as do fim, ou seja, o que se faz visada de
tii ivia práxis, Ru não estou tão segura que, como o diz Freud, possa dar-se dele
Li! i l iner ik ' uma descrição esquemática.

Driiie lim. entretanto, eu "dei um toque", dizendo que toda interpretação não
fri i tdt i / senão ao desvelamento de um resto, de um irredutível do desejo e que era
i .1111 que o sujeito tinha que assumir ao fim de seu percurso. Este ponto f ina l è
i i H i j i i H i i i m e n i e o ponto teórico sobre o qual se funda toda práxis. Para cada anã
i t , i i i o que as manobras do fim vêm desvelar é o fundamento mesmo de sua teoria,
A-111 m tio percurso, se o analisado encontra aí o desvelamento do que Lucan cha-
i i i i i i i u fantasma fundamental, o analista procura aí esta referência primeira, este
I I D H I I I do origem que virá fantasmaticamente completar um saber cuja natureza é,
:i nu1» wr, de ler que tropeçar eternamente sobre um último não-sabido.

A vi-,ada da práxis está indissoluvelmente ligada ao desejo do analista, qual
i | i d ' i <|iie seja o objeto que, segundo sua ótica teórica, se fará engodo desse de.se
|n. Si- o fantasma de desejo do analisado no tratamento repousa sobre u certeza
(t*-.t;! i t l i ima interpretação que viria fechar o círculo repetitivo onde se inscreve

•;i i , - i t imumla, o fantasma do analista é talvez a descoberta de um último saber que
. r i M f i v l u t r o circulo onde se inscreve a demanda de seu desejo enquanto analista.
• v . M i u t i r t|ue todo desejo, inclusive o do analista, não se suporta senão da falia

j ' , i i .i ;i qual D objeto aponta, é o que me parece a principal referência que a teoria de
! m -in uK-tviv para nossa conceituaiízação da análise.

i í;i K i l i f r i enc ia de tudo o que seria da ordem de uma referência biológica, de imm
. t ) « i H-IH iii corporal compreendida não como objeto de fantasma mas como inseri
., in • MN n(k ' ; i ile uma história face à qual a palavra viria, poder-se-ia dizer, por acres
i mm. Mits avançar sobre esse tema me faria ultrapassar o quadro desta exposição,

1 1 ( jMr eu espero ter podido mostrar, paralelamente à especificidade que postulo
t »i i m própria ao encontro analítico, é que o que está no centro de nossa pesquisa,
M i|nr i- u seu objeto privilegiado, é a palavra do desejo, o que surge no momenio
n t > ' i f i i i i cm que se fecha o ciclo do biológico e da necessidade para deixar aparecei
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uma hiância face à qual todo objeto se desvela como faltante a preenchê-la. É este
objeto sempre faltante que é retomado pelo fantasma; é à sua imagem que é remo-
delado todo objeto de prazer qualquer que seja, do seio ao pênis passando por
todo este leque de escolha que os objetos parciais oferecera. A realidade biológica
da existência vem sobrepor-se a uma cadeia significante, pré-existente, onde o lugar
do sujeito, como de todo objeto, se significa por um nome. E ao sentido deste nome,
sentido ignorado por ele. que o Outro vem responder e não ao significado da de-
manda; é face ao desejo do qual este nome é investido, dupla enigmática de si
mesmo, que o sujeito se descobre como faltante. Ao "o que ele quer?" ao qual
ressoa em eco o "quem sou eu?", o fantasma vem responder "eu sou o que ele
quer". Esta certeza da existência do objeto do desejo vem suportar e relançar a
ambiguidade da demanda.

"£M não xou impotente e entretanto desde que amo o que desejo, eu fujo;
nada falta ao meu corpo K tudo parece escapar a meu desejo, é por isso

que venho vê-la."

Este belíssimo preâmbulo, pelo qual um sujeito formulava sua demanda de aná-
lise, me parece poder encerrar este debate. Ele demonstra a singularidade do en-
contro analítico; ele prefigura o que será sua conclusão, a descoberta de que o
desejo somente se mantém graças à falta de seu objeto, que o corpo ao qual nada
falta é o lugar onde vem encarnar-se um eu que pré-existe enquanto objeto de desejo
a esta encarnação e que. face à mortalidade deste suporte, só poderá sobreviver
pela persistência de um nome. Assumir o além do prazer, é fazer de um nome o suporte
simbólico da falta. É nisso que consiste a especificidade não mais da demanda,
mas da resposta que a análise vem dar.

Jacques Lacan - Não é obrigatório que guardemos sempre a mesma fórmula
que foi adotada hoje, sendo dado isso de que nós dispomos, a fórmula de comu-
nicações longas e que deixarão pouco tempo para um debate.

Quanto a mim, entretanto, eu não poderia me felicitar o suficiente por Piera Aulagnicr
ter-nos trazido um texto do qual vocês puderam, de passagem, apreciar a riqueza,
a densidade, o martelar talvez um pouco precipitado para aqueles que ainda não
estão formados, acostumados a todos estes desvios, mas que seguramente í urn
texto de referência. E por isso que «u aviso... eu aviso que ele será mimeografado
e mantido à disposição de vocês, não seria que pela razão de que, este texto sendo
emitido, eu terei em seguida que fazer referência a ele para na oportunidade completá-
lo, corrigi-lo, mostrar sobre que pontos eu acho que suas afirmações só se aplicam
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a um campo que convém limitar, do qual convém marcar o carúter reduzido, mas
que, de iodo modo, em cada uma das afirmações, proposições que Piera Aulagnier
avançou hoje, merece consideração porque, é sempre sobre algum ponto assegu

i iiito na experiência e confirmado.
l''arei portanto, em seguida, referência novamente a este texto e justamente poi:

isto, i- que este texto vem exatamente em seu tempo. Como vocês puderam obstíf-
vai , é fácil fazer marcas por exemplo sobre o que Piera Auiagníer disse do silêncio,
que vem prolongar exatamente o que eu pudera avançar em referência a um certo
ai liijo, «n um de meus últimos cursos. Sobre muitos outros pontos, sobre o piano
du H-cnica, ele antecipa algumas coisas que se pode esperar para me ver aborda-
Ins. Talvez pela primeira vez, ele abra a porta, sem que eu tenha em nada lhe supe-
i «Io,, cie abra a porta a uma questão tão delicada o manejo do tempo na -sessão
.Hi.tlíiíca e sobre seu caráter padrão, ou regulável à vontade do analista.

.Sc eu tivesse, uma palavra a dizer, talvez discutisse o título. Esta primeira sessão
i- uma designação de um limite simbólico. Diremos que são antes os acessos, o
ciiqiuulre, o limiar, certamente, da prática analítica que é aqui designado, o termo
tk; primeira sessão estando aí de alguma forma apenas para imajá-lo. Há, com efei-
to, i )<i maior parte desta exposição, que concerne ao que se poderia chamar muiio
justamente, enfim, a abertura da partida, há alguma coisa que participa do que eu
chamarei o estatuto pré-analítico da análise, e também a referência que vocês tcin
Ir lio a lermos possui em si mesma esta referência, este caráter de índice pré-analí-
tu u Isio c a visada sem dúvida itachtrãgliclil corno nós dizemos, a que nós pode
Í I I I I K ícatizar posteriormente a partir da experiência e. é bem disso que se trata, que
, i > a experiência analítica nos permite instaurar o estatuto do que a precede e disso
,ohn4 o que ela opera.

Nus leremos no quadro da Escola que é a minha, teremos em 20 de junho dcsic
, I I M I . f um domingo, uma reunião sobre esse tema que eu anunciei aqui em meu

nu MU- é a partir daí, aliás, que eu alio esta comunicação sobre o tema Introdução
ii clinica psícíinalítíea. Trata-se de nada menos que de começar, nesta clínica psica
i M l n i c a «Ia qual se fala há tanto tempo, a ver o que, a partir das funções do imni
i H . t i H t , pode-se dar-lhe como estatuto. Eu trarei aí, como introdução, acompanham!»
> 1 1 1 l í iviU' . st! posso dizer, um pequeno texto onde me permitirei colocar menos iro-
HÍ.I (jueio dí/er que, para mostrar a via, dar a indicação onde nós estamos, sobre
ii < l n rçiio na qual me parece que uma contribuição poderia ser feita, farei observar
si i | tu ' [iíin(o o que eu tinha chamado há pouco as funções f. . ,] que, desde o tempo
(|m- dura meu ensino, eu tento, para aqueles que me escutam e que são antes de
t i n i u praticantes, fazer passar-lhes nas veias, concernente a seu objeto e à manei-
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rã com a qual convém que eles operem, a que ponto essas categorias n8o têm mesmo
necessidade de ser modificadas uma linha sequer; simplesmente repetidas textual-

mente; o quanto é da dedução a mais imediata que pode surgir uma direção indicada

do lado da fenomenologia; a que ponto, a partir destas noções, uma pequena coi-
sa que jamais é procurada ao nível do sintoma, que, entretanto, constitui propria-
mente a originalidade do sintoma no sentido analítico do termo. Isto, eu o mostra-

rei em algumas linhas, me permitindo acrescentar que ninguém o tinha feito até
aqui - eu falo, entre meus auditores — sugere, demonstra a que ponto um certo

grau de irreflexão, a considerar este termo, apesar de seu aspecto negativo, como
sendo ele..o que tem valor positivo. Porque só o fato de formulá-lo assim prova que
nós não podemos apelar sobre isso à reflexão daqueles que me escutam, porque

por definição esta irreflexão não pode ser atingida; levar a reflexão aí é dissolvê-la.
O que é esta irreflexão fundamental que impede que este passo tão simples -

vocês verão a articulação nessas poucas linhas - não seja operado? Sobre isso eu

posso dizer-lhes que em muitos pontos o que nos trouxe hoje Piera Aulagníer é de

alguma forma o início, o começo, a tendência, e literalmente prepara o que eu pos-
so ter que introduzir de decisivo, do qual eu considero que ele deve inaugurar urna

etapa nesse campo da exploração da clínica psicanalítica.
Por hoje eu ficarei por aqui pois se ainda resta algum enigma vocês terão logo

a certeza. Quero simplesmente pedir, antes que nos separemos, que se sobre os

pontos que a senhora Piera Aulagnier, sobre o que eu chamarei a teoria de Stein,

sobre a dinâmica da situação analítica precisamente no que concerne ao narcisismo
e à frustração que dele resulta, se há sobre isso algumas observações a fazer, quer

se trate da maneira corno Piera Aulagnier a resumiu, quer se trate da maneira pela
qual, vocês viram, ela a criticou, não é modificando ligeiramente o sentido, o pon-
to, o viés, o impacto, a ferida de impacto onde o narcisismo seria afetado. Vocês

têm sobre isso algumas notas a acrescentar?

Conrad Stein - Nio imediatamente.

Jacques Lacan - Bem, nós o reservamos para o próximo seminário fechado.

Tradução: Maria Lúcia de Queiroz Santos
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Se ser psicanalista é uma posição responsável, a mais responsável de todas,
uma vez que ele é aquele a quem está confiada a operação de uma conversão ética
radical, aquela que introduz o sujeito na ordem do desejo, ordem na qual tudo o
t|uc há de retrospecção histórica em meu ensino, tentativa de situar a posição f i lo-
sófica tradicional, lhes mostra, essa ordem, que ele permaneceu de alguma forma
excluído. A saber, quais são as condições que são requisitadas para que alguém

possa dizer, a si mesma, eu sou psicanalista. Se o que aqui lhes demonstro parecia
cxulumente chegar a isso, que essas condições são tão especiais que esse eu ,«»«
/utii •(itttiíista não possa em nenhum caso provir de uma investidura que, ao impetrante,
mm poderia vir em nenhum caso de nenhum lugar outro. Haveria, parece-me, algu-

ma cmiinidição ao se dizer que. ao me escutar, ou ao menos ao levar a sério o que
dit>.o o que parece implicar que venham me escutar - possa-se igualmente conti-
nuar a achar suficiente receber essa investidura, digamos, pelo menos, de lugares

i iiide o que digo é letra morta. Isso, seguramente, faz parte das condições constitui! vás
do que chamarei da dificuldade, do sério em nossa matéria.

Voltarei a esse prelúdio posto que do mesmo modo meu discurso de hoje será
ii |>rnas urna tentativa de reunião de condições lógicas onde se coloque a questão
ilo qm* podemos conceber que seja o que se espera de saber do psicanalista,

Tudo o que eu pus diante de vocês desde o início desse ano concerne ao lugar
i i u i - |«»denios dar àquilo sobre o qual operamos, se é que é bem do sujeito que se
n . t i a , (,)ue esse sujeito se situe, se caracterize essencialmente como sendo dti or
d.-m il ,- i fa l ta , c o que tentei fazer-lhes sentir mostrando, nos dois níveis, do nome

(•i i '|n io por um lado. da numeração por outro, que o estatuto do nome próprio não
t - jnivsivi í l de articular, não como uma conotação cada vez mais aproximada disso

tine < ínnMria, na inclusão classificatórta, a se reduzir ao indivíduo, mas ao coniní
11» C O I M O o preenchimento de alguma coisa de uma ordem outra, que é o que, na

('•i'!', a clássica, se opunha à relação binária do universal com o particular, como
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alguma coisa terceira e irredutível a seu funcionamento, a saber, como o singular.

Aqueles aqui que têm uma formação suficiente para escutar esse lembrete que faço

da tentativa de homogeneizar o singular com o universal, sabem também das difi-

culdades que essa aproximação opunha à lógica clássica, e o estatuto desse sin-

gular pode não apenas ser dado de uma maneira melhor na aproximação da lógica

moderna, mas, parece-me, só pode ser alcançado na formulação dessa lógica à qual

nos dá acesso a verdade e a prática analítica, que é o que tento formular para vocês

aqui e que essa lógica pode convocar, que poderia convocar, se tenho êxito, a formalizar
o desejo,

E por isso que essas observações sobre o nome próprio, eu quis que elas fos-

sem completadas por essa lógica moderna da numeração onde aparece também

que é essencialmente da função da falta, no conceito do próprio zero que toma raiz

a possibilidade dessa fundação da unidade numérica corno tal, e que é apenas através

disso que ela escapa às dificuldades irredutíveis que se opõem, à esse funciona-

mento da unidade numérica, a ideia de lhe dar uma fundação empírica qualquer na

função do úítimo termo que seria a individualidade. Igualmente eu pensava que é

justamente essencial chegar até aí para lhes fazer sentir a distinção que há de toda

concepção da tendência enquanto científica, enquanto ela nos traz à ordem do

geral; que a tendência é específica, e que o erro de traduzir Tríeb por instinto con-

siste precisamente nisso, que ele faria da tendência alguma propriedade, algum

estatuto que se inseriria nesse algo de vivo na medida em que ele é típico, que ele

cai sob a ordem, sob a influência, sob o efeito do geral; enquanto que é por uma

via singular que nos resta, em suma, inverter a questão de saber como acontece

que possamos aproveitar alguma coisa da qual pudéssemos falar cientificamente.

0 que é essa coisa? Vocês sabem, é o objeto a. Vocês sabem que é pela via con-

trária, aquela de uma incidência sempre singular, e da incidência de uma falta, que

se introduz esse resultado sobre o que, por um efeito de resto, podemos operar e

de onde resta saber em qual posição é preciso que estejamos, que nos mantenha-

mos, para poder aí operar corretamente, Ê assim que, hoje, para chegar a dar, no fim

de nosso discurso desse ano, desse estatuto de nossa posição, a fórmula, retoma-

rei hoje esse discurso, reunindo-o em tomo das duas posições fundamentais do

que lhes ensino quanto à nossa lógica, à lógica de nossa prática analítica, à lógica

implicada pela existência do inconsciente:

1 - O significante - diferentemente do signo, que representa alguma coisa para

alguém - o significante é o que representa um sujeito para um outro significante.

Ijçiio de. 5 de maio de

2 o que quer dizer, em nosso campo, no campo que a psicanálise descobre, o

que quer di/er a fórmula, o sujeito suposto saber!

Vnn reatar o fio com isso que lhes propus como um modelo a esclarecer tuna

ct-iia n•ipuriiçilo desse campo, por ocasião da minha aula de sete de abril, lembro

lln'K o que está aqui reproduzido à direita, para vocês, do quadro, o sinal na janela,

íf íui por nossa hipotética amante, àquele a quem ela oferece sua acolhida. A cor-

tina estirada à direita, unicamente, e os cinco potinhos de flores, às cinco horas.

22222 Fig. XV» !

for que, diremos nós, trata-se aqui de significantes? Eu o disse da última vê/,

t i n i a - s e de significantes - ainda que pareça tratar-se apenas de elementos

M-itiíológicos - porque isso só tem alcance por ser traduzível eni linguagem; que <•

mu código, sem dúvida, mas que esse código se traduz - isso é sensível particu-

l,u im-nte no nível do primeiro termo, do único - se traduz por alguma coisa da qual

IlH"; manifestei o caráter não apenas fundamentalmente ambíguo, mas deslizante.

< > qiu- é ser único? Senão articular esse termo que faz surgir, no oco que o segue

inifi l iatamente. a ambiguidade do que vai se articular sob o desejo de ser a única,

pára o encontro ao qual é chamado o único, sob o movimento onde se crê, mt.s

ilnj.-> sentidos, da direção que indica a linha onde se articula esse par significante.

i n >i um lado o compromisso para o encontro, e por outro o desejo que o sutoemltr,

que .surge da própria formulação.
!),sn não c tudo. o estatuto do que está articulado aí é, de alguma fornia, iiule-

|H'tuleme de qualquer fato que seja; ele se oferece inicialmente como alguma coisa

iii> Mgitificado, como esse além que chamei pelo termo com o qual os estóicos o

ilr-, ninavam, o A.EXTÓV, assim como é dos estóicos que tomei emprestado o termo

iH- t uYX«v»tó '* para designar o que se produz na direção para a direita mi qual st*

XEKTÓV
désirf

Fig. XVII 2
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constitui o apelo único para as cinco horas. Esse exemplo, esse modelo, de algu-
ma forma rudimentar, ou talvez sumário, que possa ser duelo, permite-lhes apreen-
der que a discussão sobre o estatuto do que se trata nessa multiplicidade, que lhe
dá forma, que faz disso .sujeito de frase, poderia ficar aberta.

Essa frase é frase na medida que ao menos sensivelmente no primeiro termo,
nesse único, alguma coisa emerge que não é senão da ordem do sujeito, que não
tem, de forma alguma, nenhum respondente real. Como eu lhes disse, o que é que
é ser único, no real? O que é único? Esse único poderia a rigor evocar a suficiên-
cia, mas é precisamente o que é, ali, não apenas para não evocar, mas para evocar
o contrário, a saber, a falta.

Tomado nesse nível de lógica onde se mostra o primordial do desejo em relação
a toda repartição, vemos, de alguma forma se inverter o que a lógica clássica nos
apresenta sob o registro da necessidade, é necessário e suficiente. É na ordem
inversa que se apresenta aqui, que naquilo que se anuncia aparentemente como
sendo suficiente, essencialmente é necessário, faz falta alguma coisa que vai sur-
gir entre o único e a hora. Dito de outro modo, o nível onde temos que apreender
tudo o que é da ordem de nosso campo se distingue por uma repartição fundamen-
tal que vou tentar sublinhar ainda por outros exemplos.

Numa referência que, para simplificar chamaremos, por convenção, aquela do
conhecimento tradicional, a função do signo — igualmente, aliás, em certas lógi-
cas, e principalmente, peco-lhes olhar isso, aqueles a quem a coisa pode tentar, o
que está no nível do ensinamento budista sobre a lógica - a função do signo é
admiravelmente empurrada adiante. O signo é, essencialmente, não há fumaça sem
fogo, como vocês sabem, e igualmente, aliás, não há nada melhor que a fumaça
para esconder o fogo. O fogo, referente real, a fumaça, signo que o cobre, e ali em
algum lugar, o sujeito, imóvel, receptáculo universal do que há a conhecer, por trás
dos sinais, de real suposto.

A que se opõe a função do significante e o que dela resulta para o estatuto do
sujeito? Não é fácil fazer-lhes saber por um tipo de soletração e também, se é pos-
sível, seria apenas num processo rmiiêutíco de uma maneira que, em cada encruzi-

lhada, n3o haveria senão ocasiões demais para que vocês evadissem da cadeia. É
por isso que, pedindo-lhes simplesmente para notar que não farei uso inteiramen-
te hoje, dou-lhes a função completa na qual se distingue a relação do sujeito no
estatuto do significante.

E preciso f?], diz-nos a fórmula que desenvolvi diante de vocês, que o significante
é í) que representa uni sujeito para um outro significante. O que é que nos é suge-
rido por essa fórmula? Bem, por que não a chave e a fechadura? A fechadura, não
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é do que ela vai permitir descobrir quando o ferrolho ou a cavilha caiu que se truta.
é de sua relação com alguma coisa que a faz funcionar. Mas o que é a chave? Entre
a chave e a fechadura há ainda o algarismo; a chave é aqui enganadora. O que nos
interessa nisso, numa fechadura, que é uma composição significante, é a internidade
dessa composição com a polivalência, a escolha, o enigma na ocasião do algaris-
mo que lhe permitirá funcionar.

Esse algarismo, num certo estado da fechadura, há apenas um que pode operar,
o um que supõe um sujeito reduzido a esse um de uma combinação. Não há jogo
ali; o sujeito não é o receptor universal, ele tem o algarismo ou não o tem. E o papel
da chave é bem sugestivo, é bem divertido, para representar para nós isso, que ele
é de fato um resto, uma coisinha operatória qualquer, um dejeto no negócio, mas
sem dúvida indispensável, que no final das contas, representa o suporte efetivo i1
real onde intervirá o sujeito. Dito de outro modo. na formula segunda [figura X Vt l
— 3bJ que vocês vêm aqui que se substitui à primeira [figura XVII — 3 aj enquanto
a primeira nos designa o S l , que representa junto ao S2 o $ que é o sujeito: abaixo
vocês vêm o S, se querem enquanto algarismo, representando junto ao S da fecha
dura isso [l/a], que é o um do sujeito, na medida em que ele está reduzido a ser ou
não a chave a fornecer.

Kg. XVII-3a Ç -,_

l' Fig. XVO-3b

Essa apresentaçãozinha, preâmbulo, é essencial para colocar o que deve ser ques-
tionado. Qual é, nesse primeiro nível — enquanto é aquele onde temos que operar em
análise - qual é, qual deve ser, como se apresenta o que chamaremos o estatuto do
saber'? Porque enfim, nós dissemos, e mesmo não o teríamos dito, é claro, que o
psicanalista é chamado, na situação, como sendo o sujeito suposto saber.

O que ele tem para saber não é saber de classificação, n2o é saber geral, não é
saber de zoologista. O que ele tem que saber se define por esse nível primordial
onde há urn sujeito que é levado, em nossa operação, a esse tempo de surgimento
que se articula, eu não sabia. Eu não sabia, ou ainda que, esse significante que
está ali, que eu reconhecia agora, estava ali onde eu era como sujeito, ou ainda,
que, esse significante no qual vocês me designam, que vocês articulam para mím.
era para me representar junto a ele que eu era isso ou aquilo.

É o que u psicanálise descobre. E aqui vou acentuar para vocês, tomando quase
ao acaso exemplos nas primeiras articulações de Freud, a que ponto é assim que
deve se exprimir, de uma maneira apropriada, o que se chama a cstruiwit do sínio
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ma. A afonia de Dora51 não é reconhecida, não é reconhecível, para representar o
sujeito Dora, senão em relação a esse significante, que não tem outro estatuto senão

de significante, se se visa corretamente o funcionamento do sintoma, e o que se
articula, "apenas com ela", apenas com ela, isto é Sra. K. Ela não pode mais falar na
função mesma onde ela está só com ela, e a atonia representa Dora, não absoluta-
mente junto à senhora K, com quem ela fala e mesmo abundantemente demais, nas

circunstancias ordinárias, mas quando ela está só com ela quando o Sr. K está

viajando.
A tosse de Dora. A tosse de Dora, onde é que Freud a apreende? Leiam o texto.

Quando ele designa aí um sintoma, é em função, onde essa tosse toma função de
significante.-de advertência, eu diria, dada por Dora, para alguma coisa que surge
nessa ocasião e que não teria surgido de outro modo. E é preciso ler o texto de

Freud para seguir o caminho puramente significante [,., j de jogo de palavras em
torno do pai, que é um homem de fortuna, o que quer dizer, diz Freud, sem fortuna,

no sentido em que a palavra fortuna quer dizer também, em alemão, potência sexu-

al. Não Vermiigen, que é o que há de mais puramente significante que o jogo de
palavra homonírnico e mais ainda o reviramento negativo do que ele quer dizer, na

falta do que nada na tosse de Dora teria o sentido que Freud lhe dá, que é também
aquele que tem esse sintoma, que é o do substituto que o casa) de seu pai e Sra. K
traz a essa impotência, particularmente o que Freud articula, aliás, sem empurrar

absolutamente as coisas até seu termo, da relação buco-genital,
Tomem o pequeno Huns, a extravagante história da purtidu de Gmitndett com

não sei o que, a governanta sobre o cavalo que puxa o trenó. Como é que Freud o

interpreta? E, a saber, posso contar-lhes lorotas assim, se vocês me contam ou-
tras. Pergunto-lhes como nascem as crianças e vocês me falam da cegonha. O
significante vale para o signifícame. A única pessoa que não sabe disso, até que
lhe digam, é o sujeito, é o pequeno Hans. Não é totalmente, aliás, a mesma coisa,

porque a função significante é aí de uma molécula muito mais espessa; é a uma

fábula espessa que se dedica o pequeno Hans.
E para tomar um terceiro exemplo e completar nossa histérica e nosso fóbico

pelo obsessivo, lembrem-se, em O homem dos raios, o que acontece nessas tenta-
tivas desesperadas para emagrecer às quais se entrega o Homem dos ratos, em

função de que? Em função de que no mesmo momento, há ao lado de sua bem
amada um chamado Dick; é por não ser dick que ele quer emagrecer. Todo seu esforço
para emagrecer... ele se esforça para emagrecer até o ponto de morrer, mui precisa-

mente para se significar junto ao significante Dick e nada mais!

Mas, mas, mas, alguma coisa da qual, no meu conhecimento, nunca se realçou
o traço geral, era contudo exatamente o caso, uma vez que estamos sempre, a l i ,

mais à vontade, de se apoderar, é o que resulta de um exame simplesmente ing<5-

nuo, desde que a categoria é colocada no trem, se se pode dizer, a categoria tio
saber, é que é aí que jaz aquilo que nos permite distinguir radicalmente a função do

sintoma, se é que o sintoma, nós possamos lhe dar seu estatuto como definindo o
campo anal ísável. A diferença de um signo, de uma falta de sonoridade, por exem-
plo, que nos permita saber que há hepatização de um lóbulo, e de um sintoma no
sentido em que devemos escutá-lo como sintoma analisável e justamente que de-

fine e isola como tal o campo psiquiátrico e que lhe dá seu estatuto ontológico, é
que há sempre, no sintoma, a indicação que é preciso saber. Nós nunca subl inha

mós suficientemente a que ponto, na paranóia, não são apenas signos de alguma
coisa que o paranóico recebe, é o signo de que em algum lugar se sabe o que que
rem dizer esses signos, que ele não conhece.

Essa dimensão ambígua, pelo fato de que há, a saber, e que está indicado, pode
ser estendida a todo o campo da sintomatologia psiquiátrica na medida em que a
análise introduz aí essa dimensão nova, que é precisamente que seu estatuto é

aquele do significante. Olhem a que ponto - naturalmente eu não pretendo esgo

lar nessas poucas palavras, a infinita multiplicidade, o esplendor de alguma fornia
brilhante do fenómeno-a que ponto, na neurose, ele está implicado, dado nos in

loma original que o sujeito não chega a saber, e que o estatuto clu perversão umi •

bem está ligado estreitamente a alguma coisa, a l i , que se sabe, mas que nílo se
(iode r'a/er saber.

A indicação definida, no próprio sintoma, dessa dimensão, dessa referência do

saber, eis de onde eu gostaria de ver partir, numa reunião que eu anunciei no fim
do seminário fechado e que terá lugar, não como eu disse em 20 de junho, mas em

,*? de junho, pelo convite de um grupo - que as pessoas qualificadas receberão t*
que aqueles que não são qualificadas só têm que se fazer conhecer para recehvr

que ou gostaria que se iniciasse unia certa revisão para falar propriamente nosoiógíai,

t jue eu gostaria de ver se iniciar no nível do elemento que é o sintoma, a valori/si
Vsio dessa dimensão, dessa instância e sua variedade, sua variabilidade, sua diver-
sidade que eu manifestei da última vez como tripartida - devo dizer, num simples

mulo de introdução, de engajamento nessa matéria - dizendo que esse saber em

questão, na medida em que ele é também falta, até fracasso, ele se diversifica se

jíumlo os três planos aqui isolados do Aexrdv, do Tt)YX«vw e do desejo, segui)
ilo as três variedades:
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da psicose, quem sabe que há um significado, eu diria mesmo, quem vive ali
é um ÀEXTÓV mas que entretanto não está seguro de nada,
da neurose com seu Tuyxávw, quando vou encontrá-la? Quando terei eu,

não a chave, mas a combinação?
e do perverso para quem o desejo se situa ele mesmo para falar propriamente
na dimensão de um segredo possuído, vivido como tal, e que como tal de-

senvolve a dimensão de seu gozo.

psychose
perverstón XEKTÓV névrose

désir F " Fig, XVII-4

Mas, que dizer ainda desse saber, que inicialmente se inscreve nessa subjetivi-
dade do eu não sabia \je ne savais pás], onde é o eu [Je] seguido da vibração
desse ne, que não é a pura e simples negação mas o "é preciso que eu saiba" (.//
,y 'enfaut c/iteje ne sache], o "antes que eu saiba" \avant queje ne sache\, "mais ao
céu do que eu tenha sabido" [plútau ciei que je n'aie su\. que é o prolongamento
do próprio eu \je\o qual é preciso deixá-lo junto, onde esse eu tem um estatuto
bem outro que aquele do shifter. Não é o mesmo eu [Je] que diz "eu te falo", por-
que o eu falo y'te parle] não é senão um lembrete na atualidade de uma articulação
que continua ela mesma perfeitamente ambígua em seu valor, mesmo se ela se pro-
põe sempre como instituindo uma relação. Esse eu \Je] do eu não sabia, onde estava
ele e o que era ele antes de saber? É bem aqui que o momento é propício para evo-
car a dimensão onde culmina e báscula toda a tradição clássica na medida em que

se f inal iza um certo estatuto do sujeito.
Numerosos, entretanto, são aqueles dentre vocês que sabem onde Hegel pro-

põe o acabamento da História nesse mito incrivelmente derrisório do Saber abso-
luto. O que é que pode querer dizer exatamente essa ideia de um discurso total izador?
Totalizador de que? Da soma das formas da alienação por onde teria passado um
sujeito, alias vocês sabem, bem ideal, posto que igualmente nSo é concebível que
ele seja realizado assim por nenhum indivíduo. Que pode querer dizer essa estra-
nho mito? E na verdade não é evidente que ele teria há muito tempo repelido à
maneira de um sonho de alguém pedante, se ele não estivesse justamente articu-
lado por uma dialética bem outra que aquela do conhecimento e se ele não nos
tivesse dito que é o ser de desejo que aí se finaliza, e entretanto que os caminhos
por onde esse desejo passou são astúcias da razão. Mas o que é o astuto? É aque-

lj{'tio de 5 (Se maio df

lê que acaba nesse domingo da vida, como um humorista o articulou bem, do saber
absoluto uma vez que é aquele que dirá "eu tagarelo sempre", ou aquele que po-
derá dí/er "a partir de agora, eu trepo". Onde está a astúcia? No desejo ou na ia
ião? A análise está aí para nos ensinar que a astúcia está na razão porque o desejo
é determinado pelo jogo do signifieante. Que o desejo é o que surge da marca, da
marca do signifieante sobre o ser vivo e que, para nós, desde então, o que se trata
de articular é: o que é que pode querer dizer a via que traçamos do retorno do de-
sejo a sua origem signifieante?

0 que quer dizer que haja homens que se chamam psicanalistas e que essa operação
interessa? E inteiramente evidente que nesse registro o psicanalista, de início, se
introduz,., se introduzindo como sujeito suposto saber, é ele mesmo, recebe ele
mesmo, suporta ele mesmo o estatuto do sintoma. Um sujeito é psicanalista, não
su sabendo emuralhado por trás das categorias no meio das quais ele tenta .se sair
Item para fazer gavetas nas quais ele terá que organizar os sintomas que ele regis-
tra, de seu paciente, psicótico, neurótico-ou outro, mas na medida que ele entra no
jogo signifieante. E é nisso que um exame clínico, uma apresentação de doente
não pode absolutamente ser a mesma no tempo da psicanálise ou no tempo que
precede.

No tempo que precede, qualquer que seja o génio que tenha colocado o clínico
Deus sabe, eu pude ter recentemente que revigorar minha admiração pelo estilo

resplandecente cie um Kraepelin quando ele descreve suas diversas formas de
paranóias - adistínção é radical do que, ao menos em teoria, em potência, é exigível
d:i relação do clínico com o doente, estaria no plano da primeira apresentação. Sc
o clínico, se o médico que apresenta não sabe que uma metade do sintoma - conto
.ícahti de articular lembrando-lhes esses exemplos de Freud - que de uma metade
ilo sintoma, é ele que tem o encargo, que não há apresentação de doente, mas do
dialogo de duas pessoas e que, sem essa segunda pessoa não haveria sintoma

ivaliiado, ele está condenado - como é o caso para a maioria - u deixar a dínica
psiquiátrica estagnar na via de onde a doutrina freudiana deveria tê-la tirado.

1 ) sintoma, é preciso que o definamos como alguma coisa que se assinala como
i t i t i saber já ali, em um sujeito que sabe que isso lhe concerne, mas que não sabe o
tini1 c. lim que medida podemos, nós analista:}, dizer que estamos à altura dcx.su
larda de ser aquele que, em cada caso, sabe o que é? Apenas nesse nível, já a l i
<mdf está colocada, se coloca a questão do estatuto do psicanalista.

A questão é facilitada pela evolução das concepções da própria ciência
Concernindo o saber. Durante muito tempo pudemos crer que o problema da apa-
lèncm e do real estava bem colocado; que é o exame probatório, é do tatcarnento
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da percepção que dependia todo o estatuto da ciência. Mas o que é que quer dizer

essa oposição do engano no real, senão que o real do que se trata, feito da ciência
a mais antiga, é o real do sábio? E o que não se vê é que esse real do sábio, a saber,

o que é um saber, é exatamente um corpo de signíficantes e absolutamente nada

mais! Se â noção de informação pode tomar essa forma anónima que permite qualificá-
la em termos do que se chama bit, é na medida em que a armazenagem, o storage de

elementos de informação se basta por si mesmo a nossos olhos para constituir o
que se chama um saber... Exceto que, naturalmente isso não comece a ter um sen-

tido senão se vocês fizerem circular em algum lugar, ou que isso seja, e vocês não
podem evitar a sombra, um sujeito sem dúvida infinitamente móvel. Se lhes agrada

inscrever em termos de informação o funcionamento interno de um organismo bi-
ológico, por exemplo, é dizer que, ainda que vocês tenham, que vocês ponham em

algum lugar, como Descartes - não será forçosamente na glândula pineal, mas onde
quer que o coloquem, ele estará sempre exatamente em algum lugar, em alguma

outra glândula de secreção interna — um sujeito, um sujeito que se despe, um su-

jeito fugindo.
Esse saber, tal como nos é preciso lhe dar seu estatuto, não é uma lógica arístotélica

que pode responder a isso pois, vocês vão ver, basta colocar a questão no nível

da ciência, de uma ciência moderna, de urna ciência que é a nossa, para nos encon-
trarmos diante de problemas muito curiosos em impasse que são aqueles que fize-

ram Arístóteles parar. Para ele, era a proposta do contingente. Um acontecimento

que terá lugar amanhã, será verdade agora que ele terá lugar ou que não terá lu-
gar? Se é verdade agora, então é que é agora que í determinado. Aristóteles era

naturalmente um espírito de muito bom senso para não fugir a uma tal sujeição, e

é para nos fazer observar que não é sempre verdade que uma proposição deva ser

verdadeira ou falsa.
Boa ou má, essa solução, foi discutida. Não é isso que nos interessa, é por

percebermos que podemos nos colocar a questão de saber se a doutrina newtoniana

era verdadeira antes que Newton a formulasse. Bem, eu gostaria de saber como se

divide a assembleia sobre esse ponto! Mas para mini, eu abaixaria de bom grado

minhas cartas dizendo que me parece pouco verossimilhante dizer que o saber
newtoniano era verdadeiro antes de ser constituído por Newton, pela simples ra-

xão, é que agora e de início ele não o é mais. Ele não o é mais eompletamente! Na

necessidade mesma do saber, da articulação significante. há essa contingência de
não ser senão uma articulação significante, um fechadura montada.

Nós não temos mesmo, nós analistas, que nos levar tão longe: simplesmente

essa cobertura é feita para que nós não sejamos tão desorientados por ter peta

frente uma exigência tão diferente. Qual é essa exigência? Ela se coloca no nível da
incidência significante original, aquela onde o sujeito se vê ao mesmo tempo sur-

gir e ao mesmo tempo se alienar pelo fato dessa incidência significante. Desse
significante do qual é exigido que, para representar o sujeito, ele se enderece, ele

significante, ele seja o representante diplomático do sujeito junto a outro significante,
vai ser exigido de nós que o encontremos a cada vez? Qual seria o paradoxo de

uma exigência e de um dever que não seria aquele que o sábio, como o solista,
assumiu desde sempre, que é de ter resposta a tudo?... a tudo o que se organizou
como discurso, a tudo o que se ergueu corno combinação significante; por estar

sempre à altura do discurso, não de alguma coisa de absolutamente original que é,

ou que seria esse significante único e suposto, esse õvou.<£ primordial onde o sujeito
se especificaria em relação ao mundo inteiro do significante. A absurdidade dessa
posição se mostra bastante e está aí o ponto de vestígio que comporta mesmo a

ideia de interpretação; é ao mesmo tempo o que nos permite escapar disso, é o que
a relativiza. Não é com isso que temos a ver. não mais que nosso conhecimento de

psicanalista poderia alcançar nessa sorte de fatalismo do saber que a resposta já
estaria em nós e não pelo fato de que, de nós, se espera a resposta.

As chances do encontro, que é o de que se trata no apelo do desejo, são em si
mesmos mais que improváveis, e igualmente o horizonte de signos, de significa

dos sobre o qual se desdobra a experiência subjetiva é por sua natureza enigmáti-
ca e está se anunciando como tal, no nível do A.extdv. Quanto ao que é do desejo,

não é hoje que desenvolverei o termo, senão para dizer que é do real do desejo c
de seu estatuto que se trata na operação analítica. Digamos simplesmente que antes
de qualquer outro e fenomenologicamente, ele se anuncia para nós como sendo o
campo do impossível,

Vemo-nos aqui bem sitiados. Será que efetivamente a posição do analista se
resumiria a alguma coisa que chamaríamos, não fatalismo do saber, mas fetichismo;

que de um saber impossível de sustentar, o analista seria alguma coisa como o
marco ou o barrote?

Está aí o ponto de impasse por onde penso concluir hoje para tentar, da próxima
vez que nós nos reencontrarmos, reabri-lo.

Tradução: Letícia P. Fonseca
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:

o signiflcante
o sujeito

o saber
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o sujeito suposto saber

o sujeito suposto saber
o signiflcante como singular

o signiflcante faltante e a díade
o sexo e o saber

Eu lhes deixei, da última vez, com a questão sobre o estatuto do analista. O
analista pode ser, simplesmente, o sujeito suposto saber? Terminei com uma figu-
ra erigida do que comporta uma semelhante suposição, do que nos forçaria a sus-
tenlar um tipo de função fetiche do analista a respeito dessa posição do saber. Para
ijue a análise inicie e se sustente, seguramente o analista é suposto saber. E, eníre-
liinto, tudo o que comporta justamente de saber o fundamento da psicanálise afir-
ma que não poderia ser, esse sujeito suposto saber, pela razão de que o saber
fundamental da psicanálise — a descoberta de Freud — o exclui. Não irei mais
Imi&e hoje. Traço aqui o limite de onde vou partir hoje, aonde deve terminar meu

discurso. Meu discurso hoje será apenas o desenvolvimento dessa antinomia, abrin-
do, l i i l vc?. apenas no fim, a falha, a brecha por onde podemos conceber - porque já
Eracadíi, essa talha, essa brecha - cjue a posição do analista não obstante se susten-
1.1 i-fcl í vãmente,

l,i da úl t ima vez ficamos nesta questão concernente ao analista, concernindo não
M i i t rapacidade naturalmente, por demais fácil e mítica para se imaginar nslo sei qmil
v n lutlc, dom inato ou adquirido que o colocaria em posição de assumir o que ele tem
.t la/ei, f: de sua posição radical como sujeito que se trata, quando dizemos que nu
fundamento da análise deve estar o sujeito suposto saber, e eu comecei da últ ima
t iv a mostrar em que isso podia ter um sentido. Isso não pode representar, visto os
nitrados do que Freud nos deu concernente à experiência analítica, nada mais do
ijiic uma certa disponibilidade - que ele garantiria, que o definiria assim, ao qiití ele
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equivaleria - de uma certa disponibilidade na ordem do significante a ser fornecido.
E isso naturalmente não é sem encontrar resposta, eco, preparação na maneira que
eu defini para vocês, não sem razão, o significante como sendo o que representa o
sujeito junto a um outro significante. É exatamente por isso, aliás, que a conjuntura
analítica é o ponto onde se dissolve o que há de visão curta no linguista quanto à
essa distinção que ele crê fazer, ou dever fazer como essencial, dos dois pretensos
níveis linguísticos: um comportando a inerência da significação, oposto ao outro
que o excluiria; dito de outro modo, para ir mais rápido, a oposição da palavra e do

fonema.
Do nosso ponto de visto, por nossa experiência, aquela da falta, nunca se consi-

derou que a palavra do que quer que seja, e em qualquer nível que seja, o fonema
estando aqui estritamente em igualdade na experiência - o que prova abundante-
mente que nesse campo, um daqueles de onde parte Freud, o esquecimento dos
nomes - o fonema, seu esquecimento, está no princípio; que esse esquecimento
não é absolutamente o esquecimento da palavra como significação, a qual subsiste
muito frequentemente, mas da falta de uma articulação de sígnificância.

Lembrei-me a esse respeito, para lhes dizer, que curiosamente a expressão mes-
mo em francês a palavra me falta é datável; que ela não era de uso em francês
antes de uma certa época. A saber, que nós temos a comprovação disso por alguém
do círculo dos preciosos, início do século XVIÍ, portanto, que pode notar, porque
ele fez no dia a dia, colhendo as expressões de invenção feliz, que ele via surgir em
seu meio, que, essa expressão, ele a recolheu, ele a sublinha; a palavra me. falta foi
inventada em algum lugar dentre essas pessoas que dialogavam uma frente à ou-
tra, sentadas sobre o que se chama de as comodidades da conversação; dito de
outro modo, nas poltronas146. Esse traço, essa notação, vai até torná-la legítima, ao
afirmar que, antes dessa dicção preciosa, a expressão a palavra me falta, por não
ser de uso em francês, deixava entrever uma parte de impensável sobre essa falta
de significante e que é exatamente aí, sempre no nível da criação significante que
,se introduz alguma coisa que abre o caminho do que pode se apreender mais tarde,
A palavra me falta não implica todo Freud, mas ê uma maneira de introduzir, de
retomar oportunamente a forma de uma questão que eu tinha introduzido da últi-
ma vez sobre o que é um saber antes desse momento, de alguma maneira que nós
o designávamos, onde ele emerge, sem que pudéssemos dizer em virtude de qual
maturidade, senão talvez na possibilidade de sua composição significante, O que é
que queria dizer a palavra me falta antes de Freud? É claro que em todo caso, não

linha o mesmo valor significativo.
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Mas n5o é desse lado que devemos procurar a força de incidência dessa conjun-
tura significante que é para nós aquilo em torno do qual vamos estruturar a noção
de saber. Quero apenas para prová-lo indicar a esterilidade, o fechamento que com-

porta a outra vertente, aquela que se chama do lógico-positívismo que, ao procurar
o meaning ofmeaning, indo se assegurar, se premunir, diria eu, das surpresas da
conjunção significante desmembrando de alguma fornia - como fazê-lo senão de
urna maneira sempre retrospectiva - a diversidade dessas refrações significativas,
si") termina nessa curiosa secura que, em tal obra, assim intitulada, Meaning of
meaning"" de Ogden e Richards... de Richards e de Ogden, termina por exemplo, a
propósito do belo, por expandir ao longo das colunas, pelas chaves e parênteses de
uma página inteira,"as diversas acepções onde essa palavra pode ser tomada, tor-
nando desde então estritamente impossível até de compreender por que essas diver-
sas significações se encontram ali reunidas. O lógico-positivismo faz exatamente
pensar, eu diria, pelo contraste e o abraço mesmo dos dois termos onde ele se afirma,
t-in algo como nesses monstros que povoaram o bestiário medieval, e para não
retornar a nosso eterno licorne ou a alguma quimera, bastante usadas pelo uso
escabroso, duvidoso que os lógicos fazem deles, porque conviria sempre ser pru-
dente quanto ao estatuto exatamente desses monstros, eu o compararei aqui a um
outro, do qual vocês escutaram falar menos, o mirmicoieão. Ele tem uni peito de leão
e o traseiro de formiga. Não é surpreendente, como nos afirmaram os sábios autores
dos ditos bestiários, que ele só possa morrer; a formiga, seja com Prévert levada até
,is dimensões fabulosas cios famosos dezoito metros, e por que não, nos diz Prévert,
;t formiga, em todo caso, não sabendo evacuar o que devora o leão. Assim é o
excremento positivista, ou lógico-positivista, depois de abundante ruminação do
«nu? ela não sabe apreender na virtude dialética de um termo como o belo, do qual
diremos a esse respeito, quando prendemos o fôlego para ver terminadas as peno-
-.as elaborações dos autores do Meaning ofmeaning, que o primeiro idiota que nos
lai ia observar que belo rima com pele [beauzpeau\a muito mais sobre isso.

A palavra me falia, a palavra me falta tinha, antes de Freud, seu valor de
tio* velamento. A palavra me falta comportava, por sua composição única de ari il ' i
f n. precioso, a abertura de um caminho de verdade que devia encontrar, com Freud,
M-u acabamento no saber. Entendo com isso a palavra verdade no sentido própria
niciiie heídgeriano, a ambiguidade do que se desvela por permanecer ainda semi
escondido,

Uma certa irreflexão médica da qual sou cercado pode seguramente... quando
ílíuo. quando eu disse da última vez que a questão do estatuto de um saber só

í.oloc», quer seja ele o newtoniano ou o freudiano, antes que ele venha eletivarncn-
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•• à luz... dizer-me o que vocês nos dizem ali, vocês que se interessam por nós, que

iw ensinam coisas bem escabrosas, assim, o inconsciente n5o seria senão uma

tvenção de Freud?

- E por que nio?
- O sujeito representado pelo significante é uma coisa que data somente de seu

discurso!
Ora, o de que se trata é precisamente do estatuto do sujeito em relação a um

aber. Esse sujeito, tal que inicialmente nós o encontramos como afirmado, supos-
o etetivamente em todo saber que se fecha, onde estava ele antes? Quando um

;aber, como o saber newtoniano, se cumpre, observamos o que se passa quanto ao
istatuto do sujeito. A coisa vale por nos reter um instante, ainda que seja há muito
empo que eu tenha levantado o problema diante de vocês. O saber newtoniano, na

listória da ciência, realizou uma espécie de acme, exemplo ao mesmo tempo para-
ioxaí e verdadeiramente exemplar, paradigmático, para não pleonasmizar. um

sxemplo então do que é verdadeiramente do estatuto do sujeito, pois nessa fórmu-
la, que repentinamente enraíza os fenómenos enigmáticos que cativaram u atenção

dos calculadores, no curso dos séculos, no céu, os reúne, os prende numa fórmula
que só tem para ela sua exatidão, porque ela é tão impensável, em nome de nenhu-
ma propriedade experimentada em tudo o que o homem conhece em suas relações
com o mundo, daquilo que ele lhe ensina, não é da ação a se transmitir que se

supõe um meio que a transmite; que lhe propõe essa ação à distância, para falar

propriamente impensável, e que faz surgir da boca de contemporâneos como num
só grito: "Mas como tal corpo, tal massa isolada em tal ponto do espaço, pode
saber a qual distância está de um outro corpo para estar ligada a ele por essa

relação?" E, naturalmente, para Newton, de fato, não causa dúvida que isso supo-
nha em si um sujeito que mantenha a ação da lei. Tudo o que é da ordem do físico
ou é parecido com ela depende da ação e da reação de corpo seguindo as proprieda-

des do movimento e do repouso, mas a operação gravitacional não lhe parece, a

ele, poder ser suportada senão pelo sujeito puro e supremo, essa espécie de acme

do sujeito ideal que representa o deus newtoniano. É nisso que os contemporâneos
igualaram, com razio, Newton a esse deus porque é a mesma coisa criar essa lei e

fê-la articulado com seu rigor.
Mas também não é menos verdadeiro que um sujeito perfeito demais, que o

sujeito do saber que é o verdadeiro primeiro modelo desse saber absoluto que Hegel

tem perseguido, que esse sujeito nos deixa completamente indiferentes e que a
crença cm Deus não teve aí nenhum revigoramento; que esse sujeito não é nada, e
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que haja apenas ele a não sabê-lo, e é isso o signo, precisamente, de que ele mio é
nada. Dito de outro modo, é na ambiguidade da relação de um sujeito com n saber, é
no sujeito enquanto ele falta ainda ao saber que reside para nós o nervo, a atividadc

da existência de um sujeito. É exatamente por isso que não é enquanto suporte
suposto de um conjunto harmonioso de significantes do sistema que o sujeito se

funda, mas na medida em que em algum lugar há uma falta que eu artículo para

vocês como sendo a falta de um significante, porque é essa articulação que nos
permite reunir da maneira a mais simples a articulação freudiana para dela des-
prendermos a força essencial.

Seguramente, para não deixar por enquanto esse horizonte de céu estrelado
diante do qual Kant se prostrava ainda, observem que se desde sempre é aí que o

homem fez suas gamas, seus exercícios de significantes, é unicamente porque ele

procurou sempre o sujeito supremo, de resto não o encontrando nunca. Mas tal é a
força, a pregnância do funcionamento do significante que ainda é nisso que ele

mantém voltadas as atenções, quando desde sempre ele sabe que os deuses estão
entre nós. Eles estão alhures que no céu. São apenas suas constelações epônimas
que ele vai situar.

O último vestígio, depois dessa expulsão de toda sombra divina do céu com

Newton, reata-nos sob a forma desses signos que esperamos, que nos viriam de
algum lugar, e paradoxalmente, como se diz, de alguma vida em um outro planeta.
Eu pergunto, se nos chegasse efedvãmente algum signo ou sinal que nós pudésse-

mos qualificar de significante. em nome de que isso nos asseguraria uma vida
qualquer, senão porque, cia maneira u menos fundada que seja, nós identificamos a

possibilidade de articular o significante com o fato de uma vida que seria o suporte

dele. Será que não há outra coisa que a vida que possa produzir um significante?
E, se estamos tão seguros disso, em nome de que?

Seguramente, o primeiro critério seria o de saber onde definiremos o l imite, a

definição de uma pulsação natural. Como, nas últimas novidades, parece que níío
tínhamos recebido nada mais de nenhuma galáxia distante que seria, para falar

propriamente, um significante, como defini-lo senão etn termos lacanianos?! Que-

ro dizer que homologaremos - enquanto, para nós, atestando em algum lugar a
presença, não de um ser vivo, nias de um sujeito - apenas um significante que nós

poderíamos articular muito precisamente como orientado em relação a um outro

significante. Primeira condição, alternância, mas o que, de uma maneira especial,
nos atestaria como um de seus membros. Seria necessário então alguma variação

e. para resumir, a forma que em Morse nos dá a indicação, a saber, a existência de
dactulos ou de espêndios para que. no primeiro tempo, saibamos bem que um
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signiftcante só vale nesse caso para outros significantes. Mas isso não bastaria
ainda, seria preciso esse elemento de bizarrice, de exceção, de paradoxo, de apari-

ção e de desaparição fundada como tal, que nos mostraria bem que alguma coisa

alterna que é precisamente a relação de um desses significantes com um sujeito.

Em suma, bizarrice e alternância. Seria preciso o testemunho da ordenação
significante de alguma coisa onde o sujeito se manifestaria por ser capaz de asse-

gurar um puro acaso, a saber, uma sucessão de cara ou coroa reagrupados sob
forma significante. Dito de outro modo, a melhor prova que poderíamos ter da
existência de um sujeito nos espaços estrelados seria se alguma mensagem, no

mínimo de quatro termos, acontecesse responder à sintaxe que. no capítulo
introdutório de A Carta roubada", de Põe, tentei articular como os (X,p,Y,Ô que

aqueles que leram essa pequena introdução sabem que eles são compostos a partir
de um certo agrupamento de puro sorteio ao acaso, e que o fato de agrupá-los, de
denominá-los de urna certa maneira unitária, qualquer que ela seja, termina numa
sintaxe da qual já não se poderia escapar. Que uma sintaxe análoga seja descoberta

numa sucessão de signos, nós teríamos a segurança de que se trata aí, efetivãmen-
te, de um sujeito. Se vocês acreditam no direito de justificar, por que ao mesmo
tempo vocês o diriam vivente... Tentem articular por quê. Isso nos levará talvez

sobre as mesmas rotas que vou tentar avançar agora.
Freud escapa à objeção que me fazia há pouco meu interlocutor, qualificado de

irrefletido sobre o assunto. É que. respondendo à questão de onde estava o sujeito

do inconsciente antes que Freud o tivesse descoberto, a resposta é justamente que o

que Freud define como sujeito é essa relação nova. original, impensável antes de
sua descoberta, mas afirmada por um sujeito a um não-saber. É preciso que eu

coloque os pontos nos is? C) que quer dizer o inconsciente, é que o sujeito recusa

um certo ponto de saber, é que o sujeito se designa deliberadamente o não saber, é
que o sujeito se institui - esse é o avanço em que a articulação freudiana se enri-

quece através de que eu designo à margem concernente à relação do sujeito com o

significante - é que o sujeito se institui por um significante rejeitado, verwofen,

por um significante do qual não se quer saber nada.

Qual é esse se? Não é mais estranho do que o sujeito que desaparece no desinte-
resse total à base de um sistema absoluto. O que Freud designa pura nós é a subs-
tância do sujeito de um não-saber. A questão para mis é elaborar um estatuto tal

desse sujeito ao qual não sejamos forçados a lhe dar uma substância, a saber, a
acreditar, como os junguianos, que esse sujeito é Deus. E aqui que está destinado a

prestar serviço o lembrete que faço, de que o que representa o traçado de toda a
dialética que terminou em nossa ciência repousa sobre uma aproximação cada vez
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mui'-, articulada do sujeito enquanto designado por uma relação que recobre essa

i'-lii,ijo afirmada, concreta, experimental com o significante faltante, por Freud.

' i < | t i f indii a dialética, aquela que parte de Platão, forjou para nós - e isso, é a

'.' HH.I tios textos maiores, concernindo a elaboração de um pensamento de saber em
ii'> ' .M«i nadiçâo - quem o atesta. Lembro-lhes de tempos em tempos os pontos de

tHiMi l t iv ;» ) essenciais, lembrarei ou indicarei para vocês, segundo meus auditores,

;i( |ui prln primeira vez, o texto verdadeiramente fundamental. É O Soflxta({> de
1'lui.m. no qual peco-lhes para se reportarem. Vocês verão intervir ali, em filigrana.

ii articulações essenciais, que vocês verão se recortar com o maior rigor, até o
I«!(I)M lio emergir em certos lugares como alguma coisa que rompe a tela, da deli

HH;:IO i j in ' atualmente a referência linguística nos permite dar do sujeito como
nij inlo ;i que responde a posição do significante. o significante, entendo elemenlar

t l i > fonema, no sistema da bateria significante onde se instaura a realidade concreta
« l i 1 indii língua existente.

< 'onvi-m lembrar aí dois ternas que estão incluídos no aforismo fundamental do
, i ! 'H i i iranie representando o sujeito para um outro significante, Tudo está no esta
m u i ilrsse muro. tudo o que eu direi desse outro no que vai seguir, emerge, está já
j ( i i n i i l . ido perfeitamente ao termo deste Sofista que eu lhes evoquei há pouco, c

pii'i f-iinu-nto sob a rubrica do Outro. Se o estatuto moderno do sujeito não esui
ibil» riu Platão é na medida em que nele se esconde, que não está articulada a

> < n ,.io que há desse Outro com o Um, e que, esse Outro, nos permitiria fundá-lo
« s u m i o que eu chamo o uni-a-mais, esse uin-a-mais que vocês nSo vêem emergir
11,1 (rima dos números senão no nível de Frege, dito de outro rnodo, essa concepção

d'.' MMi-í i lar enquanto essencialmente da falta. Duas relações se delineiam nessa

t i l ; i i ;io (eiceira, que para vocês eu articulo, do significante representando alguma
i HL,i innio a outro significante, e ao significante representando o sujeito mmni
l nuca» <le alternância, de vel, de "ou bem isso, ou bem aquilo'; ou bem o significante

<.)»*'• ii-|'!vsoiita, ou bem o sujeito e o significante que desvanece,

V.\ini i- u forma da singularidade, essencial que é exatamcnte aquela h qual
•cn.t rcqtiesitudo o analista se ele tivesse, irredutivelmente, fundamentalmente

i | in- ii's|>tntdor. por essa nomimiçSo fantasmática que aparece sempre no liori/tnitr
t quf VIHVS viram se discutir em meu seminário fechado recentemente, a propósiftt

• li: mu certo exemplo dessa formulação específica, onomástica, cuja falia seria

i timulada pela formulação de um nome. A composição da díade signífieaiite, do
P-.II i | i i ; iU| iK>r que ele seja, que todo uso da língua, e especialmente a poéiica. eu
uluvc K'm, aquela que se exprimiu na fórmula poética de que "as palavras fa/viti

u i i i i im ", ou ainda, para citar um outro poeta: "/l cada noite seu dia, a aula mutue
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seu vale, a cada dia sua noite, a cada árvore sua sombra, a cada ser MU não — n,

o, n, como em Platão, que só fala desse não e da distinção desse não e do não-ser -

a cada bem seu ma/", o que é preciso entender aqui não corno contrários no real,

mas oposições signifieantes. Ora, é em torno disso que gira toda a elaboração

platónica. Essa díade, para subsistir no pensamento de Platão, necessita da intro-

dução do Outro como tal. Para que ser e não-ser não sejam contrários igualmente

sendo-o, e dando então abrigo a todos os truques do sofista, é preciso que o não-ser

seja instituído como Outro para que o sofista possa ser aí rejeitado. O surpreenden-

te amplexo de Platão com o sofista, cujo comentário eu gostaria que um de vocês

pudesse fazer no próximo seminário fechado, mostrando-nos isso que aparece por

toda parte: a extraordinária semelhança, o brilho de reflexo que faz com que a

cada volta de página, nós leiamos as características da palpitação atual, presente

na história, do próprio psicanalista.

O psicanalista é a presença do sofista em nossa época, mas com um estatuto

outro, cuja razão que saiu, que veio à luz, sabe-se porque os sofistas ao mesmo

tempo operavam com tanta força e tão sem saber porque. O tanto de força repousa

nisso que nos ensina a análise, que na raiz de toda díade. há a díade sexual, o

masculino e o feminino. Eu o digo assim porque há uma bem pequena oscilação

em torno da expressão, se eu a dissesse, o malho e a fêmea.

As ambiguidades na língua da função do género do que alguém como Píchon,

que acreditava um pouco demais no pensamento para não ter flutuações singulares

em sua maneira de analisar os fenómenos e as palavras, t inha chamado a

xexosxetnelhcutc.it'7. Eu acho bom, Eu preferia a sexolatência, porque o fato de que

o sofá se chame "o sofá", a cadeira "a cadeira", não tem sexossemelhança senão

para os imaginativos. Mas a presença do género como simplesmente correlativo

da oposição significante, sublinhando justamente a distinção do género e do sexo,

é feita para nos lembrar que no que funda a oposição diádica - e deus sabe se ela dá

a Platão o embaraço, porque é preciso ele inventar o outro para poder fazer nele

subsistir o ser — a oposição diádica tem apenas como fundamento radical a oposi-

ção do sexo, sobre a qual nós não sabemos nada.

Porque o próprio Freud o articula e em muitos textos, dando-nos da oposição

masculino-feminíno os equivalentes, as metáforas, os paralelos do atívo e do pas-

sivo ou do ver e do ser visto, do penetrante e do penetrado caro a uma grande

abestalhada, mas o masculino e o feminino, nós não sabemos o que é. E Freud o

reconhece, o afirma.

O que é? Para que o saber, penso, o saber capaz de dar conta dele mesmo, o

saber que sabe articular o sujeito - não há outro para dar seu estatuto ao inconscí-
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ente, u inconsciente nSo quer dizer nada fora dessa perspectiva - o que lia nesse

saber de especial para que à aproximação desse saber funcione, e de uma mandai

unilateral, a saber, no sentido da pura eclipse, da desaparição do significante, não

apenas do Verwofen fundador do sujeito mas do Verdrangt, recalcamento de tudo o

que pode aproximá-lo mesmo de íonge e que testemunha a presença do sujeito rio

inconsciente, onde o sujeito do inconsciente é o sujeito que evita o saber do sexo?

Está aio negócio, confessem, um pouquinho surpreendente!... que aliás, pura

descansá-los por urn instante, nos permitirá lançar um olhar para trás e fazer-lhes

a observação, que talvez alguns dentre vocês fizeram, sobre essa via que tento

elaborar para vocês nas horas que reservo para isso, o dia de meu sabbat, tenho de

uma só vez quebrado a cabeça dizendo, mas, não há palavra em grego para desig-

nar o sexo! Como eu tinha unicamente dicionários grego-franceses a meu alcance,

eu estava reduzido a ir procurar nos autores. No Tratado dos animai s** de Aristóteles

isso me fez fazer coisas que não eram achados, porque eu gosto muiio desse

Tratado dos animais ~ pude constatar que Aristóteles, em suma, disse quase tudo o

que é importante em zoologia, mas tem mesmo assim, sobre o assunto da reprodu-

ção - não falamos do sexo - da reprodução, umas ideias forçosamente tini pouco

vagas, a microscopia faltava. E a comunidade cio termo cntígiíj, essa espécie <ic

líquido que se verte e de onde parte a atribuição da igualdade ao macho c à fcinea

do 07tégp.a, a única diferença é que a fêmea o verte nela mesma e que o macho u

verte por fora. É unia distinção fenomenotogicamente bastante válida, mas (alvc/;

que nos pareça bem própria para nos dar a ideia do embaraço onde se pode estar tio

lato, durante séculos, sobre o que é essencialmente, simplesmente da reprodução,

Quanto ao sexo, não talamos disso. E isso pode nos explicar muitas coisas. Com

alguns escrúpulos, fiz uma ligação telefónica paru alguém que está aqui ã minha

esquerda, e que não se recusa nunca a mu prestar esse serviço, para lhe indagai'

como, num dicionário francês-grego, se exprimia o sexo, em grego. Ele nu; rés

pomleu algumas eoisinhas que queriam dizer que era TEVOÇ, o género, tpòotç,, a

natureza, e que era nessa ocasião f., .), isto é, a diferença entre o macho e a icme.-i.

Vbcô.s vêem isso, essa perífrase!

Kssas coisas são muito interessantes, e não se poderia fazer um grande (fano a

Platão por desconhecer completarnente essa dimensão, que talvez lhe tenha pivs

lado serviço em seus embaraços, suas aporias do Sofista. Mas não era sem ter

alguma apercepção, uma vez que também o horror que ele manifesta pela catego-

ria do Bvavtíoç. do contrariado, concernente às oposições que se caracterizam

pelo sim e o não, está exatamente aí o testemunho de que aqui se aborda um

mistério que é seguramente aquele ao largo do qual convinha passar. Os latinos
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têm sexus evidentemente, e eu não tarei aqui senão de passagem alusão ao fato de

que esse sexus, nós podemos lhe designar uma origem, está do lado do secare.

Vocês se aproximam uni pouco da verdade freudiana... mas, enfim, isso não vai

ainda muito longe.

Há alguma coisa de estranha, é que, sobre o sexo, nós sabemos - eu digo saber

- pelo fato da investigação científica, sabemos muito mais. Há uma coisa que

choca, simplesmente do exame do que se passa no nível dos animais que se chama

pracistas ou circunvizinhos. E uma coisa que todo naturalista não apenas sabe,

mas pode articular claramente. Eu não vou lhes citar os autores, mas quase todos

aqueles que se dedicaram aos problemas da sexualidade disseram e se apercebe-

ram, desde que sabemos um pouco mas graças ao microscópio, nó» sabemos, mas

nós não tiramos as consequências, de que o sexo, não é absolutamente alguma

coisa que tem forçosamente relação com a reprodução. Primeiro porque há orga-

nismos que se reproduzem de uma maneira assexuada, e que naqueles que são

intermediários entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, dito de outro

modo, que, segundo o estágio da rejeição da linhagem, se reproduzem tanto de

maneira assexuada quanto fazem alguma coisa que nos dá a ideia de uma relação

com a reprodução sexuada. O que nos dá a ideia - nesses organismos elementares

dos quais eu não terei o pedantismo de dizer aqui as categorias porque não quero

obstruir minha exposição - é que o que se passa quando falei de reprodução sexuada

é, sobretudo, alguma coisa da qual o essencial é, sobretudo, o avesso da fecunda-

ção que a própria fecundação é, a saber, uma meiose, isto é, uma redução
cromossômiea, e depois disso, pode ter aí uma conjunção, mas não é forçosamente

uma reprodução; isso pode ser também considerado como um rejuvenescimento, é

talvez mesmo isso, essencialmente, a conjunção sexual. Dito de outro modo, a

relação, a ligação da diferenciação sexual com u morte é aqui manifesta e tangível

e de uma maneira ambígua. E a relação com a morte que sofre aí como as caracte-

rísticas de uma verdadeira relação, essa pulsação fundamental, que o sexo ao mes-

mo tempo é o sinal da morte e que é no nível do sexo que se conduz a luta contra a

morte como tal. mas não no nível da reprodução. A reprodução nSo é aqui senão

uma consequência, um uso ocasional de células mais especializadas que as outras

enquanto sexuadas, dito de outro modo, no momento em que aparece a autonomia

do germe em relação ao soma. Mas por natureza, nada indica que o sexo seja de

origem um mecanismo reprodutor.

Se nos demoramos nesse fenómeno fundamental da redução cromossômiea, dito

de outro modo, que se chama de meiose e do que resulta disso como expulsão do

que, sobre os bancos do liceu, chamava-se os pequenos glóbulos polares, a propó-
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sito da formação das células sexuais, nós vemos aí, no concreto, 110 material, n

expressão de urna outra polaridade, aquela da relação do organismo com alguma

coisa que é um resto, alguma coisa que é o complemento do que está justamente

perdido, reduzido na meiose e que, talvez, poderia ser destinado a nos esclarecer

sobre a função fantasmâtica do objeto perdido, encarnada metaforicamente pelos

objetos que talvez não tenham sempre, com essa forma do resíduo expulso do

organismo vivo, senão uma relação inteiramente externa.

Eu especulo, eu sonho... Schwârmereíenl Mas é estranho que essas espécies de

Schwãmereien não tenham nunca, nunca, jamais sido feitas no campo psícanalítí

co! Todas as descobertas da sexualidade e também, aliás, elas são abundantes, cias

formigam, e se se adiciona outras todos os dias, contudo os cromossomos ,sã<>

apaixonantes! É o objeto de discussão calorosa, para todos aqueles que se ocupam

cfetivamente de alguma coisa que se chama de reprodução dos viventes, quuixquei

que eles sejam. Para os psicanalistas é estritamente letra morta! Eu nunca vi um

texto, qualquer que seja, numa revista psicanalítica ou parapsicanalítica, que se

interesse de modo algum peio mundo nesse campo das descobertas da biologia

moderna, sobre o sexo nem sobre as questões que ele coloca. Há aí um fenómeno

que nós não podemos não considerar, considerando o que isso comporta de indicu

coes, aliás, não forçosamente ilegítimas, sobre o que é verdadeiramente a post^jo

cios psicanalistas, concernente a que? A alguma coisa que toma sua fornia cada vc/.

mais pregnante, a saber, o sujeito suposto saber enquanto sujeito cio inconsciente,

isto é, o sujeito suposto saber o que é preciso saber, em nenhum caso.

Isso então é próprio paru nos mostrar o desequilíbrio, o paradoxo que havoria

cm pensar o psicanalista como sendo aquele que tem que fornecer, que tem que

responder pelo significante singular, porque ele falta em sua relação com o ouiro

significante. Porque se essa relação radical comporta a cobertura or iginal , a

Verborgenheitj a exclusão fundamental do que, segundo a própria doutrina amilí

liça, constitui a ligação última, a saber, o que é a correspondência qualquer que eki

seja do macho e da fêmea, é bem claro que tudo indica que a posição do analista

não está aí numa exclusão mínima quanto àquela de todo sujeito instituído que o

precedeu. É exatamente porque a análise continua inteiramente na iradicjio do

sujeito do conhecimento, com essa única condição de que nos apercebamos bem

s|iii' fui muito tempo o conhecimento tem sido jogado bem pra longe do sujeito, e

que o sujeito do qual se trata não é senão o sujeito em relação com o significaiiU'

laliante,

lim compensação, o que a experiência nos ensina, e efetivatnente o que suret- nu

campo da experiência, é precisamente essa metáfora, que assim mesmo mio e por
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nada que há pouco eu evoquei a correspondência que ela pode ter com respeite? a

urna das realidades mais fundamentais do sexo, a saber, a perda dessa coisinhu onde

se institui a relação a mais estreita do sujeito do inconsciente com o mundo do

fantasma. Que esteja ali que a experiência analítica, de fato, tenha levado o psicana-

lista, nos permite agora abrir a questão sobre o que esse ponto solicita, esse ponto de

desvio lateral, esse ponto indicado por uma relação com o sexo que, de toda maneira

só poderia recobrir uma imagem que nós podemos fazer, mítica, da relação macho e

fêmea. É isso que surge do texto divino, ele os fez homem e mulher, como não hesita

responder Sr. Ernest Jones, armado por sua tradição protestante.

Será que não apreendemos aí que, por outras tradições de pensamento,., eu o

ilustro, aquela do Tão, por exemplo, que parte inteiramente de uma apreensão

significante que não temos que procurar o que ela representa para eles de signifi-

cação, posto que para nós é inteiramente secundário. As significações pululam

sempre, vocês colocam dois significantes um em frente do outro, isso faz pequenas

significações. Elas não são forçosamente tão engraçadas. Mas que o início seja,

assim, a oposição do yin e do yang, do macho e da fêmea, mesmo se eles não

soubessem o que isso quer dizer, isso em si mesmo comporta ao mesmo tempo essa

miragem singular de que há ali alguma coisa mais adequada a n3o sei qual fundo

radical, ao mesmo tempo aliás que isso pode justificar o fracasso total de toda a

finalidade do lado de um verdadeiro saber. E é por isso que seria um grande erro

acreditar que haja a menor coisa a esperar da exploração freudiana do inconscien-

te para de alguma fornia reunir, fazer eco, corroborar o que produziram essas

tradições, qualifiquemo-las, etiquetemo-las - eu detesto o termo - de orientais, de

alguma coisa que não é da tradição que elaborou a função do sujeito. Desconhecê-

lo é prestar-se a todas as espécies de confusões, e se alguma coisa de nossa parte

pode um dia ser ganha no sentido de uma integração autêntica do que, para os

psicanalistas, deve ser o saber, seguramente é numa direção bem outra.

Eu perseguirei esse discurso da próxima vez concernente à posição do psicanalista.

Tradução: Letícia P. Fonseca
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LIÇÃO XIX

19 de maio de 1965

Como no jogo da murrinha*. da morra onde tesoura, pedra e papel se ganham em

círculo indefinidamente - pedra quebrando tesoura, papel envolvendo pedra, tesoura

cortando papel - vocês podem enunciar, numa analogia que encerra seguramente ai

guma coisa de mais complexa, que os três termos de meus últimos discursos, c muiio

especialmente aquele da última vez, erigiram diante de vocês, sob as rubricas cio .v/i/rí

to, aquele que tive o maior cuidado de aguçar, para o entendimento de vocês, cio xafvr,

que igualmente foi o segundo teimo ao qual tentei dar, concernente ao que se traia sob

o nome de inconsciente, todo seu peso. O inconsciente é um saber cujo sujeito jin ina-

nece indeterminado, no inconsciente. O que ele sabe? Do sexo, enfim, que não ò iam

bem acaso, nem precipitação se, tendo marcado da última vez, em todo seu relevo, que

o sentido da doutrina freudiana é que o sexo é um dos alvos em torno do qual, em torno

da qual gira essa relação tripla, essa economia, onde cada um desses termos se envia t lê

um ao outro segundo uma relação que, à primeira vista, pode parecer ser aquela por

cuja relação de dominância circular eu introduzi para vocês.

O sujeito se indetermina no saber, o qual pára diante do sexo, o qual confere ao

sujeito essa nova espécie de certeza por onde seu lugar de sujeito, sendo determi-

nado e só podendo sê-lo pela experiência do cogito, com a descoberta do inconsci-

ente, pela natureza radicalmente, fundamentalmente sexual de todo o desejo hu-

mano, o sujeito toma sua nova certeza, aquela de tomar sua morada na pura falha

do sexo. Essa relação de dominância giratória é essencial pura fundai1 o de que su-

lfata em meu discurso desde seu início. De qual estatuto do sujeito se traia nisso

que se reengendra, para ele, pelu operação analítica? E também, uma vê* qm.'

apenas essa operação analítica lhe dá seu estatuto, o de que se tratará hoje, depois

dessa introdução, não é de constatar, como um fato do mundo, essa dominância

que se lança através de cada um dos três termos, mas de reformulá-la, de fa/er

sentir seus efeitos, em termo dessa forma sob a qual ela se exerce para nós. que ó

propriamente a forma do jogo.
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Penso que mesmo para aqueles que vieram aqui me escutar hoje pela primeira vez,
sabem bastante de Freud para reconhecer qual termo essencial constitui em seu
ensino a relação entre saber e sexo. Que se tratasse de sua abordagem, de .sua
descoberta da dinâmica psicanaiítiea, é em termos do que o sujeito sabe mais que
ele não que crê, diz disso mais do que quer, e demonstra, em seus próprios recur-
sos, essa forma de saber ambíguo que, de alguma forma, se renuncia a ele mesmo,
no momento mesmo em que ele se confessa, que Freud introduz a dinâmica do
inconsciente. E quando ele teoriza, é em torno dese ponto oscilante da questão
sobre o sexo, da pulsão epistemológica, da necessidade de saber sobre o sexo que
se introduz, geneticamente, na história da criança, tudo o que a seguir se fará
desabrochar nas formas, tanto de sua pessoa quanto de seu caráter, como de seus
sintomas, de toda essa matéria que é a nossa e que nos interessa.

Mas é aqui que toma sua incidência o que sustento para vocês ao articular em
sua diferença dialética, quando lhes falei da verdade a propósito do saber. Onde
está esse saber aí? Ali onde ele tem seu estatuto, onde nós o constituímos, ali onde,
não inconsciente mas externo a nós, ele se funda na ciência. Onde estava a verdade
antes do estabelecimento do saber? Questão cuja data, eu lhes lembrei, não é de
ontem. Ela é exatamente contemporânea das primeiras articulações lógicas; ela
está em Aristóteles. E o estatuto da contingência da verdade antes que ela se con-
firme em saber. Mas o que a articulação freudiana demonstra para nós é uma
relação divergente dessa verdade com o saber. Se o saber se faz esperar, se a
verdade está em suspenso tanto que não é constituído o saber, é bem claro que
quem quer que tenha formulado, trezentos anos antes, a própria fórmula newtoniamt,
nfto teria dito nada, por falta de que essa verdade pudesse se inserir em seu saber.

É a estrutura freudiana que nos revela e levanta o selo desse mistério, a orienta-
ção da verdade. O que se descobre não está na direção de uni saber, mesmo por vir
que está sempre, em relação com um ponto x, numa posição lateral. Fundamental-
mente, o que temos que trazer à luz como verdade, como áXfjOeicc, como revela-
ção heideggeriana, é alguma coisa que dá para nós um sentido mais pleno, ou
mesmo mais puro, a essa questão sobre o ser que, em Heidegger, se articula e que
se chama para nós, em nossa experiência de analistas, o sexo. Ou nossa experiên-
cia está no erro e nós não fazemos nada de bom, ou é assim que isso se formula, é
assim que isso deve se formular aqui.

A verdade está no dizer sobre o sexo e é porque ele é impossível - isso está no
lexto de Freud - que a posição do analista seja impossível, é por isso, é porque é
impossível dizê-la por inteiro que dela provém essa espécie de suspensão, de fra-
queza, de incoerência secular no saber, que é propriamente aquela que Descartes
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diimmcia e articula para dela desprender sua certeza sobre o sujeito, em que o
sujeito se manifesta corno sendo justamente o sinal, o resto, o resíduo dessa falta
de saber, por onde ele reúne o que o ligou, o que se recusa ao saber, no sexo; a que
o sujeito se acha suspenso sob a pura forma dessa falta, a saber, como entidade
dessexuada. Um saber, então, se refugia em algum lugar, nesse lugar' que tios pu-
demos chamar - e por que não. porque nós encontramos ali apenas as vias antigas
- num lugar de pudor original, em relação ao qual todo saber se institui em um
horror inultrapassável a respeito desse lugar ondejaz o segredo do sexo. E é por
isso que é importante lembrar - o que cada um pode saber, mas é surpreendente
que esqueçam - que conhecemos muito os efeitos em cascata do sexo, não fosse a
multiplicidade dos seres existentes, mas que é velar a questão, que é escamoteá-la
fazer do sexo o instrumento onde seus efeitos se encontrariam justificados por sua
teleologia. O sexo, em sua essência de diferença radical, permanece intocado e só
recusa ao saber.

A introdução do inconsciente muda totalmente o estatuto do saber, e duplamen-
te; o duplamente devendo se repetir em cada nível em que temos que retomai' os
três pólos onde se constitui nossa ordem subjetiva. O saber do inconsciente e m
consciente nisso, que do lado do sujeito, ele se coloca como indeterminaçSo <lo
sujeito, nós não sabemos em que ponto do stgnificante se aloja esse sujeito presu
mido saber. Mas por outro lado, esse saber, mesmo inconsciente, está numa refe-
rência de interdito fundamental u respeito desse pólo que o determina em .sua
função de saber. Há alguma coisa que esse sujeito... esse saber não deve sabor, li ;t
constituição radical, não acidental, ainda que todas as cadeias onde se tigu essa
eoneatenação subjetiva nSo sejam jamais senão singulares e fundadas sobro essa
apreensão, essa inclusão primeira que faz disso toda a lógica, lógica para nós qm-
se truta de fundar, a fim de apreender como ela se percorre, e onde estamos quando
nós, analistas, pretendemos jogar com ela.

E uma questão que acaba de ser colocada em um concurso, um desses COIKUI M > S
que, num meio como aqui, é alguma coisa que representa alguma ilustração', uma
questão que aí se coloca, pode-se bem dizer na ordem do dia. Perguntaram àquflos
que devem ultrapassar essa barreira, esse steeple-chose do que se chama a aKfqm
cão; "Será que o homem pode representar para si um inundo sem o homem'.''' liu
diria aqui, não da maneira que eu teria aconselhado a nenhum candidato slc da i ,u
essa questão, mas no sentido que eu mesmo a teria tratado. Que o imiodit do qual
se trata nunca fora apreensível senão como fazendo parte de um saber, ê dm n qiu-
desde sempre, é fácil para nós nos apercebermos disso, que a represcrituoii! "'•
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Fig. XIX-1

apenas um termo que serve de caução ao engodo desse saber. O próprio homem

foi fabricado, no curso de suas tradições, à medida desses engodos. Está então bem
claro que ele não poderia ser excluído dessa representação, se continuamos a fazer

dessa representação a caução desse mundo.
Mas trata-se do sujeito, e para nós o sujeito, justamente na medida em que ele

pode ser inconsciente, não é representação, ele é o representante, Reprãsentant, da
Vorstellung', ele está ali no lugar da Vorstellimg que falta. É o sentido do termo
freudiano Vorsleltungsreprâsentanz. Não se trata de nos opor que desde sempre
esse homem cujo mundo nós preenchíamos, esse macranthropos que era o

macroeosmo, fez-se, naturalmente, sexuado; mas justamente, é apenas claro de-
mais que, por falta de poder dizer de qual sexo ele era, ele tinha os dois, e está

exatamente aí toda a questão, O fato de dizer que se encontra uma pequena pince-
lada de um e do outro, uma mistura dos caracteres nos vertebrados superiores,

nada acrescenta a isso.
O sujeito de onde temos que partir é a peça que falta a um saber condicionado

pela ignorância, e quanto a ele o de que se trata - se é por ele que temos que
encontrar o homem - está sempre em posição de dejeto em relação a sua represen-

tação. E nessa medida pode-se dizer que até na psicanálise, sempre se representou
o mundo sem o homem verdadeiro, sem levar em conta o lugar onde ele é como
sujeito, lugar sem o qual não haveria representação, muito precisamente porque a

representação não teria representante no mundo. É assim que marquei no quadro
(figura XIX - 11, com suas características, aquelas mesmas que acabo de enunciar.

esses três pólos: do saber enquanto inconsciente, que sabe tudo talvez, exceto o

que o motiva; do sujeito, que se institui em sua certeza de ser falta em saber; e
desse terceiro termo, que é precisamente o sexo, na medida em que, nessa esfera,

ele é rejeitado de início, na medida em que, daí resulta aquilo de que não se quer

nada saber.

Lição de 19 de maio de 1965

E aqui que vou lhes perguntar, vocês querem que se jogue hoje? Não digo mais.
li» não lhes digo, querem jogar comigo? Porque afinal, de onde falo. a sabei, omio

analista, jogar comigo não diz com quem se joga. Eu não lhes digo também que se

joga alguma coisa. Por mais analista que sejamos, estamos na história e se a tísica
se funda sobre os termos de que nada se perde, nada se cria, eu pergunto, a qual-
quer um que tenha refletido aqui sobre a história, se o fundamento dessa ideia da

história não é propriamente, nada se joga. Para todos aqueles que tiveram o tempo
de experimentar alguma coisa do que, em nosso tempo, pareceu se jogar no que
(iode se escrever de história, para aqueles que tiveram o tempo de ver desmoronar

Algum jogo puro na história: não é evidentemente que a marcha das coisas dá sua
verdade ao que acabo de enunciar sob essa forma, nada se joga? Se é uma verdade

Ua história, a verdade marxista, por exemplo - é precisamente isso que, num certo
ponto de vista, pode-se ser levado a lhe reprovar - é que tudo é jogado antecipada-
mente se o sujeito da História está exatamente ali onde nós o dissemos, em sons
fundamentos económicos. Mas é exatamente o que é demonstrado a cada volta.

basia simplesmente que nós coloquemos em seu lugar o de que se trata, ali onde se
m} conduzir o jogo. Também não é menos verdade que esse jogo tem seu estatuto
c que ele está em algum lugar entre os três termos que acabo de desenhar para
vocês. E aí dentro que vamos entrar agora e que eu prossigo meu discurso para tis

analistas, mesmo se se confirma que em algum jogo que conduzo por sua cmua. ó

sempre ali onde há o menor risco que eles colocarão o embrulho mais pesado, t- o
pequeno, ali onde há o maior risco. Mas paru isso trata-se de saber o que quer di/,t-i
esses lermos: o que é que quer dizer o próprio jogo, em qualquer nível que emprc-
gumios essa categoria,

( ) jogo é um termo de uma extensão grande, desde o jogo da criança ;m; n jojio
i j i i i - só chama de azar e até o que se chamou, de maneira que desvia, a teoria dos
jut^uí,, digo, aquela que parece datar do livro do Sr. vou Neumann e de seu colabo

i'iHlor."tt Tentarei, hoje, dizer-lhes como, do ponto de vista da análise, que u- w
todos os caracteres de um jogo, podemos aproximar o que é desse registro, o jo;;u

.' alguma coisa que, de suas formas mais simples até a,s mais elaborada», apresou-

ia M- corno a substituição, na dialética desses três termos, de uma simplificação
i|iiii. de início, o institui em sistema fechado. O próprio do jogo é .sempre uma

ícgra, mesmo quando ela é mascarada; uma regra que exclui como interdito i"-;;,c
(tonto, que é justamente aquele que no nível do sexo eu designo como o ponto do
iK.VMio impossível, dito de outro modo, o ponto ondeo real se define como o Í Í N J K V .

r . ivf l . O jogo reduz esse círculo â relação do sujeito com o saber, fissa relaçim tem

tmt sentido e só pode ter um. é o da espera; o sujeito espera seu lugar no saber, o
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jogo é sempre da relação de uma tensão, de um distanciamento por onde o sujeito se
instituí à distância do que já existe em aigum lugar como saber. Se - certo tempo, eu

acreditava ainda que alguma coisa se joga! - fiz se exercer durante pelo menos um

trimestre o pequeno rebanho do qual eu tinha então o cajado rio jogo de par ou
ímpar, era para tentar fazer-lhes passar essa verdade nas veias. Aquele que tem as

bolas de gude sabe se seu número é par ou ímpar, Pouco importa que ele o saiba ou

não, aliás há em sua mão saber; e a paixão do jogo surge por isso, que, à frente, eu me
instituo como sujeito que vai saber. Sob qualquer forma que seja, de um jogo, ou das
próprias bolas, a realidade que toma seu lugar perde o que, nes.se triângulo, nesse

três pólos, é impossível saber, mas que, rebatido no jogo porque excluído nesse
impossível, torna-se a pura e simples realidade da aposta, A aposta é de alguma

fornia o que mascara o risco. Nada, no final das contas, é mais contrário ao risco do
que o jogo. O jogo encapuza o risco, e a prova é que os primeiros passos da teoria
dos jogos que foram dados, não no nível de Neumann, mas no nível de Pascal,

começaram pela teoria da partilha. O que quer dizer que em cada momento de um jogo
uma partilha equitativa do que está em jogo é concebível; um cálculo das esperanças
é possível que faz com que parar um jogo no meio, não é simplesmente que cada um

dos jogadores retire sua aposta — o que seria injusto. É que a aposta seja dividida em
função de - o que é enorme para enunciar, e que contudo dá a própria estrutura do
que se trata - em função do cálculo das esperanças dos jogadores. Eu níio entrarei

no detalhe do que se trata aqui, contentando-me em lhes reportar aos opúsculos,
fundamentais na matéria, de Pascal e que, aliás, depois fizeram lei, e pelas melhores
razões.

Que dizer? Senão que. para nós cujas vias foram franqueadas por essa teoria

dos jogos onde se demonstra que o que se chama estratégia é alguma coisa que nos
mostra que - o que é perfeitamente calculavel - que num número de casos bastante
extenso para que isso dê início a toda elaboração concernente ao exercício dos

jogos, num número bastante grande de casos, conhecida a conotação das jogadas

possíveis para um jogador com o conjunto das jogadas possíveis para o outro, há
um ponto, chamado ponto de sela, como se diz de um cavalo, onde se recorta,

como sendo estritamente idêntico, o que devem jogar os dois jogadores para ter
juntamente e em todos os casos o mínimo de perda, mostrando que a natureza do

jogo está longe de ser pura e simples oposição entre os jogadores, mas, de início,

cm sua compreensibilidade mesma, possibilidade ao contrário de acordo. O que
em todo jogo busca o jogador, o jogador como pessoa, é sempre alguma coisa que

comporta essa conjunção como tal de dois sujeitos, e a verdadeira aposta do negó-
cio, é esse jogador, sujeito dividido enquanto ele mesmo aí intervém como aposta
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a título desse pequeno objeto, desse resíduo que nós conhecemos bem nós outros
analistas, sob a forma desse objeto ao qual eu dei o nome de uma letrinha, da

primeira. Se é alguma coisa que suporta toda attvidade de jogo, é algo que só
produz do encontro do sujeito dividido, enquanto ele é sujeito, com esse algo pelo
qual o jogador se faz ele mesmo o dejeto de alguma coisa que se jogou outro lugar,
lugar outro a todo risco, o lugar outro do qual ele caiu do desejo de seus pais, e ali

precisamente, o ponto do qual ele se desvia indo procurar, para opô-lo, essa rela-

ção de um sujeito com um saber.
E, para figurar para vocês da forma a mais rudimentar, o caráter fundado que lhes

indiquei como sendo, no jogo, radicalmente, a relação de um sujeito com um saber,
evocarei uma imagem, para mim particularmente"chocante, aquela de uma jovem
que, em torno da idade de três anos, tinha encontrado esse jogo, num exercício que

não era por acaso que foi aquele de vir abraçar seu pai, que consistia em ir à outra
ponta do cómodo e se aproximar em passos lentos, acelerando aos poucos, escamiindo

nesse avanço essas três palavras: isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acou

tecer! Assim é a imagem fundamental onde está incluído tudo o que se chama, «n
sua diversidade, atividade lúdica, até em suas formas as mais complexas e as mais
ordenadas, isoladamente do sistema no meio de uma regra onde se deierininii a

entrada e a saída do jogo, no interior do próprio jogo. o sujeito nisso que ele tem di-
real, e de real impossível a alcançar, materializado, se posso dizer, na aposta, l; c por

isso que o jogo é a forma propícia, exemplar, tsolante, isolável da especificação do
ilcMijo; o desejo não sendo nada mais que a aparição dessa aposta, desse a que t> o .ser

do jogador, no intervalo de um sujeito dividido entre sua falta e seu saber.
Observem que, nesse jogo, se a realidade está reduzida a sua forma de dejeto do

sexo, a sua forma insexuada. o outro benefício do jogo é que a relação do verdade
está aí, que em razão mesmo da supressão desse pólo de realidade como impossí-
vel, ti relação de verdade está suprimida. Pode-se perguntar em todo sentido o qm-

til c <! verdade da ciência antes que ela se afirme. Pode-se perguntar " que f o
inconsciente antes que eu o interprete, e o próprio do jogo é que antes que se jogue

(iiiiiuicni sabe o que vai dar. Está aí a relação do jogo com o fantasma. O jogo ú uni
(«miasma tornado inofensivo e conservado em sua estrutura.

lissas observações são essenciais para introduzir o que desejo articular |wa

votvs hoje. a saber, o que é o jogo da análise ~ se é que, como ela tem todos os
uinic!ei't's disso, a análise é um jogo porque ela prossegue no interior de uma rcgiíi

r que se trata de saber como o analista tem que conduzir esse jogo, para sahfi

inmlHMii quais são as propriedades exigíveis a sua posição para que ele comlu/H

cfisji operação de uma maneira correi;».
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triângulo azul

triângulo branco

Sujeito Sexo
Fig, XIX-2

Digamos, de início, para que nos serve esse esquema [figura XIX - 2]; para nos
dizer o que sem dúvida nós sabemos, mas que estamos longe de articular em todos
os casos. E isso mesmo se explica. Esse esquema, é que numa análise há, aparen-
temente, dois jogadores. Esses jogadores cuja relação tentei articular para vocês
como uma relação de mal entendido, uma vez que, do lugar que ocupa um dos
jogadores, o outro que é o sujeito, é o sujeito suposto saber, ao passo que, se vocês
acreditam em minha articulação esquemática, o sujeito - se podemos falai' desse
pólo em sua constituição pura - o sujeito só se isola ao se retirar de toda suspeição
de saber. A relação de um desses pólos com o pólo do sujeito é uma relação de
falácia, mas é também nisso que ela se aproxima do jogo; o sujeito suposto saber
faz a conjunção desse pólo do sujeito com o pólo do saber, que o sujeito tem, de
início, que saber que no nível do saber ele não tem que supor sujeito, unia vez que
é o inconsciente.

O que é que resulta disso? E que, para mis, ao considerar esses dois pólos, do
ponto de vista do jogo, isso faz talvez dois jogadores no sentido em que, na teoria
dos jogos do Sr. Von Neumann, o que se chama jogadores são simples agentes, os
quais se distinguem um do outro simplesmente por uma ordem de preferência,
mas o fato mesmo de que esses agentes, nos casos que eu evoquei há pouco, pos-
sam concordar sem mesmo se conhecer, sobre a simples folha de papel que Sr.
Neumann utiliza para demonstrar que todos os dois têm apenas um só e mesmo
lance a jogar; prova que eles são perfeitamente compatíveis para indicar a mesma
pessoa, e de um certo ponto de vista e até um certo limite, se o analista, em sua
posição pura, original, nSo tem outra posição senão aquela do sujeito tal como eu
o defini cartesianamente, colocando aquele que em todo caso se afirma que, mes-
mo se ele não sabe nada, ele é aquele que pensa que não sabe nada e que isso basta
perfeitamente para garantir sua posição eni face do outro jogador, que sabe, sem
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dúvida, mas não sabe que sabe, é bem claro que esses dois pólos podem constituir

valiosamente, até um certo ponto, uma mesma pessoa, se definimos a pessoa não
por essa referência mas peio interesse comum. E o interesse comum 6 o que se
chama a cura.

O que é que quer dizer a cura? Exatamente o que acontece em algum ponto
possível onde Pascal pára o jogo e pode fazer nesse momento a repartição das
apostas de uma maneira satisfatória para os dois, A cura não tem absolutamente
outro sentido senão essa repartição das apostas num ponto qualquer do processo,
se nós partimos da ideia de que, até um certo ponto, sujeito e saber são perfeita-
mente feitos para se entender. É o que todos os analistas da escola de Lapsycluinaly.ic
d'eMJaurd'hitim chamam, nessa falsa linguagem tomada emprestada da psicolo-
gia, "a aliança com a parte sã do eu", dito de outro modo, enganamo-nos juntos!
Se há alguma coisa que tento reintroduzir, que permite ao analista chegar a ouira
coisa que a uma identificação do sujeito indeterminado com o sujeito suposto sa-
ber, isto é, com o sujeito do engano, é na medida em que lembro o que, mesmo
aqueles que têm essa teoria sabem na prática, é que há um terceiro jogador! H que
o terceiro jogador se chama a realidade da diferença sexual. É por isso que, diante
dessa realidade da diferença sexual, o sujeito que sabe, que não é o analista mas o
analisado, é desde muito tempo constituído em seu próprio jogo, aquele que durou.
começou e culminou até a análise, [...] necessária de dois sujeitos, do sujeito divi-
dido, de um lado sujeito e do outro lado saber, mas nlo juntos. E de alguma coisa
pela qual ele só pode se apreender como caído e dejetado da realidade da qual o l e
mio quer nem pode saber nada; no que faz com que sempre o homem tenha que
fugir do impossível da realidade sexual, nesse algo que é o suplemento lúdico c ao
mesmo tempo a defesa, esse algo que conhecemos, sob a forma do que se revela no
fantasma enquanto a causa é aí a aposta em jogo do sujeito, sob a fornia desse
oltjcto da relação de objeto, aposta em jogo entre os dois termos subjetí vos opostt >s
do sujeito e do saber inconsciente. Essa substituição do a, do objeto de dejeçãu, do
objfio de queda, nisso que se trata, da realidade da relação sexual, está aí o que «ia

sita lei a essa relação do analista com o analisado nesse sentido de que, ames que
de tenha que se contentar com alguma repartição equitativa das apostas, ele tem a
vt-i com alguma coisa onde ele se acha igualmente numa posição de oposição a seu
l>ma'iro, Como em todos os casos onde não há no jogo solução de acordo, (em a
ver com um parceiro na defensiva, mas que a defensiva é perigosa e prevaleme por
isso que, contrariamente ao que muitos imaginam, essa defensiva não é dirigida
contra cie, o analista. O que faz sua força é que ela é dirigida contra o outro póln,
aquele da realidade sexual. Ela é imbatível justamente por isso, que não lendo por
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esse fato solução, a astúcia do condutor do jogo, se o analista pode merecer esse
nome, só pode ser por isso, por f aze-Io chegar ao fim, por desprender dessa defen-
siva uma forma sempre mais pura. E é isso que é o desejo do analista na operação.

triângulo verme-
lho

Sujeito Sexo

Levar o paciente a seu fantasma original, não é ensinar-lhe nada. é aprender
com ele como fazer. O objeto a e sua relação, num determinado caso, com a divi-
são do sujeito, é o paciente que sabe fazer com isso. e nós estamos no lugar do
resultado na medida em que nós o favorecemos. A análise é o lugar onde se verifi-
ca, de uma maneira radical porque ela mostra a estrita superposição disso, que o
desejo é o desejo do Outro. Não porque ao paciente seja ditado o desejo do analista,
mas porque o analista se faz o desejo do paciente, É ÍSRO que lhes é expressado por
esse triangulozinho em vermelho [figura ÍXI - 3], que lhes mostra em qual espaço

virtual do lado do Outro, lugar ocupado pelo analista, se situa o ponto de desejo, isto
6, no pólo estritamente oposto ao lugar onde jaz o impossível da realidade do sexo.

Ora, é aí que jaz o supremo da astúcia analítica, e é apenas aí que ela pode ser
alcançada. E apenas nessa perspectiva, e na medida em que o analista é totalmente
flexível a ela, que pode passar alguma coisa do que constitui, para falar propria-
mente, o único ganho concebível, E apenas no ponto aonde vai ao máximo o que
faz com que o saber se constitua como a guarda, mas entendam-na no sentido de
servente, dessa recusa da realidade sexual, dessa mais íntima (jíõoSç, desse pudor
radical, é justamente nesse ponto que esse pudor pode se trair. É que essa guarda
.seja levada a seu ponto o mais perfeito que pode deixar passar alguma coisa de
uma falta de guarda, porque essa realidade do sexo, ela, ela não é suposta saber.

E é aí que deixarei oscilante a questão das últimas posições subjeti vás. Esse
pudor supremo, ele sabe ou não sabe? Há aqueles que crêem que ele sabe. Mas
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tomo saber o que ele sabe? Senão nesse nível do Outro, onde vai .surgir a sombra
desse* significante onipotente, desse nome supremo, do onisciente que tctn sempre
sido u armadilha, o lugar eleito da captura, para aqueles que têm necessidade cie
civi'. (.'orno cada um sabe o que isso quer dizer, crer nisso, isso pode querer di/ci.
isso quer sempre dizer, as pessoas mesmas que crêem o afirmam e dizem no, c a
fcoí j;i lldeísia, só se pode crer naquilo do qual não se está seguro. Aqueles que
csirto seguros, bem, justamente, não crêem nisso. Eles não crêem no Outro/eles
estão seguros da coisa. Aqueles são os psicóticos. E é por isso que é perfeitamente
possível, contrariamente ao que alguém dessa Escola escreveu a propósito da ///'v
toritt Ju Loucura de Michel Foucaull - ao qual não se pode reprovar senão uma
coisa, é de não dar da psicose essa formulação, por falta de ter assistido a meu
st-miliário sobre o Presidente Schreber™ - há um discurso perfeitamente coerente
ija loucura, ele se distingue por isso, que ele está seguro de que a coisa sabe.

Hu os deixarei nesse ponto — são duas horas — aonde eu os conduzi hoje. Qual
deve ser, qual pode ser esse desejo do analista, para se sustentar ao mesmo (empo
nesse ponto de suprema cumplicidade, cumplicidade aberta, aberta a que? A sur
ptvsa, O oposto dessa espera onde se constitui o jogo em si, o jogo corno lal é o
inesperado. O inesperado não é o risco. A gente se prepara para o inesperado. O
inesperado, mesmo, se vocês rne permitem um instante voltar a esse esboço de
iv-itiimração para-euleriana que tentei lhes dar como necessária ao monos paia
certos conceitos, a saber, o oito invertido, porciúncula cujo campo externo ê t',ss;i
faixa de Moebius que deve necessariamente atravessá-la, à porciúncula. vocês ve-
rão que o inesperado encontra aí sua aplicação admirável. Porque, o que è o íiic?.
perado senão o que se revela como sendo já esperado, mas apenas quando acoute •
cr1,' í ) inesperado, de fato, atravessa o campo do esperado. Em torno desse jogo da
espera, e fazendo face à angústia, como o próprio Freud, nos textos fundamentais
•iohif o lema, o formulou, em torno desse campo da espera nós devemos descrevi"!

o esiatiilo do que é do desejo do analista.
l i o que eu retomarei dentro de quinze dias, posto que da próxima vê/ mis

leremos um seminário fechado.

Tradução; Letícia P. Fonseca
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Notas
" Segundo o Dicionário Robert: jogo de a/ar no qual duas pessoas mostram rápida c

simultaneamente um certo número de dedos, estendidos, gritando um número.

Ganha aquele que dá o número certo de dedos.

N.T,
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Nestes primeiros passos de meu seminário fechado, é obrigatório, certamente,

que as coisas não tomem de imediato, nem sua forma, nem seu estilo, nem seu

método, e que certas coisas fiquem em suspenso. Nosso amigo Leclaire lamentou

que não tenha havido aqui nenhuma resposta, quero dizer, pública, ao que escre-

veu Jacques-Alain Milier, cujo texto foi posto à disposição de todos.

Então, dou inicialmente a palavra a Leclaire que vai trazer, a propósito, algu-

mas observações, que não terão apenas o interesse protocolar de sublinhar a im-

portância desse texto de J.A.Miller, mas de dar a ele uma resposta propriamente

analítica. Esta intervenção de Leclaire vai ser breve. Jucques-Aluin Milier lhe res-

ponderá, se julgar adequado e oportuno. Isto não deverá de modo algum avançar

muito sobre o conjunto de nossa sessão de hoje. a qual, lembro-lhes, é consagrada

à atenção que eu pedi que ise dispensasse ao texto O sofista, sobre o qual ímervii ; M > ,

em ditas comunicações também densas, - donde, teremos um programa muito

pesado - Audouard, inicialmente, Kaufmann, em seguida.

Serge Leclaire - Tentarei ser breve, e apesar disso, responder a Milier. isto é. paia

anunciar de imediato o tom, tentar dizer que a posição de psicanalista é irredutível a

qualquer outra, e diria mesmo mais, não apenas irredutível, mus talvez, propriamente

Calando, inconcebível. Eu o farei me apoiando no texto de Milier do dia 24 cie feverei-

ro, e. mais precisamente ainda, naquilo que, nele, faz sua fascinante perfeição.'"

Km seu upaixonante objetivo de interrogar os fundamentos da lógica, da lójíiwi

que cie chama lógica, e de reunir na obra de Lacun os elementos de uma iogicii do

HÍgnificante, Milier chega a nos apresentar um maravilhoso discurso, e uflo exon

durei dele a satisfação que tive ao lê-lo, já que as circunstâncias não me deiam <i

oportunidade de ouvi-lo. O ensaio de Milier tem, eu creio, o cuidado de ser, corno

seu objeto, um discurso lógico ou mesmo arqueológico, corno ele da, e .solm-tmlo

nu) discurso susceptível de compreender o outro discurso, o discurso saído d«t ex

periêncin analítica.
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Ora, para chegar a tal discurso, aquele que Milier tenta sustentar, é preciso, se
assim posso dizer, sustentar firmemente o ponto que, justamente, torna possível a
articulação de um discurso lógico, isto é, esse ponto que nos é por ele mesmo

apresentado como o ponto fraco, tonto quanto cruciai, de todo discurso, a saber, o
ponto de sutura. É preciso compreender, lembra Milier, que a função de saturação

não é própria do filósofo. Importa que vocês estejam persuadidos, nos lembra ele.

insiste mesmo, que o lógico, como o lingiiista, em seu nível, sutura. Eu estou bem
persuadido disto. É claro que Milier, ele também um lógico, ou arqueólogo, ele

também sutura. Mas, eis justamente onde está a diferença. O analista, qualquer

que seja, e mesmo quando ele tenta discorrer sobre a análise, o analista não sutura
ou, pelo menos, ele deveria se esforçar, como dizer, se preservar dessa paixão.

Eu poderia me deter aqui. Seria evidentemente a forma mais breve. Entretanto,
eu gostaria de tentar argumentar um pouco mais. Sutura, é dizer rapidamente. De
que se trata exatamente? Em que consiste esse ponto de sutura de que se fala?

Uma das proposições sublinhadas no texto de Milier, que constitui um de seus

eixos, um dos pivôs, é esta: é no enunciado decisivo "o número atribuído ao con-
ceito da não-identidade a si é zero" que se sutura o discurso lógico. Longe de mim
a ideia de contestar a importância desta observação. Bem ao contrário, ela é útil
tanto para o analista quanto para o lógico. Mas eu gostaria de ir mais longe t

interrogar o interesse de Milier pelo conceito da não-identidade a si. Em seu texto,

a introduçflo deste conceito da não-identidade a si sucede aquele, não menos fun-

damental, da identidade a si, que é antecipado a propósito de Frege, mas evocando
a proposição de Leibniií, u saber, "idênticas são as coisas das quaí.s uma pode ser

substituída por outra sem que a verdade se perca." É a partir daí que se chega a

esta outra proposição destacada no texto de Milier, a saber: "A verdade é, cada
coisa é idêntica a si."

Eu tive bastante cuidado, nesse texto, de retomar aí também a questão da coisa.

O que é esta coisa idêntica a si? Milier não silencia sobre isto, ao contrário, ele nos
precisa, tenta precisar para nós, nas páginas 6 e 7, as relações do conceito, do

objeto e da coisa. O objeto - eu resumo talvez - é a coisa enquanto que ela é uma e
D conceito é o que subsume, se compreendi bem, a existência do objeto. Cada coisa é
idêntica a si, o que permite ao objeto, a coisa enquanto uma, cair sob uni conceito. Eis

aí uma proposição que ele nos diz axial. "Idênticas são as coisas das quais uma pode
ser substituída por outra sem que a verdade se perca". É preciso que a coisa seja idên-

tica a ela mesma para que a verdade seja salva, e aí encontramos, eu penso, o que dá o
tom, o cuidado mais importante deste texto, isto é, salvai" a verdade. Aqui, ainda, não
é necessariamente urn cuidado que seja radicalmente estranho ao analista, mas penso
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que não ê um cuidado essencial, nem sobretudo, seu único cuidado. Eu lhes disse, o
analista não sutura, ele não tem o mesmo cuidado, não tem necessariamente u cuidado

de salvar a verdade.
Na proposição "a verdade é, cada coisa é idêntica a si", o analista diria, natural-

mente mais ou menos, "a verdade é também", mas a realidade é também, e a

realidade, para o analista, é encarar a coisa como não sendo uma, encarar a possi-
bilidade do não-idêníico a si. Eu não digo que Milier não o faça, mas ele o Ia/

bloqueando imediatamente o "não-idêntica a si", o conceito do "não-ídêntico a si",
através do sígnificante, do número zero. Tentarei me fazer compreender de uma

maneira uni pouco mais viva.
Se se renuncia, por um tempo, à salvação da verdade, da verdade com um grau

de V, o que é que aparece? O que aparece é a diferença radical, dizendo de outro

modo, a diferença sexual, a diferença dos sexos. Podemos encontrar, disso, uma
referência extremamente precisa na obra de Freud. No momento em que, discutiu
do a realidade da cena primitiva, a propósito da observação do Homem dus //»/*«

'"ele se interessa pela problemática da castração em suas relações com o erotismo

anal, lhe vem esta expressão curiosa: um conceito inconsciente. Ele se desculpa,
ele n5o sabe muito bem de onde isso vem. isso lhe vem do inconsciente. Ele propõe

um conceito inconsciente. E de que se trata neste conceito inconsciente? Traia se

certamente de uma unidade, de uma unidade que é o conceito, mas de unia unida-
de que recobre coisas não idênticas a elas mesmas, que recobre, em seu exemplo,

as fezes, a criança, ou o pênis, por que não, além disso, o dedo, o dedo eorlíklo ou
a pequena espinha tio nariz, quem sabe, o nariz? Temos a introdução de wn coo

ceito inconsciente, a tioção de conceito inconsciente e, no primeiro exemplo de
Freud, o que lhe vem? Uma pequena coisa podendo ser separada do corpo, mais
precisamente uma pequena coisa, digamos, indiferente, que não é, em si mesma,

singular.
Será que temos aí o conceito, ou a realidade, de uma coisa não idêntica a sí

mesma? Não irei até pretender isto, gostaria simplesmente, voltando desta w/ ã

experiência da análise, de lhes dar um outro exemplo de um desses casos em qur
se poderia estar embaraçado nessas referências fundamentais da identidade a si,

da nío-identidade a si.
Assim, sempre na experiência do Homem dos Lobos, há muitos roomenlos cm

que sua experiência gira, revira, em que alguma coisa muda radicalmente, Nu
Suplemento à história du uma neurose infantil '", que nos oferece Rtilh Mack

Brunswick, ela assinala textualmente um desses momentos em que o mundo « - . t i a

cm torno de seu eixo, em que a estrutura do mundo, a ordem do mundo parixt; w
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evaporar. É no momento em que, inquieto com a presença dessa espinha em seu

nariz, o Homem dos Lobos, tendo consultado um dermatologista, ouve-o dizer que
nio há nada a fazer, essa espinha permanecerá a mesma, não mudará, não há o que

fazer, não tem-se que cuidá-la, nem tirá-la. Vocês me dirão: essa espinha, pois, é

muito exatamente uma dessas coisas, como tal, que se vê coincidir com ela mes-
ma? É dizer que ela é idêntica, que ela pode ser reconhecida como idêntica? Eu

não penso assim de modo algum. A prova ê que ele vai ver um outro dermatologista,
faz com que se tire a espinha, experimenta, além disso, um êxtase agudo no mo-
mento em que essa espinha é extraída. Ele é aliviado dela por um tempo. De novo,
o véu que o separava do mundo se esgarça e ele está, de novo, presente no mundo.

Bem entendido, isso não dura, e o que substitui a espinha é um buraco. E, bem
entendido, sua preocupação delirante — enfim, o delírio não é feito para nos ator-
mentar - vai ser o que se vai poder fazer desse buraco, dessa cicatriz, desse peque-

no traço. Não se o vê, mas ele, que tem seu espelho e que olha constantemente seu
nariz, vê esse buraco. O momento decisivo, um outro momento decisivo, que desta

vez o decide a começar um novo trecho da análise, é quando lhe dizem que as
cicatrizes não desaparecem jamais. Aqui é, ainda, a mesma coisa, quer se trate da
espinha ou da cicatriz da espinha, coisas diferentes, são entretanto as mesmas
coisas. Para ele, também, aí, o mundo gira em torno do seu eixo, ele não pode mais

viver assim, é complelamente insuportável,
Na formulaçSo que nos propõe Miller e que, devo dizer, tem servido muito à minha

reflexão, penso que talvez falte uma passagem pela problemática, digamos, da identi-
dade dos zeros. O que faz com que um zero pareça com outro zero, quando se se dá
conta pelo menos que o conceito de zero é precisamente "o que parece mais", e que é aí

que encontramos o que é essencial da identidade, quando alguma coisa da ordem do

zero aparece. Por quê? Porque, justamente, ele nos apresenta esta diferença radical.
Quando digo que o analista não sutura é porque é necessário, em sua experiên-

cia, que mesmo o zero não lhe sirva para esconder a verdade de uma diferença
radical, isto é, em últ ima análise, ou na realidade última da realidade sexual- Pois,

o que é que ele vê, se não sutura?O que é que ele pode ver? Ele pode ver justamente

esta diferença radical, a realidade do sexo subtendida pela castração fundamental.
Ele pode encarar o enigma da geração, nSo apenas aquela do engendramento da

sequência dos números, mas da geração dos homens, E ele pode talvez entrever,
então, a verdade de um lado que é, muito exatamente, aquele da morte. Dito de
outro modo, não penso que o analista, de algum modo, possa se situar fundamen-
talmente em relação à verdade. É uma dessas diferenças, é uma dessas dimensões.

Para ele, é muito importante a dimensão do engodo ou do engano, sem que, no
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entanto, por outro lado, privilegie o outro, como se diz, alógtco. Poder-se-ia dí/cr

que o domínio do analista é sobretudo um domínio necessariamente a-verídico.
[>e!o menos em seu exercício.

O analista se recusa a suturar, eu lhes disse. De fato, ele não constrói um discur-
so, mesmo quando fala. Fundamentalmente, e é nisso que a posição do analista é
irredutível, o analista está à escuta. E tudo o que se diz ao analista acima, eu «í

incluído, os discursos escutados podem aclarar. Ele está à escuta de que? Ele esto

ã escuta do discurso de seu paciente e, no discurso de seu paciente, o que o interes-
sa é precisamente saber como é costurado, por ele, este ponto de sutura. Como só
costurou, pelo paciente, peio discurso de seu paciente, este ponto particular de

sutura onde necessariamente, com efeito, se sutura um discurso lógico.
Neste sentido, tudo isso que nos traz Miller nos é exatamente precioso. Se Miller,

a de nos diz isso em sua agradável introdução, se situa, ele, para nos falar, em um
ponto de uma topologia de duas dimensões, nem aberta nem fechada, logo, nem
fora nem dentro, concordo. E, ainda mais, que ele ocupe esse lugar, nós lhe atesta-

mos, seja. Mas o analista, ele, mesmo quando fala ou quando se esforça para falar,
sempre à escuta do discurso do outro, bem, é sobretudo como o sujeito do discurso
lacaniano, isto é, ele não tem lugar e não pode tê-lo. Ele estará do lado da verdade
da morte ou do lado do sujeito, quer dizer, necessariamente evanescente, sem lu
gm, sem ocupar jamais, verdadeiramente, qualquer lugar.

Ktitendo que esta posição ou esta não-posição do analista possa provocar ver t i -

gem no lógico, no apaixonado pela verdade. Pois ele é, com efeito, a testemunha,
nu sua açSo, desta diferença, ela radical também, entre, digamos, um "suturanic",

entre um desejante suturado e um que se recusa a suturar, um "não-suturante", um

desejante-nSo-suturar. Sei bem que de uma certa maneira esta posição é insuportá-
vel, mas acredito que, o que quer que se faça, n3o deixaremos - e você também.
Miller , você não deixou - de tentar colocar, ou como se diz, remeter o anal is ta a
seu lugar. Felizmente, aliás! Pois, que ele aí se meta sozinho - isto acontece - por

lassidão, ou que se tente aí contê-lo, uma coisa é certa, o dia em que o anulÍMa
estiver em seu lugar, nSo haverá mais análise.

Jucques iMcan - N3o indicarei aqui, nem lembrarei, que os coisas que tenho
introduzido nas duas últimas aulas são, evidentemente, de modo a dar certas i i tdi

caçoes antecipadas sobre as questões que Leclaíre coloca aqui, de uma maneíiit
mui to pertinente.

N;ki tive tempo de afinar os violinos, se assim posso talar, antes (...) este ligado

sios trabalhos de cada uni, Miller esteve muito ocupado essas últimas semanas. Isto
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fez com que eu não tenha podido dar toda a importância que poderia ter dado à

intenção de Leclaire de falar. Miller está, então, livre, no momento, já que n3o tem

nenhuma comunicação prevista, para me responder agora, ou adiar sua resposta.

Para que ela não fique muito distante, mesmo que a ocasião se apresente, estou

pronto para lhe dar a palavra no começo da próxima reunião aqui, do próximo

curso que, simplesmente, será colocado no lugar de nossas conversações.

Em outros termos, você quer responder em oito dias, ou quer responder imedi-

atamente, Miller?
Jacques-Alain Miller ~ Em oito dias eu me arranjaria muito melhor,

Jacques Lacan - Concordo. Muito bem, não há qualquer inconveniente que

vocês improvisem sobre as proposições que foram aqui antecipadas e que merecem

um exame muito, muito sério. Donde, vocês têm a palavra em primeiro lugar.

Dou a palavra, imediatamente.a Audouard.1"

Xavier Audouart -

Nd,
Mévei
TEattu

Sim
Está certo
É assim
De acordo

Tí(iT|V Indubitavelmente
MÚXet ys Perfeitamente
ScKpéírcatOt Evidentemente
Aéyeig áX^Oécrrata Dizes a verdade
Aé^E Pode falar
TIÔÇ Xéyetç ^ QUC acha?

vow Est(H1 U)(a|mcme de acordo

Eis as palavras de Teeteto, este "bem-aventurado jovem", escolhido em teu círculo,

oh! Sócrates. para lazer eco ao discurso maíêutieo do Estrangeiro, oferecer em réplica

seu desejo ao desejo do Estrangeiro.
É de um extravagante "bem-aventurado jovem" que me vejo constrangido hoje a

desempenhar o papel diante de vocês, fisgado que sou pelo anzol do mestre, antes de o

ser peio do questionário. Não pensam vocês escutar irresistivelmente, assim, se abrir e

se fechar, como uma válvula, a boca de Teeteto, como a sucção do ar pelo peixe que se

asfixia na mão do pescador? Um Estrangeiro chega ao círculo no qual Sócrates marcou

encontro na véspera. Ele vem da Eléia, de perto dos discípulos de Parmênídes e Zenão.

Km nossos dias. ele nos viria seguramente dos Estados Unidos, Talvez ele esteja hoje

entre nós, talvez ele esteja hoje em nós, por que nSo? Este outro viria a nosso círculo

-366-

ili' 26 df nittio de /W)5

nos interrogar sobre o solista, que colocou a verdade em maus lençóis, desde que ele a

tez perder suas bases mesmas, sua referência à verdade.

A prova, o começo do diálogo de Platão nos dá sem nos dizer. Ninguém saberá,

com efeito, neste diálogo concernindo a definição do pescador de anzol, quem é o

peixe e quem é o pescador... A boca de Teeteto se abre e se fecha sobre H anzol

atirado pelo Estrangeiro, mas o Estrangeiro é bem mais o peixe, pois o propósito

de seu discurso é escapar das redes lançadas pelo sofisía. Mas o soflsta, ele mesmo,

não é ele que é preciso apanhar e prender na rede, pescando-o com o fio das

dicotomias, graças as quais se esperará, enfitn, sua definição? Onde passou, então,
o pescador?

Seguindo o ponto de vista que se adota, Teeteto-o-peixe pescará a posteriori, na

boca do Estrangeiro, a verdade que ele quer apreender. Ou então o estrangeiro pescará,

na concordância de Teeteto, a rendição do solista. Ou não seria, sobretudo, o sotísta

quem pescou, à custa de iscas, os dois que falam dele, já que, afinal de contas, o

Estrangeiro e Teeteto v8o se enlinhar no jogo de um enorme sofisma que consistirá cm

utilizar, desde o começo do jogo, como base essencial de seu encontro, aquilo mesmo

que eles buscam obter nesse encontro, que a participação, a comunidade, a xoivwvíâ

dá, no jogo do que este é e do que é o outro, um estatuto aceitável aos <pvT«op.ã ia aos

simulacros, dos quais o sofista sustenta que é pura e simplesmente não-ser.

Mas, da mesma maneira que o peixe é o verdadeiro pescador, que o pescador se

faz sobretudo o peixe de seu peixe, que o pescador passa no peixe e o peixe no

pescador, da mesma maneira, vocês o irão reconhecer, o método graças ao qual o

Estrangeiro vai perseguir a definição do sofisui e que evoca a dicotomia, faz passar

a sujeito o que antes era predicado, colocando inicialmente, por isso, um sujeito nu

origem, independente dos sujeitos e predicados que engendrou. Este sujeito que c

inicialmente o pescador de anzol, e que em seguida vai se tornar o sofista. eu o

ilustro para vocês com uma referência ao texto:

"O Estrangeiro; Que poderíamos então propor quefosx minimamente fdcil di'

conhecer, comportando uma definição tão trabalhosa quanto a dtt quali/ticr

outro assunto mais importante? O pescador de anzol, por exemplo, não é a»i

assunto notário e e/ue não exige atenção demasiada?

Teeteto: Sim

O Estrangeiro: Entretanto, no método que ele comporta, etn stui dcfiiií^íJn,

mio deixaremos, espero, de tirar proveito para o fim que perseguimos.

Teeteto : O bem-aventurado jovem! Seria excelente.
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O Estrangeiro: Muito bem! Eis por onde o abordaremos. É uma arte. ou, se não

uma arte, qualquer outra faculdade que lhe reconheceremos?
Teeteto: Negar-lhe a arte seria a resposta menos admissível.
O Estrangeiro: Mas, tudo que é verdadeiramente arte se resume, em suína, a

duas formas.
Teeteto; Quais?
O Estrangeiro: A agricultura e todos os cuidados consagrados â conservação

dos corpos mortais; todo trabalho relativo ao que, composto e fabricado, se

compreende peto nome de objetos mobiliários; enfim, a mimética; todo este

conjunto não tem verdadeiramente direito a um único nome?

Teeteto: Como assim? Que nome?
O Estrangeiro: Para tudo aquilo que, de urn não-ser anterior, leva-se posteri-

ormente ao ser, levar é produzir; ser levado é, podemos dizer, ser produzido.

Teeteto: Certo.
O Estrangeiro: Ora, este poder é próprio a todas as artes que acabamos de

enumerar.

Teeteto: Com efeito,
O Estrangeiro: Produção. ELi pois o nome sob o qual é preciso reuni-los.

Teeteto: Seja.
O Estrangeiro: Depois disso vem tudo que tem a forma de disciplina e de

conhecimento, depois, ganho pecuniário, luta, caça. Com efeito, nada disso

tudo se fabrica, é preexistente, já produzido, ora se o captura pela palavra ou
peia ação, ora se o defende contra quem o quer capturar. O melhor seria

então, em suma, juntar todas essas partes sob o nome de arte de aquisição.
Teeteto: Sim, isto estaria bem, com efeito.
O Estrangeiro: Ac/nisicão e produção abarcando assim o conjunto das artes,

sob que título, Teeteto, devemos colocar a arte do pescador de anzol?

Teeteto: Em algum lugar na aquisição, evidentemente. "

NSo vou fazer toda a definição dicotômica do pescador de anzol, mas, para lhes

indicar o estilo mesmo pelo qual se o obtém, e que o comentarista resume como
arte de produção ou de aquisição, arte de aquisição que, seja por troca ou por

captura: arte que, por captura, seja por luta ou por caça; arte que por caça seja ao

género animado ou ao género inanimado... Eis aí a dicotomia que deixou, como eu
dizia, na origem, o verdadeiro sujeito. Foi a partir deie que se começou a dicotom izar.
Da mesma maneira pode-se referir à outra série de dicotomias que vai ser a caça

aos vivos, logo, ao género animado, dividido em viventes marchadores ou nadado-
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ws, nadadores que podem voar ou que ficam na água; é então a pesca, que se f a/ por
mt-tíi de barragens ou batendo na presa. Ora, no final das contas, nesta primeira

aproximação da definição do pescador.de anzol, e, mais longe, do sofista, sob que Iti/
cio vai se manifestar? Vejam, sobretudo. O esquema será a arte de triar o semelhante, ou o
iiii-lluir. por purificação. Arte de triar o melhor que se fará dentre coisas corporais ou

espirituais, .sobretudo espirituais, bom, ou então, arte de triar coisas espirituais e que seni
cniíio correção ou ensinamento. Ensinamento que será então ensinamento de ofícios ou
i-iliR-ação. Educação que será ou admoestação ou refutação...

Mas, o que então o Estrangeiro quer assim reunir, que já está aí e, ao mesmo
(1-inpo, já é perdido? Este sofista nSo é inapreensível desde que é posto como puni
iii i;.'i»m do discurso que se vai manter a seu respeito? Todo sujeito de discurso não

c velado tão logo o discurso começa, porque envelopado pelo discurso mesmo?

( > i a , lembremos de passagem, o Sofista é justamente aquele que se esconde atrás
iio sou discurso, não podendo rubricá-lo e torná-lo verdadeiro por seu reconheci
monto, e envolvendo os outros e aí se deixando envolver ele mesmo. Mas é justa
monif contra isto que protesta o Estrangeiro, mostrando o caráter de desvdamento,

do purificação, de xáOcco,0t,c;, daquele que ele acredita ser o educador verdadeiro.
Não posso resistir, ainda, a ler para vocês a passagem em que o Estrangeiro tmia

iMi i i i r este educador verídico, ou verdadeiro. Ele fala do sofista:
"O Estrangeiro: /Os sofistas, pois] põem a seu interlocutor, «/w.v/fw «h

f/itais. acreditando responder alguma coisa válida, ele, não responde mídu

í/ne valha. Depois, verificando facilmente a futilidade de opiniões itio tft
n/ntes, eles as retinem em sua crítica, confrontando umas com as oulnis f,
por esta confrontação, as demonstram, sobre os mesmos objetos, com ci

mesmos pontos de vista, sob as mesmas relações, mutuamente contradita-

rias. Ao percebê-lo, os interlocutores experimentam um descontentamento

filtra consigo mesmos, e disposições mais conciliatórias para com «>. <>u

tn>s. for um tal tratamento, tudo o que eles tinham. d<t opiniões or^ulltosax

c frágeis sobre si mesmos lhes é arrebatado, ablação em tjiw o ouvinte

encontra o maior encanto, e o paciente, o proveito mais duradouro. ('um

efeito, meu jovem amigo, um princípio inspira aqueles que praticam <•*><•
inctodo purgativa, aquele mesmo que faz dizer aos médicos do corpo t/w,

du alimentação que se lhe dá, não poderia o corpo tirar proveito CHIIHHIH»

os obstáculos internos, e outra coisa, não fossem evacuados. E/ex fiyntin,

t'ntíh>, a propósito da alma a mesma ideia; ela não alcançará, do I/HC \e

lhi' possa ingerir de ciências, nenhum benefício, até (/tte se tenha siihnt>ii

di> à refutação e que, por esta refutação, lhe fazendo vergonha de si tiu-s
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ma, se tenha desembaraçado das opiniões que fecham as vias cm ensino,

levada ao estado de pureza manifesta e a acreditar saber, justamente o que

ela sabe, mau nada além ".

"Acreditar saber, justamente o que ela sabe, mas nada além "

Não temos aqui a expressão mais impressionante de urna tautologia à qual

leremos de retornai"?

Aqui vai começar um encaminhamento lógico para o qual peço toda sua

atenção e do qual não quero dar uma ilustração muito pesada referindo-me, sem

cessar, ao texto. Resumo, pois:

1 - Paro instruir a juventude sobre qualquer coisa, é preciso conhecer todas as coisas.

2 - Ora, ser onisciente é impossível. É, pois, para o sofista, um falso-semblante.

"E então? Quando se afirma que tudo se sabe e que tudo se ensinará a

(nitrem por quase nada e quase em um nada de tempo, não é preciso pensar

que se trata de, uma brincadeira?"

Esta brincadeira é a mimética, que vai substituir a realidade por imitações e

ilusões:

"Assim ", eu cito, " assim, o homem que se. dá coma capaz, por uma arte

única, de tudo produzir, sabemos, em suma, que ele não fabricará senão

imitações e homónimos das realidades. Hábil, na sua técnica de pintar, ele

poderá, exibindo de longe seus desenhos aos mais inocentes entre os meni-

nos, lhes dar a ilusão que tudo o que ele quer fazer é perfeitamente o mes-

mo que criar a verdadeira realidade. "

Ora, esta imitação pode também ser realizada pelo discurso, enquanto que nós.

continua o Estrangeiro, nós somos, pela experiência, chegados ao fim das

<|, das ilusões. Eu cito:

"Para a maior parte, daqueles que escutaram, nessa idade, tais discursos,

não é inevitável, Teeteto, que passada uma sequência suficiente de anos,

com o avançar da idade, as coisas abordadas de perto, as provas que os

obrigaram ao dam cantata das realidades os façam mudar as opiniões

recebidas então, achar pequeno o que lhe havia parecido grande, difícil o

que parecia fácil, uma vez que os simulacros que as palavras transporta-

vam se desvaneceram diante das realidades vivas ? "
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Teeteto, o bom rapaz, responde:

"Sim, tanto quanto, na minha idade, pode-se julgar. Mas peruo que, eu, f ti

sou ainda daqueles que uma longa distância separa ".

"Os simulacros que transportam as palavras desvaneceram diante das realida-

des vivas", será que vocês não escutam o psicanalista designar a seu paciente "cu-

rado" a janela pela qual ele vê, enfim, a realidade?... e pela qual, se o paciente,

enfim, verdadeiramente conseguiu, não deixará de se jogar ele mesmo. Em resu-

mo, é o Estrangeiro vindo diretamente dos U.S.A., isto é, de nossos "usos".

Assim, à luz de nossa experiência, de nossa sabedoria e de nosso amor pela

Realidade, compreendemos que o sofista é um mágico, um ilusionista. E que fabri-

ca ele? Simulacros, <pcçvTá0u.âTâ, e que são então os simulacros? Bem, não são

cópias. Diferentemente dessas últimas, são construções que incluem o ângulo do

observador, para que a ilusão se produza no ponto mesmo em que o observador se
encontra. Cito:

"O Estrangeiro: A primeira arte que distingo na mimética é a arle de t-upitir.

Ora, copia-se mais fielmente quando, para aperfeiçoar sua imittn-ão, tnitm

se emprestado ao modelo suas relações exatas de comprimento, l<trniini <•

profundidade, e que, além disso, se põe em cada parte as cures i/nf iltc

convêm.

Teeteto: Como? Não é assim que todos aqueles que imitam tentam jazer?

O Estrangeiro: Não aqueles, pelo manos, que devem modelar tn< pintar algu-

ma obra de grande envergadura. Se eles reproduzissem, com efeito, C.V.VK-V

belezas com suas verdadeiras proporções, tu sabes que as partes superiores

nos parecem muito pequenas, e as partes inferiores muito grandes, puis iv-

nios umas de perto e as outras de longe.

Teeteto: Perfeitamente.

O Estrangeiro: Será, que, dando férias ã verdade, os artistas, de falo. niin

sacrificam as proporções exatas para aí substituir, em suas figuras, í/.v />>»

porções que vão criar ilusão?

Teeteto: Perfeitamente.

O Estrangeiro: Então, à primeira dessas produções, ttão é justo clitumir d f

uma cópia, eíxovq;, desde que é fielmente copiada do objeto?

Teeteto: Sim

O Estrangeiro: E esla parte da mimética não deve ela se c/iatnen pelo nome

que lhe demos anteriormente, a arte de copiar?

Tenteio: B justo.
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O Estrangeira: mas, o que? Como chamar isto que, a espectadores desfavora-
velmente situados, parece copiar o belo, rnas que, para olhares capazes de

abarcar plenamente tão vastas proporções, perdeu esta pretendida fidelida-

de de cópia ? Isto que simula assim a cópia que ele não é de modo algum,
não seria um simulacro ? "

O sofista cria pois ilusão, mas do ponto de vista mesmo onde se encontra seu
interlocutor. Ele cria representantes da representação, cópias do simulacro,
Vor.stellungsreprãsentanz. Sua arte é a arte do fantasma.

É aí que vai se introduzir a questão que se poderia acreditar ser o essencial do
diálogo. Que estatuto dar ao não-ser, n isto a que falta o ser no simulacro? E, no
entanto, nossa maneira de introduzi-lo tende sobretudo a nos fazer pensar que não
é, na realidade, sobre o estatuto do não-ser que o acento é posto, mas certamente
sobre este pequeno desvio, esta pequena deformação da imagem real da cópia que
se atém ao ponto de vista particular observado... ocupado pelo observador e que
constitui a possibilidade de construir o simulacro, obra do sofista.

Na verdade, o não-ser põe assim, e para nós, a questão do sujeito, porque, se a
<p(xvTãop.â é possível, é por causa do lugar particular que o sujeito ocupa em
relação ao sujeito universal e onividente. Estaríamos fundamentados em pensar
que o diálogo sobre o estatuto do não-ser é transponível em um diálogo sobre o
estatuto do Sujeito.

"Pois bem, comecemos, Diíe-ine, o que absolutamente não é, temos nós a
amlácia de proferi-lo de alguma maneira?"
E Teeteto responde sutilmente:
"Por que não? nOç yàff ov"

Mas o estrangeiro segue sua infalível lógica, fundada sobre umu lógica cuja
verdadeira falha só nos aparecerá bem mais tarde. O não-ser não pode se atribuir a
nenhum ser. Donde se segue que, sob qualquer forma que seja, o pensar é impossí-
vel, mas o é em excesso, pois que é já fazer dele uma unidade e subsumir o ser sob
o conceito de unidade. O sofista espera, cheio de ironia, que seu paciente - a
palavra é de Platão, como viram ~ se atola nessa trilha:

"O Estrangeiro: Por consequência, se afirmamos que ele possui (o sofista)

uma arte de simulacro, usar tais fórmulas será lhe tornar fácil a resposta,

facilmente ele voltará contra noa nassas fórmulas, e, quando nós o cha-

marmos artífice, de imagens, nos perguntará o que, ao final das contas, nós
chamamos imagem. Precisamos então procurar, Teeteto, o que se poderá

bem responder a este espertalhão.

Lição de 26 de maio de 1965

Teeteto: Responderemos evidentemente com as imagens das águas e dos espe-
lhos, as imagens pintadas ou gravadas e todas as outras coisas da espécie.

"O Estrangeiro: E claro, Teeteto, que tu jamais encontrastes uni aofista.

Teeteto: Porquê?
O Estrangeiro: Ele tem o ar de um homem que fecha os ollms ou que ntiu tem

olhos de modo algum.
Teeteto: Como assim?

O Estrangeiro: Quando tu lhe responderes neste sentido, se tu vieres a lhe
falar do que se. forma nos espelhos ou do que as mãos fabricam, ele rirá de

teus exemplos, dados por um homem que vê. Ele simulará ignorar espe-
lhos, águas e, mesmo, visão, e o que lhe pedirá é unicamente o que se t/ci••<•
tirar desses exemplos".

Essa trilha, então, é que "dando ao sofista o domínio do simulacro e, por ohm
dele, o engano, afirmaremos que sua arte é uma arte de ilusão? Diremos, irmão,
que nossa alma se forma de falsas opiniões pelo efeito de sua arte?" Donde, scjjue-
se que, em nossa alma, há seres que não são e não-seres que são. Nós nos t-mlim
Ihamos na contradição. Se dizemos que o sofista é um bem sucedido cm sua im
postura, então dizemos nesse mesmo momento que o não-ser pode ser. já que aí e U.'
se efetua e chega mesmo a defini-lo.

Se queremos f a SM r desaparecer o não-ser, é preciso fazer desaparecer o soiístíi
ele mesmo e sua arte. Mas, se não fazemos desaparecer o sofista e sua mie, muito
bem, acreditem se quiserem, é nisso que Platão nos introduz, daqui mesmo, então,
o essencial se perde. Por quê? Porque voltaremos, assim fazendo, ao Pai de nosso*
discursos, a Parmênides, cujo oráculo se escuta sempre: "Não, jamais dobrarás,
pela força, os não-seres ao ser; desta via de busca, desvie de preferência teu pensa-
mento". Assim fazendo, toda via para o parricídio seria fechada, lodo simulacro
seria interditado e, ao fim das contas, para que o Pai seja, seria preciso que o lugar
do não-ser, isto é. do Sujeito, fosse preenchido por esta palavra ínterdhoni ã « j t u i l
níio conviria mesmo responder. O Pai, sendo um monólito inatacável, e o homem,
um cascalho virtual que não pode dele se desprender. Bem-a vens unido solista que
i)u<,*r lornar possível que viremos sobretudo "deus, mesas ou pias" pela |.t,fitç,s de
wus simulacros!

Mas o Estrangeiro, ele se apavora:
• "Eu te fanei, pois, diz ele, um pedido mais veemente.

Qual? Diz Teeteto.

~ Não tne ver, de modo algum, como um parricida".
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Mas, de fato, se ele tem medo, o Estrangeiro, o que é ele então, senão um simula-
cro de parricida?

Gostaria de encurtar o que se segue e resumir em bom "escolastiquês" a doutri-
na que se constitui, ao longo do diálogo, e quer suprimir o Sofista, incluindo-o
numa Aufhebung que não contempla Hegel, Aufhebung sobre a qual iremos nos
interrogar. Cito:

"O Estrangeiro: Ao filósofo, pois, e a qualquer um que ponha estes bens acima
de todos os outros, uma regra absoluta parece ser prescrita por isso mesmo:

para aqueles que exaltam, seja o Um, seja mesmo a multiplicidade das for-
mas, jamais deixar-se impor a imobilidade do Todo: aos que, por outro lado,
movem o ser em todos os sentidos, de modo algum escutá-los, mas fazer seu,
como as crianças em seus desejos, tudo o que é imóvel e tudo o que se move,

e dizer que o ser e o Todo são um e o outro ao mesmo tempo ".

Assim Platão tenta conciliar Parmênides e Heráclito: L'õv e a yévr|0iç, o ser o
vir a ser, os áívr|Tâ, e os xexívr)u,e'và que é imóvel e o que se move, o ser verda-
deiro alcançado pelo pensamento puro e o devir alcançado pela sensação. Ele ado-
ta uma posição intermediária entre o ser e o não-ser. o vir a ser não sendo mtda. Se
é verdade que o ser seja, não é estritamente verdade que o não-ser não seja. O
yévrioiç, o vir a ser, não é ser, mas não é nada. Não há em presença o ser e o não-
ser mas o ser e o outro, que não é não-ser deste ser-aqui senão participando do ser
que ele não é ainda, Assim se constitui a categoria da xoivwvíâ, da participação,
da comunidade, Com efeito, se tão há Jtovvwví^í, entre os géneros, não há rnuis que
uma identidade pura interditando todo pensamento. Se a KOIVWVÍÇ, ao contrário, é
universal, tudo é no todo e o movimento não é senão repouso. Mas a xoivwvíã é
limitada, não importa o que não tem relação com nSo importa o que, mesmo que certos
grupos de letras sejam impronunciáveis, outras são pronunciáveis, pela virtude de
certas letras que, por outro lado, permitem as consonância». O filósofo aparece assim
como aquele que vê o um no múltiplo e o múltiplo no um, o laço como uma oposição
e a alteridade como um laço, que vê que a limitação do ser pelo não-ser funda a possi-
bilidade do todo.

Eis aqui, em resumo, o triunfo do Estrangeiro:
"O Estrangeiro: Assim, ao que parece, quando uma parta da natureza do outro

c uma parte daquela do ser se opõem mutuamente, esta oposição não é, se assim
podemos dizer, menos ser que o próprio ser, pois este não é de modo algum o

contrário do ser que ela exprime. É, simplesmente, outra coisa que não ele.

Teeteto: É certo.
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O Estrangeiro: De que nome o chamaremos então?
Teeteto: Claro que de não-ser, o não-ser que buscávamos a propósito do sujislu",

Daí vai resultar rapidamente uma definição nova do sofista, e não será mais uma
aporia, mas a possibilidade de, enfim, apanhá-la na ponta da linha e submeti) ia a
julgamento. Recusando o não-ser em proveito do outro, o Estrangeiro quis e acreditou
mostrar que o não-ser era apenas criação do sofista porque o sofista recusa dar-lhe uni
estatuto ontológico, conduzindo com astúcia seu paciente a uma contradição inadmis-
sível. E é sobre o terreno mesmo do sofista que a batalha deve ser ganha agora, no
domínio da opinião e do discurso, da verdade e da falsidade. Para o sofista, a falsidade
não existe. Cito ainda:

"Teeteto: Não compreendo porque devemos agora definir em comum o discurso,

O Estrangeiro: E/s algumas razões que, talvez, te farão - se me quiseres
ouvir - compreender mais facilmente,
Teeteto: Quais':1

O Estrangeiro: Descobrimos que o não-ser é um género determinado entre ox

demais e que se distribui por toda a série dos seres.
Teeteto: E exato.
O Estrangeiro: Muito bem. O que nos resta fazer é examinar se ele s? mistura
à opinião e ao discurso.
Teeteto: Por que, então?

O Estrangeiro: Se não se misturam aí. é inevitável que tudo seja venhulaiftt;
se se misturam então se produz uma opinião falsa e um discurso fuisu. O / < / / . <
de que são não-seres, que se os representa ou se os enuncie, eis em xiunn o
que constitui a falsidade no pensamento e no discurso.
Teeteto: De fato.

O Estrangeiro: Ora, desde que há falsidade, lia engano,
Teeteto; Sim,
O Estrangeira: E desde quf há engano, tudo se enche inevitavelmente tic

imagens, de cópias, e de ilusão,
Teeteto: Naturalmente,

O Estrangeiro: Ora, como dissemos, foi exatamente neste abrigo que o ,injís
ta se refugiou, mas ele se obstina em negar completamenta que ai" haja falsi-

dade. De acordo com ele, não há, com efeito, quem conceba nem que/n cti<<n
cie o não-ser, pois o não-ser não tem, sob qualquer relação, nunlmnm pane
com o ser",
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E preciso, pois, estabelecer o ser do falso. Todos os nomes concordam entre si?
Não. Aqueles que concordam exprimem um sentido? Aqueles que concordam en-
tre si exprimem um sentido, os outros, n8o. Nenhuma pura sequência de nomes,

nenhuma pura seqíiência de verbos exprime um sentido, mas apenas o acordo dos

nomes e dos verbos. Eu me dispenso de citar, para nfio alongar meu texto, Além
deste acordo, é preciso ainda um, entre o sentido do que é dito e o sujeito de que se

tala. Donde, se seguirá que o discurso será verdadeiro ou falso. O discurso falso
"diz, pois, coisas que são mais diferentes, para ele, daquelas que são". "Assim, um
conjunto de verbos e de nomes que, sobre um assunto, enuncia, de fato, como outro

o que é mesmo, e como sendo o que não é. Isto parece justamente a espécie de
conjunto que constitui real e verdadeiramente um discurso falso".

Vocês reconheceram o estilo do Estrangeiro, eu espero. Ora, discurso, imagina-

ção, opinião podem relevar desta mesma qualificação, produtoras de ilusões, de ima-
gens, de simulacros. Mas o simulacro, <pávT«,0u,â, será por sua vez dividido em dois,
o simulacro que se faz por meio de instrumentos e a pessoa que faz o simulacro se

prestando ela mesma como instrumento. É isto a mimética. Tisot se faz simulacro de
quem vocês sabem, mas Tisot sabe, ele mesmo, que imita. Outros poderiam não o
saber e, no entanto, imitá-io mesmo assim. Isto se vê por aí todos os dias.

"Eis então, continua o Estrangeiro, dois imitadores que é preciso conside-

rar diferentes um do outro, eu imagi/w. aquele' que não sabe nada e aquele

que sabtí".

Traduzamos: aquele que tem uma referência segura, o outro não tendo senão
uma ôçÇ«. umtt opinião. Ora, o sofista é desses últimos, "ele n3o é do ruí mero
daqueles que sabem, mas daqueles que se limitam a imitar". É, segundo um neolo-

gismo introduzido aqui por Platão, um doxômíno. Este, "em reuniões privadas,

dividindo seu discurso em argumentos breves, obriga seu interlocutor a se contra-
dizer". E, no entanto, não é um sábio, pois não sabe nada,

É tempo de concluir, ou, de preferência, que eu lhes diga porque nSo é muito opor-

tuno concluir. O diálogo platónico é aqui cortado, de fato, mas se recortando. Com
efeito, o Estrangeiro se apeia, a fim de encerrar o sofista em sim definição, sobre o fato

de que o sofista, à diferença do sábio, nada sabe. Não sabe nada o que? O que é a
justiça, por exemplo. NSo tendo dela senão uma ôqsÇ^, uma opinião, ele faz dela,

entretanto, um discurso. Este discurso não se apoia em nenhuma referência séria. Qual

seria uma tal referência? O caminho maiêutico pelo qual o sábio tem tido sucesso em

definir a justiça, de dicotomia em dicotomia, partindo sempre para a direita, se escreve
em grego.
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Este caminho lhe dá uma referência sobre a natureza da justiça e lhe permiti: não

criar simulacro. Mas, de que se trata? Da ideia da justiça que lundu a pesquiso c se

dicotomiza imediatamente? Ou da ideia da justiça que contém nachtrtigliclt. y
posteriori, todas as dicotomias, todas as encruzilhadas do caminho pelo qual se
chega aí?

Quem sabe, então? Aquele que começa ou aquele que chega? O assunto do qual

se parte ou daquele ao qual se chega? O que é este sujeito suposto saber senão o
próprio sábio? Saber o que? Que ele tem sempre sabido precisamente o que precisa
saber. O sofista pretende que saber e não saber dá no mesmo, porque não há vénia

de do simulacro, porque o desvio que cria o simulacro o diferencia tanto da cópia
da realidade quanto da realidade mesma; que o simulacro só instituí o sujeito

incorporando-o corno este desvio mesmo; que o sujeito não é e não pode sei refe-
rência senão trazendo à luz, a cada instante do processo dicotômico, que ele é o
desvio novo tomado em relação a toda referência; que jamais este sujeito sobrevo-
ará como sujeito de conhecimento o conjunto dos desvios em que ele foi instiiuído;

que o sujeito a conhecer é um simulacro, um fantasma. Enfim, ele não pode ser
conhecido senão do ponto de vista particular do sujeito ao qual ele se revela,

E, no fim das contas, unicamente o solista que impede o diálogo solne o solista

de ser um enorme sofisma. Suprima-o um instante de sua leitura, faça dele uni
cético, por exemplo, que nSo dissolve a verdade no discurso, rnas a suspende anu-s
de todo discurso, vocês verão que ele poderia recebei" exatamente as nwsmas ol i jo

coes que o sofista, por parle cio Estrangeiro. Pura o sofista, vocês o .sabem, o \\<-,

mem é a medida de todas as coisas, de tudo que é, como de tudo que ruio c.
O solista mesmo se institui como o zero de onde vai partir a numeração, e como u

/.ero que vai sustentá-la, para que ele mesmo enfim seja obtido por ela. O que permitirá

por exemplo todas as enumerações do Estrangeiro, com risco de que o zero da cheiiudii
seja aqui considerado pelo Estrangeiro como o Um do saber. O cético se declara sei o

zero como um Um designável, na partida. Será fácil para o Estrangeiro mostrar-lhe
que é sábio, pois ele sabe que é, embora seja simulador de níto-saber. Pois o Estrangeira t

- é seu sofisma- tem a ciência no lugar daqueles que não a têm ou que dizem que n < « < «
a têm. Ele se quer o sujeito de todo saber.

O que nós sabemos é que ele fala a nós e de nós cada dia em nossos diviís. qui- t - l < '
fala em nós quando escutamos falar aqueles que falam; ele é a alma obsessiva qiir

freqllenta todos os lugares da análise, e o solista - praza aos céus que ele existe ! U'ml< i

perdido suas referências no desvio constituinte do simulacro, seria nada menos que o
analista mesmo, sua voz não sendo senão a deTeeteto, que o substitui aqui:
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N(jí Sim
Mévei De acordo

'EoTw É bem assim

Aéye Diga sempre

Jacques Lacan - Penso que devemos agradecer a Audouard por seu discurso

extremamente preciso e elegante, que me parece ter inicialmente uma vantagem,
que é, para aqueles que aqui não abriram ainda, segundo meu conselho, O Sofísta,

constituir sua melhor introdução, Acredito que é legítimo proceder, como fez
Audouard, isto 6, ao fim das contas, colocar no ativo de Platão o que nSo é, entre-

tanto, enunciado exatamente, ou seja, esta função fundamental do desvio no que se
teni traduzido impropriamente pelo simulacro, e que é representado peio termo

grego de <p«vtaau,a.
Evidentemente, o importante deste discurso é que ele permite mostrar com que

precocidade, na reflexão filosófica, foi possível, se posso dizer, ser instituído o

estatuto do fantasma. No entanto, quero crer que é exato dizer que Platão não
tenha fundado, assim como dizer, ele não tenha sabido fundar o estatuto da cópia,
ou do que ele acreditava ser a cópia, no fundamento da arte. Quer dizer, a que

ponto é emocionante o assunto no qual avançamos, se tomamos um diálogo de
Platão, posto que devemos mesmo preservar algumas referências disto que tem

sido, se se pode dizer, historicamente, em função de Platão, ainda que seja

englobante, que esta função permaneça sempre, e mesmo para nós.
Eu não ficarei descontente se alguém trouxer um eco, mesmo uma resposta, ao que

antecipou aqui Audouard. E, talvez, depois de tudo, quem sabe, a coisa tentará Jacques-
Alain Miller, ao mesmo tempo que ele responderá a Leclaire na próxima vez. Não

ficarei descontente de saber o que o discurso de Audouard tem inspirado, ou o que pode
lhe inspirar daqui até tu, nos oito dias, ao sair de seus trabalhos pessoais.

Não gostaria de retardai" por mais tempo o passar a palavra a Kaufmann que, certa-
mente, nos 20 minutos que nos restam, apenas poderá introduzir as coisas extrema-

mente fecundas e de uma espécie, de uma feição absolutamente singular e diferente de
que ele houve por bem me dar uniu visão preliminar. Será que você, Kaufmann, se
sente com disposição para, em vinte e cinco minutos introduzir o assunto?

1'ierre Kaufmann - Oh! Sim, na medida em que isso pode se interromper. São

algumas bagatelas, principalmente de referência. É provável que eu não tenha tempo
de desenvolver, mas os textos estando ao alcance de todo mundo, rne limitarei a dar

algumas referências saídas de uma associação de ideias que me ocorreu a propósito do
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Sofísta. Sobre o fim do Sofísta, vocês sabem que é uma questão de número. Comi > ti essa

passagem, me encontrei sonhando com os carneiros de Polifemo, o que me deu curiosi

dade de ir pesquisar do lado de Polifemo. E essa referenciei me pareceu muito útil para que

eu os entretenha. Em particular, o que foi trazido por Polifemo, que atesta que essa
história de pescador de anzol é uma história muito antiga. Aiém disso, é muito difícil

desatar todos os seus nós. Vê-se que o problema das relações entre a questão do
fantasma de um lado, e de outro lado a questão da relação entre os elementos, isto é,
entre o fogo, o ar etc, tudo isto tem certamente circulado no pensamento grego, e eu

acredito que o diálogo do sofistii deve ser extraído desse contexto. Então, me limitarei a
dar algumas referências às quais me reportarei.

Sobre Polifemo, dispomos de um certo número de textos. Há, inicialmente, tem

entendido, o texto arquétipo no que concerne à sofística, ou seja, Oú-tiç. A questão

grave — vocês conhecem a passagem — quem é? Ninguém. Isto, em resumo, nos pro-
põe, de saída, o problema mesmo que se discutirá no Sofísta, mas de um outro ponto de

vista, isto é, quais podem ser as consequências do emprego do oúx, Platão, precisa-
mente, responderá que para interpretar corretamente a desventura de Polilemo na

Odisseia65, importa distinguir entre oòx, isto é, a negação de évavríov, digamos a
negação fundada sobre o princípio de identidade e, por outro lado, o prj, (.JIKT dwr,

uma negação diferencial que nos coloca, como vocês sabem, sobre a via da difeix-m ia
cão significante, Ou seja, que, em suma, o erro fatal de Polifemo foi, não propriamente

falando, se ater ao princípio de identidade, mas - as coisas s3o um pouquinho mais

complicadas -confundir simultaneamente dois planos: dt* um lado o plano foncik'o f.
di; outro, o plano no qual deve intervir esta distinção entre o [ifj e o oiw.

Mas isto não pareceria ter grande relação com o fantasma se, precisamente, nós

assistíssemos, através da história da mitologia, a uma progressiva revelação do
inilo. Os textos de que dispomos são, pois, inicialmente, A Odisseia, de outro lado,

( ) Ciclope *', de Eurípedes, em terceiro lugar, um Idílio, de Teócritw, enfim, as A.\ m. de Ovídio. O texto de Piatão, pois, tem de ser situado entre u

interpretação do mito por Eurípedes no Ciclope, de um lado, e por outro lado, ;i

i-volução que o mito sofreu depois dele, isto é, em TeócrítolK, Muito bem, o qm- c

muito interessante nesta aventura, o que é divertido, é que progressivamente é
revelado o que era mascarado no começo, na aventura de Polifemo, is(o e, proj-iw

sivitmeiiti; vai aparecendo o fantasma sob a aparência de Galaléia. Vocês wibcm

<|ur cm Teócrito, Oalatéia é a ninfa por quem Polifemo é apaixonado. E iixlos, os
apaiMxmdos que frequentam o Luxemburgo sabem que podem encontrar, na dum-

Mfilk-js , uma representação plástica da descoberta feita por 1'olifcmu dos amures

ilc < ííil«ici;i, xuti n infa adorada ã maneira de um fantasma, e de Acis. VocCs sabem.
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por outro iado, que não houve chance paru Acis, ele foi esmagado por um rochedo.
Isso não lhe deu chance, se não é que Acís tem alguma coisa a ver, na aparência, com
um rio, isto é, que Acis tenha sido absorvido numa corrente, o que faz pensar que sua

sorte não foi, definitivamente, tão funesta quanto poderia parecer de início!
Então, na Odisseia, Polífemo e Ulisses; em O Ciclope, Polifemo e Sátiro, mas,

ainda não Galatéia. Polífemo aprisiona os sátiros. Os sátiros sentem falta de sua
Galatéia, mas isso não está em questão. É porque sabemos que, em seguida, vem
Galatéia, é por esta simples razão que podemos estabelecer aqui uma conexão
entre as diferentes fases do mito. Ao contrário, em Teócrito e em Ovídio, vemos
entSo aparecer em carne, se não em osso, Gaiatéia. O último texto ao qual teremos
de nos referir, será o poema de Gôngora wl, que pertence ao mesmo ciclo, no que
concerne à evolução do mito, e que nos dá, no que concerne ao nascimento do
Ciclope, uma indicação que podemos, de alguma maneira, se não saber como aqui
as coisas se constituíram, enfim, se um segmento que nos dá uma interpretação do
Ciclope, isto é, que as coisas se fecham.

No poema de Gôngora, escutamos o canto de Polifemo. Apenas, é um pouquinho
tarde para ler versos...

"Filha ao mar, cujos ouvidos, para meus gemidos, são rochas ao vento,

seja que, em teu sono, subtraíram aos meus gemidos amores purpurinas de
coral, às centenas, ou que, ao ritmo dissonante das conchas - marinho

senão agradável instrumento - entrelaces corações de incensas, escuta hoje
minha voz por sua doçura, senão porque é minha",

E, então, um pouco mais longe, assistimos ao nascimento do Ciclope. Eis o que

ele nos diz:

"Um marinho Alcion coroava com seu voo, abaixo de seus ovos, uma mcktí
eminente, no dia em que o espelho de safira foi brilho de mini, o rio azul, eu
me mirei e vi luzir um sol em minha fronte, enquanto que no céu uni olho
aparecia. Neutra, a água se perguntava onde depositar sua fé: no céu hu-

mano ou no Ciclope celeste?"

Isto, evidentemente, deveria ser longamente comentado, mas nos põe inicialmente
o problema de saber que relação há entre o olho do Ciclope, a sofística, a fonética e o
desenvolvimento do mito de Galatéia.

No que concerne ao olho do Ciclope, vocês sabem que é sem dúvida a abertura da
cratera cercada de fogo e, em suma, pode-se dizer que a questão que nos é posta na
Odisseia faz que o saber, que relação tenha com o ventre tonitruante de sons do Ciclope,
tonitruante, digamos do furor verba! do Ciclope interior à cratera e a relação deste som
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i um 11 olho do Ciclope, isto é, a abertura da cratera, faz que este olho seja único, e, enfim.
Ia/ que este infeliz Polifemo se faça enrolar, como vocês sabem, por Ulisses. Dito de outro
m<Kl t> , por que é que este Ciclope era destinado precisamente a não compreender que
í KPUÇ não era um nome próprio, ou, sobretudo, que poderia ser ao mesmo tempo uni
noitu' próprio e outra coisa, segundo o ponto de vista em que se se coloque? Ofmç,
nmf.uiím, é urn nome próprio na medida em que se o interprete foneticamente. Eu pos.si >
nu- chamar Oímç, eu posso me chamar Ninguém.

l'iir outro lado, Oútu;, não se pode dizer que não seja um nome próprio. Parece,
M' t>cm que Homero [ l não nos tenha dito, muito certamente seus ouvintes com-
|)ifi i.-ííam que OCtiç, isso queria dizer, não-um-entre-outros, de outro modo, OÔTU;
t1 precisamente um nome próprio, na medida em que não se pode alinhar o que é
ílr.Mtmudo por OUTIÇ numa série de termos gerais assimiláveis uns aos outros.
(HHu; significa que Ulisses se designa como não sendo um-entre-outros, no senti
< l i > I-HI que se poderia dizer, por exemplo, uma cadeira. Quando se diz uma certa
cadeira, muito bem, é uma cadeira entre outras cadeiras, | ..,] que talvez possamos
l o i i n i r a relação à aritmética, latente em A Odisseia. Aí, Oimç se designa ele
nu-Mim como não sendo um-entre-outros, Otmç. Apenas ele é outra coisa que ná<i
isso c se ele é outra coisa que não isso, se faz necessário introduzir a categoria <lu
;ili»íiidadc, quer dizer que é preciso, no lugar de oúx, introduz o u.r), e c sobre islo
t|tir -u- exercerá precisamente a astúcia de Platão,

l'01 que, por outro lado, o Ciclope é justamente destinado a não fazer essa distinção'*

Muiin |x;m, Platão nos fará aprender precisamente que aquele que só tem um oilio não («xlê
ia/ci íi disi inção entre o reflexo e a representação. Dito de outro modo, ele não é capa/ dí
m t i i « l i i « " h , no interior da categoria geral do imaginário, as diferenciações que nós Iodos,

i-nqiianio que temos dois olhos, podemos fazer. O comentário aqui seria, evidentemente,
I.-IH ii< i, mas nos ocupamos apenas da conexão das ideias. O comentário deveria ser procura
i li i i to línii-til>5 de Platão, onde, como vocês sabem, Platão junta o problema da invasão, o
imihlcDui díi direita e da esquerda, ao problema do espelho e ao problema do simiihinu

l-.iiiiiíi, sendo isto suficiente no que concerne a A Odisseia, podemos passai ao
u'iu,'i do Ciclope em Eurípedes. Uma das principais transformações u que assi-stí

n i t f t i-m Burfpedes, é que o Ciclope de Eurípedes nio é mais, simplesmente, n
'mi ittlo, não é mais o inflamado das gritarias, Polifemo, seu nome índim. o

ftnvisameiile isto. Este não é mais, simplesmente, o exaltado, este nflo é mais.
simplesmente, a chama, mas vemos já se introduzir uma diferenciação eniu- u
rli-iwnio sólido e o elemento líquido; diferenciação que precisamente cstíiui no
t ci w da versão do mesmo mito que será oferecida por Teócrilo, Me limii í t rcí u
• i i . i i puta vocês alguns fragmentos do Ciclope de Teócrito:
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"Branca Gatatéia, por que rejeitou aquele que te ama?"

E, um pouco mais adiante, o que nos oferece então uma referência no que concerne

ao pescador de anzol, à situação do pescador de anzol:

"Que infelicidade que minha mãe não me tenha posto no inundo com

brânquíaslEu mergulharia para me reunir a ti, beijaria tua mão se não

quisesses que te beijasse a boca; eu te levaria lírios brancos e frágeis pa-
poulas, etc."

E um pouco mais longe ainda, o poeta retoma, dizendo:

"Ciclope, Ciclope, para oiule voou tua razão? Se tu fores trançar corbelhas

e colher tenros ramos para levar a tuas cordeiras, sem dúvida terás bem

mais senso. Ordenhas aquela que se apresenta; por que persegues a que
foge de ti?"

Vocês vêem aqui que em Teócrito, o problema do fantasma, isto é, Galatéia. e da

posição de Galatéia no elemento líquido é, muito precisamente, ligado ao proble-
ma do espaço e, como o fez justamente Platão, à questão das dimensões e do núme-
ro do espaço. Isto nos dá o fantasma como situado num espaço unidimensional que
se reparte entre a aproximação e a fuga. E isto ainda, justamente, teria que ser
posto em relação com o pescador de anzol.

Que este pescador de anzol represente efetivumente um dado subjacente a todas

essas discussões da sofística, e da filosofia em suas relações com a sofística, é o que
nos indica, de uma maneira que, me parece, não pode ser devida ao acaso, um
outro registro, que interessa a um outro entre os inimigos de Ulisses, ou seja,
Palamedes. Não me estenderei aqui sobre Palamedes. Vocês sabem quem é

Palamedes. Já para lhes interessar pela história, direi que um texto de Pausânias ""
nos diz, se afastando aliás das outras versões, que Palamedes foi trucidado en-
quanto ia pescar o peixe. Trata-se de uma simples passagem em que Pausânias

relata sua visita a pinturas representando precisamente os inimigos de Ulisses.
Muito bem, este pequeno traço nos convida a nos interessar por Palamedes, e quando

interessa-se por Palamedes, vê-se que Ulisses se encontra, de urna maneira muito
significativa, flanqueado, de um lado, por Polifemo, o falastrao, e por Palumedcs
:|tie não é outro, como vocês sabem - mas é bom lembrar - não é outro senão o

loniem do escrito. Palamedes é o Dreyfus da armada grega. Fez-se circular uma

.•arfa na armada, na qual ele se propunha a trair os gregos, e por outro lado, lhe
orraram o bolso com peças de ouro; aqui, aliás, referência não camuflada às rela

•i3es entre a linguística e a aritmética. O infeliz Palamedes se encontrou, assim,
ronvencido de traição, e foi exatamente apedrejado pelos gregos como punição por
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esse crime. É Ulisses quem está na origem dessa triste história, pois o desentendi
mento de Palamedes e Ulisses decorre de que Ulisses não estava tão animado para

ir à guerra e de que tinha simuíado a loucura, em circunstâncias sobre as qmti.s não

itutisto. Ele fez puxar sua charrua por um asno, se bem me lembro, e um outro
animal, e se divertia espalhando sal. Em suma, ele dizia: vejam, eu sou inapto paru

o serviço militar; vejam, sou oompletamente doido.
Apenas Palamedes, para convencê-lo, fez alguma coisa de muito simples, algu-

ma coisa análoga a um julgamento de Salomão, colocou o pequeno Telêmaco dian-
te da charrua. Então, Ulisses parou sua charrua. E foi assim que Ulisses foi des-

mascarado. Em resumo, viu-se que Ulisses não delirava. Palamedes, assim, tomou
conhecimento da simulação do delírio de Ulisses, precisamente porque Palamuiios

e o homem do escrito. O que nos permite dizer que Palamedes é o homem do
escrito? Não apenas o que acabo de lembrar a vocês sobre as circunstâncias na*
quais ele foi falsamente acusado, mas, igualmente, tradições extremamente diver-

sas e confusas - existe uma tragédia, Palamedes, de Sófocles, que infelizmente se
perdeu - mas Palarnedes passa por ser o inventor, segundo alguns, de certas leiras,
mas, de uma maneira muito mais interessante, do alfabeto, isto é, da ordem das

letras, o que permite, em suma, constituir a palavra escrita.
O que, aqui, permite compreender Palamedes, é que um escrito confisca o Mijei

K.' da enunciação. Dito de outro modo, o que se dissimula atrás de tudo isto. r um

certo número de astúcias - de que O Soflsta de Platão, implicitamente, i ra ia
sobre a relação do sujeito da enunciação ao sujeito do enunciado, querdi/cr. em Ò

Siijtttít, a relação do substantivo ao verbo e ao que se passa no deslizamento de

sentido pelo qual o substantivo que é potência se atualiza no verbo. Palamedes
iviine os temas que aqui nos são caros porque, entre todos os serviços que t'k'
prestou ajusta causa, encontramos aquele de ter tranquilizado os gregos diante ti?

sim eclipse. Aqui, o eclipse não intervém, certamente, por nada. Além disso, cio c
igualmente o inventor do jogo cie damas. Não tive tempo de pesquisar como os
!;ie,uos jogavam exatamente durmas, nem como engoliam os peões, como o fazemos

hoje, se é que os gregos engoliam os pedes.
No que concerne, então, lis relações com a aritmética, eu lhes lembro igimímeu

te que segundo uma certa tradição, Ulisses n3o é de modo algum o filho de ejtiem

•H- cri1, ou seja, do pobre Laerte, mas de Sísifo, que recomeçava indefinidamente,

Vocês observam que, aqui, estamos na via que conduzirá ao problema platónico tta

ilííuk- f. por consequência, que nos permitirá de novo, no interior do SoJfolii- a r t i
uilar os problemas da aritmética com os problemas da linguística.
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Em suma, trata-se de compreender o que torna a unidade numérica no interior do
nome e, igualmente, se articulamos isto ao tema de Palamedes e da ordem que se

estabelece entre as letras, a questão que aqui se coloca é a do nome próprio, do
número ordinal ao número cardinal.

Mas, a hora estando avançada, e tendo dado algumas referências que queria
lhes dar, creio que posso encerrar essas observações,

Jacques iMcan - Não direi voltemos aos nossos carneiros, porque, justamente,
nosso amigo Kaufmann aí os tem plantados, enlinhados em sua lã e, isto, sem os
prevenir. A associação fundamental de onde ele partiu para nos levar do Soflsta a
Polifemo nos escapará até nova ordem, o que não tem nenhuma importância, pois,
graças a ele vocês saíram sãos e salvos da caverna.

Uma das maiores satisfações que já tive, muito pessoal, é ver, nesta ocasião,

nosso amigo Kaufmann me trazer, assim, de bandeja, um texto que acreditava ter
o privilégio de o ter estudado, pois todo mundo, durante anos, tem espalhado o

boato de que eu tomei o modelo de meu estilo em Muliarmé. É um erro. Foi preci-
samente no Polifemo de Gôngora que eu me formei até não poder mais, e não me
parece de modo algum uma coisa casual que seja neste ponto que, hoje, Kaufmann,

com uma grande segurança de bússola, me tenha feito reencontrá-lo. Não estou

dizendo que ninguém me tenha posto em relação com Gôngora, foi completamen-
te por acaso, foi certamente alguém que nunca deve ter lido o Polifemo.

Essas coisas, nós as retomaremos em seguida. Vocês tiveram abundância, de

referências, e não creio de modo algum, que seja uma coisa de pouca importância
o realce que ele deu, eompletamente essencial, h diferença fundamental da nega-

ção grega entre o oúx e o u.ti há muito tempo introduzido em nosso discurso. Mas,
a isso teremos que dar desenvolvimento, em seguida.

Desejo boa sorte à meditação de vocês, de agora até que nos reencontremos, e os
convido muito especialmente a tentar se reportar por seus meios aos textos (ao
importantes a cuja urgência Kaufmann nos introduziu aqui.

Pierre Kaufmann - Posso acrescentar simplesmente uma palavrinha? Um ponto que

referia à questão do fantasma. Existe uma edição ilustrada de Preud, feita com o autor

ainda vivo, que nos dá, sobre a questão do fantasma, todos os ensinamentos de que
possamos necessitar. Não sei se a coisa é muito conhecida, É esta imagem que nos repre-

senta a condição do homem, E todos os elementos da teoria do fantasma são reencontra-

dos na ilustração. Isto, no qe concerne à caverna, precisamente, pode nos interessar.

Tradução: Irma Chaves
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Nos lugares onde. não compareço muito, faia-se sempre - enfim, são fases a
palavra diálogo. Faz-se dialogar um grupo de pessoas que pode-se dizer, no senti
do mais rigoroso do termo, de lados diferentes, e espera-se disso não sei o que.
Enquanto não houver diálogo mais indubitável entre o homem e a mulher, quero
dizer no terreno onde eles são respectivamente homem e mulher, no terreno da sua
relação sexual, permitír-me-ão ser célico sobre as virtudes do diálogo. Hssa posi

cão é a posição analítica. É por isso que a psicanálise não é um diálogo, No campo
onde a análise deve se aplicar percebeu-se - porque isso salta aos olhos que u

diálogo não dá em nada!
Essa verdade primeira, essa verdade evidente, ela é conhecida desde sempre o

ela nSo deixa de ter complemente relação com o fato de que o que se chama o.*
diálogos de Platão, não sei se vocês observaram, mas não são jamais diálogos;
quero dizer que não é nunca a troca de opinião entre dois personagens, onde um
seria verdadeiramente o defensor de uma das teses das quais se trata, e o outro da

outra. Há aí. sempre, um que representa uma das duas teses, o qual por uma ra/ào
qualquer se recusa, se esquiva, se declara insuficiente; então se toma uma lerct1 if:i
pessoa que vai consentir em fazer alguma coisa que, numa primeira abordagem,
parece o papel do idiota, mas é um truque sem dúvida bem útil, pois ê através disso

que se vai tentar fazer passar alguma coisa que n3o é sempre um diálogo, purèm

mais frequentemente unia exposição.
O Sofista começa assim. Desenvolve-se assim. Passa-se entre o estrangeiro de

tiléia, e aquele de quem se trata, que inicia a coisa, quer dizer, Sócrates. Mas, o

cúmulo da astúcia termina com outro Sócrates, um pequeno Sócrates ciranie.
Sóerares o jovem. Também há, talvez, alguma coisa assim no fato de que esse ano

eu scnlí a necessidade, no momento de fazer o gesto de fechar o scmimíiio pani
poder talvez.,, para falar um pouco mais com as pessoas e também para que i-las
mo falem. Há aí uma função terceira. Mas o próprio das funções terceiras v (\m-.
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não obstante, elas devem retornar ao círculo. E é por isso que hoje, ainda que seja um

dos dias reservados ao meu curso, penso que não é inoportuno que alguma coisa
venha surgir aqui, como uma resposta daquilo que se fomentou no meu seminário
fechado, onde, aliás, urna grande parte dessa assembleia funciona.

Então, em meu último seminário fechado, alguma coisa se enunciou, da boca de
Serge Leclaire, dirigindo-se diretamente ao trabalho que fez Jacques-Alain Miller

sobre a teoria do número ern Frege, Serge Leclaire insistiu muito para que isso não
ficasse, de algum modo, em pane ou em suspenso, e ele lhe propôs algumas obser-
vações. Jacques-Alain Miller dará hoje a resposta ao que disse Serge Leclaire e,
vocês verão, penso eu, que é uma resposta que terá seu lugar no que vou encadear
em seguida, quer seja hoje ou na próxima vez.

Por outro lado vocês podem ver que nosso programa desse ano nos levou, em
suma... quis ser essencialmente uma abordagem da função do psicanalista a partir
do que funda sua lógica própria. Qual é o meio pelo qual nós tentamos aceder, por
essa via, àquilo que é nosso fim, para definir a posição do psicanalista?

Não é, não pode ser somente isso [...), espécie de mal-entendido por ser apenas
definido; definir o que é, para o psicanalista, sua relação com dois termos, por

exemplo, como esses da verdade e do saber. É impossível - ainda que seja assim,
se posso dizer, o que é o mais sensível na experiência do psicanalista, ele pode

imediatamente, sobre esse terna, especificar, interrogar, dar respostas, ser corrigi-
do se ele não respondeu bem - é impossível situar exatamente a relação eficaz do

psicanalista com esses dois termos, tão essenciais para especificar a posição cie
sábio, sem se referir, de um modo mais radical, àquilo que podemos abordar em
toda experiência, que é aquela que precedeu a análise.

As relações entre a verdade e o saber, é a isso que somos conduzidos no terreno
da lógica, e quer a lógica seja tomada aí onde ela se articulou ao último termo,

nesse autor tão importante - mais importante talvez porque não é geralmente acei-
to - que é Frege, mas também na origem, no momento em que começa, se articula

ao que é talvez muito comum se chamar dialética, em tal ou qual das articulações
de Platão, e precisamente no Platão que chamamos do último período. Bom, dos

primeiros passos dessa lógica, antes que ela se cristalize sob a forma que se veicula
através de séculos empacotada sob o nome de lógica formal - que não é alias senão

uma das características das mais externas - no nível do Sofista, eu assinalei, e em

rneu seminário alguém quis traçar as primeiras passagens, no nível do Sofista.

onde se articulam as questões mais apaixonantes, em torno desses dois termos,
verdade e saber.

-386-

Lição de 2 de junho de 1965

E por isso que algum daqueles que sobre esse ponto seguem o melhor do que eu

pude começar a articular esse ano, logo depois de Jacques-Alairi Miller. toma a

palavra para trazer algumas observações sobre O Sofista, e eu considerei indispen-
sável tomar esse viés antes de fazer o que será as duas próximas quartas, as duas
aulas por onde espero fechar esse uno suficientemente o que eu tinha começado a

abordar nesse ano, se vocês lembram, já na abertura de meu primeiro seminário,

em torno da questão do sentido e do não-sentido propriamente falando, centrando-
me em duas pretensas cadeias significantes sem qualquer espécie de sentido, que
eu indiquei que elas eram, entretanto, portadoras de sentido, por mais opacas que

elas fossem, pela simples razão de que elas eram gramaticais, Aqueles que esta
vam nessa primeira aula a ela se reportem antes que eu retome a sequência de
minha aula, ou seja, ao fim de nossa reunião de hoje e das próximas vezes,

Dou a palavra a Miller.

Jacques-Alain Miller - Eu me desculpo inicialmente por tomar esse discurso
ainda rascunhado, elíptico. Eu me desculpo diante de vocês e muito particular
mente diante de Serge Leclaire,

Alguns dentre vocês, talvez, aqui, se lembrem de alguma coisa como de uma
carta por mim inserida no curso de uma fala dedicada à quinta fase de uma lógicu

do signifícante, especialmente dirigida a uma senhora analista excepcionalmente

dotada. Alguma coisa, certamente, como uma carta de pedido de resposta. Mas
essa carta, no caminho, é preciso acreditar nisso, ela se perdeu, e se ela se perdeu.

c que as cartas não vão onde queremos, mas onde elas querem. Talvez a tenham
roubado; é ainda a carta que quer que a roubem, para ir onde ela quer, e se c nas

mãos de Serge Leclaire que ela chegou, então era aqui seu destino final. Porque- a
curta quis que fosse assim; porque também ele quis sê-lo - e eu o agradeço, fmr

just i f icar assim o injustificável que falo diante de vocês - eís então a oportunidade

de datar uma correspondência que agradou muito ao Dr. Lacan servir de correia,
Uma (roca sem dúvida, mas nfio um diálogo certamente. Um diálogo, nem tSffgc

Leclaire nem eu queremos. Nós não falamos senão para recusar que estejamos cm
posições recíprocas. Nós não emprestamos o ouvido senão para escutar no di.sciir
.só sua parte para si mesmo, secreta.

Segundo Serge Leclaire, o que eu pronuncio como meu discurso é necessarin-
mente pelo que a realidade sexual não nos parece suturar enquanto que o analista,
ele, por ser analista em sua palavra, pois, dh, Leclaire,
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"O analista não constrói discurso; em sua palavra, o analista não sutura, O

analista se recusa a suturar, já lhes disse. Efetivanwnte, ele não constrói um
discurso, mesmo quando ele fala. Fundamentalmente — é por isso que u

posição do analista é irredutível - o analista esta na escuta. E tudo o que se

disse do analista acima, eu inclusive, os discursos que se escuta, podem
esclarecê-lo. Ele está na escuta de que? Do discurso do seu paciente e, no

discurso do seu paciente o que lhe interessa é, precisamente, como se amar-
rou, para ele, esse ponto de sutura [...] nesse sentido, tudo isso que nos traz
Miller nos é extremamente precioso ".

Espero que vocês apreciem, como eu, a delicadeza com a qual Serge.Leciaire
introduz seu tema. Precioso para ele, meu discurso? Muito obrigado! Mas precioso
como a palavra de um analista sobre seu divã? Não obrigado! E o direito de dizer
aqui esse "não obrigado!", é o que vou defender, e como eu já disse muito breve-
mente e de modo inacabado, o desconhecimento produzido por Serge Leclaire na
leitura que ele faz de meu texto, leitura que ele tem dirigido exatamente para o
conceito pivô do que eu articulei, a saber, o conceito da sutura.

De todo modo, espero que minha resposta não venha a esvaecer f...j e que o
inédito, seguramente, não me deixe indiferente que, de rneii discurso, enquanto
analista, tenha havido uso. Espero um outro uso, na minha opinião, que aquele de
uma palavra do analisado que é susceptível (...] que não consegue distinguir o
discurso que eu desmontei, da lógica do logicista. de Frege, e o discurso que arti-
culei, a partir de Jacques Lacan, da lógica do significante.

Ele negligenciou que é a partir dessa lógica do significante, assumida como
meu discurso, que a sequência dos números engendrados no discurso de Frege
podia ser dita suturada; que essa lógica era muito gerai para ser dita de modo
legítimo do significante. Quero agora mostrar para Serge Leclaire que o discurso
que ele sustenta em nome do analista, e que ele opõe ao meu, que ele já estava
antecipado e mesmo contido por antecipação. Efetivamente nós não estamos numa
situação de reciprocidade, mas não do modo que ele acredita. Eu estou agora a ler
notas inteiramente rápidas e vocês me desculparão. É evidente que o interesse por
meu texto tem sua origem apenas na oportunidade de fazer valer através da dife-
rença duas posições. Eu resumo sua análise:

"Enquanto o lógico sutura, o analista não sutura, porque o segundo difere a
sutura que a verdade demanda. Enquanto que o conceito lógico toma em seu cam-
po objetos idênticos a eles mesmos, o conceito inconsciente reúne coisas não idên-
ticas a elas mesmas".
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Tomemos o primeiro ponto. O que é a sutura em Jacques Lacan? E um conceito
mio temático que lhe serve no campo da análise. O que supfle a importação que
laço dela? Importar o uso supõe que o funcionamento das categorias, cujo valor e

assegurado no campo da palavra livre, fique adequado ao campo dessa palavra
(orçada que nós nomeamos um discurso. Mas, importando a sutura, que importa
para nós? Eu digo que nós importamos isso, uma estrutura que estabelece uma
cena, uma cadeia onde o sujeito se produz na primeira pessoa, que é a cadeia, ou a
cena. de sua palavra em sua relação com outra cena, com outra cadeia onde não há,
para o sujeito, reflexão que seja concebível, onde ele é somente um elemento, l)ire i
então que um discurso suturado se repartiu entre uma cadeia aparente e uma ca
ilria dissimulada que se manifesta em um ponto; ponto cuja ocultação crucial, ao
mesmo tempo apatética e temática é a condição para a abertura do discurso. M;is
isso implica que toda sutura não seja sutura da realidade sexual, isto é. que a outra
cena não seja - e é em todo caso o uso que faço - não seja a única. Logo, formal .
posio que ela é estrutura da sutura; isso que eu queria articular de urna teoria do
discurso abre a possibilidade de uma generalização da causa inconsciente ou ati
sente fora do campo da análise.

Que é a análise em relação à sutura? Considerem a formulação de teclam'.
"O analista não sutura nem rnais nem menos, ele deveria se esforçar como

ili/.er? - em proteger-se desta paixão."

Seja na campo da análise como campo da palavra livre, O sujeito analisait to
sutura sua falta a ser, efeito metonfmico do desejo, causa metafórica, O analista
mui sutura. B verdade porque ele é sujeito suposto saber, e que se segura nessa
posiçSo, e que ele fala desse lugar. E se ele se torna - e Leclaire é claro sobre isso
;ti|iii, inteiramente de acordo a respeito - digamos, um sujeito se supondo saber.
(|!nvr dizer se ele modela sua posição de ponto da certeza, para dar a seu saber um
conteúdo, ele se faz por meio disso aqui, dizendo-se adequado ao real, modelo da
idcniíficaçãa do analisado, e por meto disso ele sutura, ou seja, ele sutura a fali.-t
|H'l)i qual ele é sujeito desejante.

K então o desejo do analista que faz sua palavra não suturada. E com este dtscjo
He cobre a dimensão da ética do psicanalista, que se agarra ao dever que Lcclaiic
Ilu- atribui por não suturar. Mas parece-me certo que, quando ele tenta discorrer
sobre u análise, o analista não está na posição do sujeito suposto saber, Qtiíinfn a
in im, suturando meu desejo para discorrer sobre a teoria, meu discurso ieórko e
suturado? A sutura, aqui, necessita então que meu discurso possa sei' referido à lei
d" meu desejo, de tal modo que pareça que ela o regula segundo uma ordem que
mio recobre a ordem que ,eu dou. Eu direi a Leclaire que isso resta a ser provado.
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Mas não é evidente, em contrapartida, que Leclaire, de certo modo queira, deseje
que meu discurso seja suturado? Talvez ele deseje ter diante dele somente as pala-
vras de seus pacientes? E é por isso que ele se recusa a ver a verdade sobre o que

articulo da lógica do significante ou, .se lhe for necessário, ele reconheceria que ele

marca, ele mesmo ser exatamente realmente necessário, quer dizer uma lógica do
nâo-idêntico-u-sl.

Eu volto então ao segundo ponto, tudo isso, eu me desculpo, indo rapidamente.
Cito Leclaire:

"A realidade para o analista, é ter em vista a coisa enquanto ela não é uma [...]
Não digo que Miller não o faça, mas ele o faz bloqueando de imediato o não-
idêntico-a-sí pelo número zero".

Eu me pergunto se, agora que aponto esse texto diante dele, Serge Leclaire não

se dá conta, ele próprio, desse surpreendente lapsus pelo qual ele me imputa o que
eu mesmo enunciei de Frege. Por que ele precisa que no lugar onde o nome de
Frege é requisitado seja o meu que venha a se alinhar? Enquanto que meu cuidado

foi precisamente manifestar, em Frege, a aparição do não-idêntico-a-si em que eu
disse que consistia o ponto de sutura do discurso de Frege. Por que então essa
contusão, e por que Serge Leclaire quer que o arqueólogo seja um lógico; que

minha preocupação tenha sido a de salvar a verdade e não, de certa forma, aquela
do analista, de desfazer de certa maneira, eu também, uma sutura?

Assim Serge Leclaire nos explica o que é o conceito de inconsciente e que,
muito justamente, ele opõe ao conceito lógico:

"No Homem dos Lobos. Freud nos propõe um conceito inconsciente. Trata-

se certamente de uma unidade que é o conceito, mas que recobra coisas

não-idênticas-a-elas-mesntas /.../ Par que não, aliás, o dedo cortado ou o

pontinho sobre o nariz? Nós temos a introdução de um conceito inconscien-

te. No primeiro exemplo de Freud, ele trai precisamente uma caixinha indi-
ferente que não é nela mesma singular",

O que acho singular nesse texto é que eu não creio em um íinico momento em

que sejam qualificadas de significantes essas eoisinhas. Ora, são significantes, em
boa ortodoxia lacaniana, como tais; s3o representantes do sujeito, e como tais es-

ses significantes sSo o significante "é idêntico a si" enquanto constituído em sua
raiz pelo nSo-idêntico a si que é a falta. Desse modo vê-se, na sequência do texto

de Leclaire, o Homem dos Lobos com esse sinal sobre o nariz, no começo ocupado

com esse sinal sobre o nariz, e em seguida, uma vez que esse sinal foi retirado,
igualmente ocupado pelo buraco que apenas ele vê, em seu lugar. O que dizer

-390-

Liçãfi de 2 de junho tte 1965

senão que o significante é constituído como uma falta... nunca é senSo represeiiiun-

te do falo barrado como tal, representante do sujeito barrado? O significante "idên-
tico a si", é aquele do não idêntico a si, que se nomeia sujeito ou falta. Uma vê/, mais,

o significante "é idêntico a si" sendo insecável e irredutível, é nSo-idêntico a si
enquanto é o indefinível, e não seria senão fazer referência à definição saussurtuna
do significante, que o define sempre pelo que não é, para manifestá-lo. Parece-me

que Dr. Lacan o fez, num seminário sobre a identificação.
Então eu não percebo por enquanto, absolutamente, como essa lógica do

significante tinha preocupação em salvar a verdade. Eu espero ainda para ver o

que ela sutura, na medida em que ela não é a palavra de um analisado.
Parece-me que a conclusão - não é inteiramente uma - seria aceitar a soberania

recíproca e as paranomias entre os quatro campos:

- o campo do enunciado, o campo lógico,
- o campo da mensagem, que é o campo linguístico,

— o campo da palavra livre, que é o campo psicanaiítico,

- enfim o campo da palavra para o qual está por vir uma teoria do discurso.
Eu posso mesmo dizer que o elemento talvez mais radical ainda de unia lógica

do significante seria talvez uma doutrina do ponto.
Eu vou terminar, posto que esse texto está inacabado, para lhes deixai ;«!guma

coisa bem terminada, com unia citação, que me parece fazer pensar em l'nnu>.

Unha, superfície:

"O ponto geométrico é um ser invisível. O ponto se parece com t> ::cn>. No

zero, entretanto, estão escondidas varias qualidades que são huMaiict.i, A

medida que se destaca o ponto do círculo estreito de seu papel liahititttl. ele vi'

toma assim entre o silêncio e a palavra, a última e única união, e é por isxo < / ( /< -
ele encontrou sua primeira forma material na escritura. Ele concerne à tintim

gem e significa o silêncio".

Jacques Laean - Eu pedirei que esse texio possa ser posto tal e qual ou revi.vt
do, como ele o preferir, mas muito rapidamente, á disposição dos ouvinus, antes
que eu termine meu curso esse ano. Creio que aísfio ditas coisas muito importan-

tes sobre a função da sutura, função não temática, como o disse muito precisumen
ic Miller, em meu ensino, nesse sentido que, se ela está sempre em questão, ol;t » A < t

foi designada expressamente por mim como tal.

Contrariamente, indico a Miller, que talvez não estivesse ali nesse dia, q m' "
ponto, eu o lenho, se posso dizer, pontuado o ponto de passagem em um de meus
.seminários, de minhas aulas do início desse ano, muito exatamente sob esse nome.
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com o qual não me contento posto que eu tento valorizar as funções de um outro
ponto, que não é a redução de um círculo, mas desse pequeno oito interior.

Eu não quero mais me estender hoje. Os que têm escutado bem terão colocado

pontos de interrogação nos lugares cabíveis que os comportam, a eles próprios. Eu
não deixarei, espero, a seguir, nenhum desses pontos de interrogação em suspenso.

Eu passo a palavra a Milner.

Título da comunicação:

O PONTO DO SIGN1FICANTE."12

Jean-Claude Milner - Que tenha havido entre o ser e uma computação um laço

de herança, a doxografia antiga, ela apenas, o manifesta. Dies, na sua edição onde
ele cita Isócrates,

"Para os antigos sofisfas, há uma infinidade de seres; para Empédocles.

quatm: para lon, apenas ires; para Parmênidcs, um: para Górgias, absolu-

tamente nenhum; para Alcmeon, nada mais que dois".

Inscrevendo-se nesse registro, Platão, também desejoso, em O Sofista, de esta-
belecer o que ali é do não-ser, é levado a enumerar, a fazê-Io emergir por uma

computação da qual ele toma seu início da parte da comunidade (ver 254 b):

"Entre os géneros, nós estamos agora de acordo, uns se prestam a uma

comunidade mútua, e os outros, não; alguns a aceitam com alguns, outros

com muitos, e outros enfim, penetrando por todos os lados, não encontram

nada que os impeça de. entrar em comunidade com todos".

Essa oposição entre a mistura e a não mistura entre o que pode se prestar à
comunidade e o que não o pode, eis o que servirá de traço distintivo permitindo a
Platão introduzir uma hierarquia entre os géneros. Em seguida Platão nos diz que

ele extrai do número géneros os mais importantes, ou seja, três: o repouso, o movi-
mento e o ser.

O repouso e o movimento não podem se misturar um ao outro ao passo que o ser

se mistura a todos dois. Ora, aqui o texto de Platão deve ser ratificado, É preciso
ver que o que Platão refere a uma escolha é de fato uma necessidade de ordem

lógica; D que é assim constituído é um conjunto mínimo, próprio para suportar a
oposição binária entre mistura e não-mistura.

Basta um termo para suportar a mistura, mas não basta para representar a nflo-
mistura. Suponhamos que nós tenhamos apenas o movimento. Por conseguinte, o

ser se mistura ao movimento e o traço distintivo do movimento por se fuciar à
mistura, seria abolido em sua ordem. É preciso então, para fazer aparecer a uno
mistura, dois termos: o repouso, o movimento. O par mínimo obtido é então df n <•• ,

c Platão nos destaca esse número em 254 d:

"Afe o ser se mistura a todos dois, repouso e movimento; togo em xunia o.í

dois são /.../ isto faz então três".

Cada um é diferente dos dois outros, assim obtemos por cadeia mínima os cinco

termos.
É o que IdizJ Platão (256 d):

"Para articular as posições binárias da mistura e da não-mistura, deve ser

constituída uma série, de cinco termos respondendo à binaridade de ori-

gem. As funções se desdobram efetivamente, o ser que se mistura /.../: :' n

elemento mesmo de seu desenvolvimento visto que todos os termos stio d<>

ser mas por essa expansão mesma o ser faz se manifestar esse traço que <>

faz termo de. uma oposição binária. Em poucas palavras, peta motlatUtuii"

de sua expansão o ser se torna um elemento singular da serie ".

Ora se o ser se coloca, por esse mesmo fato ele cai no registro do outro; tetulu
que se colocar como elemento da série, ele se coloca como esses outros, totlos t»

elementos que. ele não é, 257 a:

"Pela vacilação do ser com» expansão e do ser com» ternio. pelo jogo il» ser

e do outro, o não ser é geral e deve ser inscrito no quadro tios niunttos",

"Uma vez demonstrado!.../ e que há uma natureza do outro, c t/ue ela se

detalha para todos os seres em suas relações mútuas, de cada fraçâfí dn

outro que se opõe ao ser, nós dissemos audaciosamente, é isso mesmo tfite <>

realmente o não-ser",

í.i observado, entretanto, que Platão nfio faz a soma e não nos diz que c prefixo
devar de cinco para seis o número mínimo para... necessário para suporitir a opo

sição binária. Não é que um novo registro seja aqui colocado. Bfetivamente, o tino
sor não aparece na sequência dos géneros como os outros na cadeia que ele precisa

desfilar. O nSo-ser surge da flexão.
É preciso assim, ao mesmo tempo, dizer que os géneros são os pontos onde o ser

,sc emula, quer dizer de fato onde o discurso sobre o ser das coisas é obrigado n
fíuer passar sua própria computação, mas são também ao mesmo tempo os pontos

de seu desaparecimento. É nessa operação de passagem que o outro denomina,
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cercando o ser como terrno computável. O não-ser não é então outra coisa que o ser
mesmo como dimensão radical, enquanto que sem ele nada seria computável.

E o outro denomina simplesmente. O nó do ser e do não-ser, como não ler aqui
o ser como dimensão do significante, registro radicai de todos os cômputos, ele-
mento da computação, o não-ser não seria enquanto que ele reaparece cada vez
que o discurso se perpetuando, superar uma flexão do surgimento do não-ser. É o
lugar do zero. Nesse engendramento numérico, onde, no entanto nenhuma adição
de soma é operada, se destaca assim a dimensão do sígnificante no nível de sua
própria lógica. Isto não escapa à sua leitura. Par mais pressa que se possa ter para
se alcançar o mais central, é assim que a excelente referência que foi feita no texto
de Sr. Audouard perde sua pertinência. Sem dúvida o dUíôáótá é um lugar
tenente de representação mas sobretudo é uma pretensa representação. Efeti vã-
mente, lemos o texto onde Platão nos fala disso (236 b):

"O que simula desse, modo a cópia que não é, não será um simulacro?".

É preciso assim, no ponto onde a cópia é um signo, quer dizer não a coisa em
não-ser da coisa, fazer surgir um outro registro onde o olhar se revela essencial.

Se o otfíôáóiá é um discurso de pretensão, um pretenso discurso, um discurso
pretenso sem a alteração, a deformação, é um significante, é o significante, quer
dizer que para o outro, aquele que vendo as proporções é capaz de retificá-las. Está
aqui então sua deformação, o significante para o outro, o significante de um sujei-
to. É então permitido, sem recorrer a isso que o Sr.Adouard [„.] ler no mesmo
lugar, o sujeito e o não-ser. Como se deu que o lugar do não-ser é precisamente o
ponto de flexão do olhar se [...j é precisamente o nome de uma flexão na computa-
ção do ser; a pertinência do significante nós podemos encontrá-la em seus níveis
múltiplos.

A figura do solista foi perfeitamente religada ao discurso, mas a referência pode
ser aqui detalhada. Efetivamente, se o sofista é aquele do qual se fala na estrutura
do diálogo t» etn face do eu e do ttt, quer dizer pronomes que se revelam a partir do
diálogo se a língua institui a outra dimensão.

É preciso sublinhar quantas línguas indo-européias devem ser, de alguma ma-
neira, analisadas de perto em face do eu e do tu; uma única referência, aquela que
se fala, que possa entrar como parceira no diálogo ou que não o possa. Não perti-
nente no nível linguístico, a inserção no jogo dos parceiros, o ele do parceiro não c
um outro, ele é aquele do n3o-parceiro. Ora essa distinção, Platão nos diz que a tez
em 246e;
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"Pede a eles para responder-te. . . e, do que eles dirão, faze-tf iniétpKit-' ',

Quando ele se dirige para uma refutação de duas escolas filosóficas opos);iv i-

nos diz, ele pergunta a Teeteto:
"(...]".
Esse jogo de hermenêutica e essa posição de Hermes, de arauto, aquele « j

empresta sua boca a uma outra voz, eis o que nos assinala | ,..] ocuparam uni UD
[.„]. Agora o sofista, ele, está excluído dessa hermenêutica. Ninguém lhe empie.
sua boca. Seu único lugar é no horizonte validado por uma cadeia. Ele está pre
te, no entanto, a cada articulação do diálogo. O Estrangeiro o institui como jui/.
definição e no fim do Sofista [.,.] o sofista, aquele que, fonte de discurso |...|.

Parece, pois, que para compreender a figura do sofista, nossa única ancoraii
é o discurso e suas formas [...]. O que está em questão em todo diálogo t; o ôíil
do sofista. Ora, quando o õfílá próprio do sofista se inscrever, que o solista [ni
parar de fazer o sofísta, quer dizer, escapar daí, isso será possível porque o sol 'i
é técnico do discurso. O sofista que é, e enquanto ele é, sujeito de e pelo sen òi i f
desenha a figura mesma e o espaço do discurso e de sua lei. 26()h,

É preciso definir o discurso; quer dizer, aqui [...]. Claro, trata-se de construir o
espaço de uma vacilação onde o sofista tomará seu lugar. Isso supõe iiKHitm ó

não-ser no nível do dizer; fazer o sofista.
Porém mais radicalmente, é necessário introduzir o não-ser no próprio ilisait

só. Ora, aqui, nós nos encontramos no itinerário inverso e nós ternos, por isso
mesmo, uma confirmação disso, É preciso elaborar uma flexão. É preciso colocai
no seio do discurso, em seu ser, uma alteridade de ser; assim o não-ser exige qw s<*
o defina, que se defina o discurso como uma conjunção onde se manifesta a dinUMi
são do outro. Platão se prende ao mínimo. A alteridade, posto que necessária, sicve

suportar uma mistura. Vê-se, pois, que seria absurdo buscar aqui o ensino de fltiiiiu
sobre as partes do discurso, mas ele evita fazer a redução. Com efeito, se clu é

exemplar para a linguística, é justamente enquanto ela é computação, cmiuanio
nessa lista fechada, um cômputo dos elementos do discurso é possível que x- torm-
termo, quer dizer, nesse caso, prenome.

Em Platão nós nos encontramos na origem do cômputo, mas o discurso conti-
nua ancorado a um ser do qual ele fala. Pode-se dizer o que não é, ma» é preciso
ilízô-io sobre o que é. Pois se o não-ser surge, o discurso desaparece. K preciso

enlilo fazer o não-ser cair mais baixo possível.

263c: o Estrangeiro nos diz:
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discorrendo sobre ninguém... o discurso não seria de moda algum
discirno. Nós o temos demonstrado eferivamente, impossível que luija dis-

curso que noa seja discurso sabre algum sujeito".

No entanto aqui se revela talvez a dimensão verdadeira disso que poderia, pare-
ce, ser escolha de Platão. O que é curioso, é que todos os discursos de Platão (...)
mas o nome ai é um nome próprio. Assim se desenha uma situação do nome pró-
prio que é o lugar mesmo onde o não-ser desaparece; a série das partes do discurso,
no momento em que é colocada, se revela então impossível. O nome é no mesmo
instante absorvido no nome próprio e o predicado enquanto função lógica. O sujei-
to desapareceu. O não-ser é impossível. O ser reina como série nomeável, como

signiflcante.
Se então o significante é uma chave, é ao preço de aceitar que os nomes cio

sujeito e do significante sejam plurais. Talvez somente um discurso, digamos, ana-
lítico, uma análise dos discursos é possível [...).

Captamos sua ancoragem. Se Platão ignorou a estrutura do sujeito e mesmo a
do zero, dessa aposta, Senhor Audouard apreendeu perfeitamente a entrada em
jogo. Permanece, entretanto, impossível acolher o conceito do [lê concept dii pour]
para nós no discurso analítico. É preciso previamente ra/er-lhe sofrer uma disso-
lução onde ele manifestará seu corte teórico. Eu escolhi para [,..] elemento dessa
dissolução [.,.] não pode deixar de demonstrar sua fase dissimulada na referência

mesma perceptível àqueles que têm um ouvido.
É preciso alcançar uma diferença, aqui, radical com Frege. Efetivumente, é

impossível desdobrar o discurso de Platão e pode-se, de algum modo, cortar as
dobras enviesado. Então surge um círculo da análise do discurso cujo círculo
hermenêutico não é senão uma ilusão obscura. Ss precisamos, efetivamente, cons-
truir a estrutura fictícia, torna-se então mais interessante. Não se trata mais de ler
uma sutura, mas de inventar a sutura para instituir o discurso como discurso lícito.

Para situar o ponto que torna o objeto vivo, é necessário, nos diz Breton, é
necessário colocar bem a vela. Eu achei que o próprio Platão articulava as leis do
lugar do discurso f...] fazê-lo aparecer, reclamar uma leitura [...l cuja disposição
dependeria de um ponto único, cuja validade se revelava apenas ser estrangeira a

Platão, aquém de um desconhecimento.

Jacques Lacan - Alguém aqui quer colocar uma questão e ao mesmo tempo
tentar dar o testemunho do que se passou?... Espero, entretanto que aceitem o

desafio...
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Pierre Kaufmann ~ No que concerne o platonismo, onde você situa <» bem'7 \u u
problema do sofista por um lado, e por outro o problema do platonismo.

Jean-Claude Milner - Eu o forcluí de meu discurso.

Pierre Kaufmann - A propósito do èóa"íò como tu compreendes a relação tio
substantivo com o verbo? Quando eu retomei O Sofista eu estava preocupado com
essa questão da relação entre õfilá e ãyíáiéò

Por outro lado, o que você disse concernente ao substantivo comum e ao snbs
tanlivo próprio, você não pensa que isso implica a relação do substantivo com o
verbo?

Jean-Claude Milner - O problema da relação do substantivo com o verbo, é
necessário observar bem que não se trata de uma teoria partida do discurso. í:.
preciso buscar alhures, nas letras.

Pierre Kaufmann - Eu fiz uma pequena ideia a propósito do problema níio-
verbo c do problema do fantasma. Eu atribuo uma grande importância u um termo
que se encontra, eu não sei bem onde, no texto, é dágáoégãéí. A propósito (In
fantasma, o modo para religar àquilo que disse Audouard, é uma |...|. isso pode se
apresentar de uma maneira muito simples a propósito do fantasma nos t-sidicos.
Você sabe como isso se passa nos estóicos? Eu avanço, eu tropeço, é o elevador dr
Bérgson. Há uma imobilização e então, pelo fato de que eu vá demasiadamente
longe há uma cavidade que se forma. É a cavidade da onda. Nos estóicos, o l amas
m;t surge aí dentro. Basta substituir [...J por Trieb . Estamos numa cetla l i n h i i .

Nesse momento aqui, teremos então o equivalente do problema que Amlmia id
colocou, A diferença com Platão é que nos estóicos, isso se passa assim, e o landis-
mu chega aqui. Vamos muito longe e na cavidade há o demónio do elevador que
Mnpe ali no fato [.,.].

l ím lugar de ser linear, em Platão, é âáeáôÉgâéí. Isso segue ao lado, quer di/er
que há um feixe de não-ser em torno desse eixo. Você está de acordo?

Jettn-Claude Milner - [...').
Pierre Kaufmann -Aqui eu me encontro com uma proposição do Dr, t.aean. A

passagem ao ato no interior do verbo no momento em que eu falho tia predicação,
i | f eu obtenho aqui o fantasma. É por isso que eu creio que O Sofixitt encena
ti la is unidade.

Jaeques Lacan - Eu creio que ele disse muito sobre O Softsra, O que nos di,ss<?
Milner estava, contudo, bem marcado por sua especificação de gramático, í; em
um registro bem outro que se coloca a diferença õfílá ( . . . ) em Platão. Voa'.-,
loncordam?
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Eu não sei se é preciso que eu faça, depois disso, alguma coisa que, de todo
modo, não poderia engrenar-se senão de maneira supérflua, por falta de poder ser

levada tão longe,,. Eu vou. com a intenção de preparar a sequência de meu discur-

so, lembrar em tomo do que eu o centro atualmente, os três pólos, os três termos do
sujeito, do saber t do sexo, que são evidentemente a tripolaridade que é essencial-

mente extraída de nossa experiência de analista e como tal questionável.
Seguramente, tudo isso é uma etapa, e uma etapa maior de alguma coisa que,

inauguralmente, fundou-se sobre minha terminologia, opondo ao modo de catego-

rias primárias o simbólico, o imaginário e o real. Desde o tempo que eu os intro-
duzi, eu diria, um pouco como os termos de uma filosofia verdadeiramente a mar-
teladas, eu quero dizer, que me parece que nós podíamos nos contentar, no interior

ao menos de nossa posição de analista, com uma espécie de resíduo irredutível a
propósito dos horizontes de nossa experiência.

Far-se-á de bom grado, então, a correspondência, a superposição dos três ter-

mos saber, sujeito e sexo, para esses três termos, eu não preciso, penso, apontar, de
modo biunívoco, salvo se nio pedem expressamente. É certo que há aí, entretanto,
um caminho percorrido, e mesmo um caminho bem grande: e que um não poderia

de forma alguma tomar postura de ser o conteúdo do outro; que os três pólos da
segunda tríade não poderiam de forma alguma ser o preenchimento dos três pólos
da primeira.

A propósito, eu queria observar - posto que é na medida do progresso da elabo-

ração que se instaura esse conteúdo que não é identificável nem a um. nem a outro
- que o real, por exemplo, que se disse durante muito tempo que eu fazia quase um

termo excluído, porque eu o fiz aparentemente um termo excluído, se não é por um

efeito de miragem que é para talar propriamente disso que o psicanalista, por sua
posição - e é ai que vocês a vêm religar o que tão bem traçou hoje Milner a propó-
sito do Sofista — o psicanalista, muito singularmente, por posição é excluído do

real. Ele se interdita, por sua própria técnica, a todo meio de abordá-lo. Ser exclu-
ído é uma relação, e é exatamente essa exclusão que faz toda sua dificuldade em

sustentar seu lugar, em sustentá-lo tanto como teórico como em sua prática. O

real, até um certo ponto, pode mesmo, pode mesmo ser considerado para ele como
o perigo, a fascinação oferecida ao seu pensamento e à qual muito facilmente, de

um modo muito fácil, ele sucumbe quando ele vai ao campo do real, que é sua
maior referência, a saber, do real do sexo. Quando ele vai se aproximar do lugar

onde tem alguma coisa que ele recusa e da qual ele é excluído, ele vai construir um
real que será forçosamente o real do psicólogo, ou do sociólogo, ou de tais outros

que têm sua validade nesse registro, não apenas ambíguo, mas bastardo, que se

;

chama ciências humanas e que é disso que, propriamente, se ele quer permanecer
psicanalista, ele tern que se preservar,

O que é então esse lugar de real para o analista, e que significa o modo pelo qual

justamente nós tentamos, nós indicamos as possibilidades de construção de seu
lugar por essa via paradoxal que é de tornar o caminho da lógica? É muito surpre-

endente ver que, à medida que historicamente, a lógica progride e no ponto onde

ela chega na teoria que se chama a que distingue o sentido da Bedeutiin/», da
significação em Frege *, nós chegamos a essa espécie de extenuação da referência

que faz com que Frege formule que se nós devemos encontrar, nesse algo que se

chama um julgamento, uma referência qualquer, isso não pode ser, em última
instancia, senão o duplo valor do falso ou do verdadeiro. O valor é propriamente
falando o referente. Entendam que não há outro objeto de julgamento - no topo de

um pensamento lógico, mas que é para nós exemplar, do que uma certa via seguida
engendra como paradoxo -que não há, no final das contas, referência, se níio for

esse o valor: ou é verdadeiro ou é falso.

É claro que essa extenuação para nós é literalmente a ser tomada à maneira de
uma espécie de sintoma, e que o que estamos procurando, seguindo sobre c.ssa v iu ,
sobre essa marca, é o que bem pôde condicionar a evolução do pensamento lógico;
é o que bem pôde faltar para a designação do lugar do real. Nesse sentido, é |>wa

nós sensível que o que é desse modo cercado sob a forma de uma falia c alguma
coisa que tem alguma relação com o modo que, para os analistas, o real se aprwn-

ta. É surpreendente que ele chegasse para nós, e de um modo sensível, à im-stmi
distinção que aquela à qual acede Frege, por sua via, a distinção do signo e do

sentido. É por isso que tentei esse ano tornar-lhes sensíveis sua distinção da signi-

ficação. O sentido existe no nível do não-sentido, e por um peso tão evidente qmm
to em qualquer outro lugar onde pode se desenvolver o que se chama significação,

um aparente real.
A relação do sentido corn, se se pode dizer, o ponto cego do real, esse potiti > cfj.ii i

do real, esse ponto de tropeço, esse ponto de impacto e de aporia na realidade

sexual, é esse ponto que necessita para nós a organização de unia lógica onde "s

três pólos distintos do saber, do sujeito e do sexo nos permitem situai em «m
relação, em seu lugar, alguma coisa que vai fazer aparecer certo paradoxo c piin

cipalmente o lugar do Sinn, do sentido como tal numa relação do saber com o sexo

de onde o sujeito de algum modo é extraído; ao qual, falando propriamente, fs->.(
dupla alienação dos termos, entre os quais se estabelece a dimensão do sentido, c n
que lhes abre, ele mesmo, nessa muito singular divindade que se silua aqui. n,-!
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experiência analítica, entre o sujeito e o sexo, a dimensão da Bedeutung; a dimensão

também do que é para ele o ponto de interrogação, o ponto sensível da verdade.

O que se situa do lado do saber é, para falar propriamente, o mais opaco, o que eu

introduzi no começo de meu discurso desse ano, esse algo, para falar propriamente,

de aberto que nós poderemos encarnar na noção de Zwang.

É do lado do saber que ocorre o sujeito receber essa marca de divisão que se

inscreve no sintoma e que eu simbolizo com esse termo que eu anuncio aqui, reto-

mado de Freud sob o termo de Zwang.
A hora está muito avançada. Eu lhes dei uma base para aquilo que será o final

de meu discurso desse ano. Eu queria anunciá-lo para que vocês sejam menos

surpreendidos no momento em que eu for articulá-los mais profundamente.

Tradução: Maria Auxiliadora Mascarenhas Fernandes
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Nós seguiremos nosso propósito em relação ao ponto que trago para vocês, para

encerrar meu discurso deste ano, Problemas cruciais para a psicanálise, esse pon-

to que estrutura a tríade que introduzi há três ou quatro aulas.

Espero que o que indiquei da última vez, na finalização das contribuições dos

elementos de um certo diálogo - esse termo estando apoiado em iodas as reservas

pelas quais eu introduzi precisamente a sessão da última vez -- que o que eu trouxe

em conclusão, introduzindo, de uma certa maneira, o pólo do real i-iujiumto

constitutivo de uma certa dificuldade que é, propriamente falando, aquel.-i do psi

canalista. Eu espero que vocês se lembrem, isso é a introdução de um (ema. df um

lema que, sem dúvida alguma, não esgotarei esse ano, mas que. se a sorte permitir,

prosseguiremos no próximo ano. Nessa introdução, talvez rápida demais, e talve/

mesmo, até certo ponto, calapultada, assinalei o lugar onde devemos conceber que.

em relação a esses três (ermos, cujas funções vou rearticuíar hoje, junta-se de algti

ma forma, o sentido de todo nosso discurso desse ano. Eu coloquei os três lermos

que escrevi aqui, em alemão, por razões que são ligadas a eiocubraçSo histórica

desses três termos, por isso que dois dentre eles se referem ao pensamento, ao

trabalho de autores que escreveram em alemão.

Saber

Zwaruz Sinn

Sujeito —Wahreit- -Sexo Mg. XXII-
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Sinn é uma referência, propriamente talando, fregeana, na medida em que Frege
opõe Sinn a Betteutung, em sua elaboração conceituai do que é para ele o ser do

número.
Zwang. que é enquanto é aí que convém situar essa função que é propriamente

falando a descoberta freudiana, que dá um sentido novo, um sentido renovado ao
que se apresenta na fenomenologia do que foi elaborado ao longo do século dezenove
como clínica mental e que dá um estatuto, um estatuto que eu tenho a intenção
hoje de lhes indicar, como sendo o que justifica, propriamente falando, a ênfase
que nós demos, com nosso comentário de Descartes sobre as relações fundamen-
tais do sujeito, no sentido moderno do termo, e do saber. Se existe uma Zwang... se
existe alguma coisa que se manifesta de um modo opaco no sintoma, que literal-
mente constrange, ao mesmo tempo em que ele divide o sujeito, é aí que é impor-
tante usar a palavra Zwang, porque Zwang se relaciona a zwei e que, como vocês
vêem na pequena figura ao lado, da qual eu ainda não revelei o enigma, trata-se de
uma Ent-zweiung, foi isso que Freud perseguiu, descobriu, traçou até onde o seu
último escrito aí culmina, na ideia de Spaltung do sujeito, que é essencialmente
uma Entzweiung, Aqui está então a justificativa do que vemos escrito no quadro.

Fig. XXII-2

O termo Wahríieit, verdade, está escrito também em alemão, simplesmente para
permanecer homogéneo com os outros dois termos. É esse terceiro termo, Wahrlieit,
o modo onde a Wahrlieit, & verdade, se apresenta na experiência psícanalítica, ou
mais exatamente na estrutura fundamental que permite essa experiência, ê daí que
hoje eu pretenderei, com vocês, recomeçar, não sem ter extraído de nosso discurso
comum, da última vez, um fio, um fio que iremos encontrar daqui a pouco, que é o

da questão colocada por Kaufrnann a Mílner.
Milner nos deu um relato extraordinariamente bem estruturado, texto de traba-

lho muito rico, em suma, um comentário e ao mesmo tempo resumo do Safista, e
ao qual eu creio poder, doravante, me referir sem contudo abusar. No conjunto.
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pelo ijutf eu pude colher, esse discurso não caiu no ouvido de surdos c foi reuonhc
* ido, ao menos pela dimensão que ele oferece, não sendo aliás essa dimensão for
çusviiiwiuc aquela (|ue, a cada um dos auditores, não é nem u mais familiar, nem
ítqiii'ia que mais lhes interessa; dimensão que pode causar àquele que está habitu-
t id i t ao pensamento médico, certos momentos de hesitação. E eu creio, apesar de
tildo, que não é feito suficientemente para nos permitir, hoje, a referência que vou

Kíiiifníann, interrogando Milner dirigiu-lhe essa questão:

"K entoo, o que é que você faz disso tudo, do Bem, do Bem em Platão, dii
ií/cVa pura do BemT'

I .einhro a vocês que Milner havia colocado a ênfase nessa dialética onde uti imí
mi <) Sufixta que essencialmente demonstra - aí está o ápice do pensamento
jiUiii tniano; Platão tem sempre, ao longo dos discursos que nos dirige, discursos DO
l i t i i i l das contas essencialmente enigmáticos, a ponto de se tomarem na ocasião
i Ir .cirienladores, humorísticos, e esta realmente claro que é preciso ser verdadeira-
mente surdo para não perceber que em tal ou tal desvio ele chega a !,i/,et troça
vnunsrii Platão após ter distinguido o mundo das Ideias, enquanto elas s;ío í mu
i t i v f i s , que não são sujeitas à mudança, como o que, no mundo sensível, que uV
qualquer forma as recebe, mas não pode ser aí afetado, não pode refleti Ias \cmlti
di' tmt modo aproximativo, Platão, no Sofi.ita, é conduzido e nos condu/ à de
iiii insiraçào de que, se a ação das Tdéias, diria eu, não pode se conceber se nau sob
u mudo <la participação, essa participação só pode ser concebida corno um eleito
i j i i i ' -.c produz, no pensamento, nisso pelo que, nós que nos educamos pela díaléticn
.i»' - i nwcepção das Ideias as mais originais, nós fazemos, por nossa dinkít íci i .
!<!{',n, esse entrelaçamento essa[...] pela qual reconhecemos o que no mundo do
iiíuxmiciilo, da mudança, se sustenta numa participação à Ideia.

A , Ideias fundamentais em si não se sustentam senão na medida em que fii irr
!'i;r. -.c r-u-rce esse movimento de participação. E Milner lembrou a voeis cixiin
t i - 1 . '-m uníramos, participando no ser, ao mesmo tempo o movimento c o repouso;
< ciMI i . i! «Iavia, movimento e repouso diferem, e não podem diferir senão eriqimwo
. - l i ' . . participam igualmente um no outro. Como então é necessário esse algo qm*
.ni- . I I Í ' N lermos escolhidos por Platão para nos mostrar isso que devemos m i m i i i i :

I J I M - Mmivhemos como se exercendo num movimento, numa ação, numa piiíxíio,
i» i invt '1 mesmo das Ideias - como, além desses três termos, dois outros mis ,-;ci,io
In i cv.aiios que são o mesmo e o outro e o termo de uma quinta, uma Hinflifii
pi ímii ivi i aqui bastante avançada.
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Eu não me lembro o que Miiner respondeu à questão de Kaufmann. Eu espero
apenas que ele tenha respondido, o Bem, o Bem no sentido de Platão, ele só teria

que falar disso. Porque, o que é o Bem para Platão, é, propriamente falando, esse

jogo de número. Isso aqui não é um comentário, se posso dizer pessoal: eu o desen-
volvo hoje tanto com mais comodidade quanto uma certa sorte numa pesquisa
como essa, inspirada pela reflexão sobre O Safista, que me fez deparar com algo

que, talvez esteja longe de ser ignorado, mas do qual eu fiquei contente em encon-
trar a confirmação histórica, a saber que existe uma lição de Platão sobre o Bem

concebido como a Ideia da Ideia. Foi Simplicius'45, comentador de Aristóteles -
então não somente terceira, mas quarta geração - é Símplicius que testemunha
isso, no que permanece de atestado, que nos testemunha que Aristóxenes legou às

gerações o fato de ter assistido a essa lição, e que Aristóteles aí estava presente;

que Aristóteles fez uma lista de anotações, uma roneotipia, e o que ocorreu de
surpreendente para aqueles que assistiram àquela lição, foi precisamente que Platão
aí não falou senão do número. Todo mundo esperava o que estamos discutindo, o

que era o bem, se era a riqueza, ou a saúde, o bom htirnor ou a boa ciência. Uma
parte da assistência se despediu do local, francamente decepcionada. Quem tern a

verdade, que seja assim que devemos situar o que era para Platão essa referência
do que podemos dizer representar nele o papel da Ideia absoluta, do fundamento
inabalável de toda sua reflexão sobre o mundo, está aí alguma coisa que é para nós

preciosa, porque como vocês vão ver, é isso que vai permitir controlar o sentido cio

que, na história de nosso pensamento, é trazido por Fretid e o que, por ser trazido por
Freud, abre para nós uma via que coordena, de uma forrna superior a tudo o que pôde
ser apreendido até ali, os escolhos, as aporias as dificuldades às quais se chocou de

fato o que eu chamarei a definição da verdade. Isso para nós psicanalistas é alguma
coisa que deve ser tomada no nível o mais crucial de nossa experiência.

Numa obra â qual me dedico há vários anos, e da qual eu não direi a vocês o
título, começo numa primeira redaçâo, que vocês não verão, nesses termos:

"O título aqui escolhida - este que eu não direi - implica em si um outro

que seria Vias da verdadeira psicanálise, È bem do que se trata. Por quais
vias a psicanálise opera? O exame desses procedimentos será nosso méto-

do para determinar o que é na verdade a psicanálise. Nós apreenderemos

aqui que seu ser se atém aos efeitos da verdade. A ter-se a Liso seria torná-

la como uma ilha flutuando em seu próprio desdobramento. Meio do justo

meio viria a ser o siib-título cujo timbre extremo-oriental parodiaria, não
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sem virtude, o sucesso mesmo de uma tal. proposição. Mas essa Cytttire <?
bem fixada ao mundo e ê par isso que a carta que nas descrevemos seni

sobretudo do estilo dai canas náuticas, o contorno comentado das itutr

gens, deixando cinza as superfícies interiores.
Por quais vias acedemos à psicanálise? At está a âncora em torno tio e/ut'

pretendemos fazer girar profundamente o interesse do leitor; dito ix.w. Imti

bem o leitor que tomamos como estando aqui interessado.

O guia do verdadeiro psicanalista, tal é o título, a situá-lo no seu objativo.

Ele se endereça evidentemente ao médico, e corno ao parceiro de um dhílo

go que o reduplica, como testemunho num público que espera o vcnlrtilfim

psicanalista.
Nós discerniremos aqui o eco de um cliché ilustrado por uma titenttunt

afim, The complete angler, o verdadeiro pescador de linha e anzol li uma
obra célebre da literatura inglesa, e que é evocada aqui pela mesma ni:<i<>

que fet Platão começar sua definição do sofista pela mesma referência.

The complete angler não teria conduzido senão um pequeno niimeru de
seus leitores a tornarem-se pescadores verdadeiros. Somente a vontade de

seleção do leitor aí se declara. De resto, esse livro seria aberto por tilguéi»

que quisesse nele procurar as vias do psicanalista perfeito, que extfjtinn >.\ ele aí se encontraria bem menos que em outros obra* solh-itu

das. Não somv.nte, nada aqui o afagaria das suas promessas implícitas <i<tf

uma observação familiarmente apresentada veicula, ruas não l/u' seriu me-
nos recusada a oportunidade de deslocar sua angústia sobre o janto novo

de uma norma psicológica. Ele aí não encontraria nem o mapa do .vmvnr/

da psicanálise, nem a matéria paro se disputar a ele mesmo. Isto niio tiini

palitará nem mesmo seus primeiros passos na psicanálise e t/iit; O'AV i;nín

não visa a guiá-lo, mas bem, seus guias eventuais, a lê-lo; ele não se scnit

ria aí implicado senão objetivamente, ou tanto mais quanto este CHJH.I intc
resses defendemos, parte sem dúvida, mas não juiz, se ele não quer trici:

todavia, que as garantias são necessárias e que «ase livro as convoca.

Ou então, antes que esse livro convoca — junto àquele,'! porá quem c/c c
escrito - garantias existentes a outras mais seguras.Tal é efetlvuineitic <>

terceiro tema que acentuamos.

Por que vias a psicanálise opera? Aí está o que, o autor, em um ensino que
remete a uma década - eu dou aqui algumas referências que dão a dain, <•

elas já estão bem ultrapassadas - tentará articular, É necessário, puni «'.v
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darecer essa distinção, enumerar todas as ciências onde a medicina moder-

na apoia seus procedimentos e observar que ao se instituir sobre seus
resultados, ela lhes faz a cada um crédito de seus princípios, lhes empres-

tando, se assim podemos dizer, os produtos estabelecidos. Ora, é isso que

nãa é deforma alguma possível para o método psicanaUtico. E (>.</ psicana-
listas, sobre isso, estarão de acordo, certamente, e nós faremos, como vere-

mos, pouco caso desse acordo, que vai mais além do que ser um certo modo
de se fazer entender, se não luí sempre um certo modo da harmonia. Mas

não foi em vão que nós tocamos inicialmente na metáfora da ilha, ê que é
preciso constatar também, é o objeto funesto que engendrou essa

insularidade, na sua forma que podemos dizer refletida, exterior, a saber a

situação de segregação científica onde a comunidade psicanalttica se sus-
tenta,

É que a via da psicanálise, em si, não se sustenta aí. Fato que nós corrobo-

raremos em um com não menos sereno ao confessá-lo entre os psicanalis-
tas para explorar a antinomia disso. O paradoxo que aí levantamos, com
efeito, descobre mais de seu fundo do que ele. esconde, porque se nós ouvi-

mos bem dizer que só um formalismo técnico preserva ainda, entre psicana-
listas, a comunidade da experiência, que nós não cremos que o desvio que
nós denunciamos na disciplina se coloca em um Empíreo ideai Ele toca na
via mesmo onde a cura deve ser buscada se ela deve ser verdadeira,

Verdadeira tem inicialmente aqui o sentido simples de cura eficaz, mas
contanto que seus efeitos respondam a seus meios, meios que ultrapassam,

em seus termos, a referência a mais ordinária ao médico, aquela que o faz
qualificar de sugestão os efeitos que ele dispõe' sobre uma margem comum

de deslocamento psíquico oferecida a quase todas essas intervenções, não
fossem elas tão somente um simulacro.

E verdadeira toma aqui um sentido reiterado de que os meios da psicanáli-
se são meios de verdade pelos quais nós voltamos aã nosso debate. Ora, o

uso de tais meios se altera sempre, a história o pmva, por não ser aberto,

aberto à crítica, aberto â questão, aberto a uma ambiguidade que toma
aqui uma forma particular. Porque a verdade assim evocada, ninguém que

se ofereça à prova de uma psicanálise hesitará sobre o que essa pessoa tem.
do sentido de sua própria verdade.

Mas como estabelecer a relação dessa verdade do sujeito com o que a cons-
trução da ciência nos fez aprender a reconhecer com esse nome? Não
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reenviaremos aqui nosso parceiro fraterno ao decepcimmnte périplo </M<«,
no meio do seu curso secundário, por ser francês, lhe fez percorrer m>b n

nome de filosofia, ou mesmo à epistemotogia já poeirenta que c/c /w/r
reter, e isso simplesmente porque Freud introduziu sob o nome de inconsci-
ente na nossa experiência, a ordem de fatos que abriram à questão assim
posta seu caminho experimental.

É aqui que nossa audiência toma corpo com nosso propósito e nós iremos
dizer que nós queremos fazê-lo entender, daqueles mesmo a respeito tlf
quem os defensores da experiência analítica só souberam até então levar

em conta seu caráter incomunicável para aqueles que não o compartilha
ram salvo, nas últimas notícias, ao espalhar esse mistério... sobre esse míx
tério, ideia feita mal digerida dou funções da comunicação juntando-xn ui
algumas infantilidades sobre a relação médico-paciente.

Porque nosso propósito é que d psicanálise seja submetida a uma pcsqiiisit

que se dirigida a seus procedimentos e até em suas errâncias busque arti-
cular seus limites, dito de outra forma, que resgate daí o que ,vr chama <ic
estrutura.

Para o controle de um trabalho semelhante, apelaremos a lodits nt/imlt',1

para os quais a noção de estrutura tem, em sua respectiva ciêncM. srit
emprego. Esperamos além disso que conosco, desse trabalho, cies deilti.-iwi

as condições deformação graças a qual o analista estará apto u cmidiiJi
uma análise. E nesse momento que nosso diálogo exemplar com o medica
encontra seu patético.

Tenha cuidado, você que abriu esse livro e que sonha em se tornar psicantt

lista! Porque a psicanálise não valerá senão o que tu poderás quantln /DÍV.V
psicanalista; ela não irá mais longe que ali onde ela pode lê condirjr. "

E dessa referência da psicanálise como ciência com aquilo que. efetivãmente*
pode ser realizado por determinada relação ligada a um certo lugar do ressurgi-

mento da verdade na dialética moderna do saber, é daí que depende, contrariamen-
te «o que está na Ideia de Platão, que depende isso que, efetivamente. potleitm*.
talar sob o nome cie psicanálise,

E é precisamente por isso que a psicanálise, tal qual ela é vivida, presenie c
exercida em nosso momento histórico, comporta, num um certo modo de dii ij,rn
essa etiquete sob o fundo de sua verdade, uma certa resistência, também prevista,
apontada, designada de antemão por Freud, é exatamente enquanto é assim qitf
HKHI ensino, propriamente, não somente eu me creio no direito, mas sou obrigado,
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na medida mesmo dessa resistência, a inclinar, a encurvar sua sequência e a não
poder ir além de um certo limite no que se refere à exploração de uma verdade que

não pode ser definida senão ao acompanhar a efetividade do que ela coloca em

jogo - híc et nuc, tal qual ela é praticada - do que ela coloca em jogo no conjunto
dos seus procedimentos. Que nessa direção a verdade entre num certo dramutismo

que é aquele que indica suficientemente o limite a precisar, que aquele mesmo que

pode, em um certo ponto, revelar essa verdade está no direito de suspendê-la, ou
mesmo recusá-la, está aí alguma coisa que não somente não tem nada de original,
mas que na psicanálise mesmo, encontra ao máximo sua justificação.

Eu digo a vocês que o fato de que ao longo das idades essa posição, para muitos
pensadores, tem efetivamente sido adotada, adotada como uma posição, e uma

posição confessada - eles o escreveram preto no branco -, quando Descartes nos
diz que ele não daria a solução de tal problema, ele aí dá o pretexto que, sem
dúvida, ele não quer dar motivos demais a tal ou qual dos seus rivais que pretende-

ram por seu lado tê-lo descoberto, que ele quer simplesmente mostrar que eles não

foram efetivamente capazes de alcançá-lo, isso era apenas um pretexto... assim
como é pretexto quando Oauss tendo percebido antes de Riemann a formulação
matemática moderna do espaço, permitindo o acesso trans-euclidiano, que Oauss

se recusa, se recusa a comunicá-lo, tendo suas razões de articular que nenhuma
verdade poderia, de qualquer sorte, antecipar sobre o que é suportável saber.

Essa dialétíca, já disse, se justifica, toma sua forma na medida em que a psica-

nálise é, pelu primeira vez, o que nos permite esclarecer, estabelecer em sua
radical idade essas relações que são aquelas da verdade e do saber. Podemos colo-
car a questão, de uma forma um tanto quanto abstraía - é fácil apontá-lo, eu o fiz

de passagem - sob a forma paradoxal e, claro, não séria, cómica, o que é o que
seria a verdade do saber que constituiria a fórmula newtoniana se ela tivesse apa-
recido para alguém duzentos anos antes? Essa formula, cuja introdução no saber

representa um momento estrutural - nós iremos ainda voltar a isso - das relações
da verdade ou do saber e do saber, será que essa fórmula seria antecipada? Ela tem

ou não valor de verdade? Isso tilo é senão um gracejo, aporia artificial. Ê muito

mais radicalmente que se coloca essa questão da verdade, e é em torno dessa ques-
tão que gira a experiência freudiana. É porque ela n2o é pensável, ela nio toma seu

sentido senão a partir de um estatuto do sujeito que é o estatuto do sujeito cartesiano.

Se eu tomei tanto cuidado, rio início desse ano, de retomar a dialética do cogito

como sendo aquela, fundamental, que nos deve permitir situar aquilo que é do

sentido do freudismo, é que pertence ao cogito cartesiano indicar a importância de

um certo momento definidor, como tais. as relações do sujeito com o saber. Isso aí
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talvez não esclareça inteiramente todos os comentários que foram leitos desse mo-

mento essencial representado pelo cogito. O que Descartes procura t* (t que clt'

encontra nessa perspectiva de um fundamento inabalável, de um fimdamtntHttt
inconcussum, nós podemos dizer que com o cogito ele o obtém? Que esse ser
impossível de arrancar da apreensão do "eu penso" seja um ser, fundado no stír?

Ê, em todo caso, perfeitamente claro que a maneira que, diante de vocês, à

despeito se preciso dos comentários anteriores, mas certamente não à despeito dos
textos cartesianos, eu o articulei de maneira que ultrapassa isso a que, no momento

onde, no comentário, somos forçados a nos sustentarmos no tempo do ergo stim, o
comentário deve reconhecer que ali, nisso sobre o que Descartes, ao menos quando
ele é seu próprio comentador, se apoia, é sobre a evidência de uma ideia clara e

simples. Mas o que é que - para nós, no ponto onde nós estamos da eficiência da

ciência - vale essa evidência da ideia clara e simples, esse simplex intiiinm que o
próprio Descartes se dá conta? Seguramente ele suporta por nós o efeito <ie
contragolpe de todo o desenvolvimento da ciência, daquele que se produz desde o

passo cartesiano que é feito para nos fazer revisar essa prevalência da ideia sim

pies na intuição.
E a forma que eu tive diante de vocês de articular o eu penso logo eu sim ctirn

dois pontos, abram aspas, donde resulta que a fórmula completa é propriamente
falando: "eu sou aquele que pensa, logo eu sou" e que o que eu ehanvi OSM»

divisão do eu sou de sentido ao eu sou de ser é a introdução a essa lint-tw?iutt$

onde vai se colocar, para nós, de outro modo, o problema da verdade. E é aqui que
toma seu valor o fato de que o ergo de Descartes, que indica bem alguma coisa (|uc

c da ordem du necessidade, e que contudo Descartes acentua, repudia como dcwti

do ser interpretado de alguma forma por uma necessidade que cairia sob a incidên-
cia do processo lógico da necessidade. Isso que poderia se exprimir: ''tudo o qnr
pensa é, ora eu penso logo eu sou", é precisamente o que o próprio Descartes tem

o cuidado de recusar em um dos seus textos.
O logo é aqui uma articulação que marca o lugar, certamente, de uma referôn

cia causal, mas de uma referência causal que é aquela da colocação em ato de

alguma coisa que está presente, para chegar a essa disjunção, a essa KnnweiHiiK do
eu do sentido que Descartes, em um outro ponto, vai francamente articular não

como cogito, mas dublto. O sentido vacila, a dtivida vai até o ponto mais radical,

eif;t) sum; o ser do qual se trata está separado do duhita mesmo.
Que seria então Descartes si nós nos prendêssemos ao que se impõe nessa anã

lísc de sua articulação fundamental? Nada além de urn cepticismo consistente, um

cepticismo que si colocaria ao abrigo do que lhe foi sempre oposto, a saber qm> ao
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menos é verdadeira a verdade do cepticismo. Ora, é justamente do que se trata. A
tentativa de Descartes não é uma tentativa de verdade, e o que o assinala e que não
tem também, parece-me, sido plenamente articulado como lal é que o que faz sua
fecundidade é, justamente, que ele se propôs um objetivo, um firn que é aquele de
uma certeza, mas que quanto ao que é da verdade, ele se descarrega dela no Outro,
no grande Outro, no Deus em suma. Não há nenhuma necessidade interna à verda-
de; a própria verdade de dois e dois são quatro é a verdade porque agrada a Deus
que seja assim.

É essa rejeição da verdade fora da dialétíca do sujeito e do saber que é propria-
mente falando o nervo da fecundidade do percurso cartesiano. Porque Descartes
pode bem conservar ainda por certo tempo, ele mesmo, pensador, a carcaça da
segurança tradicional das verdades eternas - elas são assim porque Deus o quer -

mas desse modo ele também se livra disso. E pela via aberta, a ciência entra e
progride, o que institui um saber que não tem mais que se embaraçar com esses
fundamentos da verdade.

Eu repito, nenhuma instituição essencial do ser é dada em Descartes. Um passo,
um ato aguarda a certeza sobre a referência de que? Que já existe um saber. O
método de Descartes não se sustenta um instante se eleja não tivesse essa enorme
acumulação cios debates que seguiram o saber, um saber sempre ligado tomado
ainda até aqui como por um compromisso incómodo, sobre o fato crítico de que
seu início, desse saber, está ligado à possibilidade de constituir a verdade.

Eu chamaria a esse suber anterior a Descartes de um estado pré-acumulativo do
saber. A partir de Descartes, o saber, esse da ciência, se constitui sobre um modo de

produção do saber. Do mesmo modo que uma etapa essencial de nossa estrutura,
que nós chamamos de social, mas que é em realidade metafísica e que se chama o
capitalismo, é a acumulação do capital, a relação do sujeito cartesiano com esse
ser que aí se afirma está fundada sobre a acumulação do saber. É saber, a partir de
Descartes, o quê pode servir para aumentar o saber. E isso é uma questão bem
outra que aquela da verdade.

O sujeito é aquilo que faz falta ao saber, O saber, em sua presença, em sua
massa, em seu crescimento próprio, regulado pelas leis que não são outras que as
da intuição, que são aquelas do jogo simbólico e de uma copulação estreita do
nome com um real que é antes de tudo o real de um saber, eís aí o que se trata de
analisar para dar o estatuto, o estatuto verdadeiro daquilo que é do sujeito no
tempo histórico da ciência.

Assim como toda a psicologia moderna é feita para explicar como uni ser hu-
mano pode se conduzir na estrutura capitalista, também o verdadeiro nervo da
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pesquisa sobre a identidade do sujeito é saber como um sujeito se sustenta diante
da acumulação do saber. É precisamente esse estado, esse estado extremo que a
descoberta de Freud subverte; descoberta que quer dizer e que diz que há um <•«

penso que é saber sem o saber; que a ligação está disjunta, mas ao mesmo icmrn>
báscula, nessa relação do eu penso ao eu sou; o um do outro é entzweiet. Ali onde eu
penso, eu nSo sei o que sei, e não é ali onde eu discurso, ali onde eu articulo, que >,c
produz esse anúncio que é aquele de meu ser de ser, do eu sou do ser, é nos tropeços,
nos intervalos desse discurso que eu encontro meu estatuto de sujeito. Ali me é arnm
ciada a verdade onde eu não mais vigio àquilo que vem em minha palavra.

O problema da verdade ressurge. A verdade faz retorno na experiência, e por
uma outra via que não aquela do meu afrontamento ao saber, da certeza que posso
tentar conquistar nesse afrontamento mesmo, justamente porque eu aprendo que
este afrontamento é ineficaz e que então... ali onde eu pressinto, onde eu conionm.
onde eu adivinho tal escolho que eu evito, graças à construção extraordinariamen-
te rica e complexa de um sintoma, que isso que eu mostro como um sintonia prova
que eu sei com qual obstáculo eu tenho a ver. ao lado disso, meus pensamciiid.s.
meus fantasmas se constróem não somente como se eu não soubesse nada, m;i-,
como se eu não quisesse nada saber. Isso é o Entzweiung.

F%, XXH-J

O interesse dessa imagem |figura XXII-3) que é para vocês fácil de reproduzir,
porque é uma dessas construções que fazemos muito simplesmente manipulando
uma faixa de papel... É uma faixa de Moebíus, mas uma faixa de Muulmix de
qualquer sorte esmagada, achatada. Eu penso que vocês encontrarão ali n perfil
com o qual eu os familiarizei do intervalo onde, no oito interior, à direita, se íila it
faixa de Moebíus, quer dizer, essa faixa que torna a colar-se sobre ela mesma apvw
somente uma meia volta e que essa superfície tem por propriedade, eu disse a
vocôs, de não ter avesso nem direito. È exatamente a mesma.

Aqui |figura XXI1-4) vocês a vêem sob a forma que ela é mais habitualmente
reproduzida quando vocês fazem-na com uma simples faixa, um cinio. quer di/cí
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quando isso não toma esse aspecto aqui

achatado [figura XXII-3], que nos é, por

sinal, bastante útii para mostrar algumas

coisas, enfim, essa faixa de Moebius, atra-

vés de urna faixa de papel dobrada três ve-

zes, ela é também de uma certa forma rea- \ / Fig. XXII-4

lizada. O que é que nos mostra o modo de

apresentá-la assim? É que existe, se vocês

quiserem, sobre o lado superior direito dessa

estrutura triangular, [figura XXII-5J uma

simetria. Os dois redobrameiitos do papel (em d) se fazem de uma forma simétrica

em relação àquele que aparece na superfície. Do mesmo modo aqui (em b), no

redobramento seguinte (em e), é de uma forma simétrica que vocês verão de início

se redobrai" a primeira faixa assim, depois no anel seguinte. Mas da forma como

eles são atados, vocês verão que aqui (em c), no terceiro lado, do lado superior, é

de uma forma simétrica que o redobramento se produz.

Fig, XXH-5

Dito de outro modo, se concebemos a relação de sentido - na medida em que,

nesse nível do saber inconsciente, o que se estabelece é comunicação de uma certa

estrutura entre a articulação signíficante e essa qualquer coisa de enigmática que

representa, que é o outro sexuado [figura XXII-ó] - se simbolizamos a face seguin-

te como sendo aquela das significações por onde vem, no nível do sujeito, esse

caroço opaco do ser sexuado, temos aí, de qualquer sorte, dois campos, não somen-

te autónomos mas que podem se situar, um em relação ao outro, como eles são

efetivamente nessa imagem, como o direito e o aveí>so.
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Significação face sexual (ICS)

Kg, XXIU

Mas ele é um ponto onde o que é o direito vem se reunir ao avesso, onde a

junção não pode se produzir, senão sob a forma dessa Entzweiung onde é outra

coisa que

Saber

Fig. XXII-7

Wahreit

aparece de uma borda a outra da terceira borda, é ela que liga o sujeito ao sahor

[figura XXII-7], E aqui, antes que seja a relação de certeza, aquela que mio se

funda senão sobre a relação de evanescimento do sujeito em relação ao siihcr, é ;i

realidade chamada sintoma, aquela do conflito que resulta do que se anuncia cio

lado do inconsciente, no encontro, de uma forma heterogénea àquilo que se osus

t i tu i como identidade do sujeito.

A divisão do sujeito e do sintoma é a encarnação desse nível onde u verdade

tvtoma seus direitos e sob a forma desse real nfio sabido, desse real de impossível

exaustão, que é esse real do sexo ao qual, até o presente, nós não acedemos .wiiiin

pelos travestis, por suplências, por transposição da oposição masculino/feminino

em oposição a atívo/passívo, por exemplo, ou visto/não visto etc., quer <li/.er paia

talar propriamente, nessa função que deu tanto embaraço ao fundador dn dínléiíra,

a saber, a função da díade.

B impressionante que eles tenham percebido perfeitamente essa função da díí tdf ,

fóles perceberam-na corno o que faz obstáculo e impulso à instauração do ser e do

um, por qualquer via que essa problemática seja abordada. Seja cia cm /'«/*»<'w,Mv,
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ou no nível do próprio Soflsta - eu indiquei suficientemente há poucos instantes

no comentário de Aristóteles que é feito em Simplicius e que porta o reflexo do que

Aristóteles tinha integrado nessa famosa lição platónica pela qual eu comencei há

pouco, nós encontramos que o estatuto do número finalmente, no cume do pensa-

mento artstotélico, que traz certamente o reflexo da lição de Platão, o número, 6 o

número dois, O um não é um número. Ele é um número para nós, ele é um número

na medida em que a dialética fregiana nos permite fazê-lo sair do zero pela via do

que chamamos há poucos instantes de sutura subjetiva, mas antes que fosse cons-

tituída, de alguma forma, essa relação do sujeito com o saber, não existia aí ne-

nhum outro meio de uma dedução semelhante senão ao instaurar o início do nú-

mero no nível do dois, do iwei.
Ora, esse zwei, é justamente aquele que nos une novamente na distinção do

sexo; distinção que estava completamente fora do alcance da dialética platoniana.

É pela via desse algo que é contudo visado por essa dialética e que se trai, se

podemos assim dizer, ou se traduz, ou se reflete nas formas que ela dá, essa dialética.

à dedução da díade. Porque certamente - remetam-se aos textos e vocês verão -

eles não tomam o zwei, a díade sexual, como um dado, precisamente porque justa-

mente eles não têm a referência sexual, e que totná-la como um dado não é a

solução. Mas essa díade Aristóteles7 tenta tazê-la surgir de uma relação triádica

que é aquela do um, do grande e do pequeno. É de uma justa medida que o nasci-

mento do dois será concebido, a saber: quando a diferença exata do grande e do

pequeno vier se igualar ao um. É claro que essa dedução é frágil já que ela supõe n

proporção e a medida. É claro que ela requer a mesma.,, a mesma proporção vari-

ante para fazer surgir todos os outros números. É claro que ela trai uma disstmetria

fundamental nas duas unidades da dual idade, e que é precisamente dessa disstmetria

que se trata naquilo que é sempre em toda apreensão verídica do ser enquanto

sexuado.
Essa mesma dissirnetria que é aquela aonde vem se enodar na disparidade do

saber ao sujeito, no fato que o sujeito é faltante, que o sujeito nos força, nos solicita

construir uma imaginaridade mais radical que aquela que ainda nos é dada na

experiência analítica, como aquela onde surge a imagem do eu; que esta

imaginaridade, esta singularidade absoluta do sujeito como falta é reflexo da tra-

dução disto que 1180 pode ser emparelhado na oposição dual de um sexo com o

outro sexo, a relação dois que há no sexo é uma relação dissimétrica, e tudo o que

nossa experiência faz surgir no lugar onde se trataria de apreender essa diferença

sexual, é alguma coisa de uma estrutura outra que isso que abordo, e em torno de
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que vai girar toda nossa crítica da experiência analítica, no ponto onde ela está, híc

et m/c, na psicanálise real, a saber o objeto a.

Por toda parte onde o sujeito encontra sua verdade - é aí que vem nossa expcrl -

éncia - o que ele encontra, ele troca em objeto a: como o rei Jvlidas, tudo o que ele

tocava virava ouro. O que nós encontramos, no lugar de onde parte essa incidência

do ser e do ser sexuado, recusado ao saber e em relação ao qual o sujeito é esse

singular que somente assinala essa dissirnetria da diferença, cada vez que o sujeito

encontra sua verdade, o que ele encontra, ele troca em objeto a. Está bem aí o

dratnatismo, absolutamente sem anterioridade, ao qual nos impele a experiência

analítica. Porque aí nós nos damos conta que não era uma questão sem importân-

cia, nem acessória quando Platão se interrogava se existia também uma ideia díi

lama, uma ideia da imundície. O que, a experiência analítica revela é que é por

outras coisas que do ouro que acontece ao homem, na experiência analítica, mudar

o que ele alcança em seu ponto de verdade. A introdução do dejeto conto icrmn

essencial de uma das possibilidades de suporte do objeto a, eis algo que é o que INI
chamo de uma indicação sem precedente.

Esse estatuto do objeto a que está lá no lugar, no lugar do terceiro termo, vdml»

t* ein parte indesvelável, eis aí o fato de experiência que nos leva ò questão radical

do que está além do saber, [o que] é, em relação ao sujeito, de uma verdade.

liti prosseguirei e fecharei o que tenho a dizer na próxima vez. que será lambem
minha última aula.

Tradução: Luiz Alberto Tavares
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Dou hoje, em princípio, a ú!tima aula deste ano. Não será, contudo, nosso últ i-

mo encontro, ao contrário, o seminário fechado que ocorrerá daqui u oito dias
poderá dar a ocasião a cada um de me colocar algumas questões sobre o que lhe
tenha deixado obscuridade, seja sobre o texto, seja sobre os desenhos, do qm: lhes

expus este ano.

Parei na última vez com a leitura de um texto preliminar a um escrito em airso
nos seguintes termos;

"Pois a psicanálise só valerá, digo a quem pede paru .ter aiuili.titi, o t/tic

quiseres guando fores psicanalista; ela não irá mais longe do i/ne pode t>'

conduzir. Isto não é para tios enganarmos juntos com uma meritiírín titlwr-

tenda sobre a responsabilidade na prática, continuei dirígiiido-mc im «ic.v-
mo. Tu sabes bem que, todo exercício de um poder não é somente sujeito u
um erro, mas a este cúmulo de engano de ser benfeitor em sen erro,

Corno aceitaríamos ser médico, se não aceitássemos este incrível efeito do

labirinto humano? O que devo dizer-te, é o risco para ti deste citxniiiriiin

sorteado da psicanálise. Pois, o que colocais aqui em joga, não leni nada n

ver com o que é urna saída de urna psicanálise comum. E o termo de perlei

lamente analisado que te fazem mirar na saída de tua psicanálise, ijHali/i-

cada de didática, é tão enganoso quanto Insuficiente a definição dos Jin\ análise.

1'fiix não hasta t/ne sejas, segundo a fórmula clássica, "perfeitamente f.vi 'Ia
recido em tuas relações com te,us pacientes", é necessário também tjin- i>mt

sãs suportar tuas relações com a própria psicanálise. Poisse, « psicanálise

nos ensina, a verdade corresponde a um pecado venial contra elo, isto è, n

um recdíffiiet tomando sohre o próprio corpo onde joz. teu ser, .\cn res^ulc,

não creias que ela seja mais clemente com o pecado capital, sempre iminen
te Htitttti ftcrió íjite pretende seguir seu rastro sem conhecer .SCHS ctpo^otnfíi
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tos. Uma ação cujo meio é o Verbo, esperneia na mentira, e a verdade reco
hre suas caminhadas, sempre com usura. Tua posição é então bem ligada à

sorte de todos aqueles que se chamam, os psicanalistas, pois a psicanálise

não está deforma nenhuma noutro lugar. Se não se pode esperar nada mais

da psicanálise, senão n que aí se coloca, o que exijo, é ã saher, penetrar o

que há por trás de uma certa resistência instituída tv> próprio corpo dos

psicanalistas. Este é o questionamento essencial, desde que meu ensina

começou, pura e simplesmente como se opondo a uma certa sordidez na

teorização da prática na qual o denominador comum ê dado pela

psicologização, esta psicologização que se denuncia por ela mesma com
estardalhaço, pois ela se confessa ser o fim de alguns de. seus promotores.

Procurar a real ao qual a psicanálise tem a ver no psicológico, é o princípio

de um desvelamento radica!. Toda redução, toda tentativa de retorno como

se diz, ou de exaustão da psicanálise em algum psicologismo, de algum

modo constituído que se. possa forjar, é a negação da psicanálise.

Desde o tempo que mostrei que o psicologismo é tecido de falsas crenças -

chamemos as coisas pelos seus nomes — a primeira das quais é a destas

identidades intuitivas que se chamaria o eu (mói), parece-me que percorri

bastante caminho para lhes mostrar onde se pode traçar o caminho de uma

forma bem diferente.
Jamais ninguém — salvo uma fornia de ignorantismo que, num tema de

humor, atribuo, bem gratuitamente ainda que sem dúvida, não sem ra~ão,
aos dentistas -jamais ninguém ousou ainda imputar a Descartas a origem

deste erm intuitivo."

O que lhes lembrei na última vez em relação ao estatuto instaurado do "sum" no

"cogito", não relembrarei hoje, É daí que reparto. Que aqueles que não estavam
aqui na última vez, insisto, contudo, em marcar que, o que enfatizei, é que esta
fundação do "sum" no "cogito" não é fundação primeira, É preciso lembrar que o

surgimento do "cogito" - nesta divisão onde minha análise o marca com o "je

suis" (eu sou) de ser ao "je suis" de sentido que é aquele que pensa "donc jc suis"
(logo sou) - que este processo não se concebe sem a referência em relação a qual
ela se situa. Ela se situa como uma dúvida metódica, e mais ainda, radical, de algo

que é um saber já constituído, e que esta relação do sujeito ao saber é tão essencial

que, partindo daí, no começo, reencontramos no resultado este algo, que repito
aqui para ver aí o pinçamento de uma reflexão que pode ser retomada e continua-

da. É que o resultado da démarche de Descartes é tornar possível este algo que
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«iracled/eí depois dele como a acumulação de um saber. O fundamento, o fim, u

marca, o estilo do saber da ciência é, antes de tudo, ser um saber que, se pode ser

«cumulado, e tudo que a filosofia desde então - talo daquela que podemos reter

«mio a melhor - não foi outra coisa senão definir as condições de possibilidade de
um sujeito em face deste saber enquanto que ele pode se acumular.

Ora, é isto que é posição falsa da filosofia, pôr o filósofo na mesma posição de

vji leie que faz que o psicólogo esteja aí para dar as condições de possibilidade de
mu sujeito numa sociedade dominada pela acumulação do capital. O sujeito en

quanto deve se constituir para tornar possível esta acumulação do saber, eis em
que podemos pontuar que é a marcha do próprio caminho kantiano, a mais saúda
vê l nesta matéria.

Mas a origem deste algo junto o qual devemos nos colocar como inscrevendo o

em falso - não é a condição de possibilidade do saber que nos interessa - c cxata-
menic disto que Descartes... disto que com Descartes a consumação é feitn disto

que chamarei a alienação do saber, nisto que. das verdades eternas, ele se dosem

baritça sobre o arbítrio divino. É aí que está a mola que permitiu esta nova partulu,
esla nova démarche, mas onde algo é fundamentalmente desconhecido cujo i e U n
no constitui a essência da descoberta freudiana. Se Descartes libera o cano deslas
verdades eternas, das quais ele desembaraça sobre o arbítrio divino, cias poderiam
sor outras, certamente, o caráter decisivo deste momento, é aí onde pontuo a ím

poriãncia, mas convém dar sua sequência. Nada, portanto, mesmo dois e dois la/.em

quatro, é necessário. De si, tudo é possível. Se tudo é possível, nada o é. K desde
iMiiiio, aí está o importante, do que é omitido em nossa apercepção, u apereepvão

filosófica da partida de Descartes, desde então o real é o impossível. Tudo é possível,
menos o que é, que desde então só se funda em sua impossibilidade.

li impossível que dois e dois façam quatro porque, simplesmente. Deus o quer.
K portanto, é esta a única razão. É pegar ou deixar; é preciso passar pelo impossí-

vel. Newton tem o caminho aberto com sua ação ã distância impossível, com o no
«inda jamais desatado do campo gravitackmal, e Descartes pode se permitir «r

relapso, relapso do lado do possível, com sua teoría\dos turbilhões. Desde estilo,
t"Nia claro que para os filósofos, e aqueles da própria linhagem kantiana - digo a
melhor a análise das condições de possibilidade do saber 6 um desvio. Como «

li-, tivéssemos esperado para isto. Pois é justamente durante tudo que precedeu,

onde se procurava o caminho por onde tornar possível o saber, que este ,se t i n h a
moMrado impossível de ser encontrado. De imediato tornava-se possível saber o
qiie era impossível descobrir quando se procurava antes o que era verdadeiro, eu

m>meci a ciência. E agora, eis que, quando não se o procurava mais, porque se
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tinha desembaraçado de Deus, pois bem, o que se procurava tanto descobrir, se
impunha, sozinho, mas de um modo diferente, que na resolvia nada da verdade.

Bis porque os filósofos agora esião reduzidos a pescar alguns brotinhos para

comentários hermenêuticos, por ura caminho que passa totalmente alhures. Pois o
que procuro constituir para vocês, é, não as condições de possibilidade da psicaná-

lise, mas em que este caminho se traça do fundamento do que o próprio Freud,

desde sempre, articulou como sendo sua impossibilidade. Este termo do impossí-
vel - eu o articulo hoje, sem dúvida, de um modo que pode vos parecer apressado,

e mesmo de viés - mereceria, sem dúvida, que falássemos mais sobre ele.
Poderia provisoriamente vos indicar que, para apreendermos os dois versantes.

quanto ao real, que nos permitem apreender esta relação ao possível, tão essencial
para marcar bem para toda nossa démarche de análise, a lhes lembrar que o con-

tingente é, real, o que pode não ser; que o necessário, se cometemos o erro de
fundá-lo no real e não onde ele se funda, a saber, numa relação simbólica, o real é

o que não pode não ser... perdão, o necessário é o que não pode não ser, se nós aí
vemos o fundamento do real. Vocês têm apenas, se posso dizer, que operar sobre
estas duas fórmulas "o que não pode e o que pode" e fazer a subtr.uc.uo, É na
transformação em "não pode" do "pode", na instauração do impossível, que surge

efetivamente a dimensão do real.
Eu lhes tenho,,, eu lhes tinha, no ano passado, anunciado que lhes falarei neste

ano das posições subjetivas do ser e depois, por um movimento de prudência - de
fato, eu me deixei aconselhar - eu me contentei em falar, em meu título, de proble-
mas cruciais para a psicanálise. Tive razão. Certamente não que meu primeiro
desenho tenha sido por isso abandonado. As posições subjetivas do ser estão no

quadro há quatro de aulas minhas, talvez cinco, sob os três termos do "sujeito", do
"saber"* e do "sexo". É bem de posições subjetivas — do ser do sujeito do "je suis" de
Descartes, do ser do saber e do ser sexuado - que se trata, na dialética psicanalíti-

ca, e nada é concebível sem a conjugação destes três termos.
A relação destes três termos é marcada por uma relação que é aquela que - sob

o termo escrito aqui em vermelho, e que é de alguma forma o titulo no quadro, do
"Entzweiung"" - • que eu procuro lhes fazer compreender como se instaurando, se

enraizando no modo da relação do que constitui o status do sujeito; o status do

sujeito enquanto temos o ano todo girado em torno da espécie de um traço particu-
lar que é o que o constitui, este "um" cuja fórmula fomos procurar em Frege,
enquanto que é este "um" que se institui na localização da falta. Devemos procurar

e.ste "uni" singular em algum lugar, este algo que o coloca nesta relação de "Zwang"
ou "Entzwetung" em relação ao corpo do saber. E é do "Zwei" do ser sexuado.
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enquanto que ele é sempre, para este "um" do sujeito imaginário, não-solúvel;
ralação do "um" ao "Zweí" do sexo, é isto cuja instância encontramos a (wh i

níveis das relações entre os três pólos desta tríade. Pois este "Zwung", csla

"Entzweiung", este algo que da última vez - não voltarei... ou volto, pois ú neces-
sário - pensei dever inscrever neste esquema topológico, sobre a importância ou a
oportunidade do qual terei que voltar daqui a pouco, como se marcando do fato

que, a estrutura desta topologia sendo a de uma superfície tal que sua face venha
em algum lugar, se se pode dizer, a se juntar ao que contudo é seu oposto, a saber sen
avesso, é claro, nesta nossa experiência de analistas, é nesta relação muito particular

de um sujeito a seu saber sobre si mesmo, que se chama sintoma; o sujeito se apreen-
de numa certa experiência que não é uma experiência na qual ele esteja só, mas uma

experiência, até um certo ponto, educada e dirigida por um saber.

saber

sujeito

Fig, XXUM

O sintoma, mesmo o mais caracterizado em aparência, para nossos hábitos do
clínicos, o do obsessivo, por exemplo, temos experiência demais de que ele só se

completa, só toma sua plena constituição numa certa relação ao Outro do qual
Freud sublinhou bem que ele pode ser algumas vezes o primeiro tempo da psicami

lise. Esta divisão, este "Zwang", esta oposição do sujeito ao que lhe vem do Indo de
um saber, é u relação do sujeito a seu sintoma; é o primeiro passo da psicanálise.

Só lembro isto para motivar o fato de que é aí que marquei a divisão, o "7«mp"

Mas se ela está aí, e se este desenho se motiva pelo fato da folha simbólica da

reação topológica de que se trata, que é uma relação de tríade, tem seu .sentido, nu.-t
importância - e logo voltarei a isto - é claro que esta faixa de Moebitis. que é assim

talvez vocês não tenham refletído porque, é um acaso? Ou não? ••-. que é assim

figurado, nesta faixa dobrada três vezes sobre ele mesma, esta fita de Moebius,
quero di/er. sua meia torção fundamental, constitui sua propriedade topológicu; o

que oculta de "Entzweiung", justamente nisto que não há duas superfícies, qtic n
mesma .superfície vindo se encontrar ele mesma como sendo seu avesso, c isto que
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é o princípio da "Entzweiung", é claro, é em todos os pontos da fita de Moebius que

ela pode se manifestar.
E é exatamente isto que encontramos na experiência, quando vemos que o "Sinn".

a saber, o que faz a potência da experiência analítica, o que ela introduziu no
mundo deste algo de essencialmente ambíguo, onde reconhecemos que, no nível

mais opaco de uma cadeia signifieanr.e, algo, algo que faz sentido, é sempre mais

ou menos tomado nesta bipolaridade ainda irresoluta que é a que emana do sexo, e
é isto que, em todo caso, faz sentido. Mas não comecei o ano lhes mostrando que

esta natureza do sentido é exatamente a do não-sentido; que mais que possamos
procurar articular, formar, juntar significantes com a única condição de respeitar
um mínimo de estrutura gramatical, fará este passo de sentido e mostrará tanto

mais o relevo e a originalidade?

Saber

Fig. XXni-2

O "Sinn" é fundamentalmente marcado pela fissura do "Unsinn", e é dai* que

ele surge em sua maior pureza. E então, onde encontramos o que corresponde a

esta linha mágica, fugaz e ideal que está em todo canto e em parte alguma, esta
Unha da "Entzweiung" no lugar de ligação do sujeito ao sexo que chamamos a

"Wahrheít"? Pois é disto que se trata na análise. Se o "Sinn", se o que é sentido é
interpretável, vem au sujeito do lado do saber, nos solavancos do discurso, nos

tropeços do significante, o significado que vem assim vem cTalhures; vem aqui em
baixo, não pelo desvio do saber, por esta relação direta do sujeito com o ser sexuado,
Onde está então aqie a divisão? Será que tenho necessidade, diante de psicanalis-

tas, de chama-la pelo seu nome? Qual é a experiência a que a psicanálise nos

conduz e que define a relação do sujeito com o sexo, se não é que, qualquer que

seja o sexo deste sujeito, esta relação se exprime deste modo singular, que é o que

chamamos a castração?
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Sujeito

Saber
Fig. XXIII-3

Sexo

f! na medida ern que é negativada exatamente o que é a cópula, o instrumento
tlc conjunção, que o sujeito, qualquer que seja, se integra na verdade do .sexo.au
tunda dareurando, se enraiznando E esta necessidade da fundação da castração,

t ' is o que nos mostra, aí ainda, o princípio desta singular "Entzweiung", jogando
Mthrc a ambiguidade impossível a resolver deste "um" sempre desfalecido, sempre
ronstrangido a se confrontar com o "dois".

Ora, eu lhes disse, a Ideia da Ideia, a raiz de toda instituição, ínstiiuraçBo d < >

•.iiubólico no real, o Bem de Platão, para o chamar pelo seu nome, não c oui ia
oMsa senão o número. E eu lhes indiquei na última vez, em Stmplicius e seu
ífstemtmho sobre uma certa lição de Platão, minhas referências. Gostaria <\w ai

t M i i n de meus auditores encontrasse aí motivação, ocasião e pretexto, para unta
I ' ."ÍI |UÍNÍI mais desenvolvida.

Fig. XXIII-4
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Observem que não é porque me agrada desenhar esta faixa, que chamei faixa de

Moebius, três vezes dobrada de um certo modo, que cola com meus desenhos; o

que sublinhei na última vez, mostrando que há aqui simetria, do modo como, por
exemplo, este roio [fig. XXUI-4], inserido na faixa se opõe a este outro (em b),
colocado neste nível da figura. Há uma simetria, quero dizer que eles são todos

dois, para nós que estamos aqui, escondidos pela faixa, e podem se juntar facil-
mente. A mesma coisa aqui, ao nível do outro lado da junção (a-c) ((...) mas não no

terceiro (b-c), Brincadeira, curiosidade, mas peco-lhes para observar, para notai',
se habituando a isto, a esta espécie de experiência, "experimentum mentis", que
n5o pode ser diferentemente.; que não haverá meio de agenciar esta faixa nesta

planificação triangular sem que em alguma parte não apareça a estrutura que aca-
bo de sublinhar que quer dizer... que não se distingue disto, é que é forçosamente

uma faixa de Moebius.
Há só urna outra possibilidade, é que a coisa se produza igualmente ao nível dos

três lados; o que se faz no nível em que se usa o que se chama a forma do nó | fig.
XXIII-5], é a saber que é o mesmo modo de inverter os três pontos que a faixa será

dobrada, mas que não deixará de ser uma faixa de Moebius.

Fig, XXIIi-5

N2o há, então, nesta topologia, nenhuma escapatória. A tríade - e é singular

que não se lenha, até uma certa época apercebido - a tríade implica esta topologia
da faixa de Moebius. Pode lhes parecer um longínquo desvio, capricho, gosto pé In

singular, que eu me demore, que eu queira me demorar tanto numa estrutura a
qual, pelo menos, vocês podem pressentir que (...) estrutura pouco familiar, pois

estou certo que para alguns, e mesmo para a maioria daqueles que aqui estio, a

observação que acabo de fazer que o fato de nos servir de uma superfície como
sendo o suporte o mais propício para representar uma certa tríade se coloca aqui
para nós como instituindo falando propriamente, aposição subjetiva. eu preciso ir

insisto, entendo bern que sei o que digo quando digo "posição subjetiva", de ser
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como tal, que este suporte porta nele a necessidade de uma certa relação imajada

pela faixa de Moebius, mas já lhes fiz observar que a faixa não é sua imagem.
Posso lembrar que não é porque esta superfície seja superfície, que ela exista,

para dizer tudo, que a faz superfície de Moebius, vocês podem tirar todos pedaços
que quiserem, se a continuidade permanece, ela será sempre superfície de Moebius,
e, no limite, ela não será mais do que este corte mediano que, mudando a super!i

çic em uma superfície inteiramente única - lembrem-se, um corte mediano não

coria em dois a faixa de Moebius, mas a transforma em uma faixa que, somente.
Ia/ o que se chama uma argola (boucle), mas o próprio desta faixa é que ela pode,
mostrei-lhes em seu tempo, mas lamento não poder mostrar de novo hoje, esqueci

minha tesoura e minha cola, e não pude encontrar aqui o suplemento no secretari-
ado mas lembrem que esta faixa pode-se recobrir a ela mesma, de tal modo que

ela retoma <t forma exata de uma faixa de Moebius, e que então, o que será a dupla
borda desta faixa de novo redobrada numa faixa de Moebius, será um intervalo

que vocês têm aqui figurado no quadro [fig, XXII1-6J, onde se pode demonstrar
que ele comporta este semi-votta igualmente, que é uma faixa de Moebius.

Fig. XX1II-6

O que é que isto quer dizer? É que se, conforme a topologia, consideramos a
l;u'e como devendo sempre ser definida por uma borda, - não há outra definição

lopológica da superfície - uma borda vetorizada como isto fig. XX-7] eís o símbo-

lo da superfície que chamamos esférica. Urna esfera, & aí onde podemos lazer um
buraco que anulará, como se diz, borda a borda, a saber as duas bordas do buraco

vindo a se costurar, digamos, no mesmo sentido. Se quiserem, para nilo confundir,
l> ;na não se perderem em imaginações concernentes ao volume, que não é de for

m,'! alguma interessado na matéria, chamem como chamei esta primeira super!)

cie. um globo, e a topologia do globo n5o é definida de outra forma senão pela

duplicidade dcsia borda. O que está destro e fora da borda, mesmo se é um globo
int i tu lo , mesmo se. por este fato é um plano, é estritamente equivalente, .lá lhes
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Fig. XXIII-7

disse, o que está fora do círculo de Pompilius, é um círculo, do mesmo jeito que o
que está no interior, e o próprio de uma superfície que se chama globo, é que um
corte fechado separa um pedaço dela.

Isto não é válido para qualquer superfície, como é fácil ver num toro ou num anel,
onde se certos cortes fechados podem ter o mesmo efeito, há os que simplesmente só

fazem é abrir a câmara de ar do toro e o deixam eompietatnente num só pedaço. É
verdade igualmente que um duplo corte, contanto que sejam cruzados um sobre o
outro, não fragmenta em dois pedaços um toro. Eu disse, contanto que se cruzem.
Um pouco de imaginação com a câmara de ar basta para vocês perceberem.

Fig. XXHI-8

Introduzi este ano a garrafa de Klein cuja propriedade é que pode haver sobre
ela dois cortes que nSo se cruzam e que não sejam por isto divididos. Indico aqui

por um pequeno esquema, um corte aqui, o outro, do lado oposto, corte fechado

igualmente [fíg. XXII-8)... Encarrego a vocês de perceberem por vocês mesmos
qual é o resultado, o resultado é uma única faixa que forma sobre ela mesma um
duplo aro, isto é, alguma coisa que se parece, sem se confundir, ao que acontece

quando se corta pelo meio uma faixa de Moebius, Isto não admira, pois a garrafa
de Klein é feita de duas faixas de Moebius, e que há portanto um traço, um traço de
uma forma particular, aquele, se posso dizer, que faz duas vezes a volta, desta

maneira [fig. XXIII-8, a~b] - péssima fornia de se exprimir - do vazio central,

daquele do qual não temos mesmo que falar quando especulamos sobre as superfí-
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cies; é para ir depressa que o digo. Aparece imediatamente e facilmente que esta

superfície é assim dividida em suas faixas de Moebius. Porque relembrei aqui a

garrafa de Klein? Vocês vão ver,
Há uma quarta forma de superfície definível pela sua borda, aquela que chamei

- para ir igualmente rapidamente - diante de vocês o "cross-cap", porque «í soh
esta forma que ele se marca, e que se chama em todo rigor, teoricamente, o plano

projetívo. Penso na ter que relembrar, pelo menos para a maior parte de vocês,

como isto é feito. Para os outros, que eles queiram um instante se imaginar que

aqui, esta linha em a, [fig, XXUI-9J manifesta o cruzamento que se produz aqui,
de um globo que provavelmente abrimos as bordas do rnodo como fizemon u pou-

co. E se fazemos, uma vez as bordas abertas, as fazemos se juntarem se cruzando,
isto é, de um modo tal que n3o cada ponta vá se suturar com o ponto simétrico,
digamos em relação a uma linha que está em frente, mas simétrico em relação a
um ponto, obtemos então, repito figurado de forma que faça imagem, o que cons-

titui o que chamei provisoriamente o "cross-cap" ou o plano projciívo.

Fig. XXHl'

Qual é aqui a propriedade de um corte fechado, de um certo tipo de corte fedia
do? Há um corte fechado que tem o mesmo efeito que sobre a esfera, mas com eMa

diferença que, há unia diferença entre um e outro dos retalhos: um, é o que aqt i i se
figura, se representa sob esta forma dita do oito interior f fig. XXIII-Hf] e ainda a

porçãozinha - e que chamarei hoje deferentemente, que é de unia grande impor

tãnciu fíg. XXIII-lObj, de uma faixa de Moebius.

Fig. XX 1.1 J -10
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Eu me desculpo por este longo desenvolvimento. Este longo desenvolvimento é
feito para pôr e introduzir isto, é que, este elemento central, tornemo-lo como tal,

em relação ao que vocês vêern aqui figurado sob a forma de uma faixa de Moebius,

este elemento central que a completa e que a fecha, e que é o quer chamei a pouco a
porçãozinha, isto, topologicamente, completa o que ternos a dizer das posições
subjetivas do ser. O que, na garrafa de Klein, da faixa de Moebius, se completa corn

uma faixa de Moebius simétrica e que a fecha sob o aspecto deste algo que parece um
toro, tem por equivalente aqui outra coisa, de uma natureza diferente da faixa de
Moebius. Esta outra coisa é o que, topologicamente, corresponde ao objeto a.

Este objeto a é essencial à dialétíca analítica. Eu quis dizer... lembrei-me que

alguém , entre meus auditores, se exprimiu, sobre o objeto a, nos termos tomistas;
o objeto a seria o "esse" por essência, o isto-em-que o ser encontraria sua
completude. É claro que um semelhante mal entendido é possível, até o momento
em que esta imagem topológica está aí para lhes fazer sentir que, o de que se trata,
é do fechamento da "Entzweiung", da ocultação, da impossibilidade, da consuma-

ção da indeterminação de que lhes falei a pouco que é a do lugar da "Entzweiung"
e desta falsa segurança da certeza que se instaura na máscara da divisão.

Kg. XXIII-11

Tal é a função deste objeto, direi, tão pouco conforme a uma boa fornia, pois

vocês não podem imaginar que como esta rodinha, da qual, em alguma parte o

contorno mal se ajunta, pendente e chanfrado, viria a se recobrir a ele mesmo
como a figura bem em baixo, à direita, o mostra, Não é contudo algo de diferente
de uma superfície comum, mas este lado, repito, antipático á boa forma, este lado

por onde chamarei a rodilha, esta rodilha é a forma, a forma onde se apresenta,
sob os quatro registros onde ele se observa, na instância das posições subjetivas do

ser, a saber o que se chama, na análise o objeto, o seio, o objeto fecal ou o excremento,
o olhar e a voz.

E sob esta fornia, sob esta forma topológica, que se concebe a função do objeio

a. E é nisto, a equivalência, a substituição possível do objeto a à conjunção ao

Outro, característica de um certo mundo, do mundo micro-macrocósmico que pre-
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valeceii até uma certa data. do mundo onde o homem se redobra e se solda à realida-

de de um outro pré-formado, daquele que o fez a sua imagem, em imagem semelhante

t- ao mesmo tempo invertida.
o corte, o corte na história e também no status do sujeito como tal, c no momento

cm que, a este parceiro, se substituí a função do objeto a. É enquanto que eu sou </
que meu desejo é o desejo do Outro, e é por isso que é por aí que passa toda u

diulótica de minha relação com o Outro, o grande A, aquela que no ano passado eu
defini pela relação da alienação. O a. sendo aí substituído, permite-nos o outro

modo da relação, a da separação, algo onde me instauro como decaído, onde me
instauro como reduzido ao papel de trapo no que foi esta estrutura de desejo tio
Outro pelo qual o meu foi determinado. O fato de que a sutura, a soldagem de

minha relação subjetiva. de minha posição subjetiva como ser, possa ser encontra

da no objeto a, é aí isto por que passa a verdadeira natureza da dependência ílo
Outro, e especialmente de seu desejo.Pois o fantasma, não é outra coisa senão i'M;t
conjunção da "Entzweinung" do sujeito com o a graças a que unia falaciosa

cOmpletude vem recobrir o que é do impossível do real. O caráter de cobertura que
tem o fantasma em relação ao real não pode, não deve se articular de outra |'HMH:I
A análise passa pelo desfiladeiro desta reposição do eu como sujeito ncMc < ? que l u í

para o desejo do Outro, e nenhum desnodamento é possível no enigma de meu

desejo sem esta repassagem pelo objeto a.
Ouvi, não a muito tempo, em uma de minhas análises, empregai o termo, a

propósito de alguém cuja análise não lhe parecia ter muito êxito do ponto d t- vista
da qualidade pessoal: "Há então, dizia-me meu analisado, fazendo-se im ocasião

i.ibjeior, das falsas camadas analíticas." Esta fórmula me agrada bastante, Não a

inventei. (...) Há de fato, um momento da análise em que o sujeito fica perigosa
mente suspendido ao fato de encontrar sua verdade no objeto "a". Ele pode ai se

manter, e isto se vê.
Meu curso do próximo ano eu o darei então sobre o que falta às posições siilijr

l ivas do ser. Será sobre a natureza do objeto a. Se eu lhes talasse em inglês, u-rm

diln, "The significances of the object small a, e se fosse em alemão, teria, dito, "Hk-

Bedeutung dês Objektes kleines a", mas corno lhes fulo uma língua mais próxima
desta língua mais verde do que todas as línguas que se chama o latim, me inspira-

rei do "De natura" alguma coisa... "rerum", e lhes diria, "De natura objecti si", c

acrescentarei talvez "et de consequensí".
Não posso deplorar nesta ocasião que a mãe Igreja abandone esta língua, que tem

o grande privilégio de tornar precisamente absolutamente herméticas as explicações
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sobre as cerimónias que se devem dar durante a realização. Quando são realizadas
em latim, temos a possibilidade de compreender que é incompreensível, o que é o

importante! Estejam seguro que não darei o curso do próximo ano em latim. Se bem

que não se sabe... talvez darei um, para lhes ensinar.
Não gostaria de lhes deixar, sem contudo, ter ilustrado um pouco o que tudo isto

quer dizer, porque há talvez quem pense que estou longe da clínica contando-lhes

esta história. Há um certo número de posições subjetivas bem concretas que nos
dizem respeito, mesmo se não percebemos que, no sintoma, é necessário sempre
procurar onde está o saber, onde está o sujeito, mas não ir muito depressa para

saber com qual sexo temos que lidar. Mas na análise, há o Outro, e percebemos o
modo como, em relação ao Outro, ao grande Outro, se colocam os problemas do
desejo. Não é hoje que voltarei sobre a grande repartição da demanda, do gozo do

Outro e da angústia do Outro como correspondendo aos três enfoques que determi-
nam os versantes respectivos da neurose, da perversão e da psicose.

Na neurose, de onde partiu nossa experiência, e que é nossa experiência cotidi-

ana também, fundamental, é em relação à demanda do Outro que se constitui o
desejo do sujeito. Dizer que ê em relação à demanda do Outro não é ir contra o que
digo, o desejo do sujeito é o desejo do Outro, mas seu enfoque, porque é também o

princípio de sua manutenção na posição neurótica, é a demanda do Outro. O que o
Outro demanda, com certeza, não é o que ele deseja. Insisti bastante, penso, sobre

esta radical "Etzweiung" para que não tenha necessidade aqui de ilustrar cie novo.
De resto, tomai tudo o que pude deixar como comentário de tal ou tal ponto da
"Trautndeutuitg" para segui-lo até na estrutura do homossexualismo feminino;
esta "Entzweiung", vocês a tocarão com o dedo.

E a hisiérica encarrega um terceiro de responder à demanda do Outro. Para ela,
ela se sustenta em seu desejo como insatisfeito. E é por isso que é pela
sintomatologia, a evolução da histérica, que temos acesso, o mais rápido, mas

também que o encobre em parte, ao fato da castração. A castração é demasiada-
mente instrumental, demasiadamente mediana na histérica, e também demasiada-

mente fácil a atingir, pois a maior parte do tempo, a histérica já o é, objeto castra-
do, para que isto não nos vele,

O obsessivo, como o neurótico, está no mesmo caso. Ele opera diferentemente

com a demanda do Outro, ele se coloca em seu lugar e lhe oferece o espetáculo, o

espetáculo de um desafio, mostrando-lhe que o desejo que esta demanda provoca
nele é impossível. Nos casos fecundos, pois os há, de neurose obsessiva, ele lhe
demonstra que tudo é possível em seu lugar, ele multiplica as explorações. Tudo

islo tem uma grande relação com a castração, e se ele critica, se ele avilta, se ele
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menospreza assim o desejo do Outro, pois bem! sabemos, é para proteger seu pCnis,
Ou lugar do Outro, através de todos os riscos calculados que ele corre, ele M;

es pcrinienta como phallus salvaguardado, É aí que a oblati vídade faz seu trabalho.

cif tudo oferece em seu lugar. Não há maiores oblativos do que os verdadeiros, tio
que «s grandes obsessivos. Ele oferece com tanta mais boa vontade tudo quanto

mais tudo que ele oferece, como vocês sabem, é merda! Então, lhe forçar o jogo

Interpretando o fantasma de "fellatio" - que pode vir de fato ao obsessivo, e que
vem ordinariamente em sua análise — imaginando que é a avidez do pênís que o
dirige, fazendo dito o objeto de comunhão, pois bem, é na realidade um desconhe

< imcnlo do analista, que é o fato, nele, da confusão do phallus perdido com u
iibjeto fecal e que, a interessar o sujeito em análise a uma dialética do tocar, do não

locar, do contacto ou do não contacto, testemunha propriamente da verdade do que
digo, pois esta dialética do tratamento do obsessivo é propriamente, se posso dizer,
não a da propriedade (propriété), mas a da limpeza (propreté). O sujeito em aná l i -

se, por uma tal via, por um tal método, é convidado ao que defini como sendo ;i

função do objeto "a", a encontrar sua verdade neste objeto "a" sob suas ospcdrs
ferais, o que é propriamente, é certo, o que cumula de fato o obsessivo, que niio
ikmanda senão isto.

Vocês vêem que esta teoria tem consequências práticas, que ela permiti' a i t i i uli ir
u!iji'cA's. objeçcks estruturadas contra algo que se apresenta como não sendo sem i-tí-i

to clínico, e mesmo, até urn certo ponto salutar, pois que, todo o perigo vem justamente
f k > satisfazer a demanda que vemos se manifestar no neurótico. Quando eu retomai
(">ia diaictica do possível e do impossível, mostrar-lhes-ei que ela não é, otn .suma,

nada além do que Freud nos descobre como sendo a oposição princípio do pra/er /

pi mdpio da realidade. Mas não pergunto, como é possível que o sofrimento neurótico
'.i-|íi um prazer, mesmo que esteja, bem evidentemente demonstrado. Não (xissn dtr

i iHHis i rar como é possível, a não ser por trapaças, mas posso manifestá-lo colocaniln

mi- no lugar onde torno impossível a satisfação da demanda que se esconde .sob t-nU"

sofrimento.
l loje não irei mais longe sobre detalhes clínicos, pois é necessário qut* condtiu.

Nau dti t - i como o frtbico entra na mesma rubrica, que é sempre a relação dn de
m.imia do Outro. Falei-lhes bastante do signíficante faltante. para fechar e ia mi

t t i i t u que lenho a lhes dizer hoje sobre este ponto, onde verdadeiramente culmina
imiti u discernimento que teve Freud do fenómeno inconsciente quando c U- fala <ln

desejo últ imo a habitar o sonho, que é o verdadeiro desejo do Outro, o desejo que
no.-, durmamos. Não é por nada que seja no momento em que um sonho chegue a

cslr ponto culminante, de se congelar nesta figura imóvel onde vefdadcíiãiiwnu*
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para nós se encarna o mais próximo, a natureza do fantasma e sua função o sendo

sem efeito clesenta bjeç de cobertura da realidade. Pensem no sonho do Homem
dos lobos; se o fantasma nos desperta, e na angústia, é para que a realidade não

apareça. Possam vocês somente estar bastante acordados, para que o sentido desta
palavra, a vir no meu projeto, desde entSo lhes toque.

Não desembaraçarei o Outro, nem de seu saber, nem de sua verdade. O termo da

análise, se é o que inscrevi no símbolo [S significante do A], são estes termos, o

Outro sabe que ele não é nada.

Tradução Ivan Corrêa

LIÇÃO XXIV

23 de junho de 1965
(seminário fechado}

Nossa última reunião deste ano, eu mantive o que seja um seminário dito fecha

do, isto é, em suma, este momento, ou este lugar em que manifestei, neste ano, o

desejo de ouvir um certo número de eventuais respostas ao que eu posso ser levado
a afirmar para vocês em meus cursos. É uma empresa que não se revelou, ncsic
ano, muito arriscada. Contudo, nesta última reunião faltou pouco para lermos,

talvez, o conjunto do que eu esperava de alguns que tinham expressamente mani-

festado o desejo de estarem presentes pela fala em um de meus seminários divste
ano e que foram, como acontece aos psicanalistas — sempre muito ocupados

foram tomados um pouco de surpresa.
Bem. Sobre isso, eu tenho uma bela surpresa: trouxeram-me, no ú h i n i o ins ia i i -

te, um texto sobre — vocês vão vê-lo — um livro que me parece muito, mimo impor

lante. Vocês verão porque ele me parece tão importante - não é unicamente porque
se poderia falar dele com a maior pertinência, como relevante de certas relerêncian

que eu creio ter perfeitamente elucidado diante de vocês, este ano, relativas ao que
se chama o desejo.

H após, então, em seguida, vocês terão uma intervenção de alguém que vocês já
ouviram, que faz parte desta nova camada sempre pronta para enfrentar o fogo

quando, talvez, os rnais antigos têm hábitos mais lentos.
Hnifio, eu vou dar a palavra, sem esperar mais, ã pessoa que vai trazer para vocôs

seu comentário sobre esta obra que eu ntto declino mesmo o nome antes que ela fale?

disso. K a sra. Montrelay que teve a gentileza de me fazer esta boa surpresa,

Mithèle Montrelay - Nesta véspera das férias, talvez não seja muito frívolo

propor àqueles dentre vocês que ainda não o fizeram, a feitura do último romance
de Marguerite Duras, O deslumbramento de Lol V, Stein31. Esse livro foi lançado
no ano passado, e nem sempre foi favoravelmente acolhido pela crítica. Rssa lhe

crít içou uma sutileza excessiva, enigmática. Alias, nele encontra-se o modo hab i tua l
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de Marguerite Duras: lentidão do ritmo, ambiguidade da textura, inteligência apaixo-

nada pelas palavras que é também aquela do coração.
O deslumbramento de Lol V. Stein vai, no mesmo sentido das narrativas prece-

dentes de Marguerite Duras, em busca de um momento perdido. Este instante, que

se produzia absolutamente por acaso, fascina o personagem principal da narrativa
- lembrem-se do roteiro de Himshima meu amor-, ele o fascina porque é aí que se

inscreve sua certeza.
Aliás, essa certeza é extremamente sensível no estilo de Marguerite Duras que

irrita muito, o que é bem compreensível, visto que ela insiste ainda mais na medi-
da em que se dissimula. Parece que ela coincide com a memória, ou antes, com o
que Jacques Lacan chama uma memória. Se evoco esse último termo, não é para
constatar, pura e simplesmente, que ele constitui a mola do romance. Essa afirma-

ção também é verdadeira para as obras de Proust, Butor, Simon e tantos outros.
Talvez ela seja mais verdadeira do que para as obras de Marguerite Duras, nas
quais a memória não constitui tanto a mola como o objeto da narrativa, curiosa-

mente feito por um outro. Quero dizer que aqui aparece, com uma nitidez particu-
lar, que é no discurso desejante do outro que vivemos, com o sujeito Lol V. Stein, o

acontecimento que a mantém prisioneira,
É evidente que esse romance é o enésimo relato que foi feito na terceira pessoa.

O que surpreende é que o relevo inabitual, que é aquele da primeira pessoa que
narra a terceira, esse relevo é urna terceira dimensão em que o sujeito Lol emerge,

infinitamente mais presente, mais perturbador do que poderia dar conta o emprego
único da primeira pessoa. Estas dimensões designadas por Jacques Lacan este ano.

às quais acabo de fazer alusão, particularmente o que foi denominado por ele, na

semana passada, de a dialética da relação com o Outro como relação de alienação,
estas mesmas dimensões estruturam o romance de Marguerite Duras, do qual está

na hora que eu faça urn resumo para vocês.

Lola Valéríe Stein. 19 anos, americana, prestes a se casar, é bruscamente sepa-
rada, no fim de utn baile, não de seu noivo, Michael Richardson, mas do par que

formam seu noivo e Anne-Marie Stretter, estes dois últimos acabando, durante o

baile, de se reconhecer numa paixão tão súbita quanto definitiva,
É assim, creio, que as coisas devem ser narradas. Lol, que viu o par começar a

se amar por um único - tomarei emprestado este termo de Serge Leclaire - circuito

do olhar, olha. ela também, e não quer parar de olhar.
É preciso imediatamente sublinhar a estranheza do caráter de Lol: indiferente,

ausente, Eis a primeira apresentação que nos é feita por sua amiga:
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"Ato colégio, diz da-, e ela não era a única a pensá-lo, já faltava alguma cai.w

a Lol para estar — ela diz: aí. Ela dava a impressão de suportar num tnlio

tranqialo urna pessoa que ela devia parecer, mas que ela perdia a memória tui

mínima situação. Glória de doçura, mas também de indiferença, "

Se Lol V. Stein também é indiferente, é natural que ela não faça bem a diferença

entre ela e o que a cerca. Anne Marie Stretter, que, ao contrário, aparecia perfeila
mente definida, segura dela, permite, eu imagino, a Lol fazer, graças a ela, a d i fe-
rença entre uma mulher, esta mulher que é Lol V. Stein, e o desejo de Michacl
Richardson. Então, para Lol esse desejo adquire um valor sígnificante insuspeito

até então, se bem que ela não ame mais seu noivo. Lol V. Stein padece a marca
desse significante, sob a forma de um esquecimento. O esquecimento de Lol, sua

negação, vão fazer sua volúpia de ser enfim a presença do par e sua própria presen-
ça, na qual o presente da presença - se posso inverter deste modo uma fórmula que
Heidegger fornece da angústia, para ilustrar o oposto, isto é, a satisfação -, na qual

o presente da presença adquire um valor absoluto que representa o tempo morto ilo
baile, enclausurado, escrito em sua luz noturna.

Porém mais ainda do que nos é dito dos múltiplos aspectos do baile, o qtu> icténi

Lol é o fim. mais precisamente ainda: o momento em que ela se apercebe da auro-
ra, quando eles ainda não sabem. Neste momento, Lol pressente, no afobaiwnio.

que vai acontecer alguma coisa, que isso vai acontecer. E se retomo os u-rnios

citados recentemente por Jacques Lacan, é que eles me parecem perfeitamente
exprimir, na sua ambiguidade, o acontecimento pressentido por Lol de seu corpo
como um dejeto, ou antes, o acontecimento de seu corpo como um dejeto, um rosin,

rejeitado, mais ainda pela aurora do que pelo casal. Retomo esla passagem cot»
mais detalhes:

"Ela sabe - escreve Marguerite Duras - eles ainda não, e ela acrescenta um

pouco mais adiante: neste preciso instante uma coisa, mas qual? deveria
ter sido tentada ntax que não o foi."

Eis qual foi a tentação de Lol: fortalecida por um saber do qual possui, pui um
breve instante, o privilégio, ela se sente a ponto de usá-lo, primeiro pura circuns-

crever, perpetuar essa fascinação comum, o que então seria possível, supondo que

Lol descubra em si urn brusco poder encantatório. Mas não está ai t> essencial. < >
que Lol deseja, na possessão de seu breve e frágil saber, é dizer porque, realmente,

o casal fugiu. E isso é absolutamente impossível. Se estas palavras existissem, para
apreender o que se manifesta, se articula da realidade do sexo diante dela, o casal
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permaneceria. Loi está certa disso e nós também partilhamos esta certeza. Estamos
totalmente suspensos nisso, por um breve instante. Guardamos a nostalgia do mes-

mo.

Eu não posso ler aqui as duas admiráveis páginas que nos levam a esse instante.
Eu me contentarei em citar esta frase, em dizer este lamento, este luto de Loi:

"Gostaria de acreditar, como gosto dela, que se Loi é silenciosa na vida é

porque acreditou, no espaço de um relâmpago, que essa palavra podia exis-

tir... Isso teria sido uma palavra-ausência, uma palavra-buraco, escavada

no centro de um buraco, desse buraco onde todas as outras palavras teriam
sido enterradas."

Essa palavra, Loi se dá perfeitamente conta que não pode articulá-la. Também

Marguerite Duras persegue-a de tal sorte:

"Não seria possível pronunciá-la, mas seria possível fazê-la ressoai: Imensa,

sem fim, um mundo vazio, teria retido <w que queriam partir, tê-los-ia convencido

do impossível, tê-los-ia ensurdecido a qualquer outra vocábulo que não ele mes-

mo, de uma só vez os teria nomeado, e/es, o futuro e o instante. "

Quem pode convencer do impossível? Quem pode dizer a verdade da realidade,
a começar por aquela do sexo, perguntava há pouco tempo Jacques Lacan, se não

será Deus? Mas Deus está ausente. Loi, contínua Marguerite Duras, não é Deus.
Ela não é ninguém. Saída da ausência de uma palavra, da ausência de Deus, resta

apenas o corpo de Loi, horrível, assustador a sustentar, objeio a que doravante vai
ser preciso se esforçar para abolir. Como toma-lo? Fazendo de tal modo que o

lance de dado que foi o esquecimento primeiro de Loi se renove, mas dê, por assim

dizer, de um lance dois golpes: o esquecimento de Loi, por um par real, deve coinci-
dir com a abolição de seu corpo experimentado como objeto a. Somente então esse

acontecimento será o acontecimento do deslumbramento de Loi V. Stein, e isso no
duplo sentido do termo. De que modo Loi V. Stein coloca, .sobre a real idade dos seres

que a cercam, a grade de seu fantasma, que não é outro senão a «constituição de trás
para frente do primeiro acaso? Vou lhes dizer isso em seguida.

Faremos agora algumas observações, inicialmente a respeito desse objeto a, tal
como aparece no curso da narrativa. A primeira, é que ele constitui em Marguerite

Duras, corno também em Flaubert, em Maupassant, também no romance novo,
esta matéria sensível, palpável do relato que não se torna, propriamente faiando,

acontecimento senão pela intervenção do desejo do Outro. Em O deslumbramento

de Loi V. Stein, o objeto é o corpo, o olhar, mas é sobretudo a palavra faltantc e que,

por faltar, não existe menos do modo mais horrível, a partir do momento em que sua

existência é sacudida, colocada em questão. Esta "palavra-buraeo", este "buraco <le
carne", este "inacabado sangrento", eu cito, este "cão morto na praia", já quantas

vezes acaba de ressoar nos ouvidos de vocês? Esta palavra é Loi, Lola, nome femi-

nino, enquanto corn seu pequeno a final, e seu caráter sexuado. Ela se cola de modo
curioso com o pouco que resta de Vaiérie, urn V, e a densidade breve do patronímio...

Jacques Lacan - Sra. Montrelay, será que a sra. teria coragem de se jogar na
água? O que a sra. tão bem observou, nessa obra e nesse texto, experimente fazí-lo
passar, com suas notas certamente para sustentar-se, que não são notas, mas um
texto, porém sem ler este texto, porque creio assim mesmo que, não que isso não
atinja a comunicação, mas que isso diminui o impacto. Improvise, conte-nos a

coisa como a sra. é absolutamente capaz de fazê-lo, porque acredito que é impor-

tante...
Michèle Montrelay — Eu não preparei um improviso.

Jacques iMcan - Não improvise, mas diga o que a sra. tem a dizer. Em resumo,

trata-se de alguma coisa que poderia ser uma história, e uma história psicológica,
a saber, que se poderia com efeito remontar até a infância de Loi V. Stein. A migí
nalidade disso diminui pelo fato de que vocês sabem o uso americano de dar, wih »
forma de uma inicial... de representar a presença de um segundo nome sob ;i formo
de uma inicial. O primeiro nome é um nome abreviado, é Lola. Esta Loi V, Stein

não é absolutamente da psicologia, quero dizer, que se fale do que ela lahiv sem

pré teve de estranho, mas o importante é o que lhe acontece em um momento dai Io,
único, em torno do qual ela permanece, poder-se-ia dizer, de fora, se fizéssemos

psicologia, ela fica agarrada. Ela fica agarrada ao fato de que, uma bela I I D Í U - .
então com seu noivo, acontece que uma terceira personagem, entra uma inulhci
charmosa, o noivo a olha, e o caso está feito: eles partirão juntos no final da noite,
e tudo se passa verdadeiramente a olhos vistos, não apenas de Loi, mas ilc todos.

Tudo o que vai se passar em seguida na vida de Loi V, Stein... especialmente o qm-
nos é relatado, que nos é relatado por um narrador que não se conhece. Há uni

momento em que, no meio desse livro, a distância é coberta e o narrador st; tiexvt*
Ia. A distância é coberta: é o eu (mói)— é ele que fala, e que reúne sua própria
entrada na vida de Loi V. Stein ,..o que vai se passar com este personagem, como

este personagem é encontrado, é algo que manifesta o estado em que fica l .ol V

Stein, a respeito desta cena traumática. É que ela é, essencialmente, a panir dai, é
o que ii sra. Montrelay vai tentar explicar para vocês, O que pude ti i/cr raie ano a
respeito do sujeito e de seus suportes está aí verdadeiramente ilustrado, i l u M í m t e t

de um modo que em nenhum momento tem a pretensão estruturalista ou amililirti .
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simplesmente enunciando as coisas com palavras que esclarecem melhor. Acontece

que a própria estrutura está aí escrita. Há pouco, a sra. Montrelay leu para vocês um
texto no qual há esta "palavra-buraco", por exemplo. Isso está no texto. Há ainda

outra coisa no texto, é um texto que parece - sem que tenhamos feito nem um nem

outro, Marguerite Duras e eu, para nos encontrarmos -, são textos congruentes com
o próprio tema que apresentei para vocês este ano.

Retomem, como vocês queiram, como vocês podem. Fale um pouco mais forte, um
pouco mais cortante, se a sra. puder, deixe seu texto! Eu ficaria contente, porque a sra.
certamente tem mais do que uma coisa a nos dizer. Ou então leia trechos oportunos de
Marguerite Duras... E absolutamente preciso que isso atinja o auditório.

Michèle Montrelay - O melhor é talvez que eu leia primeiro o que eu tenho
aqui, e depois veremos ...

Eu dizia enlão que. este objeto era uma palavra, era Lol. Eu dizia também que Lol
havia perdido o a de Lola; que havia perdido seu caráter sexuado e que isso tornava

anónimo, mas que, ao contrário - creio que ainda não o disse -, de Lol V. Stein, disso
se tem a boca cheia. Enfim, encontramos nessa sequência verbal as características,

me parece, que foram sublinhadas por Serge Leclaire a respeito da fórmula secreta
"POOR (d) ,re-LI". Essas características me parecem ser as seguintes:

1 - A brevidade com a qual surge a fórmula que produz perfeitamente o apareci-

mento de um nada-de-tudo-alguma-coisa que encontramos anteriormente,
2 - O acme, figurado sob uma forma invertida, no V do centro, forcado, triân-

gulo inacabada,

3 - A reversão natural para o que diz respeito à palavra Lol, na qual o verso

equivale ao avesso - mas então justamente se pode falar de reversão? É
outra coisa.

4 — O caráter mágico desta fórmula - enfim, mágico: ao menos tal como apare-

cia no romance, porque representa a palavra mestre que Lol deveria ter dito
para fechar, para todo sempre, o circuito do sentido.

Isso são apenas suposições. No entanto, se, como o sublinha Marguerite Duras,

Lol, quando pronuncia um nome próprio, é incapaz de nomear - aí eu poderia
encontrar a citação imediatamente -, é bem possível que esta palavra presente-

ausente, longe de sustentar aqui a ordem simbólica, sirva apenas para querer justifi-
car o inexplicável, isto é, o mistério do nascimento.

Observaremos, em segundo lugar e muito brevemente, com que ambiguidade,
que incoerência se manifesta, na narrativa, a feminilidade de Lol. É tentador pensar

-438-

IJção d f 23 de junho de IV65

que Lol, em nada contando, esquecida pelo casal, aparentemente não desejada por

seus pais, repete incessantemente esta experiência porque esta pode lhe permitir
articular, para outro, mas sobretudo para si, sua enigmática feminilidade.

É impressionante, neste romance, a ausência de referências, a raridade de
sígnificantes fálicos. Parece que a sexualidade de Lol situa-se bem aquém de uma

estruturação edipiana, nesta relação com o vazio que foi evocado por Perrier e um

de seus colaboradores no volume VII de Lapsychanalyse"4""5.
Mas antes de terminar esta exposição, talvez seja necessário darmos um apa-

nhado da seqiiêncía do romance. Lol V. Stein, após o baile, após a crise, o tempo de
loucura que se segue, casa-se, tem três filhos, vive perfeitamente em conformidade
com as normas, em uma pequena cidade americana. Após dez anos de casamento.

ela retorna a sua cidade natal e, durante as tardes em que incessantemente' passeia

seu corpo como se levaria a passear uma criança, encontra um casa!, um oulw,
aquele de sua amiga de outrora e um homem, em relação ao qual ela faz sua
escolha, que ela decide amar do modo mais bizarro. Com efeito, esse homem deve-

rá esquecê-la tão frequente, tão absolutamente quanto possível com unta mulher
que será e deverá sobretudo ser considerada para ele como cúmulo da femínilulíi

de. Que essa mulher tenha assistido ao baile que é também seu baile, dela, eeriii-

mente é uma condição essencial do charme da coisa.
Este imenso fantasma, concebido por Lol V, Stein, por razões facilmente situáveis,

agora, o amante de Tatiana tenta decifrá-lo pouco a pouco:

"Eu desejo, declara ele, como uni sedento, beber o leite espumante f insí-
pido da palavra i/ue sai de Lol V, Stein, tomar parte na coisa nianiidii futr

ela. Que ela me torne, [...] que ela me esmigalhe com a resto, eu .vcrc/
servil, que a esperança seja de ser esmigalhado com o resto, de ser servil."

Eis o que aceita fazer o narrador, Jacques Hold: encontrar Tatiana num hoiel
próximo da cidade, ao passo que Lol. V. Stein, deitada num campo de centeio,

olha, olha. Olha o quê? Inicialmente os amantes, que às vezes passam perto da

janela, em seguida, naturalmente, mais nada: à janela, o esquecimento de l,ol V
Stein que Jacques Hold se dedica a levar a termo para a maior satisfação do in«
Que desígnio secreto tomou conta de Marguerite Duras, que a levou a forjar uma

história tão irreal, tSo louca, tão lógica de ilogismo nos seus menores detalhes?
É aqui que é preciso fazer uma terceira série de observações a respeito do empre-

go das pessoas na narrativa, particularmente a amplitude não costumeira, insólita,
que foi dada à primeira pessoa, aquela de Jacques Hold. Inicialmente segue-se
primeira observação —, na medida em que nosso único saber .se instaura num desejo
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- desejo ele mesmo tomado no fio de um fantasma -, que esse saber jamais é fixo,
.sempre relativo, possibilitado, história entre outras. Assim se apresentam também,
creio, certas obras musicais contemporâneas, aquelas de um Stockhausen, por exem-
plo.

Segunda observação: O desejo do Outro condiciona o espaço do romance, dito
de outro modo, sua estrutura, espaço aberto a todos os ventos em que o desejo de

um, digamos o exterior, pode recobrir ern todos os pontos aquele do Outro, suposto
ser interior. Como o desejo de um pode se suturar ao desejo do Outro? É ern função
do objeto a, mas vamos encontrar isso logo em seguida.

Terceira observação; Foi absolutamente impossível dar conta do sujeito Loi, de
fazê-la emergir nesta qualidade de ser, de verdade às vezes tio cortar o sopro, dito
de outro modo: teria sido impossível apreender Loi no ponto zero de seu desejo, se
este está no discurso do desejo do outro.

Quarta observação: Este sujeito, nós o apreendemos bem aquém do cogito. Nada
dele jamais é formulado sob a fornia do um do único. Eis o que sobre isso diz seu
amante:

"Foi minha primeira descoberta a seu respeito: nuda saber de Loi era já

conhecê-la. Poder-se-ia, me pareceu, saber menos ainda, cada vez manos
sobre Loi V. Stein, "

Diga-se de passagem, essa definição do amor não é tão má, me parece. Mas o
que nos interessa aqui é que este sujeito, nebuloso, insípido, que nSo tem nenhuma

ideia, que não tem nenhuma, ê o único sujeito do romance que pensa, planeja seu
mundo, encurralando, manipulando o casal de amantes - até em tais lugares e, eu
o direi daqui a pouco.

É que o sujeito deve ser tomado num perpétuo partilhar entre o desejo do Outro

e o objeto a. Eis de novo esse objeto, mais presente do que nunca na segunda parte
do romance. Estes olhos fixos, arregalados, que devoram, absorvem, decidem tudo;

este olhar imenso, perdido no eriçar das palhas de um campo de centeio, é este

objeto a que fascina Jaeques Hold, que o leva no fantasma, em seu fantasma, ou no

fantasma do romance, O que Lacan nos disse, creio, na semana passada - eu o cito
textualmente:

"É na medida em que sou o objeto a que meu desejo é desejo do Outro".

Assim então, nessa narrativa, a terceira pessoa é de fato a primeira. A primeira

deve ser tomada como a terceira. Jogo de sintaxe, de desejo, que figuram certos

romances do século XVÍII - penso em particular nos Devaneios do coração c, do

espirito de Crébillon Filho: "Por um tempo, a marquesa foi expulsa, que saiu às cinco
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horas". O romance novo, a situar desde Flaubert, maneja, entre aquele que fala u n

luxúria, a proliferação do objeto, um intervalo, uma falta, uma pausa, um silêncio que

é o sujeito. Não nos enganemos nisso: Marguerite Duras, que sabe (a/,er ouvir o

silêncio, também fala na terceira pessoa,

Jacques ÍMcan - É um texto muito importante e muito interessante que vocês

acabam de ouvir. Vamos tentar fazer de tal modo que vocês possam tomar parte
nisso. Há alguém aqui... .lá sei que, entre os meus próximos, há muitas pessoas que
não o deixaram escapar, esse texto de Marguerite Duras. Se eles pudessem opinar,
oportunamente, a respeito do que acabamos de ouvir, eu ficaria satisfeito. Será que

h á alguém que teria alguma coisa a dizer sobre isso?... Para dar a vocês o tom <J(>
romance, vou ler, eu mesmo, um pequeno trecho do capítulo central que escolhi.

Penso que isso será suficientemente esclarecedor, na medida em que a voz tia pr.
soa que falava aqui alcançará vocês, será suficientemente claro sobre » íiaifw.
sobre a trama do romance, para que este capítulo tome seu valor.

A jovem, a jovem mulher em questão desposou muito rapidamente um iap«/ ttn
tipo altruísta que, de alguma maneira, a tomou sob sua proteção a t í tulo do tl<v,:un
parada. Ao cabo de dez anos, essa desamparada sobrevive bastante bem e, ivtoi muni) t
ao seu lugar de origem, a esta cidade natal que se chama S. Tahla, da qual pnilr! ia
se pôr em guarda quanto aos perigos que apresentava para ela, especialmente « i n a n i i >

uo que se chama de as recordações que é preciso evitar às pessoas atoruu-Miail í i - ,

por um luto, ela revive nessa cidade. É aí que, errando um dia, ela vai cía- imiiai
alguém que já está anunciado uma vez no horizonte de sua visão - mio se poilr
dizer "em um encontro": ele entrou no campo de sua janela. É o narralor Ac

mesmo tempo é a entidade, o amante padrão, mas também é alguém que seyiic,
que está aí, aquele que tomará o lugar deste buraco, desta hiânciu, em lomo da

qual. em resumo, todo seu ser de sujeito está organizado. E, seguindo-a, lemlu a

encontrado na rua, ela espera o que ele espera, isto é, a mulher com a qual cia
pressente, presume que ele tem um encontro,

"Ela chegou, na verdade, [essa nudlterj desceu de um ônihit.i lottxtn </<•

pé.watts qua voltavam para casa ao anoitecer, A partir tio niiftnciiHi cm </«<•

ela se dirige a ele, nesse bamboleio circular, muito lento, muito dure. t/w •;
,/i.c a lodo instante de sua caminhada o objeto de urna listmjtt mrinlu>,ti,t,

clandestina e nem fim, dela mesma para ela mesma, logo une vi et massa

negra dai/nela cabeleira vaporosa e seca sob a quul a ro.itinli» trwn#utur,

branco, é invadido por olhos imenso,'!, muito claros, de uma gravidade */<:.«>•
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lada pelo remorso inefável de ser portadora daquele corpo de adultério,
Lol confessa ter reconhecido Tatiana Karl, "

Isto é, a mulher que foi o testemunho da cena inicial.

"Então, somente, acredita ela, após algumas semanas em que ele pairava,
aqui e ali, distante, o nome aí está: Tatiana Karl. Ela estava vestida discre-
tamente com tttn costume esporte preto. Mas seus cabelos eram bem cuida-

dos, espetados com urna flor cinza, presos por pentes de ouro; ela tínlm

fixado o frágil penteado com todo o cuidado, uma longa e espessa faixa
preta que, ao passar perto do rosto, emoldurava o olhar claro, tornava-o
mais amplo, ainda mais aflito, e esse penteado que só deveria .ser tocado
pelo olhar, que não se pódio, sem destruir, deixar ao vento, ela deveria —

Lol adivinha - tê-lo prendido em um véu escuro, para que, no momento
apropriado, ele fosse o único a remover-lhe e a destruir-lhe a admirável
facilidade, em um único gesto e ela se banharia então no desmoronamento

de sua cabeleira, que Lol repentinamente se lembra e que revê luminosa-
mente justaposta a esta."

Então ela vê que eles se encontram:

"Caminhavam a um passo um do outro. Mal se falavam. Acredito ver o que
Lol V, Stein deve ter visto; há entre eles um entendimento impressionante
que não vem de um conhecimento mútuo, mas justamente, ao contrário, do

desdém deste. Eles têm a mesma expressão de consternação silenciosa, de

horror, de indiferença profunda. Vão mais rápido, aproximando-se, Lol V.
Stein espreita, incuba, fabrica esses amantes. A ela, ajeito deles não enga-

na. Eles não se amam. Que é que isso quer dizer para ela? Outros pelo

menos o diriam. Ela, de modo diferente, mas ela não fala. Outros tacos os
prendem em uma proeza que não é a do sentimento, nem a da felicidade,,
traía-se de outra coisa que não prodigaliza nem dor nem alegria. Não são

felizes nem infelizes. Suei união ê feita de Insensibilidade, de uma maneira
que é geral e que apreendem momentaneamente, sendo banida qualquer

preferência. Estão juntos, trens que se cruzam de muito perto, em volta

deles a paisagem carnal e vegetal é idêntica, eles a vêem, não estão sós.
Pode-se pactuar com eles. Eles, por caminhos opostos, chegaram ao mesmo

resultado que Lol. V. Stein, à custa de fazer, de dizer, de tentar, de enganar-

se, de ir embora e de voltar, de mentir, de. perder, de ganhar, de avançar, de
voltar mais uma vez, e ela, Lol, à custa de nada. "
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B aí que ela os segue até este lugar que ê o hotel, o hotel na cidade, onde todo mundo
está em segurança pura abrigar seus amores clandestinos,

"Lol conJif.ce esse hotel por nele ter ido em sua juventude com /seu amttnti'

que a abandonou] Michael Kichardxon, Sem dúvida chegou até lá algumas

vezes, durante seus passeios. Foi lá que Miclmel Richardson lhe havia feito
seu juramento de amor. A lembrança da tarde de inverno foi engolida, ttttn-

bém ela, na ignorância, na lenta, cotidiana glaciaçãa de S. Talila lê o

nome da cidade] debaixo de seus passos, "

Etuão é ela, é ela que, dali, partiu para a famosa cena do cassino que lhe arranca aquele
que permanece em seguida, por toda a sua vida, como este buraco. Esse buraco no

lugar do qual não há mais senão uma mancha de mentira. É ali que ela chega.

"Vejo como ela chega lá. Muito rápido, ganha o campo de centeio, nele ,vr
deixa escorregar, nele se encontra sentada, se deita. A sua frente luí essa
janela iluminada. Mas Lol está longe de sua luz. A ideia do que ela faz IMO
lhe ocorre. Acredito ainda que é a primeira vez que ela. está lá sem noção
de a/i estar, que, se a interrogássemos, diria que estava repousando. / )<<
cansaço de ter chegado tá. Daquilo que virá. De ter f/m.' partir nm-tunt-ntc.
Viva, moribunda, respira profundamente, essa noite o ar de mel, i/c itn/<i

esgotOJite suavidade. Não se pergunta de onde lhe vem a fraqueza í /wn/r/
lliosa que afez deitar nesse campo. Deixa-a agir, apossar-se delti tile sujo
car, embalá-la rude e impíedosamente até o sono de Lol V. Stein. O centeio

range sob seus rins. Centeio novo do início de verão. Com os olhos cmvn-
dos na janela iluminada, uma mulher ouve o vazio alimentar-se, dfvnnn

esse espetáculo inexistente, invisível, u luz de um guano onde outros esiòo.
De longe, com dedos de fada, a lembrança de uma certa memória pnssu.
Roça Lol pouco depois que ela se deitou no campo, mostra-lhe a esso hora
tardia do anoitecer, no campo de centeio, essa mulher que olha uma pt-i/tu-

na janela retangular, um palco estreito, limitado como uma pedra, onde
nenhum personagem se mostrou ainda. E talvez IMÍ tenha medo. tiutx muno

pouco, da eventualídtule de uma separação ainda maior dos outros, Aindti
itssim, sabe que alguns' lutariam - ela ontem ainda ~, i/ite retomariam ns
suas casas correndo assim que um resto de razão os fizesse surpreender-, i<-

nesse campo. Mas foi o último medo conhecido de Lol, o que os outros:
teriam em seu lugar, essa noite. Estes o envenenariam em seu seiu, com
coragem. Mas ela, totalmente ao contrário, o quer, amansa-o, acaricia •<>
com as mãos sobre o centeio. O horizonte, do outro lado do hotel, perdeu

-443-



Problemas Cruciais para a Psicanálise

toda a cor. A noite vem. A sombra do homem passa através do retãngulo de

luz. Uma primeira vez, depois uma segunda vez, em sentido inverso."

E aí que ela segue, sob a forma deste teatro de sombras todo o jogo dos amantes. O
final, seu retomo para casa:

"O marido está na rua, espera-a, alarmado.

Ela mentiu e acreditou-se nela [.,.] O amor que Lol tinha sentido por Michael
Richardson era para seu marido a garantia mais segura de fidelidade de

sua mulher. Ela não podia encontrar uma segunda vez um homem feito nos

mesmos moldes de T. Beach, ou então era preciso que ela o inventasse: ora,
ela não inventava nada, acreditava seu marido. "

Vocês vêem que as dimensões e o registro em torno do qual joga nossa Marguerite
Duras não acontece sem um humor lateral.

Em relação ao que, aqui, é demonstrado e que é mostrável, é precisamente na
medida em que este ser, Lol V. Stein, em torno do qual pode-se lembrar muitos
temas deste ano, até e também compreendendo, como fez há pouco, a função e o

uso do nome próprio que é articulado ern vários tempos e em vários pontos especi-
ais desse livro com, aparentemente, meu deus, uma pertinência que poderia depois
de tudo constituir um objeto de interrogação se não soubéssemos, por nosso traba-
lho deste ano, da profunda coerência desta função do nome próprio com tudo o que

ela é como sede. esta sede central do sujeito na medida em que ele é representado

aqui do modo mais articulado pela palavra buraco, pela palavra faitante - a pala-
vra buraco ou a patavra-buraco -, e é na medida em que esse ser, esse ser designa-
do por esse nome próprio que 6 o título do romance de Marguerite Duras, esse ser
não está verdadeiramente especificado, encarnado, presenttficado em seu romance

senão na medida em que ela existe sob a forma desse objeto núcleo, desse objeto a,
desse algo que existe como um olhar, mas que é um olhar... um olhar afastado, um
othar-objeto, um olhar que vemos por diversas vexes...

Certamente esta cena se renova, é eseandida, repetida diversas vezes até o fim

do romance. Mesmo quando ela tiver conhecido este homem, que ela tiver se apro-
ximado dele, que ela estiver literalmente agarrada como se aí ela reunisse esse
sujeito dividido dela mesma, aquele que apenas ela pode suportar, que é também.

no romance, aquele que a suporta, é a narrativa desse sujeito graças ao qual ela

está presente... o único sujeito aqui é este objeto, este objeto isolado, este objeto
por si rnesrno, de alguma maneira exilado, proscrito, caído no horizonte da cena

fundamental, que é esse puro olhar que é Lola Valérie Stein. No entanto, é no roman-
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ce, o único sujeito: aquele em torno do qual se sustentam e giram e existem todos os

outros.
E é por isso a observação que foi feita para vocês há pouco, desta espécie de virada

do romance, do romance antigo e tradicional,., aquele que foi muito gentilmente
ilustrado para vocês sobre o tema extraído de Crébillon Filho, e igualmente do fo

mance para a porteira, "a marquesa saiu às cinco horas", o que um certo romance,
um momento, acreditou dever excluir a regra e o modo mostrando-nos que jamais as

coisas deveriam ser introduzidas, vivificadas senão sob a forma de algum monólogo

no qual passa-se o bastão de um a outro dos protagonistas do romance,
...é aqui que se encontra, sob a forma sem duvida de um personagem que fala na

terceira pessoa, mas que é um personagem onipresente, aquele que desliza, que
passa, que vê as coisas de alguma fornia de fora, contrariamente ao princípio <le

Politzer, faia - e bem! - e relata a narrativa na terceira pessoa... É justamente UM
medida em que isso é feito que aquilo permite presentificar em algum I t i f j a r o
objeto sob a forma de um objeto, de um objeto caído, de um objeto destacado, di-

um dejeto de ser: aquele que é o ser essencial que nós vemos, que vemos st- encarnar,
com um grau de presença — em um romance a meus olhos, aos olhos, penso, du
queles que já leram e aos olhos daqueles que, aqui, ainda o lerão —, .sob n li un i a

mais intensa, o mérito de ser chamado uma sithjetividade.
Eis o que. em resumo, foi introduzido para vocês por... que n sra, Montrelny

gentilmente quis preparar para vocês.

Se alguém tem algo a dizer sobre isso, que o diga em seguida.

Dr. Green - Será que você poderia me lembrar o nome de Jacques Holil, como

se escreve?
Jacques Lacan - H, O, L, D.
Dr. Green - Bem, então, nós temos U>1 V (alérie) Stein, e depois temos Mirhwl

Richardson, e depois ternos Tatiana Karí, Jacqttes Hold,
S3o simplesmente algumas observações que me ocorreram, justamente,* I V N J H - Í

to da função do nome próprio e da incidência aqui, igualmente, de certo*
signifíeantes que se repetem. O a faltante aqui não pode, cornudo, nos esuipar; o

excepcional redobramento deste a três vezes no prenorne Taiituiti. c precisamente
também em seu sobrenome, constituem a vogal central deste nome. Entiio i«,o j;t c

um primeiro elemento perfeitamente digno de ser observado.
De outro lado, entre RichARdson e KARÍ, temos também algo que colora c t M

correspondências esses dois fragmentos de dois fonemas nos laços que miem es

sés dois protagonistas, O que aqui falta já pode ser situado no nível do nome, no nível
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do a que é justamente a sílaba amputada do nome de Lola. O ar se encontra aqui, de
um lado no nível deste a que vemos que é correspondente em Karí com o nome de
Ricliardson, e evidentemente poder-se-ia se perguntar em que medida esta termina-

ção em son, que implica evidentemente o nascimento de um laço de filiação. Enfim,
evidentemente, esta vogal central do nome de HeM sendo precisamente o que se

conserva do que é amputado no nível de Lola, deve também chamar nossa atenção.
São estas observações que, talvez, me parecem poder ser um objeto de investi-

gação para o que nos foi apresentado justamente no curso da subjetividade, no
curso...

Michèle Montrelay - Há uma coisa que eu também não disse, a respeito de Lol,
é que, escrita em minúscula, isso resulta l, O, I .

Jacques Lacan - Bem, então, Jacques-Alain, é contigo meu velho! Você entrou na
corrida um pouco mais tarde, então vá em frente! Enfim, eu penso que vocês todos
lerão, durante as férias, esse pequeno romance. Isso se lê em duas horas e meia. mas
isso se relê vinte vezes. Anuncie seu assunto, porque eu não o anunciei antes,

Jacques-Alai n Miller - Minha única tarefa é de apresentar para vocês um texto
que saiu em Diogène, sob o título "A psicanálise na América", por Norman
Zinberg"'", um texto que Jacques Lacan quis que tosse trazido para o conhecimen-
to de vocês. Foi trazido ao meu conhecimento há apenas alguns días. Parece que
ninguém daqueles a quem ele se endereçou, desejou fazer esse trabalho, como se
diz, um tanto ingrato.

Então, é um texto deixado por sua própria conta que vou resumir para vocês,
simplesmente. Mas não é para pensar que, por essas palavras, eu diga para vocês
minha falta de interesse em relação a isso que vou fazer vocês ouvirem. Informan-
do a vocês a respeito do que é a psicanálise na América, segundo o sr. Norman
Xinberg, vejo esse interesse, ao menos, de dar a oportunidade, a mim que falo e
também a alguns de vocês que me escutam, de lembrar que, em todos as frentes,
combates são travados, combates tanto políticos como teóricos, É com os Estados
tinidos que inicialmente somos afrontados. Denunciando a peste que os Estados
Unidos trouxeram à psicanálise, não faço senão seguir a vigilância que Jacques
l.aciin, conforme eu sei, jamais cessou de afirmar o imperativo, a respeito do que
foi elaborado a partir de Freud nos Estados Unidos, diante do imperialismo ideoló-

gico dos quais a universidade, mesmo nesse país, frequentemente curva a cabeça,
O texto de Norman Zinberg tem seu preço pelo fato de que seu autor participa

explicitamente do que ele denuncia da psicanálise na América. Não é qualquer
lacaniano excitado pelas palavras do mestre que viria sustentar as pretensões por
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unia descrição complacente em seus fins. Este texto em questão testemunha, por
dois ângulos, o estado da psicanálise na América:

1 - Pelo que ele enuncia sem rodeios a respeito da peste que reina lá,

2 - Pelo que ele mostra que ele mesmo, o autor, que sabe que a peste reina, tifio
é menos atingido. N8o quero como prova disso senão essa definição que cie
dá da disciplina freudiana de ser a teoria psicológica geral mais compreen-
siva, pelo fato de que ela consideraria as relações do indivíduo consigo nies
mo e com seu meio em termos de adaptação.

Além do mais, que o sr. Zinberg não brilha por uma inteligência particular,
que, para dizer tudo, ele seja um pouco insuficiente no piano do intelecto, nenhum
de vocês duvidaria quando eu tiver lido esta epistemologia bufona da psicanálise;

"Os dois mais importantes sistemas de pensamento da primei n parti' tia
século XX foram o darwinismo social de Herhert Spencer e o determinismo

económico de Karí Marx. Nas grandes linhas, e ao extremo simplificadas,
a filosofia de Spencer vê a existência humana em termos de Ima c competi-

ção, cada homem por si, a seleção natural excluindo n assistência miiiiia. A
visão marxista da sociedade, em que cada um deve ajudar os <>iitn>x c re-
nunciar a suas aspirações individuais em benefício de fins nuiis itti[>n>iiiti

teu da sociedade, é incorporada nu ideia que a identidade Jt> cuda tini < •
difusa no Estado, ou mesmo, na fábrica. A psicanálise, como filomifni, c n
contra-se colocada a meio caminho entre esses dois conceitos. A />/'imt'írti

dessem duas teorias sociais parece estar muito próxima da agreiMivhiatlv
desbragada da humanidade primitiva, ao passo que a segunda Ia /*/</» u.v
tal, ainda que resplandecendo otimismo a respeito do hoinvin, parece iv.x-

tríngir um pouco demais as aspirações pessoais, A psicanálise, t/ue levit nu
conta o conflito entre a natureza fundamental do homem e ,wu meio. mus

que, apesar de S<M pessimismo a respeito do fundo da natureza, ml» ahan

dona a esperanço de uma solução, oferece um compromisso entre a,t dttux,"

Está aí o que descreve, o que é suficiente para descrever o sr, Zinberg. Mas c
isso que dá mais valor ao que ele próprio descreve da psicanálise na América, 1'm u
di/er em poucas palavras, é uma catástrofe: A psicanálise vai morrer, a psicanálise
está morta quase, os analistas também.

Como sarar? Há poucas, bem poucas chances de uma segunda chance. H t> que o
próprio sr. Zinberg diz, terminando seu artigo pelo enunciado de um tratamento que
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tudo o que precede torna evidente que não poderá ter sucesso, senão certamente
por uma subversão radical da sociedade americana. Esta frase do sr. Zinberg é:

"Devemos resistirá 'promoção' {..,} de nossadtsciplína. Então nas teremos,
talvez, uma segunda chance,"

Então, de que morre a psicanálise na América? Por que a primeira chance da
psicanálise na América foi perdida? O sr. Zinberg responde, tomando emprestado
de Erik Erikson uma de suas expressões: "Ela morre de uma doença ética", O que
é uma doença ética? O que é essa doença ética da qual morre a psicanálise nu
América? Poder-se-ia simplesmente dizer que ela morre, de seu sucesso, mas isso...
Todos nós sabemos que não há nenhum setor da vida americana que não seja
tocado pela psicanálise. Mas eu simplesmente retomarei urna passagem desse arti-
go que traz um testemunho sobre isso:

"Os jornais fornecem uma pmva da maneira pela qual os meios de infor-
mação de grande difusão absorveram [e difundiram] as ideias psicanalíti-
cas. As grandes agências de informação vão até o ponto de anunciar os

simples lapsos de linguagem, subentendendo que aquele que falou revelou
também um sentimento diferente do que aquele que ele queria exprimir, e
geralmente oposto àquele. Os melhores exemplos vêm da campanha políti-

ca de 1960, pelo fato de que o ar. Nixon esteve sujeito a lapsiis língua'.
Falando de seu oponente político, sr. Henry Cabot Lodge, chamou-o "meu

distinto adversário". /,,./ Os analista.? de notícias seriam sem dúvidas in-
capazes de falar do mundo se fossem privados de frases tais conto "clima
emotivo", "intenções agressivas", "ambição pessoal" e muitos outros. O
que é extraordinário, no emprego constante que faiem os jornais de ideias

que primitivamente vêm da psicanálise, é que não é maix necessário assi-
nalar como sendo propriamente, psicanaUticas ou freudianas. Elas foram
completamente aceitas e faiem parte da língua".

Jacques Lacan - Eu queria apontar agora, no momento em que você acaba de
falar disso, aqui, é que Erik Erikson, em Yaiwg inan Luther, não falou da doença
ética que atinge a psicanálise, mas disse isso:

"No momento mesmo em que tentávamos ~ é um imperfeito - inventar, com um
determinismo completamente cientifico, uma terapia para um pequeno mimem,
fomos levados a propagar uma doença ética dentro da massa".

Quer dizer que Erik Erikson - deixamos de lado onde é preciso situar Erik Erikson
ainda assim está muito mais próximo do meio freudiano essencial do que um
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Sullivan, por exemplo, que é mais culturalista, não é? Erik Erikson então escreve que
considera a conclusão da análííie na sociedade americana corno representando uma
doença ética, o que significa; no corpo social.

Jacques-Alain Mitler - Acontece que então você me retoma sobre um poriío
tem preciso, que é essa citação, simplesmente deslocada, esperando que a própria
psicanálise não fosse uma doença ética. Mas me parece - é justamente sobre isso
que eu falava: esta doença ética, não se pode dizer que eia atinja o corpo social. Se
ela atinge o corpo social, o psicanalista faz parte disso e. essa doença ética, ele é
atingido por ela. Então, efetivamente, o que entende Erikson nessa citação c: "A
psicanálise difundiu uma doença ética". Agora, acontece que, difundindo-a, ela
não pode difundi-la senão porque cia mesma é atingida e que, em retorno, essa

extensão da peste a atinge.
A psicanálise não serve apenas à linguagem cotidíana, ela serviu de linguagem

unitária para práticas que permanecem de algum modo fragmentárias, for exem-

plo, para as ciências sociais:

"Com o aparecimento do livro de Lasswell em torno de 1930, <>s vorfVite
gos, assim como os psicólogos, psicossociólogos e antropólogos ci>mi\~ti
ram a se interessar pelo indivíduo e sua personalidade, nas stuix íí7</(vV.v
com o meio; então eles utilizaram cada vez mais a psicanálise. Quando «s
antropólogos sociais se juntaram aos precedentes, começou u tvitiiiiin <•//•
funções e interesses em grande escala. Tentou-se cada vez muis sfpariir v < '
das polaridades do pensamento, de urna dicotomia entre teoria e empirismo,

para ir em direção ao que Merton cliamou de 'teoria do justo meio'. "

Dito de outro modo, a psicanálise serviu ai de agente de ligação necessária para

as ciências sociais. É o que diz Zinberg.
E agora, para um campo totalmente diferente, para o cinema, por exemplo, o M

Zinberg lhe reconhece a mesma função.

"Os escritoras e os mteiristas encontraram em unut psicanálise, sitnpliflcwhi,

asséptica, ftf grandes temas humanos que procuravam. "

Então, tanto para as ciências sociais quanto para o cinema, vê-se a psicanálise,
assim deformada, servir de linguagem unitária para reunir práticas fragmentárias.
Mas o sucesso, a difusão da psicanálise, ainda não é a doença ética. Que doença
ética a psicanálise difundiu? Que doença ela se tornou? A psicanálise - mas isso
também nós o sabíamos - veio sustentar a função de desconhecimento da lu ta ik-
classes na América. Esse desconhecimento da luta de classes, implicado hoje pela
sociedade capitalista americana. Nós o sabíamos, havíamos lido artigos em /,<w '/;•«/«
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Modernes, numerosos, que a denunciavam. Aqui, vou simplesmente citar esta pas-
sagem porque ela vale por ser sempre do sr, Norman Zínberg que tem o ar, que está

infestado por esta peste:

"Recorre-se ao psicanalista - e ao psiquiatra psicanal(tico - por ocasião
de qualquer esforço organizado para remediar fao que o sr. Zinberg cha-

ma] as insuficiências sociais. Ele é solicitado a trabalhar em colaboração
com os tribunais da infância, as varas criminais, as prisões, as casas

correcionais, e é chamado para consultas pelos agentes sociais, as igrejas
e as instituições educativas, desde a escola maternal até a universidade.
Sua ajuda é cada vez mais solicitada pila indústria, para a organização

das questões de pessoal, para orientação dos trabalhadores conforme suas
forças e capacidades. Às vezes se busca sua ajuda a respeito de problemas

mais amplos, de importância nacional ou internacional, e hoje e/e faz parte
de numerosos organismos federais ".

Mas ainda não é isso a doença ética da psicanálise. Talvez, para saber qual ela

é, é preciso destacar esta frase:

"Uma vez admitido que era conveniente se analisar, o falo de estar à altura
de se oferecer um tal tratamento era em si um triunfo. "

O que é isso senão o que o próprio Sr. Zinberg chama de esta ostentação que

regula as relações de dinheiro nos Estados Unidos?

"O apego ao dinheiro e aos bens materiais, o desejo de conquistá-los e
«fífed-teí com ostentação, foram notados por todos os observadores indí-

getuis e estrangeiros desde Tocqueville,"

Apenas, se o analisado, indo se psicanalísar, deseja mostrar com ostentação que
tem os nieios para isso, o próprio analista, nos diz o sr. Zinberg, o que ele procura
é sustentar seu "standing científico". Dito de outro modo, nesta relação, nesta
relação analítica, não é preciso apontar que a própria psicanálise é quem tem o
estatuto do objeto «? E o que talvez se poderia reunir nesta frase: "O analista nos
Estados Unidos, é o analista para a vitrine". Então se compreenderia que o mal da

psicanálise seja efetivamente a promoção, como o diz o sr. Zinberg no fim de seu
artigo: cessar a "promoção" da psicanálise, abandonar a ostentação, abandonar o

standing.
E qual é, para a sociedade americana inteira, a função desse objeto a em que se

tornou a psicanálise? Ainda aí é preciso procurar uma frase, aparentemente banal,

que diz o Sr. Zinberg - ou para ele banal:
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'Tara o materialismo dinâmico novo rico dos Estados Unidos, iitdn é
reparável".

Com efeito, desconhecer a luta de classes de fato é apenas a especificação desla
sutura geral que a sociedade americana, que a sociedade americana produziu pura
si com o fim de realizar e que leva este nome, escrito na constituição: a busca da
felicidade. Buscar a felicidade, buscar a adequação do homem com seu meio. bus
car a adaptação talvez seja a utopia. É, em todo o caso, o que demanda essencial
mente o engodo, este engodo que é a função do objeto a. Esse engodo que permite
o reparável. que permite a completude, parece que isso seja a psicanálise que veio
para suportá-lo na América, é o que se confessa neste artigo.

Então, vocês compreendem que a morte da psicanálise não vem senão de sua
inversão. Há, na América, uma inversão da psicanálise. Se for verdade que a psica-
nálise somente seria possível submetida ao irreparável; se a psicanálise somoiiip
for possível se seu termo - caso essa palavra tenha algum sentido - st- SIM.I termo
fosse a assunção do irreparável que leva o nome, na álgebra lacaniana, (kfultu n
ser, como se espantar que a partir da desordem do psicanalista quanto m t que'.'
Quanto a seu desejo. É ainda o que se pode ler do Sr. Norman Zinberg;

"Os psicanalistas têm urna espécie de problema de identidade n retpeiin de

seu trabalho. Sua mela principal é tentar melhorar o estaiío de sutidr- d<.i
humanidade {qualquer que seja a significação conceituai)'' Ao cnnnnfio.
eles utilizam uma técnica, um instrumento de pesquisa que permiti' i<,siiidiir

os mecanismos do espírito? Ou então constróem, por meio de xuax eyieii
ências cotidianas, uma ampla teoria psicológica, destinada a t'xf>lít'itr tio
mesmo tempo a saúde e. a doença?"

A questão é: o que quer o psicanalista, deste querer singular que é o do desejo'/
Qual é o desejo do analista? E sabemos desde muito tempo que isso não é senão
uma única e mesma questão com esta: que ciência é a psicanálise?

Após um quadro da psicanálise na América, faltaria um outro, mas ele não será
muito farto: aquele da psicanálise no campo socialista. Então, não traçarei pai u
vocês este quadro porque eu o ignoro completamente. Eu rne limitarei a eiiw um;»
frase de Jacques Lacan, extraída de um seminário do ano 1955-56 •- eu não leniu>
a referência mais precisa - em que Lacan dizia:

"Nós consideramos justificada a prevenção que a psicanálise encontra no í faie "
Sim, sem dúvida, Jacques Lacan tinha razão: antes nada de psicanálise do que

aquela psicanálise, aquela psicanálise pestifiçada. Mas vocês, os lacanianos, os
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analistas iacanianos, vocês deveriam saber, e sem dúvida sabem, que vocês são os
guardiões da verdade restituída de Freud, guardiões tão mais preciosos quanto

pouco numerosos sfio.
O Sr. Norman Zinberg promete para vocês que os mais belos anos da psicanáli-

se ainda estão por vir. Ele diz a vocês no começo de seu artigo:

"Certos signos indicam (fite a influência da psicanálise na América atingiu
seu apogeu e talvez começou mesmo a declinar, ao passo que na Europa e

no Japão sua fama, sem dúvida, apenas começou. "

Ele se explica, dizendo:

"Uma classe média e próspera [na Europa acidental e no Japão j , 'uma
classe média próspera e inevitavelmente materialista, rompendo com a so-

ciedade tradicional, começa a se interessar pela psicanálise. "

Ele mesmo, no fim de seu artigo, coloca vocês de sobreaviso:

"Ê difícil ser paciente - ele se dirige aos americanos - mas, talvez, por
nosso exemplo, podemos l talvez um dia j ajudar as instituições psicaiialiti-
cas burguesas da Europa e do Japão a evitar nossos erros e poupar seu país

de coisas tão ridículas,"

Esta tarefa, vocês sabem que é a de vocês e que é para esta tarefa que Jacques
Lacan destina vocês. Vocês vêem, ao anunciar para vocês por Norman Zinberg,
que o que poderíamos chamar uma "civilização de executivos" prepara-se nos
países imperialistas. Dito de outra maneira, vocês devem se conscientízar que vocês
são um bastião, isto é, que vocês estão sitiados. Mas se isso puder tranquilizar a
vocôs: não sabemos todos nós que as teorias americanas, como suas bombas, são

apenas, depois de tudo, tigres de papel?

Jacques Lacan - O que se pode ouvir! Bem, é isso. Certamente não posso me
inscrever, mesmo por um único instante, para temperar estes apelos, meu deus.
àqueles que justamente... então não posso prever o que eles farão disso que eu lhes
trouxe ao longo dos anos que agora já são muito numerosos, e que começam seri-
amente a se superpor no passado.

Eu gostaria que este artigo - assim como há pouco, esse pequeno romance do
qual eu falei para vocês -, que esse artigo em Diogène, que vocês o conheçam. Há
verdadeiramente um grande interesse documentário simplesmente por - quaisquer
que sejam os limites, com efeito, que se possa discernir em certas propostas de seu
autor -. por uma enorme informação. Explicitamente, é alguém que é muito, muito
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próximo do meio analítico mais consistente e precisamente, por exemplo, muito pró-
ximo do executivo, do qual o primeiro representante, o Sr. Maxwell Giielson ujsorst
defunto, é citado neste artigo, e justamente pelo modo como ele mantinha o governo
deste barco singularmente lançado em uma certa aventura.

Creio que o interesse que há, para vocês que toleram, depois de tempos diver-
sos, mais ou menos longos, seguir meu ensino e acreditar em minha fala, o intercs
se está, num relatório que é verdadeiramente muito objetivo, em vocês se aperce-
berem como se coloca - por alguém que tenta sinceramente situá-la, fazer seu
balanço -, como se coloca a questão do que é realmente a análise. E penso que isso
tem seu interesse, mesmo completamente independente de tais ou tais excessos
que são denunciados, e que são sempre tão mais sensíveis quando se íMã nos
lugares, não é? Um certo estilo... Eu me lembro do modo que retornavam, mais ou
menos verdadeiramente horripiiados, não horrorizados, pessoas que não t inham
lido outra coisa senão a informação que eu lhes havia dado por sua primeira vis i ta
lá, do que se fazia — certamente de um modo corrente, de um modo médio, ambien -
te, como se diz -, de assim mesmo ver tudo isso. Penso que, para a média de meus
ouvintes, eu me limitarei a esperar da leitura deste artigo, não que eu peç;i que itit-
devolvam como um ponto, uma homenagem, rnas saber que uru certo modo tie
colocar os problemas deve, para todos, e especialmente para aqueles analisui-, que
estão aqui, dar a manobra de sua função, ou o modo como eles a pensam, l iu-ui l
mente, mais respirável.

Já tive apenas este papel e esta função que não penso que seriam negligenciavuis
e que o fato de tornar possível uma certa vida mental que não se engaja num rerio
número de impasses ou falsas antinomias, por exemplo, este biologidsmo oposto »
uni pretenso culturalismo, do qual se sabe que é precisamente o que pode haver de
mais discutível nos desenvolvimentos — falo do culturaiismo —, nos desenvolvi
mentos, nos Estados Unidos, da psicanálise, é urna coisa que é apresentada de um
modo sensível, muito sensível por este artigo.

Naquilo que tenho ensinado para vocês, ou que continuo a ensinar para vtn-ífs,
digamos que é muito necessário que eu o empurre sempre de algum modo (tara
mais adiante. Quero dizer que se, por exemplo, dei para vocôs alguma coisa qtu>
pode corresponder à obra que certamente acabarei de dar para vocês um dia, se eu

a havia dado por ocasião do relatório de Roma - eu não o fiz, intencionalmente -
. vocês agora verão coisas, meu deus que... eu nem mesmo posso dizer que eu as
lenha colocado no ativo do que pude propagar, mesmo admitindo que, o poqiimu»
círculo ao qual eu sempre me consagrei de modo particular, ondas venham ilc iillm
rés, que seja muito fácil de ver nestes ecos - um eco nSo é sempre o eco do Iwnt lho
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que se faz: os ecos vêm de alhures - e, em suma, se agora, mesmo os escritórios de

pintura cultural, nos quais se temperam os complexos da burguesia desde o fim da

última guerra, esses escritórios repercutem desde alguns anos, ao empregar, de um
modo mais ou rnenos pertinente, o termo signjftcante, eu nem mesmo irei me dar o

mérito. Digamos simplesmente que eu permiti a pessoas, a um meio, que é o meio
médico, que em matéria científica, não se pode dizer que sempre se distingue pelo

fato de ser especialmente avançado, digamos que eu adverti há tempo que existiam
outras coisas, do lado da linguística, então, assim mesmo eles deviam levar em conta
se eles quisessem estar em dia. Tudo isso é o lado caduco, se se pode dizer... do que.

entretanto, me dá, ao menos um bom número, por tão pouco.

Se eu mantive um meio, digamos, em uma atmosfera suficiente, do ponto de vista
do que chamei há pouco, e bem intencionalmente, de dimensão do respirável, é certo
que isso é o lado mais contingente, aquele que meu deus, com o tempo, não interes-

sa mais senão pessoas que fazem a pequena história da época. Certamente o impor-
tante são as arestas, o nervo de uma certa construção que vem lentamente à luz, na

medida em que acreditei poder sustentá-la com exemplos qualificados, com uma
orientação da experiência determinada, alguma coisa que não é fácil fazer entrar no

primeiro plano das preocupações, nos primeiros planos de certos fóruns onde as
coisas são discutidas com conhecimento de causa, e o que eu pude destacar deste
uso tem evidentemente outros aspectos mais difíceis e que isso não é de modo

algum fácil de difundir justamente tal ou tal coisa que niío posso designar senão

pelos letras de uma álgebra. Aí está a ponta, a eficácia do trabalho ao qual convoco
aqueles que querem ouvir o que eu digo, não como uma agradável música, feita para
receber de longe, de perto ou de alhures, ecos, mas como algo que pede um esforço
prático e um exercício desta prática da teoria da qual se trata em meu discurso.

Que ninguém se alarme do que pode ser dito aqui, aliás, unicamente nos supor-
tando de um texto ele mesmo americano, do que pode ser dito aqui das chances

sempre tão difíceis de medir dos desvios assim como nós podemos esperar, quanto

ao futuro do que se passa nas Atnéricas. Para mim, que não pude até aqui, meu

deus, ter o tempo nem o lazer de ir ver in loco como isso se passa - ainda que tal e
tal, eu diria, lá me represente, de um certo modo que eu tenha, meu Deus, também

a surpresa de ver que tal e tal, que eu não previa, se interessa pelo que escrevo -
penso para mim, que na verdade tudo pode ser ouvido na América e que a partir do

momento ern que se dará o trabalho, mesmo que a doutrina que vocês tiveram a

bondade, a gentileza de chamar lacaniana, pode também ela um dia encontrar !á seus
férteis efeitos e que, entretanto, ela não está condenada a sofrer os efeitos de uma
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demasiadamente essencial. De tudo isso, são os anos que virão que nos presiaiao

coma.
Este ano vocês quiseram me sustentar com seu zelo, presença e amí/ade. r.Vi-

xem-me, antes de desejar a vocês boas férias, agradecer-lhes.

Tradução: Mário Fleig,
revisão: Conceição Beltrão Meig
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