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INTRODu<;AO

A atra~iio da fafta. I
De Aristotefes a Freud.
Oreal.
Os tres ideais.

Anunciei este ana como dtulo de meu semimirio a Etica da psicandlise.
Nao acho que seja urn assunto cuja escolha em si possa surpreender,
t'lnbora ele deixe aberta, para alguns, a questao de saber 0 que eu
jloderia vir a colocar em seguida.
Certamente nao foi sem urn momenta de hesita<;:ao, ou mesmo
de temor, que me decidi a aborda-Io. Decidi-me a faze-Io pois, na
vcrdade, este assunto se encontra na mesma linha de nosso seminario
do ana passado, se e que podemos considerar esse trabalho plenamente
,Icabado. Nao obstante, cabe-nos avan<;:ar. 0 que se reline sob esse
(crmo de etica da psicanilise permitir-nos-a,
mais do que qualquer
outra dominio, colocar a prova as categorias atraves das quais, naquilo
que lhes ensino, acredito dar-Ihes 0 instrumento mais aprapriado para
.~alientar 0 que a obra de Freud e a experiencia da psicanilise que dela
decorre trazem-nos de novo.
De novo sobre 0 que? Sobre alguma coisa que e, ao mesmo tempo, muito geral e muito particular. Muito geral na medida em que a
cxperiencia da psicanalise e altamente significativa de urn certo momento do homem que e aquele em que vivemos, sem poder sempre,
c ate pelo contrario, discernir 0 que significa a obra, a obra coletiva,
l1a qual estamos mergulhados. E, por outra lado, muito particular,
'OliO e nosso trabalho de todos os dias, ou seja, a maneira pela qual

temos de responder na experiencia ao que lhes ensinei a articular como
uma demanda, demanda do doenre a qual nossa resposta confere uma
significa<;:ao exata - uma resposta da qual devemos conservar a mais
severa disciplina para nao deixar aduIrerar 0 sentido, em suma profundamenre inconscienre, dessa demanda.
Falando de etica da psicanalise escolhi uma palavra que nao me
parece pOl' acaso, Moral, poderia ainda tel' dito. Se digo itica, verao
pOl' que, nao e pelo prazer de utilizar urn termo mais raro.

Comecemos notando isro que torn a, em suma, esse assunto eminentemente acessivel, e ate mesmo tentador - nao ha ninguem na
psicanalise, creio eu, que nao tenha sido tentado a tratar 0 ass unto de
uma etica, e nao fui eu quem criou 0 termo. E igualmenre impossivel
desconhecer que estamos mergulhados nos problemas morais propriamente ditos.
Nossa experiencia conduziu-nos a aprofundar, mais do que jamais
fora feito antes de nos, 0 universo da falta. Eo termo que emprega, com
urn adjetivo a mais, nosso colega Hesnard - 0 Universo m6rbido, diz
ele, da fait a, E, efetivamente, e sem duvida sob este aspecto morbido
que a abordamos no mais alto grau.
Na verdade, e impossivel dissociar esse aspecto do universo da
faIra como tal, e 0 elo da falta com a morbidez nao deixou de marcar
com seu selo toda a reflexao moral em nossa epoca. E ate mesmo algumas vezes singular - ocorreu-me aqui indicar-Ihes isso a margem
de minha exposi<;:ao- vel' aqueles que, nos meios religiosos, tratam de
reflexao moral serem acometidos de nao sei que vertigem diante
da nossa experiencia. E espanroso ve-Ios, as vezes, como que cedendo
a tenta<;:ao de urn otimismo que parece excessivo, e ate mesmo comico,
e pensando que uma redu<;:ao da morbidez poderia conduzir a uma
especie de volatiza<;:ao da falta.
Com efeito, aquilo com que lidamos e nada menos do que a arra<;:aoda falta.
Essa falta, 0 que e? Seguramenre, nao e
o doente co mete com 0 fim de ser punido
falamos da necessidade de puni<;:ao, trata-se
que designamos, que se encontra no caminho

a mesma que aquela que
ou de se punir. Quando
justamente de uma falta
dessa necessidade, e que

I 1'10 'urada para obter essa puni<;:ao. Porem, pOl' meio disso somos
11,III\POStos,urn pouco mais adianre, em dire<;:ao a nao sei que falta
11111,\obscura que dama essa puni<;:ao.
,"ll'l'~a falta que a obra freudiana designa em seu inicio, 0 assassinato
III, p,li, esse grande mito colocado pOl' Freud na origem do desenvolvi1111'11(0
da cuIrura? Ou sera a falta mais obscura e ainda mais original,
I II/I)lcrmo ele chegaa colocar no final de sua obra, 0 instinro de morte,
",Ido que 0 homem esta ancorado, no que tern de mais profundo em
01IIll'smo, em sua temivel dialetica?
I,: 'ntre esses dois termos que se estende em Freud uma reflexao,
11111
progresso do qual teremos de medir as incidencias exatas. Mas, na
I Id.lde, isso nao constitui, nem no ambito pratico nem no ambito
IIIllico, a totalidade do que nos faz salienrar a imporrancia da dimensao
1111,1em nossa experiencia e no ensinamenro de Freud. Com efeito,
I 111110
se fez notal' com justa razao, nem rudo na etica esta unicamente
VIII'Idado ao senrimenro de obriga<;:ao.
1\ experiencia moral como tal, ou seja, a referencia a san<;:ao, coloca
" Ilomem numa certa rela<;:aocom sua propria a<;:aoque nao e sim1'II',\ll1ente a de uma lei articulada, mas sim de uma dire<;:ao, de uma
II IIIIt'llcia e, em suma, de urn bem que ele clama, engendrando urn ideal
.1,1lOl1duta. Tudo isso constirui, propriamente falando, a dimensao
I III ,I e situa-se para alem do mandamenro, isto e, para alem do que
1")( Ie apresentar-se com urn sentimento de obriga<;:ao. E assim que creio
Ill', ('ss~lriosituar a dimensao
de nossa experiencia em rela<;:aoa reflexao
1110r.t1ista- fa<;:oaqui alusao a Frederic Rauh, que deveremos levar em
10111.1como urn dos pontos de referencia deste exerdcio.
Mas certamenre nao somos daqueles que irao de born grado colocar
I III,\l'gUndo plano 0 senrimenro de obriga<;:ao,Se efetivamenre ha alguma
101\,1que a analise apontou e justamenre, para alem do sentimento de
I1I1Iiga<,:aopropriamenre dito, a imporrancia, a onipresen<;:a, diriamos, do
',I IIIilllento de culpa. Esse facies - para 0 chamarmos pOl' seu nome11"\,lgradavel da experiencia moral, certas tendencias inrernas da reflexao
I III ,I lentam
eludi-Io. Se certamenre nao fazemos parte daqueles que
11'111.1111
amortece-Io, embota-Io, atenua-lo, e porque estamos insisten11'11I"lll. referenciados, referidos pOl' nossa experiencia cotidiana.
1':l1ll'etanro, 0 faro e que a analise e a experiencia que voIrou a
I.lvorl'ccr, no mais alto grau, a fun<;:ao fecunda do desejo como tal. A
I'0llto de se poder dizer que, em suma, na articula<;:ao teorica de Freud,
,I ",(Ill'SCda dimensao moral nao se enraiza em outro lugar senao no

proprio desejo. Eo da energia do desejo que se depreende a insrancia do
que se apresentara no termino de sua elabora<;:ao como censura.
Assim, alguma coisa encontra-se fechada num drculo que nos foi imposto, deduzido daquilo que e a caracteristica de nos sa experiencia.
Uma cerra filosofia - que precedeu imediatamente
aquela que
e a parente mais proxima do resultado freudiano, aquela que nos foi
transmitida no seculo XIX -, uma certa filosofia teve por meta, no
seculo XVIII, 0 que se poderia chamar de ultrapassamento naturalista
do desejo. Pode-se caracterizar essa reflexao, toda essa pratica, como
aquela do homem do prazer. Ora, 0 ultrapassamento
naturalista do
desejo fracassou. Quanto mais a teoria, a obra da critica social, 0 crivo
de uma experiencia tendendo a reduzir a obriga<;:ao a fun<;:6esprecis as
na ordem social deram-nos a esperan<;:a de relativizar 0 carater imperativo, contrariador, e, em suma, conflituoso da experiencia moral, mais
vimos aumentar nos fatos as incidencias propriamente
patologicas
dessa experiencia. Nao estamos diante de urn homem menos carregado de leis e de deveres do que antes da grande experiencia critica do
pensamento dito libertino.
Se somos levados a abordar, nem que seja por retrospec<;:ao, a
experiencia desse homem do prazer, veremos logo - e por meio de
urn exame do que a analise forneceu ao conhecimento e a situa<;:ao da
experiencia perversa - que, na verdade, tudo nessa teoria moral devia
destina-Ia a esse fracasso.
Com efeito, se bem que a experiencia do homem do prazer apresente-se com urn ideal de ultrapassamento
naturalista, basta ler os
autores mais importantes - quero dizer aqueles que, para se expressarem sobre isso, tomaram os caminhos mais acentuados no sentido
da libertinagem, e ate mesmo do erotismo - para se perceber que ela
comporta uma denota<;:ao de desafio, uma especie de ordalia proposta
ao termo que permanece cerramente reduzido, mas sem duvida fixo,
dessa articula<;:ao - e que nao e outro senao 0 termo de divino.
Deus, como autor da natureza, e intimado a dar conta das mais
extremas anomalias, exigencia esta que nos e proposta pelo marques
de Sade, Mirabeau, Diderot ou igualmente tal outro. Esse desafio, essa
intima<;:ao, essa ordalia nao devia permitir outra saida senao aquela que
se encontrou efetivamente realizada na historia. Aquele que se submete
a ordalia reencontra no final suas premissas, ou seja, 0 Outro diante
do qual essa ordalia se apresenta, 0 ]uiz, no fim das contas; da ditacuja. Eo justamente isso 0 que confere 0 tom proprio dessa literatura,

que nos apresenta a dimensao da erotica de uma maneira talvez jamais
reencontrada, inigualavel. Seguramente deveremos, no decurso de
nossa investigat;:ao, propor ao nosso proprio julgamento 0 que a analise
conserva de afinidade, de parentesco, de raiz em uma tal experiencia.
Estamos to cando aqui numa dire<;:aoque foi pouco explorada na
analise. Parece que a partir da sondagem, do flash que a experiencia
freudiana lan<;:ousobre as origens paradoxais do desejo, sobre 0 carater
de perversao polimorfa de suas formas infantis, uma propensao geral
levou os psicanalistas a reduzir essas origens paradoxais para mostrar sua
convergencia em dire<;:a:oa urn fim de harmonia. Esse movimento caracteriza, no total, 0 progresso da reflexao analitica, a ponto de a questao
merecer ser colocada de saber se esse progresso teorico nao conduzia,
no fim das contas, ao que poderiamos chamar de um moralismo mais
compreensivel do que nenhum outro existente ate hoje. A psicanalise
pareceria so ter como objetivo apaziguar a culpa - apesar de conhecermos, por nossa experiencia pratica, as dificuldades e os obsraculos e
ate mesmo as rea<;:6esque uma tal empresa acarreta. Tratar-se-ia de uma
doma<;:ao do gozo perverso que proviria de uma demonstra<;:ao de sua
universalidade por urn lado, e, por outro lado, de sua fun<;:ao.
Certamente 0 termo parcial, indicado para designar a pulsao perversa, adquire, no caso, todo 0 seu peso. No ana passado ja fizemos
girar em torno da expressao pulsao parcial toda uma face de nossa
reflexao sobre 0 aprofundamento
que a analise confere a fun<;:ao do
desejo, e sobre a finalidade profunda dessa diversidade tao noravel, no
cntanto, que da 0 valor a lista que a analise nos permite estabelecer
das tendencias humanas.
Talvez a questao nao seja bem percebida em seu verdadeiro relevo,
a nao ser comparando 0 ponto em que nossa visao do termo de desejo
nos colocou com 0 que, por exemplo, se arricula na obra de Aristoteles
quando fala de etica. Dar-Ihe-emos urn lugar importante em nossa
reflexao, e, especialmente, a obra que confere a forma mais elaborada
dessa etica - a Etica a Nicomaco. Ha em sua obra do is pontos que nos
mostram urn registro inteiro do desejo por ele colocado, literalmente,
fora do campo da moral.
Com efeito, para Aristoteles, tratando-se de urn cerro tipo de desejos, nao ha problema etico. Ora, esses tais desejos nao sao nada menos
do que os termos promovidos ao primeiro plano de nossa experiencia.
Um campo muito grande do que para nos constitui 0 corpo de desejos
scxuais e pura e simples mente classificado por Aristoteles dentro da

dimensao das anomalias monstruosas - bestialidade e 0 termo que
ele utiliza a respeito deles. 0 que ocorre nesse nivel nao resulta de uma
avalia<;:ao moral. Os problemas eticos que Aristoteles coloca, e cujos
apice e essencia indicar-lhes-ei mais adiante, situam-se inteiramente
em Outro lugar. Eis urn ponto que possui todo seu valor.
Se consideramos, por Outro lado, que 0 conjunto da moral de
Arist6teles nao perdeu absolutamente sua atualidade na moral teorica,
encontra-se exatamente dimensionado nesse local 0 que comporta de
subversao uma experiencia, a nossa, que nao pode deixar de tornar
surpreendente,
primitiva, paradoxal e, na verdade, incompreensivel
essa formula<;:ao.
Mas isto e apenas uma pontua<;:ao de passagem. 0 que desejo
articular para voces, hoje de manha, e 0 nosso programa.

Encontramo-nos
diante da questao de saber
formular em rela<;:aoa origem da moral.

0

que a analise permite

Sua contribui<;:ao, reduz-se ela a elabora<;:ao de uma mitologia mais
credivel, mais leiga do que aquela que se coloca como revelada? - a
mitologia, essa reconstruida, de TOtem e tabu, que parte da experiencia
do assassinato original do pai, daquilo que a engendra e daquilo que a
ela se encadeia. Desse ponto de vista e a rransforma<;:ao da energia do
desejo que permite conceber a genese de sua repressao, de tal maneira
que a falta, nesse caso, nao e apenas algo que se prop6e a n6s em seu
carater formal - devemos louvarmo-nos com ela, ftlix culpa, ja que
se en contra no principio de uma complexidade superior a qual a dimensao da civiliza<;:aodeve sua elabora<;:ao.
Em sum a, sera que tudo se limita a genese do supereu, cujo esbo<;:o
se elabora, se aperfei<;:oa, se aprofunda e se torna mais complexo a medida que a obra de Freud vai avan<;:ando? Veremos que essa genese do
supereu nao e apenas uma psicogenese e uma sociogenese. Na verdade,
e impossivel articula-la mantendo-se simplesmente no registro das
necessidades coletivas. Alguma coisa imp6e-se ai, cuja insrancia
distingue-se da pura e simples necessidade social - e, propriamente
falando, 0 que tento aqui permitir-lhes individualizar sua dimensao,
sob 0 registro da rela<;:aocom 0 significante e a lei do discurso. E aquilo
cujo termo devemos conservar em sua autonomia se quisermos poder

',1IIUr de maneira rigorosa, e ate mesmo simplesmente
correta, nossa
IH.:riencia.
Aqui, a distin<;:ao entre cultura e sociedade comporta certamente
dl'.Oque pode passar por novo, ate mesmo por divergente, em rela<;:ao
IIIIIUCse apresenta num certo tipo de ensino da experiencia analitica.
1",\,1distin<;:ao, cuja insrancia estou longe de ser 0 unico a privilegiar,
I IIHlicar seu relevo necessario, espero fazer-Ihes sentir de perto sua
II krcncia e sua dimensao no proprio Freud.
I': para chamar imediatamente
a aten<;:ao de voces sobre a obra
III que abordaremos 0 problema, designar-Ihes-ei
esse Mal-estar na
,I/Iilizarao, obra de 1929, escrita por Freud apos a elabora<;:ao de sua
,II\llIlda t6pica, ou seja, ap6s ter levado para 0 primeiro plano a no<;:ao,
I 1IIIlUdotao problematic a, do instinto de morte. Verao ai, expresso em
1I1I1I1LIlas
impressionantes, que, em suma, 0 que OCorre no progresso da
I Ivi Iiza<;:ao,esse mal-estar que se trata de avaliar, situa-se, em rela<;:aoao
IIIIIIll.:m- 0 homem em questao nessa circunsd.ncia,
numa virada da
11I\!l')I'iaonde 0 pr6prio Freud e sua reflexao se alojam -, muito acima
dl'k. Voltaremos ao alcance desta f6rmula, e far-Ihes-ei avaliar sua
1111 Illcncia no texto. Mas acredito que ela seja significativa
0 bastante
11,11,1
indica-la, desde agora, a voces e suficientemente
ja esclarecida
I" 10 L'nsino onde lhes mosrro a originalidade da conversao freudiana
II I I 11<;:aodo homem ao logos,
I':ssc Mal-estar na civilizarao, do qual rogo-Ihes tomarem conheci1111'1110,
ou fazerem uma releitura, nao e, na obra de Freud, algo como
dl',IIIII;1Sanota<;:6es. Nao e da ordem do que se permite a urn clinico
IItl ,I UIn cientista, nao sem certa indulgencia,
sob 0 modo de uma
I
1IIIS;IOno ambito da reflexao filos6fica, sem dar-Ihe, talvez, todo 0
dill Iccnico que se reconheceria a uma tal reflexao quando vinda de
d,..III·11Ique se qualificaria ele mesmo da classe de filosofia. Esse ponto
.I, vi'!:! por demais propalado entre os psicanalistas deve sertotalmente
" 1',l.ldo. 0 Mal-estar na civilizarao e uma obra essencial, primeira na
I IIIIIprn.:nsao do pens amen to freudiano
e soma<;:ao de sua experiencia.
I ), V('1I10S
dar-Ihe toda a sua imporrancia, Ela esclarece, acentua, dissipa
I ,IIIIhigi.iidades de pontos totalmente distintos da experiencia analiti1 I. I' do que deve ser nossa posi<;:aoem rela<;:ao ao homem - uma vez
'1111 (~COln 0 homem,
com uma demanda humana permanente, que
, " IIiIOScnvolvidos em nossa experiencia a mais cotidiana.
( 'OIlIOIhes disse, a experiencia moral nao se limita ao aspecto de
II 'I',It.\r'S' a perder 0 que nao tern jeito, ao modo pelo qual se apresenta
I

I

em cada experiencia individual. Ela nao esta unicamente ligada a esse
lento reconhecimento
da fun<;:ao que foi definida, autonomizada por
Freud sob 0 termo de supereu, e a explora<;:ao de seus paradoxos, que
chamei de essa figura obscena e feroz, sob a qual a insrancia moral se
apresenta quando vamos procura-Ia em suas raizes.
A experiencia moral em questao na analise e tambem aquela que se
resume no imperativo original que prop6e 0 que se poderia chamar,
no caso, de a ascese freudiana - esse WO Es war, Soll Ich werden, a
que Freud chegou na segunda parte de suas Vorlesungen sobre a psicanalise. Sua raiz nos e dada numa experiencia que merece 0 nome
de experiencia moral, e situa-se no proprio principio da entrada do
paciente na psicanalise.
Esse (eu),2 com efeito, que deve advir lei onde isso estava, e que a
analise nos ensina a avaliar, nao e outra coisa senao aquilo cuja raiz ja
temos nesse (eu) que se interroga sobre 0 que quer. Ele nao e apenas
interrogado, mas, quando progride em sua experiencia, coloca para
si mesmo essa questao, e a coloca para si precisamente no lugar dos
imperativos freqiientemente estranhos, paradoxais, crueis que the sao
propostos por sua experiencia morbida.
Vai ele submeter-se ou nao a esse dever que sente em si mesmo
como estranho, mais alem, num segundo grau? Deve ele submeter-se
ou nao ao imperativo do supereu, paradoxal e morbido, semi-inconsciente e que, alem do mais, revela-se cada vez mais em sua insrancia
na medida em que a descoberta analitica progride, e que 0 paciente
ve que se enveredou em sua via?
Seu verdadeiro dever, se assim posso expressar-me, nao e ir contra
esse imperativo? Isto e algo que faz parte dos dados de nossa experiencia,
e igualmente dos dados pre-analiticos. Basta ver como a experiencia
do obsessivo estrutura-se no inicio para saber que 0 enigma em torno do
termo do dever como tal ja esta sempre formulado, antes mesmo de ele
chegar ao pedido de socorro, que e 0 que ele vai buscar na analise.
Na verdade, 0 que fornecemos aqui como resposta a um tal problema nao deixa de ter seu alcance universal pelo fato de ser ilustrado
manifestamente pelo conflito obsessivo, e e por isso que existem eticas,
que existe uma reflexao etica. 0 dever, sobre 0 quallan<;:amos as mais
diversas luzes - geneticas, originarias -, 0 dever nao e simples mente
o pensamento do filosofo que se ocupa em justifid-Io, A justifica<;:ao
daquilo que se apresenta com um sentimento imediato de obrigac;:50,a justifica<;:ao do dever como tal, nao simplesmente em tal ou tal

mand}mento, mas em sua form~ imposta, encontra-se no centro de
uma interroga<;:ao, ela mesma ulllversal.
Somos simplesmente, nos analistas, nessa circunstancia, esse algo
que acolhe aqui 0 suplicante, que the da um lugar de asilo? Somos
nos simplesmente, e ja e muito, esse algo que deve responder a uma
demanda, a demanda de nao sofrer, pelo menos sem compreender? na esperan<;:a de que, compreendendo,
liberara 0 sujeito nao apenas
de sua ignorancia, mas 0 proprio sofrimento.
Nao e evidente que, bem natural mente, os ideais analiticos encontrem aqui seu lugar? Eo que nao falta. Eles florescem em abundancia.
Medir, discernir, sitLlar, organizar os valores, como se diz num certo
registro da reflexao moral, que propomos a nossos pacientes e em torno
do que organizamos a estimativa de seu progresso e a transforma<;:ao
de sua via em urn caminho, isto sera uma parte de nosso trabalho. POl'
ora, desses ideais, nomearei tres para voces.
primeiro e 0 ideal do amor humano.
Preciso eu acentuar 0 papel que fazemos desempenhar
a uma
certa ideia do amor concluido? Eis urn termo que voces ja devem ter
aprendido a reconhecer, pois, na verdade, nao ha autor analista que
nao 0 mencione. E voces sabem que freqiientemente tomei como alvo
o carater aproximativo, vago e maculado de nao sei que moralismo
otimista, do qual estao marcadas as articula<;:6es originais da forma dita
da genitaliza<;:ao do desejo. E 0 ideal do amor genital - amor que e
suposto modelar sozinho uma rela<;:aode objeto satisfatoria - amormedico, diria eu se quisesse acentuar num sentido comico a denota<;:ao
dessa ideologia - higiene do amor, diria eu para situar aqui aquilo a
que parece limitar-se a ambi<;:ao analitica.
Essa e uma questao sobre a qual nao nos estenderemos infinitamente,
pois apresento-a sem cessar para a medita<;:ao de voces desde que este
seminario existe. Porem, para the conferir um relevo mais consistente,
far-Ihes-ei notar que a reflexao analitica parece fUl'tar-se ao carater de
convergencia de nossa experiencia. E certo que esse carater nao e negavel,
mas 0 analista parece encontrar ai um limite para alem do qual nao lhe
e muito facil avan<;:ar.Dizer que os problemas da experiencia moral que
concernem a uniao monogamica estao inteiramente resolvidos seria
uma formula<;:ao imprudente, excessiva e inadequada.
Por que a analise, que forneceu uma mudan<;:a de perspectiva do
importante sobre 0 amor, colocando-o no centro da experiencia etica,
que forneceu uma denotac;:ao original, certamente distinta do modo
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pelo qual 0 amor ate entao fora situado pelos moralistas e pelos fi16sofos
na economia da rela<;:aointer-humana, por que a analise nao foi mais
longe no sentido da investiga<;:ao daquilo que deveremos chamar, propriamente falando, de uma er6tica? Isto e coisa que merece reflexao.
A esse respeito, 0 que sei ter sido colocado na ordem do dia do nosso
pr6ximo congresso, a sexualidade feminina, e urn dos sinais dos mais
patentes, na evolu<;:ao da analise, da carencia que designo no senti do
de uma tal elabora<;:ao. Quase nao e preciso relembrar 0 que Jones
recolheu de uma boca que com certeza nao e em nada especialmente
qualificada a nosso ver, mas que se sup6e ter, no minimo, transmitido
em seu texto exato, com toda a reserva, 0 que ela recolheu da boca de
Freud. Jones nos diz rer recebido dessa pessoa a confidencia de que,
urn dia, Freud Ihe diz algo como isto - Depois de uns trinta anos de
experiencia e refiexao, continua havendo um ponto sobre 0 qual fico sem
poder dar resposta, e que
\%s will das Weib? 0 que quer a mulher?
Muito precisamente - 0 que ela deseja? - 0 termo will, nessa expressao podendo ter esse senti do na lingua alema.
sera que, nesse ponto, n6s estamos mais adiantados? Nao sera
vao mostrar-lhes,
no momento propicio, que tipo de evitamento
respondeu, no progresso da pesquisa analitica, a uma questao sobre
a qual nao se pode dizer, no entanto, que a analise tenha sido sua
iniciadora. Digamos que a analise, e especial mente 0 pensamento de
Freud, esta Iigada a uma epoca que havia articulado essa questao com
uma insistencia toda especial. 0 contexto ibseniano do fim do seculo
XIX onde 0 pensamento de Freud amadureceu nao poderia aqui ser
negligenciado. E, em suma, e muito estranho que a experiencia analitica
tenha, sobretudo, abafado, amortecido, eludido as zonas do problema
da sexualidade vistas dentro da perspectiva da demanda feminina.
Segundo ideal, que tambem e total mente espantoso na experiencia
analitica - you chama-lo de ideal da autenticidade.
Nao preciso, acho eu, insistir muito nisso. A voces nao escapa
que, se a analise e uma tecnica de desmascaramento,
ela sup6e essa
perspectiva. Mas, na verdade, isso vai mais longe.
Nao e apenas como caminho, andar, escala de progresso que a
autenticidade se prop6e a n6s. Deveras tambem e uma certa norma
do produto concluido, algo de desejavel, logo, urn valor. E urn ideal,
mas sobre 0 qual somos levados a estabelecer normas clinicas muito
finas. Mostrar-lhes-ei a ilustra<;:ao disso nas mui sutis observa<;:6es de
Helene Deutsch que se referem a urn certo tipo de carater e de perso-
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l1:didade do qual nao se pode dizer que seja mal-adaptado, nem que
11;10cumpra todas as normas exigiveis da rela<;:aosocial, cuja atitude,
'ujo comportamento
em sua totalidade, e percebido no reconhecimento - de quem? do outro, de outrem - como marcado dessa
'aracteristica que ela chama em ingles de As if, e que em alemao e Als
ob. Sentimos isso de perto no fato de que urn certo registro, que nao
c definido nem simples, e que nao pode ser situado de outra maneira
scnao dentro das perspectivas morais, esta presente, dirigente, exigivel em toda a nossa experiencia, e que convem avaliar ate que ponto
somos adequados a ele.
Esse algo harmonioso, essa presen<;:a plena, cujo deficit podemos
como clinicos tao finamente avaliar, nao estara a meio caminho daquilo
que para ser obtido exige que nossa tecnica pare, essa que chamei de
lecnica do desmascaramento?
Nao seria interessante perguntar-se 0
que significa nossa ausencia no terreno do que poderiamos chamar
de uma ciencia das virtudes, urn sentido do senso comum? Pois, na
verdade, nao se pode dizer que nao intervenhamos nunca no campo
de virtude alguma. Desobstruimos vias e caminhos e la esperamos que
aquilo que se chama virtude vira a florescer.
Da mesma maneira, hi urn certo tempo, forjamos urn terceiro ideal
sobre 0 qual nao estou certo de que perten<;:a a dimensao original da
experiencia analitica - 0 ideal de nao-dependencia,
ou, mais exatamente, de uma especie de profilaxia da dependencia.
Nao existe ai tambem urn limite, uma fronteira muito sutil, que separa
aquilo que designamos ao sujeito adulto como desejavel nesse registro e
os modos sob os quais permitimo-nos intervir para que ele 0 obtenha?
Basta lembrar as reservas, na verdade, fundamentais, constitutivas,
da posi<;:aofreudiana concernindo a tudo 0 que e educa<;:ao. Certamente somos levados, e mais especial mente os psicanalistas de crian<;:a, a
invadir esse dominio, a operar na dimensao do que chamei, em outro
lugar, num sentido etimo16gico, de uma ortopedia. Contudo e espantoso que tanto pelos meios que empregamos quanto pelos m6veis
te6ricos que colocamos em primeiro plano, a etica da analise - pois
existe uma - comporte 0 apagamento, 0 obscurecimento, 0 recuo, ate
mesmo a ausencia de uma dimensao, cujo termo basta ser dito para se
perceber 0 que nos separa de toda a dimensao etica anterior a n6s e 0 habito, 0 born e 0 mau habito.
Isso e algo a que nos referimos tanto menos na medida em que a
articula<;:ao da analise inscreve-se em term os totalmente diferentes -

os traumas e sua persistencia. Certamente aprendemos a atomizar esse
trauma, essa impressao, essa marca, mas a essencia mesmo do inconsciente inscreve-se num outro registro, diferente daquele que 0 pr6prio
Arist6teles, na Etica, ressalta com urn jogo de palavras, ethos/ethos.
Ha nuances extremamente sutis que podemos ajustar no termo
de carater. A etica em Arist6teles e uma etica do carater. Forma<;:ao do
carater, dinamica dos habitos - ainda mais, a<;:aoem vista dos habitos,
do adestramento, da educa<;:ao. E preciso que voces percorram essa
obra tao exemplar, nem que seja para medir a diferen<;:ados modos de
pensamento que sao os nossos com aqueles de uma das formas mais
eminentes da reflexao etica.

Para indicar aquilo a que as premissas de hoje nos levam, eu lhes direi
isto - por mais abundantes que sejam as materias cujas perspectivas
tento mostrar-Ihes hoje de manha, e de uma posi<;:aoradical que tentarei, da pr6xima vez, partir. Para discernir a originalidade da posi<;:ao
freudiana em materia de etica e indispensavel salientar urn deslizamento, uma mudan<;:a de atitude na questao moral como tal.
Em Arist6teles 0 problema e 0 de um bern, de urn Bern Supremo.
Teremos de avaliar por que ele se atem a acentuar 0 problema do
prazer, de sua fun<;:ao na economia mental da etica des de sempre.
Isso e algo que podemos ainda menos eludir por tratar-se do ponto
de referencia da teoria freudiana que concerne aos do is sistemas <p e
'tjJ, as duas insrancias psiquicas que ele chamou de processos primario
e secundario.
Sera que se trata da mesma fun<;:aodo prazer numa e noutra elabora<;:ao?E quase impossivel discemir essa diferen<;:a, se nao nos dermos
conta do que ocorreu nesse intervalo. Nao poderemos evitar, num
dado momento, embora nao seja essa a minha fun<;:ao, e 0 lugar que
ocupo aqui nao pare<;:a absolutamente
for<;:ar-me a isso, uma certa
investiga<;:ao do progresso hist6rico.
E aqui que lidamos com os termos diretivos, com os termos de referencia dos quais me sirvo, ou seja, 0 simb6lico, 0 imaginario e 0 real.
Por mais de uma vez, na epoca em que eu falava do simb6lico e do
imaginario e de sua intera<;:ao redproca, alguns dentre voces se perguntaram 0 que era, no fim das contas, 0 real. Pois bern, coisa curiosa

para\m pensamento sumario que pensaria que toda explora<;:ao da
etica 'cleve incidir sobre 0 dominio do ideal, se nao do irreal, iremos,
pelo contrario, :10 inverso, no sentido de urn aprofundamento
da no<;:aode real. A questao etica, uma vez que a posi<;:ao de Freud nos faz
progredir nesse dominio, articula-se por meio de uma orienta<;:ao do
referenciamento do homem em rela<;:aoao real. Para conceber isto, e
preciso ver 0 que ocorreu no intervalo entre Arist6teles e Freud.
que ocorreu no inkio do seculo XIX foi a conversao, ou reversao,
utilitarista. Podemos especificar esse momento, por certo totalmente
condicionado historicamente,
de urn declinio radical da fun<;:ao do
mestre,3 a qual evidentemente rege toda a reflexao aristotelica e determina sua dura<;:ao atraves dos tempos. E em Hegel que encontramos
expressada a extrema desvaloriza<;:ao da posi<;:ao do mestre, senhor,
pois ele faz deste 0 maior ludibriado, 0 como magnifico da evolu<;:ao
hist6rica, a virtude do progresso passando pelas vias do vencido, ou
seja, do escravo e de seu trabalho. Originalmente, em sua plenitude, 0
mestre, no tempo em que ele existe na epoca de Arist6teles, e coisa bem
diferente da fic<;:aohegeliana, que e apenas como 0 avesso, 0 negativo,
o sinal de seu desaparecimento.
Foi pouco antes desse termino que,
na trilha de uma certa revolu<;:ao afetando as rela<;:6esinter-humanas,
ergueu-se 0 pensamento dito utilitarista, que esta longe de ser a pura
e simples banalidade que se sup6e.
Nao se trata simplesmente de urn pensamento que se coloca a questao sobre 0 que existe como bens a repartir no mercado, e da melhor
reparti<;:ao desses bens. Existe ai toda uma reflexao da qual devo ao sr.
Jakobson, aqui presente, ter encontrado 0 m6vel, a pecinha mestra,
na indica<;:ao que me deu daquilo que urn livro de Jeremy Bentham,
habitualmente
negligenciado no resumo classicamente feito de sua
obra, permitiria entrever.
Esse personagem esta longe de merecer 0 descredito e, ate mesmo,
a ridiculariza<;:ao que uma certa critica filos6fica poderia manifestar
quanto a seu papel no decurso da hist6ria do progresso etico. Veremos
que foi em torno de uma critica filos6fica, linguistica propriamente
falando, que seu esfor<;:ose desenvolveu. E impossivel medir em outra
parte 0 relevo dado, no decurso dessa revolu<;:ao,ao termo de real, que,
nele, e oposto a urn termo que em ingles e 0 de fictitious.
Fictitious nao quer dizer ilus6rio nem, em si mesmo, enganador.
Esta longe de poder ser traduzido por ficdcio, como nao deixou de
fazer aquele que foi 0 m6vel de seu sucesso no continente, ou seja,
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que, de alguma forma, vulgarizou a sua doutrina.

Fictitious quer dizer fictIcio, mas no sentido em que ja articulei perante
voces que toda verdade tern uma estrutura de ficc;:ao.
esforc;:ode Bentham instaura-se na dialetica da relac;:aoda linguagem com 0 real para situar 0 bem - 0 prazer, no caso, que veremos
que ele 0 articula de maneira totalmente diferente de Aristoteles - do
lado do real. E e no interior dessa oposic;:ao entre a ficc;:aoe a realidade
que 0 movimento de bascula da experiencia freudiana vem situar-se.
Uma vez operada a separac;:ao do ficticio e do real, as coisas nao
se situam absolutamente la onde poderiamos espera-las. Em Freud a
caracteristica do prazer, como dimensao do que encadeia 0 homem,
encontra-se totalmente no lado do ficticio. 0 ficticio, efetivamente,
nao e, por essencia, 0 que e enganador, mas, propriamente falando, 0
que chamamos de simbolico.
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~ue 0 inconsciente seja estruturado em func;:ao do simbolico, que
aqUllo que 0 principio do prazer faz 0 homem buscar seja 0 retorno de
um signo, que 0 que ha de distrac;:ao naquilo que conduz 0 homem,
sem que ele saiba, em seu comportamento seja aquilo que the da prazer
por ser de alguma forma uma eufonia, que aquilo que 0 homem busca
e reencontra seja seu rastro em detrimento da pista - e a imporrancia
disso que e preciso medir no pensamento freudiano, para tambem
poder conceber qual e, entao, a func;:ao da realidade.
Certamente, Freud nao duvida, nao mais do que Aristoteles, de
que 0 que 0 homem busca, seu fim, seja a felicidade. Coisa curiosa, 0
termo de felicidade, em quase todas as linguas, apresenta-se em termos
de encontro - tykhe. Menos em ingles - e mesmo assim e muito
proximo. Existe ai alguma divindade favoravel. Felicidade e tambem,
para nos, augurum, um bom pressagio e um bom encontro.4 Gluck e
geluck. Happiness e, no entanto, happen, e tambem um encontro, embora
nao se sinta aqui a necessidade de se acrescentar a particula precedente
marcando 0 carater, propriamente falando, feliz da coisa.
Nao e certo, contudo, que esses termos sejam sinonimos - nao
preciso lembrar-Ihes a anedota do personagem emigrado daAlemanha
para a America, a quem se pergunta - Are you happy? Oh yes, I am

very happy, I am really very, very happy, aber nicht glucklich!
Nao escapa a Freud que a felicidade e, para nos, 0 que deve ser
proposto como termo a toda busca, por mais etica que seja. Mas 0
que decide, e cuja importancia nao se ve 0 suficiente com 0 pretexto
de que se deixa de escutar um homem a partir do momento em que

ele pare~ sair de seu ambito puramente tecnico, 0 que eu gostaria
de ler no Mal-estar na civilizafiio e que, para essa felicidade, diz-nos
Freud, nao ha absolutamente nada preparado, nem no macro cosmo
nem no mlcrocosmo.
Esse e 0 ponto totalmente novo. 0 pensamento de Aristoteles referente ao prazer tem algo que nao e contesravel, e que se encontra no
polo diretivo da realizac;:ao do homem, uma vez que se ha no homem
algo divino e 0 fato de pertencer a natureza.
Devecao avaliar 0 quanto essa noc;:ao da natureza e diferente da
nossa, pois comporta a exclusao de todos os desejos bestiais para fora do
que e, propriamente falando, a realizac;:ao do homem. Tivemos, entao,
no intervalo, um reviramento completo da perspectiva. Para Freud,
tudo 0 que vai em direc;:ao a realidade exige nao sei que temperanc;:a,
baixa de tom do que e, propriamente falando, a energia do prazer.
Isso tem uma importancia enorme, embora possa parecer-Ihes, visto
serem homens de seu tempo, de uma certa banalidade. Ouvi 0 seguinte
comentario, que Lacan nao diz mais do que 0 rei estd nu. Alias, tratavase talvez de mim, mas vamos ater-nos a melhor hipotese, a de que se
tratava do que ensino. Evidentemente, ensino de uma maneira talvez
um pouco mais humoristica do que meu critico pensa, cujas ultimas
intenc;:oes, no caso, nao tenho de medir. Se digo que 0 rei estd nu nao
e exatamente como a crianc;:a a quem supoem ter feito cair a ilusao
universal, mas, antes, como Alphonse Allais fazendo os transeuntes
agruparem-se, alertando-os com uma voz sonora - Que escdndalo!
Olhem essa mulher! Debaixo do vestido ela estd nua! E, na verdade, nao
digo nem mesmo isso.
Se 0 rei esta efetivamente nu, e apenas na medida em que assim
se encontra sob um certo numero de trajes - ficticios, certamente,
mas, no entanto, essenciais a sua nudez. E em relac;:aoa esses trajes, sua
propria nudez, como 0 mostra uma outra otima historia de Alphonse
Allais, poderia muito bem nunca estar suficientemente nua. Annal,
pode-se pelar 0 rei como a danc;:arina.
Na verdade, a perspectiva desse carater absolutamente
fechado
leva-nos a maneira pela qual as ficc;:oesdo desejo organizam-se. E ai
que as formulas da fantasia, que lhes forneci no ana passado, atingem
seu alcance, e que a noc;:ao do desejo como desejo do Outro adquire
todo 0 seu peso.
Terminarei hoje por uma nota de Traumdeutung extraida da IntrodUfiio psicandlise. Um segundo fator a nos guiar, escreve Freud, muito
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mais importante e totalmente negligenciado pelo profano e 0 seguinte. Certamente a satisfac;:ao de urn voro5 deve trazer prazer, mas nao acho estar forc;:ando as coisas ao encontrar aqui uma acentuac;:ao
lacaniana numa certa maneira de colocar as quest6es -, 0 sonhador,
isso e bem conhecido, nao tern uma relac;:ao simples e univoca com
seu voro. Ele 0 rejeita, 0 censura, nao 0 quer. Encontramos aqui a
dimensao essencial do desejo, sempre desejo ao segundo grau, desejo
de desejo.
Na verdade, podemos esperar da analise freudiana que ela coloque
urn pouco de ordem naquilo em que, nesses ultimos anos, acabou
desembocando a pesquisa critica, ou seja, a famosa, famosa demais,
teoria dos valores - aquela que permitiu a urn de seus defensores
dizer que 0 valor de uma coisa e a sua desejabilidade. Prestem bem
atenc;:ao - trata-se de saber se ela e digna de ser desejada, se e desejavel
que a desejemos. Entramos aqui numa especie de lista que se poderia
comparar a uma loja de roupa usada, onde se empilham as diversas
formas de veredicto que no decorrer dos tempos, e ainda hoje, dominaram pOl' sua diversidade, e ate mesmo pOl' seu caos, as aspirac;:6es
dos homens.
A estrutura constituida pela relac;:aoimaginaria como tal, pelo fato
de 0 homem nardsico entrar duplicado na dialetica da hcc;:ao, encontrara talvez sua expressao no final de nossa pesquisa deste ana sobre a
etica da analise. Voces verao despontar, no final, a questao colocada pelo
carater fundamental do masoquismo na economia dos instintos.
Alguma coisa, certamente, devera permanecer aberta no que se
ref ere ao ponto que ocupamos na evoluc;:ao da erotica e do tratamento6
a fornecer, nao mais a fulano ou sicrano, mas a civilizac;:ao e a seu malestar. Deveremos talvez fazer 0 luto de toda e qualquer inovac;:ao efetiva
no ambito da etica - e ate urn certo ponto poder-se-ia dizer que algum
sinal disso se encontra no faro de que nao fomos nem mesmo capazes,
apos todo 0 nosso progresso teorico, de original' uma nova perversao.
Mas seria, contudo, urn sinal segura de que chegamos verdadeiramente
ao imago do problema do tern a das pervers6es existentes ao conseguirmos aprofundar 0 papel economico do masoquismo.
Ao termino, para darmos disto urn termino que seja acessivel, este
e 0 ponto em que espero chegarmos a conduir este ano.

\
INTRODuc;AO DA COISA

A instdncia moral presentifica 0 real.
Inercia e retificafiio.
A realidade e precdria.
Oposifiio e entrecruZ(lmento dos principios.

Mel, tento fornecer-Ihes meu mel - 0 mel de minha reflexio sobre
o que, meu Deus, fa<;:oha urn certo numero de anos que come<;:am a
contar, mas que, com 0 tempo, acabam nio sendo tio fora de medida
em rela<;:io ao tempo que voces mesmos passam nisso.
Se esse efeito de comunica<;:io apresenta, por vezes, algumas dificuldades, pensem na experiencia do mel. 0 mel ou bem e muito duro,
ou bem muito fluido. Se e duro, corta-se dificilmente, pois nio ha nele
clivagem natural. Se e muito fluido - penso que todos voces fizeram
a experiencia de absorver mel na cama na hora do cafe-da-manhi -,
logo, logo tudo fica melado.
Oaf 0 problema dos potes. 0 pote de mel e uma reminiscencia do
pote de mostarda ao qual dei urn destino. Os do is tern exatamente 0
mesmo sentido desde que nio mais imaginemos que os hexagonos, nos
quais somos levados a fazer nossa colheita, ten ham uma rela<;:ionatural
com a estrutura do mundo - de maneira que a pergunta que fazemos e,
no fim das contas, sempre a mesma - qual e a importancia da fala?
Este ano, trata-se, mais especialmente, de nos darmos conta de
que a questio etica de nossa praxis e estreitamente contigua a isto que
podemos entrever ha algum tempo, ou seja, que a insatisfa<;:io profunda
na qual roda a psicologia nos deixa, inclusive aquela que fundamos
gra<;:asa analise, resulta, talvez, do faro de ela ser apenas uma mascara,

e algumas vezes, urn alibi da tentativa de penetrar 0 problema de
nossa propria ac;:ao,que e a essencia, 0 fundamento mesmo de toda a
reflexao etica. Em outros termos, trata-se de saber se conseguimos dar
mais do que urn pequenino passo fora da etica, ese, como os outros
psicologos, a nossa e apenas urn dos caminhos da reflexao etica, da
busca de urn guia, de uma via, que se formula no final assim - que
devemos fazer para agir de uma maneira reta, correta, dada nossa
condic;:ao de homens?
Parece-me dificil contestar esse pensamento quando nossa ac;:aode
todos os dias sugere-nos que nao estamos muito longe disso. Nossa
maneira de introduzir essa ac;:ao, de apresenta-la, de justifid-la,
e
diferente. Seu inicio apresenta-se com caracteristicas de demanda, de
apelo, de urgencia, cuja significac;:ao usual nos coloca mais no nivel
chao quanto ao sentido da articulac;:ao etica. Mas isso nao muda em
nada 0 fato de podermos, no fim das contas, digamos a toda hora,
encontra-la em sua posic;:aointegral, aquela que constituiu desde sempre
o senti do e 0 intento daqueles que refletiram sobre a moral e tentaram
articular diferentes eticas.

prazer, e bem sentimos tambem que falar do real a respeito da lei moral
parece colocar em questao 0 valor do que integramos habitualmente
no vodb1l.lo de ideal. Tampouco em nada procurarei, pot enquanto,
afiar de outra maneira 0 gume do que aqui lhes trago, pois 0 que
pode constituir 0 alcance desta visada resulta justamente do sentido a
conferir, na ordem das categorias que lhes ensino em func;:ao de nossa
praxis de analistas, a esse termo do real.
Ele nao e imediatamente acessivel, se bem que alguns dentre voces,
interrogando-se sobre a importancia final que posso conferir a ele, ja
deviam, no entanto, entrever que seu sentido deve ter alguma relac;:ao
com 0 movimento que atravessa todo 0 pensamento de Freud, e que
o faz partir de uma oposic;:ao primeira entre principio de realidade e
principio do prazer para chegar, atraves de uma serie de vac~lac;:6es,de
oscilac;:6es,de mudanc;:as insensiveis em suas referencias, no final de sua
r-ormulac;:aodoutrinal, a colocar para alem do principio do prazer alguma
coisa sobre a qual podemos perguntar em que pode ela consistir em
relac;:aoa primeira oposic;:ao. Para alem do principio do prazer aparecenos essa face opaca - tao obscura que pode parecer, para alguns, a
antinomia de todo pensamento, nao apenas biologico, mas ate mesmo
simplesmente cientifico - que se chama ins tin to de morte.
que e 0 instinto de morte? 0 que e essa especie de lei para alem
de toda a lei, que so pode estabelecer-se a partir de uma estrutura
final, de urn ponto de fuga de toda realidade possivel de atingir? No
pareamento do principio do prazer com 0 principio de realidade, 0
principio de realidade poderia aparecer como urn prolongamento,
uma aplicac;:ao do principio do prazer. Mas, opostamente, essa posic;:ao
dependente e reduzida parece fazer surgir mais alem alguma coisa que
governa, no sentido mais amplo, 0 conjunto de nossa relac;:aocom 0
rnundo. E esse desvelamento, esse reachad07 que esta em questao no
ALem do principio do prazer. E nesse processo, nesse progresso, 0 que
aparece diante de nosso olhar e 0 carater problematico do que Freud
coloca sob 0 termo de realidade.
Trata-se da realidade cotidiana, imediata, social? Do conformismo
as categorias estabelecidas, aos costumes admitidos? Da realidade
descoberta pela ciencia, ou daquela que absolutamente ainda nao 0
e? Seri a realidade psiquica?
Essa realidade, nos mesmos, como analistas, encontramo-nos
justamente na via de sua busca, e esta nos arrasta para urn lugar bem diferente de algo que possa expressar-se pot uma categoria de conjunto-
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Da ultima vez, tracei para voces 0 programa do que desejo percorrer
este ano, e que se estende do reconhecimento da onipresenc;:a, da infiltrac;:aoem toda nossa experiencia do imperativo moral, ate aquilo que se
encontra na outra extremidade, 0 prazer que paradoxalmente podemos
sentir ai, num segundo grau, ou seja, 0 masoquismo moral.
No decorrer do percurso, apontei-Ihes 0 que constituiri 0 inesperado, a originalidade da perspectiva que pretendo abrir ai com referencia
as categorias fundamentais - 0 simbolico, 0 imaginario e 0 real -,
as quais utilizo para orienta-Ios em nossa experiencia. Indiquei-Ihes,
com efeito, que minha tese - e nao se espantem que ela se apresente
inicialmente de uma maneira confusa, pois e 0 desenvolvimento
de
nosso discurso que the conferiri seu peso -, minha tese e de que a lei
moral, 0 mandamento moral, a presenc;:a da insrancia moral, e aquilo
por meio do qual, em nossa atividade enquanto estruturada pelo simbolico, se presentifica 0 real - 0 real como tal, 0 peso do real.
Tese que pode parecer, ao mesmo tempo, verdade trivial e paradoxo.
Minha tese comporta, com efeito, que a lei moral se afirma contra 0

.IIT.ISla-nos para urn campo preciso, 0 da realidade psiquica, que se
apl' 'scllla a n6s com 0 carater problematico de uma ordem ate entao
jamais igualada.
Vou, portanto, tentar primeiro sondar a fun<;:ao que 0 termo de
realidade desempenhou no pensamento do inventor da analise, e em
seguida, da mesma feita, no nosso, n6s que enveredados estamos
em suas vias. POl' outro lado - para que voces nao esque<;:am, ou
para que nao acreditem que estou-me enveredando nessa dire<;:ao
referindo-me apenas a insrancia imperativa na experiencia -, indico
des de ja que a a<;:aomoral nos coloca problemas precisamente nisto
que, se a analise talvez nos prepare para ela, no fim das contas, nos
deixa a sua porta.
A a<;:aomoral, com efeito, enxertou-se no real. Ela introduz no real
a novidade, criando ai urn suleo on de 0 ponto de nossa presen<;:a e
sancionado. Em que sera que a analise nos torna aptos a esta a<;:aose e que ela 0 faz? Em que sera que a anal.ise nos leva a isso, digamos,
ao pe da obra? E por que nos leva assim a isso? Por que tambem ela
para nesse limiar? Este e outro termo que sera 0 eixo do que espero
formular aqui, dando maior precisao ao que ja indiquei da ultima vez
como sendo os limites do que articulamos, e em que nos apresentamos como capazes de articular uma etica. Direi imediatamente que
os limites eticos da analise coincidem com os limites de sua praxis.
Sua praxis nao e senao preludio a a<;:aomoral como tala dita a<;:ao
sendo aquela pela qual desembocamos no real.
De todos aqueles que fizeram antes de n6s a analise de uma etica,
Arist6teles situa-se entre os mais exemplares e seguramente os mais
vaIidos. A leitura de sua obra e apaixonante, e s6 posso aconselhar-Ihes
com insistencia, como urn exercicio, a tirarem a prova disso - voces
nao se entediarao nem urn instante. Leiam a Etica a Nicomaco, que os
especialistas consideram como 0 mais seguro de seus tratados a dever
ser-Ihe atribuido, e que certamente e 0 mais legivel. Certamente,
encontrar-se-ao algumas dificuldades no texto de seu enunciado, em
seus circunl6quios, na ordem do que ele discute. Mas passem pOl' cima
dos trechos que lhes parecerem por demais complicados, ou entao,
tenham uma edi<;:ao com boas notas que lhes deem a referencia do
que e necessario conhecer de sua L6gica, quando for 0 caso, para compI' . 'ndel'em os problemas que evoca. Sobretudo nao se embaracem em
lIli T '1' apl'eender tudo, paragrafo por paragrafo, mas tentem primeiro
1('1' dv pOl1ta a ponta,
e obterao seguramente sua recompensa.

Uma coisa, em todo casa, depreender-se-a, que ele tern, ate urn cerro
nivel, em comum com todas as outras eticas - ele ten de a referir-se
a uma oxdem. Essa ordem apresenta-se primeiro como ciencia, episteme, ciencia do que deve ser feito, ordem nao contestada que define
a norma de urn certo carater, ethos. 0 problema se coloca, entao, da
maneira pela qual essa ordem pode ser estabelecida no sujeito. Como
e que, no sujeito, a adequa<;:ao pode ser obtida, quem 0 fara entrar
nessa ordem, e submeter-se a ela?
estabelecimento do ethos e feito como que diferenciando 0 ser
vivo do ser inanimado, inerte. Como salienta Arist6teles, pOl' mais
vezes que voces lancem uma pedra no ar ela nao se habituara a sua
trajet6ria, enquanto que 0 homem, este, se habitua - esse e 0 ethos. E
esse ethos, trata-se de obte-Io conforme ao ethos, ou seja, a uma ordem
que e preciso reunir, na perspectiva 16gica que e a de Arist6teles, num
Bern Supremo, ponto de inser<;:ao,de vinculo, de convergencia, em que
uma ordem particular se unifica num conhecimento mais universal,
em que a etica desemboca numa polltica e, mais alem, numa imita<;:ao
da ordem c6smica. Macrocosmo e microcosmo estao supostos no
principio de toda a medita<;:ao aristoteIica.
Trata-se, portanto, de uma conforma<;:ao do sujeito a algo que, no
real, nao e contestado como supondo as vias dessa ordem. Qual e 0
problema perpetuamente
retomado e colocado no interior da 1,6gica
aristoteIica? Comecemos pOl' aquele que possui essa ciencia. E evidente que aquele a quem Arist6teles se dirige, 0 aluno, 0 disdpulo, e
presumido, pelo pr6prio fato de escutar, participar desse discurso da
ciencia. 0 discurso em questao, orthos logos, 0 discurso reto, 0 discurso
conforme, ja e portanto introduzido pelo pr6prio fato de a quesrao
etica ser colocada. Dai cerramente 0 problema ser trazido de volta ao
ponto em que S6crates 0 havia deixado, com urn otimismo cujo excesso
nao deixou de marcar seus sucessores mais imediatos - se a regra da
a<;:aoesta no orthos Logos, se nao pode haver boa a<;:aosenao conforme a
este ultimo, como e que subsiste 0 que Arist6teles articula como
a intemperan<;:a? Como e que no sujeito os pendores dirigem-se para
outro lugar? Como isso e explidvel?
Essa exigencia de explica<;:ao, pOl' mais superficial que nos possa
parecer, a n6s que acreditamos saber muito mais sobre isso, nem pOl'
isso deixa de constituir a maior parte da subsrancia da medita<;:ao aristoteIica na Etica. Voltarei a isso mais tarde a respeito da medita<;:ao de
Freud no mesmo ambito.
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Para Aristoteles, 0 problema e cingido pelas condi<;:6es de urn certo
ill .;t1 hUl11ano, que ja lhes indiquei brevemente de passagem como sendo
o do mestre. Trata-se, para ele, de elucidar a rela<;:aoque pode haver entre
a a/eo/asia, a intemperan<;:a e 0 defeito manifestado referente ao que e a
virtude essencial daquele a quem ele se dirige, ou seja, 0 mestre.
mestre3 antigo - sera que lhes indiquei suficientemente
da
ultima vez? - nao e exatamente esse brutamontes heroico que nos e
representado na dialetica hegeliana, servindo-Ihe de eixo e de ponto
de virada. Nao me estenderei aqui sobre 0 que representa seu tipo,
basta-Ihes saber que e 0 que nos permite apreciar, em seu justo valor, 0
que a etica aristoteIica nos fornece. Essa observa<;:ao tern certamente, a
nosso ver, como conseqiiencia limitar 0 valor dessa etica, historiciza-Ia,
mas seria urn erro acreditarmos que e a unica conclusao a ser tirada. Na
perspectiva aristotelica 0 mestre antigo e uma presen<;:a, uma condi<;:ao
humana muito menos estritamente critica ligada ao escravo do que
como a perspectiva hegeliana 0 articula. De fato, 0 problema colocado e justamente aquele que permanece sem resolu<;:ao na perspectiva
hegeliana, 0 de uma sociedade de mestres.
Outl'as observa<;:6es podem igualmente contribuir a limitar 0 alcance da etica aristotelica. Reparem, por exemplo, que 0 ideal desse
mestre, tal como deus no centro do mundo aristoteIico governado
pelo nous, parece ser justamente 0 de tirar seu corpo fota da jogada do
trabalho - quero dizer, 0 de deixar para 0 intendente 0 governo
dos escravos, para dirigir-se a urn ideal de contempla<;:ao, sem 0 qual a
etica nao encontra sua justa perspectiva. Isto e para dizer-Ihes 0 que
a etica aristoteIica comporta de idealiza<;:ao.
Essa etica e, portanto, localizada, diria quase, num tipo social,
num exemplar privilegiado, vamos dize-Io, de ociosidade - 0 proprio
termo de skho/astikos 0 evoca. Pois bern, do lado oposto, e ainda mais
espantoso ver 0 quanto essa etica, articulada no interior dessa condi<;:ao
especial, permanece, para nos, rica de ressonancias e de ensinamentos.
Os esquemas que ela nos fornece nao sao inutilizaveis. Eles se encontram, e claro que nao perfeitamente reconheciveis, no nivel em que
vamos agora abordar a experiencia freudiana. Esses esquemas podem
ser recompostos, transpostos de tal maneira que nao sera nos mesmos
velhos odres que colocaremos nosso novo me!.
A primeira vista, pode-se dizer que a busca de uma via, de uma
verdade nao esta ausente de nossa experiencia. Pois, que outra coisa
procuramos na analise senao uma verdade libertadora?
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Mas cuidado, ha motivos para nao se confiar nas palavras e nas etiquetas. Essa verdade que procuramos numa experiencia concreta nao
e a de u~a lei superior. Se a verdade que procuramos e uma verdade
libertadora, trata-se de uma verdade que vamos procurar num ponto de
sonega<;:ao de nosso sujeito. E uma verdade particular.
Mas se a forma de sua articula<;:ao que encontramos em cada urn
pode ser a mesma reencontrada - sempre nova - nos outros, e na
medida em que ela se apresenta, para cada urn, em sua especificidade
intima, com urn carater de Wunsch imperioso. Nada, que permita julgala do exterior,poderia opor-se a isso. A melhor qualidade que podemos
encontrar para ela e de ser 0 verdadeiro Wunsch que se encontrava no
principio de urn comportamento
desatinado ou atfpico.
Esse Wunsch, nos 0 encontramos, em seu carater particular irredutfvel, como uma modifica<;:ao que nao sup6e outra normativa<;:ao senao a
de uma experiencia de prazer ou de penar, mas uma experiencia derradeira de onde ele jorra, e a partir da qual ele se conserva na profundeza do
sujeito sob uma forma irredutfvel. 0 Wunsch nao tern 0 carater de uma
lei universal, mas, pelo contrario, da lei mais particular - mesmo
que seja universal que essa particularidade se encontre em cada urn dos
seres humanos. Nos 0 encontramos sob uma forma que qualificamos
de fase regressiva, infantil, irrealista, com 0 carater de urn pensamento
entregue ao desejo, de urn desejo tomado pela realidade.
Isso seguramente constitui 0 texto de nossa experiencia. Mas e so
isso toda a nossa descoberta, so isso toda a nossa moral? - a atenua<;:ao,
o esclarecimento, a descoberta desse pensamento de desejo, da verdade
desse pensamento? Sera que e apenas a partir de sua revela<;:ao que
esperamos que seja dado urn lugar nitido a urn pensamento diferente?
De uma certa maneira, sim, e assim, simples. Mas tambem, formulando
as coisas dessa forma, tudo nos e verdadeiramente velado.
Se era a isso que 0 beneficio, a novidade da experiencia analitica
devia limitar-se, ela nao iria mais longe do que esse pensamento datado,
que nasceu bem antes da psicanalise, que a crian<;:ae 0 pai do homem.
A formula, citada pelo proprio Freud com respeito, e de Wordsworth,
o poeta romantico ingles.
Nao e por nada que 0 encontramos ai com nao sei 0 que de novidade, de abalador e ate mesmo de irrespiravel, que se desencadeia no
inicio do seculo XIX com a Revolu<;:ao Industrial, no pals mais avan<;:adona ordem dos fatos, ou seja, a Inglaterra. 0 romantismo ingles
apresenta-se, com efeito, com seus tra<;:osparticulares que constituem

o valor dado as recorda<;:6es de infancia, ao mundo da infancia, aos
ideais e aos votos da crian<;:a, com os quais os poetas da epoca constituem a raiz, nao apenas da inspira<;:ao, mas da explora<;:ao de seus temas
principais - no que se distinguem dos poetas que os precederam, e
especialmente dessa admiravel poesia que chamam, nao sei por que,
de metaHsica, do seculo XVII e do inkio do seculo XVIII.
A referencia a infancia, a ideia da crian<;:aque ha no homem, a ideia
de que algo exige do homem ser outra coisa alem de uma crian<;:a, e
que, no entanto, as exigencias da crian<;:afazem-se sempre sentir dentro dele, tudo isso e, na ordem da psicologia, perfeitamente situavel
historicamente.
Urn homem que vivia tambem na primeira metade do seculo XIX,
urn vitoriano da primeira epoca, 0 historiador Macaulay, fazia notar
que nessa epoca, sem querer tratar alguem de homem desonesto ou de
perfeito imbecil, tinha-se uma excelente arma ao acusa-Io de nao ser
urn espirito completamente adulto, de conservar tra<;:osde mentalidade
infantil. Esse argumento, tao datavel historicamente
que voces nao
podem encontrar em momenta algum da historia seu testemunho antes
dessa epoca, indica uma escansao, urn corte na evolu<;:ao historica. Se
no tempo de Pascal se fala da infancia, e para dizer que uma crian<;:a
nao e urn homem. Se se fala do pensamento do adulto nunca e, em
caso algum, para encontrar ai os tra<;:osde urn pensamento infantil.
Para nos a quescao nao se coloca nesses termos. 0 fato de que,
no entanto, a coloquemos constantemente
assim, se ele se justifica
pelos conteudos e pelo texto de nossa rela<;:aocom 0 neurotico, ele
tambem nos vela 0 que ha por detras. Pois, no final das contas, por
mais verdadeiro que seja, ha uma tensao totalmente diferente entre
o pensamento com 0 quallidamos no inconsciente e aquele que qualificamos, sabe Deus por que, de pensamento adulto. Nos nos deparamos
constantemente e com 0 fato de que este ultimo est a ficando para tras
em rela<;:aoao famoso pensamento da crian<;:ade que nos servimos para
julgar nosso adulto. Nos 0 utilizamos, nao como cavilha-repuxo, mas
como ponto de referencia, ponto de perspectiva onde os inacabamentos
e ate mesmo as degrada<;:6es viriam confluir, desembocar. Existe ai uma
contradi<;:ao perpetua no uso que fazemos dessa referencia.
Antes de vir para d, eu estava lendo em Jones uma especie de exclama<;:aosobre as sublimes virtudes da pressao social sem a qual nossos
contemporaneos,
nossos irmaos, os homens apresentar-se-iam como
vaidosos, egoistas, sordidos, estereis ete. Somos tentados a fazer uma

pontua<;:ao a margem - mas serao 0 que sao? E quando falamos do
scr adulto a que referencia estamo-nos referindo? Onde esta 0 modelo
do ser ad4lto?
Essas considera<;:6es incitam-nos a reinterrogarmos a aresta verdadeira, a dura aresta do pensamento de Freud. A analise, certamente,
chega a ordenar todo 0 material de sua experiencia em termos de
desenvolvimento ideal. Mas em sua origem ela encontra seus termos
num sistema de referencia total mente diferente, ao qual 0 desenvolvimento, a genese - acho que os fiz pressentirem-no suficientemente,
cmbora seja for<;:ado aqui a faze-lo de uma forma cursiva -, nao da
senao urn suporte inconstante. Essa referencia fundamental e a tensao,
a oposi<;:ao, para colod-la ai designada enfim por seu nome, entre
processo primario e processo secundario, entre principio do prazer e
principio de realidade.

Freud, durante sua chamada auto-analise, escreve numa curta carta,
a carta 73 - Meine Analyse geht weiter, minha analise prossegue, ela
e meu principal interesse, mein Hauptinteresse, tudo permanece ainda
obscuro, ate mesmo os problemas em questao, mas ha urn sentimento reconfortante - e como se tivessemos, diz ele, apenas de ir pegar
numa despensa aquilo de que se precisa. 0 mais desagradavel, diz ele,
saD die Stimmungen - no sentido mais geral que podemos dar a essa
palavra que tern sua ressonancia em alemao, os estados de humor, os
sentimentos - que, por sua natureza, encobrem, escondem, 0 que? -,
die Wirklichkeit, a realidade.
E em termos de Wirklichkeitque Freud interroga 0 que se apresenta
a ele como Stimmung. A Stimmung eo que the desvela aquilo que ele
cleve bus car em sua auto-analise, aquilo que ele interroga, aquilo mesmo
oncle ele tern a impressao de ter, como num quarto escuro, numa despens a, Vorratskammer, tudo de que precisa, e que Ia 0 espera, em reserva.
Porem, ele nao e guiaclo em dire<;:aoa isso por suas Stimmungen. Este e
o sentido de sua frase - 0 mais desagradavel, das Unangenehmste, saD
as Stimmungen. A experiencia de Freud instaura-se a partir da busca
cla realidade que ha em alguma parte denrro dele mesmo, e e isso que
constitui a originalidade de seu ponto de partida. Alias, ele acrescenta
na mesma linha - ate mesmo a excita<;:aosexual e, para alguem como

eu, inutilizavel nessa via. Nao confio nem mesmo nisso para ver onde
estao as realidades ultimas. E ele acrescenta - conservo, nessa historia
toda, meu bom humor. Antes de chegarmos ao resultado devemos
saber ainda conservar um momenta de paciencia.
Assinalo de passagem para voces um pequeno livro de Erich Fromm,
do qual nao posso dizer que lhes recomendo a leitura, pois e um
trabalho mui singularmente discordante, quase insidioso, e no limite
do difamatorio. Esse livro, Sigmund Freud's Mission, coloca quest6es
insinuantes, mas certamente nao desprovidas de interesse, que dizem
respeito aos tra<;:osespeciais da personalidade de Freud num sentido,
evidentemente, sempre desvalorizante. Particularmente,
ele extrai do
texto as frases de Freud sobre a excita<;:aosexual para fazer-nos conduir
que aos quarenta anos Freud ja era impotente.
Ei-nos, portanto, aptos a interrogar 0 manuscrito de Freud de 1895,
que 0 destino das coisas nos trouxe as maos, relativo a sua concep<;:ao
fundamental da estrutura psiquica. Pensou intitula-Io Psicologia para
o uso de neurologistas. Como nunca 0 publicou, 0 rascunho permaneceu anexado ao pacote de cartas a Fliess, e nos 0 possuimos gra<;:asa
recupera<;:ao dessas cole<;:6es.
E, portanto, nao apenas legitimo mas obrigatorio que seja dai que
partamos para interrogar 0 que quer dizer, em sua reflexao, a tematica
do principio de realidade como oposto ao principio do prazer. Existe
ou nao ai uma distin<;:ao entre 0 que constitui 0 encaminhamento
de
seu pensamento e, da mesma feita, as dire<;:6es de nossa experiencia?
E ai que podemos encontrar essa aresta mais profunda que, acredito,
e exigivel nesse caso.
A oposi<;:ao do principio do prazer ao principio de realidade foi
rearticulada ao longo de toda a obra de Freud - 1895, 0 Entwurf1900,0 capitulo VII da Traumdeutung, com a primeira rearticula<;:ao
publica dos processos ditos primario e secundario, um governado pelo
principio do prazer, 0 outro pelo de realidade - 1914, retomada do
artigo de onde extrai 0 sonho que mostrei amplamente no ana passado, 0 do pai morto, ele nao 0 sabia - 0 artigo Formulierungen uber
die zwei Prinzipien despsychischen Geschehens, que se poderia traduzir,
da estrutura psiquica - 1930, esse Mal-estar na civilizarao ao qual
chegaremos, como prometi, no final.
Outros antes de Freud falaram do prazer como de uma fun<;:ao
din.:triz da etica. Aristoteles nao apenas se interessa por ele, como nao
pod<: deixar de 0 levar para 0 proprio centro do campo de sua dire<;:ao

etica. 0 que e a felicidade se ela nao comporta a flor do prazer? Uma
parte importante da discussao da Etica a Nicomaco e realizada ~ara
recolocar no devido lugar a verdadeira fun<;:ao do prazer, conduzlda,
alias curiosamente, de maneira a fazer dele um estado que nao e simplesmente passivo. 0 prazer em Aristoteles e uma atividade, comparada
com a flor que se depreende da atividade da juventude - ele e, de
alguma maneira, sua irradia<;:ao. Ademais, ele e tambem 0 sinal do desabrochamento de uma a<;:ao,no sentido proprio de energeia - termo
em que se articula a verdadeira praxis, como que comportando em si
mesma sua propria finalidade.
.
~
prazer, sem duvida alguma, encontrou mUltas ,o~tras modul:<;:o~s
atraves dos tempos como sinal, estigma, ou benefIclO, ou substanCla
da vivencia psiquica. Mas vejamos como ele e tratado naquele que nos
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interroga - em Freud.
,
que nao pode deixar, primeiramente, de nos surpree~der e ~ue
seu principio do prazer e um principio de inercia. Sua eficaCla conslste
em regular, por uma especie de automatismo, tudo 0 que converge de
um processo que Freud ten de, em sua primeira formula<;:ao apare~te,
a apresentar como 0 resultado de um aparelho pre-for~ado, estreltamente limitado ao aparelho neuronico. Este regula os tnlhamentos que
de conserva apos ter sofrido seus efeitos. Trata-se essencialmente de
tudo 0 que resulta dos efeitos de uma profunda tendencia a descar?a,
em que uma quantidade e destinada a escoar-se. Esta e a perS?eC;l:a
na qual nos e inicialmente articulado 0 funcionamento
do pnnclplO
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do prazer.
Essa tentativa de formula<;:ao hipotetica se apresenta com um carater
unico no que nos resta escrito de Freud - e nao se deve esquecer que
de se cansou dela e nao quis publica-la. Certamente ele a colocou preto
no branco para responder as exigencias de uma coerencia dele com
de mesmo, diante dele mesmo. Mas e preciso dizer que ela nao faz
referencia alguma, pelo menos aparentemente, aos fatos clinic~s, ~ue
constituem, para Freud, to do 0 peso das exigencias con: as quais lIda.
Aqui, de esta conversando consigo mesm.o, ou com Fliess, 0 que, ~o
caso, e quase a mesma coisa. Ele faz para Sl mesmo uma representa<;:ao
provavel, coerente, uma hipotese de trabalho pa~a responder a algo
cuja dimensao se encontra, aqui, mascarada, eludlda.
, .
Trata-se, diz ele, de explicar um funcionamento normal do espmto.
Para faze-lo, ele parte de um aparelho cujos dados sao os mais opostos
a um resultado de adequa<;:ao e de equilibrio. Ele parte de um aparelho

que, por sua propria tendencia, se dirige ao engodo e ao erro. Esse
organismo por inteiro parece feito nao para satisfazer a necessidade,
mas para alucini-Ia. Convem, portanto, que um outro aparelho, que
se oponha a ele, entre em jogo para exercer uma insrancia de realidade
e se apresente, essencialmente, como um principio de corre<;:ao, de
chamada it ordem. Nao estou for<;:ando as coisas - 0 proprio Freud
bem percebe que deve haver uma distin<;:ao entre os aparelhos, sobre a
qual ele confessa nao ver nenhum vestigio nos suportes anatomicos.
principio de realidade, ou seja, aquilo a que 0 funcionamento do
aparelho neuronico deve, no fim das contas, sua eficiencia, apresenta-se
como um aparelho que faz muito mais do que urn simples controletrata-se de retifica<;:ao. 0 modo pelo qual opera e apenas rodeio, precau<;:ao, retoque, reten<;:ao. Ele corrige, compensa 0 que parece ser a
tendencia fundamental do aparelho psiquico e, fundamentalmente,
op6e-se a ela.
conflito e introduzido aqui na base, na origem mesmo de um
organismo que parece, afinal, vamos dize-Io, sobretudo destinado a
viver. Nunca ninguem, nunca nenhum sistema de reconstitui<;:ao da
a<;:aohumana fora tao longe na acentua<;:ao desse carater fundamentalmente conflituoso. Nenhum sistema levara mais longe a explica<;:ao
a ser dada do organismo no senti do de uma inadequa<;:ao radical, na
medida em que 0 desdobramento dos sistemas e efetuado para ir contra
a profunda inadequa<;:ao de um dos dois.
Essa oposi<;:ao do sistema <p com 0 sistema 'tjJ, articulada de ponta
a ponta, parece quase uma aposta. Pois 0 que a justifica? - senao a
experiencia das quantidades incontroliveis com as quais Freud lida
em sua experiencia com a neurose. Isso e 0 que constitui a exigencia
de todo 0 sistema.
que justifica colocar em primeiro plano a quantidade como
tal e outra coisa bem distinta - percebemos isso da maneira mais
direta - do desejo de Freud de estar em conformidade com os ideais
mecanistas de Helmholtz e de Briicke. Isso corresponde, para ele, it
experiencia vivida mais imediata, aquela da inercia que, no nivel dos
sin tomas, as coisas the op6em e cujo carater irreversivel ele percebe.
Eis sua primeira penetra<;:aona obscuridade em dire<;:aoa essa Wirklichkeit,
que e em torno da qual ele coloca sua questao, esse e 0 movel, 0 relevo
de toda sua consttu<;:ao. Pe<;:o-lhes para fazerem a releitura desse texto
sem se interrogarem, com os anotadores, comentadores e conotadores
que 0 publicaram, se isso ou aquilo esti mais ou menos proximo do
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!lensamento psicologico ou fisiologico, se isso ou aquilo se ref ere a
Ilcrbart, a Helmholtz ou a tal outro - e voces perceberao que, sob
('ssa forma fria, abstrata, escolastica, complicada, irida, percebe-se uma
l'Xperiencia, e que essa experiencia e, no fundo, de ordem moral ..
Fazem historia a partir desse assunto, como se houvesse uma Im!l0rtancia essencial em explicar urn autor como Freud pelas influencias,
Ilda maior ou menor homonimia certas formulas suas com aquelas
que foram empregadas antes dele por urn pensador num contexto
diferente. Po rem, ji que se trata de exercicio ao qual se entregam, por
que nao faria eu 0 mesmo - it minha maneira? 0 funci~namento do
,lparelho que suporta 0 principio de realidade nao e smgularmente
proximo daquilo que Aristoteles articula?
..
Trata-se para Freud de explicar-nos como se opera a atlvldade de
retorno e reten<;:ao, ou seja, como 0 aparelho que suporta os processos
segundos contorna os desencadeamentos
de catist~ofes acarretadas
I:ltalmente por um tempo, grande ou curto. demals, de aband?no
do aparelho do prazer a si mesmo. Se este for largado cedo demals, 0
Illovimento sera desencadeado simplesmente por um Wunschgedanke
e sera for<;:osamente doloroso, desembocara num desprazer. Se, em
compensa<;:ao, 0 segundo aparelho intervier tarde de~ais, nao d~r essa
pequena descarga que vai no sentido de, uma tentatlva, ~gra<;:asa qu~
um come<;:o de solu<;:aoadequada podera ser dado na a<;:ao,aparecera,
entao, a descarga regressiva, ou seja, alucina<;:ao, ela mesma igualmente
f"onte de desprazer.
.
Pois bern, essa constru<;:ao nao deixa de ter rela<;:aocom 0 que Anst6teles desenvolve quando coloca a questao de saber como e qu~ aquele
que sabe pode ser intemperante. Ele di viri.as s~I~<;:6es.V~u ,d~spensar
:15 primeiras em que intervem
elementos slloglStlCOSe dlaletlCOS que
cstao bem longe do nosso interesse nesse caso, mas ele fornece uma
alternativa de solu<;:aonao mais dialetica, mas Hsica- que ele promove,
no entanto, sob a forma de urn certo silogismo do desejavel.
Acredito que 0 quinto capitulo do livro VII sobre 0 prazer vale
a pena ser lido inteiramente. Ao lado da ~roposi<;:ao univers~ - e
preciso provar tudo 0 que e doce - havena uma ~~n.or partlcular,
concreta - isto aqui. Eo principio da a<;:aoerrada resldma no erro que
poderia comport~r 0 julga~ento dessa me~or. ~m que: Justam~n;e
nisto, que 0 deseJo, na medlda em que esta subJacente ~ prop~sl<;:ao
universal, faria surgir 0 julgamento errado que se refere a atualldade
do pretenso doce em dire<;:aoao qual a atividade se precipita.

Nao podemos deixar de pensar que Freud, que assistiu em 1887
a.o curso de Brentano sobre Aristoteles, transponha aqui, na perspectiva de sua mecanica hipotetica, a articulayao propriamente etica do
problema certamente de uma maneira puramente formal, e com uma
acentuayao completamente diferente.
A bem dizer, nao se trata mais de uma psicologia do que qualquer
uma daquelas que foram elucubradas na mesma epoca. Nao nos iludamos - em psicologia, nada vale mais, ate a presente data, do que 0
Entwurfde Freud. Tudo 0 que foi elucubrado sobre 0 funcionamento
psicologico, supondo que os aparelhos nervosos pudessem dar COnta do
que e concretamente para nos 0 campo da ayao psicologica, conserva
o mesmo aspecto de hipotese aloprada.
Se Freud retoma, portanto, as articulay6es logicas, silogisticas que
foram sempre praticadas pelos eticos nesse mesmo campo, e para lhes
dar uma importancia totalmente diferente. Pensemos nisso para interpreta-lo em seu verdadeiro conteudo, que e este, e que lhes ensinoo orthos logos em questao para nos nao sao, justamente, proposiy6es
universais, e a maneira que lhes ensino de articular 0 que ocone no inconsciente, eo discurso que se atem ao nivel do principio do prazer.
~ em relayao a esse orthos, entre aspas de ironia, que 0 principio de
realidade deve guiar 0 sujeito para que ele chegue a uma ayao possivel.

Na perspectiva freudiana, 0 principio de realidade apresenta-se como
que se exercendo de uma maneira que e essencialmente predria.
Nenhuma filosofia, ate entao, levou as coisas tao longe nesse sentido.
Nao que a realidade seja ai colocada em questao _ nao e certamente
colocada em questao no sentido em que os idealistas puderam faze10. Ao lado de Freud, os idealistas da tradiyao filosofica nao sao mais
que bagatela, pois, no fim das contas, essa famosa realidade, eles nao
a contestam seriamente, eles a domam. 0 idealismo consiste em dizer
que somos nos qu~ dan;os a medida da realidade, e que nao se deve
buscar para alem diSSO.E uma posiyao reconfortante. A de Freud, alias
como a de todo homem sensato, e coisa bem diferente.
A realidade e predria. E e justamente na medida em que seu
acesso e tao precario que os mandamentos
que trayam sua via sao
tiranicos. Enquanto guias para 0 real, os sentimentos sao enganadores.

N50 e de outra maneira que e expressada a intuiyao que anima toda
pesquisa auto-analitica de Freud sobre a aborda~em do real. Seu
proprio {processo so pode ser feito, primeiro, pela VIa de ~ma defesa
primaria. A ambigiiidade profunda dessa abordagem eXIge do hoIllcm para 0 real se inscrever
primeiro em termos de defesa. Defesa
que ja existe antes mesmo de as condiy6es do recalque como tal
sc.:formularem.
Para acentuar bem 0 que estou chamando aqui de paradoxo da rela(;50 com 0 real, em Freud, gostaria de colocar isto no ~uadro-negro principio do prazer de urn lado, principio de realtdade do ou~ro.
[)esde que voces foram embalados ao som desses dois ~err.n0s, as ~oIsas
parecem caminhar sozinhas. Grosso modo, de urn lad~ e 0 mcon:cIente,
do outro a consciencia. Rogo-lhes que retardem aqui sua atenyao para
scguirem os pontos que YOUtentar faze-los observar.
A,
Somos levados a articular 0 aparelho de percepyao com 0 que.
(:om a realidade, e claro. Entretanto, se seguirmos a hipotese de Freud,
wbre 0 que, em principio, se exerce 0 governo d~ principio do prazer?
[>recisamente sobre a percepyao, e e essa a novldade que ele traz. 0
processo primario, nos diz ele na setima parte da Traumdeutun~, ten de
:1 se exercer no sentido de uma identidade de percepyao. Pouco Importa
t\ ue seja real ou alucin~to.ri~, ela tended se~pre a .se eS,t~belecer. ,Se ela
nao tiver a sorte de COlllcldir com 0 real, sera alucmatona. Esse e todo
,I

() perigo, no caso de 0 processo prima~i~ ganhar a ro~~da. .
.
Por outro lado, 0 processo secundano ten de a que. Veyam 19Ualmente 0 capitulo VII, mas isto ja esta articulado no Entwurf - a
lima identidade de pensamento. 0 que isso quer dizer? Quer dizer
que 0 funcionamento interior do aparelho psiquico.---: voltaremos na
proxima vez a maneira pela qual podemos esque~au~a-lo - se ~xerce
110sentido de urn tateamento, de uma prova reuficauva, grayas a qual
() sujeito, conduzido pelas descargas que s~ produz~m segundo os
l3ahnungen ja trilhados, fad a serie de tentauvas, rodelOs que ?OUCOa
pouco 0 levariio a anastomose, ao ultrapassamento da prova Imposta
ao sistema circundante dos objetos presentes nesse momento da expcriencia. 0 que forma a trama de fundo da experiencia e, digamos
:lssim, a ereyao de urn certo sistema de Wunsch, au de Erwartung de
prazer, definido como 0 prazer esperado, e que t~nde, p~r esse fato,
:I realizar-se em seu proprio campo de uma maneira autonom~,
sem
nada esperar, em principio, do exterior. Ele vai diretamente a realIzayao
mais oposta ao que ten de a desencadear-se.

Nessa primeira abordagem, 0 pensamento deveria, portanto, parecer-nos, no nivel do principio de realidade, estar na mesma coluna
que ele. No entanto, nao e absolutamente 0 caso, pois esse processo,
:al com~ nos e descrito por Freud, e, por si mesmo e por sua natureza,
lllconsClent: .. Devemos compreender que - diferentemente do que
chega ao sUJelto, dentro da ordem perceptiva, vindo do mundo exterior.- na~a do que se produz no nivel dessas tentativas, por meio das
quaIs os tnlhamentos, que permitem ao sujeito a adequa<;:ao de sua
a~ao, se realizam no psiquismo por via de aproxima<;:ao, nada desses
tnlhamentos e perceptivel como tal. Todo pensamenro, por sua natureza, se exerce por vias inconscientes. Certamente nao eo principio do
prazer ~ue 0 governa, mas 0 pensamenro se produz num campo que,
na qualldade de campo inconsciente, deve ser, de preferencia, situado
como que submetido a ele.
Do que ocorre no nivel dos processos internos - e 0 processo do
pensamento faz parte disso - 0 sujeito nao recebe em sua consciencia
diz-nos Freud, outros sinais que nao sejam sinais de prazer ou de pena:
Como p~:a t?dos ~s outros 'pr~cessos inconscientes, nada mais chega
na conSClenCla senao esses SlllalS.
Como e que temos, entao, alguma apreensao desses processos do
pe~samento? Ain.da aqui, Freud responde de uma maneira plenamente
artlculada - UnIcamente na medida em que se produzem palavras.
que se interpreta habitualmente - com essa tendencia
facilidade
propria a toda reflexao que permanece, sempre e apesar dela, maculada
d_eparalelismo - ~izendo - Mas claro, Freud nos diz que as palavras
saD 0 que caractenza a passagem no pre-consciente. Mas, passagem,
justamente, de que?

o
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De que? - senao dos movimentos, dado que saD os do inconscienre.
Os processos do pensamento, diz-nos Freud, so nos saDconhecidos pelas
palavras, 0 conhecido do inconsciente vem a nos em fun<;:aodas palavras. Isso e articulado ~a maneira mais precisa e mais forte no Entwurf
POl' exe~plo, sem.o gnro que ele nos faz soltal; so teriamos do objeto
desagradavel a malS confusa no<;:ao,que, na verdade, jamais 0 destacaria
do contexto do qual ele simplesmente seria 0 ponto maldito, mas arranc~ria com de todo 0 Contexto circunstancial. 0 objeto enquanro hostil,
dlZ-nos Freud, so e sinalizado no nivel da consciencia na medida em
que a dor !az 0 .sujeito s~l:ar urn grito ..A existencia do feindliche Objekt
como tal eo gnro do suJelto. Isso e artlculado desde 0 Entwurf 0 grito
cumpre ai uma fun<;:ao de descarga e desempenha urn papel de uma

ponte no nivel do qual algo do que ocorre pode ser pego e identificado
11:1 consciencia do sujeito. Esse algo permaneceria obscuro e inconscienre
~l' 0 grito nao the viesse conferir, no que diz respeito a consciencia, 0
sinal que the confere seu valor, sua presen<;:a,sua estrutura - da mesma
It·ita, com 0 desenvolvimento que the e conferido pelo fato de que os
objetos mais importantes em questao para 0 sujeito humano saD objetos
l.t1antes, que the permitirao ver, no discurso dos OlltrOS,revelarem-se os
processos que habitam efetivamente seu inconsciente.
No final das contas, nao apreendemos 0 inconsciente senao em
sua explica<;:ao, no que dele e articulado que passa em palavras. E dai
que temos 0 direito - e isso, ainda mais porque a continua<;:ao da
lkscoberta freudiana no-lo mostra - de nos darmos conta de que esse
iIlconsciente nao tern, ele mesmo, afinal, outra estrutura senao uma
l'strutura de linguagem.
E isso que constitui 0 valor das teorias atomistas. Estas nao recobrem
.Ibsolutamente nada do que pretendem recobrir, ou seja, urn certo
IlLlmero de atomos do aparelho neuronico, elementos pretensamente
individualizados da trama nervosa. Mas, em compensa<;:ao, as teorias
das rela<;6es de contiguidade e de continuidade ilustram admiravelmente a estrutura significante como tal, na medida em que ela esta
in teressada em toda opera<;:ao de linguagem.
Que vemos, entio, se apresentar com esse duplo entrecruzamento
lIos efeitos do principio de realidade e do principio do prazer, urn
sobre 0 outro?
principio de realidade govern a 0 que ocorre no nivel do pensamento, mas e apenas na medida em que do pensamento retorna alguma
l'Oisa que, na experiencia humana, ocorre ser articulada em palavras,
l\Ue ele pode, como principio do pensamento, vir a consciencia do
sujeito, no consciente.
Inversamente, 0 inconsciente, este, deve ser situado no nivel dos
elementos, de compostos logicos que saD da ordem do logos, articulados
sob a forma de urn orthos logos escondido no imago do lugar em que,
para 0 sujeito, se exercem as passagens, as transferencias mot~vadas
pda atra<;:aoe pela necessidade, a inercia do prazer, e que .valonzarao
indiferentemente para ele tal sinal em vez de tal outro - VISto que ele
pode vir a substituir 0 primeiro sinal, ou, pelo contrario, ver transferirse para ele a carga afetiva ligada a uma primeira experiencia.
Vemos, entao, nesses tres niveis, ordenarem-se tres ordens, que sao
respectivamente as seguintes.
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Ha primeiro, digamos, uma subsdncia, ou urn sujeito da experiencia que corresponde a oposi<;:ao prindpio de realidade/prindpio
do prazer.
Ha, em seguida, urn processo da experiencia que corresponde a
oposi<;:ao entre 0 pensamento e a percep<;:ao. 0 que vemos aqui? 0
processo divide-se conforme tratar-se da percep<;:ao -ligada
a atividade alucinat6ria, ao prindpio do prazer - ou do pensamento. E 0
que Freud chama de realidade psiquica. De urn lado esta 0 processo
enquanto processo de fic<;:ao.Do outro, estao os processos de pensamento, pelos quais se realiza, efetivamente, a atividade tendencial,
isto e, 0 processo apetitivo - processo de busca, de reconhecimento
e, como Freud explicou mais tarde, de reencontro do objeto. Essa e a
outra face da realidade psiquica, seu processo como inconsciente, que
e tambem processo de apetite.
Enfim, no nivel da objetiva<;:ao, ou do objeto, 0 conhecido e 0
desconhecido op6em-se. E porque 0 que e conhecido nao pode ser
conhecido senao em palavras, que 0 que e desconhecido apresenta-se
como tendo uma estrutura de linguagem. Isso nos permite recolocar
a questao do que ocorre no nivel do sujeito.
As oposi<;:6es fic<;:ao/apetite, cognosdvel/nao-cognosdvel
dividem
o que ocorre no nivel do processo e no nivel do objeto. E no nivel do
sujeito? Devemos interrogar-nos em que consistem as duas vertentes
a serem repartidas nesse nivel entre os do is prindpios.
Pois bern, proponho-lhes isto. 0 que, no nivel do prindpio do prazer, se apresenta ao sujeito como subsdncia e 0 seu bem. Uma vez que
o prazer governa a atividade subjetiva e 0 bern, a ideia do bem que 0
sustenta. E a razao pela qual, em todos os tempos, os eticos nao puderam
fazer menos do que ten tar identificar esses dois termos, no entanto, tao
fundamentalmente
antin6micos, que saD 0 prazer e 0 bem.
Mas, em frente, como qualificar 0 substrato de realidade da
opera<;:ao subjetiva? Proponho-lhes, pOl' ora, colocar ai urn ponto de
interroga<;:ao.
Qual e a figura nova que nos e fornecida pOl' Freud na oposi<;:aoprindpio de realidade/prindpio
de prazer? E seguramente uma figura problematica. Freud nao pensa nem urn instante em identificar a adequa<;:ao
a realidade a urn bem qualquer. No Mal-estar na civilizariio, diz-nos seguramente a civiliza<;:ao,a cultura, pede demais ao sujeito. Se ha algo
que se chama seu bem e sua felicidade, nao ha nada para isso ser esperado
nem do microcosmo, isto e, dele mesmo, nem do macrocosmo.

E neste

ponto de interroga<;:ao que terminarei

hoje.

seubemx?
Pensamento
Inconsciente

X

Percep<;:ao
Conhecido(palavras)
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UMA RELEITURA DO ENTWURF

Uma etica, niio uma psicologia.
Como a realidade se constitui.
Uma topologia da subjetividade.

Deparei-me, em meu caminho, com certos pOntos da obra de Freud
e voces viram, da ultima vez, como fui levado a recorrer de maneir~
especial a essa obra curiosamente situada que e 0 Entwurf
~oces con~ecem as reservas que se pode ter em rela<;:aoa correspondenc~a com Fhess. Nao e uma obra, 0 texto que tern os nao e completo,
mas e, seguramente, uma coisa muito preciosa, especialmente os trabalhos anexos, entre os quais 0 Entwurftem um lugar eminente.
A

o

Entwurf e extremamente revelador de uma especie de embasamento
da reflexao freudiana. Seu evidente parentesco com todas as formula<;:oesde sua exp~riencia, que em seguida Freud foi levado a produzir,
torna-o verdadeJramente precioso.

o

que eu disse sobre ele da ultima vez articulava suficientemente
o angulo pelo qual ele se insere em meu ass unto deste ano. Contrariamente ao qu~ e ~~mitido, ~credito que a oposi<;:ao entre 0 principio do
prazer ~ ~ pn~ClplO de realldade, a do processo primario e do processo
secun.~an~ sejam .menos da ordem da psicologia do que da ordem da
expenenCla propnamente
etica.

Houve em Freud a percep<;:ao da dimensao propria em que a a<;:ao
11 umana se desenrola, e nao se deve ver apenas, na aparencia de urn ideal
de reducionismo ntecanista que aparece no Entwurf, a compensa<;:ao,
.1 contrapartida
da descoberta freudiana dos fatos da neurose que e,
desde 0 principio, percebid~ na dimens~o etica em que e~etivam~nt~ se
~irua. 0 que no-Io mostra e que 0 confllto se encontra al em pnmelro
plano e que des de 0 inicio 0 conflito e, vamos dize-Io, massivamente
de ordem moral.
Isso nao e assim tao novo. Todos os fabricantes de eticas lidaram
com 0 mesmo problema. E justamente por isso que e interessante fazer
historia, ou a genealogia, da moral. Nao no senti do de Nietzsche, mas
'omo sucessao das eticas, ou seja, da reflexao teorica sobre a experiencia
Illoral. Damo-nos conta, entao, da significa<;:ao central dos problemas
1:t1 como san colocados desde a origem, e tal como san mantidos com
IIma certa cons tan cia.
Por que, afinal, foi preciso que os eticos voltassem sempre ~o prohlcma enigmatico da rela<;:aodo prazer com 0 bem final, naqUllo que
dirige a a<;:aohumana enquanto moral? Por que sempre v~ltar a esse
111CSmO
tern a do prazer? A exigencia interna que coage 0 etlco a tentar
reduzir as antinomias que se ligam a esse tema provem de que? - do
r:110 de 0 prazer aparecer, em muitos cas os, como 0 termo oposto ao
l'sfor<;:omoral, e de ser preciso, no entanto, que ele encontre at a refeIl ncia final, aquela a qual 0 bem que orienta a a<;:aohumana deve, no
rim das contas, reduzir-se. Eis urn exemplo - nao e 0 unico - dessa
('specie de no que e proposto na solu<;:aodo problema. Ele e instr.utivo
pOl' mostrar-nos a consrancia com a qual 0 problema do confllto se
( oloca no interior de toda elabora<;:ao moral.
Freud vem at apenas como urn sucessor. Mas ele nos fornece uma
(oisa de urn peso incomparavel que muda para nos os problemas da
dil11cnsao etica ate urn ponto do qual nao tern os consciencia. E por
I~S()
que precis am os de referencias, e ja fiz alusao a algumas daquelas
'lilt' deveremos
ter este ano.
.
.
(: preciso escolhe-Ias bern, pois nao colocaremos em pnmelro
1,1.1110todos os auto res que falaram da moral. Falei de Aristot~les
Jlorque creio que a Etica a Nicomaco e 0 primeiro livro verda~e~ra111('l1learticulado, propriamente falando, em torno do problema etlco.
( :0 III 0 voces sabem, houve muitos
outros ao redor, antes, depois, em
AI i~16teles mesmo, que colocaram 0 problema do prazer em primeiro
1".1110. Nao utilizaremos
aqui Epicteto e Seneca, mas teremos de falar

--------da teoria utilitarista, uma vez que e1a e significativa
desemboca em Freud.

da virada que

o interesse

do comentario que fazemos de certas obras, eu 0 expressari a, hoje, nos proprios termos dos quais Freud se serve no Entwurf
para designar algo que, pe10 menos a meu ver, esta muito proximo
da linguagem que lhes ensinei, ao longo desses anos, a colocar no
primeiro plano do funcionamento
do processo primario Bahnung,
trilhamento.8

o

discurso freudiano trilha, no enunciado do problema etico, algo
que, por sua articulac;:ao, permite-nos ir mais longe do que nunca se
foi naquilo que e 0 essencial do problema moral. Essa sed a inspirac;:ao
de nosso progresso deste ano - e em torno do termo de realidade,
do verdadeiro senti do dessa palavra, empregada por nos sempre de
uma maneira tao inconsiderada,
que se situa a forc;:a da concepc;:ao
de Freud, a qual e preciso medir com a persistencia do proprio nome de
Freud no desenvolvimento
de nossa atividade analftica.

E claro

que 0 que constitui

0 interesse ardente que podemos ter
a uma fisiologia

lendo 0 Entwurf nao e a pobre contribuic;:aozinha

fantasista que e1e comporta.

Esse texto e, sem duvida alguma, como ouvirao dizer, diffcil, mas
tambem e apaixonante. Menos em Frances do que em alemao, pois a
traduc;:ao e extraordinariamente
ingrata - faltam-Ihe, a todo momento, precisao, inflexao, vibrac;:ao. Em suma, sou forc;:ado aqui a evocar
ou a provocar 0 pesar que alguns podem sentir em nao saber alemao.
Em alemao e urn texto de urn brilho, de uma pureza ... , urn primeiro
jato ainda sensfvel, totalmente espantoso. Os contornos da traduc;:ao
francesa apagam-no e tornam-no cinzento. Fac;:am0 esforc;:ode le-Io e
verao como e autentica a minha observac;:ao de que af se trata de uma
coisa bem diferente de uma construc;:ao de hipoteses _ e a primeira
cOntenda de Freud com 0 proprio pathos da realidade com a qual e1e
lida em seus pacientes. E isto - perto dos quarenta an os e1e descobre
a dirnensao propria, a vida significativa, dessa realidade.
Nao e por uma va preocupac;:ao de referencia textual que dirijo a
atenc;:aode voces para esse texto. Mas, afinal, por que nao? Voces sabem
que sei, quando e 0 casa, tomar liberdade e distancia com 0 texto de
Freud. Se ensinei-lhes, por exemplo, uma doutrina da prevalencia
de urn significante na cadeia inconsciente no sujeito e na medida em
que acentuo alguns trac;:os de nossa experiencia. 0 trabalho apresentado ontem
noite chamava isso, por meio de uma divisao
qual
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Na ultima vez tive 0 prazer de obter um eco, uma especie de resposta.
Duas pessoas dentre voces, que estao fazendo, para outros finsa el~borac;:ao de um vocabulario e, talvez, por interesse pessoal _, a
releltura do Entwurf, vieram depois do meu seminario dizer-me
~ sa.tisfac;:aoque puderam ter pel.a maneira que dele lhes falei, e que
JustIficava um pouco para eles 0 Interesse dessa releitura.
Da mesma .forma, nao tive dificuldade alguma em lembrar-me,
por ser ~aI:a.mIm uma pre?~upac;:ao lancinante, que este seminario e
um .se~~nano, e qu~ conVlfla que nao Fosse apenas 0 significante de
sem.lllano que mantlv~sse 0 ~ireito a essa denominac;:ao, e por isso que
pedl a um .deles que VIesse dIzer as reflexoes que the foram inspiradas
pela manelra com a qual eu levei a atualidade deste seminario a esse
te~to. Voces vao ouvir Jean-Bertrand Lefevre-Pontalis, mas todos os
dOIS,Jean Laplanche igualmente, estao particularmente, neste momento, ~ par deste 1!ntwurf, 0 qual, como notava ha pouco Valabrega, e
precIso verdadeI,r~mente ,t~r presente na memoria para dele se poder
falar de forma valIda. Sera ISto bem verdadeiro? Nao sei, pois acaba-se
percebendo que nao e tao complicado assim.

Sr: LEFEvRE- PON~AL.IS: - Hd um pequeno mal-entendido a dissipar.
Eu nao sou um especzalzsta do Entwurf, e nao 0 reli _ estou lendo-o.
Dr. Lacan pediu-me para voltar a certos pontos de seu semindrio da
semana passada, em particular, a questao da relafao com a realidade,
que ele nos descreveu como muito problemdtica, e ate mesmo ftancamente
paradoxa!' no texto original de Freud. [Segue-se a comunicac;:ao do sr.
Lefevre- Pontalis.]
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~gradec;:o-lhe pelo que 0 senhor fez hoje, que nos permitid,
talvez,
lllaugurar, este ano, uma escansao que, embora me fornec;:a alguma
folga, algumas pausas, ted uma milidade bem diferente.
Parece-.me que 0 senhor apresentou, com uma elegancia particular,
as arestas VIvasde uma questao em que so havia risco em perder-se num
detalhe que, devo dize-lo, e extremamente tentador. Eu mesmo pude
lamentar, em certos momentos, que 0 senhor nao entrasse no detalhe

II 11I1~i(;~o
da Bahnung por um lado, da Befried!gungserle~nis por outro
1111,1,("(jue nao tivesse relembrado a topoiogla que 0 SIstema, <p,'\jJ,
III 'oIq)()e- talvez isso tivesse, contudo, esclarecido as coisas. Mas e
01,\,10que passaremos 0 trimestre, ou ate mesmo um ano, n.ern q~e
III 11,lraretificar tudo 0 que a traduc;:ao inglesa forneceu de dlstorc;:ao
, , I ILlS intuic;:oes originais
do Entwurf
I\qui ha urn exemplo no qual bat! os ~lhos por acaso, Bahnung e
II 1I1111,ido
em ingles porftcilitation.
E ObVlOque essa palavra tem um
ill ,!1Il'e estritamente
oposto, Bahnung evoca a constituic;:ao de uma
I I lil' continuidade,
uma cadeia, e penso ate que isso pode ser apro11I!.ldoda cadeia significante, uma vez que Freud diz que .a evoluc;:a.o
.III ,qlarelho '\jJ substitui a quantidade simples p~la quantl?ade m~Is
I nt/mung,
ou seja, sua articulac;:ao. A traduc;:ao lllgiesa deIxa a COlsa
I I (IIregar completamente.
.
1\ lradw;:ao francesa foi feita a partir do texto ingles, de rnanelra
'I'll' ,~eus erros foram multiplicados,
e ha, verdadeiramente,
casos
, III que seu texto e absolutamente ininteligivel comparado a urn texto
IlflpleS em alemao.
1\ Tcdito que 0 senhor, entre tanto, tenha ressaltado os ponto.s para
II', qll:lis dirigir-se-a
a continuac;:ao de nossas pal~stras, as qU~IS n~s
I, v.lrao de volta a relac;:ao entre 0 principio de realldade e 0 pnnciplO
,III Ilrazer. 0 senhor mostrou bem 0 paradoxo dizendo qu.e 0 ?ri~d~i~ do
III lILT nao e suscetivel
de inscric;:ao alguma numa refer~ncla blOloglCa.
~ I.I~,ahnal, meu Deus, 0 misterio nao e tao grande aSSIm se observar11I1l~
que esse estado de fato e suportado pelo fato de que a experiencia
,II ~,Ilisfac;:aodo sujeito e inteiramente suspensa ao omro, aquele que
'" t'lid designa com uma belissima expressao que 0 senhor nao frisouI III11alastima
-,0
Nebenmensch. Terei ocasiao de fazer-Ihe algumas
I 11.1~·oes
para mostrar que e por intermedio desse Nebenmensch, como
,llj('ilO falante, que tudo 0 que se refere aos process os de pensamento
11111
It tomar forma na subjetividade do sujeito.
..
I{ogo-lhe que 0 senhor se refira a dupla coluna que edlfiquel pe1.1111
. voces, da ultima vez, com sua dupla decussac;:ao. Esse esquema,
'1"(, IlOSservira ate 0 fim de nossa exposic;:ao, permite-~os conceber a
11111~'f10
do prazer e a da realidade numa relac;:aoque precIsamos sempre
viIIndar mais intimamente. Se 0 senhor as concebe de omra forma,
I Ill'gara ao paradoxo, que 0 senhor talvez tenha acentua~o urn pouco
d('ll1ais hoje, ou seja, que nao ha nenhuma razao plausIvel para que
.1 I (':didade se fac;:aouvir e chegue, no fim das contas, a prevalecer-

a experiencia nos mostra isso de forma demasiadamente superabundante para a especie humana, que, ate nova ordem, nao esta em vias de
extin<;:ao.A perspectiva e exatamente oposta. 0 prazer nao se ahicula
na economia humana senao numa rela<;:aocom esse ponto, certamente
deixado vazio, enigmatico, mas que apresenta uma certa rela<;:aocom 0
que e para o.homem a realidade. E e por ai que chegamos a aproximar,
ca~a vez malS de perto, e.ssaintui<;:ao,essa apercep<;:ao da realidade que
alllma to do 0 desenvolvlmento do pensamento freudiano.
Freud estabelece que 0 sistema ~) deve sempre reter urn certo nivel
de quantidade QiI que desempenhara urn papel essencial ate 0 fim. A
descarga nao pode, com efeito, ser completa, atingir 0 nivel zero, ao cabo
de que 0 aparelho psiquico chegaria a urn repouso derradeiro que nao e
certament~ a meta, nem a finalidade que se pode conceber como plausivel
pata 0 funclOnamento do principio do prazer. Freud, entao, interroga-see a tradu<;:aodeixa isso escapat - como justificar que seja a urn tal nivel
que essa quantidade, que e a regula<;:aode tudo, se mantem.
senhor talvez tenha passado urn pouco rapido sobre a referencia
do sistema ~ e do sistema <po Se urn tern rela<;:aocom as excita<;:oes
exogenas, nao basta apenas dizer que 0 outro tern rela<;:oescom as
excit~<;:o~~endogenas. Ha uma parte importante do sistema 'tp que se
constltUl Justamente a partir do fato de que as quantidades Q brutas,
que vem do mundo exterior, sao transformadas em quantidades que
nad~ tern ~e ~omparave.l com as que caracterizam 0 sistema ~, e nas
quais este ultimo orgalllza 0 que the vem do sistema exterior, e isto,
de uma maneira muito claramente expressa por Freud, provavelmente
no mesmo senti do que a elabora<;:aode Fechner - trata-se da transfo~~a<;:aodo que e quantidade pura e simples em complica<;:ao, Freud
ut1!Jzamesmo 0 termo latino - complicationes.

o

Temos, portanto, 0 esquema seguinte. Aqui 0 sistema <po La, 0 ~,
rede extremamente complexa suscetivel de encolhimento e tambem
de Aujbau, isto e, de extensao. Entre os dois, desde esse momento da
elabora<;:ao, ha uma transposi<;:ao, indicada ate no pequeno esquema
de Fre~d ..O que vem aqui como quantidade, uma vez transposto urn
certo hmlte, transforma-se completamente quanto a sua estrututa
quantitativa. Essa no<;:aode estrutura, de Aujbau, e dada por Freud
como. essencial. Ele distingue nesse aparelho ~ seu Aujbau, reter a
quantldade, e sua fun<;:ao, que e a de descarrega-la, die Funktion der
Abjithr. A fun<;:aonao e mais simplesmente de circuito e de escoamento
ela aparece, nesse nivel, como que desdobrada.
.
,

(: precise observar bem que esse aparelho nos e apresentado como
I',olado no ser vivo. Eo aparelho nervoso que e estudado e nao a to1.11 idade do organismo
Esse e urn ponto extremamente importante
" l'uja tradu<;:ao e, a meu ver, totalmente evidente. Ela se superpoe a
(.!t., ela se sustenta de maneira totalmente diferente dessas hipoteses
(LIS quais Freud fala muito bem dizendo que quando se tern gosto por
(·Iasso cabe leva-Ias a serio uma vez atenuado 0 que tern de arbitrariodie Willkurlichkeit der Constructio ad hoc. Para nos e obvio que esse
.Iparelho e essencialmente
uma topologia da subjetividade - da
~lIbjetividade uma vez que ela e edificada e construida na superficie
dc urn organismo.
.
Ha tambem no sistema ~ uma parte importante que Freud dlSIingue da parte chamada nucleo, os Spinalneuronen que, estes, estao
.Ibertos a uma excita<;:ao endogena, aquela do lado da qual nao ha
.qnrelho transformando as quantidades.
Existem ai riquezas de todo tipo que, com 0 designio muito legitimo
que teve de simplificar, 0 senhor nao evocou. Para dar continuidade
:10 que retomarei na proxima vez, eu 0 farei.
Ha, por exemplo, a no<;:ao dos Schlusselneuronen, que desempenham uma certa fun<;:aoem rela<;:aoa parte do 'tp que e voltada para 0
'ndogeno e que dele recebe as quantidades. Os Schlusselneuronen sao
urn modo particular de descarga que se produz no interior do sistema
'll). Mas, paradoxalmente,
essa descarga nao tern por fun<;:ao senao
aumentar ainda mais a carga. Esses Schlusselneuronen, ele os chama
lambem - e nao creio que seja urn lapse - de motorische Neuronen.
Eles provocam excita<;:oesque se produzem no interior do sistema uma serie de movimentos que aumentam ainda mais a tensao e encontram-se, por conseguinte, no principio das neuroses atuais -,
problema que foi por demais negligenciado, mas que permanece para
nos do mais alto interesse.
Deixemos isso de lado. 0 importante e que tudo 0 que ocorre aqui
apresenta 0 paradoxa de estar no proprio lugar onde reina 0 principio
da articula<;:ao pela Bahnung, 0 lugar tambem onde se produz to do 0
fenomeno alucinatorio da percep<;:ao, da falsa realidade a qual 0 organismo humano e, em suma, predestinado. E nesse mesmo lugar que
se formam, e de uma maneira inconsciente, os processos orientados e
dominados pela realidade, uma vez que se trata de 0 sujeito reencontrar
o caminho da satisfa<;:ao.Nessa ocasiao a satisfa<;:aonao podera ser confundida com 0 principio do prazer. Isso e algo que mui curiosamente

desponta no final da terceira parte do texto. 0 senhor nao pode fazer
para nos todo 0 percurso desse texto tao rico. Quando Freud tra<;:a
o esbo<;:odaquilo que pode representar 0 funcionamento
normal do
apareIho, eIe fala nao de rea<;:aoespecifica, mas de a<;:aoespecifica como
o correspondente da satisfa<;:ao. Ha urn grande sistema por tras dessa
spezijische Aktion, pois justamente eIa nao pode corresponder senao ao
objeto reachado. Esse e 0 fundamento do principio da repeti<;:ao em
Freud, e teremos de voltar a eIe. A essa spezijische Aktion faltara sempre
alguma coisa. Nisto, eIa nao se distingue do que ocorre no momento
em que a rea<;:aomotora se produz, pois eIa e efetivamente rea<;:ao,ato
puro, descarga de uma a<;:ao.
Ha aqui todo urn trecho extenso que terei oportunidade
de retomar e de extrair 0 sumo para voces. Nao ha comentario mais vivo
dessa margem tao inerente a experiencia humana, dessa distancia que
se manifesta no homem entre a articula<;:ao do anseio e 0 que ocorre
quando seu desejo toma 0 caminho de realizar-se. Freud articula 0
porque de haver sempre ai algo que esta muito longe da satisfa<;:ao,
e que nao comporta as caracteristicas buscadas na a<;:aoespecifica. E
eIe termina com a palavra - creio que e a ultima de seu ensaio _ de
qualidade monotona. Em reIa<;:aoa tudo 0 que 0 sujeito persegue, 0
que pode produzir-se no ambito da descarga motora tern sempre urn
carater reduzido.
Nao podemos deixar de dar a essa observa<;:ao a san<;:ao da mais
profunda experiencia moral.
Para, hoje, concIuir nesse POnto, dirigirei 0 pensamento de voces
para a analogia que existe entre, de urn Iado, a busca de uma qualidade
arcaica, diria quase regressiva, de prazer indefiniveI, que anima toda
a tendencia inconsciente, e, do olltro Iado, 0 que pode haver nisso
de realizaveI e de satisfat6rio no senti do mais compIeto, no senti do
moral como tal.

Sache und Wort.
Niederschriften.
Nebenmensch.
Fremde.

£'.I Ih h' e da coisa - das Ding.
Vou tentar alar- es OJ
.
em Freud certas am.
e porque eXlstem,
,
Se introduzi esse tern~o.
c
0 verdadeiro
sentido da
.
.
ficlenClas rererentes a
bigurdades, certas l.ns~ . de realidade e 0 principio do prazer _ ou
oposi<;:aoentre 0 pnnClplO
I'
los este ana para fazer com
'1
. de que tento eva-,
,
seja, da~Ul 0 na PISt~
im ortancia para nossa pratica enquanque voces compreen amb.s~~d dP
ultam de algo que e da ordem
' .
ssas am IgUl a es res
r;
.
to etlca, e que e,
d.d
m linguistica. c preciso, aqUl,
do significante e ate mesm~. a 01 ';icuIar e nao vejo 0 que, na lingua
urn significante concreto'cfe~slt1V~~~: grato ~queIes a quem essas obserfrancesa, po de correspon fi .
me proporem uma solu<;:ao_
~
. 1 sem 0 su Clente para
'd
va<;:oesestlmu
asal mao
~ sutl'1 e que nao
~ e facil colocar em eVI enCla,
. ~
aentre
oposl<;:ao em e
d'.
. a _ das Ding e die Sache.
dois termos que !Zem a COlS
•

A

Isso, indo mais longe do que uma analogia, chega ate a alcan<;:ar
uma profundidade que, talvez, ate hoje nunca tenha sido articulada
como tal.
ma alavra, a palavra chose, derivando do
Em frances so temos u.
p.
I"
. ridica indica-nos 0 que se
.
S
ferencla etrmo oglCa JU
~
latrm causa. ua re
1
designarao do concreto. N ao
'
mo 0 enve ope e a
.,.
apresenta a nos co
l'
1 ~ oisa nao deixa de significar, em
tenham duvida - na lllgua a ema a c
A'

seu sen,tido original, opera<;:ao, delibera a db'
"
pode Visar nao tanto a p"
<;:0, e ate JundlcO, Da:rDiner
ropna opera<;:ao ' d' " ,
6
que a condiciona a Vl:o''k'c
,
JU IClana quanto a reuniao

,

t, Jver:rammtung

d'

,

Nao acreditem que essa promo ao
ao que Freud nos 1embra 0 t
<;:d a etlmologla - alias conforme
'A'
empo to 0 que p
d a expenenCla
acumulada d
d' _ d'
, ara reencontrar 0 rastro
as g
I,Illgufstico e 0 vefculo m ' a tra l<;:ao
d'
era<;:oes,0 aprofundamento
alS seguro a tr
'- ao d
que marca a realidade psfqui
_ ansn,lIss
e uma elabora<;:ao
b'
ca -, nao acredltem q
fc'
osqueJos, essas sondagens
' 'd
'
ue pre enmos esses
'
rap I as para gUI
0
d
o Iscernimento do usa d
"fi
ar-nos,
emprego atual
,
0 Slglll cante
"
'
nltamente mais preciso D
,eron
sua SlllcrOllla nos e infi'
,
amos
mUlto
mals
'
,
DIng e Sache sao utilizad
peso a maneIra pela qual
AI" '
os correntemente,
las, se nos referirmos a um dicion"
,
"
mos tambem em Sache q
ano etlmologlCo encontrare, 'd'
ue se trata, em sua 0 '
d
JUfl Ica, A Sache e a coisa c 1 d
ngem, e uma opera<;:ao
OOca
ana
quest'
'd'
voca b ulario, a passagem a ordem simb T ao Jun lca, o~, no nosso
homens,
0 lca de um confllto entre os
No entanto, os dois term os nao sao ab 1
E Voces puderam igua1m
so utamente equivalentes,
ente notar por ex
1
sr, L efevre-Pontalis
d '1'
"
emp 0, nas palavras do
,
, a u tlma vez a Cltara
' , , fi
pOlS nao sabe alemd
"
)" 0 mentona
eita por ele
ao, os termos cUJo 1
fc'
'
e~posi<;:ao, para colocar essa questa~ d' ,re evo ez Illtervir em Sua
Jrla
tflna, Trata-se do trecho do'
d' F
eu, Contra a minha douo altlgo e reud
T
'
a repreSentarao das
'
S. h
' 0 lncon:rclente, em que
d
)"
COlsas, ac vor:rte!!un'
d
as palavras, Wortvor:rte!!un
~, e, a ca a vez, oposta a

N-

~,

ao entrarei hoje na discussao do ue
' ,
trecho frequentemente invo d
1 q permltJa responder a esse
ca 0, pe 0 menos
roga<;:ao,por aqueles de voces a ue
'
~o:n0,un: pOnto de intere que Ihes parece fazer obJ'e _ q m1mlllhas 1J<;:oesmCltam a ler Freud
<;:aoao re evo que d
'
'1
'
cante como fornecendo
0d d '
eu a artlCU a<;:aosignifia vel a eIra estrut
d'
,
Esse trecho parece ir cont
'
uta olnconsclente,
ra ISSOao Opor S. h
'Z
pertencendo ao inconsciente
' TV/:
'Z a ac vor:rtet,ung, como
"
, a wortvor:rtet,uner co
pre-ConSClente, Costaria ap
d
6'
mo pertencendo ao
enas e rogar aquel
d
al
t vez nao seja a maiori d
,es
que se etem nlSSO_
a e VOces que val ao t
d F
car 0 que proponho
'
s extos e reud verifi,
d
aqui no meu comentario
1 '
so taca a, direto 0 artig "D' 'T d "
- que elam de uma
,
,Ole
ver rangung 0
a1
"9
o artlgo sobre 0 inconsciente
e
'd '
rec que, que precede
,
d e ch egar nesse trecho I d' ' em segut a esse p"ropno artlgo,
antes
. n ICO,para os outro
1
samente a questao que a t" d
.
A~' que e e se refere expresa ItU e esqutzofrelllca co10ca para Freud, ou
°

A

A

,

II, .1 prevalencia extraordinaria manifesta das afinidades das palavras
• se poderia chamar de 0 mundo esquizofrenico.
,I iIdo 0 que precede parece-me poder caminhar apenas num unico
I III ida, ou seja, q4e tudo aquilo sobre 0 qual a 1Ierdrangung opera
III significantes.
E em torno de uma rela<;:aodo sujeito ao significante
I JIll' a posi<;:aofundamental
do recalq ue se organiza. E apenas a partir
d,w) que Freud ressalta que e possivel falar, no senti do analitico do
" lillO, no sentido rigoroso, e diriamos operacional, de inconsciente e
dl' 'onsciente. Ele se da conta de que a posi<;:aoparticular do esquizoII( Ilico coloca-nos,
de uma maneira mais aguda do que em qualquer
11111 ra forma neurotica,
na presen<;:a do problema da representa<;:ao.
'reremos, talvez, a ocasiao em seguida de vol tar a esse texto, mas
wjam que ao dar a solu<;:aoque ele parece propor opondo a WOrtvor1/('llung a Sachvor:rte!!ung, ha uma dificuldade, urn impasse que 0
pr6prio Freud ressalta e que se explica pelo estado da lingiifstica em
\lla epoca. No entanto, ele compreendeu
admiravelmente e formulou
,I distin<;:ao a ser feita entre a opera<;:ao da linguagem
como fun<;:ao,ou
,\ 'ja, no momenta em que ela se articula e desempenha, com efeito, urn
papel essencial no pre-consciente, e a estrutura da linguagem, segundo
.1 qual os elementos
colocados em jogo no inconsciente se ordenam.
Entre elas, estabelecem-se essas coordena<;:6es, essas Bahnungen, esse
cncadeamento, que domina sua economia.
Fiz ai urn rodeio longo demais, pois quero hoje limitar-me a esta
observa<;:ao que, em todo caso, Freud fala de Sachvor:rtel!ung e nao de
Dingvorste!!ung. Nao e, igualmente, em vao que as Sachvorste!lungen
cstejam ligadas as WOrtvor:rte!lungen, mostrando-nos
assim que ha
uma rela<;:aoentre coisa e palavra. A palha das palavras so nos aparece
como palha na medida em que dela separamos 0 grao das coisas, e e
inicialmente essa palha que carregou esse grao.10
Nao quero aqui par-me a elaborar uma teoria do conhecimento,
mas e bem evidente que as coisas do mundo humano sao coisas de urn
universo estruturado em palavras, que a linguagem, que os processos
simb6licos dominam, govern am tudo. Quando nos esfor<;:amos em
sondar no limite entre 0 mundo animal e 0 mundo humano aparecee esse fenomeno nao pode deixar de ser para nos urn motivo de espanto - 0 quanto 0 processo simb6lico como tal e inoperante no
mundo animal. Uma diferen<;:a de inteligencia, de flexibilidade e de
complexidade dos aparelhos nao poderia ser 0 unico movel que nos
permitiria designar essa ausencia. 0 fato de 0 homem estar envolvido
1111 lJlI

~os processos simb6licos de uma maneira a qual nenhum animal tern
Igual~en~e acesso nao poderia ser resolvido em termos de psicologia,
ma~ Imphca que tenhamos primeiro urn conhecimento
completo,
estrlto, do que 0 processo simb6lico quer dizer.
A Sache e justamente a coisa, produto da industria ou da a<;:aohuma~a e~q~~nto governada pela linguagem. Por mais implicitas que
estep.~ ,mlCl~mente na genese dessa a<;:ao,as coisas estao sempre na
superflCle, estao sempre ao alcance de serem explicitadas. Na medida em
que ~ subjacente, implicita, em toda a<;:aohumana, a atividade, da qual
as cOls,assaDos frutos, e da ordem do pre-consciente, ou seja, de algo que
nosso mteresse pode fazer vir a consciencia, com a condic;:aode prestarmos
bas;ante ate~<;:ioa ela, de a ~otarmos. A palavra encontra-se ai em posi<;:io
r:Clproca, VISto que se arncula, que vem aqui explicar-se com a coisa,
vlSto que uma a<;:ao,ela mesma dominada pela linguagem, ate mesmo
pelo mandamento, 0 ted., este objeto, destacado e feito nascer.
Sache e W0rt estao, portanto, estreitamente ligados, formam urn
par. Das Ding situa-se em outro lugar.
Esse das Ding, gostaria hoje de moswi-Io a voces na vida e nesse
principio de realidade que Freud faz entrar em jogo no inicio de seu
pensamento ate 0 seu termo. Vou marcar, para voces, sua indica<;:ao em
tal tre~ho do Entwurfsobre 0 principio de realidade, e no artigo Die
Vernemung, A denega<;:ao, II onde se trata de urn ponto essencial.
~sse das Ding nao esta na relac;:ao- de algum modo refletida, na
medida em que e explicitavelque faz 0 homem colocar em questao
suas palavras como referindo-se as coisas que, no entanto, elas criaram.
Ha outra coisa em das Ding.
q~e ~a ,em das n,ing e 0 v~rdadeiro segredo, Pois ha urn segredo
desse pnnClplO de realidade CUJOparadoxo Lefevre-Pontalis ressaltou
para voces,da Ultima vez. Se Freud fala de principio de realidade e para
nos ~ostra-Io, por urn ceno lado, sempre em fracasso e nao chegando a
valonzar-~e s~nao de for~a marginal, e por uma especie de pressao da qual
poder-se-Ia dlZer, se as COISasnao fossem infinitamente mais longe, que e 0
que Freud chama nao de necessidades vitais, como se diz freqiientemente
para ressaltar 0 papel do processo secundario, mas, no texto alemao, de
die Not des Le~ens, F6rm~la infinitamente mais forte. Alguma coisa que
que;. A.necessidade (besom) e nao as necessidades (besoins), A pressao, a
urgencIa, 0 estado de Not e 0 estado de urgencia da vida.
Essa Not des Lebens intervem no nivel do processo secundario, mas
de uma maneira mais profunda do que por essa atividade corretiva,

o

II 11,1 determinar 0 nlvel Qi1, a quantidade de en~r?ia, conservada_ pelo
IIII',,111
ismo a medida da resposta, e que e necessana ~ ~onserva<;:ao da
-1I1.t.Notem bem isto, e no nivel do processo secundano que se exerce
II II(vel dessa determina<;:ao necessaria.
Retomemos 0 prin~ipio de realidade que nos e entio invocado sob
I IOl'lna de sua incidencia
de necessidade (necessitej. Essa observac;:ao
'1.loca-nos na via do que estou chamando de seu segredo, e que e isto
11llii_ assim que tentamos articuli-Io para faze-I? ~epen~er do, mundll ('(sica, ao qual 0 deslgnio
de Freud parece eXlglr refen-,lo, e claro
'1lll' 0 principio de realidade funciona, de fato, como que ISOlando 0
Iljcito da realidade.
.
'
Nao encontramos ai nada mais do que, efetivamente, a blOlogla
II11Sensina, ou seja, que a estrutura de urn ser vivo e dominada por urn
III(lCessode homeostase, de isolamento em relac;:aoa reali~ade. Sera que
1',.,0 e tudo 0 que Freud nos disse quando nos fala do funclOnamento
do
principio de realidade? Aparentemente sim. ~ e~enos mos~ra que nem 0
1,1l'l11entoquantitativo, nem 0 elemento qualltatlvo, na realidade, pa:s~
Illl reino _ e 0 termo que emprega, Reich - do processo secundano,
A quantidade exterior entra em contato com 0 aparelho chamad?
',1SICma<p, isto e, aquilo que no conjunto neuronico encontra-se dlI igido para 0 exterior, digamos, grosso modo, as termina<;:oes nervosas
Illl 111Velda pele, dos tendoes, ate mesmo dos musculos ou d~s OSSOS,
,I scnsibilidade
profunda. Tudo e feito para que essa quantldade Q
,,('ja barrada, detida em rela<;:aoao que sera sustentado por uma outra
qllal1tidade, Qi1, a qual determina 0 nivel que dist~ngue 0 aparelho 'I.lJ
110 conjunto
neurOnico. Pois 0 Entwurf e a teona de urn, aparel~o
lIl'lIronico em relac;:ao ao qual 0 organismo permanece extenor, aSSlm
1011100 mundo exterior.
Passemos a qualidade. Aqui tambem 0 mundo exteri?r nao 'pe~de
I(lda qualidade, mas, esta, vem-se inscrever, como a teona dos orgaos
'.l'llsoriais 0 mostra, de uma maneira descontinua, segundo uma escala
I (H'lada nas duas extremidades,
e encurtada segundo os diferentes campos
(I., sensorialidade que dele participam. Urn aparelho sensorial, diz-nos
1:1''lid, nao desempenha apenas 0 papel de urn extintor ou de. urn amorIl' 'edor, como 0 aparelho <p em geral, mas 0 papel de urn cnvo.
Aqui ele nao vai mais alem nas tentativas ~e solu<;:aoprop~stas ~elo
lisiologista, daquele que escreve, como 0 sr. PIeron, A sensa~ao)g~za de
"jfla, A questao de saber se a escolha e feita de tal ou tal manelfa no
I ,I 111 po apto a provo car percepc;:oes visuais, auditivas ou outras nao e

abordada de outro modo. S6 que temos aqui, da mesma forma, a no<;:ao
d~ uma profunda subjetiva<;:ao do mundo exterior - alguma coisa tria,
cnva de tal maneira que a realidade s6 e entrevista pelo homem, pelo
menos no estado natural, espondneo, de uma forma profundamente
escolhida. 0 homem lida com pe<;:asescolhidas da realidade.
Na ~erdade, isso s6 intervem numa fun<;:ao que, em rela<;:ao a
econo~la do conjunto, e localizada - ela concerne nao a qualidade,
n~ m~~lda em q~e ~sta nos in~ormaria mais profundamente,
que ela
aungma uma essenCla, mas os signos. Freud s6 os faz intervir na medida
em que sao Qualitatszeichen, mas a fun<;:aodo signa nao se exerce tanto em
rela<;:.aoa qualidade, opaca e enigmatica. Trata-se de urn signa na
me~lda em que nos avisa da presen<;:a de alguma coisa que se refere
efeuvamente ao mundo exterior, assinalando a consciencia que e com
esse mundo exterior que ela lida.
Esse mundo exterior e a coisa com a qual ela tern de se virar, e com
a qual, des de que existem homens, que pensam, e que tentam uma
teoria do conhecimento,
ela tentou se virar. Freud nao aprofunda 0
problema senao para dizer que ele e seguramente muito complexo e
que estamo: muito longe de poder sequer esbo<;:ar a solu<;:ao do que
pode orgalllcamente determinar com precisao sua genese particular.
Mas, a partir dai, sera que e disso que se trata quando Freud nos
fala do ~rincipio de realidade? Essa realidade, annal, sera apenas 0 que
os te6ncos de urn certo behaviorismo
nos fazem perceber? - 0
que representam as chances de urn organismo perante urn mundo
on~e ~le possui, certamente, aquilo com que se nutrir, do qual ele po de
assimilar certos elementos, mas que e em principio feito de acasos,
en~ontros - ca6tico. sera que e justamente isso tudo 0 que Freud
artlcula quando nos fala do principio de realidade?
E a questao que, hoje, estou propondo perante voces com a no<;:ao

de das Ding.

Antes de entrar nisso, torno a fazer voces observarem 0 que 0 pequeno
quadro de coluna dupla, que introduzi para voces ha duas semanas,
comporta.
. Nun:a coluna.o Lustprinzip, 0 Realitatsprinzip na outra. 0 que e
lllconsClente funclOna do lado do principio do prazer. 0 principio de

II .iIidade domina 0 que, consciente ou pre-consciente, apresenta-se,
I III lodo caso, na ordem do discurso refletido, articulavel, acessivel, que
,IIdo pre-consciente. Observei-lhes que os pro~essos~ d~ pensa~ento,
11,1Illedida em que b principio do prazer os domllla, saG lllconsc~entes,
1'1('ud ressalta isso, Eles nao chegam a consciencia senao na medida em
1\111' se pode verbaliza-los,
em que uma explica<;:ao refletida os tra~Ade
IIIIa ao alcance do principio de realidade, ao alcance de uma conSClen11,1l:nquanto perpetuamente atenta, interessada p.elo investim~n.to da
II ('n<;:aoem surpreender
algo que se pode produzIr, para permltlr-lhe
IIIi 'ntar-se em rela<;:aoao mundo real.
(: em suas pr6prias palavras que 0 sujeito, de u~a ma~e~~a q~ao
\lIoblematica, chega a apreender. as,.astucias as quaIs suas..Idelas vem
11',l"llciar-seem seu pensamento, Idelas que e~ergem freq~entemente
.I•. lima maneira quao enigmatica. A necessidade de fala-las, ~e ~rIIIIIla-las introduz entre elas uma ordem, frequentemente
arunClai.
\'I('lid comprazia-se em acentuar esse ponto dizendo que se encontram
I Illpre raz6es para vel' surgir em si tal disposi<;:ao, tal humor,
um apos
II IHllro, mas que nada, annal, nos connrma que 0 ~erdadeiro movel
.ll'ssa emergencia sucessiva nos seja dado. Isso e precisamente 0 que a
111,lIisefornece a nossa experiencia.
Ila sempre superabundancia
de raz6es para nos fazer acred,ita~ em
II,Il)sci qual racionalidade da sucessao de nossas formas endopslqUlcas.
I~o 'ntanto, na maio ria dos casos, e justamente em outro lugar, como
,iI) '1110S,que sua verdadeira liga<;:aopode ser apreendida.
I.ago, 0 processo de pensamento - na medida em que e, contudo,
Ill'\(- que caminha 0 acesso a realidade, 0 Not des Lebens, que man11111 num certo nivel 0 investimento
do aparelho - encontra-se no
1,llllpO do inconsciente. Ele na~ no~ e acessiv,el senao ~elo artificio ~a
l.iI,l articulada. Freud chega ate a dizer que e na medida em que nos
1111\ouvimos falar que ha Bewegung, movimento da fala - nao creio
'1"1' () usa dessa palavra em alemao seja corrente, e nao e a troCO ~e
11,111:\
que Freud a emprega, mas para ressaltar a estranheza da no<;:~o
lid qual ele insiste -, e na medida em que esse Bewegung, se anunCla
1"'\.10
sistema (j) que algo pode ser conhecido do que, em algum grau,
,I Illlcrcala no circuito
que, no nivel do aparelho <p, tende, antes de
Ill.lis nada, a se descarregar em movimento para manter a tensao no
Illvl·11l1aisbaixo.
( ) sujeito consciente so apreende 0 que quer que seja daquilo que se
I III tlillra interessado no processo deAbfuhr, e que entra com a marca do

Neuronen C ... ) die konstant besetzt ist, also dem durch die sekundare
Funktion erfOrderten Vorratstrager entspricht - 0 termo Vorrat e aqui

"k man tern a Besetzung, que reg~uncionamento
do pensamento,
1I',II:de uniforme e, tanto quanto possivel, constante. A consciencia
",1:1 em outro lugar, e urn aparelho que Freud precisa inventar, que
I k nos diz ser intermediirio
entre 0 sistema 'ljJ e 0 sistema <p, e que,
,IIImesmo tempo, tudo no texto nos obriga a nao coloca-lo no limite
, IIIre os dois. Pois 0 sistema 'ljJ penetra diretamente, certamente atraves
Ik um outro aparelho, ramifica-se diretamente no sistema <p, no qual
"h,lIldona apenas uma parte da quantidade que ele the traz.
I~em outro lugar e numa posi<;:aomais isolada, menos situivel do
,!"l' qualquer outro. aparelho, que 0 sistema OJ funciona. Com efei~o,
ILIO C da quantidade exterior que os neuronios OJ recolhem sua energla,
,11'1, Freud, pode-se conceber no maximo que eles sich die Periode aneig1//'11, apropriam-se
ao perfodo. E a isso que eu fazia alusao, hi pouco,
I.d,lIldo da escolha do aparelho sensorial. Ele desempenha ai urn papel
.1('guia em rela<;:aoas contribui<;:oes que os Qualitatszeichen fornecem,
1 ,11':1 permitir, ao minimo movimento, todas essas saidas que se indivi'
.IlLdizam enquanto aten<;:aosobre tal ou tal ponto escolhido do circuito,
( pcrmitirao uma melhor aproxima<;:ao em rela<;:aoao processo do que
"iliela que 0 principio do prazer tenderia a fazer automaticamente.
Algo nos surpreende assim que Freud tenta articular a fun<;:aodesse
'oI,lcma a proposito desse par, dessa uniao que parece uma coalescencia,
(I.I Wahrnehmung, a percep<;:ao, com a Bewusstsein, a consciencia, 0 que
1 'prime 0 simbolo W-Bw. Rogo-lhes que se refiram a carta 52, sobre a
11I1:dLefevre-Pontalis chamava a aten<;:ao,da ultima vez, que mencionei
1111 varios momentos,
e na qual Freud come<;:a, em sua confidencia a
1,1i '5S, a fornecer a concep<;:ao de que e preciso se ter do funcionamenIII do inconsciente. Toda a sua teoria da memoria gira em torno da
'01 "'c5sao das Niederschriften, das inscri<;:oes. A exigencia fundamental
I k lodo
esse sistema consiste em ordenar numa concep<;:ao coerente
.III :lparelho psiquico os campos diversos do que ele ve efetivamente

especial mente repetido. A manuten<;:ao desse investimento caracteriza
ai uma fun<;:aoreguladora. E eu falo aqui de fun<;:ao.Se hi inconsciente
e justamente 0 Ich enquanto e aqui inconsciente em fun<;:ao, e e na
medida em que e regulado por essa Besetzung, essa Gleichbesetzung
que lidamos com ele. Dai 0 valor dessa decussa<;:io na qual insisto, e que
veremos mantida em sua dualidade no recurso do desenvolvimento
do pensamento de Freud.
Ora, 0 sistema que percebe, que registra e que se chamara mais tarde
Wahrnehmungsbewusstsein nao esra no nivel do eu na medida em que

1IIIlCionar nos tra<;:osmnemicos.
Na carta 52, a Wahrnehmung, ou seja, a impressao do mundo
, Inior como bruta, original, primitiva esti fora do campo que corI"'Iwnde a uma experiencia notivel, ou seja, efetivamente inscrita em
t11',osobre 0 qual e completamente surpreendente que na origem de
',,'II pcnsamento Freud 0 expresse como uma Niederschrift, algo que
I,,' 1)J'opoe, portanto, nao simplesmente em termos de Pragung e de
I111I II''ssao, mas no sentido de algo que constitui signa e que e da ordem
,I.I ('S -rita - nao fui eu quem 0 fez escolher esse termo.

principio do prazer, na medida em que hi algo de centrfpeto no movimento, que hi sensa<;:aode movimento para falar, sensa<;:aode esfor<;:o.
E isso limitar-se-ia a uma percep<;:ao obscura, capaz, no maximo, de
opor no mundo as duas qualidades que Freud nao deixa de qualificar
de monotonas, 0 imovel e 0 movel, 0 que po de mover-se e 0 que e impossivel de mover, se nao houvesse certos movimentos que sao de estrutura
diferente, os movimentos articulados da fala. Isso e algo que participa
ainda da mono tonia, da palidez, da falta de cor, mas e por meio disso que
chega a consciencia tudo 0 que se refere aos processos do pensamento, a
esses ensaios miudos do encaminhamento de Vorstellung em Vorstellung,
de representa<;:ao em representa<;:ao, em torno do que todo 0 mundo se
organiza. E na medida em que algo no circuito sensa<;:ao-motricidade
vem interessar, num certo nivel, 0 sistema 'ljJ que algo e retroativamente
percebido, sensivel sob a forma de Wortvorstellung.
Eis como· 0 sistema da consciencia, 0 sistema co, pode registrar
algo do que ocorre no psiquismo - a que Freud faz alusao em virios
momentos, sempre com pruden cia e algumas vezes com ambigiiidade,
como percep<;:ao endopsiquica.
Acentuemos ainda 0 que esti em questao no sistema 'ljJ. Freud isola
des de 0 Entwurfum sistema do Ich. Teremos de ver suas metamorfoses
e transforma<;:oes nos desenvolvimentos ulteriores da teoria, mas ele se
apresenta de saida com toda a ambigiiidade que Freud restabeleceri
mais tarde dizendo que 0 Ich e em grande parte inconsciente.
Ich e estritamente definido em EinfUhrung des Ichs, como urn
sistema investido uniformemente por algo que tern uma GleichbesetzungFreud nao escreveu esse termo, mas encontro-me na corrente
do que ele expressa evocando urn investimento igual, uniforme. Hi
no sistema 'ljJ algo que se constitui como Ich e que e eine Gruppe von

o

A primeira Niederschrift se produz numa idade tal que sua primeira
aproximac;:ao faz com que de a situe antes dos quatro anos, pouco
importa. Mais tarde, ate a idade de oito anos, uma outra Niederschrift,
mais organizada, organizada em func;:ao das recordac;:oes, parecer-nos-a
constituir, mais especialmente, urn inconsciente. Pouco importa se
Freud se engana ou nao - des de entao vimos que podemos fazer 0 inconsciente e sua organizac;:ao de pensamento remontarem a muito mais
cedo. 0 que impona e que, em seguida, temos 0 nivd do Vorbewusstsein
e depois 0 do Bewusstsein na medida em que de nao e mais a indicac;:ao
de urn tempo, mas de urn termo. Em outros termos, a daborac;:ao que
nos faz progredir de uma significac;:ao do mundo a uma fala que pode
formular-se, a cadeia que vai do mais arcaico inconsciente a forma
aniculada da fala no sujeito, tudo isso ocorre entre Vi7ahrnehmung e
Bewusstsein, como se diz entre dentes. 12 0 progresso ao qual Freud se
interessa situa-se em algum lugar que nao se deve tanto identificar, do
ponto de vista da topologia subjetiva, com urn apardho neuronico. 0
que ocorre entre Vi7ahrnehmung e Bewusstsein deve, contudo, ter aver,
pois e assim que Freud 0 representa para nos, com 0 inconscientedesta vez nao apenas em func;:ao, mas em Aufbau, em estrutura, como
de proprio se expressa fazendo a oposic;:ao.
Em outros termos, e na medida em que a estrutura significante
interpoe-se entre a percepc;:ao e a consciencia que 0 inconsciente
intervem, que 0 principio do prazer intervem, nao mais enquanto
Gleichbesetzung, func;:ao da manutenc;:ao de urn ceno investimento,
mas na medida em que de concerne as Bahnungen. A estrutura da
experiencia acumulada reside ai e permanece ai inscrita.
No nivel do Ich, do inconsciente em func;:ao, algo se regula, que
ten de a afastar 0 mundo exterior. Pdo contrario, 0 que esta em exercicio no nivd da Ubung e descarga - e reencontra-se aqui 0 mesmo
entrecruzamento que na economia total do aparelho. E a estrutura que
regula a descarga, e a func;:ao que a retem. Freud tambem chama isso de
Vorrat, provisao - e a palavra que utilizou para designar a despensa
de provisoes, Vorratskammer, de seu proprio inconsciente. Vorratstrdger
e 0 Ich como 0 suporte de quantidade e de energia que constitui 0
amago do apardho psiquico.
Sobre essa base entra em jogo 0 que vamos agora ver funcionar como
a primeira apreensao da realidade pelo sujeito. E aqui que intervem essa
realidade que tern relac;:ao com 0 sujeito da maneira mais intimao Nebenmensch. Formula totalmente surpreendente na medida em

articula energicamente 0 a-p~e
a similitude, a separac;:ao e a
Idl'lltidade.
Seria preciso que eu lesse para voces todo 0 trecho, porem contentarIlll'-ci do apice - Deste modo, 0 complexo do Nebenmensch se divide

11'1l'

"/11 rluaspartes, das quais uma se impoe por um aparelho constante, que
/lI'l'Inanececoesa como coisa - als Ding.14

Cis 0 que a traduc;:ao detestavd, com a qual voces se deparam em
f I.lIlCeS,deixa perder dizendo que quelque chose reste comme tout cohe/'1'/11. Nao se trata de modo algum de uma alusao a urn to do coerente
II'I .se daria pela transferencia do verbo ao substantivo, muito pdo con11;\ rio. 0 Ding e 0 demento
que e, originalmente, isolado pelo sujeito
1'111 sua experiencia
do Nebenmensch como sendo, por sua natureza,
I'Sl ranho, Fremde.15 0 complexo do objeto e dividido em duas partes,
11:1 Jivisao, diferenc;:a na abordagem do julgamento. Tudo aquilo que
I( ljualidade
do objeto, que pode ser formulado como atributo, entra
110 investimento
do sistema 'tjJ e constitui as Vorstellungen primitivas
l'lll torno das quais estara em jogo 0 destino do que e regulado se",lIlldo as leis do Lust e do Unlust, do prazer e do desprazer, naquilo
qllc se pode chamar de as entradas primitivas do sujeito. Das Ding e
,Ihsolutamente outra coisa.
Essa e uma divisao original da experiencia da realidade. ReenconI ramos isso na Verneinung. Refiram-se ao texto, voces reencontrarao,
I (1ma mesma importancia,
a mesma func;:aodaquilo que, do interior do
~lIjcito, encontra-se originalmente levado para urn primeiro exterior11111 exterior, diz-nos Freud, que nada tern a ver com essa realidade na
IJllal 0 sujeito ted., em seguida, de discernir as Qualitdtszeichen, que lhe
illdicam que de esta no rumo certo para a busca de sua satisfac;:ao.
Isso e algo que, antes da prova dessa busca, estabelece seu termo,
~ll:lmeta e sua visada. E isso que Freud designa para nos quando nos
IIiz que 0 objetivo primeiro e imediato da prova da realidade nao e a de

I'/I('ontrar na percepr;ao real um objeto que corresponda ao representado,
, I
J
I'
IIlftsreencontra-w,
convencer-se ue
que ele
am d'a esta presente. 16
o Ding como Fremde, estranho e podendo mesmo ser hostil num
l!:Ido momento, em to do caso como 0 primeiro exterior, e em torno
do que se orienta to do 0 encaminhamento
do sujeito. E sem duvida
.dguma urn encaminhamento
de controle, de referencia, em relac;:ao
,I que? ao mundo de seus desejos. Ele faz a prova de que alguma
I (lisa, afinal, encontra-se
justamente ai, que, ate urn certo ponto, pode
',nvir. Servir a que? - a nada mais do que a referenciar, em relac;:ao

a esse mundo de anseios e de espera orientado em direc;:ao ao que
servira, quando for 0 caso, para atingir das Ding. Esse objeto estara ai
quando todas as condic;:6es forem preenchidas, no final das contas _
evidentemente, e claro que 0 que se trata de encontrar nao pode ser
reencontrado. E pOl' sua natureza que 0 objeto e perdido como tal.
Jamais ele sera reencontrado. Alguma coisa esta ai esperando algo
melhor, ou esperando algo pior, mas esperando.
mundo freudiano, ou seja, 0 da nossa experiencia, comporta
que e esse objeto, das Ding, enquanto 0 Outro absoluto do sujeito, que
se trata de reencontrar. Reencontramo-Io no maximo como saudade.
Nao e ele que reencomramos, mas suas coordenadas de prazer, e nesse
estado de ansiar pOl' ele e de espera-Io que sera buscada, em nome do
principio do prazer, a tensao 6tima abaixo da qual nao ha mais nem
percepc;:ao nem esforc;:o.

o

No final das comas, sem algo que 0 alucine enquamo sistema de
referencia, nenhum mundo da percepc;:ao chega a ordenar-se de maneira
valida, a constituir-se de maneira humana. 0 mundo da percepc;:ao nos
e dado pOl' Freud como que dependendo dessa alucinac;:ao fundamental
sem a qual nao haveria nenhuma atenc;:ao disponivel.

Chegamos aqui na noc;:ao da speziJische Aktion, da qual Freud fala
tamas vezes e que eu gostaria aqui de esclarecer para voces. Ha efetivameme uma ambigtiidade na Beftiedigungserlebnis. 0 que e buscado
e 0 objeto em relac;:ao ao qual 0 principio do prazer funciona. Esse
funcionamento
e, no tecido, na tram a, 0 suporte a que se ref ere toda
a experiencia pratica. Pois bern, essa experiencia, essa ac;:aoespecifica,
como e que Freud a concebe?

E aqui que e preciso ler a correspondencia com Fliess para sentir bem
seu alcance, e especialmente a carta 52, que ainda nao acabou de nos
confiar seus segredos. Ele diz - 0 acesso histerico nao e uma descarga.
Advertencia aqueles que sentem sempre a necessidade de colocar em
primeiro plano a incidencia da quamidade na func;:ao do afeto. Nao ha
campo mais favoravel do que 0 da histeria para mostrar 0 quanto 0 fato,
no desencadeamento dos acontecimentos psiquicos, e uma contingencia
correlativa. Nao e de modo algum uma descarga, sondern eine Aktion,
mas uma ac;:aoque e Mittel zur Reproduktion von Lust.

VI11l0Svel' ai se esclarecer 0 qu~d
chama de uma ac;:ao.0
11,lllTpropriamente original de toda ac;:aoe de ser Mittel, meio de
II I'I(lduc;:ao.Eb e isso pelo menos em sua raiz, Das ist er [der hysterische
II/Filii wenigstens in der Wurzel. POl' outro lado, sonst motiviert er sich
I'tl/ ,1mI Vorbewusstein mit allerlei GrUnden, ela pode motivar-se de toda
I I ~Il{cie de fundamentos
tornados ao nivel do pre-consciente.
1:rcud nos confia logo a seguir 0 que se encontra na essencia disso e
1111"
d:\ a ilustrac;:ao, ao mesmo tempo, do que quer dizer a ac;:aocomo
\//111'1 zur Reproduktion. No caso da histeria, da crise de choco, tudo
o I .r1ndado, regulado,
como que apoiado em demAnderen, no Outro,
01( )111 1'0pre-hist6rico, inesquecivel que ninguem mais tarde atingira
111111(,1
lTIalS.
( ) que encontramos aqui permite-nos uma primeira aproximac;:ao
"1'IlIi1o que esta em questao na neurose e de compreender 0 seu
1IIIIel:llivo, 0 seu termo regulador. Se 0 fim da ac;:aoespecifica que
I .1, cxperiencia de satisfac;:ao e 0 de reproduzir
0 estado inicial, de
III II(Ontrar das Ding,
0 objeto, compreendemos
varios modos do
1IIIIIportamento neur6tico.
A ('onduta da histerica, pOl' exemplo, tern como objetivo recriar urn
I Ioldocentrado
pelo objeto, na medida em que esse objeto, das Dint;
I
1111110
Freud escreve em algum canto, 0 suporte de uma aversao. E
II I 111('d
ida em que 0 objeto primeiro e objeto de insatisfac;:ao que 0
I ';,,11IIis especifico da histerica se ordena.
1':111
oposic;:ao - a distinc;:ao e de Freud e nao ha motivo para ser
d 1.1Iidonada-, na neurose obsessiva 0 objeto em relac;:aoa que a expeIii IIIi.1de fundo se organiza, a experiencia de prazer, e urn objeto que,
1111
I.dI1lcnte, traz prazer demais. Freud 0 percebeu muito bern, e isso
lOll'011.1
primeira apercepc;:ao da neurose obsessiva. 0 que, nos diversos
1iIol.ll11cntosdo obsessivo e em todos os seus arroiozinhos, indica e
11'lllIi';I 0 comportamento
do obsessivo e que ele sempre se regula
1111.1
('Vil:Uaquilo que 0 sujeito ve, freqiientemente de modo bastante
.11101,('01110sendo a meta e 0 fim de seu desejo. A motivac;:ao desse
, 1IoIIll('IlLO
e extraordinariamente
radical, pois 0 principio do prazer
1101I ('I' 'I ivamente dado como tendo urn modo de funcionamento que
jll',lollllcnte de evitar 0 excesso, 0 prazer em demasia.
/'.11.1dizer logo - tao logo quanto Freud em suas primeiras aper[ IIi, 11l',~ da realidade etica na medida em que ela funciona no sujeito
01111
II qllal ele lida -, evocarei a posic;:ao do sujeito na terceira das
I 11I111'S
cllcgorias que Freud discerne inicialmente - histeria, neurose
I

obsessiva e paranoia. Na paranoia, coisa curiosa, Freud nos fornece este
termo, sabre a qual rogo-Ihes que meditem em seu jorro primordialversagen des Claubens. Esse primeiro estranho em relac;:ao ao qual a
sujeito tern de referir-se inicialmente, 0 paranoico nao acredita nele.
fato de fazer funcionar a termo de crenc;:aparece-me estar acentuado par urn sentido menos psicologico do que aparece a primeira
vista. A atitude radical do paranoico, tal como Freud a designa, interessa
a modo mais profundo da relac;:aodo homem com a realidade, isto e, a
que se articula como fe. Voces podem ver aqui como se faz a vinculo
com uma ourra perspectiva, que vem a seu encontro - ja a designei
para voces dizendo-Ihes que a movel da paranoia e essencialmente rejeic;:aode urn certo apoio na ordem simbolica, desse apoio especifico em
torno do qual pode fazer-se - veremos isso nas proximas palestras a divisao em duas vertentes da relac;:ao com das Ding.
Das Ding e originalmente a que chamaremos de 0 fora-do-significado. E em func;:ao desse fora-do-significado
e de uma relac;:ao
patetica a ele que a sujeito conserva sua dist3,ncia e constitui-se num
mundo de relac;:ao, de afeto primario, anterior a todo recalque. Toda
a primeira articulac;:ao do Entwuif e feita em torno disso. 0 recalque,
nao esquec;:amos, constitui ainda urn problema para Freud, e tudo
a que ele did sabre a recalque em seguida nao pode ser concebido,
em seu extraordinario refinamento, senao como que respondendo a
necessidade de compreender a especificidade do recalque em relac;:ao
a todas as ourras formas de defesa.
Pais bern, aqui, e em relac;:ao a esse das Ding original que e feita a
primeira orientac;:ao, a primeira escolha, a primeiro assento da orientac;:aosubjetiva que chamaremos, no caso, de Neurosenwahl, a escolha
da neurose, Essa primeira moagem regulad doravante toda a func;:ao
do principio do prazer,
Resta-nos ver que e no mesmo lugar que vem-se organizar alguma
coisa que e, ao mesmo tempo, a oposto, a avesso e a identico disso, e que,
em ultima ins ran cia, substitui essa realidade muda que e das Dingau seja, a realidade que comanda, que ordena. E a que e indicado na
filosofia de alguem que, mais do que qualquer outro, entreviu a func;:ao
de das Ding, embora abordando-a apenas pelas vias da filosofia da
ciencia, au seja, Kant. No final das contas e concebivel que seja como
tram a significante pura, como maxima universal, como a coisa mais
despojada de relac;:6escom a individuo que as term as de das Ding deyam apresentar-se. E ai que devemos ver, com Kant, a ponto de mira,
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,Iv visada, de convergencia segundo a qual uma ac;:ao,que qualificare1I10Sde moral, apresentar-se-a, e verl\mos a quao paradoxalmente ela
.1' ,Ipresenta, ela mesma,
como sendo ~gra
de urn certo Cute,
Par hoje, quero apenas insistir nisto - a Coisa so se apresenta a
II{)Sna medida em que ela acerta na palavra, como se diz acertar na
IIII/sea. No texto de Freud, a maneira pela qual a estranho,
0 hostil
''1l.11'ccena primeira experiencia da realidade para 0 sujeito humano
" 0 grito. Esse grito, eu diria que nao precisamos dele. Gostaria aqui
Ill' hzer referencia a algo que esta mais inscrito
na lingua francesa do
qllt' na lingua alema - cada lingua tern suas vantagens. Em alemao,
,I,ll I470rt e, ao mesmo tempo, a palavra e a fala. Em Frances a palavra
1111/1 tern urn peso e urn sentido particular.
Motl? e essencialmente
IIt'II/JUma resposta. Mot, diz La Fontaine a certa altura, e a que se cala,
I jllstamente
aquilo para 0 qual nenhuma palavra e pronunciada. As
I ois:ls que estao em questao e que alguns poderiam contestar-me
,omo sendo por Freud colocadas num nivel superior ao desse mundo
.\1' significantes sobre 0 quallhes
digo 0 que ele e, ou seja, 0 verdadeiIII movel do funcionamento
no homem do processo qualificado de
IIIi mario - sao as coisas enquanto mudas. E as coisas mudas nao sao
I :,llamente
a mesma coisa que as coisas que nao tern relac;:ao alguma
10111 as palavras.
Basta evocar uma figura inesquecivel para cada urn dentre voces, a
.\1) Icrrivel mudo dos quatro Irmaos Marx - Harpo. Existe algo que
I" )ssa colocar uma questao mais presente, mais urgente, mais envol\'I'llle, mais transtornadora, mais nauseabunda, mais constituida para
1,111<;ar
no abismo e no nada tudo 0 que acontece diante dele do que
I figura, marcada poresse sorriso do qual nao se sabe se e aquele da
1II.Iisextrema perversidade ou da mais completa palermice, do Harpo
t\ 1.lrx?Esse mudo, sozinho, e suficiente para suportar a atmosfera de
'1I1t'SIionamento e de aniquilamento radical que constitui a trama da
1I)IIllidavel farsa dos Marx e do jogo de jokes nao descontinuo que
• Illdcre rado 0 valor de seu exercicio.
Ainda uma palavra. Falei-Ihes hoje do Gutro como Ding, Gostaria
.1" It'I'minar com algo que e muito mais acessivel a nossa experienciaI 'I l'mprego
isolado de certas formas especializadas que 0 Frances
II ',VI va para 0 pronome vocativo.
() que sera que representa para nos a emissao, a articulac;:ao, 0
lilll',imcnro fora de nossa voz desse Tu! que pode vir-nos aos labios
III I:d momenta de desarvoramento,
de desolac;:ao, de surpresa em

presenc;:a de alguma coisa que nao chamarei precipitadamente
de a
morte mas, seguramente, urn outrem por nos privilegiado em torno
do qual giram nossas maiores preocupac;:6es e que nao deixa, nem por
isso, de nos embarac;:ar?
Nao creio que esse Tu - esse Tu de devoc;:ao em que, num dado
momento, qualquer manifestac;:ao da necessidade de querer bem pode
vir topar - seja simples. Creio haver nele a tentac;:ao de domar 0 Outto, 0 Outro pre-historico, 0 Outro inesquedvel que corre 0 risco de,
de repente, nos surpreender e de nos precipitar de la de cima de sua
aparic;:ao. Tu contem nao sei que defesa - e diria que, no momenta
em que e pronunciado, e inteiramente nesse Tu que reside aquilo que
lhes apresentei hoje em das Ding.
Para nao terminar com algo que poderia parecer-lhes tao otimista
vou mostrar 0 peso da identidade da coisa e da palavra que podemos
encontrar num outro emprego isolado da palavra.
A esse Tu, que designei como de domac;:ao, e que nao doma nada,
Tu de vao chamado encantatorio, de va ligac;:ao,corresponde aquilo que
nos ocorre quando alguma ordem nos vem do para alem do aparelho
onde pulula 0 que conosco lida com das Ding. Eo que respondemos
quando algo nos e imputado, ao nosso encargo ou a nossa conta - Eu!
que e esse Eu? Eu, sozinho, 0 que
se nao e urn Eu de desculpa,
urn Eu de rejeic;:ao, urn Eu de muito pouco para mim.
Assim, desde sua origem 0 eu, na medida em que ele se expulsa,
tambem ele, por meio de urn movimento contrario, 0 eu enquanto
defesa, enquanto - primeiramente e antes de tudo - eu que rejeita
e que, ao contrario de anunciar, den uncia, 0 eu na experiencia isolada
de seu surgimento que talvez deva tambem ser considerado como seu
declfnio original, 0 eu aqui se articula.
E desse eu que voltaremos a falar da proxima vez, para ir mais
adiante naquilo em que a ac;:aomoral se apresenta como experiencia
de satisfac;:ao.
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Cornbinat6ria das Vorsrellungen.
o limite da dor.
Entre percepfilo e consciencia. 0 entredito
da Verneinung.
A mile como das Ding.

101
t'lid repara a certa altura que, se a psicanalise pode levantar a in'1llil:lac;:aode certas pessoas promovendo excessivamente 0 reino dos
Itl~tintos, nem por isso ela deixou de promover a imporrancia da
III\tftncia moral.
IS50 e uma verdade de evidencia que nos e cotidianamente
I',\l'gurada por nossa experiencia de clfnicos.
l)a mesma forma, talvez tampouco ainda se mec;:asuficientemente,
1111.1
tlda, 0 carater exorbitante da instancia do sentimento de culpa,
'1"1' se exerce sem que 0 sujeito saiba. 0 que se apresenta sob 0 aspecro
111.1\sivodo sentimento de culpa inconsciente e aquilo que, este ano,
1\ Inl ilei ser necessario apreender mais de perto e articular de maneira
I I olncar em evidencia
a originalidade, a revoluc;:ao de pensamento
'I'll ()efeito da experiencia freudiana, no que diz respeito ao domfnio
I

1110,comporta.

I. 1IIl,jda ultima vez mostrar-lhes, na psicologia freudiana, 0 sentido
I. 'I' h'IILWUrf em torno de que Freud organizou sua primeira intuiIII d,lqllilo que esta em quesrao na experiencia
do neurotico. Tentei

DAS DING

particularmente
mostrar-Ihes a func;:ao pivo que devemos conferir a
alguma coisa que se encontra num dos meandros do texto - urn
meandro que convem nao perder, e tanto menos que Freud 0 retoma
sempre, sob divers as formas, ate 0 fim. Trata-se de das Ding.
Das Ding e 0 que - no ponto inicial, logicamente e, da mesma
feita, cronologicamente, da organizac;:ao do mundo no psiquismo - se
apresenta, e se isola, como 0 termo de estranhol5 em Torno do qual gira
tado 0 movimento da Vorstellung, que Freud nos mostra governado
por urn principio regulador, 0 dito principio do prazer vinculado ao
funcionamento do aparelho neuronico. E em Torno desse das Ding que
roda todo esse processo adaptativo, tao particular no homem vista
que 0 processo simbolico mostra-se ai inextricavelmente tramado.
Esse das Ding, nos 0 reencontramos na Verneinung - artigo de
1925, tao rico em recursos e tambem em interrogac;:oes - na formula
que devemos considerar como essencial ja que esta colocada no centro
e, digamos ass!m, col~cada. como ponto de enigma do texto. Das Ding
deve, com efeno, ser Idennficado com 0 Wiederzujinden, a tendencia
a reencontrar, que, para Freud, funda a orientac;:ao do sujeito humano
em direc;:ao ao objeto. Esse objeto, observamos bern, nao nos e nem
mesmo dito. Podemos aqui dar todo 0 valor a uma certa critica textual,
cujo apego ao significante parece por vezes ter uma forma talmudicae notavel que 0 objeto em questao nao seja articulado por Freud em
parte alguma.
Da mesma forma, esse objeto, pois trata-se de 0 reencontrar, nos 0
qualificamos igualmente de objeto perdido. Mas esse objeto, em suma,
nunca foi perdido, apesar de tratar-se essencialmente de reencontra-Io.
Nessa orientac;:ao em direc;:ao ao objeto, a regulac;:ao da trama, as Vorstellungen atraem-se uma a outra segundo as leis de uma organizac;:ao de
memori~, de urn complexo de memoria, de uma Bahnungou seja,
de urn tnlhamento, mas tambem de uma concatenac;:ao, diriamos mais
firmemente, cujo jogo 0 aparelho neuronico nos deixa talvez entrever
sob uma forma material e cujo funcionamento
e regulado pela lei do
principio do prazer.
.
~ principio do prazer governa a busca do objeto e the impoe esses
rodelOs que conservam sua disra.ncia em relac;:aoao seu fim. A etimologia - mesmo na lingua francesa, que substituiu 0 termo querir em
desuso - remete a circa, 0 rodeio. A transferencia de quantidade de
Vorstellung em Vorstellung mantem a busca sempre a uma certa distancia
daquilo em Torno do que ela gira. 0 objeto a ser reencontrado lhes da
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'"", l,i invi,ivd, m" po' ou''o la1 ruio' d' quo"guta ,"u' "aj'M.
( ) que as fixa, 0 que modela 0 retorno delas - e esse retorno e, ele
Illl'smo, mantido' a distancia - eo principio do prazer que a submete
,I r 'cncontrar
no fim das contas apenas a satisfac;:aoda Not des Lebens.
A busca encontra assim, pelo caminho, uma serie de satisfac;:oes
vinculadas a relac;:ao com 0 objeto, polarizadas por ela, e que, a cada
Ilistante, modelam, temperam, embasam seus procedimentos segundo
d lei propria ao principio do prazer. Essa lei fixa 0 nivel de uma certa
IIII antidade de excitac;:ao que nao poderia ser ultrapassada sem transpor
I) limite da polarizac;:ao LustlUnlust,
prazer e desprazer sendo apenas as
dllas formas sob as quais esta unica e mesma regulac;:ao, que se chama
principio do prazer, se expressa.
.
.
A admissao da quantidade e regulada - a cOlsa e metafoncamente
.1 rt iculada por Freud, mas quase como se Fosse ao pe da letra p~la
dimensao das vias de conduc;:ao, pelo diametro individual daqUllo
qlle 0 organismo pode suportar. 0 que ocone para ~em ~o limite? A
itnpulsao psiquica nem por isso tornou-se capaz de It mals longe em
direc;:aoao que seria a sua meta - mas antes, justamente, ela se espalila, se difunde no organismo psiquico, a quantidade transforma-se
em complexidade. Numa especie de expansao da zona iluminada do
organismo neuronico ela vai acender mais longe, aqui, acoli, segundo
.IS regras do trilhamento
associativo, constel~c;:oes de. Vorstellungen que
r 'gulam a associac;:ao das ideias, Gedanken lllconSClentes, segundo 0
principio do prazer.
limite tern um nome. E coisa diferente da LustiUnlust da qual
I~tlaFreud.
Queria que voces notassem que aquilo que primitivamente,
antes
mesmo da entrada nessa func;:ao do sistema, intervem normalmente
para regular a invasao da quantidade segundo 0 principio do prazer{ 0 evitamento,
a fuga, 0 movimento. E a motricidade que cabe,
em ultima insrancia, a func;:ao de regular, para 0 organismo, 0 nivel
dc tensao suportavel, homeostatico. Mas a homeostase do aparelho
nervoso, lugar de uma regulac;:ao autonoma, e distinta, com tudo 0 que
isto pode comportar de discordancia, da homeostase geral, ~~ue~a
que poe em jogo, por exemplo, 0 equilibrio dos hun:ores. C? eq.Ul1Jbno
dos humores intervem, porem, como ordem de estlmulac;:ao vlllda do
interior. E justamente assim que Freud se expressa - ha estimulac;:oes
que vem do interior do organismo nervoso, e que ele compara com as
cstimulac;:oes exteriores.
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Gostaria que parassemos urn instante nesse limite da dor.
Os comentadores que recolheram as cartas a Fliess consideram que
Freud, num dado momenta, faz urn lapso utilizando 0 termo motorisch,
~otor, no !ugar da palavra sekretorisch, celula, lllkleo, 6rgao. Eu ja
dIsse urn dla que nao me parecia evidente que Fosse tanto urn lapso.
Freud nos diz efetivamente que, na maioria dos casos, a rea<;:aode dor
sobrevem do fato de que a rea<;:aomotora, a rea<;:aode fuga, e impossivel,
e isto na medida em que a estimula<;:ao, a excita<;:ao, vem do interior. A partir disso parece-me que esse pretenso lapso ai se encontra
para nos indicar a profunda homologia da rela<;:ao da dor com a
rea<;:ao motora. Alias - a coisa surpreendeu-me
ha muito tempo,
e, e.spero, nao Ihes parecera absurdo -, na organiza<;:ao da medula
esplllhal os neuronios e os axonios da dor encontram-se no mesmo
nivel, no mesmo lugar que certos neuronios e axonios vinculados a
motricidade tonica.
Da mesma forma, a dor nao deve ser considerada pura e simplesn:ent~ dentro do registro das rea<;:6essensoriais. Diria - e 0 que a
cuurgla da dor nos mostra - que nela nao existe algo de simples
que possa ser considerado como uma simples qualidade da rea<;:ao
sensorial. 0 carater complexo da dor, seu Carater, por assim dizer,
intermediario entre 0 aferente e 0 eferente nos e sugerido pelos re~ultados surpre.endentes de tal sec<;:aoque permite, em certas afec<;:6es
lllternas, especIal mente as cancerosas, a conserva<;:ao da nota<;:ao dor
embora a .su~ressao, ou a remo<;:ao, de uma certa qualidade subjetiva
que cOnStltUI seu carater insuportavel seja efetiva.

Isso e da ordem de uma explora<;:ao fisiol6gica moderna que ainda
nao nos permite plena mente articula-Ia, assim, contentar-me-ei
em
sugerir que deveriamos talvez conceber a dor como urn campo que,
na ordem da existencia, abre-se precisamente no limite em que nao
ha possibilidade para 0 ser de mover-se.
A1guma coisa nao nos e anunciada em nao sei qual apercep<;:ao
dos poetas, com 0 mito de Dafne transformando-se
em arvore sob a
pressao de uma dor da qual nao pode mais escapar? Nao e verdade
q~e a ser vivo que nao tern a possibilidade de mover-se nos sugere,
ate em sua forma, a presen<;:a do que se poderia chamar de uma dor
petrificada? Naquilo que fazemos do reino da pedra, na medida em
que nao a deixamos mais rolar, que a erigimos, que dela fazemos
alguma coisa im6vel, nao existe na pr6pria arquitetura algo como a
presentifica<;:ao da dor?
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iria nesse sentido e 0 que ocorreu no tempo do barroco, sob
I ill Auencia de urn momenta da hist6ria no qual varno-nos deter daqui a
IIIHICO.Algo foi'tentado, na epoca, para fazer da pr6pria arquitetura
11.10sei que esfor<;:o em dire<;:ao ao prazer, para conferir-Ihe nao sei
'I":" libera<;:ao, que a faz efetivamente arder no que nos aparece como
Ii III paradoxo
na hist6ria da constru<;:ao e da edifica<;:ao. E esse esfor<;:o
, 111dire<;:ao ao prazer, quais as formas que ele nos fornece? - senao
,I~larmas que chamamos, em nossa linguagem aqui metaf6rica e que,
, 01110tal, vai longe, 'de torturadas.
Voces vao-me perdoar essa excursao, ja que ela nao deixa de lan<;:ar
lilies da hora uma ponta em dire<;:aoao que seremos levados a retomar
,I.'t]ui a pouco a prop6sito da epoca do homem do prazer, 0 seculo
VIII, e 0 estilo muito especial que ele introduziu na investiga<;:ao do
,·Iotismo.
Retornemos as nossas Vorstellungen e tratemos agora de compreen.It· las, de surpreende-Ias, de para-Ias em seu funcionamento para nos
.I,lrmos conta do que se trata na psicologia freudiana.
carater de composi<;:ao imaginaria, de elemento imaginario do
Ilhjeto, faz dele 0 que se poderia chamar de a subsra.ncia da aparencia,
o material de urn engodo vital, uma apari<;:ao sujeita a decep<;:ao de
1III1aErscheinung, diria eu se me permitisse falar alemao, isto e, aquilo
1111que a aparencia se sustenta, mas que e igualmente a apari<;:ao da
,I\sombra<;:ao, a apari<;:aocorriqueira, 0 que forja esse Vor, esse terceiro, a
qllL: se produz
a partir da Coisa. A Vorstellunge algo de essencialmente
I kscomposto.
E aquilo em torno do qual gira, desde sempre, a filosofia
do Ocidente, desde Arist6teles, e a phantasia.
Em Freud a Vorstellung e apreendida em seu carater radical sob a
10l'lna pela qual e introduzida numa filosofia que e essencialmente
II,lC,:adapela teoria do conhecimento. E e isso que e notavelele lhe
I ksigna ate ao extremo,
0 carater ao qual os fil6sofos, precisamente, nao
1liideram decidir-se a reduzi-Ia, 0 de um corpo vazio, de urn fantasma,
,Il' 1Im palido incubo da rela<;:aocom 0 mundo, de urn gozo extenuado
q lie constitui seu tra<;:oessencial atraves de toda a interroga<;:ao do
Id<'lsofo. E isolando-a nessa fun<;:ao Freud a extrai da tradi<;:ao.
E a esfera, a ordem, a gravita<;:ao das Vorstellungen, onde as coloca
, Iv? Disse-Ihes da ultima vez que, quando se Ie bem Freud, se deve
'.I 11I:l-lasentre percep<;:ao e consciencia,
como se diz entre dentes. 12
E entre percep<;:ao e consciencia que aquilo que funciona no nivel
.Ill principio do prazer se insere. Ou seja, 0 que? - as processos de

o

?ensa~ento
na medida em que regulam, pelo principio do prazer, 0
InVest.Imento das VOrstellungen e a estrutura na qual 0 inconsciente se
orgamza, a estrutura na qual a subjacencia dos mecanismos inconscientes se Bocula, 0 que constitui 0 grumo da representa<;:ao, ou seja, algo
~ue .tem a mesma estrutura - esse e 0 ponto no qual insisto _ do
slgmfican:e. Isso nao e simplesmente Vorstellung, mas, como 0 escreve
Freud malS tarde em. se~ artigo sobre 0 Inconsciente, VOrstellungsreprasentanz, 0 que COnStItul a Vorstellung como urn elemento associativo
comb~natorio. Desse modo, 0 mundo da VOrstellung e desde enta~
orgamzado segundo as possibilidades do significante como tal. Desde
e~tao, no nivel do inconsciente, isso se organiza segundo leis que nao
sao for<;:osament~,.Freud 0 diz ronuijustamente, as leis da contradi<;:ao,
nem as da gramatIca, mas as leIs da condensa<;:ao e do deslocamento,
as que chamo, para voces, de as leis da metafora e da metonimia.
Sera, entao, que e tao espantoso Freud dizer-nos que esses processos. do pensamento que Ocorrem entre percep<;:ao e consciencia nada
~enam 'p~ra a cons~iencia se nao pudessem a ela serem levados pelo
Inten~edlO d~ urn dISCurSO,do que se pode explicitar na VOrbewusstsein,
no pre-conSClente? 0 que significa isto? Freud nao nos deixa duvida
alguma -: tr~ta-se ~e palavr~s. E e claro que essas "Wortvorstellungen
em .que~tao, e preCISO tambem que as situemos em rela<;:ao ao que
aqui artIculamos.
Nao e 0 ~:smo, diz-nos Freud, que as VOrstellungen cujo processo
de sup:rpos~<;:ao, d~ metafora e de metonimia, seguimos atI'aves do
~ecamsmo InCO?SClente. E coisa bem diferente. As "Wortvorstellungen
mstauram urn dlSCurSO que se articula sobre os processos do pensamento. Em outros termos, nao conhecemos nada dos processos do
p:nsam~nto - dei.xem-me dize-Io para frisar meu pensamento _ se
nao pratlCarmos pSlCologia. S~ os conhecemos porque falamos do que
nos oco~Te, porque falamos dlSSOem termos inevitaveis, dos quais estan:?S C1ent~s, por Olitro lado, de sua indignidade, de seu vazio, de sua
futIlldade. E a partir do momento em que falamos de nossa vontade
ou de n?sso en.tAen~imento, como de faculdades distintas que temo~
uma p~e-consclencla, e que somos capazes, com efeito, de articular
num discurso algo desse palavrorio pelo qual nos articulamos em nos
mesmos, justificamo-nos, racionalizamos para nos mesmos, em tal ou
tal circunstancia, 0 encaminhamento
do nosso desejo.
Trata-se, com efeito, justamente de urn discurso. E Freud frisa
que, afinal, nada mais sabemos alem desse discurso. 0 que chega a

1/, I/II/I's/seine a "Wahrnehmung, a percep<;:ao desse discurso, e nada mais.
I I s,lInmente esse 0 seu pensamento.
I': () que faz 'Com que ele tenha tendencia a reduzir a n ulidade represenI 11,1 II'S superficiais ou, para empregar urn termo de Silberer, 0 fenomeno
111111
jonal. Certamente existem, em tal fase do sonho, coisas que nos
II III 'scntam 0 funcionamento
psiquico de forma imajada - ret~mando
11111
l'xemplo notorio, as camadas do psiquismo sob a forma do Jogo do
I:IllSO.18 0 que diz Freud? Que se trata ai apenas da produ<;:ao de sonhos
,I, 11111
espirito levado a metafisica. entenda-se a psicologia, levado a am,ddicar 0 que 0 discurso nos impoe como necessario qua~~o,.p~ra .nos,
I I r:lta de distinguir
uma certa escansao de nossa expenenCla IntIma.
t\ I.IS cssa representa<;:ao, diz-nos Freud, deixa escapar a estrutura, a mais
IlIo(unda gravita<;:ao, que se funda no nivel das Vorstellungen. E essas
\ fl/steLlungen, afirma, gravitam, permutam-se, modul~m-se segundo ~s
1"1\ que voces podem reconhecer, se seguem meu enSInO, como as leIs
11I,lis fundamentais
do funcionamento da cadeia significante.
Sera que me fiz compreender bem? E dificil, parece-me, ser mais
I 1.'1'0 sobre esse ponto
essencial.

I",inos, partanto, levados a distinguir a articula<;:ao efetiva de urn
,Iis urso, de uma gravita<;:ao das VorsteLlungen sob a forma de Vors/('//ungsreprdsentanzen dessas articula<;:oes inconscientes. Trata-se de ver
II que chamamos,
em tais circunsdncias,
de Sachvorstellungen. Estas
I'dlimas devem ser situadas em oposi<;:ao polar aos jogos de palavras,
,IS Wortvorstellungen,
porem, nesse nivel aquelas nao se apresentam
\l'm estas. Quanto a das Ding, trata-se de outra coisa - e uma fun\,10 primordial
que se situa no nivel de instaura<;:ao da gravita<;:ao das
Vorstellungen inconscientes.
Faltou-me tempo da ultima vez para fazer-lhes sentir no usa corI 'nte da lingua a diferen<;:a que existe entre Ding e Sache.
E claro que nao a empregaremos indiferentemente em cada caso
(', mesmo que haja casos em que podemos empregar uma e outra,
t'scolher uma ou outra confere, em alemao, uma acentua<;:ao preferencial ao discurso. Pe<;:oaqueles que sabem alemao de se referirem aos
t'xemplos do dicionario. Diremos Sache para os assuntos de religiao,
l11asdiremos, contudo, que a fe nao eJedermannding, a coisa de todo

o mundo. Mestre Eckhart emprega Ding para falar da alma, e sabe Deus
se em Mestre Eckhart a alma e uma Grossding, das co isas a maior certamente ~le nao empregaria 0 termo Sache. Se eu quisesse faze-los
perceber a dlferen<;a, dando-Ihes uma especie de referencia global do
que se reparte no emprego do significante de uma maneira diferente
em ~emao e ~m. frances, eu lhes ~iria est.a frase que me estava na ponta
da lmg~a da ultl~a ve~ e que retlve, pOlS, afinal, nao sou germanogeno e qUlS aprov~lt~r o,mtervalo para tesd.-Ia aos ouvidos de algumas
~essoas das quaIs e a lmgua materna - Die Sache, poder-se-ia dizer,
zst das WOrt des Dinges. Traduzindo em Frances - laffaire est Ie mot
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. E justa~ente na medida em que passamos para 0 discurso que das
Dzng, a COlsa, resolve-se em uma serie de efeitos - no senti do mesmo
em que se pode dizer meine Sache. E toda a minha tralha e e coisa bem
diferente de das Ding, a Co isa, a qual nos e preciso vol~ar agora.
Voces nao se surpreenderao

se eu lhes disser que no nlvel das
literalmente nao e - ela se

Vorstellungen a Coisa nao e nada, podm,

distingue como ausente, alheia.'5
T~do 0 qu~ dela .se ~rticula como born e mau divide 0 sujeito com
respelto a ela lrrepnmlVelmente,
diria eu, irremediavelmente
e sem
d~vida alguma, com rela<;a~ a me~ma Coisa. Nao hi born e mau objeto,
ha born e mau e, em segUlda, eXlste a Coisa. 0 born e 0 mau entram
de~de logo ~a _ordem .d~ Vorstellung, estao la como lndices do que
onenta a pOSl<;aodo sUJelto, segundo 0 prindpio do prazer, em rela<;ao
ao que nu?ca deixara de ser apenas representa<;ao, apenas busca de urn
est~do elelto, de urn estad~ de a~seio, de espera de que? De algo que
esta sempre. a uma certa dlsranCla da Coisa, ainda que seja regulado
por essa COlsa, a qual esti mais alem.
Observamos isso no nlvel do que, noutro dia, anotamos como as etapas do sistema. Aqui ."Wahrnehr:zungszeichen, aqui Vorbewusstsein, aqui
as WOrtvorstellungen vlStO reflenrem num discurso 0 que ocorre no nlvel
d~s processos de p~nsamento, os quais sao eles mesmos regulados pelas
1els_do Unbewusst, lStOe, pelo ~rindpio do prazer. As WOrtvorstellungen
opoem-se, co.mo reflexo de dlSCurSO, ao que aqui se ordena segundo
uma economla de palavras, nas Vorstellungsreprasentanzen, que Freud
ch~m~ no Entu:urf de recorda<;6es conceituais, 0 que e apenas uma
pnmelra aproxlma<;ao da mesma no<;ao.
t:Jo nlvel do sistema <p, isto e, no nlvel do que ocone antes da entrada
no SIstema 'ljJ, e a passagem na extensao da Bahnung, da organiza<;ao

,II" Vorstellungen, a rea<;ao tipica do organismo enquanto regul~do
I" In aparelho neuronico e 0 processo de elisao. As coisas sao verr:z:zdet,
• Ihlidas. 0 nlvel das' Vorstellungsreprasentanzen e 0 lugar de e1el<;aoda
\ mlriingung. 0 nlvel das WOrtvorstellungen e 0 lugar da Ve~nei~ung._
Iktenho-me
aqui urn instante para mostrar-Ihes a slgll1fica<;~o
,I, 11mponto que constitui ainda urn problema para alguns de voces
I Ill'Oposito da Verneinung.
Como Freud. observa, tra~a-se do mo.do
Ililvilegiado de conota<;ao no nlvel do dlscursO daqullo que, no m, '1llsciente, e verdrangt, recalcado. 0 Verneinen - 0 modo paradoxal
11110 qual se situa, no discurso pronunciado, enunciado: no dis~urso
,1" newusstwerden, 0 que esti escondido, verborgen, no mconSClente,
II Illodo sob 0 qual
se confessa 0 que, para 0 sujeito, se en contra, ao
111l'smotempo, presentificado e renegado..
.,'
Scria preciso prolongar esse estudO da Vernemung, como Ja encetel,
111'10 estudo da particula negativa. J i pus em :elevo ~ara voce,s, no
1,1\11'0de Pichon, 0 emprego tao sutilmente dlferenClado na lmgua
1I,IIICeSadeste ne discordancial, sobre 0 qual mostrei-Ihes 0 que 0 f~z
'1l. l'ccer de modo paradoxal quando, por exemplo, 0 sujeito anunCla
l

,\'11

proprio temor.

.'

,.,

, .

Je crains, nao como a logica parece mdlcar, qu zl menne - e J~s\'Imcnte isso que 0 sujeito quer dizer, temo que ele venha -, mas Sl~
I" (rains qu'il ne vienne. Esse ne tern seu lugar flutuante entre. o~ d~lS
Idvcis do grafo que ensinei-Ihes a utilizar para enco~trar a .dlStl~<;ao
, IIII'Celes, 0 da enuncia<;ao e do enunciado. En~nClando Je ~ra:ns.:.
'1l/l'lque chose, temo ... alguma coisa, fa<;o-o surglr e~ s~a eXlstenCla
I • da mesma
feita, em sua existencia de vota - qu zl menne, que efe
l'I'IIIJa. E al que se introduz esse pequeno ne que mostra a discordanCla
I

. . do 20
I.1cnunCla<;ao com 0 enunCla .
A particula negativa ne so aparece a partir do momenta

em que
I.t!o verdadeiramente, e nao no momenta em que sou falado, se estoU
1\(1nivel do inconsciente. E certamente isso 0 que Freud quer dize.r.
I' l'I'cio ser born interpretar desse modo 0 que diz Freud quando dlZ
,\lll' nao hi nega<;ao no nlvel do incons~iente
--: pois ~ogo ap.6s ele
11l'1
n nos mostra que existe, isto e, que no mconSClente ha todo tlp~ de
Ill.lneiras de representi-Ia metaforicamente. Hi todo tipo de manelr~s
,II- I'cpresenti-Ia no sonho, salvo, evidentemente, a particula ne, pOlS
parte do discurso.
Esses exemplos mostram-nos

,ot', EIZ

tin discurso e a da fala.

.a distin<;ao que eXlste entre a fun<;ao

Destarte a Verneinung, longe de ser 0 puro e simples paradoxo
do que se apresenta sob a forma do nao, nao e urn nao qualquer. Ha
to do urn mundo do nao-dito, do interdito, pois e exatamente essa
~ forma. :o~ a qual se apre~enta essencialmente 0 Verdrangt que e a
lllcon~ClenCla. Mas a Vernemung e a ponta mais afirmada do que eu
podena chamar de entredito, como se diz - entrevista. Poder-se-ia
igu~lmente procurar no emprego corrente do leque sentimental tudo
aqUilo que se pode dizer ao dizer - Nao digo. Ou simplesmente,
como se expressa em Corneille - Non, je ne vous hais point - Nao,

de modo algum vos odeio.
Nesse jogo do ganso18 voces veem a Verneinung representar, de urn
certo po~to ~e vista, ~ forma invertida da Verdrangung e a diferen<;:a
de orgamza<;:ao que eXlste, entre uma e outra, em rela<;:aoa fun<;:ao da
confissao. Indico aqueles para quem isto constitui ainda urn problema,
que v~ces encontram igualmente uma correspondencia entre aquilo que
se arucula plena~ent~ ~o ni~el do inconsciente, a Verurteilung, e 0
~ue .ocor~e n~ n~vel dlStlllgUldo por Freud na carta 52, na primeira
slgmfica<;:ao slgmficante da Verneinung, a da Verwerfimg.
Urn de voces, Laplanche, para nao nomea-lo, em sua tese sobre
~olderlin, co~ a qual deveremos, assim espero, nos entreter aqui,
lllterr.oga-se e Interroga-me, urn dia, sobre 0 que essa Verwerfung pode
ser, dlZendo - trata-se do Nome-de-Pai, como se trata na paranoia,
ou tr~ta:se do Nome-do-Pai? Se e disso que se trata, poucos exemplos
patoiogicos colocam-nos na presen<;:a de sua ausencia, de sua recusa
efeti:a. Se e 0 Nome-do-Pai, sera que nao entramos numa sequencia
~e ~Ificuldades que d.iz.em respeito ao fato de haver sempre algo de
slgmficado para 0 sUJeIto que e vinculado a experiencia, esteja ela
presente ou ausente, desse algo que, qualquer que seja sua qualidade
seu nivel, veio-lhe ocupar esse lugar?
'
EVid~nt~mente essa no<;:aoda subsra.1lcia significante nao pode deixar
de consutuir urn problema para to do espirito bem pensante. Mas nao
esque<;:am que lidamos com 0 sistema de Wahrnehmungszeichen, sinais
~a perc~p<;:a~, i~~o e, com 0 sistema primeiro dos significantes, com a
Slllcroma pnmltlva do sistema significante. Tudo come<;:a na medida
em que e ao mesmo tempo, na Gleichzeitigkeit, que varios significantes
podem apresentar-se ao sujeito. E nesse nivel que 0 Forte correlativo ao
Da. 0 Fort so pode expressar-se na alternancia a partir de uma sincronia
fu~damen.tal. E a partir dessa sincronia que algo se organiza, algo que
o sImples Jogo do Fort e do Da nao bastaria para constituir.

1:\ coloquei 0 problema diante de voces - qual e 0 .mlnimo ~ni~ial
1llllll'bivel de uma bateria significante para que 0 reglstrO do SlglllfiI 11111' possa come¢ar a se organizar? Nao poderia haver dois se~ tre.s, e
I 'II dcve seguramente,
acho eu, componar 0 quatro, 0 quadn~artlto,
II ( ,','!J;ertcomo diz Heidegger num dado momento. E na ~edida em
11"1' urn termo pode ser recu~ado, q~e ma~tem a ?ase do slste~a das
l',d,lvras numa certa disranCla ou dIm~n:a? relaclOnal, que ve[e~os
.1•.\ 'nvolver-se toda a psicologia do PSICOtlCO- falta alguma COlsa,
I III dire<;:aoa que tende desesperadamente seu verdadeiro esfon;:o de
IIprimento, de significantiza<;:ao. ~eixo-os com a es?eran<;:a.d.e q~e
I !.'vnemos
talvez voltar a isso, com, Igualmente, a notavel exphClta<;:ao
I III' Laplanche
deu do caso de uma experie~cia poet,ica que desenvolve,
.Il'wcla, torna isso senslve! de uma mane Ira espeClalmente esclareceI!llra, ou seja, 0 caso de HOlderlin.
A fun<;:ao desse lugar e de ser aquele que contem as pala~ra~, n.o
"I'lllido em que contem quer dizer retem, razao pe~a qual ~ma,dlstanCla
I lima anicula<;:ao sao possiveis, razao pela qual a Slllcrollla se.llltroduz,
',I lhre a qual pode, em seguida, escalonar-se a dialetica essenClal, aquela
que 0 Outro pode encontrar-se como Outro do Outro.
Esse Outro do OutrO nao se encontra ai senao por seu lugar. Ele
\Hllle encontrar seu lugar mesmo que nao possamos enconwi-Io em
I'.Irte alguma no real, mesmo que tudo 0 que possamos encont~ar no
Il'al para ocupar esse lugar so valha por ocupar esse lugar, mas nao lhe
\lode dar nenhuma outra garantia a nao ser a de estar ~esse lugar. .
Eis aqui situada dessa maneira uma outra topologla, a topoiogia
l\"e a rela<;:ao com 0 real institui. Essa rela<;:ao com 0 r.eal, vamoS
,I!!>orapoder defini-Ia e nos dar conta do que significa efetlvamente 0

1'111

prindpio

de realidade.

\0', ao prindpio

de realidade que esta vinculada to~.a a fun<;:aoque ve.m
,Irticular-se em Freud com 0 termo de supereu, Uberich, 0 que ser~a,
l'onfessemos, um reles jogo de palavras se Fosse ~~en~s uma manelra
substitutiva de designar 0 que se chama de conSClenCla moral ou algo
d<.:analogo.
.
Freud fornece-nos uma articula<;:ao verdadelramente
nov~ n:o~sI rando-nos a raiz, 0 funcionamento
psiquico do que, na constltul<;:ao

humana, pesa, e meu Deus como pesa, sobre todas essas fOt'mas das
quais nao se convem desconhecer nenhuma, ate aquela, a mais simples,
ados mandamentos, e mesmo, diria, os dez mandamentos.
Nao hesitarei em falar-lhes desses dez mandamentos,
os quais
pod~mos pensar ter passado todos em revista. E claro que os vemos
funclOnar, senao em nos, em to do caso nas coisas de uma maneira
sin?ularmente vigorosa, e que conviria talvez rever 0 que Freud aqui
artlcula.
. 0 que Freud articula, enuncia-lo-ei nestes termos, cujos comentanos parecem ser promovidos apenas para nos fazer esquece-los. Freud
fomece, quanto ao fundamento moral, a descoberta, diriam uns, a
afir~a<;:ao, diriam outros, a afirma<;:ao da descoberta, creio, de que
a leI .fundamental, a lei primordial, aquela onde come<;:a a cultura na
medlda ~m ~~e se ?p6e a natureza - po is as duas coisas sac perfeitament~ llldlvlduallZadas em Freud no sentido moderno, quero dizer,
no ~entldo em que Levi-Strauss pode articula-la hoje em dia -, que
a leI fundamental e a lei da interdi<;:ao do incesto.
Todo 0 desenvolvimento
da psicanalise 0 confirma de maneira
cada vez mais grosseira, embora 0 ressalte cada vez menos. Quero dizer
que tudo 0 que se desenvolve no nivel da interpsicologia crian<;:a-maee que
expressam~s mal nas categorias ditas de frustra<;:ao, da gratifica<;:ao e da
dependenCla nao e senao urn imenso desenvolvimento da coisa materna
da mae na medida em que ela ocupa 0 lugar dessa co isa, de das Ding.'
, Todo mundo sabe que 0 correlato disso e esse desejo do incesto, que
eo grande achado de Freud. Podem dizer-nos que 0 vemos a uma certa
altura em Platao, ou que Diderot falou dele em 0 sobrinho de Rameau
no Suplemento
viagem de Bougainville - isto me e indiferente. E
importante que tenha havido urn homem que, num momenta dado
da hJs.toria, tenha-se levantado para dizer - Eis 0 desejo essencial.
E ISto que se trata de segurar firmemente em nossa mao - Freud
designa na interdi<;:~o do incesto 0 principio da lei primordial da qual
tod~s os ~esenvolvlmentos culturais sac apenas as conseqiiencias e as
ramlfica<;:oes - e, ao mesmo tempo, ele identifica 0 incesto com 0
desejo mais fundamental.
Claude, Levi-~traus~ confirm.a, certamente, em seu estudo magist~al,. 0 carater pnmordlal da LeI como tal, ou seja, a introdu<;:ao do
slgll1~Cante e de sua combinatoria na natureza humana por intermedio
das l~ls do casamento regulado por uma organiza<;:ao de trocas que ele
qualtfica de estruturas elementares - na medida em que sac dadas

a

Illlii 'a<;:6espreferenciais para a escolh~ do con!uge, ou ~eja, q~e uma
Ikm e introduzida na alian<;:aproduzllldo aSSlm uma dlmensao n?va
1III.Ido da ordem da hereditariedade. Mas mesmo quando ele faz ~sso
I Ii;\ muitas
voltas em tomo da quesrao do incesto para nos expltcar
II quc toma
necessaria sua interdi<;:ao, ele nao ~ai m~is alem de nos
Illdicar por que 0 pai nao esposa sua filha - e preClso q~~ as,filhas
(.j.lm trocadas. Mas por que 0 filho nao dorme com a mae. Ai, algo

III

IlI"rmanece velado.
.
I':videntemente, ele refuta as justifica<;:6espelos efeltoS pretensamenII' Ilcfastos dos cruzamentos demasiadamente
proximos. Ele demonstra
'1lll.longe de produzir esses efeitos de ressurgimento do recessiv~, d?s
qll,lis se pode temer que introduzam elementos de degenerescenCla,
1.11 cndogamia e correntemente empregada em todos os ram~s da
liomestica<;:ao para melhorar uma ra<;:a,seja .ela vegetal ou all1~al.
I' 11;\ordem da cultura que a lei se exerce. A leI tern como consequenI 1.\ cxduir
0 incesto fundamental,
0 incesto filho-mae,
que e 0 que
!'reud salienta.
Se em tomo

disso tudo e justificado,

0

fato e que esse ponto

I ('11Lralpermanece. Eo ponto, 0 vemos ?em ao ~er~os at~ntamente
o lcxto de Levi-Strauss, mais enigmanco,
malS lrredutlvel, entre
11.11
ureza e cul tura.
.
E nesse ponto que quero dete-los. 0 que e~contra~os na leI do
IllCCStositua-se como tal no nivel da rela<;:aolllconSClente com das
I >ing, a Coisa. 0 desejo pela mae nao p~der~a ser satisfeito pois el~ e
o (1m, 0 termino, a aboli<;:ao do mundo llltelro da demanda, que, eo
'1\IC estrutura
mais profundamente
0 i~co~s~iente
do ho~em. E na
pr6pria medida em que a fun<;:ao do pnnclplO do prazer e fazer com
'I lie 0 homem busque sempre aquilo qu~ ele deve re~ncontrar',mas que
11.10 poderi atingir, que nesse ponto resIde 0 essenClal, esse move!' essa
Icla<;:aoque se chama a lei da interdi<;:ao do incesto ..
Essa inspe<;:ao metafisica so merece mesmo ser re:lda se pudermos
(onhrma-la no nivel do discurso efetivo que pode VIr para 0 homem
.10 alcance de seu saber, do discurso pre-consciente
ou consciente, isto
,", cia lei efetiva, isto e, enfim, desses famosos dez mandamentos de
qllC ha pouco falava.
Esses mandamentos sao dez? Quem sabe, talvez sim. Tentei con tar
,I . novO voltando as fontes. Fui consultar meu exemplar de Silvestre de
S,lcy. E 0 que temos na Fran<;:a de mais pr?~imo dessas vers6es da
llfblia que exerceram uma influencia tao deClslva no pensamento e na

historia de outros povos, uma inaugurando a cultura eslava com sao
~irilo, uma omra, a versao autorizada dos ingleses, da qual se pode
dlzer que se nao a conhecemos de cor na terra deles somos excluidos.
Nao temos isso, mas aconselho-os, entre tanto, a se referirem a essa
ve~sao do seculo XVII, apesar de suas impropriedades e inexatid6es,
pOlS era a versao que as pessoas liam e sobre a qual geray6es de pastores escreveram e batalharam acerca da interpretayao de tal interdiyao,
presente ou pass ada, inscrita nos textos.
. Fui, port~nto, la pegar 0 texto desse Dedlogo que Deus articula
dlante de MOlses: no ter~ei~o dia do terceiro mes apos a saida do Egito,
na nevoa s~mbna do Sl?al, com relampagos e a interdiyao ao povo
de se ~proxl~ar. D~vo dlZer que gostaria, urn dia, de deixar a palavra
a alguem malS quallficado do que eu para analisar a serie dos avatares
que a articulayao significante desses dez mandamentos sofreu atraves
dos tempos, desde os textos hebraicos ate aquele em que se apresenta
no ramerrao dos versiculos-hemistiquios
do catequismo.
Esses dez mandamentos,
por mais negativos que pareyam _ fazem-nos sempre a observayao de que nao ha apenas 0 lado negativo da
moral, mas tambem 0 lado positivo - nao YOUdeter-me tanto no seu
carater interditivo, mas direi, como ja indiquei aqui, que talvez sejam
apenas os mandamentos da fala, quero dizer que explicitam aquilo sem
o que ~lao existe fala - eu nao disse discurso - possive!.
Del apenas uma indicayao, pois nao podia, entao, ir mais alem,
e retomo aqui essa trilha. Quero faze-Ios observar isto - nesses dez
mandamentos, que constituem aproximadamente
tudo 0 que, contra
tudo e ~ontra t?~~S, e admitido como mandamentos pelo conjunto da
huma~lda~e :lvlhzada - civilizada ou nao, ou quase, porem aquela
que nao 0 e nao a conhecemos a nao ser atraves de urn certo numero
de criptogramas, entao, vamos ater-nos a tal da civilizada -, nesses
dez ~andamentos,
em parte alguma esta assinalado que nao se deve
dormlr ~om a mae. Nao acho que 0 mandamento de honra-Ia possa
ser consld~rado como a menor indicayao nesse sentido, nem positivo
nem negauvo - apesar daquilo que se chama nas historias de Marius
e Olive de ftire une bonne maniere.21
as dez mandamentos, nao poderiamos, da proxima vez, interpreta-Ios como algo muito proximo daquilo que funciona efetivamente
no recalqu~ do inconsciente? Os dez mandamentos sao interpretaveis
~omo desunados a manter 0 sujeito a distincia de toda realizayao do
InCesto, como uma condiyao, e uma so, que e a de nos darmos conta

.I, quc a interdiyao do incesto nao e omra coisa senao a condiyao para
I II I(' SLl bsista a fala.
Isso traz-nos de volta a interrogayao sobre 0 sentido dos dez man.I.1lllcntoS uma vez que estao vinculados, da maneira mais profunda,
1'IlIilo que regula a distancia do sujeito a das Ding, uma vez que essa
.I1·,I.'lllciae justamente a condiyao da fala, uma vez que os dez manda111I'llIOS
sao a condiyao da subsistencia da fala como tal.
":stou apenas abordando nessa margem, mas, des de agora, que
1llIlguem, peyo-lhes, se detenha na ideia de que os dez mandamentos
I Ii.lln a condiyao de toda vida social. Pois, na verdade, como, sob urn
'"111'()angulo, nao se dar conta, simplesmente enunciando-os de que
, 1,·\.~aoa lista e 0 capitulo de nossas transay6es de cada instante? Eles
, pocm a dimensao de nossas ay6es como propriamente humanas. Em
'1\ III'()Stermos, passamos nosso tempo violando
os dez mandamentos,
I I' jllstamente
por isso que uma sociedade e possivel.
Para tal nao preciso chegar ao extremo dos paradoxos de um Bernard
.I, Mandeville que mostra, na Fdbula das abelhas, os vicios privados
1111
Itlarem a fortuna publica. Nao se trata disso, mas de ver a que res1IIIIIdc 0 carater de imanencia pre-consciente dos dez mand.amentos.
,..iI que retomarei as coisas da proxima vez - nao sem dar amda uma
1111.1
pela referencia essencial que utilizei quando falei, pela primeira
'II,
diante de voces, daquilo que se pode chamar de 0 real.
() real, disse-lhes eu, eo que se reencontra sempre no mesmo lu""II. Voces 0 vedo na historia da ciencia e dos p~nsamento~. D~~ essa
1111.1
C indispensavel para nos levar a grande cnse revoluclOnana da
IlIlIr:d, ou seja, ao questionamento
dos principios la on de eles devem
, I IL'questionados,
isto e, no nivel do imperativo. Este e 0 apice, ao
11I1'~1ll0
tempo, kantiano e sadista da Coisa, 0 que faz com que a moral
, IlIrne, por um lado, pura e simples aplicayao da maxima universal,
11111
Oll tro, puro e simples objeto.
I': cssencial compreender esse ponto para ver 0 passo que e trans11I1'dopor Freud. 0 que quero hoje simplesmente indicar e isto, que
11111
11oeta, que e um dos meus amigos, escreveu a certa altura - 0
1'lIIUl'rnado mal .1'6 merece ser levantado enquanto nao estivermos qu~tes
,(11//
1/ ideia da transcend encia de um bem qualquer que puder dztar
,I, 1'f'I'I'.I' ao homem. Ate ld a representa(ao exaltada do mal conservard seu
II/ii/III'
/Jalor revoluciondrio.
Jlois bem, 0 passo dado por Freud, no nivel do principio do prazer,
I II Ill· Illostrar-nos
que nao ha Bem Supremo - que 0 Bem Supremo,

que

e das_ D z~g,
.
que

'-

.

.

e a mae, 0 obJeto do lllcesto, e urn bem proibido
e qupenado ha O~tro bem. Tal e 0 fundamento, derrubado, invertido
em reu , da leI moral.
'
Trata-se agora de conceber de on de vem a lei mI'
.
b
.
ora pOsItIva, que
permaneceu
em llltacta, e de tal maneira que podemos literalmente
embPregando urn termo tornado celebre no cinema antes quebrar ;
ca era na parede a ve-Ia derrubada.
'

o

e

que significa? Significa,
essa a dire<;:ao na qual os estou en:eredando, que? que se buscou no lugar do objeto inencontravel
Justa~ent~ 0 obJ:to que se reencontra sempre na realidade. No lugar
do obJeto ImpossIvel de reencontrar (reachar) no nivel do rinei io do
prazer algo aconteceu que nao e nada mais do que isto, que s~ reen~ontra
se~pr~, ~as apresenta-se sob uma forma completamente fechada ce a
enIgmanca - 0 mundo da [{sica moderna
' g,

e
A Critica da razao prdtica.
A Filosofia na alcova.
Os dez mandamentos.
A Epistola aos Romanos.

7

no ~~ale~ t0 no de que, vedo voces, de~enrolou-se, efetivamente,
. 0 seculo XVIII, durante a Revolu<;:ao Prancesa, a crise da
mo~al, eIS a que a dourrina freudiana traz uma resposta. Ela introduz
aquI uma lu.z: q~e espero mostrar-Ihes que ainda nao liberou todas as
suas consequenclas.

Lllldcmos entrar 0 simplorio, fa<;:amo-lo sentar-se na primeira fila e
1"lglllltemos a ele 0 que Lacan quer dizer.
() simplorio levanta-se, vem ao quadro e explica - Lacan nos
I d.1dcsde 0 inicio do ana de das Ding nos seguintes termos - ele 0
I Illll 'a no imago
de urn mundo subjetivo que e aquele cuja economia,
I 1',llndo Freud, ele nos descreve ha anos. Esse mundo
subjetivo define,I
.Issim - 0 significante e, no homem, des de logo entronizado no
II(yel inconsciente, misturando suas referencias com as possibilidades
,II' orienta<;:ao que seu funcionamento de organismo natural de ser
\ IYOIhe confere.
I)esde logo, basta inscreve-lo desta forma neste quadro, colocando
,Id\ Oing no centro, e em volta 0 mundo subjetivo do inconsciente
IIIg:IIIizado em rela<;:6essignificantes, para voces verem a dificuldade
.II' sua representa<;:ao topologica. Pois esse das Ding esta justamente
Illl centro, no sentido de estar excluido. QueI' dizer que, na realidade,
I 1(·deve ser estabelecido
como exterior, esse das Ding, esse Outro pre111~l6ricoimpossivel de esquecer, do qual Freud afirma a necessidade
11.1posi<;:aoprimeira sob a forma de alguma coisa que e ent/remdet,
,dhcia'5 a mim, embora esteja no imago desse eu, alguma coisa que,
Illl nlvel do inconsciente, so uma representa<;:ao representa.

'I j'ata-se, portanto, de urn termo kantiano, para dize-Io expressaWahl, que destacarei para designar 0 bem em quesrao, Trata-se
.III ('onforto do sujej,to na medida em que, se ele se refere a das Ding
, '11110seu horizonte, funciona para ele 0 principio do prazer que da a
I, I (lnde se resolve uma tensao, segundo a formula freudiana, vinculada
IIIque chamaremos de os engodos bem-sucedidos - ou ainda melhor,
dl',!lOSque a realidade honra ou nao honra, Aqui, 0 signa quase con1111,1
com a moeda representativa, e evoca a frase que ha muito tempo
I II I l'grei num de meus primeiros discursos, aquele sobre a Causalidade
I,I!,/ltica, numa formula que inaugura urn de seus paragrafos - mais
1111 'IHe do

Digo
aLguma coisa
ai
um - sl'mp1
I q ue so, um.a representa(iio representa, Nao veJ'am
es p eonasmo pOl
duas coisas diferentes corr:o'
representa(ao e representa san aqui
Trata-se d
'1
',111
l~a 0 termo VorsteLLungsreprasentanz,
aqulo que, no 111conSClente re
'
presenta<;:ao como funra-o d
_'
Pdresenta como slgno a re'l'
e apreensao am'
1
al
representa<;:ao se representa uma vez q
1
ane~ra pe a qu toda
traz consigo,
ue e a evoca 0 em que das Ding

l'

~as, dizer 0 bem ja e uma metafora, urn atributo
qualifica as representa<;:6es na ordem db'
Tudo 0 que
0
na refra<;:ao, no sistema de decom
'_
em encontra-se tomado
dos trilhamentos
inconscientes
posl<;:ao q~~ lhe_imp6e ~ estrutura
1
nificante dos elementos E'
' a comp eXI ca<;:aono sIstema sig. so mente por mei d'
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relaciona com 0 que
ara 1
0 ISSOque 0 sUJelto se
seu bem, Seu bem ji
,~eci.se ~presenta em seu horizonte como
de uma composirao
siegnel,ll1fi
lca 0 como a resu1tante significativa
"
'l'
cante que se encont
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,
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am pro un amente
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I//I/ressiveis a nossos olhosftitos para os sinais do cambista,
Continuo com a imagem - os sinais do cambista ja estao pre,1'IlICSno fundo da estrutura inconsciente que se regula segundo a lei
III I /,ust e do Unlust, segundo a regra do Wunsch indestrutivel, avido
I It- rcpeti<;:ao, da repeti<;:ao dos signos,
E por meio disso que 0 sujeito
11'l\ulasua distincia a das Ding, fonte de todo Wahl em nivel de prin, (Ilio do prazer, e que fornece desde logo, mas em seu imago, aquilo
'Ill " segundo a referencia kantiana, e como aqueles que praticam a
I',i 'analise nao deixaram de faze-Io, nos qualificamos de das Cute des

( )/~iekts, 0 bom objeto,

para alem do principio do prazer, delineia-se 0 Cute,
no nivel inconsciente 0 que deveria for<;:arIIOSa recolocar a questao propriamente kantiana da causa noumenon,
I ),/s Ding apresenta-se ao nivel da experiencia inconsciente
como
dqLlilo que desde logo constitui a lei, Todavia e preciso dar a este
vllcabulo, a lei, a inflexao que toma nos jogos mais brutais da socie.I,lde elementar que um livro recente de Roger Vaillant evoca. Trata-se
11 ' Llma lei de capricho, arbitriria, de oraculo tambem, Llma lei de
..il\llos em que 0 sujeito nao esta garantido por nada, em rela<;:aoa
quc ele nao tem nenhuma Sicherung, para empregar ainda um termo
\',Intiano. E por isso que esse Cute, no nivel do inconsciente, e tam-'
ll(m, e no seu fundo, 0 mau objeto, do qual a articula<;:ao kleiniana
No horizonte,

Empregarei aqui um termo que a ena
1
'
formulas kantianas da Critica da raziio~ 't~ aqu~ e~ que a111datem as
tes no espirito poderao ve d d "
ra lca su, Clentemente presene aqueles ue nao as
r a e~lamente apreclar seu juSto valor _ fi
q
tem sufiClentemente presentes ou que ' d
nao
,aln
, ' zeram ' ate ag ora, a expenenCla desse 1ivro extraordin'
'
ba
vanos pontos de vista incito-os n
ana so
da memoria da cultura.
' esse ponto, a preencher as lacunas
A

'A

'

E impossivel progredirmos neste semina '
das pela etica psicanalitica se nao tiverem
no l~as questoes co10careferencia.
esse lvro como termo de
Que me baste ressaltar ne
'
"
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vista do hum
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mesmos, faze-lo aqui.
co, em que senndo podemos, nos
A

A'

A

'

,I,/I'Ding, introduzindo,

I.ll1lbem nos fala.
'rodavia e preciso dizer que das Ding, nesse nivel, nao e diferenciado
I Ol1l0 mau.
0 sujeito nao tem 0 menor acesso ao mau objeto, pois,
d\'sde logo, em rela<;:aoao bom objeto ele se mantem a distincia. Ele
I, nao pode suportar 0 extremo bem que das Ding the pode trazer,
ql1:\l1to mais se situar em rela<;:ao ao mau objeto. Ele pode gemer,
l'xplodir, amaldi<;:oar, ele nao entende - nada aqui se articula, nem

mesmo pela metafora. Ele faz sintomas com
d'
.
sao, originalmente, sintomas de defesa'
0 se lZ, e esses SlUtoma~
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. ~udo 0 que resta no sintoma e vinculado '
,
.
vIda a roupa. Mas a direra- d
d d ,.
. a roupa, a zombana de)' 0 a ver a e e lUdIC d
b
b
so b a Vorstellung mentirosa d
H '
a a, so uma co errura,
ao que nao aconteceu no maomroupa.d a uma alusao, de forma opaca,
ento a prim e1ra
'
dsegunda. Algo que nao foi apree '1
" al
recor a<;:ao,mas na
nSlve onglU mente, s6-depois23 0 e, e

III IIlll'1'llledio dessa transforma<;:ao mentirosa -proton pseudos. E por
I" ,11,\soque temos a indica<;:aodo que, no sujeito, marca para sempre
, I II I.H,·:IO
com das Ding como mau - que ele nao pode, no entanto,
I '1111111.11'
que seja mau de outra maneira que nao seja pelo sintoma.
I I', 0 que a experiencia do inconsciente for<;:a-nos a acrescentar a
III. ,I', prcmissas quando
retomamos a interroga<;:ao etica tal como
1111
I III11cadaao longo
dos tempos e tal como foi-nos legada na etica
I 11111,111:1,
uma vez que esta permanece - em nossa reBexao, senao em
II"
I ('xperiencia - Q ponto ate onde as coisas foram levadas.
1\ vi:l na qual os principios eticos se formulam, na medida em que
I IIIlpocm a consciencia ou que estao sempre prestes a emergir do
1'" I ollSciente como mandamentos,
tern a mais estreita rela<;:aocom
II I 1',IIndo principio
introduzido por Freud, ou seja, 0 principio de
, dld,ldc.
( ) principio de realidade e 0 correlato dialetico do principio do
III "VI'.
Urn nao e apenas, como se acredita inicialmente, a aplica<;:ao
•II I IIIIIinua<;:aodo outro, cada urn e verdadeiramente 0 correlato polar
III/11111'0,
sem 0 qual nem urn nem outro teria sentido. Somos agora
I. ,1,le IS, uma vez mais, a aprofundar 0 principio de realidade tal como
II 1II('sindiquei no horizonte da experiencia paran6ica.
( ) principio de realidade nao e simplesmente, tal como aparece no
I III IIII/rf, a amostragem que se produz, as vezes no nivel do sistema,
1111
do sistema da "Wahrnehmungsbewusstsein. Ele nao funciona apenas
1111 II(Veidesse sistema pelo qual 0 sujeito, aferindo na realidade 0 que
IIII'd:) 0 sinal de uma realidade presente, pode corrigir a adequa<;:ao
.III ~llrgimento engodador da Vorstellung tal como e provocada pela
" 1'('\ i<yaono nive! do principio do prazer. Ele e algo mais, A realidade
,. I (.Ioca para 0 homem,
e e por isso que e!a 0 interessa, como sendo
I ,I I Iliurada, e como sendo 0 que se apresenta em sua experiencia como
I' 'I'I . retorna sempre ao mesmo lugar.
Mostrei-lhes isso no momenta em que fazia 0 comenrario do pre1,I(,IlICSchreber. A fun<;:aodos astros no sistema delirante desse sujeito
I \('1I1plar indica-nos, a maneira de uma bussola, a estre!a polar da
11-1. H;:I
0 do homem
com 0 real. 0 estudo da hist6ria da ciencia torna
, rossfmil a mesma coisa. Nao e mesmo singular, paradoxal, que seja
I ," IS TVa<;:ao
feita pelo pastor, pelo marinheiro mediterraneo, do retorno
,Ill rllcsmo lugar do objeto que parece menos interessar
a experiencia
l'II'll:lna0 astro, que indica para 0 agricultor quando convem semear
,I II Irigo? Pensem no pape! tao importante
que as Pleiades desempeIII

nharam no itinerario da marinha mediterranea. Nao e consideravel
que seja ~ observa<;:aodo retorno dos astros sempre ao mesmo lugar que,
pro~segullldo atr,aves dos tempos, desemboca nessa estrutura<;:ao da
realldade pela fislCa que se chama ciencia? As leis fecundas desceram
do ceu para a terra, da fisica peripatetica a Galileu. Mas da terra,
onde se reencontra as leis do ceu, a fisica galileana volta a subir ao ceu
most~ando-nos que os astros nao sao nada daquilo que inicialmente se
acredltara, que nao sao incorruptiveis, que estao submetidos as mesmas
leis que 0 mundo terrestre.
Mais ~i~da, se, urn passo decisivo na historia da ciencia ja foi dado
pelo admlravel NlColau de eusa, urn dos primeiros a formular que os
as_trosnao sao incorruptfveis, sabemos, nos, ainda mais, que poderiam
nao estar no mesmo lugar.
Destarte, a exigencia primeira que nos fez, atraves da historia,
sulcar a estrutura<;:ao do real para disso constituir a ciencia, suprem~n;en~e e~caz: mas tambem supremamente
decepcionante,
essa
eXlgenCla pnmell'a que e a de das Dingencontrar 0 que se repete,
o que ,retorna e nos garante retornar ao mesmo lugar - impeliunos ate 0 ponto extremo em que estamos, em que podemos colocar
todos os lugares em questao e onde nada mais, nessa realidade que
aprendemos tao admiravelmente a trans tomar, responde a esse apelo
da seguran<;:a do retorno.
No entanto, e nessa pesquisa do que retorna sempre ao mesmo lugar
que,permanece apenso 0 que se elaborou ao longo dos tempos sobre
aqurlo que cham am os de etica. A etica nao e 0 simples fato de haver
obriga<;:6es, urn la<;:oque encadeia, ordena e constitui a lei da sociedad~. Ha tambem aquilo a que nos referimos tao freqiientemente
aqul com 0 termo de estruturas elementares do parentesco - da
pro?riedade ,igual~e~t~ e da troca dos bens - que faz com que, nas
sOCledades dltas pnmlnvas - entendam pOl' isto todas as sociedades
em seu nlvel de base -, 0 homem constitua-se, ele mesmo, signo,
elemento, objeto da troca regulada, de que 0 estudo de urn Claude
Levi-Strauss mostra-lhes 0 carateI' seguro em sua relativa inconsciencia.
que, atraves das gera<;:6es,preside a essa nova ordem sobrenatural das
estruturas e exatamente 0 que da a razao da submissao do homem a lei
do inconsciente. Mas a etica come<;:a, todavia, para alem disso.
Ela come<;:ano momenta em que 0 sujeito coloca a questao desse
bem que buscara inconscientemente
nas estruturas sociais - e onde
da mesma feita, foi levado a descobrir a liga<;:aoprofunda pela qual ~

o

'\' II \~' apresenta para ele como lei esra estr~ita~ente ligado a propr~a
1111 tIIra do desejo. Se ele nao descobre Imedlatamente
esse d.esejo
1111,d que a explora<;:ao freudiana descobriu com 0 nome de.desejo do
1IIII'\to, descobre 0 que articula sua conduta de uma .maneIr~ t~ q~e
" llhj 'to de seu desejo seja, para ele, sempre manndo a dl~tancl~.
I ,I disrancia nao e completamente
uma disrancia, e uma disrancia
Ilillilla que se chama proximidade, que nao e identica a ele ~esmo,
'\,11' Ihc e literal mente proxima, no sentido em que se pode dizer que
" Ntl/mmensch do qual Freud nos fala no fundamento da coisa e 0
I II pr6ximo.
..'
Sl' algo, no apice do mandamento enco, termllla de uma ~anelra
I IIIl'sLl'anha, tao escandalosa para 0 senti men to de alguns, arnculan,III Sl' sob a forma do Amards teu proximo como a ti mesmo, e pOl' ser
11IIlprioa lei da rela<;:aodo sujeito hum~no c~~sigo mesmo que :le se
'1lilSlitua, ele mesmo, como seu propno proxImo em sua rela<;:aoao
I II dcsejo.
.'
0mo
Minha tese e de que alei moral se arncula com a v~sada do :eal c:.
I d. do real na medida em que ele pode ser a garanna da COlsa. E pOl'
I ',I) que lhes convido a se interessare~ p~lo que po~e~os chamaI' de 0
II IIll: da crise da etica, e que lhes deslgnel, des de 0 llllClO, como sendo
III lIlada ao momento em que aparece a Critica da razlio prdtica.

\ \-1 ica kantiana surge no momento em que se desc~rtina 0 e!ei~o
.\1"orientador da fisica, que chegou a seu ponto de llldepende?~la
I III rcla<;:ao a das Ding,
das Ding humano, sob a forma da frSlca
IIIWlonlana.
I:~a fisica newtoniana que for<;:aKant a uma revisao radical da fun, ,II)da razao enquanto pura, e e enquanto expressamente apensa a esse
'!"l'slionamento de origem cientffica que se p~op6: a nos uma moral
, IIj,lSarestas, em seu rigor, nunca puderam ate entao nem mesmo ser
I III r 'Vistas _ essa moral que se destaca expressamente de toda ref~II Ill,j;l a urn objeto, qualquer que seja, da afei<;:ao,de toda re~er.encia
IIIque Kant chama de pathologisches Objekt, urn objeto patolo?lCo, 0
'\,11' quer apenas dizer urn objeto de uma paixao, qualq~e~ que seJa ela.
Ncnhum Wohl, que seja 0 nosso ou 0 do noss~ proxm~o: nao de~e
I IIIra r como tal na finalidade
da a<;:aomoral. A limca defim<;:ao da a<;:ao

moral posslvel e aquela cuja formula bem conhecida e dada por Kant-

Paz de tal modo que a mdxima de tua a~liopossa ser tomada como uma
m,ax,ima universal. A aC;,ao,so e, p~rtanto, moral na medida em que ela
so e comandada

pelo UnlCOmotivo que a maxima articula. Traduzir

All?e:neine por universal coloca urn pequeno problema, pois e mais
proximo ?e com urn. Kant opoe geral a universal, que ele retoma sob a
~orma lat~na mdet~rmmac;~o.

0

que bem prova que algo e aqui deixado numa certa

!!a~dle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit
zuglezch als Prznz? ,eznerallgemeinen Gesetzgebung gelten kanne. Age de
tal modo que a maxzma da tua vontade possa sempre valer como principio
de uma legisla~lioque seja para todos,
Essa formula, que e, como voces sabem, a formula central da etica
de Kant~ e ~or ele levada adiante as mais extremadas conseqiiencias,
Esse radlCahsmo chega ate a esse paradoxo, que, no final das contas,
a gute Willen, a .boa vontade, se coloca como exclusiva de toda ac;ao
b~nefica. Para dlZer a verdade, creio que a efetuac;ao de uma subjetividade que merec;a ser chamada de contemporanea,
de urn homem
de no~sos dias, que tern a sorte de ter nascido em nossa epoca, nao
pode ignorar esse texto. Ressalto isto assim, assim, pois a gente pode
abster-se de tudo - 0 vizinho da direita e 0 vizinho da esquerda sao
da ,n~ssa epoca, se ,nao proximos pelo menos personagens bastante
proximos volumetncamente
para nos impedir de cair no chao. Mas
e preciso ter atravessado a prova da leitura desse texto para medir
o carater extre~ista, e quase insensato, do ponto em que nos acua
algo que pOSSUl,contudo, sua presenc;a na historia - a existencia a
insistencia da ciencia.
'
, Se ev!denteme~:e ninguem jamais pode - 0 proprio Kant nao duvidav~ diSSOurn so mstante - colocar em pratica, de alguma mane ira,
tal axlOm~ moral, contudo nao e indiferente dar-se conta do ponto a
que as cOlS~Schegaram. Para dizer a verdade, lanc;amos uma grande
po~t.e a maiS na relac;ao com a realidade. Ja ha algum tempo a propria
estetlca transcendentalestou falando daquilo que e designado desta
maneira na Crftica da :azlio pura ~ pode ser colocada em causa, pelo
~~nos no plano desse Jogo de escnturac;ao em que atualmente a teoria
f!sica vem despontar. Da{, no ponto a que chegamos de nossa ciencia,
uma renovac;ao: um esclarecimento do imperativo categorico poderia
expressar-se aSSim, empregando a linguagem da eletronica e da automac;ao - Nunca ajas senlio de modo que tua a~liopossa serprogramada.
que nos faz dar urn passo a mais no senti do de um desprendimento,

o

IIIHlamais acentuado,

se nao

0

mais acentuado,

em relac;ao aquilo que

llama de um Bern Supremo.
''",ntendam b~m isto - Kant convida-nos, quando consi.deramos
I 111;\x.imaque regula nossa ac;ao, a considera-la por urn instante
,"lIlO a lei de uma natureza na qual sedamos convocados a viver.
I' ,'sse, parece-lhe, 0 aparelho que nos fara repelir com horror essa
1111,Iquela das maximas as quais nossoS pendores de born grado nos
1II.Istariam, Da-nos exemplos a respeito disso, e nao deixa de ser in"' Il'ssante tomar nota deles concretamente, pois, por mais evidentes
'I'll' parec;am, podem prestar-se, pelo menos para 0 analista, a alguma
II Ilvxao. Mas observem que ele nos diz as leis de uma natureza, nao de
///1/11 sociedade, E mais do que evidente que nao apenas as sociedades
IVI'I11muito bem com referencias a leis que estao longe de suportar
t 1 "\labelecimento
de uma aplicac;ao universal, mas bem mais, como
II IIll:Sindiquei da ultima vez, e pela transgressao dessas maximas que
t

\

I \ociedades prosperam.
',j'ata-se, portanto, da referencia mental a uma natureza na medida
, III que esta e ordenada por leis de urn objeto construldo por ocasiao
.1,1 questao que nos colocamos sobre a materia de nossa regra de
t llilduta. Isso tern conseqiiencias
notaveis, nas quais nao YOU entrar
IIII"d iatamente.
Quero apenas aqui, para operar 0 efeito de choque, efeito de abrir
'1', olhos, que me parece necessario no caminho de nossO progresso,
1 Ill' los notar isto se a Crftica da razlioprdtica foi lanc;ada em 1788,
I II' anos depois da primeira
edic;ao da Crftica da razlio pura, ha urn
t IIIIro Iivro que, este, foi lanc;ado seis anos depois
da Crftica da razlio
It11i/ita, mais ou menos nos dias que se seguiram ao Termidor, em
III) ,e que se chama A Pilosofia na alcova,
II hlosofia na alcova, como todos voces sabem, acho eu, e a o~ra de
11111
I' 'I'to marques de Sade, celebre por divers as razoes. Sua celebndade
,II n 'andalo nao deixou, no inkio, de acompanhar-se de grandes inl.llll'lI1ios, e, pode-se dizer, de abuso de poder cometido a seu respeito,
1"11\ 'k tambem ficou no cativeiro uns vinte e cinco anos, 0 que.e muito
1111,1 :tlguem que, meu Deus, nao cometeu,
a no~so co~heClm~nto,
ia de
lit I d III111crime essencial, e que chega aos nossOS dias, na ideolog
tll',III1S,a tal ponto de promoc;ao que se poderia tambem dizer que
1lIl\lH)I'ta, pelo menos, algo de confuso, se nao de excessivo.
I\inda que possa passar, aos olhos de alguns, como que comport 111110 a abertura
para certos divertimentos, a obra do marques de
I

"',.........--"-------------------~

Sa~e nao e: propriamente falando, das mais regozijantes, e as partes
mals aprecladas podem parecer tambem as mais chatas. Mas nao s('
pode pretender que the falte coerencia e, em suma, sao exatament('
os criterios kantianos os que ela destaca para justificar as posic;:6es do
que se pode chamar de uma especie de antimoral.
Seu paradoxa e sustentado com a maior coerencia nesse livro qu('
se intitula A Filosojia na alcova. Urn pequeno trecho encontra-se a(
incluido que, vista 0 conjunto dos ouvidos que me escutam, eo unico
que recomendo expressamente a leitura - Franceses, mais um esfor[()

para serem republicanos.
Apos esse apelo, suposto ser colhido por urn movimento de folhetos que se agitam nesse momento na Paris revolucionaria, 0 marques
de Sade nos prop6e como maxima universal de nossa conduta, vista
o que, nas premissas desse livro, consiste a ruina das autoridades, 0
advento de uma verdadeira republica, 0 contrario do que pode ser atc
entao considerado como 0 minimo vital de uma vida moral viavel .
coerente.
E, na verdade, ele nao sustenta nada mal isso. Nao e absolutamente
P?r acaso que encontramos inicialmente na Filosojia na alcova urn eloglO da calunia. A calunia, diz-nos ele, nao poderia, em nenhum caso,
ser nociva - se ela imputa a nosso proximo algo muito pior do que se
pode com razao atribuir-lhe, ela tern por merito alertar-nos contra suas
empreitadas. E prossegue deste modo, justificando ponto por ponto 0
de.rrubamemo dos imperativos fundamentais da lei moral, e preconizando
o mcesto, 0 adulterio, 0 roubo e tudo 0 que voces podem acrescemar.
Peguem 0 comrario de todas as leis do Decalogo e terao a exposic;:ao coerente de algo cujo movel final articula-se em suma assim - tomemos
como maxima universal de nossa ac;:ao 0 direita de gozar de outrem,
quem quer que seja, como instrumento de nosso prazer.
Sade demonstra, com muita coerencia, que, uma vez universalizada
essa lei, se ela confere aos libertinos a livre disposic;:ao de todas as mulheres indistintameme, consentindo elas ou nao, libera-as inversameme
de todos os deveres que uma sociedade civilizada lhes imp6e em suas
relac;:6es conjugais, matrimoniais e outras. Essa concepc;:ao abre todas
as comportas que el.e prop6e imaginariamente no horizome do desejo,
cada urn sendo sohCltado a levar a seu extremo as exigencias de sua
cobic;:a e de realiza-las.
Se a mesma abertura e dada a todos, ver-se-a 0 que sera uma sociedade natural. Nossa repugnancia pode ser legitimamente assimilada ao

tilll Kant, ele mesmo, pretende eliminar dos criterios da ac;:aomoral,
lill ,,('j:l, a urn elemento sentimental.
eliminado d-a moral todo elemento de sentimenta, se no-lo _
I. 111,lm,se se invalida
todo guia que exista em nosso sentimento, de
11111110
extremo 0 mundo sadista e concebivelmesmo que ele seja
I II ,Ivesso e sua caricatura
- como uma das efetivac;:6es possiveis do
1IIIIIIdogovernado por uma etica radical, pela etica kantiana tal como
II \l' inscreve em 1788.
( :reiam-me, nao faltam ressonancias kantianas nas tentativas de
I' Illulac;:ao moral que se encontra numa vasta literatura que pode11111,\
chamar de libertina, a do homem do prazer, que e uma forma
11',II,tlmente caricatural deste problema que durante ta~to tempo
1"I'llCUpOU 0 Antigo Regime ao longo dos tempos, e ISta, desde
II Ill'lon - a educac;:ao das meninas. Voces veem isso levado ate as
11,1.\
mais humoristicamente
paradoxa is consequencias em A cortina
/, "I/litada de Mirabeau.
Jlois bern, tocamos aqui naquilo pelo qual, em sua busca de justifiI 11,,10,
de assentamento, de apoio, no sentido da referencia ao principio
III Il'alidade, a etica encontra seu proprio impedimento, seu fracasso1111('1'0
dizer, onde explode uma aporia da articulac;:ao mental que se
I Il.lma etica. Da mesma forma que a etica kamiana nao tern outra
IlIlIlinuac;:ao senao esse exercicio ginastico, cuja func;:ao formadora
1',11,1todo aquele que pensa ja fiz voces notarem, da mesma forma a
I 11l':I
sadista nao teve especie alguma de continuac;:ao social. Emendam
1Il'Illque nao sei se os franceses fizeram verdadeiramente
urn esforc;:o
1',11:1serem republicanos, mas seguramente, assi~ como os out~os
I" .vos da Terra, e mesmo aqueles que fizeram de?o~s d,eles rev~luc;:oes
III1lIamais atrevidas, mais ambiciosas, mais radicals amda, deIXaram
I '01
rilamente intactas as bases, que eu qualificaria de religiosas, dos dez
1Il,ll1damentos, levando-os mesmo ate urn grau em que a denotac;:ao
1111
riLana se vai acusando cad a vez mais. Chegou-se ao ponto em que
II1I1chefe de urn grande Estado socialista, indo visitar as civilizac;:6es
I lIl'xistentes, escandaliza-se ao ver as margens do oceano Pacifico as
t1,IIH,:arinasdo nobre pais da America levantarem a perna urn pouco
dlo demais.
Encontramo-nos
ai, contudo, diante de uma questao - precisa1I1l'Illea questao da relac;:aocom das Ding.
Essa relac;:ao parece-me, tambem, suficientemente
ressaltada no
11'1ciro capitulo que concerne aos moveis da razao pura pratica. Com

'(' c

efeito, Kant admite, contudo, um correlato sentimental da lei moral em
sua pureza, e, mui singularmente, rogo-Ihes que anotem isto, segundo
pa~agrafo dessa terceira parte - nao e outra coisa senao a propria dor.
LelO-lhes a passagem - Por conseguinte, podemos ver a priori que a lei

moral comoprincipio de determinafao da vontade, pela mesma razao que
ela causa danos a todas as nossasinclinafoes, deve produzir um sentimento
que pode ser chamado de dor. E e esse aqui 0 primeiro, e talvez 0 unico
casoem que nos sejapermitido determinar, por conceitos a priori, a relafao
de um conhecimento; que vem deste modo da razao pur a prdtica, com 0
sentimento do prazer ou do penar.
Em suma, Kant tern a mesma opiniao de Sade. Pois, para atingir
absolutamente das Ding, para abrir todas as comportas do desejo, 0
que Sade nos mostra no horizonte? Essencialmente a dor. A dor de
outrem e, igualmente, a dor propria do sujeito, pois sao, no casa,
apenas uma so e mesma coisa. 0 extremo do prazer, na medida em
que consiste em fOf<;:ar0 acesso a Coisa, nos nao podemos suporta10. Eo que constitui 0 lado derrisorio, 0 lado - para empregar urn
termo popular - maniaco que salta a nossos olhos nas constru<;:6es
romanceadas de um Sade - a cada instante se manifesta 0 mal-estar
da constru<;:ao viva, exatamente isso que torna tao dificil, para nossos
neuroticos, a connssao de algumas de suas fantasias.
As fantasias, com efeito, num certo grau, num certo limite, nao
Suportam a revelayao da fala.

Ei-nos, portanto, trazidos de volta a lei moral na medida em que ela
se encarna num certo mimero de mandamentos. Quero dizer esses dez
mandamentos cuja reuniao encontra-se na origem, nao tao perdida no
passado, de um povo que se distingue, ele proprio, como eleito.
?i~se-Ihes que, esses mandamentos, conviria retoma-Ios. Indiquei,
da ul~lma vez, que existe ai um estudo a ser feito para 0 qual eu convocana u~ de voces como representante de uma tradiyao de teologia
moral. Dlversas quest6es mereceriam que nelas nos detivessemos. Falei
do numero de mandamentos,
mas ha tambem sua forma, a maneira
pela qual nos sao transmitidos no futuro. Chamaria, de muito bom
grado, para ajudar-me, alguem que tivesse bastante pratica do hebraico
para poder responder-me. No texto hebraico, sera tambem um futuro,

1.1alguma forma de volitivo que e empregada no Deuteronomio e nos
NI/II/eros, em que vemos as primeiras formulay6es do D~go?
I

() que quero abordar hoje e somente seu carater privil~giado em
II 1.1<;;\0
a estrutura da lei. Eu que ria, hoje, deter-me em dOlS deles.
I)evo deixar de lado as imensas quest6es que sao colocadas pela
Illol11ulgayao desses dez mandamentos
.por :lgo ~~e se an uncia
1111110
- Sou 0 que SOU.24 Convem, com efelto, nao sohcltar 0 texto no
I IIIido de uma metafisica grega traduzindo
aquele que e, ou ate mesmo
,I'll/tie que sou. 1 am that 1 am, a traduyao inglesa, e mais proxima, no
111I,ndos hebraistas, do que signinca a articulayao do verslculo. Talvez
I II me engane,
mas, nao conhecendo 0 hebraico e esperando 0 que
1"1(kria ser-me trazido como complemento de informayao, renro-me
" Illelhores autoridades e creio-as sem equivoco.
I~sseSou 0 que sou anuncia-se, inicialmente, acerca de um pequeno
IIlIVO como sendo aquele que 0 tirou das mi~erias d.o Egito, e comey: a
III i 'ular Nao terds outro deus diante de mzm. DelXO aberta a questao
.I. saber 0 que quer dizer diante de mim. Querera dizer que quando
11.10se esra diante de Deus, isto e, fora de Canaa, a adorayao de outros
.I1·IISCS
nao e, para 0 judeu nel, inconcebivel? Um texto do segundo
, ,1I11Uel,na boca de Davi, deixa-o aparecer.
I;ato e que 0 segundo mandamento, aquele que exclui formalmente
11.10 apenas todo culto, mas toda imagem, toda representayao
do qu:
I \1:1no ceu, na terra, no abismo,
parece-me mostrar que 0 que esta
I III questao encontra-se numa relayao totalmen~e ?art~cular com_ a
lIl'i~'ao humana em seu conjunto. Em suma, a ehmmayao da funyao
11.1imaginario se oferece a meus olhos, e acho que aos de voces tam111'111,
como 0 principio da relayao com 0 simbolico, no sentido em
11"1' aqui compreendemos, isto e, em suma, com a fala. Ele encontra
I \lla condiyao
principal.
I)eixo de lado 0 repouso do shabat, mas creio que esse imperativo
I I raordinario grayas ao qual, num pais de mestres e senhores: vemos
1111(
la um dia por semana se passar numa inocupayao que, no dlzer dos
III()v~rbios humoristicos, nao deixa ao homem comum meio-termo
I IIIrc a ocupayao
do amor ou 0 tedio mais sombrio, essa suspensao, esse
.11 io, introduz seguramente na vida humana 0 sinal de urn furo, de um
11011,1
:dem em relayao a qualquer lei da utilidade. Pare~e-me .haver por
11.1 'onexao mais proxima em cuja pista estamos aqUl camll1hando.
Ikixo de lado a interdiyao do assassinato, pois, teremos de a ela
1.1 r a proposito
do alcance respectivo do ato e de sua retribuiyao.

I"

Quero chegar a interdi<;:ao da mentira, uma vez que ela torna a encoll
trar 0 que se apresentou a nos como a rela<;:aoessencial do homem com
a Coisa, ~ma vez que e c~mandada pelo principio do prazer, ou seja,
essa mentIra com a quallIdamos todos os dias no inconsciente.

o Nao mentirds eo mandamento em que, para nos, faz-se sentir, da
maneira mais tangivel, 0 intimo la<;:odo desejo, em sua fun<;:aoestrutura~te, com a l~i. Na verdade, esse mandamento esta ai para nos fazel'
sentlr.a verd~deITa fun<;:aoda lei. E eu nada melhor posso fazer alem d
~proxu~ar dIStO.Osofisma pelo qual se manifesta ao maximo 0 tipo de
mgenUldade malS oposto aquele da discussao judaica, talmudica, isto e,
o paradoxa de Epimenides, aquele que sustenta que todos os homens
sa~ me~tirosos: Que digo, indo adiante com a articula<;:ao que lhe
del do mcon~Clente, que digo? - responde 0 sofisma _ senao que
eu mesmo mInto, e que deste modo nada posso Sustentar de valido
~o ~ue diz respeito nao apenas a fun<;:ao da verdade, mas a propria
slgnlfica<;:ao da mentira.
. 0 Nao r:z.entirds,preceito negativo, tem pOl' fun<;:aoretirar do enunc~ado 0 sUJel~o da enuncia~ao. Lembrem-se do grafo. E justamente
al - na medlda em que mmto, que recalco, que sou eu, mentiroso,
quem fala - que posso dizer Nao mentirds. Nesse Nao mentirds
como lei, esta induida a possibilidade da mentira como 0 desejo mai~
fundamental.
Vou-Ihes dar uma prova disso, que a meu vel' nao deixa de ser
valida. E a celebre formula de Proudhon - A propriedade eo roubo.
Vma Outra prova sao os gritos de ulcerados que sol tam os advogados
desde que se trata, sob uma forma sempre mais ou menos funambulesca e mitica,. de fazer um detector de mentiras entrar em jogo.
Devemos conduIT que 0 respeito da pessoa humana e 0 direito de
• ;> I
'
mentIr. sso e seguramente uma questao, e responder sim, certamente
nao e uma resposta. Como se poderia dizer, a questao nao e assim
tao simples.
. De on~e vem essa insu~r~i<;:aodiante do fato de que algo possa redua questao da fala do sUJelto a uma aplica<;:aouniversalmente objetivante? E que essa fala, ela propria, nao sabe 0 que diz quando mente,
e q,ue, pOl' out~o lado: ~e~tindo ha alguma verdade que ela promove.
E e. nessa fu~<;:ao antmomlCa, que a fala condiciona, entre 0 desejo e
a leI, que resIde 0 movel primordial que faz desse mandamento, entre
os outros dez, uma das pedras angulares do que podemos chamaI' de a
condi<;:ao humana, na medida em que ela merece ser respeitada.
ZIT

( ;omo 0 tempo esra passando, YOUsaltar.um pouco mais lo~ge para
,1111".11',
enfim, ao que constit~i, hoje, 0 aPICe de nossa reflexao sobre
I I(·1:t<;:6es
do des'ejo e da lei. E 0 famoso mandamento que se e~pres:a
1,'.1111
- ele faz sempre sorrir, mas quando se pensa bem 0 so.rns~ nao
.1111
,I muito Nao cobiifards a mulher do proximo. Nao cobzifar~s sua
, 1111, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boz, nem
, 1/ iI/mento, nem nada do que lhe pertence.
..
,.
( 'olocar a mulher entre a casa e 0 burrico sugeriu, pOl' dlversas ldelas,
'I' j(' ~e poderia vel' at as exigencias de uma sociedade primitiva -. be,11I(1I0S,cabritos, ratos, a turcalhada.25 Pois bem, eu n.ao penso assll~.
/':ssalei, sempre viva no cora<;:aode homens q~e a vlOlam a cada dla,
Iwlo menos no que diz respeito a mulher do pr~xlmo, dev~ certam~nte
II I' :t1guma rela<;:aocom 0 que e aqui nosso obJeto, ou sep, das Dzn~.
Pois nao se trata aqui, de modo algum, de um bem qualquer. Nao
,I I rata,' de modo
algum, daquilo que constitui a lei d~ troca e co~re
,om uma legalidade, digamos, divertida, com uma Szcherung socIal,
I" 1110vimentos, 0 impetus dos instintos humanos. Trata-se de algo ~ue
It!quire seu valor pelo fato de que ne~hum desses objetos nao delxa
,1(·ler a mais estreita rela<;:aocom aqUllo no qual 0 ser humano pode
ll'\lOusar-se como sendo das Trude, das Ding, nao na medida em q.ue
l·k· e seu bem, mas 0 bem em que ele se repousa. Po'-cre~ce~~odas.Dzng
, 0!1100 proprio correlato da lei da fala ~~ su~ n;a.ls pnml~lva o~'lge~,
IIl'sse sentido que esse das Ding estava p no mIClO, que e a pnmeua
I oisa que pode separar-se de tudo 0 que 0 sujeito co~e<;:ou : nomear
(. a articular, que a propria cobi<;:a em ques.tao se dltl?e, nao a u~a
I oisa qualquer
que eu deseje, mas a uma COlsana medlda em que e a
( :oisa de meu proximo.
.
E na medida em que preserva essa distincia da COlsa enquanto
lill1dada pela fala mesma que esse mandamento adquire seu valor .
Mas a{, onde vamos parar?
.
.
E a Lei a Coisa? De modo algum. Mas eu nao conheCl a ~Olsa
,mao pela Lei. Porque nao teria id~ia da concupiscencia se ~ LeI nao
(I issesse - Nao cobi<;:aris. Foi a COlsa, portanto, que, aprovel~ando-se
<laocasiao que the foi dada pelo man~amen.to, excitou em mlm todas
,IS concupiscencias;
porque sem a LeI a ~Olsa estava morta. Quan~o
l'lI estava sem a Lei, eu vivia; mas, sobrevmdo 0 mandamento, ~ COlsa
rccobrou vida, e eu morri. Assim 0 mandamento que me devla d~~ a
vida conduziu-me a morte. Porque a Coisa, aproveitando da ocaSlao
,
d . d
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do mandamento, seduziu-me, e pOl' ele fez-me eseJo e morte.

d
Imagino que, ja ha alguns instantes, alguns dentre voces pelo men os
descon£lam de que nao sou mais eu quem fala. Com efeito, com a
exce<;:aode uma pequena modi£lca<;:ao - Coisa no lugar de pecadoeste e 0 discurso de sao Paulo concemindo as rela<;:oesda lei e do pecado, Epistola aos Romanos, capitulo 7, paragrafo 7.
Pense 0 que se quiser em certos meios, voces nao tedo razao em
acreditar que os auto res sagrados nao sejam uma boa leitura. Quanto
a mim, so encontrei recompensas de nela mergulhar, e mui especialmente este, que lhes indico como dever de ferias, far-Ihes-a bastantc
companhia.
A rela<;:aoentre a Coisa e a Lei nao poderia ser mais bem de£lnida
do que nesses termos. E aqui que a retomaremos. A rela<;:aodialetica do
desejo com a Lei faz nosso desejo nao arder senao numa rela<;:aocom a
Lei, pela qual ele se toma desejo de morte. E somente pelo faro da Lei
que 0 pecado, hamartia, 0 que em grego quer dizer falta (manque), c
nao-participa<;:ao a Coisa, adquire urn carateI' desmesurado, hiperbolico. A descoberta freudiana, a etica psicanalftica deixam-nos suspensos
a essa dialetica? Temos de explorar 0 que 0 ser humano, ao longo dos
tempos, foi capaz de elaborar que transgredisse essa Lei, colocando-o
numa relac;:aocom 0 desejo que ultrapassasse esse vinculo de interdi<;:ao,
e introduzisse, por cima da moral, uma erotica.
Nao acho que voces devam £leal' espantados com uma tal questao,
pois, foi 0 que £lzeram todas as religioes, todos os misticismos, tudo 0
que Kant chama, com urn certo desdem, de Religionsschwarmereien,
devaneios religiosos - e bem difkil traduzir. 0 que e, senao uma
maneira de reencontrar, a certa altura para alem da lei, a rela<;:aocom
das Ding? Certamente, ha outras. Certamente, falando de erotica,
teremos nos de falar do que se fomentou, ao longo dos tempos, d '
regras do amor. Freud diz num dado momento que poderia ter falado
de sua doutrina como uma erotica, mas, diz ele, nao 0 £lz porque teria
sido ceder nas palavras, e quem cede nas palavras cede nas coisas - ell
falei de teoria da sexualidade.
E verdade - Freud colocou no primeiro plano da interroga<;:ao etica
a rela<;:aosimples entre 0 homem e a mulher. Coisa muito singular, as
coisas nada £lzeram de melhor do que £lcarem no mesmo ponto. A que
tao de das Ding permanece, hoje, suspensa ao que existe de aberto, (k
faltoso, de hiante, no centro de nosso desejo, Eu diria, se me permitir 'Ill
este jogo de palavras, que se trata para nos de saber 0 que podemos faz 'I
desse dano para transforma-Io em dama, em nossa dama.

.
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sorriam desse manuseio, pois a lingua 0 fez .antes ~ mlm.
I voc~s notarem
a etimologia da palavra danger, pengo, fverao que se
,
'e
0 funda em ranees - 0
II 11.1 l'xatamente
do mesmo eqUlvoCO, ~u ~ A al
dame dama
I II 'Il C ori inalmente domniarium,
domma<;:ao. p avra
,
,
I' I,
g
.'
E efetivamente, quando estamos no
, III docemente
contammar lSS0. ,
.
Illld('r de urn outro, estamos em grande pengo.
I\ssim, no proximo ano, tentaremos avan<;:ar-nos por essas zonas
N.IO

A

1111 III \ lcstavelmente

perigosas.

J

A dimensiio da pastoral.
a paradoxo da consciencia moral.
a mundo e 0 corpo.
Lutero.
a problema da relariio com 0 objeto.

I )urante esse tempo de recolhimento das ferias senti que precisava fazer
IIIlla excursao a uma certa zona do tesouro literario ingles e frances()lIaerens, nao quem devorem, mas muito mais quod doceam vobis, 0
qlle lhes ensinar, e como, sobre 0 assunto para 0 qual dirigimos nosso
kme com 0 titulo da etica da psicanalise? Voces estao sentindo bem
que de nos deve levar a urn ponto problematico, nao apenas da douI rina de Freud, mas do que se pode chamar de nossa responsabilidade
de analista.
Esse ponto, voces ainda nao 0 viram despontar no horizonte - meu
I)eus, nao ha razao para te-Io visto, pois, neste ano, evitei mesmo 0
lermo ate aqui -, tao problematico para os teoricos da psicanalise,
como voces poderao ver seus testemunhos nas cita<;:6esque Ihes farei,
ponto, no entanto, tao essencial, eo que Freud chama de SubLimierung,
.1 sublima<;:ao.

A sublima<;:ao e, com efeito, a outra face da explora<;:ao que Freud
cfetua como pioneiro das raizes do sentimento etico, na medida em
que este se imp6e sob a forma de interdi<;:6es, de consciencia moral. E

a sua face, que e, para os ouvido
' '
e tao comicamente designada n s ~m fOUCOsenslvels, ta~ impropria
exterior a nosso campo anal't" 0 secu 0 -fientendo
por lSS0 0 que c
N '
1 teo - como Iosofia dos valores
os que nos encontramos com Fr d
' ~
,
critica tao nova quanto as L t
" eU'd:m posl<;:aode fornecer uma
o es e a lOCI enCla da fJ. ~ "
14n
mos na mesma postura fc I'
£
re exao ettea, estae lZ no que se re1ere a face p "
'1
~
moral e espiritual a esc 1 d
1
OSltlVa,a e eva<;:ao
,
a a e va ores' 0 p bi
'
mais movediro e del' d
~,ro
ema aparece al muito
,
tea 0, mas nao se pod
d'
possamos nos desinteressar dele
' ,e, no entanto,
lZer que
imediatas de uma arao s'
1 em beneficlO das preocupa<;:oes mais
FA'
Imp esmente terapeutica,
reud, nos Tres ensaios sobre a teoria da sexualidad.
qUe sler,efere aos efeitos da aventura libidinal individu~ edm~rega, no
corre atlvoS - Fixierbark 't'
fi
~
, 01S termos
,
et e a xa<;:ao com aI'
.
regrstro de explica<;:aodo
''
r '1
qua constlturmos 0
Como se po de por pe
que e lOexp leave, e Haftbarkeit, que se traduz
rseveran<;:a mas que t
d'
ressonancia em ale ~
em, to aVla, uma curiosa
comprometimento~~
so retu~o, quer dizer responsabilidade,
propria historia coletiva) de menl' te dlSS0 que se trata aqui - de nossa
,
ana lstas.
Estamos apreendidos numa aventur
uma cerra contingencia
etapas N~ fc' a que tern urn cerro sentido,
que Freud prosseguiu ~ cami~h ao ,or abPel?ascom u~a unica tirada
tam be
'
0 cups a lzas nos derxou Pode ser
m que esteJamos, pelo efeito dos rodeios de Freud'
d
urn cerro pOnto da evolu ~ d
' agarra os a
bem podido nos d
<;:ao e se~ pensamento, sem termos muito
ar conta adCOntI A'
1
todo efeito da hl'St' ' h
ngenCla que e e apresenta, como
ona umana.
Tratemos, porranto, segundo
' d
pois se nao e 0 nosso, em todo cas~m, met~ , 0 que voces conhecem,
sos para tras dor's PI'
e famrlrar - demos alguns pas,
or exemp 0 antes d d
esperan<;:a de ganhar urn.
'
e armos tres para a frente, na

'b
t~:~

A

o

passo para tras -Iembremos
0
'I'
,
ordem etica a' prr'm'
'EI
que a ana lse podena parecer na
erra VIsta
ap d '
urn cerro canto d
.
. , 0 ena parecer ser - e, meu Deus
busca d
e sereta podena entreter ai urn mal-entendido _ '
e uma moral natural E or d
I
a
doutrina ela efetivamente se'
p to o. urn ado de sua a<;:aoe de sua
simplificar algum emb
adPres~ntaass1m, como que tendendo a nos
,
ara<;:o e ongem ext
d
d
d
Clmento ate mesm d
1
,erna
a or em 0 desconhe,
0 0 ma -entendld
d
equilibrio normatl'vo
d
0, a nos trazer e volta para urn
com omun 0 a
1
dos instintos conduzirr'a P d
' que natura mente a matura<;:ao
. 0 e-se ver de tern
esse evangelho sob a forma d
l' ~
pos em tempos, pregar
essa re a<;:aogenrtaI, cujo tema evoquei

IIIIis de uma vez aqui com mais do que reserva e ate mesmo com mais
.III que cepticismo.
Muitas coisas se apresentam imediatamente contra. Nao e de urn
IlIlldo tao simples, em todo caso, que a analise nos envereda no que se
1IIIlkria chamar, por urn termo que nao creio introduzir aqui apenas
lilli' razoes pitorescas, de dimensao da pastoral.
A dimensao da pastoral nunca esra ausente da civiliza<;:ao e nunca
,II,ixade se oferecer como urn recurso a seu mal-estar. Se assim a chamo
, por ter ocorrido que; atraves dos tempos, ela assim se apresentasse
dl'scoberta. Hoje em dia, ela e mais mascarada, por exemplo, sob a
lonna, mais severa e pedante, da infalibilidade da consciencia proleI, ria, que nos ocupou por tanto tempo, embora ela tenha tornado,
dl'sde entao, uma certa disrancia - ou, igualmente, sob a forma da
Ilo<;:aourn pouco mitica, que eu evocava ha pouco, que con centra as
('speran<;:as, mesmo incerras, que a revolu<;:ao freudiana pudera dar
d'.tivamente. Mas, trata-se sempre da mesma pastoral e, voces 0 verao,
de lima discussao muito seria.
Para nos, trata-se, talvez, de redescobri-la, de redescobrir seu sen1 ido. Talvez haja mesmo razao para se tornar a tratar da forma arcaica
d:l pastoral, de urn certo retorno a natureza, da esperan<;:a colocada
lIuma natureza sobre a qual nao se deve acreditar, afinal, que nossos
'Illtepassados a conceberam de maneira mais simples do que ela se
oferece a nos. Teremos de ver se as inven<;:oes que 0 ingenium de nossos
,ll1tepassados tentou, des de entao, nessa via nao nos ensinam algo que,
lalvez, precise tambem ser elucidado por nos.
Seguramente, assim que percorremos com os olhos 0 que a medita~ao freudiana nos fornece, vemos bem que desde 0 infcio algo resiste a ser
assimilado a essa dimensao, e e por isso que comecei a abordar, este ano,
() problema da etica da analise. Aquilo com 0 que Freud nos permite,
com efeito, medir 0 carater paradoxal, a aporia pratica, nao pertence
absolutamente a ordem das dificuldades que uma natureza melhorada, ou uma melhora natural, pode apresentar. E algo que se apresenta
imediatamente com urn carater totalmente particular de maldade, de
incidencia mae 0 sentido da palavra malvado. Freud depreende isso
cada vez mais do decorrer de sua obra, ate 0 ponto em que 0 leva a seu
maximo de articula<;:ao no Mal-estar na civilizar;iio, ou ainda quando
estuda os mecanismos de urn fenomeno como a melancolia.
Qual e esse paradoxo? E aquilo em que a consciencia moral, diznos ele, se manifesta de maneira tanto mais exigente quanto mais e

annada - tanto mais cruel quanto menos, de fato, a of end em os _
tanto mais pontilhosa pOl' ser na propria intimidade de nossos elas e
de nossos desejos que a fon;:amos, pOl' nossa abstenc;:ao nos atos, a ir
buscar-nos, Em suma, 0 carater inextinguivel des sa consciencia moral,
sua ~rueldade paradoxal, faz dela, no individuo, como que urn parasita
n~tndo pelas satisfac;:6es que se the concedem. Proporcionalmente,
a
etlca persegue 0 individuo muito menos em func;:ao de suas faltas do
que de suas desgrac;:as,
Esse e 0 paradoxa da consciencia moral em sua forma, digamos,
esponranea. Mais do que falar aqui de investigac;:ao da consciencia
m?ral funcionando em estado natural - nao nos poderiamos mais
onentar ai -, tomemos a outra face, cujo emprego do termo de
natural serve para recobrir a signincac;:ao, e chamemos isso de critica,
pela analise, da etica selvagem, nao cultivada, tal como a encontramos
funcionando sozinha especialmente naqueles com quem lidamos dado
que avanc;:amos no plano do pathos, da patologia
E justamente sobre isto que a analise traz esclarecimentos _ em
ultima insrancia sobre 0 que podemos chamar, no fundo do homem,
de 6dio de si, Eo que se depreende da comedia antiga que traz 0 titulo

de Aquele-que-se-pune-a-si-mesmo.
Trata-se de uma pequena pec;:aque pertence a nova comedia tomada
da Grecia pela latinidade, e a qual nao lhes aconselho especialmente
a l~itura pois, ap6s esse belo titulo, indo ao texto voces nao poderao
d;I,xar de se decepcionar. Voces ai so encontrarao, como em toda parte,
satna con creta de trac;:osdo carater, destacamento do ridiculo. Mas nao
esquec;:am, no entanto, que a func;:ao da comedia s6 aparentemente e
lev~. Pelo unico fato do jogo de signincantes, pela simples forc;:a da
a~tlculac;:ao sig~incante, ocorre-nos ir para alem do que aparece como
pIntura, descnc;:ao contingente, ir ao desvelamento do fundo. A comedia nos faz reencontrar 0 que Freud nos mostrou estar presente no
exercicio do nao-senso.

o

que vemos surgir e 0 fundo, algo que se delineia para alem do
exercicio do inconsciente e em que a explorac;:ao freudiana nos convida
a reconhecer 0 ponto pOl' onde se desmascara 0 Trieb _ Trieb e nao
In~tin~t. Pois 0 Trieb nao esra longe desse campo de das Ding, em
cup dIrec;:ao incito-os, este ano, a recentrarem 0 modo sob 0 qual se
colocam os problemas em torno de nos.
Os Triebe foram descobertos e explorados pOl' Freud no interior
de uma experiencia fundada na connanc;:a no jogo dos signincantes,

III Sl'll jogo de substituic;:ao, de tal maneira que nao podemos abso1llI,lI11cnteconfundir 0 dominio dos Triebe com uma reclassincac;:ao,
1'111 ll1aisnova que,se suponha, das famili~ridades ~o seI:h,umano c?m
I II Illcio natural.
0 Trieb deve ser traduzIdo 0 mals prOXImo possIVel
"II l'qufvoco e comprazemo-nos, as vezes, em dizer - a deriva. Alias,
I tll'ille que traduz
em ingles 0 termo alemao, Essa deriva, para a qual
11111.1 :l ac;:aodo principio do prazer se motiva, dirige-nos para esse ponto
Iidl i '0 que foi articulado nos termos da relac;:ao de objeto. DevemoIIII~obrigar a apurar seu sentido e critical' as confus6es introduzidas,
I' ,lInbiguidades signincativas, bem mais graves do que qualquer equi, Il 0 signincante.
I\proximamo-nos,
agora, do que Freud disse de mais profundo
," lI'l~a natureza dos Triebe, e especialmente na medida em que estes
IllIdcm fornecer ao sujeito materia para a satisfac;:ao ~e mais d~ uma
IIl,lllcira, nomeadamente
deixando aberta a porta, a VIa, a carreIra da
llhlimac;:ao. Ate agora, isso permaneceu, no pensamento analftico, urn
"llIllfnio quase reservado no qual apenas os mais audaciosos ousaram
IIll ;\1' e, ainda pOl' cima, nao sem manifestar a insatisfac;:ao, a sede em
qlll' as formulac;:6es de Freud os deixaram. Vamo-nos referir aqui a
t1gu ns textos extrafdos de mais de urn ponto de sua obra, des de os
, /lIrliossobre a teoria da sexualidade ate Moises e 0 monoteismo, passando
I

Ires

IIl'lo

EinfUhrung,

as

Vorlesungen

e0

Mal-estar na civiliz~rlio.

Freud incita-nos a refletir sobre a sublimac;:ao, ou maIS exatamente,
III(>p6e-nos, a maneira pela qual ele mesmo tenta dennir seu camp,o, todo
IlpO de dinculdades que merecem que nos detenhamos nela hOJe.

1,1que e no campo dos Triebe que se coloca para no~ 0 problema
11.1 sublimac;:ao, gostaria inicialmente de nos deter urn Instante num
II'XIOextrafdo das Vorlesungen, isto e, do que se traduziu em Frances
Illlr Introduction
la psychanalyse, pagina 358 das Gesammelte W'erke,

a
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Assim, devemos levar em considerarlio que as pulsoes, Triebe, as coIIlocoespulsionais sexuais, slio extraordinariamente pldsticas. E/~s p,0dem
,'11 / mr em jogo umas no lugar das outras. Uma pode pegar para sz a ~ntenIlr/rldedas outras, Quando a satisftrlio de umas e recusadapela realzdade,
" I'rl/isftrlio de uma outra pode oftrecer-Ihe uma completa compensarlio.
volume

Elas se comportam umas em relariio as outras como uma rede, como canais
comunicantes preenchidos por um liquido.
Vemos ai aparecer a metafora que se en contra, fora de duvida, na
origem dessa obra surrealista que se chama Os vasos comunicantes.
Freud pros segue - estou abreviando - elas se comportam, portanto, dessa maneira, e, isto, apesar de poderem cair sob a domina<;:ao,sob a supremacia da Genitalprimat. 0 que, portanto, nao deve
ser considerado como tao f:kil de se reunir numa unica Vorstel/ung,
representa<;:ao.
Freud nos adverte nessa passagem - mas existem muitas outrasque, mesmo quando 0 conjunto do Netz dos Triebe caiu sob 0 Genitalprimat, este nao e tao facil de ser concebido em sua estrutura como
uma korstel/ung unira.ria, uma resolu<;:ao das contradi<;:6es.
Sabemos isso de cor - 0 que nao elimina em nada 0 carater comunicante e, portanto, fugitivo, plastico, como ele mesmo se expressa, da
economia dos Triebregungen. Em suma, como lhes ensino ap6s longos
anos, essa estrutura destina a libido humana do sujeito a deslizar no jogo
dos signos, a ser subjugada pela estrutura do mundo dos signos, que e
o unico universal e Primat dominante. E 0 signo, segundo a expressao
de Pierce, e 0 que est<i no lugar de algo para alguem.
A articula<;:ao coma tal das possibilidades da Verschiebbarkeit, isto e,
do deslocamento da prepara<;:ao natural, e demoradamente
articulada
para chegar,:.nessa passagem, na elucida<;:ao do Partial/ust na pr6pria
libido gen~tal Em suma, para come<;:ar 0 problema da Sublimierung, a
plasticidade dos instintos deve ser primeiramente relembrada, devendose dizer em seguida que, par raz6es que des de entao restam a elucidar,
nem toda sublima<;:ao e possive! no individuo. No individuo _
vis to tratar-se do individuo e colocando-se, portanto, a prop6sito
disso, tanto a questao das disposi<;:6es internas como das a<;:6esexternas - encontramo-nos
diante de limites. Alguma coisa nao pode ser
sublimada, ha uma exigencia libidinal, a exigencia de uma certa dose,
de uma certa taxa de satisfa<;:ao direta, sem 0 que resultam danos e
perturba<;:6es graves.
Mas nosso ponto de partida e a liga<;:aoda libido com esse Netz,
com essa Flussigkeit, com essa Verschiebbarkeit dos signos como tais.
E para ai, alias, que somos levados de volta cada vez que lemos Freud
aten tamen te.
Estabele<;:amos aqui mais urn ponto de articula<;:ao essencial necessario antes que possamos tornar a seguir adiante.

E claro que a libido, com seus aspectos paradoxais, arcaicos, ~itos
prc-genitais, com seu polimorfismo eterno, com esse mundo ~e Im~1',l'IlSligados aos m'odos pulsionais dos difere~t~s e~tados, or~ls, an:ls
I' gcnitais e que e, sem duvida algum~, a ongmall~ade da dlmensao
In:udiana -, em suma, que to do 0 mlcrocosmo nao tern absolutamcnte nada a ver com 0 macro cosmo e nao engendra urn mundo
\l'naO na imagina<;:ao.29 Essa e a doutrina freudiana, contrariamente
,10 rumo em que um tal de seus disdpulos, lung p~ra cita-Io, t~nta
,Irrasra-Ia - esse ponto de bifurca<;:ao do grupo freudlano que se sltua
('Ill torno de 1910.
Isso e importante, particularmente num momenta em que e totalmcnte evidente que, se acaso os fizeram ai habitar, nao e absolutamente
Ill~US
preciso procurar 0 falo, nem 0 anel anal, sob a ab6ba.da estrelada1,1 'S estiio definitivamente expulsos dai. Durante mUlto tempo, no
pr6prio pensamento cientifico, homens puderam habitar proje<;:6es
I osmol6gicas.
Por muito tempo houve uma alma do mundo, e 0
Ilcnsamento pode embalar-se com alguma rela<;:aoprofunda de nossas
IInagens com 0 mundo que nos rodeia. E urn pont~ do qual nao se
parece notar a imporrancia, que a investi~~<;:ao freudlana fez entrar 0
11llll1dointeiro em n6s, recolocou-o defillltlVamente em seu lugar, ou
\ 'ja, em nosso corpo, e nao alhures. A respeito disso, permitir-me-ei
rl'lembrar-lhes a que ponto 0 pensamento ciendfico e 0 pens~me~to
ll'ol6gico puderam estar ocupados, no periodo que precedeulmedl~a!.Imente a libera<;:ao do homem moderno, com algo que Freud na?
II 'sitou em falar e a chama-Io por seu nome, mas do qual nunca malS
I.damos, ou seja, aquele que foi designado durante muito tempo como
I I prindpio
desse mundo - Diabolus. Simb6lico aqui se c.ompl~ta por
IIiab6lico - com todas as formas que a predica<;:ao teol6glCa artlculou
!.IOpoderosamente.
Leiam urn pouco Lutero, nao apenas as Conversas a mesa, mas os
Sl'f'moes, para se darem conta de ate onde se pode afi~ma~ 0 p~der
(1.15 imagens que nos saG das mais familiares por terem ~~do.mvest~~as
pl,lo carater de autentifica<;:ao ciendfica que nossa expenenCla analmca
I k codos os dias lhes confere. E justamente
a essas ai que se refere 0
Ill'llsamento de urn profeta tao poderoso em sua incidencia, e que rellova 0 fundo do ensinamento cristao quando procura expressar nossa
dl'l'reli<;:ao, nossa queda num mundo em que caimos .no ab~~dono.
'i(·us termos, no final das contas, saG infinitamente malS analmcos do
qne tudo 0 que uma fenomenologia moderna pode articular com as

formas r~l~tiv~mente t~rnas do aband~no do seio materno _ qual
essa neglIgencIa que deIxa secar seu lette? Lutero diz literalmente _

Sois

0

c

dejeto que cai no mundo pelo anus do diabo.

Esse e a esquema essencialmente digestivo e excrementoso forjado
por urn pensamento que impele as ultimas conseqiiencias 0 modo de
eX.ilio em que 0 homem se encontra em rela<;:aoa qualquer bem que
se;a no mundo.
Eis onde Lutero nos leva. Nao creiam que essas coisas nao tenham
seu efeito n.o pens~en~o. e nos modos d~ viver das p~ssoas desse tempo.
que aqUl se artlcula e Justamente a vlfada essenClal de uma crise de
onde saiu toda a nossa instala<;:ao moderna no mundo. E a isso que
Freud vem dar sua san<;:ao, sua ultima estampilha fazendo entrar, de
uma vez par todas, essa imagem do mundo, esses arquetipos falaciosos,
la onde devem estar, isto e, em nosso corpo.

o

Doravant~, lidamos com esse mundo ai onde ele esta. Sera que e
uma per~pectlva cor-de-rosa, e sujeita ao otimismo pastoral, que essas
~onas erogenas, esses pontos de fixa<;:aofundamentais nos abrem? sera
lStOuma via sujeita a libera<;:ao?- ou a mais severa servidao? Essas zonas
er6genas, que se pode bem considerar, ate a mais ampla explica<;:aodo
pensamento de Freud, como genericas e que se limitam a pontos eleitos
a ponto~ de hiancia, a urn numero limitado de bocas na superficie d~
corpo, sao os pOntos de on de Eros tera de extrair sua Fonte.
Para se dar co~ta do que Freud introduz ai de essencial, de original, basta se refenr a essas aberturas que a exercicio do canto poetico
confere ao pensamento. Imaginem conforme tal poeta, conforme urn
Walt Whi~m~n por exemplo, 0 q~e, como homem, se poderia desejar
de seu propno corpo. Poder-se-Ia sonhar com urn Contato epidermico, completo, total entre 0 corpo e 0 mundo, ele mesmo aberto e
palpitante, sonhar com urn COntato e, no horizonte, com urn estilo de
vida cujas .dire<;:aoe via 0 poeta nos mostra, esperar uma revela<;:ao
de har~ollla do desaparecimento da presen<;:ainsinuante, perpetua, da
sensa<;:aoopressora de alguma maldi<;:ao original.
Pais bern, totalmente ao contrario disso, Freud marca, no nivel do
que pode~o~ chamar de Fonte dos Triebe, urn ponto de inser<;:ao, urn
~~nt~ de lImtte, urn pOnto irredutivel. E e justamente isso que a expenenCla en~on.tra no carater irredutivelencontramos aqui mais uma
vez a ambIgiiIdade - desses residuos das formas arcaicas da libido.
Es:as, di~em-no? po: urn la~o, nao saD suscetiveis de Befriedigung.
As maIS arcateas aspIra<;:oesda cnan<;:asao, ao mesmo tempo, urn pOnto
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Il.l rtida e urn nueleo nunca inteiramente resolvido sob urn primado da
',I "ilalidade qualquer, au uma pura e simples Vorstellungd~ homer;n
1.1 • .t forma humana: por mais total que se suponha, po~ fusao a~~ro/111
1 .1. Ha' sempre sonhos dessas formas primarias, arcalcas dad'ltbldo.
I: ',"t' C urn primeiro ponto que a experiencia acentua, como 0 lSCurso
11l'lldiano a articula.
,
Par urn outro lado, Freud mostra-nos a abertura, que parec.e, a
1"lll1cira vista, quase sem limite, das substitui<;:6es que podem ser fettas,
11,1outra extremidade, no nivel do alvo.
.
Evitei a palavra Objekt, que, no entanto: apare~e a todo Illstante
I III sua escrita des de que se trata de diferenClar
aqUllo de que_se trata
1111 que diz respeito
a sublima<;:a~. ~ que quer qu: el~ fa<;:a,~ao pode
'11':tlificar a forma sublimada do IllStIlltO sem referenCla ao _ob)eto. Vo~
11'1' para voces daqui a pouco as passagens que Ihes mostrarao
on de esta
11 IIlOVelda dificuldade
encontrada.
'rrata-se do objeto. Mas, a que quer dizer isso, a objeto, nesse nive~?
( )lIando Freud come<;:a,no inicio dos mod?s de acentua<;:ao?e su~ dou:n11.1, em sua primeira t6pica, a articular aquIlo q.ue concerne. a subltma<;:a~,
Ilomeadamente nos Tres ensaios sobre a teorza da sexualt~~de, a SUb:I111:l<;:ao
caracteriza-se por uma mudan<;:anos objetos, au na ~lbIdo, qu~ nao
\t' laz par intermedio
de urn retorn~ do recalcado, que nao se .faz SIlltOlilaticamente, indiretamente, mas dIretamente, de uma maneIr~ que se
...Ilisfazdiretamente. A libido vem encontrar sua satisfa<;:aono.s ob)eto~l omo distingui-los
inicialmente? Muito simplesmente, mUlto ma?SlVaIl1cnte, e, para dizer a verdade, nao sem ~brir urn c~mpo de perplexldade
i11finita, como objetos socialmente valonzados, ob)etos a~~ quaIS 0 ~r~po
Ilode dar sua aprova<;:ao, uma vez que sao. objetos ,de utl~ldade publtca.
I:: desse modo que a possibilidade de subltma<;:ao e defilllda.
Encontramo-nos
aqui aptos a segurar firmemente as duas extreIllidades de uma cadeia.
.
.
Por urn lado, ha possibilidade de satisfa<;:ao, ainda que se;a substlt lItiva, e pelo intermedio
daquilo que 0 texto ch~~ava de Surroga~e.
Por outro lado, trata-se de objetos que vao adqumr urn valor SOClal
coletivo. Encontramo-nos
diante de uma cilada onde 0 p.e~samento,
110seu pendor a facilidade, pede apenas para nela s~ pre;lpI;a.r, e que
scria a de ai construir uma posi<;:aoficil, e uma concllta<;:ao faCtI, entre
o individuo e 0 coletivo.
.
Nao parece colocar problema 0 fato de que 0 coletlvo possa en'ontrar satisfa<;:ao 1.1 onde ocorre de 0 individuo tel' de trocar suas

estrategias, suas miras - e onde, par outro lado, tratar-se-ia, III
ocasiao, de uma satisfa<;:aoindividual correndo por conta propria, 'II
zinha. Mas foi-nos dito original mente 0 quanto a satisfa<;:ao da lihllill
e problematica. Tudo que e da ordem do Trieb coloca a questao d . ~III
plasticidade e tambem de seus limites. Essa formula<;:ao est<!igualnH'III'
longe de ser daquelas as quais Freud se pode ater.
Longe de ater-se a ela, nos Tresensaios ele poe a sublima<;:ao em Sell
mais obvios efeitos sociais, em rela<;:aocom 0 que chama de Reaktio//\
bi/dung. Quer dizer que, desde enta~, numa etapa em que as coi~.t
nao podem ser mais fortemente articuladas por falta do complem 11111
topico que ele fornecera em seguida, ele faz intervir a no<;:ao de (or
ma<;:aode rea<;:ao.Em outros termos, ele ilustra 0 tal tra<;:ode carall'l,
tal tra<;:oadquirido da regula<;:ao social, como algo que longe de ,\l
estabelecer no prolongamento, na linha reta de uma satisfa<;:ao instill
tual, necessita da constru<;:ao de urn sistema de defesas, antagoni 0,
por exemplo, a pulsao anal. Ele faz intervir, portanto, uma oposi<;:ao,
uma antinomia como fundamental a constru<;:ao da sublima<;:ao de UIlI
instinto. Ele introduz, portanto, 0 problema de uma contradi<;:ao enl
sua propria formula<;:ao.
que se propoe desse modo como constru<;:ao oposta a tendencia
instintual nao pode absolutamente ser reduzido a uma satisfa<;:aodireta,
em que a propria pulsao se saturaria de uma maneira que so teria pOl'
caracteristica a de poder receber a estampilha da aprova<;:ao coletiva.
Na verdade, os problemas que Freud coloca na ordem da sublima<;:ao
so vem totalmente a luz no momento de sua segunda topica. Devemos
abarda-Ia a partir de Zur EinfUhrung des Narzissmus, que nao e apenas
a introdu<;:ao do narcisismo, mas a introdu<;:ao a segunda topica.

o

Nesse texto, traduzido para usa daSociete, 30 par nosso amigo Jean Laplanche, e ao quallhes rogo se referirem nas Gesammelte "Werke,volume X,
paginas 161-2, voces encontrarao a seguinte articula<;:ao- Somos natu-

ralmente levados a examinar a rela/Jioentre essaformarlio de um ideal e a
sublimarlio. A sublimarlio e um processoque diz respeito it libido objetaL 31
Observem que a posi<;:aoIchlibido-Objektilibido so come<;:aa ser articulada como tal, isto e, no plano analitico, com a EinfUhrung. Este texto
complementa

a articula<;:aofornecida inicialmente por Freud da posi<;:io
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algum reconhecimento
da parte dos filhos da luz. Existe al uma certa
contradi<;:ao no plan~ de uma moral homogenea, uniforme e banal,
mas, talvez, poder-se-l~ recortar outros bosquejos dessa especie _ sem
con tar o~ outros, est~ plada formidavelDai a Cesar 0 que e de Cesar,
e agora~vlrem-se. Estllo de paradoxo que est;! entregue, no caso, a todas
a~ evasoes, a todas as rupturas, a todas as hiancias do nao-senso _
d.lalogos insidiosos em que 0 interlocutor sabe sempre escapulir maglstralmente para fora das ciladas que the armam.
Para v~lrar ao que e por enquanto 0 nosso assunto, 0 bem como
.que fOl 0 eterno objeto da pesquisa filos6fica no que diz respeito
a etlca, a pedra filosofal de todos os moralistas, 0 bem e negado por
Freud: EI,e~ recusado na origem de seu pensamento na pr6pria no<;:ao
do pnnclplo do prazer como regra da mais profunda tendencia, da
ord~m das puls6es. Ele se combina de mil maneiras e se en contra, em
partIcular, plenamente coerente com a interroga<;:ao central de Freud
que, como voces sabem, concerne ao Pai.

:al;

?ara bem conc~ber a posi<;:aode Freud concernente ao Pai, e preciso
te~
buscar a arucula<;:ao do pensamento de urn Lutero, quando este
fOl uulado no .nlvel das narinas por Erasmo, 0 qual, nao sem que durante
long?s anos uvessem puxado sua orelha, sabe Deus, havia finalmente
pu.bltcado seu De Libero arbitrio para relembrar a esse louco furioso de
~'ttenberg
que toda ~ autoridade crista, desde as palavras de Cristo ate
sao Paulo, santo Agosrmho e toda a tradi<;:aodos padres, fazia pensar qu
as obras, as boas obras, nao eram pouca coisa, e que, em suma, a rradi<;:ao
dos fil6sofos, aquela do Bern Supremo, nao devia ser jogada fora.
Lutero, ate al exrremamente reservado em rela<;:ao a pessoa de
Era~mo, embora co~se~vando uma certa ironia a seu respeito, publica
entao 0 De servo arbztrzo para acentuar 0 carater radicalmente mau d:l
rela?ao que 0 homem. entre tern com 0 homem, e 0 que se encontr~
no .amago de seu destlno, esse Ding, essa causa, que, noutro dia, ell
desl~nav~ c.omo analoga ao que e designado por Kant no horizonte d,1
Razao pratzc~ - c~m a exce<;:aode que e seu contrapeso. Inventando
urn termo cup grecldade aproximativa pe<;:oque me perdoem, trara-s '
da causa pathomenon, a causa da paixao human a mais fundamental.
~ Lutero escreve isto - 0 6dio eterno de Deus contra os homenH,
nao apenas Contra as fraquezas e contra as obras de uma livre vont:l
de, ~as ~m 6dio que existia antes mesmo que 0 mundo fosse criado,
Voces estao vendo que tenho algumas raz6es para lhes aconselhar a k-"
de vez em quando, os autores religiosos - quero dizer os bons e n,l(1

1~?

'1IIlIeles que sao agua-com-a<;:ucar -, mas mesmo estes sao por vezes
In Ituosos. Sao Francisco de Sales sobre 0 casamento, asseguro-Ihes que
11('1n se equivale ao livro de Van de Velde sobre 0 casamento perfeito.
Mas Lutero, na mlnha opiniao, representa muito mais. Esse 6dio que
I'xistia antes mesmo que 0 mundo Fosse criado, que e correlativa da
I('Ia<;:aoque ha entre uma certa incidencia da lei como tal e uma certa
1 oncep<;:ao de das Ding como sendo 0 problema
radical e, em suma,
do malpenso que a voces nao escapa que e exatamente aquila com
1\11' Freud lida quando a questao que ele coloca sobre 0 Pai 0 conduz
I IlOSmostrar
nele 0 tirano da horda, aquele contra 0 qual 0 crime
11I'imitivo foi desrinado, e introduziu, por isso mesmo, a ordem, a
I"" ~ncia e a fundamento do ambito da lei
Nao reconhecer a filia<;:aoou a paternidade cultural que ha entre
h ('lid e uma certa virada do pensamento, manifesta nesse ponto de
11.1111
ra que se situa em torno do infcio do seculo XVI, mas que prolonga
1'0(!crosamente suas repercuss6es ate 0 fim do seculo XVII, equivale
I dcsconhecer totalmente a que tipo de problemas a interroga<;:ao
1Il'IIdiana se dirige.
I\cabo de fazer urn parentese de vinte e cinco minutos, pois tudo
I 'c. era para lhes dizer que com a Einfuhrung, Freud nos introduz,
11(111
'0 depois de 1914, em algo que vai precisamente
escamotear de
IIOVO0 problema, ao articular coisas naturalmente essenciais, mas e
III1'(iso ver em que contexro elas se inserem, ou seja, 0 problema da
II 1.11;:iO
com 0 objeto.
j':sse problema da rda<;:ao com 0 objeto deve ser lido freudiana1111
III '. Voces 0 veem emergir numa rela<;:aonardsica,
rela<;:aoima/'1Il,lria. Nesse nlvel 0 objeto e introduzido na medida em que de e
I" 1jl('llIamente intercambiavel com 0 amor que 0 sujeito tern por sua
11I1I1'riaimagem. Ichlibido e Objektlibido sao introduzidos por Freud
111111
r 'Ia<;:aoa diferen<;:a entre Ich-Ideal e Ideal-Ich, e entre a miragem
III"II C a forma<;:ao de urn ideal. Esse ideal ocupa sozinho seu campo,
I III no interior do sujeito dar forma a algo que se torna preferivel e
III 'j1I:d doravante ele vai-se submeter. 0 problema da identifica<;:ao
I I I ligado a esse desdobramento
psicol6gico que situa 0 sujeito numa
,I. 11I"ldcl1ciaem rda<;:aoa uma imagem idealizada, for<;:ada,de si mesmo
,II 'lILt! Freud sempre fara tanto caso dal por diante.
I· IIl'SSarela<;:aode miragem que a no<;:aode objeto e introduzida.
t\ II', I'"se objeto nao e a mesma coisa que aquele visado no horizonte
tli II Ildt·ncia. Entre 0 objeto, tal como e estruturado pela rela<;:aonar-

c~sica, e das Ding ha uma diferen<;:a, e e justamente na vertente dessa
dIferen<;:aque se situa, para nos, 0 problema da sublima<;:ao.
Freud, numa pequena nota dos Tres ensaios, da uma especie de flash,
q,ue e bem do estilo do ensaio, sobre a diferen<;:a que nos retem entre a
vIda amorosa dos antigos, trata-se dos pre-cristaos, e a nossa. Ela reside nisto, diz ele, os antigos davam re1evancia a tendencia e1a mesma,
enquanto nos damos ao objeto. Os antigos rodeavam a tendencia com
festas, e, est.avam pront?S tambem a fazer as honras, pe10 intermedio
da ten~encIa, ~e urn obJeto de menos valor, de valor com urn, ao passo
que nos reduz~mos 0 valor da manifesta<;:ao da tendencia e exigimos 0
Suporte do obJeto pe10s tra<;:osprevalentes do objeto.
Fre~d,_ alias, a~nda escreveu longas paginas para nos falar de certas
deprecIa<;:oes da vIda amorosa - deprecia<;:6es que se fazem em nome
de que? - em nome de urn ideal que e incontestavel. Leiam ainda isto
no, Mal-est~r ~ Dentr~ as obras deste delicado autor ingles, Galsworthy,
cUJo valor e ho;e em dza reconhecido internacionalmente, uma novela
outrora muito me agradara, chama-se The Apple-Tree e mostra como
nao hd mais lugar, em nossa vida civilizada de hoje, para 0 amor simples
e natura4 0 ecopastora4 de dois seres humanos,
Tudo ~ss~,que se expressa espontaneamente e como que saindo da
font:, e~ rntltu~o de excursao excessiva. Como sabe Freud que damos
r~ev~cIa ao o~Je:o, e que os antigos davam a tendencia? Voces dido que
nao ha exalta<;:aoIdeal em nenhuma tragedia antiga, diferentemente de
nossas tragedias classicas, Mas, enfim, Freud nao da nenhum motivo.
Teremos, da proxima vez, de comparar nosso ideal do amor com
o dos antigos referindo-nos a obras historicas, e a urn certo momento
que tambem deve ser situado. Trata-se deveras, com efeito, de uma
estrutura<;:ao, de uma modifica<;:ao historica do Eros. Que 0 amor
cortes, a exalta<;:aoda mulher, que urn certo estilo cristao do amor do
ual
Freud fala, ten ham marcado data, isso tern, com efeito, toda a sua
Importancia, e e justamente nesse terreno que pre tendo leva-Ios.
,Fato e, v?u-Ihes mostrar, que nos autores antigos e, coisa curiosa,
maIS nos latlnos do que nos gregos, ja existem alguns e talvez todos
os e1e~entos que caracterizam 0 culto do objeto idealizado, 0 qual foi
determrnante quanto a elabora<;:ao,que e precise chamaI' de sublimada, de
uma certa r~la<;:ao..Eo que Freud expressa de maneira apressada e provavelmente rnvertIda refere-se, com efeito, a uma degrada<;:ao que visa,
quando se_observ~ de perto, t~vez menos a vida amorosa do que urn
certo cordao perdIdo, uma cnse, que concerne ao objeto.

9

'lamar 0 mmo de reencontrar a tendencia provem de fato de uma
I 1'1'[;( perda, esta cultural, do objeto. Que possa haver urn tal problema
III) centro da crise mental de onde sai 0 freudismo, e a questao que
II'IIlOSde colocar. A nostalgia que se expressa na ideia de que os antigos
'"'' :Ivam mais proximos do que nos da tendencia nao quer dizer, talvez,
1IIIlra coisa senao, como to do sonho da Idade de Ouro, de Eldorado,
1111 • estamos recolocando
as quest6es no nlvel da tendencia pOl' ainda
11,10 saber como fazer com rela<;:aoao objeto.
No nlve1 da sublima<;:ao 0 objeto e inseparavel de elabora<;:6es ima",illarias e, muito especialmente, culturais, Nao e que a coletividade as
Il' 'onhe<;:asimplesmente como objetos uteis - ela encontra al 0 campo
I Ie descanso pelo qual ela pode, de algum modo,
engodar-se a respeito de
'/'1.1' Ding, colonizar com suas forma<;:6es imaginarias 0 campo de das
I ling, E nesse senti do que as sublima<;:6es coletivas, socialmente receIlidas, se exercem.
A sociedade encontra uma cerra felicidade nas miragens que lhes
/mnecem moralistas, arristas, arresaos, fabricantes de vestidos ou de
I hapeus,
os criadores de formas imaginarias. Mas nao e apenas na
'''IIl<;:aoque ela confere a isso, ao se contentar, que devemos buscar 0
IIl{lVelda sublima<;:ao. E na fun<;:ao imaginaria, muito especialmente,
,Iquela a proposito da qual a simboliza<;:ao da fantasia ($ 0 a) nos servira,
qilC e a forma na qual 0 desejo do sujeito se apoia.
Nas formas especificadas historicamente, socialmente, os elementos
II. elementos imaginarios
da fantasia, vem recobrir, engodar 0 sujeito
110 ponto mesmo
de das Ding, E aqui que faremos incidir a questao
d,1 sublima<;:ao, e e pOl' isso que lhes falarei, da proxima vez, do amor
I ones na Idade Media e nomeadamente do Minnesang.
I ) , maneira aniversariante, como no ana pass ado falei-lhes de Hamlet,
I.dar-Ihes-ei do teatro elisabetano que e 0 ponto de virada do erotismo
l'llropeu e, da mesma feita, civilizado. E nesse momento, com efeito,
qlll: se produziu a promo<;:ao do objeto idealizado do qual Freud fala
I'm sua nota.
Freud deixou-nos diante do problema de uma hiancia renovada conI nnente
a das Ding, que e 0 dos religiosos e dos mlsticos, no momenta
1'111 que nao mais podlamos
coloca-lo, pOl' nada, sob a garantia do Pai.

o OBJETO

E A COISA

A psicologia dos afetos.
o mito kleiniano da mae.
Os apologos kantianos.
Sublimafao eperversao.
Apologo de Jacques Pn!vert colecionador.

Fat;:o I?i:ar aquilo d~ntro do qual avant;:amos, este ano, em torno dc
um plVO que acredlto ser necessario esse das Dz'n'O' qu
~ d'
d
'.
'6
e nao elX'1
e constltUir urn problema e ate mesm
d I:..
•
d"d
b
'
0,
e lazel surgu algum'l'
UVI as so re sua legitimidade freudiana para aqueles que refletem' ('
qu~ conselrvam, como devem, 0 espirito critico na present;:a do qll('
eu wrmu 0 para voces.
. Ass~m~ plenamente a responsabilidade desse das Ding cuja exal t
ImportancIa voces poderao conceber na medida em que ele'
'/
co
' .
aparecer:l
mo n~cessano_ a nosso. progresso. E evidentemente em seu mane'o
que voces poderao apreClar seu JUSto fundamento
No
t
)
a falar dele,
.
en anto, torno

Certas ;;es~~as ;;odem dizer ou pensar que se trata de apenas urn p'
queno e:
e 0 texto f~eudiano que fui pescar no Entwurf
M.:s, ~ustamente, crew que nos textos como os de Freud
'I
expenenCla no-Io ensina - nada e caduco no s t"d
-.'
algo enxertado, produto de algum psitacism~ esco~:r Ie ~ueer:~u:s:;~;~11
marcado por essa poderosa necessidade articulatoria que distingue sc:,

II , 111'80. Eo que torna tao importante a apercept;:ao dos pontos em que
I, pnmanece aberto, hiante, sem deixar de implicar uma necessidade
I Jill (reio ter podidCYfaze-Ios perceber
em diversas ocasi6es.
I': lem mais. Esse das Ding, tal como tento faze-Ios perceber seu lugar
11.1 imporra.ncia, e totalmente
essencial no que tange ao pensamento
II. IHliano, e voces 0 reconhecerao a medida que avant;:armos.
'I hlta-se desse interior excluido que, para retomarmos os proprios
I. ""OS do Entwurf, e, deste modo, excluido no interior. No interior
.I. que? De algo que se articula, mui precisamente nesse momento,
,,"tIO 0 Real-lch que quer dizer, entao, 0 real derradeiro da organiza• III psfquica,
real concebido como hipotetico, no sentido em que ele
, dlpOSto necessariamente Lust-lch. E neste ultimo que se manifestam
II primeiros esbot;:os de organizat;:ao psiquica,
isto e, desse organismo
'II, que a continuat;:ao vai-nos mostrar ser dominado pela funt;:ao das
\ I//'llellungsreprdsentanzen. Nao sao apenas representat;:6es, pocem, os
I. Ilresentantes da representat;:ao, 0 que cOlTesponde mui precisamente ao
tllillO que, antes de Freud, tomou todo 0 conhecimento dito psicologiI II, dado que, primeiramente,
ele tomou a forma de urn atomismo. Esta
I 11'll1cntaridade ideacional
e, em suma, a verdade do tal atomismo.
Por uma especie de necessidade essencial, todo 0 esfort;:o da psiI 1Iiogia tentou
dela desprender-se. Mas ela nao pode desprender-se,
III\Urgir-se contra 0 atomismo, a nao ser desconhecendo essa floculat;:ao
lillI' submete sua materia - e sua materia e 0 psiquismo - a textura
, I dIre a qual 0 pensamento
se estabelece, em outros termos, a textura do
dl'l'urso como cadeia significante. Essa e a propria tram a sobre a
'111.11 a logica se edifica, com 0 que ela acrescenta a mais e fornece de
, "'('Ilcial, que e a negat;:ao, 0 splitting, a Spaltung, a divisao, 0 rasgao
qll ' a imissao do sujeito ai introduz. A psicologia esd. submetida a
, 1I11dit;:ao
atomista de ter de manejar as Vorstellungsreprdsentanzen, uma
\'l'/, que a materia
psiquica esta floculada nelas mesmas. Com certeza
I psicologia tenta eximir-se, mas suas tentativas
nesse sentido foram,
II{- hoje, desastradas.
Nao preciso fazer mais do que lembrar-Ihes 0 carater confuso dos
11'( lIrsos a afetividade,
e isso a tal ponto que, mesmo quando e no
IIl1nior da analise que essa referencia e feita, ela nos leva sempre para
dgo da ordem do impasse, e, a respeito da qual, percebemos que nao
',I' Irata da linha
na qual nossa pesquisa pode deveras progredir.
l~:claro que nao se trata de modo algum de negar aqui a importancia
11118 afetos. Trata-se, porem, de nao confundi-Ios
com a substancia do

que buscamos no Real-Ich
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d
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I~l·nitam sobre isso e vejam se pode servir-Ihes. Isso tern to do 0 tipo
.II ,II'Iica<;:aopossivel, ate mesmo e inclusive de se ver ai 0 indice de urn
, IIII~'O de organiza<;:ao simbolica do mundo nas raras especies animais
III que se pode efetivamente contestar algo que se assemelhe com a
I I dna. Pois e bastante
surpreendente que a calera esteja notavelmente
11I\l'l1tedo reino animal no conjunto de sua extensao.
A dire<;:aona qual se envereda 0 pensamento freudiano e sempre
I I It- colocar 0 afeto na rubrica do sinal. Que Freud tenha chegado a
I "Iocar, no termo
da articula<;:ao de seu pensamento, a angustia na cota
,It I sinal ja deve ser, para nos, suficientemente significativo. Mas 0 que
1,11.\ 'amos esta para alem da organiza<;:ao do Lust-Ich, uma vez que esta
1'I".IJo, num carater fenomenal, ao maior ou menor investimento do
\1\1 'ma das Vorstellungsreprdsentanzen,
ou seja, dos elementos signi11\.lIltes no psiquismo. Eis algo que esra ai para permitir-nos, pelo
I11<:110S
operacionalmente,
definir 0 campo de das Ding na medida em
'111etentamos avanc;:ar no terreno da etica. E como 0 pensamento de
I:rl'Lldprogrediu a partir de urn ponto de partida terapeutico, podemos
1l'l1tar definir 0 campo do sujeito na medida em que ele nao e apenas
II sujeito intersubjetivo,
0 sujeito submetido a mediac;:ao significante,
/lIas 0 que esra por tras desse sujeito.
Com esse campo que chamo de campo do das Ding, somos
Ilrojetados para algo que esra muito alem do ambito da afetividade,
Illovedi<;:o, confuso, mal discernido por faha de uma organizac;:ao
Mlnciente de seu registro - algo de muito mais essencial, que tento,
desde entao, designar-Ihes em nossas palestras anteriores as deste ano.
Nao e 0 registro da simples Wille, no sentido schopenhaueriano
do
lermo, uma vez que, ao contrario da representac;:ao, Schopenhauer quer
I~lzerda essencia da vida seu suporte. E urn registro em que existe, ao
rnesmo tempo, a boa vontade e a ma vontade, esse nolens volens que e
o verdadeiro sentido dessa ambivalencia que se apreende mal quando
e abordada no nivel do amor e do odio.
E no nivel da boa e da ma vontade, e ate mesmo da preferencia
pela ma no nivel da reac;:aoterapeutica negativa, que Freud, no termo
Je seu pensamento, reencontra 0 campo de das Ding, e designa-nos
o plano do para alem do principio do prazer. E como urn paradoxo
ctico que 0 campo de das Ding e reencontrado no final, e que Freud
ai nos designa 0 que na vida pode preferir a morte. E ele se aproxima
por meio disso, mais do que qualquer outro, do problema do mal,
mais precisamente do projeto do mal como tal.

Isso e-nos design ado atraves de tudo 0 que vimos no infcio deSlt.
ana d~ sen:inario. Esta isso num canto da obra de Freud, em que s .
podena delxa-Io passar, considera-Io como contingente, e ate mesmo
c:du,co? Acr~dito que tudo, do pensamento de Freud, nos mostra qut'
nao e nada dlSSO.E no final Freud designa-nos esse campo como sendo
aqu~le em torno do qual 0 campo do principio do prazer gravita, no
se~tl~o. em que 0 campo do principio do prazer esra para a1em do
pn?ClplO do pr~z~r. Nem 0 prazer, nem as tendencias organizadoras,
unJflc.adoras: erotlcas da vida de modo aIgum bastam para fazer do
orgal11smo VIVO,das necessidades e precis6es da vida, 0 centro do desenvolvimento psfquico.

o

termo operacional adquire seguramente, neste caso, assim como
e~ tod~ processo de pensamento, todo 0 seu valor. Esse das Ding
nao ~sta completamente elucidado, mesmo que, no entanto, dele
?OS ~lrvamos. A etiqueta operacional po de deixar-Ihes numa certa
lllsa~lsfa<;:aohum?rfstica, pois 0 que tentamos designar pOl' isto e
preclsamente aqUllo com 0 que lidamos, cada urn e to dos, da maneira
menos operacional.
N~o quero deslizar numa especie de dramatiza<;:ao. Todas as epocas
acredltaram tel' chegado ao maximo do pOnto de acuidade de uma
confronta<;:ao com na? .sei que terminal, para alem do mundo, pelo
ual
<I. 0 mundo se sentma amea<;:ado. Mas 0 rufdo do mundo e da socledade fornece-nos justamente a sombra de uma certa arma incrfvel,
absoluta, que e manejada diante de nossos oIhos de uma maneira
verdadeiramente digna das musas. Nao creiam que seja imediatamente para amanha - ja no tempo de Leibniz, podia-se acreditar, sob
formas menos precisas, que 0 fim do mundo estava iminente. Mas,
no entan~o, essa arma suspensa em cima de nossas cabe<;:as,cern mil
vez~s malS ~estrutiva do que aquela que ja e centenas de mil vezes
malS destrutlva do que aquelas que a precederam, imaginem-na sendo
ar:emessada Contra n~~, do fundo ~os esp~<;:os,num satelite portador.
Nao sou eu quem esta lllventando lSSO,pOlS todos os dias sacodem na
nossa frente uma arma que poderia por em causa 0 proprio planeta
como suporte da humanidade.
ApI,iquem-se a essa coisa, talvez urn pouco mais presentificada
para nos pelo progresso do saber do que ela jamais foi na imagina<;:ao
dos homens, a qual, entretanto, nao deixou de com e1a se divertirapliquem-se, ponanto, a essa confronta<;:ao com 0 momento em que
urn homem, urn grupo de homens, pode fazer com que a questao da

I'.tl-ncia fique suspensa para a totalidade da especie humana, e ver~o,
no interior de voces mesmos, que nesse momenta das Dmg
I III (III lra-se do lado do sujeito.
Vnao que voces su,Plicarao ao sujeito do saber que tera engendrado
I I oisa em questao essa outra coisa, a arma absoI~ta - para fa~er
II Il.dan<;:o, e como
voces almejarao que a verdadelra COlsa esteF'
I Ii ',\ ' cxato momento,
nele - em outros termos, que ele nao libere a
111111.1, como simplesmente
se diz preciso que isso exploda - ou que
I \,Iiba pOl' que.
,
Pois bern, apos essa pequena digressao que a palavra operaczo~al.me
"l 'ni u e sem recorrer a vis6es tao dramaticas - nao se ousa mats dlZer
I '" :1 1016gicas,32 vis to a materializa<;:ao muito precisa das. coisas vamos
1,lornar a essencia de das Ding Ia onde efetlvamente IJdamos com e1a.
"1.1 is exatamente, como e que lidamos com e!a no ambito da etica?
I

1111010,

e

a-separa nos nao apenas de aproximar das Ding, mas s~us efeito~,
11.1 propria presen<;:a no amago da tramoia humana,
ou s.eJa, de se lr
vivcndo no meio da floresta dos desejos, e dos compromlssos que os
I.lis desejos estabe!ecem com lima certa realidade, seguramente nao
1.10 confusa quanto se pode imaginar.
As exigencias da realidade apresentam-se, c~m efeito, facilm:nte sob
" !<>nna das exigencias que chamamos da sOCledade. F~eud ~ao P?de
d 'ixar de levar isso seriamente em considera<;:ao, mas e preciso dlZer
II11cdiatamente pOl' que vies e1e0 aborda, e que Ihe permite ~ltr~passar
,I pLira e simples
antinomia sociedade-individuo,
em que 0 llldlViduo
,: dcsde entao estabelecido como 0 eventuallugar da desordem.
Observemos imediatamente que e total mente impensavel, em nossa
l'poca, falar abstratamente da sociedade. E impossivel historicamente,
(' lambem filosoficamente - na medida em que urn senhor chamado
I lege! nos mosrrou a fun<;:ao moderna do E~tado e a liga<;:aode t~da
lima fenomenologia do espirito com a necessldade que t?r~a perfelt~1l1cnte coerente uma Iegalidade. Toda uma filosofia do dlreltO, a partir
do Estado, envolve toda a existencia humana ate, e inclusive, 0 casal
l11onogamico, que e1a toma como ponto de partida.
Estou apresentando aqui a etica da psicanaIise e nao Ihes posso
.IJlrcsentar, ao mesmo tempo, a etica hegeliana. 0 que quero asslllalar
1'1.11

e que elas nao se confundem. No ponto de chegada de uma certa feno
menologia, a divergencia entre 0 indivfduo e a cidade, entre 0 indivfduo
e 0 Estado se rompe. Em Plarao, igualmente, as desordens da alma
encontram-se referidas a mesma dimensao - trata-se da reprodu<;:ao
na escala psfquica das desordens da cidade. Tudo isso depende dl'
uma problematica que nao e freudiana. 0 indivfduo doente, tal como
Freud 0 aborda, depende de uma outra dimensao que nao aquela da,\
desordens do Estado e dos disturbios da hierarquia. Freud lida com 0
indivfduo doente como tal, com 0 neurotico, com a psicotico, ele lida
diretamente com as potencias da vida na medida em que desembocam
nas da morte, ele lida diretamente com as potencias que emanam do
conhecimento do bem e do mal.
Ei-nos, portanto, com das Ding, tendo de nos virar com ele.
que lhes digo, para dizer a verdade, nao deveria absolutamentv
surpreender, pois quero apenas designar-Ihes 0 que ocorre na cornu
nidade analftica. Os analistas estao tao possufdos por esse campo do
das Ding, que tanto responde a necessidade interna de sua experiencia,
que a evoluc;:ao da teoria analftica esta dominada pela existencia da
escola dita kleiniana, e e absolutamente espantoso ver que, quaisqu "
que sejam as disrancias, as reservas e ate mesmo 0 desprezo que tal
outra. sec;:ao~a comunidade analftica pode testemunhar-Ihe, e ela qUl'
polanza e onenta toda a evoluc;:ao do pensamento analltico, e ate 0
esforc;:o que e feito por nosso grupo.

o

Pois bern, rogo-Ihes reconsiderar toda a articulac;:ao kleiniana C0111
a chave que lhes fornec;:o. A articulac;:ao kleiniana consiste nisto - t 'I'
colocado no lugar central de das Ding 0 carpo mftico da mae.
Primeiramente,
e em relac;:ao a ele que se manifesta a tendenci:l
agressiva, transgressiva, mais primordial, as agress6es primitivas e as
agress6es retornadas. Por outro lado, no registro em que agora temo,\
de nos interrogar sobre 0 que e a noc;:ao da sublimac;:ao na economi;l
freudiana, encontramos a escola kleiniana cheia de ensinamentos, all
seja, a propria Melanie Klein, ou Ella Sharpe, na medida em que, nessl'
ponto, ela a segue plenamente. Recentemente urn autor americano,
que no entanto nao e absolutamente kleiniano, escreveu sobre a su
blimac;:ao com~ prindpio da criac;:ao nas Belas-Artes. Em seu artigo,
ao qual voltarel, A Theory Concerning the Creation in the Free Arts, ()
sr. Lee, apos urn exame cdtico mais au menos exaustivo das formu1:J
c;:6esfreudianas da sublimac;:ao, e depois de tentativas kleinianas pal';1
conferir-Ihe seu pleno sentido, chega a fazer dela essencialmente uma

11111\)0restitutiva, isto e, mais ou menos urn esforc;:o de reparac;:ao
IIIIh61ica das les6es imaginarias ocasionadas na imagem fundamental
d'i I orpo materno.
.
'Ii'ar-Ihes-ei os textos, se voces ja nao os conhecem. Mas, dlgo-Ihes
1'11',0 que a reduc;:ao da noc;:aode sublimac;:ao a urn esfo~c;:o;estitutivo do
I'1vito em relac;:aoa fantasia lesada do corpo materno nao e se~uramente
I III 'Ihor soluc;:ao do problema da sublimac;:ao nem do pr6pno p:oble111,1
topol6gico, metapsicol6gico. Nao ob~tante,.ha af uma tentatlv~ de
Ii II Irdar as relac;:6esdo sujeito com algo pnmordlal,
seu ape~o ao obJeto
Iill,damental, 0 mais arcaico, do qual meu campo, operaclOnalmente
dl'finido, do das Ding, confere 0 contexto. Ele permite conceber as
, 1I11dic;:6es
oferecidas ao florescimento do que se poderia chamar, no
I 1\0, de 0 mito kleiniano,
mas tambem situa-Io, e restabelecer com
II \peiro a sublimac;:ao uma func;:ao mais am~la do .q~e aquela a qual
1I1't''ssariamente se chega ao seguir as categonas ldemlanas.
..
Os analistas mais au men os adeptos destas ultimas chegam - mdl"1 Ihes imediatamente,
nem que tenha de justifica-Io depois - a uma
I \l1~'5.0
bastante reduzida, e bastante pueril, do que se poderia chamar de
IIll1a terapia. 0 canjunto do que se coloca na rubnca de Belas-Artes,
1'010 C, urn certo numero de exerdcios ginasticos, danc;:antes, e outros,
I "lpOSto pader trazer satisfac;:6esao sujeito, urn element~ ~e soluc;:aoa
',1 'liSproblemas, urn equillbrio. Isto e observado numa sene ~e relatos
dl' 'asos que canservam seu valor enriquecedor. Penso espeClalmente
1'1ISartigos de Ella Sharpe, de quem estou longe de ~azer po.uco ca~o( I'rtosaspectosda sublimarlio e ~o deli:io, ou ~eterm~nan~s znconsczentes

II'II/f'lhantese divergentes, que sao subJacentes as sublzmaroes da arte pura
r r/r/ ciencia pura.
.
_
A leitura confirmar-Ihes-a a reduc;:ao que 0 problema da subhmac;:ao
.' ,f'reu nessa perspectiva, e uma cerra puerilida~e dos ?~etensos resultados obtidos por essa via. Isso consiste em val?nzar atlvldades ~u,e .bem
11,1rccem se situar no registro da explosao malS ou me~os transltor~a de
\llpOStOSdons ardsticos, que parecem, nos casos consldera~os, malS do
'I" 'discudveis. Deixa-se, assim, completamente de lado ISto que de1'1'sempre ser acentuado no que diz respeito ao que. se pode ~hamar
dl' lima produc;:ao ardstica, e que paradoxalmente fO! promovldo. por
ht'ud - e e justamente 0 que surpreende os auto res -, ou sep, 0
1"1onhecimento social. Esses objetos desempenham urn papel em algo
'1IIl' talvez Freud nao tenha levado tao longe quanto poderiamos deseI,ll, mas que incontestavelmente
esta ligado a promoc;:ao de urn certo

progresso - e Deus sabe que essa no<;:aoesta longe de ser unilinear el1l
Freud -, de uma certa eleva<;:aode algo reconhecido socialrnente. POI
enquanto nao YOUmais adiante. Basta-me indicar que Freud articub
isso de uma maneira que pode parecer total mente alheia ao registr
metapsicologico.
Reparem que nao ha avalia<;:aocorreta possivel da sublima<;:ao na art
se nao pensamos nisto - que toda a produ<;:ao da arte, especial mente
das Belas-Artes, e historicamente datada. Nao se pinta na epoca de Picasso como se pintava na epoca de Velazquez, nao se escreve tampouco
urn romance em 1930 como se escrevia no tempo de Stendhal. Este e urn
elemento absolutamente essencial que nao devemos, por enquanto,
conotar no registro do coletivo ou do individual - coloquemo-Io
no registro do cultural. 0 que e que a sociedade pode ai encontrar de
satisfatorio? E 0 que para nos se encontra agora colocado em questao.
E ai que reside 0 problema da sublima<;:ao, uma vez que e criadora
de urn certo numero de formas, da qual a arte nao e a unica - e para
nos tratar-se-a de uma arte em particular, a arte literaria, tao proxima
para nos do dominio etico. Pois e em fun<;:ao do problema etico que
devemos julgar essa sublima<;:ao enquanto criadora de tais valores,
socialmente reconhecidos.
Para recentrar as coisas no plano etico nao se poderia fazer melhor
do que se referir aquilo que forneceu nesse ambito uma expressao pivo,
por mais paradoxal que seja, isto e, a perspectiva kantiana.
Na presen<;:a de das Ding, uma vez que esperamos que ele pese do
lado certo da balan<;:a,oposto a ele temos a formula kantiana do dever.
E uma outra maneira de dar 0 peso. Kant faz intervir a regra da conduta universalmente aplidvel, em outros termos - 0 peso da razao.
Certamente, mas e precise ainda mostrar como a razao pode pesar
na balan<;:a.
E sempre proveitoso ler os autores no original. Outro dia mostreilhes 0 trecho da transposi<;:ao do horizonte do Schmerz, da dor como
correlativa do ato etico. Pude dar-me conta de que mesmo para alguns
dentre voces, para quem esses textos tiveram num dado momenta uma
familiaridade muito grande, isso passou despercebido. Pois bern, se
voces abrirem a Critica da razao prdtica verao que Kant, para fazer-nos
acreditar na incidencia do peso da razao, inventa urn exemplo para 0
nosso emprego que tern, em seu frescor, urn carater magnifico - tratase de urn apologo duplo, com a inten<;:ao de fazer-nos perceber 0 peso
do principio etico puro e simples, a prevalencia possivel do dever como
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Fre~d nos da ~te mesmo 0 indicio nessa pequena nota, da quallhes
falel noutro dla, em que nos diz que, para 0 moderno, 0 relevo da
libido e atribuido antes ao objeto do que a tendencia - isso coloca
alias, uma questao imensa e e a ela que pretendo introduzi-Ios, se, ~
claro, isso lhes convier, e ela nos levara a passar algumas sess6es sobre
algo do qual ja lhes disse, noutro dia, a uniformidade com Hamlet
na historia germanica, ou seja, a Minne, isto e, uma certa teoria ~
pratica do amor cortes - e por que nos recusariamos a isso se passam os tanto tempo com explorac;:6es etnograficas? - sobretudo se
lh~s afirmar que isso interessa certos rastros em nos da relac;:ao com 0
obJeto que nao sao concebiveis sem esses antecedentes historicosportanto,. que em ~ertas condic;:6es de sublimac;:ao, esse ultrapassa~
mento sep conceblvel - e, de todo modo, a literatura dos contos
representa algo do ponto de vista fantasioso, se nao estritamente
historico - mas, afinal, bem que existem ftits divers, ocorrencias, a
se recolher~,
se bem que se pode dizer que nao e impossivel que
urn cavalheuo que durma com uma mulher estando segurissimo de
ser, pelo cadafalso ou por outra coisa, estrac;:alhado na saida - isto, e
claro, permanecendo
na sec;:aodos excess os passionais, sec;:aoque nos
colo~a outr~s tantas quest6es -, nao e impossivel que esse senhor
consldere fnamente esse final na saida - pelo prazer de cortar a
dam a em pedac;:os, par exemplo.
Tr~ta-s~ d.e ou~r? caso que se pode igualmente considerar, do qual
os an~ls.cnmmolo.glCos nos fornecem urn maior numero de exemplos
aceSSlvelS. Isso, eVldentemente, modifica urn pouco os dados, e, pelo
menos, 0 valor demonstrativo do exemplo kantiano.
Destarte, aproximei, para voces, dois casos que Kant nao considera,
duas form.as ~a .transgressao, para alem dos limites normalmente designados, ao pnnClplO do prazer diante do principio de realidade considerado
como criterio, ou seja, a sublimac;:ao excessiva do objeto, e 0 que se
chama comumente de perversao. Sublimac;:ao e perversao constituem,
uma e.o~~ra, uma certa relac;:aodo desejo que chama a nossa atenc;:aosobre
a posslbI1lda~~ ~e formular, sob a forma de um ponto de interrogac;:ao,
um outro cnteno de uma outra, ou da mesma, moralidade, diante do
principio de realidade. Pois ha um registro da moralidade que e dirigido
do l~d.o do q~e existe no nivel de das Ding, ou seja, esse registro que faz
o sUJelto hesltar no momenta de prestar falso testemunho contra das
Ding, isto e, 0 lugar de seu desejo, seja ele perverso ou sublimado.

Aqui nos so podemos J;>rogredir grosseiramente, e nas ~ere~as de n.0sso
hom senso, 0 de analistas, que nao e um bom senso aSSlm tao alhelo ao
hom senso em geral. 0 que ha no nivel de das 1?ingdesde 0 mom~nto
t'lll que e revelado e 0 lugar dos Thebe, na medlda em que nada ten: a
vn, enquanto revelados pela doutrina freudiana, com qualquer COlsa
quc seja que se satisfac;:ade uma temperanc;:a, daquela que ordena bem
\ ntinho as relac;:6esdo ser humano com seu semelhante nos diferentes
Idveis hierarquicos da sociedade, des de 0 casal ate 0 Estado, numa
\ (lI1struc;:aoharmonica.
Cabe-nos aqui voltar

a significac;:ao da

sublimac;:ao, cuja formula

h'cud tenta nos dar.
A sublimac;:ao e, para ele, vinculada aos Triebe como tais e e 0 que
\ ol1stitui, para os analistas, coda a dificuldade de sua teorizac;:ao.
Rogo-Ihes dispensarem-me,
por hoje, da leitur~, ,afinal de contas
( .lI1sativa para voces, de tal trecho de Freud, que Vlra e~ seu tempo,
quando verao 0 interesse que ha em decidir num se~tldo ?U nu:n
outra, confirmar se estamos, sim ou nao, na verdadelra artlculac;:ao
Il'cudiana. Mas nao penso poder sustentar esse interesse para a massa
tla assembleia de voces sem mostrar-Ihes 0 que viso, quer dizer, aonde
qucra leva-Ios.
.
Trata-se na sublimac;:ao de uma cena forma, dlZ-nos Freud, de
\,Ilisfac;:ao dos Triebe, que se traduz impropriamente
por in~tintos, e
llue e preciso traduzir severamente por puls6es - ou P?r denvas, para
luarcar que 0 Trieb e desviado do que de cha~a.de Zzel, seu alvo. .
A sublimac;:ao nos e representada como dlstmta dessa econo~la
(Ie substituic;:ao, onde se satisfaz habitualmente
a ~ulsao na ~e~l~a
('m que e recalcada. 0 sincoma e 0 retorno, por VIa de SUbStltUlc;:a~
\il:\l1ificante, do que se en contra na po~ta da pulsao .como s,eu ~lvo. ~
,Iljui que a func;:ao do significante adqu.lr~ tod~ a sua ImportanCla, pOlS
l~impossivel, sem coloca-Ia em jo.go, ~lstmg~lr 0 retorn~ do, recalcado
(I.Isublimac;:ao como modo de satlsfac;:aoPOSSlvelda pulsao. E urn par~doxo _ a pulsao pode encontrar seu alvo em outr~ lu.g:r q~e ~ao seja
1I,lquilo que e seu alvo, sem que se trat~ ai da SUbStlt~I~~Oslgmficante
tiliC constitui a estrutura sobredetermmad~,
a a~n.bIgUl,d~de, a dupla
I ,lllsalidade,
do que se chama de compromlsso smcomatlco.
.
Essa noc;:ao nao parou de propor sua dificuldade aos anahstas e
.lllS teoricos. 0 que pode querer dizer essa mudanc;:a de alvo? Trata-se

justamente de alvo e nao, propriamente falando, do objeto, em bora,
como ja ressaltei para voces da ultima vez, este entre rapidamente em
considera<;:ao. Nao esque<;:amos que Freud nos faz precocemente observar que convem nao confundir a no<;:aode alvo com a de objeto. Ha,
muito especialmente, urn trecho, que lerei para voces quando for
conveniente, mas do qual posso desde agora lhes dar a referencia. Na
Einfiihrung des Narzissmus, se nao me falha a memoria, no que diz respeito ao objeto, Freud acentua a diferen<;:aexistente entre sublima<;:ao e
idealiza<;:ao, uma vez que a idealiza<;:ao faz com que a identifica<;:ao do
sujeito ao objeto intervenha, enquanto que a sublima<;:ao e coisa bem
diferente.
Indico para aqueles que conhecem alemao um pequeno artigo
de 1930, de Richard Sterba, Zur Problematik der Sublimierungslehre,
publicado no Internationale Zeitschriji, que faz, bastante bem, 0 balan<;:odas dificuldades que os analistas encontravam na epoca com essa
no<;:ao, isto e, apos um artigo de Bernfeld, fundamental no assunto, e
ao mesmo tempo que um artigo de Glover no International Journal 0/

Psychoanalysis de 1931, Sublimation, Substitution, and Social Anxiety,
Com esse ultimo artigo, em ingles, voces van penar muito mais, pois
ele e extremamente longo e dificil de compreender, porque desloca,
literalmente, 0 padrao da sublima<;:ao por todas as no<;:6es ate entao
conhecidas da analise para ten tar ver como se pode faze-lo colar com tal
ou tal nivel da teoria, 0 resultado desse sobrevoo e surpreendente _ e
uma retomada de toda a teoria anali'tica de ponta a ponta que mostra,
em todos os casos, de forma evidente, a extraordinaria dificuldade que
exisre em se utilizar a no<;:ao de sublima<;:ao na pratica sem se chegar
as contradi<;:6es que pululam nesse texto.
Gostaria de tentar mostrar-lhes ja em que dire<;:aovamos estabelecer
a sublima<;:ao, nem que seja para que possamos em seguida experimentar seu funcionamento
e seu valor.
A satisfa<;:ao do Trieb e, portanto, paradoxal, posto que ela parec '
produzir-se fora do lugar em que esta seu alvo. Vamo-nos Contentar
em dizer, com Sterba por exemplo, que efetivamente 0 alvo mudou,
que era sexual antes e que agora nao e mais? Alias, e assim que Freud
o articula. Dai e preciso conduir que a libido sexual tornou-se dessexualizada. E eis porque VOssafilha e muda.33
Vamo-nos contentar com 0 registro k1einiano, que parece Conter
uma cerra verdade, mas parcial, e falar da solu<;:aoimaginaria de uma n
cessidade de substitui<;:ao, de repara<;:ao em rela<;:aoao corpo da mae?
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- Uma pessoa,

'III' publicou recentemente uma obra sobre os colecionadores e as
v('ndas gra<;:asas quais se presume que os colecionadores enrique<;:am,
·.lIplicou, alias durante muito tempo, que eu Ihe desse algumas ideias
'.llhre 0 sentido da colec;:ao.Abstive-me completamente, pois seria preI iso dizer-lhe
para vir a meu seminario durante cinco ou seis anos.
Psicologia da cole<;:ao- ha muito a dizer. Eu mesmo sou urn pouca
I olccionador, e se alguns dentre voces acreditam que e para imitar Freud,
II 'ixo-lhes esse privilegio. Acredito ser por raz6es totalmente diversas das
d -Ie. Cole<;:6esde Freud, vi alguns de seus residuos nas prateleiras de Anna
I:reud, e me pareceram provir mais da fascinac;:ao que sobre ele exercia,
110 nivel do significante,
a coexistencia de (00') e da civilizac;:aoegipcia,
do que de urn gosto esclarecido daquilo que se chama de objeto.
que se chama de objeto, como fundamento da colec;:ao, voces
d 'vem distinguir seu sentido daquilo que se chama de objeto na
,lllalise. Na analise 0 objeto e urn ponto de fixa<;:aoimaginario dando,
('111qualquer registro que seja, satisfac;:ao a uma pulsao.
objeto de
l'olec;:aoe totalmente ourra coisa, e YOUmostra-Io neste exemplo onde
,I colec;:aoesta reduzida
a sua forma mais rudimentar. Pois se imagina
(ILIeuma cole<;:aoe constituida por uma diversidade de agrupamentosnao e absolutamente obrigat6rio.
Durante a grande epoca de penitencia que nosso pais atravessou na
l'I'a petainista, no tempo de trabalho-patria-familia
e cinto apertado,
rui fazer uma visita a meu amigo Jacques Prevert em 5aint-Paul-deVence. E fa eu vi - nao sei por que a recardac;:ao disso ressurgiu na
l11inha memoria - uma colec;:ao de caixas de f6sforos.
Era uma colec;:ao que se podia facilmente fazer nessa epoca, era
talvez mesmo tudo 0 que havia para se colecionar. 56 que as caixas
dc f6sforos se apresentavam desta maneira - todas eram as mesmas
. dispostas de uma maneira extremamente graciosa que consistia no
(;uo de que, cada uma tendo sido aproximada da outra por urn Iigeiro
deslocamento da gaveta interior, se encaixavam umas nas ourras, forl11ando uma £ita caerente que corria sobre 0 rebordo da lareira, subia
na murada, passava de ponta a ponta pelas cimalhas e descia de novo
ao longo de uma porta. Nao digo que ia desse modo ao infinito, mas
era excessivamente satisfatorio do ponto de vista ornamental.
Nao creio, todavia, que isso Fosse 0 principal e a substincia do que
esse colecionismo tinha de surpreendente, e a satisfac;:aoque dai poderia
obter aquele que era responsavel por isso. Creio que 0 choque, a novidade, do efeito realizado por esse ajuntamento de caixas de fosforos

°

°

vazias - esse ponto e essencialera de fazer aparecer isto, no qu.d
talvez nos detenhamos demasiadamente
pouco, e que uma caixa dl
f6sforos nao e de modo algum simplesmente urn objeto, mas pode,
a forma, Erscheinung, em que estava proposta em sua multiplicidadl
verdadeiramente imponente, ser uma Coisa.
Em outros termos, esse arranjo manifestava que uma caixa de fos(o
ros nao e simplesmente algo com uma certa utilidade, que nao e n'lIl
mesmo urn tipo, no senti do platoniano, a caixa de f6sforos abstrat.l,
que a caixa de f6sforos sozinha e uma coisa, com sua coerencia de s '1,
carater completamente
gratuito, proliferante e superRuo, quasI
absurdo, dessa cole<;:aovisava, com efeito, sua coisidade de caixa ell"
f6sforos. 0 colecionador encontrava assim sua razao nesse modn
de apreensao que incidia menos na caixa de f6sforos do que nessa Cois.1
que subsiste na caixa de f6sforos.
o que quer que se fa<;:a,nao se encontra isso indiferentemenlr
em qualquer objeto. Pois, se voces pensarem bern, a caixa de f6sforos
apresenta-se, para voces, como uma forma vagabunda do que, para nos,
tern tanta impord.ncia a ponto de poder adquirir, quando for 0 caso,
urn sentido moral, e que se chama gaveta. Aqui, essa gaveta liberad:l,
e nao mais tomada em sua amplitude ventral, comoda, apresentava-sl'
com urn poder copulat6rio, que a imagem desenhada pela composi<;:ao
prevertiana estava destinada a tomar sensivel a nossos olhos.
Pois bern, esse pequeno ap610go da revela<;:aoda Coisa para alem do
objeto mostra-lhes uma das fot'mas, a mais inocente, da sublima<;:ao.
Talvez voces possam ver despontar ai com que, meu Deus, a sociedaclt·
pode se satisfazer.
Se e uma satisfa<;:ao, pelo menos nesse caso, e uma satisfa<;:ao qu .
nao pede nada a ninguem.
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As maravilhas da psicandlise.
o que do real padece do significante.
Ap6logo do pote e do vaso.
Introduriio ao catarzsmo.
A pulsiio, noriio onto16gica.
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cunhado e um pintoI' de talento - isso e indicado, mas, nao hi
1'0meio de verificar -, ele vende um de seus quadros, que pega
\1.1 parede eleva. Isso deixa na muralha urn espa<;:ovazio.
.
Acontece que esse espa<;:ovazio desempenha um papel polanzante,
III t' 'ipitador
das crises de depressao melancolica ~u~ tornam a ?esIUllltar nesse momento na vida ~a paciente. Ela,sal dlSSOda segumte
111.1
neira - um belo dia ela se decIde a to daub a Imle, dar umas ~oucas
11111
'eladas na parede para pr~enc.her esse m~ldito e:pa<;:o vazlO que
IIlt)uiriu para ela um valor cnstahzante, e cUJa fun<;:ao, e.~ seu ,c~so,
1',llsladamos de conhecer melhor, pOl' uma melhor descn<;:ao chlllca.
11,lraencher esse espa<;:o, imitando seu cu.nhado, ela tenta fazer um~
11IIHuraque seja a mais pr6xima possivel da das outras telas. Ela val
I loja de tintas buscar as cores que sao as da palheta do, c~nhado,
e
',t' p6e a trabalhar com um ardor que nos parece car~ctenstlco
~e um
Illovimento de fase que vai, de preferencia, no sentldo depresslvo. E
',',t'

I II II

A primeira parte e urn desenvolvimento a respeito da obra musical de
Ravel ~~bre urn enredo de Colette que se charnaA crianra e ossortilegios.
~ravel ~s~ocom prazer, 0 que nao e evidente, pois ela so fala dele pOl'
lntermedlO das tradu<;:6es alemas e inglesas.
Melanie Klein fica maravilhada com 0 fato de a obra concordar
tao bem com a sucessao de fantasias da crian<;:a concernindo ao corpo d~ mae, com a agressividade primitiva e a contra-agressao qu'
expenmenta em rela?ao a ela. Em sum a, trata-se de uma enuncia<;:ao
bastante longa ~ mUlto agradivel do que, na imagina<;:ao do criador
da obra, e espeClalmente na do musico, se encontra admiravelment .
de acordo co~ 0 c~~po pri~ordial, central, da elabora<;:ao psiquica
q~e as fanta~las .ldemlanas, tals como sao valorizadas pela analise da
cnan<;:a, nos mdl~am. E e surpreendente vel' sua convergencia com a
formas estruturals que aparecem na obra de arte - nao que isso seja,
e claro, plenamente satisfatorio para nos.
A segunda parte do artigo e mais notavel e e ela que e engra<;:ada.
Tr~ta~s.e desta vez de uma referencia ao artigo de uma analista, Karin
.rv:ll~adls, que, com 0 titulo de 0 esparo vazio, nos Conta urn caso
clllllCO que nao deixa de ser picante. Pela leitura das quatro paginas
q~e 0 res~mem t~ata-se de urn caso-limite, muito espantoso, mas que
n~o nos. e descnto de uma maneira tal que possamos emitir um
dlagnos_tlCo certeir~ e saber se ele merece ou nao ser qualificado de
depressao melancohca.
Trata-se de uma d?ente, cuja vida nos e mui brevemente esbo<;:ada,
q.u: se .chama Ruth KJar. Ela nunca foi pintora na vida, mas, em plena
VlvenCla de suas crises depressivas, esta mulher sempre queixou-se do
que c~ama de um espa<;:ovazio nela, que ela nunca po de preencher.
Dlspenso-os das peripecias de sua biografia. Seja como for, ajuda~a po: sua analista, ela se casa e, tendo-se casado, no come<;:o as
COlsasAva~ bastante bem. Porem, apos um curto periodo, temos a
recorrenCla dos acessos melanc6licos. E e ai que esta a maravilha do
caso. ~stamos, com efei.to, no dominio das maravilhas da psicanalise
que talS tl·.aba!hos valonzam de born grado, nao sem certa satisfa<;:ao
um tanto mgenua.
. POl' uma razao que nao e esclarecida de outro modo, a cas a do
Jovem casal e rev:st~da, particularmente
urn comodo, de quadros
do cunhado que e pmtor. Em seguida, num dado momento, como

,II,lba saindo uma obra.
mais engra<;:ado e que a coisa sendo mostrada ao. cunhado, 0
I llra<;:aoda paciente
batendo de angustia di~nte do ve:e~lCto. do espe~
I i,t!ista, 0 connaisseur, este quase se encolenza
- \/oceJamazs me J!tra
/llIflginar, diz ele, que /oi voce quem pintou isso, issoe obra de ,u~ a:tzsta,

o

apenas experimentado, mas de um veterano. Que sua hzstor:a va para
rliabo, quem entao pode ter sido? Nao se consegu~ conve~ce~lo, e ele

1//10
II

ontinua jurando que, se foi a cunhada quem fez lSSO,esta dlSpoStO a
meter a reger uma sinfonia de Beethoven na Capela Real, embora
11:10conhe<;:a nenhuma nota musical.
Esse relato nos e narrado com uma falta de cdtica na ordem do
hoato que nao deixa de nos inspirar algumas r~servas. Um tal ~ilagre
d,1 tecnica mereceria, entretanto, ser submetldo a algumas mterro1',1<;:6es
primeiras. Mas, pouco se nos di - Melanie Klein encontra
,:r a confirma<;:ao de uma estrutura que the parece aqui ilustrada de
111aneiraexemplar, e voces nao podem deixar de vel' a que ponto ela
\ oincide com 0 plano central pelo qual esquematizo topol.ogicamente
,I maneira como e colocada a questao a res peito do que aqUl chamamos

I

',t'

de a Coisa.
Como lhes disse, a doutrina kleiniana coloca ai essencialmente 0
I orpo da mae e ai situa as fases de toda e qual que I' sublima<;:ao, i?clu,ive as sublima<;:6es tao miraculosas como a desse ~cess~ espont,an~o,
t1l1l11inativo,digamos, de uma novi<;:aaos modos malS pentos da teclllca
pictural. A sra. Klein ve sua teoria confirmada - e e certamente 0 que
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X.lllledo doente. Oai podermos dizer de uma forma negativa que nao
11.1 nada entre a organizac;:ao na rede significante, na rede das Vorstellunl:""priisentanzen, e a constituic;:ao no real desse espac;:o,desse lugar central
',oil 0 qual 0 campo da Coisa, como tal, se apresenta para nos.
E mui precisamente nesse campo que deve situar-se 0 que Freud
IIOS apresenta,
por ourro lado, como devendo responder ao achado
I 01110 tal, como devendo ser 0 objeto wiedergefundene, reencontrado,
I t':lchado. Tal e a definic;:ao fundamental
do objeto, para Freud, em
~11a func;:ao diretriz, da qual ja mostrei 0 paradoxo, pois, esse objeto,
11:10 nos e dito que ele tenha sido realmente perdido. 0 objeto e, por
\11<1 natureza, urn objeto reencontrado.
Que ele tenha sido perdido e a
23
mnseqiiencia disso - mas so-depois. E, ponanto, ele e reencontrado,
~cndo que a unica maneira de saber que foi perdido e por meio desses
n.:encontros, desses reachados.7
Reencontramos
ai uma estrutura fundamental, que nos permite
,Irticular que a Coisa em questao e suscedvel, em sua estrutura,
de ser representada pelo que chamamos, ha tempos, a respeiro do
discurso do tedio e da prece, de a Outra coisa. A Outra coisa e,
cssencialmente, a Coisa.
Essa e a segunda caractedstica da Coisa como velada - por sua natureza ela e, em seus reachados7 do objeto, representada por ourra coisa.
Voces nao podem absoluramente deixar de ver na celebre Frase de Picasso, Eu nao procuro, acho, que e 0 achar, 0 trobar dos trovadores e dos
tl'Oveiros, de todas as retoricas, que roma a dianteira do procurar.
E claro, 0 que e achado e procurado, mas procurado nas vias de
significante. Ora, essa busca e, de alguma forma, uma busca anti psiquica que, por seu lugar e sua func;:ao, esta para alem do principio
do prazer. Pois, segundo as leis do principio do prazer, 0 significante
projeta nesse para alem a equalizac;:ao, a homeostase, a tendencia ao
investimento uniforme do sistema do eu como tal- fazendo-o faltar.
A func;:ao do principio do prazer e, com efeito, conduzir 0 sujeito de
significante em significante, colocando quantos significantes forem
necessarios para manter 0 mais baixo possivel 0 nivel de tensao que
regula rodo 0 funcionamento
do aparelho psiquico.
Ei-nos, ponanto, trazidos a relac;:ao do homem com esse significante, 0 que nos vai permitir dar 0 passo seguinte.
Se 0 principio do prazer regula por meio de uma lei de engodo
a especulac;:ao humana atraves desse imenso discurso que nao e simplesmente feito daquilo que 0 anicula, mas, igualmente, de toda a
I

sua a<;:ao,uma vez que ela e dominada por essa busca que 0 conduz a
reenco~tra: as coisas nos signos - como e que a rela<;:aodo homem
com 0 slgll1~Cante, na medida em que ele pode ser 0 seu manipuladof,
~ode ~oloc~-lo em rela<;:aocom urn objeto que representa a Coisa?
aqUl que 1l1tervem a questao de saber 0 que 0 homem faz quando
modela urn significante.

No que diz respeito ao significante, a dificuldade e de nao se precipitar
sobre 0 fato de que 0 homem eo artesao de seus Suportes.
Durante lo?go~ anos fiz voces se dobrarem a no<;:ao, que deve
permanecer pr~melra e prevalente, do que constitui 0 significante
como tal, ou seJa, as estruturas de oposi<;:ao cuja emergencia modifica
pro~un~a.mente 0 mundo humano. So que esses significantes sao, em
sua. llldlvldualidade, modelados pelo homem, e provavelmente ainda
maIS com suas maos do que com sua alma.
Aqui esra nosso encontr~ marcado com 0 emprego da linguagem
q~e, pelo menos para a subltma<;:ao da arte, nunca hesita em falar de
cna<;:ao. A no<;:aode cria<;:aodeve ser promovida agora por nos, com 0
q~e ela comporta, urn saber da criatura e do criador, pois ela e central
nao ap~nas e~ nosso tema, 0 motivo da sublima<;:ao, mas no da etica
no senndo maIS amplo.
E~tabe~e<;:oi~to - u~ objeto pode preencher essa fun<;:ao que lhe
pern:Ite nao evltar a COlsa como significante, mas representa-Ia na
~edIda ~m que esse objeto e criado. Por meio de urn apologo que no
e fomeCldo pel~ c,orrente das gera<;:oes,e que nada nos proibe utilizar,
vamo-n,os.refenr a fun<;:aoartfstica talvez mais primitiva, a do oleiro.
D~ ultI~a vez falei-Ihes da caixa de fosforos, tinha minhas razoes,
~ voc~s ve~ao que a reencontraremos e que ela nos permitira, talvez,
1: mals adlante em nossa dialetica sobre 0 vaso. Mas 0 vasa e mais
SImples. ~em duvida nasceu antes da caixa de fosforos. Esta af des de
~empre. E talvez 0 ~lemento mais primordial da industria humana.
sel?uramente urn lllstrumento, urn utensflio que nos permite sem
ambIgiiidade, afirmar a presen<;:a humana La on de 0 encontr:mos.
Esse vaso, que esta af. desde sempre e que foi empregado para fazern~s ~o.nceber ~araboltcamente,
analogicamente, metaforicamente
os
mIstenos da cna<;:ao, pode ainda nos ser UtiI.

Para verem confirmada a apropria<;:ao do vasa a esse emprego, re.fi1.II11-Se
ao que Heidegger, 0 ultimo que meditou sobre 0 assunto d~ cna1.10, nos apresenta quando se trata para de de falar-nos de dasDmg(~em tomo de urn vasa que ele nos desenvolve sua dialetic.a.
.
Nao me enveredarei na fun<;:aode das Ding na perspecnva heldegI\l'riana da revela<;:aocontemporanea, vincula~a ao final da meta~si~a,
do que ele chama de 0 Ser. Voces podem: factlmente, .todos voc:s I?IIistintamente,
reportar-se a coleranea intItulada Ensazos e conferenaas
. ao artigo sobre a Coisa. Vedo a fun<;:ao que Heidegger lhe confere,
Ilum processo humano essencial, de conjun<;:ao das potencias celestes
t· lcrrestres em tomo dele.
Quero simplesmente, hoje, ater-nos a distin<;:aoelementar, no vaso,
('ntre seu emprego de utensflio e sua fun<;:ao significante. Se eIe e deveras significante e se e 0 primeiro significan~e n:odela?O pelas maos
do homem, ele nao e significante, em sua essenCIa de slgOlficante, de
outra coisa senao de tudo 0 que e significante - em outros termos,
tie nada particularmente significado. Heide?g~r.o coloca no cen.tro da
('ssencia do ceu e da terra. Ele 0 vincula pnmltlvamente peIa vIrtude
do ato de liba<;:ao,peIo fato de sua dupla orienta<;:ao ~ pa,r~ cima para
rcceber, em rela<;:aoa terra da qual ele eleva alguma COlsa.E Justamente
('ssa a fun<;:aodo vaso.
.
~ . .
Esse nada de particular que 0 caractenza ~m sua fun<;:aosl?Olficante
(( justamente, em sua forma encamada, a~uI1o qu~ caract~nza 0 ,va~o
('omo tal. E justamente 0 vazio que ele cria, lOtrod~ZlOdo a~slm a propna
perspectiva de preenche-lo. 0 vazio e 0 pIeno sac lOtroduz~dos pe~o vasa
Ilum mundo que, por si mesmo, nao conhece s~melhante. E a partIr desse
.~ignificante modelado que e 0 vaso, que 0 vazIO e 0 pleno ent:am como
I.lis no mundo, nem mais nem menos, e com 0 mesmo senndo.
Esta e a ocasiao de sentir de perto 0 que ha de falaz na oposi<;:aoentre
o pretenso concreto e 0 pretenso figurado - ;e
vasa ,pod.e est~r
pleno e na medida em que, primeiro, em sua essenCla, ~le e vazlO. E e,
Illuito exatamente, no mesmo sentido, que a fala e 0 dlscurso podem
Sl'I'plenos ou vazios.
Cis 0 que abordamos num certo congresso de Royaumont, q~an~o
l'11 insistia sobre 0 fato de que 0 pote de mostarda
tern como essenCla,
('Ill nossa vida pratica, de apresentar-se a nos como urn pote de mosI.lrda vazio. Isso, que na epoca pode tef passado por urn concetto, urn
W:ICejO,vai encontrar sua explica<;:aona perspectiv~ em ~ue a;an<;:amo~.
Voces podem ir tao longe, nessa direc;:ao, quanto a ImaglOa<;:aode voces

?

lhes permitir, e, nesse caso, eu nao ficaria chocado se voces reconhecessem no nome Bornibus, que corresponde a uma das mais familiare.~
e ricas apresenta<;:6es do pote de mostarda, urn dos nomes divinos, j,l
que e Bornibus quem enche os potes de mostarda, e justamente aqui.
com efeito, que podemo-nos restringir.34

o exemplo

do pote de mostarda e do vasa permite-nos introduzi I'
aquilo em torno de que girou 0 problema central da Coisa na medi
da em que ele e 0 problema central da etica, ou seja - se foi uma
potencia razoavel, se foi Deus quem criou 0 mundo, como e possivel
que, primeiro, fa<;:amos 0 que for, segundo, deixemos de faze-la, ()
mundo va tao mal?

o

oleiro faz 0 vasa a partir de uma terra mais ou menos fina Oll
refinada, e e nesse momento que nossos pregadores religiosos no~
detem para nos fazerem ouvir os gemidos do vasa nas maos do oleiro.
pregador, algumas vezes, fa-Io falar, e da maneira mais emocionante, ate gerner, e perguntar ao criador por que ele e tratado com tanta
rudeza ou, contrariamente, com do<;:ura. Mas, nesse exemplo que cito
da mitologia criacionista, 0 que nos e dissimulado, e singularmente pOI'
aqueles mesmos que utilizam 0 exemplo do vaso, tao fundamental nas
imagens do ate criador - disse-Ihes, sac sempre autores no limite do
religioso e do mistico, e nao e sem razao - 0 vasa e feito a partir de
uma materia. Nada e feito a partir de nada.

o

Toda a filosofia antiga se articula em torno disso. Se nos e diHcil
pensar a filosofia aristoteIica, e porque ela deve ser pensada segundo
urn modo que jamais omite que a materia e etema e que nada e feito
de nada. Mediante 0 que ela resta enviscada numa imagem do mundo
que jamais permitiu, nem mesmo a Arist6teles - e diHcil imaginal',
entretanto, em toda a hist6ria do pensamento humano, urn espirito
com uma tal potencia -, sair da clausura que a superHcie celeste, a
seus olhos, apresentava, e nao considerar 0 mundo, inclusive 0 mundo
das rela<;:6esinter-humanas,
0 mundo
da linguagem, como incluido
na natureza etema, que e, profundamente,
limitada.
Ora, se voces considerarem 0 vaso, na perspectiva que inicialmente
promovi, como urn objeto feito para representar a existencia do vazio
no centro do real que se chama a Coisa, esse vazio, tal como ele se
apresenta na representa<;:ao, apresenta-se, efetivamente, como urn nihil,
como nada. E e por isso que 0 oleiro, assim como voces para quem ell
falo, cria 0 vasa em torno desse vazio com sua mao, 0 cria assim com
o criador mitico, ex nihilo, a partir do furo.

'Iodo mundo faz piada a respeito do macarrao, que e urn furo com

i11"oem volta, ou ainda a respeito dos canh6es. 0 fato de rir nao muda
• 1'1

nada

0

que esta em questao -

ha uma identidade entre a modelagem

.111 significante e a introdu<;:ao no real de uma hi an cia, de urn furo.
l.embro-me que urn dia, quando eu estava jantando na casa de urn
,I,'scendente desses banqueiros reais que acolhiam Henri Heine ha pou• I) mais de urn seculo em Paris, eu 0 espantei muito informando-o
• 0 deixei espantado ate hoje, e certamente nao perto de se recuperar
dl'sse espanto - que a ciencia modema, a nascida de Galileu, nao
',l' pade desenvolver
senao a partir da ideologia biblica, judaica, e nao
.1.1 rilosofia antiga e da perspectiva aristotelica. 0 progresso da eficaII.I da apreensao simb61ica nao cessa de estender seu dominio desde
( :.dileu, de consumir em tomo dela toda referencia que a limita aos
d,ldos intuitivos, e, deixando inteiramente seu jogo aos significantes,
dl'semboca nessa ciencia cujas leis VaGsempre em dire<;:aoa uma coeIl'ncia cada vez maior, mas sem que nada seja menos motivado do que
n q lie existe em algum ponto em particular,
Em outros termos, a ab6bada celeste nao existe mais, eo conjunto
.Ins corpos celestes, que ai sac a melhor referencia, apresenta-se como
'I lie podendo igualmente nao estar ai - sua realidade e essenci~~ente
Illarcada, como diz 0 existencialismo, por urn carater de faCtlCldade,
l'les sao, no fundo, contingentes.
Tampouco e VaGnos darmos conta de que, no maximo, 0 que para
11(')5 se delineia na equivalencia
articulada entre a energia e a materia e
'Ille num dia derradeiro poderia acontecer de toda a tram a da aparencia
',l' rasgar a partir dessa hiancia,
que ai introduzimos, e se esvanecer.
A introdu<;:ao desse significante modelado que e 0 vasa ja constitui
.1IlO<;:aO
inteira da cria<;:aoex nihilo. E ocorre que a no<;:aoda cria<;:aoex
lIi/;i/o e coextensiva da exata situa<;:aoda Coisa como tal. Efetivamente,
l~ jLlstamente desse modo
que, no decorrer dos tempos, e nomeadalllcnte dos tempos que nos sac mais pr6ximos, dos que nos formaram,
,~situada a articula<;:ao, a balan<;:ado problema moral.
Urn trecho da Biblia, marcado por uma inflexao de alegria otimista,
IlOS diz que quando 0 Senhor fez a sua cria<;:aodos famosos seis dias,
110final ele contemplou tudo e viu que estava born. Pode-se dizer 0
1I1csmo do oleiro, ap6s ter feito 0 vasa - esta born, esta bern, esta
rinne. Em outros termos, do lado da obra e sempre belo.
Cada urn, entretanto, sabe 0 que pode sair de urn vaso, ou 0 que
pode entrar nele, e claro esta que esse otimismo nao e absolutamente

justificado pelo funcionamento
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1IIIItIS os tipos de dados, bastante bem aniculados, que nos permitem
II I'rl'sentar, para nos, essa crise profunda que a ideologia, digamos, a
1IIIIogia catara representa'na evolu<;:aodo pensamento do homem do
( h idcnte, ja que e dele que se trata - embora 0 autor nos mostre que
I'. (oisas em questao tem provavelmente sua raiz num campo Iimitrofe
d,lqllilo que se esta habituado a chamar de Ocidente, termo ao qual
11,10 me atenho em nenhum nivel, e estarlamos totalmente
errados ao
1.1/,tTdele 0 pivo de nossos pensamentos.
Seja como for, numa cerra virada da vida comum na Europa, a
'I" 'stao do que nao esca indo bem na cria<;:ao como tal se colocou,
I'll se colocou para pessoas sobre as quais nos e muito dificil saber
II que pensavam exatamente, e 0 que efetivamente
representou,
1'111 suas incidencias
profundas, esse movimento
religioso e misIleo que chamam de heresia catara. Pode-se ate mesmo dizer que
I' 0 unico exemplo historico em que ocorreu que uma potencia
Il'mporal tivesse uma tal eficacia, pois conseguiu suprimir quase
lodos os vestigios do processo. Essa e a for<;:agem que a santa Igreja
(':It6Iica e romana realizou. Resta-nos procurar nas entrelinhas dos
documentos dentre os quais poucos tem urn carater satisfat6rio. Os
pr6prios processos da Inquisi<;:ao volatizaram-se
e nao possuimos
ll1ais do que alguns testemunhos
laterais aqui e acoU. Urn padre
dominicano nos diz, por exemplo, que os charos eram gente muito
hoa, no fun do cat6licos em sua maneira de viver, e de costumes
excepcionalmente
puros,
Acredito que seus costumes fossem de uma pureza excepcional, ja
que no fundo lhes era preciso abster-se de qualquer ato que pudesse,
de alguma maneira, favorecer a perpetua<;:ao desse mundo, em sua es,~cncia execcavel e mau, A pratica da perfei<;:aoconsistia essencialmente,
ponanto, em visar atingir a morte no mais avan<;:ado estado de desprendimento, sinal de reintegra<;:ao num mundo adamico caracterizado
pela pureza e a luz, 0 mundo verdadeiro, do born Criador original,
cuja cria<;:aofora contaminada pela interven<;:ao do mau Criador, do
Demiurgo, que nele introduziu esse elemento medonho, a gera<;:ao,e
igualmente a putrefa<;:ao, isto e, a transforma<;:ao.
E na perspectiva aristotelica da transforma<;:ao da materia numa
outra materia que se engendra ela mesma que a perpetuidade da materia era 0 lugar do mal.
A soIu<;:ao,como voces estao vendo, e simples. Ela tern uma certa
coerencia, mesmo que, talvez, nao tenha todo 0 rigor desejavel.

Urn dos r~ros~documentos solidos que temos sobre 0 empreendi
ento
r:n
- pOLSnao sabemos qual era no fundo a doutrina catara _
e uma obra descoberta em 1939 e publicada com 0 nome de L' .
d. d.'
',.
E
zvra
~s ozsprzn~zpzos. ~contra~-no
facilmente com 0 titulo de Escrito.,
cataros, urn ltvro mUlto bonIto feito por Rene Nelli.

o

mal esra na materia. Mas 0 mal pode tambem estar alh . .
~
b
Ules.
questao ~ermanece a erta, e e ce~tamente urn pivo indispensavcl
para compleender 0 que aconteceu hlstoricamente no que se ref ere an
pensamento moral em torno do problema do mal 0 mal
d
~
.
po e estal'
nao apenas nas obras, nao apenas nessa execravel materia _ dai tode
o esfor<;:oda ascese vai consistir em dela se afastar, sem cair num m d)
que ch
d'
.
un ()
ama~
~ ~lStlCO, e que pode, igualmente, parecer-nos mitico
ou mesmo tlusono -, 0 mal pode estar na Coisa.
d dPode estar na Coisa dado que ela nao e 0 significado que guia a obra
A

~ 0 que ~~pouco e a materia da obra, mas, dado que, no imago d';
rHO da cna<;:aoao qual esta suspensa toda a questao - e 0 que quer que
a<;:am,e mesmo que voc~s est~jam se lixando para 0 Criador como para a
morte da bezena, 0 fato e que e em termos criacionistas que voces pensam
o termo do mal e 0 colocam em questao - ela mantem a presen<;:ado
~umano. Trata-se, com efeito, da Coisa, ela dado ser definida por isto _
e a define 0 humano, embora, justamente, 0 humano nos escape.
Neste pOnto, ~ que chamamos de humano nao poderia ser definido de outra manelra senao por aquela com a qual defi . h'
C .
.
m, a pouco, a
Olsa, ou sep, 0 ql~e do real padece do significante.
O~~ervem b.em ISto - aquilo para 0 que 0 pensamento freudiano
nos dw%e conslste em ~os colocar 0 problema do que ha no imago
d~ fU~~lOnamento do pn~cfpio do prazer, ou seja, urn para alem desse
pnnclplO do prazer, e mUlto provavelmente 0 que, Outro dia, chamei
de um~ profunda b~a ou ma vontade. Evidentemente, todos os tipos de
armadtl~as e de fascma<;:oesse of ere cern ao pensamento de voces, como
a questao de saber se 0 homem como dl'zem
c
c
~
.
l'
'
omo se rosse tao
Sl~P es defimr 0 hom.em -, e no fun do born ou mau. Mas nao se trata
~lSS~, trata-se.do conJ~nto. Trata-se do fato de 0 homem modelar esse
slgmficante e mtroduzl~lo?o mundo - em Outros termos, de saber 0
que faz modela.ndo 0 slgmficante
imagem da Coisa, enquanto que
esta se ,ca~ct:nza
pel~ fato de que nos e impossivel imaginarmo-Ia
para, nos. ~ al que se Sltua 0 problema da sublima<;:ao.

a

11 E for lSSO~ue tomo como ponto de partida a historia da Minne.
omel-a atraves desse termo porque ele e particularmente

exemplar,

tern ;mbigliidade
na lingua germanica. A Minne e deveras
.11'.1inta da Liebe, enquanto que em frances servimo-nos da mesma
II,d,lvra amour.
() problema do autor em quesrao e conhecer a liga<;:aoque pode
Il.lver entre a heresia tao profunda e tao secreta que se poe a dominar
,I I':uropa a partir
do final do seculo XI, sem que se possa saber se as
I oisas nao remontam
a mais tempo, e 0 aparecimento, a articula<;:ao,
I' ('xercfcio de toda uma moral, de toda uma etica, de todo urn estilo
lil' vida que se chama amor cortes.
Nao estou for<;:ando nada ao lhes dizer que, uma vez recolhidos
lodos os dados historicos, sociais, politicos, economicos, e todos
IIOSSOSmetodos de interpreta<;:ao de uma superestrutura
colocados
('m exercfcio, os historiadores atuais tomam 0 partido, de maneira
vcrdadeiramente univoca, de entregar os pontos. Nada fornece uma
l'xplica<;:aocompletamente satisfatoria do sucesso dessa extraordinaria
1l10da, numa epoca que nao era tao amen a, nem policiada - pe<;:o-lhes
() favor de acreditarem -, pelo contrario. Acaba-se de sair da primeira
I~udalidade que se resumia, na pratica, a domina<;:ao de costumes de
ban didos sobre uma grande superficie geometrica, e eis aqui elaboradas
as regras de uma relayao do homem com a mulher que se apresenta
com todas as caracteristicas de urn paradoxa estupeficante.
Dado 0 avan<;:adoda hora, nao you nem mesmo come<;:ara articular
isso para voces hoje. Nao obstante, saibam em que consistira minha
fala da proxima vez - consistira no problema ambiguo e enigmatico
do que esta em questao no objeto feminino.
Nao creiam que seja algo que me seja proprio - nao tentarei
introduzir me us frageis meios de investiga<;:ao nessa questao. Mas 0
fato de esse objeto do louvor, da prestayao de servi<;:o,da submissao
e de todos os tipos de comportamentos
sentimentais estereotipados
do adepto do amor cortes em rela<;:aoa Dama, acabar por fazer com
que urn autor diga que todos parecem louvar uma so pessoa, esse fato
e deveras apto a deixar-nos numa posi<;:aointerrogativa. 0 romanista
em questao e 0 sr. Andre Morin, professor de letras da Universidade
de Lille, a quem se deve igualmente uma belissima antologia do Minnesang publicada por Aubier.
Essa criayao e fun<;:aode urn objeto sobre 0 qual ficamo-nos interrogando quanto ao paper exato que desempenhavam os personagens
em carne e osso que, no entanto, estavam deveras comprometidos
nessa questao. Pode-se, no entanto, muito bem nomear as damas e
I

11.10

as pessoas que estavam no imago da propagac;:ao desse novo estilo de
comportamento
e de existencia no momento em que ele emergiu.
Conhecem-se as primeiras vedetes dessa especie de epidemia social
tao bem quanto se conhece 0 sr. Sartre e a sra. de Beauvoir. Eleonora
de Aquitaine nao e urn personagem mitico, sua nlha, a condessa de
Champagne, tampouco.
importante sera ver como determinados enigmas, que se colocam
a esse respeito os historiadores, podem ser por nos resolvidos em func;:ao
da doutrina que lhes exponho, a doutrina psicanalitica, uma vez que
ela permite explicar 0 fenomeno como uma obra de sublimac;:ao em
seu mais puro alcance.
Verao ate nos detalhes como operam aqui para conferir a urn
objeto, que no caso e chamado de a Dama, valor de representac;:ao da
Coisa. Isso nos permitira em seguida, para delinear-Ihes 0 caminho
que nos resta a perconer antes das ferias de fevereiro, mostrar 0 que
dessa construc;:ao resrou a titulo de sequela na relac;:ao com 0 objeto
feminino, com 0 aspecto problematico no qual ele se apresenta para
nos ainda atualmente. Teremos de concebe-Io nas formas da estrutura
analitica.

o

Para alem dessa separac;:ao de fevereiro, viso a permitir-Ihes medir 0
justo valor que a novidade freudiana comporta.
A ideia de criac;:aoe consubstancial ao pensamento de voces. Voces
nao podem pensar, e ninguem, em outros term os senao em termos
criacionistas. 0 que acreditam ser 0 modelo mais familiar do pensamenro de voces, ou seja, 0 evolucionismo, e, em voces como em todos
os seus contemporaneos,
uma forma de defesa, de afeno aos ideais
religiosos, que lhes impede de ver 0 que ocone no mundo em tomo
de voces. Mas nao e por voces estarem, como to do 0 mundo, saibam
voces ou nao, presos na noc;:aode criac;:ao,que 0 Criador esta, para voces,
numa posic;:ao bem clara.
£, claro que Deus esra morto. £'0 que Freud expressa de ponta a
ponta em seu mito - ja que Deus sai do fato de que 0 Pai esta morto,
isso certamente quer dizer que nos demos conta de que Deus esta
morto, e e por isso que Freud cogita tao nrmemente sobre isso. Po rem,
igualmente, ja que e 0 Pai morto a quem Deus originalmente serve, ele
tambem estava morto desde sempre. A questao do Criador em Freud
e, portanto, saber a que deve ser apenso, em nossos dias, aquilo que
dessa ordem continua se exercendo.

Esse e ~ termo de nossa pesquisa deste ana - 0 ffi?do,p.elo qual
a uestao do que se trata na Coisa se coloca ~ara no~. E :sso que
h~ud aborda em sua psicologia da pulsa~, P~l~ 0 Trz:b nao po~e
de modo algum limitar-se a uma noc;:ao pSlcologlca - e uma noc;:~o
onrolo ica absolutamente
fundamental,
q.ue res'p0nde a uma cns.e
de con;ciencia que nao somos forc;:ados a dlscerl1lr plenamente, pOlS
estamos vivendo-a.
.
De qualquer maneira que a vivamos, 0 sentido.~o ~ue .tenro articular diante de voces e tentar faze-Ios romar conSClenCla dlSSO.
27 de janeiro de 1960
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PEQUENOS

COMENTARIOS

o elemento

A

MARGEM

gnomico.

Arte, religiiio, ciencia.
A respeito de Spitz.
AnamorfOse e arquitetura.
Primazia do Es.

~ao estou, hoje, com impeto suficiente, segundo meus proprios crin~nos, para fazer-Ihes meu seminario como de habito - isto no que diz
respeito mais pa~ticularmente ao ponto em que chegamos, ja que desejo
poder colocar dIante de voces formulas totalmente precisas. Portanto,
voces me permitirao diferir ate a proxima vez.

o

:orte .~ausado por minha ausencia de quinze dias cai mal, pois
gostar~a.de ]a poder prosseguir mais alem do que, da ultima vez, lhes
anunClel que trataria - apos have-Io tratado, evidentemente.

o

~or c?rtes e, c~m efeito, uma forma exemplar, urn paradigma de sublimac;:ao.50 por melO da arte, essencialmente, que dele temos testemunhos
documentarios, mas ainda hoje sentimos suas ressonancias eticas.
Mesmo que do amor cortes so tenhamos os testemunhos documentarios da arte, sob uma forma quase morta, exc1uindo 0 vivissimo interesse arqueol6gico que podemos prestar-Ihe, suas ressonancias saD
manifestamente, ainda sensiveis nas relac;:6esentre os sexos.
'
. 0 longo alc~nce dos efeitos de urn fenomeno que se poderia acredltar estar 10callZado num problema que e de estetica e, desse modo,

.1\)(0a tor~ar-nos sensiveis a importancia da sublimac;:ao, que a analise
I rouxe para 0 primeiro plano.
Desejo estar em plena forma para poder mostrar-Ihes como 0
problema se coloca historicamente, como ele se coloca em metodo e
que, ainda neste ponto, nos encontramos na posic;:ao de poder esc1arecer as dificuldades confessadas que os historiadores, os romanistas,
os filologos, os diversos especialistas que se ativeram a esse problema
encontraram, e que reconhecem nao terem absolutamente chegado a
reduzir 0 fenomeno do amor cortes em seu aparecimento historico
a algum condicionamento
discernido.
Essa confissao e comum e, diria eu, quase uniforme. Ha aqui urn
fenomeno paradoxal - e, evidentemente,
como a cada vez que ~e
se encontra na presenc;:a de urn fen6meno desta ordem, os pesqulsadores foram freqiientemente levados a perscrutar suas influencias,
o que em muitos casos e apenas uma maneira de adiar 0 problema.
Dizem-nos - 0 problema tem sua origem na comunicac;:ao de algo
que se produziu paralelamente. Ainda que seja preciso saber como ~sso
se produziu paralelamente - porem, precisamente nesse caso, e JUStamente 0 que escapa.
.
No caso, 0 recurso as influencias esta longe de ter esc1areCldo 0
problema. Nos, e em seu amago que tentaremos aprende-Io, e ve~emos
que a teoria freudiana e apta a trazer ai uma certa luz. Nessa qualldade,
portanto, tomo-o nao apenas por seu valor de m~todo.
Partir desse ponto tao localizado nao quer dlZer que tudo 0 que
concerne a sublimac;:ao deva ser considerado nessa linha aqui trac;:ada,
ou seja, a partir da relac;:ao homem-mulher,
do casal. Nao pretendo
absolutamente reduzir a isso 0 problema da sublimac;:ao, nem mesmo
centra-Io nisso. Creio, pelo contrario, que partir desse exemplo e capital
para chegar a uma formula geral cujo delineame~to ja encontramos
em Freud, se sabemos onde le-Ia - nao quero dlZer procurar em tal
ou tal detalhe.
5e algumas vezes procedo valorizando uma frase, uma formula
isolada de Freud, e quase ia dizendo urn elemento gnomico - esse
elemento gn6mico, estou muito conscio de ten tar coloca-Io para mim
em ac;:ao.Quando lhes dou uma formula como 0 desejo do homem
o desejo do Dutro, trata-se de uma formula gnomica, embora Freud
nao tenha procurado fornece-Ia como tal. Mas de tempos em tempos
o fez, sem faze-Io propositalmente.
Destarte citei-Ihes uma formula
muito curta que aproxima os mecanismos respectivos da histeria, da
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neurose obsessiva e da paranoia, de tres termos de sublimas:ao _ a
a~te, a reli~iao e a ciencia. Em Outro lugar ele aproxima a paranoia do
dISCurSO clentffico. Essas indicas:6es nos ajudarao a articular, em
toda a sua generalidade, a formula com que, no final, chegaremos a
ordenar a funs:ao da sublimas:ao na referencia a Coisa.
Essa Coisa e acessfvel em exemplos muito elementares que sac quase
da natureza da demonstras:ao filosofica cLissica, com a ajuda do quadronegro e do pedas:o ~: giz. Da ultima vez, tomei 0 exemplo esquemeitico
do vasa para permltlr-Ihes apreender onde se situa a Coisa na relas:ao
que col~ca 0 homem em funs:ao do medium entre 0 real e 0 significante.
Essa C~Isa, ~a qual,todas as formas criadas pelo horn em sac do registro
da subIIma<;:ao, sera sempre representada por urn vazio, precisamente
pelo fato de ela nao poder ser representada por outra coisa - ou, mais
exatamente, de ela nao poder ser representada senao por outra coisa.
Mas em toda forma de sublima<;:ao 0 vazio sera determinante.
Indico-Ihes desde logo tres modos diferentes nos quais ocorre que
a arte, a religiao e 0 discurso da ciencia tern a ver com isso - por tres
formulas das quais nao lhes digo que, no ultimo termo, rete-Ias-ei
quando tivermos percorrido juntos nosso caminho.
Toda arte se caracteriza por urn certo modo de organizas:ao ern
torno ~esse vazio. N~o creio que seja uma formula va, malgrado sua
generaIIdade, para OrIentar aqueles que se interessam pela elucidas:ao
dos problemas da arte, e penso dispor dos meios para lhes ilustrar de
maneira multipla e muito sensfvel.

A religiao consiste ern todos os modos de evitar esse vazio. Podemos
di~e-Io fors:ando urn pouco a analise freudiana, uma vez que Freud
sallentou os tra<;:osobsessivos do comportamento religioso. POl'em, embora t~d.a a fase cerimonial do que constitui 0 corpo dos comportamentos. reIIglOSos entre efetivamente nesse contexto, nao nos poderfamos
satlsfazer com e~sa formula, e uma palavra como respeitar esse vazio
talvez tenha maIS alcance. De qualquer maneira, 0 vazio permanece
no centro, e precisamente nisso que se trata de sublimas:ao.
Para 0 terceiro termo, ou seja, 0 discurso da ciencia, na medida ern
que para a nossa tradis:ao ele e originado no discurso da sabedoria no
discurso da filosofia, .adquire aqui .seu pleno valor 0 termo empr~gado por Freud a respelto da paranOIa e de sua relas:ao com a realidade
psfquica - Unglauben.
]ei ressaltei de passagem para voces num de meus ultimos seminarios - 0 Unglauben nao e a negas:ao da fenomenologia do Glauben,

d,1 crens:a.' Freud nao voltou a isso de maneira global e definitiva,
IIl:lS,nao obstante, isso percorre toda a sua obra e ele da uma extrema
1111 pord.ncia a essa fun~ao no Entwurf
A fenomenologia da crens:a
I)lTmaneceu para ele, ate 0 final, uma obsessao - Moises e 0 monorl'ismo tambem e inteiramente construfdo para explicar os fenomenos
IIlI1damentais da crens:a.
Mais profundo, mais dinamicamente
significativo para nos, e 0
Icnomeno da descrens:a, que nao e a supressao da crens:a - e urn
Illodo proprio da relas:ao do homem corn seu mundo e, na verdade,
.Iquele no qual ele subsiste.
Nesse ponto, voces estariam extremamente errados em confiar ern
oposis:6es sumarias, e em pensar que a historia conheceu guinadas
~ensacionais, como seria a passagem da idade teocratica as formas ditas
humanistas da liberas:ao do indivfduo e da realidade. A concep<;:ao do
mundo aqui nao e algo decisivo. Nao se trata aqui do que quer que
seja que pares:a com uma Weltanschauungqualquer - da minha tampouco. Estou aqui apenas na qualidade de indicador, para ajuda-Ios a
se orientarem na bibliografia do que se pode encontrar de mais serio
como referencias sobre esse assunto, gras:as a pessoas que, cada uma
Ila sua especialidade, sac dotadas de alguma capacidade de reflexao.
Aconselhar-Ihes-ei aqui se referirem a obra de urn historiador, Lucien
I;cbvre, que, numa cole<;:aomuito acessfvel, escreveu, com 0 tItulo de
Problema da descrenra no seculoXVI, urn livro que e apto a mostrar-Ihes
como urn emprego sadio dos metodos historicos nos permite colocar
de maneira mais nuans:ada do que se costuma a questao dos modos de
cvolu<;:aodo pensamento no que diz respeito aos problemas da Fe.
Se voces tiverem tempo e desejarem ler coisas afinal bastante
agradeiveis, lerao tambem urn livrinho do mesmo autor, anex?, mas
de modo algum secundario, barquinho atado no rastro do navlO, que
sc chama Em torno do Heptamtfron. Trata-se de Margarida de Navarra
que ninguem dentre voces confunde, espero, com a rainha Margot,
e que nao e simples mente uma autora libertina, mas ocorre ter escrito
11mtratado mfstico, coisa que nao e feita para provocar 0 espanto do
h istoriador.
historiador tenta mostrar-nos no contexto do tempo, e no conlcxto psicologico da autora, 0 que essas coleraneas de contos que trazem
como tItulo Heptamtfron podem significar. E isso tern a aptidao para
nos permitir le-Io com, nao se pode nem mesmo dizer urn olhar mais
l'sclarecido, mas urn olhar que nao censura 0 texto, ou seja, as reflex6es
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de cada um,dos personagens ap6s cada urn dos relatos que sac tidos
pOl' verdadelf~s, e que, em grande parte, seguramente 0 sao. Os pensamentos dos mterlocutores, que se situam num registro de reflexao
moral, e ate mesmo formalmente religiosa, sac geralmente censurados
pOl' se considerar que isso e apenas 0 tempero, Mas e justamente sobre
o que ,converr: nao se enganar - num prato 0 tempero e sempre 0
essenClal, LucIen Febvre ensina-nos aIel' 0 Heptameron, e, na verdade,
se soubessemos le-lo nao precisariamos dele.
, Quanto a descrenya, ha ai, na nossa perspectiva, uma posiyao do
dISCurSOque se concebe muito precisamente em relayao a Coisa - a
Coisa ~{e rejeitada no senti do pr6prio da Verwerfimg.
~sslm como na arte em que ha uma Verdrangung, urn recalque da
COlsa - como na religiao talvez haja uma Verschiebung - e, propriamente falando, de Verwerfung, que se trata no discurso da ciencia. 0
discurso da ciencia rejeita a presenya da Coisa, uma vez que em sua
perspectiva se delineia 0 ideal do saber absoluto, isto e, de algo que
estabelece, no entanto, a Coisa, nao a levando ao mesmo tempo em
conta. Todos sabem que essa perspectiva se revela na hist6ria, no final
das contas, como que representando urn fracasso.
discurso d~ ciencia e determinado pOl' essa Verwerfung, e e provavelmente. pOl' ISSO- 0 que e rejeitado do simb6lico reaparecendo,
segundo mmha f6rmula, no real - que aconteya de ele desembocar
num~ perspectiva .e~ que e justamente algo de tao enigmatico como
a COlsa que se delmela ao termo da Hsica.

o

Remeto, portanto, para a pr6xima vez meu paradigma referente ao
amor cortes, exemplo de uma sublimayao da arte cujos efeitos encontramos ainda vivos. Segui-los-emos quando eu vol tar de minha ausencia,
fixaremos uma amostragem desses vestigios, dos efeitos indiscutiveis
da construyao significante primitiva que e determinante no fenomeno
~o a~o: cortes, e tentaremos reconhecer nos fatos atuais algo que s6
e exphcavel pelo recurso a essa origem.
Ja que me estou consagrando hoje a fazer urn pequeno comentario a
marge~, gostaria de que voces notassem, de passagem, que essa nOyao
da C,Olsa, que lhes trago este ana como uma elaborayao nova, voces
estanam errados em acreditar que ela nao e absolutamente imanente
ao que abordamos nos anos precedentes.
E ja que, igualmente, alguns se interrogam algumas vezes sobre
certas propriedades do que chamam de meu estilo, devo relembrarlhes, pOl' exemplo, a expressao a Coisafteudiana, que dei como titulo

lima coisa que escrevi, e a qual nao seria uma ma ideia que voces se
d' 'I'issem. Esse texto, esse titulo espantaram, pois, quando se comeya
,I comentar
filosoficam.ente minhas inteny6es, ocorre de fazerem-nas
('I)(l'ar nessa ocupayao, que esteve muito em moda durante urn certo
tempo, de combater a reificayao. Evidentemente que, reificar, eu jamais
disse algo semelhante. Mas pode-se sempre tecer inteny6es em torno
d ' urn discurso. E claro que, se escolhi esse titulo, foi de prop6sito. Se
voces se dispuserem a reler esse texto, perceberao que e essencialmente
da Coisa que falo. Falo dela de uma maneira que e, evidenterr:ente,
.1 fonte do mal-estar incontestavel
que esse texto entao produzlU, ou
scja, que e a Coisa que em varios momentos fayo falar.

.1
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Gostaria agora de que nossa reuniao pudesse, contudo, ser urn pouco
util aqueles que vieram de longe.
Parece-me provavel que alguns de voces, no ponto em que chegamos de meu seminario, possam tel' algumas perguntas a me fazel',
ou algumas respostas a me propor, e me testemunhar do que significa
para eles tal ponto de minha exposiyao.
Bern sei que nunca e comodo romper 0 silencio de urn gr~~~ para
tomar a palavra e brandir a sineta, deixo-lhes, portanto, ~ posslbll~dade
de me fazerem uma pergunta pOl' escrito, Isso s6 tern urn mconvemente,
e que eu terei a liberdade de le-la como eu quiser.
Vamos, ao mesmo tempo, ocupar-nos de algo de inesperado que
nao me parece nada mal. Alguns de voces estavam ontem na seyao
cientifica de nossa SociettP° e nao sei como ela terminou, ja que eu
mesmo tive de partir depois de tel' respondido abundantemente
aos
conferencistas, pOl' quem tenho a maior afeiyao, e de ter-lhes teste~
munhado todo 0 interesse que tive pOl' seu trabalho. Eles estao aqUl
hoje, e eu gostaria de pedir a Smirnov algumas explicay6es a respeito
do No and yes de Spitz.
POl'que 0 senhor colocou

0

yes completamente

no bolso? [Resposta

do sr. Smirnov.]
Para aqueles que nao conhecem 0 texto, trata-se de urn livro que
se sima na corrente de toda uma serie de trabalhos fundados sobre
a observayao direta da crianya recem-nascida, muito exatamente da
crianya infans, isto e, ate 0 limite do aparecimento da linguagem como

tal. No interior desse campo, Spitz pretende encontrar 0 pattern do
nao, enquanto forma semantica, num certo numero de gestos, de
manifestay6es, e, primeiramente, no rooting - e 0 gesto de oscilayao
da cabeya que a crianya faz quando da aproximayao do seio. Essa palavra e muito dificil de ser traduzida, mas ha no texto urn correlato, a
palavra snot, focinho, que mostra bem do que se trata.
Esse gesto e evocado em sua plenitude de possibilidades significativas. Ontem, Smirnov se ateve a mostrar-nos que Spitz deve fazer entrar ai
funy6es que estao em jogo na frustrayao que acompanha, para a crianya,
o nao do adulto. 0 que surge esra longe de se apresentar originalmente
com sua significayao final, ja que em ultima instincia poupo-Ihes as
outras formas em que 0 gesto lateral da cabeya se manifesta - e, em
suma, do gesto de aproximayao, de espera da satisfayao que se trata.
Estou longe de ser severo para com Spitz, e, pelo contrario, e sua defesa que tomo - nao digo que ele tenha razao, mas isso e muito intenso e pleno de relevancia. E 0 critico por nao ter valorizado 0 fato
de ele chegar ate a considerar 0 fenomeno como analogo ao que ocorre
numa neurose traumatica - e a ultima recordayao, diz ele, antes da
reayao catastrofica que surge.
Deixei-o embarayado ao pedir-Ihe para evocar os outros trabalhos
de Spitz, ou seja, sua ficyao da Primal Cavity e, pelo menos, sua referencia a tela do sonho.
Spitz nao articula, de uma maneira geral, que urn modo de reayao
proveniente de urn estado anterior possa ser utilizado numa siruayao critica. Isto me parece, no entanto, uma ideia muito fecunda,
e que sempre deve ser valorizada. Creio que 0 senhor 0 salientou, a
menos que tenha sido Laplanche.
Spitz e reduzido a fazer intervir urn mecanismo tao passivo quanto
o da neurose traumatica. Ele implica, portanto, anteriormente, alguma
frustrayao na alimentayao infantil. Ele considera 0 ato de rooting como
urn rastro que resta inscrito apos algo que se deve supor ser a recusa
ou a retirada do seio dado que ele 0 antecede imediatamente. Mas e
espantoso que ele 0 articule de maneira isolada a partir de urn caso,
e nao de uma maneira geral.
[Interveny6es dos srs. Smirnove Laplanche; pergunta do sr.Audouard:
Por que 0 senhor nos fila de das Ding em vez de nos filar simplesmente
de mediarrlio?]
Para tao logo the responder brevemente, sei que 0 senhor sempre
ouviu a inRexao do que se pode chamar de as reinterpretay6es hegelia-

nas da experiencia analitica. Abordamos aqui a experiencia freudiana
como etica, isto e, em sua dimensao essencial, ja que ela nos dirige
numa ayao que, sendo terapeutica, esta incluida, queiramos ou nao,
no registro, nos term os da etica. E quanto menos 0 quisermos, mais
estara. A experiencia no-Io mostra - uma forma de analise que se
vangloria de urn cunho rao especialmente ciendfico vai dar em nOy6es
normativas, da qual me apraz falar de vez em quando lembrando a
maldiyao de san Mateus em cima daqueles que atam fardos ainda mais
pesados para fazer com que sejam carregados por ombros alheios. Reforyar as categorias da normatividade
afetiva tern efeitos que podem
inquietar.
E claro que a relevancia e dada por nos ao que ha de irredudvel na
tendencia, ao que se prop6e, no horizonte de uma mediayao, como
o que a reificayao nao chega a incluir. Porem, ao cingir esse algo em
torno do qual dam os a volta cingimos essa imagem vazia.
A intenyao deliberada de valorizar essa nOyao nunca esteve ausente do que eu disse ate hoje. Se voces se referirem aos textos que
dei sobre esse assunto, verao que nao ha ambiguidade. Seguramente
nao me poderia ser imputado esse radicalismo hegeliano que urn
imprudente me atribuiu num certo momenta em Ies temps modernes.
Toda a dialetica do desejo que desenvolvi para voces, e que comeyava
justamente no momenta em que 0 imprudente escrevia essa frase, se
separava muito nitidamente
disso. Esta ainda bem mais acentuado
este ano. 0 carater ineviravel parece-me especial mente marcado no
efeito da sublimayao.

Sr. X: - A fOrmula da sublimarrlio que 0 senhor forneceu

a

e a de elevar

o objeto dignidade da Coisa. Essa Coisa nlio estd no inicio, jd que a
sublimarrlio vai-nos levar a ela. Coloco a questlio de saber se essa Coisa
nlio exatamente uma coisa, mas, contrariamente, a Nlio-Coisa, que pela
sublimarrlio, vai-se chegar a ver como sendo a Coisa (... ).

e

Tudo 0 que 0 senhor esra dizendo nao me parece mal-orientado,
e e claro que 0 senhor acompanha sempre muito bem as coisas que
enuncio. Alguma coisa nos e oferecida, a nos analistas, se seguimos a
soma de nossa experiencia e se sabemos aprecia-la. 0 esforyo de sublimayao, 0 senhor diz que ele tende a finalidade de realizar a Coisa, ou
a salva-Ia. Isso e verdade, e nao e verdade. Ha ai uma ilusao.

Nem a ciencia nem a religiao sao aptas para salvar a Coisa, nem a nos
da~la, uma vez que 0 circulo encantado que dela nos separa e estabeleCldo por nossa relac;:ao com 0 significante. Como lhes disse, a Coisa
e 0 que do real padece dessa relac;:aofundamental, inicial, que induz 0
homem nas vias do significante, pelo fato mesmo de ele ser submetido
ao que Freud chama de principio do prazer, e que esta claro, espero,
no espirito de voces, que nao e oLltra coisa senao a dominancia do
significante - digo, 0 verdadeiro principio do prazer tal como ele
funciona em Freud.
Em suma, e 0 efeito da incidencia do significante sobre 0 real
psi~uico que esta em causa, e e por essa razao que a empresa sublimatona nao e pura e simplesmente insensata sob todas as suas formas _
responde-se com 0 que esta em jogo.
Gostaria, hoje, para mostrar-Ihes no final do seminario, de ter urn
objeto q,u~ exige: p~r~ ser compreendido, nao para ser descrito, longo
comentano na hlstona da arte. Que tenhamos chegado a construir urn
semelhante objeto, e a obter prazer com ele, nao deixa de necessitar
de alguns rodeios.
Vou descreve-lo para voces. E urn objeto dito de anamorfose. Penso
que muitos sabem 0 que e - e toda especie de construc;:ao feita de
tal maneira que, por transposic;:ao otica, uma certa forma, que nao e
perc~ptivel a primeira :rista, se reune em uma imagem legivel. 0 prazer
conslste em ve-Ia surglr de uma forma indecifrivel.
A coisa e extremamente difundida na historia da arte. Basta ir
ao Louvre - Ii vedo 0 quadro dos Embaixadores de Holbein, e aos
pes de urn deles, tao bem constituido quanto voces e eu, vedo no
solo uma forma enigmatica alongada que tern aproximadamente
a
for~a ~os ovos num prato. Colocando-se num certo angulo em que
o propn~ quadro desaparece em seu relevo devido as linhas de fuga da
perspectiva, verao aparecer uma caveira, insignia do tern a classico
da Vanitas. E isto num quadro bem-feito, urn quadro de encomenda dos
embaixadores na Inglaterra, que devem ter ficado contendssimos com
o trabalho de Holbein, e 0 que se encontra embaixo tambem deve
te-Ios divertido muito.
Esse fen6meno e datado. E no seculo XVI e no XVII que as coisas
chegaram a adquirir essa acuidade de interesse, e ate mesmo de fascinac;:ao, sobre esse ponto. Existia, numa capela construida por ordem

dos jesuitas no tempo de Descartes, urn muro inteiro de dezoito
metros de altura que representava uma cena da vida dos santos, ou de
um presepio, totalmente ilegivel de urn ponto qualquer da sala, mas,
entrando por urn certo corredor, voces podiam ver, durante urn breve
instante, essas linhas extraordinariamente
dispersas se reunirem, e
perceber 0 corpo da cena.
A anamorfose que gostaria de trazer-Ihes aqui era muito menos voluminosa. Pertence ao homem das colec;:oes ao qual fiz alusao. Trata-se
de urn cilindro polido que desempenha a func;:ao de espelho, em torno
do qual voces colocam uma especie de babador, isto e, uma superficie
plana sobre a qual voces tem igualmente lin.has ininteligiv~i~. Q~ando estao num certo angulo voces veem surglr no espelho dmdnco
a
imagem em questao - esta aqui e uma belissima anamorfose de um
quadro da crucificac;:ao, imitado de Rubens.
Esse objeto nao poderia ter sido forjado, tido urn sentido necessario, sem toda uma evoluc;:ao previa. Ha por detds dele toda a historia
da arquitetura, da pintura, a combinac;:ao de ambas, 0 imp acto dessa
combinac;:ao.
Falar de forma abreviada, a arquitetura primitiva pode ser definida como algo organizado em torno de um vazio. Essa tambem e
a impressao autentica que, por exemplo, as formas de uma catedral
como a de sao Marcos nos da, e e 0 verdadeiro sentido de toda a arquitetura. Em seguida entao, por razoes econ6~icas, cont~nta-se em
fazer imagens dessa arquitetura, aprende-se a pmtar a arqUltetura nas
paredes dessa arquitetura - e a pintura e, primeiramente, algo q~e se
organiza em torno de urn vazio. Como se trata, ~om esse expedlen~e
menos marcado na pintura, de reencontrar 0 vazlO sagrado da arqUltetura, tenta-se fazer algo que se parec;:acada vez mais com isso, isto e,
descobre-se a perspectiva.
estidio seguinte e paradoxal e bem engrac;:ado, e mostra como
se estrangula a si mesmo com seus proprios nos.
A partir do momento em que se descobriu a perspectiva na pintura,
faz-se uma arquitetura que se submete a perspectiva da pintura. A arte
de Palladio, por exemplo, torna-o total mente sensivel - vao ver 0
teatro de Palladio em Vicenza, pequena obra-prima em seu genero, em
todo casa, instrutivo e exemplar. A arquitetura neoclissica submete-se
as leis da perspectiva, joga com elas, faz delas sua propria regra, isto e,
as coloca no interior de algo que foi feito na pintura para reencontrar

o

o vazio da arquitetura

primitiva.

A partir .desse momento, esta-se amarrado num no, que parec .
cada vez mais furtar-se ao sentido desse vazio. E creio que 0 retorno
bar~oco a todos os jogos da forma, a todos esses procedimentos, dos
quaIs a anamorfose e um esfon;:o para restaurar 0 sentido verdadeiro
da pesqu.isa artistica - os artistas utilizam a descoberta das propriedad,es das lu~has para faze~ ressurgir alguma coisa que esteja justament
la onde nao se sabe malS para onde se virar - ou seja, exatamente,
um lugar nenhum.
quadro de Rubens que surge no lugar da imagem ininteligivel
mostr~ bem de que se tr~ta ~ trata-se, de uma maneira analogica, ou
anamorfi~a, ~e tornar a mdICar que 0 que buscamos na ilusao e algo
em que a Ilusao, ela mesma, de algum modo transcende a si mesma se
dest;6i, mostrando que ela la nao esta senao enquanto significant~.
. E 0 que torna a dar eminentemente
a primazia do ambito da
lmguagem; onde s6lidamos deveras, em todos os casos, com 0 signific~nte. E e 0 que, na ordem das artes, confere sua primazia a poesia.
E Justame~te por isso, para abordar os problemas da rela<;:aoda arte
com a subhma<;:ao, que partirei do amor cortes, isto e, dos textos que
mostra~, de forma partlcularmente exemplar, seu lado convencional,
no sentldo em que ~ ling~age~. participa sempre do artificio em rela<;:ao
ao que quer que sep de mtultIvo, de substancial e de vivido.
Esse fenomeno e ainda mais espantoso pelo fato de 0 vermos desenvolv~r-se numa epoca em que, se trepava contudo, firme e forte,
qu~ro dlZer, em que nao se fazia misterio disso, em que nao se dizia
meias palavras.
Essa coexistencia de duas formas referentes a esse tema e 0 que ha
de mais espantoso.
senhor faz a Coisa e a Nao-Coisa intervir aqui. Evidentemente,
se 0 senhor se atem a isso, a Coisa e ao mesmo tempo Nao-Coisa.
Na verdade, 0 nao, justamente, sem duvida nao e individualizado de
uma ~aneira .significante. E~sa e mui exatamente a dificuldade que
a no<;:aofreudiana de TOdestrzeb nos prop6e a respeito disso, quando,
?o enta?to, Freud nos diz, ao mesmo tempo, que nao ha nega<;:aono
InconSClente.
Nao con~tituimos .uma filosofia sobre isso. Reenvia-Ios-ei a no<;:ao
que temp~r~l, outro dIa, de maneira a nao parecer declinar de minhas
responsablhdades - quando falo da Coisa, e certo que estou falando
de alg~ma coisa. Mas, e claro, no entanto, que dela falo de maneira
operaClonal, pelo lugar que ela ocupa numa certa epoca logica de nosso

o

o

pensamento

e de nossa conceitualiza<;:ao, por sua fun<;:aonaquilo com

que lidamos.
Ontem a noite evoq.uei e denunciei a substitui<;:ao de toda a topologia classica de Freud por um termo como 0 ego, lastimavel em
alguem tao profundamente nutrido pelo pensamento analitico quanto
Spitz.
.'
No entanto e dificil reconhecer ai a fun<;:aoessenClal de onde partlu
a experiencia analitica, que foi seu choque e, ao mesm~ tempo, ~eu
eco e seu cortejo. Nao esque<;:amos, com efeito, que fOI respondido
imediatamente por Freud com a inven<;:ao do termo de das Es. Essa
primazia do Es e atualmente totalmente esquecida.
De uma cerra forma, esse Es nao e suficientemente ressaltado pela
maneira com que ele se apresenta nos textoS da segunda t6pica. E para
relembrar 0 carater primordial, primitivo, dessa intui<;:ao em nossa
experiencia, que esse ano, no nivel da etica, estou chamando uma certa
zona referencial de a Coisa.

SR.

Gostaria ainda de jazer uma pergunta sabre a
relariio do prazer com ajogo do significante.
LAPLANCHE:

-

Essa rela<;:aorepousa inteiramente nisto, que 0 principio do prazer
se exerce fundamental mente na ordem do investimento, Besetzung, em
suas Bahnungen, e que e facilitado pelas Vorstellungen, e mais aindaesse termo aparece muito precocemente, isto e, antes do artigo sobre 0
Inconsciente - no que ele chama de Vorstellungsreprdsentanzen. Cada
vez que um estado de necessidade e suscitado, 0 principio do praz~:
tende a provocar um reinvestimento em seu fund? - entre a~pas, J.a
que nesse nivel metapsicol6gico nao se trata de cli11lca- um remvestlmento alucinat6rio do que anteriormente foi alucina<;:ao satisfat6ria.
E nisso que consiste 0 nervo difuso do principio do prazer. 0
principio do prazer tende ao reinvestimento
da representa<;:ao. A
interven<;:ao do principio de realidade nao pode ser, portanto, senao
totalmente radicalela nunca e uma segunda etapa. Evidentemente,
nenhuma adapta<;:ao a realidade se faz a nao ser por um fenomeno ~e
gusta<;:ao, de amostragem, pelo qual 0 sujeito chega. a controlar, dIrse-ia quase com a lingua, 0 que faz com que ele esteJa bem seguro de
nao estar sonhando.
Isso e absolutamente
constitutivo da novidade do pensamento
freudiano, e alias nunca foi desconhecido por ninguem. E paradoxal

e provocador. 0 funcionamenro
do aparelho pSI"
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Sobre a hist6ria e osfins da arte.
A subLimariio do Pai.
A respeito de BernfeLd.
o vacuoLo e 0 parceiro desumano.
A conduta do rodeio.

Por que esta anamorfose se encontra aqui nesta mesa? Para ilustrar
meu pensamento.
Da ultima vez, fiz-lhes urn resumo sobre 0 senrido, ou 0 objetivo,
da arte, no sentido que conferimos atualmente a este termo, as BelasArtes. Nao fui 0 unico quem se preocupou com isso na psicanalise,
e ja fiz alusao ao artigo de Ella Sharpe sobre 0 tern a da sublima<;:ao,
que toma como ponto de partida as paredes da caverna de Altamira,
primeira cavern a decorada a ter sido descoberta. Pode ser que aquilo
que descrevemos como sendo esse lugar central, essa exterioridade
intima, essa extimidade, que e a Coisa, esclare<;:apara nos 0 que resta
ainda como questao, ou ate mesmo como misterio, para aqueles que se
interessam pela arte pre-historica - ou seja, precisamente, seu sitio.

Espantam-se que uma cavidade subterranea tenha sido escolhida.
Urn tal sitio nao oferece senao obstaculos a visualiza<;:ao que se sup6e
necessaria a cria<;:aoe a contempla<;:ao das imagens impressionantes que
ornam as paredes. Produzir imagens, ir conrempIa-las, nao deviam ser
coisas totalmente faceis nas condi<;:6es de ilumina<;:ao que se sup6e que

deviam ser as dos primitivos, ~, no entanto, bem no inicio, e justamente nas paredes de, um,a cavldade que sao lanyadas as imagens que
nos parecem ser as pnmelfas produy6es da arre primitiva.
. ,Poder-se-ia chama-las no duplo sentido do termo, subjetivo e obJenvo, de ~rovas. Provas cerramente para 0 arrista, pois essas imagens,
como voces sabem, recobrem-se umas as outras, como se, num lugar
consagrad~" Fosse a ocasiao, para cada sujeito capaz de se entregar a
esse exerc,lClO, de ~esenhar, de projetar novamente 0 que ele tinha
p~ra malllfestar, e 19ualmente de faze-lo por cima do que tinha sido
felto'prec~dentemente.
Isso nos fomece 0 pensamento de algo como
o eVldenClamento de uma cerra possibilidade criadora. Provas no
sentido objetivo igualmente, pois essas imagens nao podem deixar de
nos t,?car ~omo e~tando profundamente
ligadas, ao mesmo tempo, a
relayao mal~ estrelta com 0 mundo, quero dizer, a propria subsistencia
de popul,ayoes que parecem ser compostas essencialmente de cayadores, mas 19~almente a esse algo que, em sua subsistencia, se apresenta
com 0 carater de urn para alem .do sagrado, que e justamente 0 que
t~ntamos fixar em sua forma malS geral por meio do termo de Coisa.
E a su?siste~cia pri,mitiva, diria eu, sob 0 angulo da Coisa.
EXlste al uma lmha que se reencontra na ourra extremidade no
exerdcio, infinitamente mais proximo de nos, que e essa anamorfose
provavelmente do inicio do seculo XVII. E ja lhes falei do interess~
que ness~ epoca ti~eram os exerdcios desse genero para 0 pensamento
construtlvo dos arnstas. Tentei faze-los compreender muito brevemente
como se pode delinear sua genese.
~a mesma forma que 0 exerdcio na parede consiste em fixar 0
habltante invisivel da cavidade, vemos a corrente se estabelecer do
templo, enquanto orga?izayao em tomo desse vazio, que designa justan:ente 0 lugar da C~lsa, ate a figurayao do vazio nas paredes desse
vazlO ~esmo, na ~edlda em que a pintura aprende progressivamente
a d,ommar esse vazlO, ~ aproxima-lo de tao perro que ela se dedica a
fixa-~o sob a forma de llusao do espayo. Podemos organizar a historia
da pmtur~ em tome do dominio progressive da ilusao do espayo.
Estou mdo depressa, e so lhes estou dando esse rapido grama para
que voces 0 coloquem a prova do que poderao ler em seguida sobre
esse assunto.

Antes da instaurayao sistematica das leis geometricas da perspectiva
formuladas no fin,~ do seculo XV e no inicio do seculo XVI, a pintura
mostrou uma espeCle de etapa em que os arrificios permitem estruturar

esse espayo. Por exemplo, 0 duplo friso que se via no seculo VI e no
seculo VII nas paredes de Santa Maria Maggiore e uma maneira de
tratar cerras estereognosias. Mas deixemos isso de lado - 0 importante e que num momenta chega-se a ilusao. Em tome disso resta urn
ponto sensivel, um ponto de lesao, urn ponto doloroso, um ponto. de
reviramento de toda a historia enquanto historia da arte, e na medlda
em que nela estamos implicad?s - e que a ilusao do es~ayo e algo
diferente da criayao do vazio. E 0 que representa 0 apareclmento das
anamorfoses no final do seculo XVI, inicio do seculo XVII.
Da ultima vez falei-lhes de um convento de jesuitas, foi urn lapsoverifiquei no excelente livro de Baltrusaitis sobre as anamorfoses,
rrata-se de urn convento de minimos, tanto em Roma quanto em
Paris, Tampouco sei pol' que projetei no Louvre os Embaixadores de
Holbein, que estao na NationaL GaLLery. Nesse livro lerao voces urn
estudo requintado sobre esse quadro e sobre esse cranio que se ve surgir
quando, apos se ter passado diante do quadro, se sai do comparti~~nto
por uma porra feita com a finalidade de ve-lo em sua verdade smlstra
no momenta em que se vira para tras pela ultima vez.
Estou dizendo, porranto, que 0 interesse pela anamorfose e descrito
como 0 ponto de virada em que, dessa ilusao do espayo, 0 arrista reverre
completamente sua utilizayao e se esforya para faze-la entrar na meta
primitiva, ou seja, de fazer dela 0 suporre des sa realidade enquanto
escondida - uma vez que, de uma cerra maneira, numa obra de arre
trata-se sempre de cingir a Coisa.
Isso nos permite abordar urn pouco mais de perro essa questao
nao resolvida referente aos fins da arte - a finalidade da arre e de
imitar ou de nao imitar? A arre imita 0 que ela representa? Quando
entramos nessa maneira de colocar a questao, ja estamos enredados e
nao ha nenhum meio de nao permanecer no impasse em que estamos
entre a arte figurativa e a arre abstrata.
Nao podemos deixar de perceber a aberrayao que e formulada na
posiyao implacavel do fi16sofo - Platao faz a arre cair no ultimo grau
das obras humanas, ja que para ele tudo 0 que existe so existe em uma
relayao com a ideia, que e real. 0 que nao existe ja nao e senao imitayao
de urn mais-que-real, de urn surreal. Se a arre imita, trata-se de uma
sombra de sombra, uma imitayao de imitayao, Voces veem, porranto,
a futilidade que ha na obra de arre, na obra do pincel.
Nao se deve absolutamente cair na rede. E claro que as obras de
arte imitam os objetos que elas representam, sua finalidade, porem,

justamente nao e represenra-Ias. Fornecendo a imita<;:ao do objeto elas
fazem outra coisa desse objeto. Destarte, nada fazem senao fingir imit~r. 0 objeto e instautado numa certa rela<;:aocom a Coisa que e feita
slmultaneamente
para cingir, para presentificar e para ausentificar.
Todo mundo sabe disso. No momenta em que a pintura se volta
uma vez mais sobre si mesma, no momenta em que Cezanne pinta
~a<;:as, trata-~e ~videntemente de que pintando ma<;:asele faz algo bem
dlferente de lmltar ma<;:as- embora sua ultima maneira de imita-Ias,
que e a mais impressionante, seja a mais orientada para uma tecnica de
presentifica<;:ao do objeto. Po rem, quanto mais 0 objeto e presentificado enquanto imitado, mais abre-nos ele essa dimensao onde a ilusao
se quebra e visa outra coisa. Cada qual sabe que ha urn misterio na
maneira que tern Cezanne de pintar ma<;:as,po is a rela<;:aocom 0 real,
tal como nesse momento se renova na arte, faz entao surgir 0 objeto
de uma maneira que e lustral, que constitui uma renova<;:ao de sua
dignidade, por onde essas inser<;:6es imaginarias, digamos assim, san
datizadas de uma nova maneira. Pois, como ja foi observado, estas
naoyodem ser desvinculadas dos esfor<;:osdos artistas anteriores para
realIzarem, eles tam bern, a finalidade da arte.
Evidentemente a no<;:aode historicidade nao poderia ser aqui empregada sem a mais extrema prudencia. 0 termo de hist6ria da arte
e 0 ~ue ha de mais capcioso. Cada emergencia desse modo de operar
conslste sempre em derrubar a opera<;:aoilusoria para tornar a voltar para
a finalidade primeira que e a de projetar uma realidade que nao e absolutamente a do objeto representado. Na his tori a da arte, pelo contrario,
pela propria necessidade que a suporta, ha unicamente subestrutura.
A rela<;:aodo artista com 0 tempo no qual ele se manifesta e sempre
contraditoria. E sempre contra as normas reinantes, normas politicas
por exemplo, ou ate mesmo esquemas de pensamento, e sempre contra
a corrente que a arte tenta operar novamente seu milagre.
Com esta anamorfose aqui, encontramo-nos diante de urn jogo que
lhes pode parecer assaz van quando se pensa nos requintes operat6rios'
de que este pequeno exito tecnico necessita. E, no entanto, como
deixar de ser sensivel, ou ate mesmo de se emocionar, diante desse
algo em que a imagem toma uma forma ascendente e descendente?
Diante dessa especie de seringa que, se eu divagasse, me pareceria
urn tipo de aparelho para tirar sangue, tirar sangue do Graal? - se
quiserem lembrar-se de que 0 sangue do Graal e precisamente 0 que,
no Graal, falta.

Do que desenvolvi para voces aqui, no ponto em que estamos de
nossa exposi<;:ao, tomem apenas seu emprego metaf6rico. So 0 fiz na
medida em que lhes quero expor hoje essa forma de sublima<;:ao que
se criou num momenta da historia da poesia e que nos interessa de
maneira exemplar em rela<;:aoao que 0 pensamento freudiano recolocou
no centro de nosso interesse na economia do psiquismo, ou seja, 0
Eros e 0 erotismo. Apenas indico-o para voces no inicio - poderiam
quase estruturar em torno dessa an~m~rfose 0 que deli~eio. a res~e!to
da etica da psicanaIise e que repousa mtelramente na referenCla prOlblda
que Freud encontrou no ponto terminal do que nele se pode chamar
de

0

mito edipiano.

E surpreendente que a experiencia do que ocorre no neurotico tenha
feito Freud saltar para 0 plano de uma cria<;:aopoetica da arte, 0 drama
de Edipo, dado que e algo datado na historia cultural. Verao isto quando tom arm os Moises e 0 monoteismo e nos aproximarmos desse Malestar na civilizariio que lhes pedi para lerem durante esse intervalo em Freud nao ha disrancia em rela<;:aoaos dados da experiencia grecojudaica, quero dizer as que caracterizam nossa cultura em sua vivencia
mais moderna.
E igualmente surpreendente que Freud nao tenha podido deixar
de conduzir sua medita<;:ao sobre as origens da moral ate 0 exame da
a<;:aode Moises. Quando lerem essa obra espantosa que e M~is.es e 0
monoteismo, verao que Freud nao pode deixar de mostrar a duplIcldade
de sua referencia essencial, ou seja, 0 Nome-do-Pai em sua fun<;:ao
significante.
,
Formalmente ele faz com que 0 recursO estruturante a potenCla
paterna intervenha como uma sublima<;:ao. No ~esmo text~ em que
deixa no horizonte 0 trauma primordial do assassmato do pal, ele ressalta, e sem se preocupar com a contradi<;:ao, que essa sublima<;:ao surge
numa data historica, sobre 0 fundo da apreensao visivel, sensivel, que
quem engendra e a mae. Ha, diz-nos ele, u~ verda~eiro progresso na
espiritualidade ao se afirmar a fun<;:ao do pal, ou seJa, aquele do qual
nunca se tern certeza. Esse reconhecimento
implica toda uma elabora<;:aomental. Introduzir a fun<;:aodo pai como primordial representa
uma sublima<;:ao. Porem, pergunta Freud, como conceber esse salto, esse
A'

progresso, visto que para introduzi-lo ja e preciso que algo se manifeste
instituindo do lado de fora sua autoridade e sua realidade?
Ele mesmo ressalta 0 impasse que constitui 0 fato de haver a sublima<;:ao,mas que, essa sublima<;:ao, nao podemos motiva-la historicamente
senao pelo mito ao qual ele torna a vol tar. Nesse exato momento a
fun<;:aodo mito torna-se totalmente patente. Para dizer a verdade, esse
mito nada mais e do que aquilo que se inscreve na realidade espiritual
mais sensivel de nosso tempo, ou seja, a morte de Deus. E em fun<;:ao
da morte de Deus que 0 assassinato do pai, que a representa da maneira
mais direta, e introduzido por Freud como um mito moderno.
E um mito que tem todas as propriedades do mito, isto e, nao mais
do que qualquer outro mito, ele nao explica nada. 0 mito e sempre,
co.mo lhe.s mostrei a~oiando-me em Levi-Strauss, e sobretudo no que
velO nutnr sua propna formula<;:ao, uma organiza<;:ao significante, um
esbo<;:o, por assim dizer, que se articula para suportar as antinomias
de certas rela<;:6espsiquicas - e isto num nivel que nao e simplesmente de
temperan<;:a de uma angustia individual, que nao se esgota tampouco
em nenhuma constru<;:ao que sup6e a coletividade, mas que adquire
sua dimel1sao completa.
Supomos ai tratar-se do individuo e igualmente da coletividade,
porem l1ao ha uma tal oposi<;:ao entre eles no nivel em questao. Pois,
trat~-se .do sujeito como devendo padecer do significante. Nessa paixao
do slgnlficante surge 0 ponto critico, do qual a angustia e, no caso,
apenas um afeto desempel1hando 0 papel de sinal ocasional.
A questao sobre a Fonte da moral Freud trouxe essa inapreciavel
conota<;:ao que chamou de Mal-estar na civilizaflio, em Olltros termos,
esse desregramento por meio do qual uma certa fun<;:ao psiquica, 0
supereu, parece encontrar em si mesma seu proprio agravamento por
uma especie de ruptura de freios que asseguravam sua justa incidencia.
Resta saber como, no interior desse desregramento, no fundo da vida
psiquica, as tendencias podem encontrar sua justa sublima<;:ao.
Mas, primeiro, qual e essa possibilidade chamada de sublima<;:ao?
Nao posso, no tempo de que dispomos, faze-Ios caminhar atraves das
dificuldades quase insanas com as quais os autores foram confrontados
cada vez que tentaram conferir um sentido ao termo de sublima<;:ao.
Gostaria, contudo, de que um de voces Fosse ate a Biblioteca Nacional
para tomar conhecimento do artigo de Bernfeld, no volume VIII da
Ima!o, que se chama Bemerkungen iiber Sublimierung, e nos fizesse
aqul 0 resumo.

Bernfeld era um espirito particularmente firme entre os da segunda
gera<;:ao,e as fraquezas, no fim das contas, de sua articula<;:ao ~o ~ue
diz respeito a sublima¢ao servem bem para nos esclarecer. Pnmelramente ele fica extremamente incomodado pela referencia que Freud
confere as opera<;:6es da sublima<;:ao de serem sempre eticament~,
culturalmente, socialmente valorizadas. Esse criterio externo ao pSlquismo deixa-nos seguramente embara<;:ados e merece sem duvida ser
destacado e criticado devido a seu carater extrapsicologico. Veremos,
porem, que esse carater traz men os dificuldade do que poderia parecer
a primeira vista.
Por outro lado, a contradi<;:ao entre 0 lado Zielablenkung da Strebung,
da tendencia, do Trieb, e 0 fato de que isso ocorre num ambito que e
o da libido objetal, coloca para Bernfeld problemas de todo tipo que
ele resolve com essa inabilidade extrema que caracteriza tudo 0 que foi
dito ate aqui na analise sobre a sublima<;:ao.
Segundo ele, no ponto em que se en~ontra, aproximad.a~ente
em
1923-24, e a partir da parte da tendencla que pode ser uultzada para
as finalidades do eu, para as Ichziele, que devemos definir a sublima<;:ao.E da-Ihe exemplos cuja ingenuidade e fulgurante. Ele pega ~m
tal Robert Walter que, como muitas crian<;:as, entrega-se a exerciclOS
de poesia desde antes do aparecimento da puberdade. E que no.s diz
ele sobre esse assunto? Que, nele, ser poeta se trata de urn lchzzel. E
em rela<;:aoa essa escolha fixada muito precocemente que tudo 0 que
se segue sera julgado, ou seja, 0 modo pelo qual, no mome~to de sua
puberdade, vai-se vel' pouco a pouco integrado nesse lchzzelo transtorno, clinicamente sensivel embora bastante confuso no caso, de sua
economia libidinal. Particularmente, sua atividade de pequeno poeta
e suas fantasias, que no inicio permaneciam muito separadas, vao
progressivamente coordenar-se.
.
.
. ..
Bernfeld sup6e, entao, 0 carater pnmordlal, pnmmvo, da meta
que essa crian<;:ase atribuiu de tornar-se urn poeta. Essa argumenta<;:ao
se encontra em outros exemplos, igualmente instrutivos, que ele nos
da - alguns dizem respeito
fun<;:ao das Verneinung~n, denega<;:6es
que se produzem espontaneamente
entre grupos de cr.lan<;:as- com
efeito, ele se interessou muito pOl' essa questao na publtca<;:ao sobre os
problemas da juventude do qual era entao responsavel. .
importante, que se encontra em tudo 0 que fOI formulado,
mesmo em Freud, eo seguinte - Freud faz com que observemos que
o artista, apos ter operado no plano da sublima<;:ao, e beneficiario de

a

o

sua operayao uma vez que ela e reconhecida em seguida, recolhendo
precisamente sob forma de gloria, honra, e ate mesmo de dinheiro, as
satisfay6es fantasiosas que se encontravam no principio da tendencia,
a qual se satisfaz assim pela via da sublimayao.
Tudo isso e muito bonito com a condiyao que tenhamos por estabelecido por fora que ha uma funyao do poeta. Que urn menininho
possa tomar como meta de seu eu tornar-se poeta, eis 0 que parece ser
evidente, particularmente naqueles que Bernfeld chama de os homens
eminentes. E verdade que logo em seguida ele se apressa em dizer entre
parenteses que utilizando 0 termo de hervorragender Mensch, homem
eminente, ele quer desprove-Io 0 mais possivel de toda conotayao de
valor, 0 que e justamente a coisa mais estranha que se possa dizer a
partir do momento em que se fala de eminencia. Em suma, a dimensao
da personalidade eminente e ineliminavel. E vemos igualmente em
Moises e 0 monoteZsmo que nao e eliminada por Freud, porem, colocada
no primeiro plano.
que deve ser justificado nao saD simplesmente os beneficios
secundarios que os individuos podem extrair de suas produy6es, mas
a possibilidade original de uma funyao como a funyao poetica num
consenso social em estado de estrutura.
Pois bern, e urn tal consenso que vemos nascer numa certa epoca da
historia em torno de urn ideal que e 0 do amor cortes. Para urn certo
circulo, por mais limitado que 0 suponhamos, esse ideal encontrou-se
no principio de uma moral, de toda uma serie de comportamentos,
de lealdades, de medidas, de serviyos de exemplaridades da conduta.
E se isso nos interessa da maneira mais direta e que 0 seu pivo era 0
que? Uma erotica.

o

o que esta em questao

surgiu muito provavelmente em meados ou no
inkio mesmo do seculo XI, prolongando-se durante todo 0 seculo XII
e, ate mesmo, 0 inkio do seculo XIII na Alemanha. Trata-se do amor
cortes e de seus poetas, canto res qualificando-se de trovadores no suI
da Franya, de troveiros na Franya do Norte, de Minnesanger na area
germanica, a Inglaterra e certos domlnios espanhois foram atingidos
apenas secundariamente.
Esses jogos, ligados a urn ofkio poetico
muito preciso, surgiram nessa epoca para em seguida se eclipsarem a

tal ponto que os seculos nao conservaram

senao uma lembranya mais

ou menos apagada.
Urn momento maximo, quevai aproximadamente do seculo XI ate
o primeiro teryO do seculo XIII, conheceu a tecnica muito especial dos
poetas de amor cortes desempenharem
urn papel do qual, no ponto
em que estamos, nao podemos absolutamente medir 0 alcance, mas
cujos drculos, alguns deles no sentido do amor cortes, circulos de
corte, circulos nobres, ocupando uma posiyao elevada na sociedade,
foram certamente afetados da maneira mais sensivel.
Pode-se colocar a questao de saber se houve verdadeiramente
cortes de arnot. 0 que Michel de Nostre-Dame,
em outros termos,
Nostradamus, nos representa, no seculo XVI, com a maneira pela qual
se exercia a jurisdiyao das Damas, das quais diz-nos nomes reluzentes
de consonancia languedociana, nao pode deixar de nos provocar urn
arrepio de estranheza. Isso foi reproduzido fielmente por Stendhal
em seu De l'Amour, livro admiravel no assunto e muito proximo do
interesse rom anti co que se vinculava as ressurgencias dessa poesia cortes
que entao se chamava provenyal, embora ela provenha mais das regi6es
de Tolosa e do Limusino.
A existencia e 0 funcionamento
dessas jurisdiy6es de casuistica
amorosa que Michel de Nostre-Dame
nos evoca saD discudveis e
discutidas. Nao obstante, resta-nos textos, particularmente a obra de
Andre 0 Capelao que Raynard atualizou e publicou em 1917. 0 dtulo
abreviado e simples mente De arte amandi - plenamente homonimo
portanto do tratado de OVldio que nao cessou de ser transmitido
pelos clerigos.
Esse manuscrito do seculo XIV extraldo da Biblioteca Nacional
por Raynard nos da 0 texto de julgamentos que foram efetivamente
prestados por Damas que SaDperfeitamente situaveis historicamente,
nomeadamente - Eleonora d'Aquitaine, que foi sucessivamente - e
esse sucessivamente comporta uma grande participayao pessoal no drama
que se segue - a esposa de LUISVII, 0 Jovem, e de Henrique Plantagenet, que ela esposou quando ele era duque de Normandia, e que se
tornou em seguida rei da Inglaterra com tudo 0 que isso comportou
em seguida de reivindicay6es quanto aos domlnios do campo francessua filha, que esposou urn certo Henrique I, conde de Champagne
_ e ainda outros, que saD situaveis historicamente. Esse manuscrito
diz que todas participaram de jurisdiy6es de casuistica amorosa, as
quais sup6e referencias perfeitamente
tipificadas, de modo algum

aproximativas, com uma conota<;:ao de ideais a serem seguidos, dos
quais gostaria de lhes citar alguns aqui.
Podemos extrai-Ios indiferentemente quer do dominio meridional,
quer do dominio germanico, significante a parte, que num caso e de
025 e no outro caso da lingua germanica, pois, essa poesia se des envolve em lingua vulgar. Significante a parte, os termos se recobrem,
se reencontram - trata-se do mesmo sistema. Ele se organiza em
torno de tern as diversos, cujo primeiro e 0 do luto, e mesmo de urn
luro ate a morte.
ponto de partida do amor cortes, como expressou urn daqueles
que, na Alemanha no inicio do seculo XIX, colocaram em evidencia
essas caracteristicas, e de ser uma escoIastica do amor infeliz. Termos
definem 0 registro no qual sac obtidos os valores da Dama, 0 que
representa as normas nas quais sac reguladas as trocas entre os parceiros
desse rito singular - de recompensa, clemen cia, gra<;:a- Gnadefelicidade. Para que voces representem essa organiza<;:ao extremamente
refinada e complexa, pensem, embora ela se apresente de uma forma
muito mais insipida, no Mapa do Terno,36 ja que igualmente as preciosas, num outro momento da historia, recolocaram no primeiro plano
uma certa arte social da conversa<;:ao.
Com 0 amor cortes as coisas sac ainda mais surpreendentes por
surgirem numa epoca cujas coordenadas historicas nos mostram que
nada parecia responder ao que se poderia chamar de uma promo<;:ao,
ou ate mesmo uma libera<;:ao da mulher. Basta-me evocar, para dar
uma ideia das coisas, a historia que ocorreu em pleno periodo de florescimento do amor cortes, da condessa de Comminges, filha de urn
certo Guilherme de Montpellier.
Urn certo Pedro de Aragao - rei de Aragao e com intensa ambi<;:ao
de se instalar no norte dos Pireneus apesar do obstaculo que the e posto
nessa epoca pela primeira investida historica do norte contra 0 suI
da Fran<;:a, ou seja, a cruzada dos albigenses e as vitorias de Simao de
Monfort sobre os condes de Tolosa - pelo faro de essa mulher calhar
ser a herdeira natural, quando seu pai morrer, do conde de Montpellier
- quer apenas por isso, possui-la. Essa pessoa e casada e parece ser
muito pouco inclinada a se envolver em intrigas sordidas. Trata-se
de uma personalidade reservada, e ate mesmo proxima da santidade,
no sentido religioso do termo, ja que e efetivamente em Roma, e
cheirando a santidade, que ela terminara. As combina<;:6es politicas, a
pressao do senhor, 0 Pedro de Aragao, coagem-na a deixar 0 marido.
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Uma interven<;:ao papal for<;:aeste a retoma-Ia, mas, quando da morte de
seu pai tudo ocorre segundo as vontades do mais poderoso senhor ela e repudiada pelo m'arido, que pintou e bordou, e ela desposa 0
tal Pedro de Aragao, que nao tern a seu respeito ourra conduta senao
maltrata-Ia, a tal ponto que ela foge, e e assim que ela termina sua vida
em Roma sob a prote<;:ao do papa, que se encontrava, nessa ocasiao,
funcionando como 0 unico protetor da inocente perseguida.
estilo dessa historia mostra-Ihes simples mente qual e a posi<;:ao
efetiva da mulher numa sociedade feudal. Ela e, propriamente falando,
o que as estruturas elementares de parentesco indicam - nada mais
do que urn correlaro das fun<;:6esde troca social, 0 suporte de urn certo
numero de bens e de sinais de potencia. Ela e essencialmente identificada
com uma fun<;:aosocial que nao deixa lugar algum para sua pessoa e para
sua liberdade propria - salvo com respeito ao direito religioso.
E nesse contexto que a curiosissima fun<;:aodo poeta do amor cortes
se p6e a se exercer. E importante que voces se representem qual e a
situa<;:ao social, cuja natureza bem permite lan<;:aruma tenue luz na
ideia fundamental, 0 grafismo que a ideologia freudiana pode dar de
urn modo pelo qual ocorre ao artista ser levado, sob urn certo aspecto,
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a retardar a fun<;:ao.
Sao satisfa<;:6esde potencia, diz-nos Freud. E por isso que e ainda
mais notivel mostrar que no conjunto, por exemplo, dos Minnesangeha 126 na coletanea dita Manuscrit des Manes que se encontrava
no inicio do seculo XIX na Biblioteca Nacional de Paris e diante da
qual Heinrich Heine ia fazer suas devo<;:6es como se Fosse a propria
origem da poesia germanica, so que esse manuscrito, por via de nao
sei qual negocia<;:ao, porem da maneira mais justificada, foi restituido
aos alemaes, e se encontra agora em Heidelberg - numerosos sac
os poetas a gozarem de situa<;:6es que nao sac menores do que as de
imperador, de rei e ate mesmo de principe.
primeiro dos trovadores chama-se Guilherme de Poitiers, setimo
conde de Poitiers, nono duque de Aquitaine, que parece ter sido, antes
de ter-se consagrado a suas atividades poeticas inaugurais na poesia
cortes, urn bandido extremamente temivel, do tipo do que, meu Deus,
rodo grande senhor que se respeitava nessa epoca podia ser. Em diversas circunsrancias historicas, que lhes poupo, vemo-Io comportar-se
segundo as normas da mais dnica rapina. Esses sao os servi«os que
dele se podia esperar. Depois, a partir de urn certo momento, torna-se
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poeta desse arnor singular.

Vou-Ihes dar imediatamente as referencias de leitura das obras especializadas que comportam uma analise temarica do verdadeiro ritual
de amor que ai esta em jogo. A questao e saber como nos, analistas,
podemos situa-Io.
Assinalo, nesta ocasiao, urn livro algo deprimente pela maneira
de resolver as dificuldades eludindo-as elegantemente, mas pleno de
recursos e cita<;:6es,Lajoie d'amour do chamado Pierre Perdu, publicado
pela PIon. Num ourro registro convem ler, por se tratar men os de amor
cortes do que de sua filia<;:aohistorica, a coleranea muito bonita que
Benjamin Peret, sem que seja bem articulado 0 que esra em questao,
chamou de Anthologie de l'amour sublime; urn livro publicado pela
Hachette, de Rene Nelli, ao qual eu so criticaria urn certo moralismo
filogenico, l'Amour et les mythes du coeur, no qual encontrarao muitos
fatos - para terminar, 0 livro de Henry Corbin, I1magination creat:ic~, pela Flammarion, que vai muito mais longe do que 0 dominio
hmltado que nos ocupa hoje.
Nao me estendo nos tern as totalmente discerniveis dessa poesia por
falta de tempo e pelo fato de que os reencontraremos nos exemplos em
que lhes mostrarei 0 que eu poderia chamar de sua origem convencional.
Quanto a isso todos os historiadores sao univocos - 0 amor cortes era
em suma urn exerdcio poetico, uma maneira de jogar com urn certo
numero de tern as de conven<;:ao, idealizantes, que nao podiam ter
nenhum correspondente concreto real. Nao obstante, esses ideais, em
cujo primeiro plano esta a Dama, se encontram em epocas ulteriores e
ate ~a nossa. Suas incidencias sao totalmente concretas na organiza<;:ao
sent~mental do homem contempocaneo, e ai perpetuam sua marcha.
E com efeito uma marcha, isto e, algo que toma sua origem num
certo emprego sistematico e deliberado do significante como tal.
Foram feitos muitos esfor<;:os para mostrar 0 parentesco desse
~par~lho, da organiza<;:ao das formas do amor cortes com nao sei qual
mtul<;:ao de Fonte religiosa, mistica por exemplo, que se situaria de alguma forma nesse centro que e visado, nessa Coisa que ai esta exaltada
no senti do do amor cortes. Todos os esfor<;:osforam, a experiencia 0
comprova, levados ao fracasso.
No nivel da economia da referencia do sujeito ao objeto de amor ha
certos parentescos aparentes entre 0 amor cortes e as experiencias misticas estrangeiras, hindu, e ate mesmo tibetana. Todos sabem que Denis
de Rougemont faz grande caso disso, e e por isso que lhes proponho
ler 0 livro de Henry Corbin. Nao obstante, ha gran des dificuldades, e

ate mesmo impossibilidades criticas, nem que seja por raz6es de data.
Por exemplo, 0 que esta em questao em certos poetas mu<;:ulmanos da
peninsula Iberica e posterior a poesia de Guilherme de Poitiers.
que nos interessa do ponto de vista da estrutura e que uma
atividade de cria<;:aopoetica possa ter exercido uma influencia determinante - secundariamente em seus prolongamentos historicos - nos
costumes, num momenta em que a origem e as palavras-chave do
assunto foram esquecidas. Mas nao podemos julgar da fun<;:ao dessa
cria<;:aosublimada senao nos balizamentos de estrutura.
objeto, nomeadamente aqui 0 objeto feminino, se introduz pe~a
porta mui singular da priva<;:ao,da inacessibilidade. Qualquer que sep
a posi<;:aosocial daquele que funciona nesse registro - alguns sao por
vezes servidores, sirvens, com respeito a seu nascimento - Bernardo
de Ventadour, por exemplo, era filho de urn servidor no castelo de
Ventadour, ele tambem trovador -, a inacessibilidade do objeto e ai
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colocada desde 0 inicio.
Nao ha possibilidade de can tar a Dama, em sua posi<;:ao poetica,
sem 0 pressuposto de uma barreira que a cerque e a isole.
Por outro lado, esse objeto, a Domnei como e chamada, mas ela e
freqiientemente invocada por urn termo masculinizado - Mi Dom,
isto e, meu senhor - essa Dama e apresentada, portanto, com caracteres despersonalizados, de tal forma que aurores puderam notar que
todos parecem dirigir-se a mesma pessoa.
fato de que, num dado momento, seu corpo seja descrito co.mo
g'ra delgat e gen, isto e, que exteriormente as rechonchudas fazlam
parte do sex-appeal da epoca - e gen quer ~izer graciosa -, n~o. deve
enganar voces, pois, chamam-na sempre aSSlm. Nesse ca~po poetIco,
objeto feminino e esvaziado de toda subsrancia real. E lSS0que depols
torna tao facil para urn tal poeta metafisico, para Dante por exemplo,
tomar uma pessoa que se sabe que deveras existiu - ou seja a pequena Beatriz por quem ele se enamorou quando ela tinha nove anos e
que permaneceu no centro de sua can<;:ao desde la vita nuova ate A
divina comMia - e de faze-la equivaler a filosofia, e ate mesmo, em
ultima instancia, a ciencia sagrada, e de lan<;:ar-Iheurn apelo em termos
tanto mais proximos do sensual quanto a tal pessoa e mais proxima
da alegoria. Nunca se fala tanto nos termos mais crus do amor do que
quando a pessoa e transformada numa fun<;:aosimbolica.
Vemos aqui funcionar em estado puro 0 movel do lugar ocupado
pda visada tendencial na sublima<;:ao, ou seja, que aquilo que 0 homem
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demanda, em rela<;:aoao qual nada pode fazer senao demandar, e ser
privado de alguma coisa de real. Esse lugar, tal pessoa entre voces,
falando-me do que eu tentava mostrar em das Ding, 0 chamava, de
uma maneira que acho bastante bonita, 0 vacuolo.
Nao repudio essa expressao, embora seja uma referencia quase
histologica que Ihe confira 0 seu charme. E, com efeito, algo dessa
ordem que esta em questao, se nos entregarmos a esse devaneio, dos
mais escabrosos, que e 0 de certas especula<;:6es contemporaneas
que
nos falam de comunica<;:ao a respeito do que se transmite - tal fun<;:ao
pseudopodica - no interior de uma estrutura organica. Evidentemente
ai nao ha comunica<;:ao como tal. Mas se, num organismo monocelular,
essa comunica<;:ao se organizasse esquematicamente em torno do vacuo10, visando a fun<;:aodo vacuolo como tal, poderiamos, efetivamente,
ter aquilo que esta em questao, esquematizado, na representa<;:ao.
Com efeito, onde e que 0 vacuolo e verdadeiramente criado para
nos? No centro do sistema de significantes, uma vez que essa demanda
derradeira de ser privado de alguma coisa de real e essencialmente ligada
a simboliza<;:ao primitiva que se encontra inteiramente na significa<;:ao
do dom de amor.
Com respeito a isso, nao pude deixar de ficar espantado em ocorrencia com 0 fato de que 0 termo domnei e empregado na terminologia
do amor cortes. 0 verbo correspondente e domnoyer, que quer dizer
algo como acariciar, brincar. Domnei, apesar da especie de ressonancia
significante que faz com 0 dom, nada tern aver com essa palavraele
visa a mesma coisa que a Domna, a Dama, ou seja, aquela que, num
dado momento, domina.
Isto tern seu lado divertido, e seria talvez preciso explorar historicamente a quantidade de metaforas que ha em torno do termo donner,
dar, no amor cortes. sera que donner pode ser situado na rela<;:aodos
parceiros como indo de modo prevalente num sentido ou no outro? Isso
talvez nao tenha outra origem que nao seja a contamina<;:ao significante
a respeito do termo domnei e do emprego da palavra domnoyer.
que a cria<;:ao da poesia cortes tende a fazer deve ser situado
no lugar da Co isa, e nessa epoca ai, cujas coordenadas historicas nos
mostram uma certa discordancia entre as condi<;:6es particularmente
severas da realidade e certas exigencias do fundo, urn certo mal-estar
na cultura. A cria<;:aoda poesia consiste em colocar, segundo 0 modo
da sublima<;:ao propria a arte, urn objeto que eu chamaria de enlouquecedor, urn parceiro desumano.
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Jamais a Dama e qualificada por tais de suas virtudes reais e .co~c~etas, por sua sabedoria, sua prudencia, ou ate mesmo sua pertl~e~Cla.
Se e qualificada de sabia, nao e por participar de uma sabedona Imaterial, a qual ela representa mais do que exerce fun<;:6es. No en.tant~,
ela e tao arbimiria quanto possivel nas exigencias da prova que Impoe
a seu servidor.
A Dama e essencialmente 0 que se chamou mais tarde, no momento
das ressonancias infantis dessa ideologia, de cruel - e semelhante its
tigresas de Ircania. Mas emnenhum
outro lugar melh~r do que n~s
autores da epoca, Chretien de Troyes por exemplo, voces encontrarao
expresso

0

extremo desse arbitrario.

Apos ter ressaltado 0 artificio da constru<;:ao cortes .e antes ~e Ihes
mostrar 0 quanto esses artificios se mostraram duravels, compltcan~o
ainda mais as rela<;:6esentre 0 homem e 0 servi<;:oa mulher, gostana
de lhes dizer, ainda, que isto que esta aqui diante de nos, nossa anamorfose, permitir-nos-a precisar 0 que permanece urn pouco vago em
nossa perspectiva, ou seja, a fun<;:aonardsica.
..
.
.
Voces sabem que a fun<;:aodo espelho, que aCredltel ter de mtroduzir
como exemplar da estrutura imaginiria, se qualifica na rela<;:a?nardsica;
E colocou-se certamente em evidencia 0 lado de exalta<;:aoIdeal que e
expressamente visado na ideologia do amor cortes: isto e, seu carate~
profundamente
nardsico. Pois bern" a pe.quena Imagem q~e nos e
representada por essa anamorfose esta aqlll para fazer-nos vel de que
fun<;:aodo espelho se trata.
.
E urn espelho para alem do qual e apenas por aCldente que se
projeta 0 ideal do sujeito. 0 e~~elho, num dado moment~, ~o~e
implicar os mecanismos do narCISlsmo e,.nomeadament~,
a dlmmUI<;:aodestrutiva, agressiva, que reencontraremos
em seglllda. ~as ele
desempenha urn outro papelurn pape~ de li~it~: Ele e aqllll~ qu~
nao se pode transpor. E a organiza<;:ao da.l~acesslblltdade~ do, obJ,et? e
justamente a unica coisa da qual ele partlClpa. Mas ele nao e 0 unrco
que participa disso.
. .
Ha toda uma serie desses motivos que conStltul os pressupostoS, os
dados organicos, do amor cortes. Por exemplo, isto - 0 objeto nao
e absolutamente apenas inacessivel, ele esti separado daquele que se

conso~e ~m atingi-Io por todos os tipos de potencias maleficentes qu
a bonIta lmguagem provenyal chama, entre outras denominayoes
de
lauzengiers. Sao os ciumentos, mas tambem os maledicentes.
'
, Urn outro t~ma essencial e 0 do segredo. Ele comporta urn certo
numero de eqUlvocayoes: entre as quais esta, que 0 objeto jamais e
apresentado fora sem urn mtermediario que e chamado de SenhaL Isso
s~ reenc?ntra na poesia arabe sobre os mesmos temas, onde esse mesmo
nto cunoso sempre surpreende os observadores, po is suas formas saD
por vezes extraordinariamente
significativas. Particularmente,
num
ce~t? momento de seus poemas, esse extraordinario Guilherme de
POItIer~ chama 0 ~~jeto de seus suspiros pelo termo Bon
0 que
que~ dizer Born VlZlnho. Apos 0 que os historiadores perderam-se em
conJeturas e nao encontraram ai nada mais do que a designayao de
uma Dama sobre a qu~ ~abe-se que desempenhou urn papel importa~t~, uma mulher decidIda, pelo que parece, cujos territorios eram
proximos dos de Guilherme.

vezi,

.Para nos, muito mais importante do que a referencia a vizinha que
sena a Dama, que num dado momento Guilherme de Poitiers admoes~ou, e a r~lay~o entre essa expressao e a que Freud empregou a
respeito das pnmelras ~undayoes da Coisa, de sua genese psicologica, 0 Neb~nmensch, des~gnando dessa forma 0 proprio lugar que, no
desenvolvimento
propnamente
cristao, a apoteose do proximo vira
ocupar .
.E~ suma: q~lis faze-Ios perceber que se trata de uma organizayao
artlfiCIal, artlfiClOsa, do significante que fixa num dado momento
as direyoes de uma certa ascese, e que sentido cabe-nos conferir na
economia psiquica, a conduta do rodeio.
'
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rodeio, no psiq~ismo, nem sempr~ e unicamente feito para regular a passagem que re~ne 0 que se organiza no ambito do principio do
praz~r ao que se propoe como estrutura da realidade. Ha igualmente
rodelOs, e obstaculos que se organizam para fazer com que 0 ambito
do vacuolo como tal apareya. 0 que se trata de projetar assim e uma
cert~ transgressao do desejo.
E aqui que entra em jogo a funyao etica do erotismo. 0 freudismo ?ao e, em suma. senao uma perpetua alusao a fecundidade do
erotlsmo na etica, mas ele nao a formula como tal. As tecnicas em
questao no amor cortes - ~ elas saD bastante precis as para permitirem-?os ent~ever a que podIa, num dado momento, chegar ao fato,
daquI10 que e da ordem sexual propriamente dita, na inspirayao desse

erotismo - saD tecnicas da retenyao, da suspensao, do amor inter
ruptus. As etapas que 0 amor cortes propoe antes do que e chamado
muito misteriosamente +- nao sabemos no fim das contas 0 que erade dom de misericordia, se articulam aproximadamente
com 0 que
Freud articula em seu Tres ensaios como sendo da ordem dos prazeres
p reliminares.
Ora, 0 paradoxo do que se pode chamar, na perspectiva do principio
do prazer, de 0 efeito do Vorlust, dos prazeres preliminares, e justamente
que eles subsistem de encontro a direyao do principio do prazer. E na
medida em que se sustenta 0 prazer de desejar, isto e, para dizer com
todo 0 rigor, 0 prazer de experimentar urn desprazer, que podemos falar
da valorizayao sexual dos estados preliminares do ato do amor.
Esse ato, essa fusao, jamais podemos saber se se trata de uniao
mistica, de reconhecimento
distante do Gutro, ou de outra coisa.
Em numerosos casos parece que uma funyao como essa do cumprimento, da saudayao, seja, para a apaixonado do amor cortes, 0 dom
supremo - a sinal do Outro como tal e nada mais. Isso foi objeto
de especulayoes que chegaram extremamente longe, ate 0 ponto de
identificarem esse cumprimento com 0 que regulava, no consolamentum, as relayoes das patentes mais elevadas da iniciayao catara. Antes
de chegarem a esse termo, as etapas saD cuidadosamente distinguidas
e articuladas na tecnica erotica - elas se dao por meio do beber, do
falar, do tocar, 0 qual e identificavel por urn lado ao que chamam de
serviyos, e por meio do beijo, 0 osculum, ultima etapa que precede a
da reuniao de misericordia.
Tudo isso nos e dado com urn carater tao eminentemente enigmatico que para esclarece-Io chegou-se ate a fazer sua aproximayao com a
erotica hindu ou tibetana, que esta ultima parece ter sido codificada da
maneira mais precisa, e constituir uma ascese de disciplina do prazer,
em que uma especie de subst<1nciavivenciada pode surgir para 0 sujeito.
E so mente par extrapolayao que se supoe que a que quer que seja que
se pareya com ela tenha sido efetivamente praticado pelos trovadores.
Pessoalmente, nao acredito em nada disso. E, sem chegar a supor uma
identidade entre as praticas extraidas de areas culturais diferentes,
acredito que a influencia dessa poesia foi para nos decisiva.
Apos a sensivel fracasso dos diferentes trabalhos consagrados a
certa genese por influencia desse modo particular da instaurayao
idealizante do objeto feminino em nossa cultura, 0 mais espantoso
para nos e certamente que alguns dos textos mais asceticos e mais

paradoxais utilizados no registro do amor cortes sao extraidos da Artc
de amar de Ovidio.
Ovidio escreveu em versos resplandecentes urn pequeno tratado
para libertinos em que se pode saber particularmente
em que lugares
de Roma encontrar as mais lindas mo<;:oilas, e ele desenvolve esse tern a
em tres cantos que se terminam pela evoca<;:ao direta do que nao se
pode chamar senao de uma brincanagem na camaY No meio disso se
encontram formulas, como Arte regendus Amor, 0 amor deve ser regido
pela arte. E eis que dez seculos depois, com 0 auxilio dessas palavras
migicas, urn grupo de poetas p6e-se a fazer isso passar, ao pe da letra,
numa verdadeira opera<;:ao de apelo encantatorio ardstico.
Ai se Ie igualmente Militae species amor est, 0 amor e uma especie
de servi<;:omilitar - 0 que quer dizer para Ovidio que essas damas de
Roma nao sao assim tao comodas. E eis que, no registro da cavalaria,
inclusive a perspectiva tao lindamente delineada por Don Quichotte,
esses termos chegam a return bar como que evocando uma milicia
armada em prol da mulher e da crian<;:a.
Voces compreenderao facilmente a imp orran cia que dou a essas
analogias que, estas, sao atestadas, pois certo e que nos meios clericais
aArs amandi de Ovidio jamais foi esquecida e Chretien de Troyes dela
fez uma tradu<;:ao. E por meio dessas retomadas que se pode ver 0 que
a fun<;:aodo significante quer dizer. E e aqui que eu gostaria de colocar
o ponto extremo do que pretendo hoje enunciar dizendo-Ihes que 0
amor cortes foi criado aproximadamente
como voces veem surgir essa
fantasia na seringa evocada hi pouco.
Isso nao impede, no entanto, que se trate de algo totalmente fundamental, sem 0 que nao seria concebivel que Andre Breton pudesse
celebrar em nossos dias 0 Amor louco, como se express a nos termos
de sua preocupa<;:ao, isto e, em rela<;:aoao que ele chama de acaso objetivo. Curiosa configura<;:ao significante, pois, quem compreendera,
relendo essas co isas fora de contexto, dentro de urn ou do is seculos,
que 0 acaso objetivo significa as coisas que ocorrem com urn senti do
tanto mais pleno que elas se situam, de alguma forma, Ii onde nao
podemos apreender nenhum esquema racional, nem causal, nem nada
que justifique de maneira alguma seu surgimento no real?
Em outros termos, e tambem no lugar da Coisas que Breton faz
o amor louco surgir.
Para deixi-Ios hoje e marcar urn encontro para daqui a tres semanas,
gostaria de terminar com quatro versos que, por uma reminiscencia

da memoria, vieram-me ao pensamento hoje de manha, e que sao
extraidos de urn outro poeta surrealista, ou seja, Paul Eluar~. ~m seu
canto eles se encontram,exatamente
nessa fronteira, nesse lImIte, que
tento: em meu discurso, poder localizar e sentir para nos.
Nesse ceu lacerado, nessas vidrayas d'agua doce
Que rosto vira, concha sonora,
Anunciar que a noire de arnor range
Boca aberta unida

a boca

cerrada.

0

dia,

CRITICA DE BERNFELD

Formafiio reativa e sublimafiio.
Precocidade da sublimafiio.
Entre estetica e etica fteudianas.
Sublimafiio e identificafiio.
Uma curiosidade.

Assinalo especialmente que, por diversas vezes, alus6es interessantissimas serao feitas no decorrer desta exposi<;:ao- nao posso chama-Ias
senao de alus6es quando penso no que 0 proprio sr. r<.aufm;m~ aprofundou nas Fontes da materia com a quallidava no ambIto pSlqUICO,no
momenta em que ele proprio se enveredava nesse assunto. Quanto a isso,
tanto na Fran<;:acomo nos paises de lingua inglesa, ignoram~s b~stante
tada uma tradi<;:ao alema extremamente rica, da qual tudo lll.dlca que
Freud, pelo contrario, fez uma leitura cuidadosa e, em ~uma, Imensa.
Em muitos pontos teriamos muito a aprender de co ISas que m~smo
o sr. Kaufmann ainda nao esclareceu completamente,
nem pubhcou.
Voces poderao ter uma ideia hoje.
Cedo-Ihe agora a palavra agradecendo-Ihe pelo que preparou para
nos. [ComunicafaO do sr. Kaufmann.]

o que

Nao esque<;:amos que, este ano, tomei a resolu<;:aode fazer deste seminario urn verdadeiro seminario.
Isto se imp6e tanto mais que dispomos de mais de uma pessoa capaz
de nele tamar parte, como e 0 caso deste que posso chamar de nosso
amigo, Pierre Kaufmann, professor da Sorbonne, que vem seguindo ha
muito tempo 0 que ocone nesse seminario e dele se ocupa da maneira
mais eficaz - talvez urn certo numero de voces siga em Combat suas
cronicas filosoficas das quintas-feiras, onde diversas vezes escreveu sobre
este ensino sobretudo por ocasiao do congresso de Royaumont, e on de,
ha pouco tempo, ele teve a grande gentileza de fornecer informa<;:6es
uteis a urn certo alitor - Henri Lefebvre - que podia criticar-nos
tal deficit em nosso ensino baseado unicamente numa parte deste ou
num artigo.
Dito isto, ha quatro seminarios aludi a urn pequeno artigo de
Bernfeld. Tratava-se dos Bemerkungen iiber "Sublimierung", publicado
na Imago em 1922. 0 sr. Kaufmann aceitou interessar-se por isso, esse
inicio de dialogo se amplificou de tal modo que recentemente ele me
trouxe algo que me pareceu suficientemente
sugestivo e promissor
para que eu 0 incitasse a the conferir todo 0 desenvolvimento que ele
quisesse e the aprouvesse, apresentando-nos
as reflex6es que esse texto
lhe inspira, e os prolongamentos
aos quais ele conduz.

sobressai de sua exposi<;:ao sac as obscuridades
da teoria
bernfeldiana ou, pelo menos, da aplica<;:ao que ele tenta dar ao caso
considerado. 0 resultado e assaz ambiguo e problematico. A tese de
Bernfeld e de que, em suma, so se pode falar de sub~ima<;:ao quando
ha transferencia de energia da libido objetal aos Ichzzele.
.
Os Ichziele sac preexistentes, ha sublima<;:ao quando a energJa
libidinal e reanimada, reatualizada, pela fase pubertaria na qual entra
a crian<;:a. Uma parte de energia e transferida das metas de ~razer ~s
metas ichgerechte, conformes ao eu. E embora a distin<;:aofreudlana se)a
mantida entre Verdrangung e Sublimierung, e no entanto somente no
momento em que a Verdrangungaparece que a Sublimier:unge apreensivel. Por exemplo, e na medida em que 0 amor da cn~n<;:a por
Melitta se ressente de urn processo de recalque que aqUllo que nao.e
completamente atingido por este ultimo passa para 0 plano da subl~ma<;:ao.Ha, portanto, para ele, como que urn sincronismo entre.os d~IS
processos. Digamos que Bernfeld na~ chegaAa apreender a subhma<;:ao
senao quando ele possui 0 correlata lllstantaneo do recalque.

:ss~

SR. KAUFMANN:- ... Apesar de dizer haver um equivoco nos Tres
ensaios nao obstante ele acrescenta que e claro que a sublimafaO se dis-

tingue da fOrmafaO reativa pelo cardter nao recalcado ~a libi~o.
DR. LACAN: - Na realidade, no nivel dos Tres ensaws sobre a
sexualidade, reina a maior ambigiiidade no que se refere as rela<;:6es

da reac;ao espiritual e da Sublimierung. E desse texto, piginas 78 e 79
das Gesammelte W'erke, que vem 0 problema. Nesse momento ai essa
articulac;ao causou muitos problemas para seus comentadores ~ e 0
caso de se perguntar, segundo os trechos, se Freud faz da Sublimierung uma forma particular da formac;ao reativa ou se, inversamente a
forma~ao. reativa ~eve ser colocada no interior de uma forma em q~e
a Sublzmzerung tena urn alcance maior.

.t: unica coisa importante a reter e a pequena frase que se encontra
abalx~ da nota 79 e conclui to do 0 paragrafo sobre formac;ao reativa
e subhmac;ao. Ela faz uma distinc;ao que nao foi diversamente desenvolvida de outra maneira, como muito bem observa Bernfeld - Pode
igualmente hav~r sublimariJes por outros mecanismos, e mais simples.
Para resumlr, essa maneira de analisar a economla das Fontes de
energia na atividade poetica do caso desse Robert deixa urn residuo
evidente que 0 pr6prio Bernfeld expressa na pigina 339 da seguinte
for~a ~ ~us demoRest der Melitta - a pessoa que ele ama - geltenden
O~Jektlzbz~o en~zckeln sich Stimmungen. E mais adiante, pigina 340 -

Dze E~ergze, mzt der die tertiare Bearbeitung vollzogen wird, ist nun unbezweifelbar unverdrangte Objektlibido. 0 problema e justamente esse,
quando. ~azen:os 0 f~nomeno da ~ublimac;ao depender da distinc;ao
en.tre Lzbzdozzel, lchzzele, Lustziele. E tambem ai que Sterba, cujo artigo
fOl publi~ado no ana precedente, tropec;a. Se tudo resulta da passagem
da energla de uma das esferas para a ourra, de urn certo tipo de metas
que sao entio marcadas por urn profundo transtorno no momenta
da puberd~de, Bernfeld e levado, no momenta em que apreende 0
ponto de vlra.da que the parece capital na produc;ao poetica do menino,
a colocar multo expressamente essa especie de vocac;ao poetica infantil
no cap,itulo dos lchziele, e a resolver a questao dizendo que tornar-se
poeta e uma meta do eu que se manifestou muito cedo nesse menino.
Essas atividades precoces nao se distinguem, do ponto de vista de
Bernf~ld, senao pelo fato de refletirem 0 que aprendeu na escola, de uma
n:anelra difusa e nao personalizada,
de modo que ele coloca urn
smal de menos-valia em todas essas produc;6es dessa epoca. Parece
que elas se tornam interessantes
somente a partir do momento
em que essa personagem se sente dramaticamente
comprometida em
suas atividades.
Estou acentuando aqui as coisas no sentido mais favorivel ao autor.
Porem, de modo fugidio, quantas crianc;as, num periodo que e 0 perio-

do de latencia, nao tern atividades poeticas epis6dicas? Freud estava
bem situado para observa-lo num de seus filhos. Hi ai urn proble~a
distinto do de difusao cultural ou de imitac;ao. 0 problema da subhmac;ao deve ser colocado' precocemente, mas nao devemos, no entanto,
limitar-nos ao campo do desenvolvimento individual. 0 fato de saber
por que hi poetas, por que 0 comprometimento
poetico pode se ,rropor
muito cedo a urn jovem ser humano, nao e unicamente soluclOnivel
considerando-se 0 desenvolvimento genetico que nos e apresentado
aqui e as caracteristicas novas que aparecem a partir do momento em
que a sexualidade entra em jogo de uma forma patente.
.
Nao ver que a sexualidade esta ai, na jovem cnanc;a, desde a ongem,
e mesmo, ainda muito mais, durante a fase que precede 0 periodo de
latencia, e ir no sentido contririo a toda aspirac;ao e descoberta freudianas. Se tanto se insistiu sobre as Fontes pre-genitais da sublimac;ao,
e justamente por isso. 0 problema da sublimac;ao se coloca m~i~o mais
cedo do que no momenta em que a divisao entre as metas da hbldo e as
metas do eu se torna clara, patente, acessivel, no nivel da consciencia.
Se me e permitido frisar aqui algo do que lhes comunico, direi que
esse termo do qual me sirvo com voces para ten tar dar, enfim, a sublimac;ao uma articulac;ao conforme aquilo com que lidamos, das Ding,
o que chamo de a Coisa, e urn lugar decisivo em torno do qual se deve
articular a definic;ao da sublimac;ao, antes de (euF ter nascido e, por uma
razao mais forte, antes de os Ichziele, as metas do (eu], aparecerem.
A mesma observac;ao incidiria sobre a aproximac;ao que 0 senhor propos entre 0 emprego que fac;o da imagem da Coisa e 0 que Simmel faz.
Hi em Simmel algo que me interessa ji que ele tern a noc;ao, nao
apenas de urn distanciamento,
mas de urn objeto como que nao podendo ser atingido. Mas ainda e urn objeto. Ora, 0 que nao pode ser
atingido na Coisa e justamente a Coisa e nao urn objeto,.no que hi
uma diferenc;a radical com Simmel, coerente com 0 apareClmento, no
intervalo, dessa diferenc;a que 0 inconsciente freudiano constitui.
Simmel aproxima-se de algo que 0 senhor tomou como uma apreensao do carater anal, mas ele nao pode chegar a isso justamente por
falta dessa diferenc;a fundamental.

SR. 'KAUFMANN: - ... Para Bernfeld, se na analise da sublimarao se
introduz a norao de valor, so se consegue complicar 0 problema. Diz, por
exemplo, que, no nivel da analise, nao se deve diferenciar uma obra de
artista de uma colerao de selos.. ,.

DR LACAN:- Nao apenas entre colec;:aode obras de arte e colec;:ao
de selos, mas entre colec;:ao de arte e, em tal crianc;:a ou tal paciente,
colec;:ao de pedac;:os sujos de papel. Repugna-Ihe introduzir criterios
alheios aos criterios do desenvolvimento psiquico.
A ultima parte do artigo trata de uma tentativa de articulac;:ao da
sublimac;:ao com sua curiosa experiencia com os grupos de jovens.
A constatac;:ao do tamanho do penis e, a seu ver, 0 elemento essencial do periodo em que as crianc;:as se entregam a exibic;:6es redprocas.
Aqui ha, segundo ele, conflito entre 0 eu e a libido objetal. Por urn
lado, 0 eu se exibe narcisicamente como 0 mais bonito, 0 mais forte,
o maior. Uma outra parte e contraria ao eu na medida em que conduz
a uma excitac;:ao genital.

E esta a vertente

decisiva, para ele, do que constitui, na historia dessa
associac;:ao, essa cerimonia interna ao grupo, esoterica, e e a partir desse
ponto que ele considera 0 inicio do periodo em que se trata, propriamente falando, de sublimac;:ao na atividade coletiva do grupo.
Isso merece ser ressaltado devido a seu carater bem problematico,
sobretudo se acrescentarmos que essa exibic;:aose acompanha, naqueles
que se consideram como os mais fortes, os mais audaciosos, de uma
masturbac;:ao coletiva.

SR KAUFMANN:- ... Emsuma, Bernfeld nlio teve sorte- ele tratou
da sublima(lio em rela(lio ao eu ideal antes de Freud poder instrui-lo sobre
a natureza desse eu ideal, particularmente, sobre a necessidade de levar
em considera(lio a rela(lio com outrem.
DR UCAN: - 0 senhor e otimista, pois, os que escreveram depois
nao tiraram, pelo que parece, melhor proveito da introduc;:ao do eu ideal.
Leia-os, e sobretudo as Notas sobre a sublima(lio, assim como 0 artigo
Neutraliza(lio e sublima(lio, publicado no volume de Analysis Studiesnao ha 0 menor esboc;:o de articulac;:ao entre sublimac;:ao e eu ideal. E
e justamente ai que nos estamos, e que vamos tentar avanc;:ar.

Agradec;:o-lhe muito pelo que fez hoje por nos. 0 senhor me permitira
apenas, para indicar 0 que adquirimos hoje, citar a Frase na qual a teoria propriamente bernfeldiana se expressa - Esses componentes de um

total de como(lio pulsional que se mantem sob a a(lio, sob a presslio de um
recalque, podem ser sublimados. As particularidades desses componentes
permitem, portanto, a sustenta(lio de uma ftn(lio do eupor meio do refor(o
de tendencias do eu que estlio atualmente colocadas em perigo.
Eis a definic;:ao a qual ele se atem e que compreende os dois extremos
que 0 senhor ressaltou. Ou bem 0 eu e forte e aqueles cujas tendencias do
eu saD precocemente educadas formam uma aristocracia, uma elitee por mais que ele diga entre parenteses que nao esta colocando ai
nenhuma conotac;:ao de valor, e diBcil contudo nao colocar nenhuma.
Ou bem as tendencias do eu saD postas em perigo e devem chamar
em seu auxilio 0 recurso que e fornecido pelas tendencias pulsionais
na medida em que podem escapar ao retorno. E essa a concepc;:ao na
qual Bernfeld se detem.
E sensivel para todos, penso eu, que 0 que lhes estou mostrando este
ana pode situar-se entre uma etica e uma estetica freudianas. A estetica
freudiana encontra-se aqui apenas na medida em que nos mostra uma
das fases da func;:ao da etica, e e bem espantoso que nao se ressalte isso
ainda mais, ao passo que, por urn outro lado, isso corre as mas do meio
psicanalitico - Jones, por exemplo, fala sempre dessa complacencia
moral que e, de alguma forma, aquilo por meio do qual a etica torna
inacessivel para nos essa Coisa que ja 0 e des de entao.
Estou tambem tentando faze-Iosver que a estetica freudiana, no sentido
mais amplo do termo, isto e, a analise de toda a economia dos significantes, nos mostra inacessivel essa Coisa. Isso deve ser colocado no inicio
do problema para tentar articular suas consequencias, particularmente a
questao da idealizac;:ao.Viram da ultima vez, alias, esboc;:ar-se,a respeito
da sublimac;:ao da moral cortes, 0 surgimento de urn tipo ideal.
Para terminar, gostaria de introduzir uma palavra que tera toda
sua impord.ncia no que diremos a seguir. Na medida em que, na
ordem da etica, fazemos a distinc;:ao desses niveis que ja saD sensiveis
na meditac;:ao dos antigos, e da qual nos fala urn trecho do De Officiis
que lhes comunicarei ulteriormente, a questao se coloca, com efeito,
de saber se 0 summum bonum deve ser articulado segundo 0 honestas,
o estilo do homem distinto,38 que deve ser articulado como uma certa
organizac;:ao, urn certo estilo de vida que se situa justamente em func;:ao
da sublimac;:ao inicial - ou segundo a utilitas, que foi posta na base
desse utilitarismo por meio do qual comecei a colocar, este ano, 0
problema erico e a mostrar sua essencia verdadeira.

Complemento
UMA CURIOSIDADE DA SUBLIMAyAO

Trouxe-Ihes hoje uma curiosidade, um divertimento
mesmo. Mas
esses tip os de singularidades, creio que somos talvez os unicos, nos
analistas, aptos a situa-Ios.
Anunciei-Ihes da ultima vez apos a fala do sr. Kaufmann referente ao
artigo de Bernfeld e seus antecedentes, que 0 problema e estabelecer 0
vinculo entre sublima<;:ao e identifica<;:ao. Antes de deixar a sublima<;:ao
tal como dei seu esquema em torno da no<;:ao da Coisa - que pode
permanecer enigmatica e velada pelas melhores razoes - trago-Ihes,
como que numa nota, um texto que diz respeito ao que eu poderia
chamar de os paradoxos da sublima<;:ao.
A sublima<;:ao nao e, com efeito, 0 que um ze-povinho acha e nem
sempre se exerce obrigatoriamente no sentido do sublime. A mudan<;:a
de objeto nao faz desaparecer for<;:osamente, bem longe disso, oobjeto
sexual - 0 objeto sexual, ressaltado como tal, pode vir it luz na sublima<;:ao. 0 jogo sexual mais em pode ser objeto de uma poesia sem
que esta perea, no entanto, uma visada sublimadora.
Em suma, nao creio que seja inutil ler para voces uma pe<;:ado
dossie do amor cortes com a qual os proprios especialistas nao sabem
literal mente 0 que fazer - eles ficam tao embara<;:ados quanto um
peixe diante de uma ma<;:a.
Esse poema, nao ha dois como ele na historia da poesia cortes. Trata-se de um hapax. Ele figura na obra de um dos mais sutis e refinados
desses trovadores que se chama Arnaud Daniel, e que se distinguiu
pelos achados formais e excepcionalmente ricos, notadamente na sestina, sobre a qual nao posso estender-me aqui, mas que e preciso pelo
menos que voces saibam seu nome.
Esse Arnaud Daniel compos um poema sobre a mais singular dessas
rela<;:oesde servi<;:ode que lhes falei, entre 0 enamorado e a Dama, um poema inteiro que se distingue por isto - que ele transborda, na opiniao dos
auto res espavoridos, os limites da pornograha, indo ate a escatologia.
caso, que parece ter-se produzido como um problema na casuistica moral cortes, e 0 seguinte - uma Dama que no poema se chama
Domna Ena da a seu cavaleiro a ordem - e essa ordem constitui uma
prova com a qual se medira a dignidade de seu amor, de sua fidelidade,
de seu comprometimento
- a ordem de abocanhar sua trombeta. Essa
expressao no texto nao tem um senti do ambiguo.

o

Assim sendo, para nao faze-Ios esperar mais tempo, you ler para
voces - em Frances ja que penso que nenhum de voces pode en tender essa lingua perdida que e a lingua d' OC,35 que no en tanto tem seu
estilo e seu valor - esse poema em estrofes de nove versos de rima
homogenea, a rima mudando de uma estrofe para ourra.

Visto que senhor Raimon - unido ao senhor Truc Malec - defende
dama Ena e suas ordens,.estarei velho e esbranqui<;ado antes de consentir
em tais requisi<;5es,donde poderia resultar uma tao grande inconveniencia. Pois, para "abocanhar essa trombeta", ser-Ihe-ia precise urn bico com
o qual extrairia os graos do "tubo". E depois, ele bem poderia de la sair
cego, pois, forte e a fuma<;aque se desprende dessas pregas. Ser-Ihe-ia bem
precise ter urn bico e que esse bico Fosselongo e agudo, pois a trombeta
e rugosa, feia e peluda e nenhum dia se encontra seca e 0 brejo dentro e
profundo: eis por que fermenta em cima a pez que dela sem cessar escapa,
transbordando. E nao convem que jamais seja urn favorito aquele que
ponha sua boca no tubo.
Havera muitas e muitas outras provas, mais belas e que valedo mais,
e se senhor Bernart subtraiu-se a esta, por Cristo, em nenhum instante
agiu como covarde por ter sido acometido por medo e pavor. Pois, se 0
filete d'agua tivesse vindo do alto sobre si teria inteiramente escaldado
o pesco<;oe a bochecha, e nao convem que uma dama beije aquele que
tivesse tocado uma trombeta fedorenta.
"Bemart, nao estou absolutamente de acordo com a fala de Raimon
de Durfort - para dizer que 0 senhor jamais esteve errado nisso; pois se 0
senhor tivesse trombeteado por prazer, teria encontrado rude impedimento, e 0 Fedor te-Io-ia levado it occisao, 0 qual cheira pior do que estrume
num jardim. Para 0 senhor, quem quer que seja que procure dissuadi-Io,
louve a Deus que fe-Io escapar."
Sim, escapou ele bem de urn grande perigo, que teria em seguida sido
recriminado a seus filhos e a todos aqueles de Comil. Mais Ihe valeria que
Fosseexilado do que te-Ia "tangido" no funil entre 0 espinha<;oe 0 pubis,
por onde seguem as materias cor de ferrugem. Jamais saberia ele tanto se
garantir que ela nao Ihe urinaria no focinho e no sobrolho.
Dama, cuja trombeta Bemart nao se disp6e em absoluto a tocar sem
urn grande espicho, com 0 qual ele cerrara 0 buraco do pubis e entao
podera tocar sem perigo.

Esse documento assaz extraordinario abre-nos uma perspectiva singular sobre a profunda ambigiiidade da imagina<;:ao sublimadora. Podese observar primeiramente que nao conservamos todos os prodmos da
poesia dos troveiros e trovadores, e que so encontramos certos poemas
de Arnaud Daniel em do is ou tn~s manuscritos. Ora, esse poema, que
evidentemente tern urn merito literario que a tradu<;:ao nao mostra,
nao apenas nao se perdeu, mas se encontra em vinte manuscritos.
Temos outros textos que mostram que dois omros troveiros, Trumalec
e Raymond de Dufort, tomaram partido no senti do contrario nesse
debate duvidoso, mas eu os dispenso disso.
Encontramo-nos
aqui diante de uma grande reviravolta, uma singular retorsao. Deus sabe que Arnaud Daniel foi longe no sentido de
conferir ao pacto amoroso a maior sutileza - e nao aviva ele 0 extremo
desejo ate oferecer-se ele mesmo a urn sacriflcio que comporta sua
propria aboli<;:ao?Pois bern, ocorre ser ele 0 mesmo que compos, nao
sem certa relurancia, urn poema sobre urn tern a que bem devia toea-Io
em algum ponto para que ele the consagrasse tantos cuidados.
Ocorre que a mulher idealizada, a Dama, que esra. na posi<;:ao do
Omro e do objeto, coloca de repente, brutalmente, no lugar sabiamente
construido por significantes requintados, em sua crueza, 0 vazio de uma
coisa que se revela ser a coisa, a sua, aquela que se en contra no amago
de si mesma em seu vazio cruel. Essa Coisa, da qual alguns de voces
pressentiram a fun<;:aoem sua rela<;:aocom a sublima<;:ao, e de alguma
maneira desvelada com uma potencia insistente e cruel.
E dificil, contudo, nao ver suas ressonancias, pois nao se trata de
uma singularidade sem precedentes. Vejam, por exemplo, a origem da
f1.autapoetica em A pastoral de Longus. Pan persegue a ninfa Syrinx que
a ele se furta e desaparece no meio dos juncos. Em seu furor, ele ceifa
os juncos e e dai, diz-nos Longus, que sai a £lama de tubos desiguais,
Pan querendo desse modo, acrescenta 0 sutil poeta, expressar que
seu amor era inigualavel. Syrinx e transformada no tubo da £lama de
Pan. 0 registro de derrisao em que 0 poema, cuja comunica<;:ao aqui
lhes fa<;:o,pode chegar a se inscrever, se situa na mesma estrmura, no
mesmo esquema de vazio central, em torno do qual se articula aquilo
atraves do qual finalmente 0 desejo se sublima.
Estaria sendo incompleto se eu nao acrescentasse ao dossie, para
qualquer finalidade, que Dante situa Arnaud Daniel, no canto XIV do
Purgatorio, na companhia dos sodomitas. Nao pude levar mais adiante
a genese particular desse poema.

Vou agora dar a palavra a sra. Hubert, que vai-Ihes falar de urn
texto ao qual a literatura analitica se ref ere freqiientemente, ou seja, 0
artigo de Sperber que se intitula Da infiuencia dosfttores sexuais sobre
a origem eo desenvolvimento da linguagem, mas que tange, com efeito,
a todos os problemas proximos do que temos de articular aqui no que
se ref ere a sublima<;:ao.
Jones, em seu artigo sobre a teoria do simbolismo, sobre 0 qual eu
mesmo fiz em nossa revista urn comentario cujos ecos fizeram-me saber
que ele nao e facilmente acessivel ao lei tor, fala expressamente dele. Se
a teoria de Sperber e verdadeira, diz ele, se devemos considerar certos
trabalhos primordiais, sobretudo os trabalhos agricolas, as rela<;:6es
do homem com a terra como equivalentes do ato sexual, como certos
tra<;:os engendrados cujo rastro conservamos na significa<;:ao dessa
rela<;:aoprimitiva, pode ser ele referido ao processo de simboliza<;:ao?
Jones diz que nao. Em outros termos, dada a concep<;:ao que ele tern
da fun<;:aodo simbolo, ele considera que nao se trata de uma transposi<;:aosimbolica para 0 que quer que seja, nem que possa ser posto no
registro de urn efeito de sublima<;:ao. 0 efeito de sublima<;:ao deve ser
aqui tornado em sua liberalidade, em sua autenticidade. A copula<;:ao
do lavrador com a terra nao e uma simboliza<;:ao, mas 0 equivalente
de uma copula<;:ao simbolica.
Vale a pena se deter nisso, e em meu artigo tirei algumas conseqiiencias sobre as quais tornarei a voltar. Mas para que 0 texto adquira seu
verdadeiro valor - ele figura no primeiro m'lmero de Imago, talvez
mais impossivel de achar do que os omros - a sra. Hubert aceitou
trabalha-Io e vai-lhes comunicar hoje seu conteudo. [Segue-se a comu-

nica[iio da sra. Hubert. ]

Do simbolismo sexual.
Do nurnen

o Grande

a mensagem
Homem

Cristocentrismo

o gozo

de Moises.

e seu assassinato.

de Freud

e a divida.

Se quis que voces tomassem conhecimento do artigo de Sperber, e por
ele estar atrelado a nosso trem sobre a sublimayao.

Nao me you dedi car a uma critica aprofundada do texto, pois, espero
que, ap6s alguns anos de ensino que voces aqui seguiram, algo deve
ter contrariado a maio ria de voces sobre 0 modo de proceder que ele
testemunha. Se sua visada e incontestavelmente interessante, seu modo
de demonstrayao nao deixa de ser fraco. Referir-se ao fato de que palavras, com presumida significayao originalmente sexual, puseram-se a
veicular sucessivamente urn rastilho de sentidos cada vez mais afastados
de sua significayao primitiva, a fim de provar a origem sexual, comum,
sob uma forma sublimada, das atividades humanas fundamentais, e
tomar uma via cujo carater de demonstrayao parece-me ser, no parecer
de to do espirito de born senso, eminentemente refutavel.
Que as palavras cuja significayao era primitivamente sexual ten ham
progredido como bola de neve ate recobrirem significay6es muito
afastadas nao quer dizer, no entanto, que todo 0 campo da significayao esteja recoberto. Isso nao quer dizer que toda a linguagem que

usamos seja, no fim das contas, redutivel as palavras-chave que ela
fornece, e cuja valoriza<;:ao e consideravelmente
facilitada pelo fato
de que se admite como demonstrado 0 que ha de mais contestavel, a
no<;:aode raiz ou de radical, e 0 que seria sua vincula<;:ao constitutiva,
na linguagem humana, a urn sentido.
A valoriza<;:ao das raizes e dos radicais nas linguas flexionais coloca
problemas particulares que estao longe de ser aplidveis a universalidade das linguas. 0 que seria, por exemplo, do chines, onde todos
os elementos significativos sac monossiIabicos? A no<;:aode raiz e das
mais fugidias. Trata-se ai, com efeito, de uma ilusao ligada ao des envolvimento significativo da linguagem, do emprego da lingua que,
para n6s, nao poderia deixar de ser muito suspeito.
Isso nao quer dizer que as observa<;:oesde Sperber quanto ao emprego
dessas palavras, digamos, de raiz sexual, nas linguas, alias, todas indoeuropeias, nao tenham interesse. Mas nao nos poderiam satisfazer na
perspectiva a qual penso te-Ios suficientemente adestrado e formado,
que consiste em distinguir bem a fun<;:aodo significante e a cria<;:aoda
significa<;:aopelo emprego metonimico e metaf6rico dos significantes.
E ai que 0 problema come<;:a.Por que essas zonas nas quais a significa<;:aosexual progride feito bola de neve, por que esses rios nos quais,
habitualmente,
ela se espalha, e urn senti do que, como voces viram,
nao e indiferente, sac especialmente escolhidos para que se ponha
em uso, a fim de atingi-Ios, palavras que ja foram empregadas na ordem
sexual? Por que e justamente a respeito de urn ato semifalho de sec<;:ao,
de urn ato de cortar mais ou menos amortecido, sufocado, malfeito
que se vai fazer ressurgir a origem presumida da palavra, buscada na
perfura<;:ao dos mais primitivos trabalhos, com uma significa<;:ao de
opera<;:ao sexual, de penetra<;:ao Falica? Por que se vai fazer ressurgir
a metafora foder a respeito de algo fodido?39 Por que e a imagem da
vulva que surgira para expressar atos diversos, entre os quais 0 de se
furtar, de escapar, de se mandar, como diversas vezes foi traduzido 0
termo do texto alemao?
Sobre essa bonita expressao, se tailler, para dizer escapar, jurtar-se,
se mandar, tentei encontrar a atesta<;:ao do momenta em que a vemos
aparecer na hist6ria com esse sentido. Tive muito pouco tempo para
faze-Io e, nos dicionarios e aparelhos de que disponho, nao descobri e bem verdade que nao tenho em Paris os dicionarios sobre 0 emprego familiar das palavras. Desejaria que alguem fizesse uma pesquisa
sobre isso.

Por que sera entao que, na vida, se trata, num emprego metaf6rico,
de urn certo tipo de significa<;:ao, marcado por urn emprego primitivo para
rela<;:aosexual? Por que, por exemplo, utilizar tal termo de
giria, que primitivamente teve uma significa<;:ao sexual, para qualificar
metaforicamente situa<;:oes que nao 0 sao? Esse emprego metaf6rico e
utilizado para obter uma certa modifica<;:ao.
Mas, se s6 se tratasse de ver como, na evolu<;:aonormal, diacronica,
dos empregos na linguagem, referencias sexuais sac utilizadas num
certo emprego metaf6rico, isto e, se s6 se tratasse de lhes apresentar
urn exemplo a mais de certas aberra<;:oes da especula<;:ao psicanalitica,
eu nao teria deixado esse texto ser apresentado aqui diante de voces. 0
que mantem 0 seu valor e 0 que se en contra em seu horizonte, que nao
e demonstrado, mas visado em sua inten<;:ao - a rela<;:aoradical que
existe entre as rela<;:oesinstrumemais primeiras, as tecnicas primeiras,
os atos mais importantes da agricultura, 0 de abrir 0 ventre da terra,
ou ainda, os atos mais importantes da fabrica<;:ao do vasa ao qual dei
relevancia, etc., e algo muito precise que e menos 0 ato sexual do que

a

o 6rgao sexual feminino.
E na medida em que 0 6rgao sexual feminino, ou mais exatamente a
forma de abertura e de vazio, encontra-se no centro de todas essas metaforas, que 0 artigo ganha interesse, seu valor centralizador para a reflexao,
pois e claro que hi ai uma hi an cia, urn salto da referencia suposta.
Constata-se que 0 emprego de urn termo que significa primitivamente caito e suscetivel de uma extensao que se presume quase indefinida, que 0 emprego de urn termo que significa originalmente vulva e
suscetivel de empregos metaf6ricos de todo tipo. A partir dai se chega
a supor que a vocaliza<;:ao tida por acompanhar 0 ato sexual tenha
po dido fornecer aos homens 0 lineamento do emprego do significante
para designar, seja substantivamente
0 6rgao, e especialmente
0 6rgao
feminino, seja verbalmente 0 ato de copular. A prevalencia do emprego
vocal do significante no homem teria assim sua origem nos cham ados
cantos que se supoe serem os da rela<;:aosexual primitiva nos homens,
como 0 sac em tais animais, especialmente nos passaros.
A ideia e extremamente interessante. Mas voces percebem a diferen<;:a
que ha entre 0 grito mais ou menos tipificado que acompanha uma
atividade, eo emprego de urn significante que dai destaca urn elemento
de articula<;:ao, ou seja, ou bem 0 ato, ou bem 0 6rgao. Nem por isso
temos a estrutura significante - nada aqui implica que 0 elemento dc
oposi<;:aoque constitui a estrutura do emprego do significante, ja in Lci-

ramente desenvolvido no Fort-Da, do qual tiramos 0 exemplo original,
seja dado no apelo sexual natural. Se 0 apelo sexual pode referir-se a
uma modula<;:ao temporal de urn ato, cuja repeti<;:ao pode comportar
a fixa<;:aode certos elementos da atividade vocal, ainda assim ele nao nos
pode fornecer 0 elemento estruturador, nem mesmo 0 mais primitivo,
da linguagem. Existe ai uma hiancia.
Nao obstante, 0 interesse e de fazer com que nos demos conta
por meio de que angulo poder-se-ia conceber 0 que e tao essencial na
elabora<;:ao de nossa experiencia e na doutrina de Freud, ou seja, que
pode ocorrer que 0 simbolismo sexual, no sentido comum do termo,
polarize originalmente 0 jogo metaforico do significante.
. Por hoje deter-me-ei aqui, mesmo que a isso tome a voltar ultenormente.

Intenoguei-me
hoje, partirei.

sobre a maneira pela qual retomaria

0

fio, e de onde,

Pensei comigo mesmo, por ter-me dado conta a partir de conversas
com certas pessoas, de que nao deixaria de ser interessante dar-lhes uma
ideia das conferencias, conversas ou papos aos quais me dediquei em
Bruxelas. 0 fato e que, da mesma forma que quando tenho algo para
Ihes transmitir, isso entra na linha de meu discurso, e praticamente nada
mais fa<;:o,mesmo quando 0 transporto para fora, do que retoma-lo
aproximadamente
no ponto em que 0 sustento.
Eu cOlTeria 0 risco de ultrapassa-lo rapido demais ao supor implicitamente ja conhecido por voces 0 que la disse eu, 0 que nao e 0 caso.
Ha to do 0 interesse em que isto nao seja aqui eludido.
Pode parecer-lhes muito sem-cerimonia essa maneira de proceder,
mas nao tenho muito tempo, com 0 caminho que nos resta a perconer,
para deter-me em preocupa<;:6es de professor. Nao e a minha fun<;:ao.
Ate mesmo me desagrada ter de colocar-me em posi<;:aode ensinar, pois,
urn psicanalista que fala diante de urn publico nao iniciado adquire
sempre urn sentido de propagandista. Se aceitei falar na Universidade
Catolica de Bruxelas, fi-lo num espirito de ajuda mutua e com fins de
apoiar a presen<;:a e a a<;:aodaqueles que saD nossos amigos e camaradas
na Belgica. Essa preocupa<;:ao, evidentemente, nao deve, a meu vel', ser
sempre colocada em primeiro plano, porem em segundo.

Encontrava-me, portanto, perante urn publico, com certeza muito
amplo e do qual tudo me deu a melhor impressao, convocado pelo
chamado de uma universidade catolica - e isso, pOl' si so, explicarlhes-a por que lhes falei primeiro do que se refere em Freud a fun<;:ao
do Pai.
Como se poderia esperar de mim, nao usei meias palavras, nem medi
os termos. Nao obstante, voces conhecem qual e a minha posi<;:aono
que diz respeito ao que se chama de verdades religiosas.
Isso talvez mere<;:aser uma vez explicado, embora creia ja te-lo tornado bastante claro. Que seja pOl' uma posi<;:aopessoal, ou em nome de
uma posi<;:aode metodo, de uma posi<;:aodita cientifica, a qual ocone
de se ate rem as pessoas que, por outro lado, saD crentes, mas que nao
obstante, num certo ambito, acreditam ter de deixar de lado 0 ponto
de vista propriamente confessionalha urn certo paradoxa em excluir
praticamente do debate e do exame das coisas term os e doutrinas que
foram articulados no campo proprio da fe, com 0 pretexto de que
pertenciam a urn ambito reservado aos fieis.
Voces me ouviram urn dia engrenar diretamente num trecho da
Epistola de saD Paulo aos romanos a respeito do tern a da Lei que constitui 0 pecado. E voces viram que a custa de urn artificio, do qual eu
poderia muito bem ter-me abstido, ou seja, a substitui<;:ao do termo
da Coisa pelo que no texto se chama de pecado, chegava-se a uma
formula<;:ao muito precisa do que eu Ihes queria entao dizer referente ao
no da Lei com 0 desejo. Pois bern, nao considero que esse exemplo que a respeito de urn caso particular adquire sua propria ordem de
eficacia, e que ocone ter sido particularmente
favoravel para chegar,
por uma especie de escamotagem, naquilo que, naquele momento, eu
tinha para lhes mostrar -, seja tornado por acaso.
Para nos, analistas, que, nos fenomenos que saD de nosso proprio
campo, pretendemos ir mais longe do que certas concep<;:6es de uma
pre-psicologia e abordar as realidades humanas sem preconceitos, nao
e absolutamente preciso dar adesao a essas verdades religiosas, qualquer
que seja, e cujo leque pode abrir-se na ordem do que se chama de fe,
para que nos interessemos pdo que se articulou em termos proprios
na experiencia religiosa - em termos, por exemplo, do conflito entre
a liberdade e a gra<;:a.
Uma no<;:aotao articulada quanto a da gra<;:ae insubstituivd quando
se trata da psicologia do ato, e nao encontramos nada equivalente n~l
psicologia academica cIassica. E nao apenas as doutrinas, mas tam bem

a historia das escolhas, isto e, das heresias que saD atestadas nesse registro, a linha dos arrebatamentos que motivaram urn certo numero
de dire<;:6esna etica concreta das gera<;:6es, pertencem a nosso exame
e ate mesmo requerem, em seu registro proprio e em seu modo de
expressao, toda a nossa aten<;:ao.
Nao basta que certos temas sejam usuais apenas para gente que cre
crer - afinal, que sabemos disso? - para que esse ambito lhes permane<;:areservado. Para eles, se supomos que creem verdadeiramente nisso,
nao saD cren<;:as, saD verdades. Aquilo em que creem, seja que creem
crer ou nao creem - nada e mais ambiguo do que a cren<;:a-, uma
coisa e certa, e que eles creem sabe-Io. E urn saber como os outros, e,
como tal, cai no campo do exame que devemos conceder a qualquer
saber, na propria medida em que, enquanto analistas, pensamos que
nao ha saber algum que nao se erga sobre urn fun do de ignorancia.
E isso que nos permite admitir como tais muitos outros saberes
alem do saber cientificamente fundado.
Nao e inutil que eu tenha assim afrontado urn publico que representa
urn setor importante do dominio publico. Que eu os possa ter feito prestar ouvidos resta problematico, e so 0 futuro dira. Isso nao tera a mesma
imporrancia para voces, que saD urn publico totalmente diferente.
Quanto a esse tema da experiencia religiosa, Freud tomou a posi<;:ao
mais incisiva - disse que tudo 0 que nessa ordem era de apreensao
sentimental nada significava e era literalmente, para ele, letra morta.
Mas, se com respeito a letra nos temos aqui a postura, que e a nossa,
isso nao resolve nada - por mais morta que esteja, essa letra foi
deveras articulada. Pois bern, perante pessoas supostas nao poderem
dessolidarizar-se de uma certa mensagem que interessa a fun<;:ao do
Pai, na medida em que ela se encontra no amago da experiencia que se
define como religiosa, pude avan<;:arcom toda a seguran<;:a que quanto
a isso Freud, como expressava-me eu num sub titulo que assustou urn
pouco, pesa na ba/anra.
Basta abrir esse pequeno livro que se chama Moises e 0 monoteismo
que Freud preparou durante uns dez anos, pois desde TOtem e tabu
ele so pensava nisso, na historia de Moises e na religiao de seus pais. E
se nao houve 0 artigo sobre a Spa/tung do ego, poder-se-ia dizer que a
pena cai-lhe da mao no final de Moises e 0 monoteismo. Contrariamente
ao que me parece estar insinuado no que me contaram ha algumas
semanas sobre a produ<;:ao intelectual de Freud no fim de sua vida, nao
acredito absolutamente que ela estivesse em declinio. Em to do caso,

nada me parece mais firmemente articulado, e mais conforme a todo
o pensamento anterior de Freud, do que essa obra.
Ele incide sobre a mensagem monoteista como tal, onde nao ha
duvida, para ele, de que ela comporta em si mesma uma relevancia
incontestavel de valor superior a qualquer outra. 0 fato de Freud ser
ateu nao muda isso em nada. Para esse ateu que e Freud, nao digo para
to do ateu, a visada dessa mensagem apreendida em seu fundamento
radical tern urn valor decisivo. A esquerda disso ha certas coisas que
des de entao estao ultrapassadas, caducas, que nao podem sustentar-se
para alem da manifesta<;:ao dessa mensagem. A direita, e outra coisa.
A questao e totalmente clara no espirito da articula<;:ao de Freud.
Isso nao quer dizer que nao ha nada alem do monoteismo, longe disso.
Ele nao nos da uma teoria dos deuses, mas, diz suficientemente sobre
a atmosfera que se tern 0 habito de conotar como paga, conota<;:ao
tardia vinculada a sua redu<;:ao na esfera camponesa. Nessa atmosfera
paga, no tempo em que estava em plena florescencia, 0 numen surge a
cada passo, em todos os cantos das estradas, nas grutas, no cruzamento
dos caminhos, tece a experiencia humana, e podemos ainda nos dar
conta de seus vestigios em muitos campos. Isso e algo que constitui
urn contraste em rela<;:aoa profissao de fe monoteista.
numinoso surge a cada passo e, inversamente, cada passo do
numinoso deixa urn rastro, engendra urn memorial. Nao e preciso
muito para que urn templo se erga, para que urn novo culto se instaure.
numinoso pulula e age por toda a parte na existencia humana, tao
abundante alias, que algo de domina<;:ao deve finalmente manifestar-se,
por meio do horn em, que nao se deixe transbordar.
E desse formidavel envolvimento e, ao mesmo tempo, de uma degrada<;:aoque a fibula testemunha. As fibulas antigas, tao ricas de urn sentido com 0 qual ainda nos embalamos, temos dificuldade em conceber
que elas ten ham podido ser compativeis com 0 que quer que seja que
comporte uma fe nos deuses, vis to serem marcadas, sejam elas heroicas
ou vulgares, por nao sei que desordem, embriaguez, anarquismo, paix6es
divinas. 0 riso dos olimpicos na I/iada ilustra suficientemente esse fato
no plano heroico. Haveria muito a dizer sobre esse riso. Na escrita dos
filosofos, pelo contrario, temos 0 avesso desse riso do carater derrisorio
das aventuras dos deuses. Temos dificuldade em concebe-lo.
Frente a isso tern os a mensagem monoteista. Como e possivel?
Como ela aflorou a superficie? A maneira pela qual Freud a articula C
capital para apreciar 0 nivel em que se situa sua processao.

o
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Para ele tudo repousa na noc,:ao de Moises, 0 eglpcio, e de Moises,
o midianita. Creio que, para urn auditorio como 0 de voces de oitenta
por cento de psicanalistas, voces devem saber esse livro de cor.
Moises, 0 eglpcio, e 0 Grande Homem, 0 legislador, e tambem 0
poHtico, 0 racionalista, aquele cuja via Freud pretende descobrir no
aparecimento historico, no seculo XIV a.c., da religiao de Akhenaton,
atestada pelas descobertas recentes. Esta promove urn unitarismo da
energia, simbolizada pelo 6rgao solar, de onde ela irradia e se espalha
sobre 0 mundo. Esse primeiro empreendimento
de uma visao racionalista do mundo, suposta nesse unitarismo do real, nessa unidade
substancial do mundo centrada no sol, fracassou. Tao logo Akhenaton
desaparece, 0 formigamento dos temas religiosos se multiplica, mais
no Egito do que em outros lugares, 0 pandemonio dos deuses controla a situac,:ao e 0 Ierne, e aniquila essa reforma. Urn homem guarda
a tocha dessa visada racionalista, e Moises, 0 eglpcio, que escolhe urn
pequeno grupo de homens para conduzi-Io atraves da prova que os
tornara dignos de fundar uma comunidade que aceite em sua base
esses prindpios. Em outros termos, alguem queria fazer 0 socialismo
num s6 pals - com a diferenc,:a de que, alem do mais, nao havia pals,
mas urn punhado de homens para faze-Io.
Essa e a concepc,:ao freudiana do que e 0 verdadeiro Moises, 0
Grande Homem, do qual se trata de saber como sua mensagem nos
e ainda transmitida.
Dir-me-ao voces - esse Moises, contudo, era magico, nem que seja
urn pouco, senao como e que ele operava para fazer fervilhar grilos eras?
Isso e problema dele. Nao e uma questao essencial do ponto de vista
que nos ocupa de sua posic,:ao religiosa. Deixemos de lado 0 emprego
da magia - ela, alias, nunca 0 prejudicou aos olhos de ninguem.
Ao lado havia Moises, 0 midianita, 0 genro de ]etro, que Freud
chama tambem de 0 do Sinai, de Horeb, e cuja figura, ensina-nos ele,
foi confundida com a do primeiro. E aquele que ouve surgir da sarc,:a
ardente a fala decisiva, que nao poderia ser evitada, como 0 faz FreudEu sou, nao como toda a gnose crista tentou fazer com que 0 ouvissem,
introduzindo-nos
por meio disso em dificuldades referentes ao ser que
estao longe de acabar, e que talvez nao deixaram de comprometer a tal
da exegese, aquele que mas, Eu sou 0 que sou, isto e, urn Deus que se
apresenta essencialmente como escondido.
Esse Deus escondido e urn Deus ciumento. Parece muito diffcil dissocia-Io daquele que, na mesma roda de fogo que 0 torna

e,

inacesslvel, faz, diz-nos a tradic,:ao blblica, com que os famosos dez
mandamentos
sejam ouvidos pelo povo reunido em sua volta sem
poder transpor urn certo limite. A partir do momento em que esses
mandamentos
se revel am ser para nos a toda prova, quero dizer
aplicando-os ou nao, ainda os ouvimos, eles podem revelar-se em
seu carater indestrudvel serem as pr6prias leis da fala, como tentei
demonstrar-Ihes.
Moises, 0 midianita, parece-nos colocar urn problema que the e
proprio - gostaria de saber diante de quem, diante de que, encontravase ele no Sinai e em Horeb. Mas, enfim, por nao ter po dido sustentar
o esplendor da face daquele que disse Eu sou 0 que sou, contentar-nosemos em dizer, do ponto em que estamos, que a sarc,:aardente era a
Coisa de Moises, e em deixa-Ia la onde esta. 0 que quer que seja, resta
a suputar as consequencias que essa revelac,:ao teve.
Por que via 0 problema e resolvido por Freud? Ele considera
que Moises, 0 eglpcio, foi assassinado por seu populacho, menos
docil que os nossos com respeito ao socialismo de urn s6 pals. E
essas pessoas consagraram-se
em seguida a sabe Deus que praticas
paralisantes, a medida que perturbavam inumeros vizinhos - pois,
nao esquec,:amos 0 que e efetivamente a historia dos judeus. Basta ler
urn pouco esses livros antigos para se dar conta de que em materia
de colonialismo imperativo, eles eram peritos em Canaa - ocorre-Ihes mesmo de incitarem mansamente as populac,:6es vizinhas a
se deixarem circuncidar, e depois, aproveitando-se
da paralisia que
lhes permanece algum tempo ap6s essa operac,:ao entre as pernas,
extermina-Ios como se deve. Isto nao e para criticar urn pedodo da
religiao ja terminado.
Dito isto, Freud nao duvida urn s6 instante de que 0 maior interesse da hist6ria judaica seja 0 de ser 0 vekulo da mensagem de urn
Deus unico.
Eis, portanto, em que pe estao as coisas. Temos a dissociac,:ao entre 0 Moises racionalista eo Moises inspirado, obscurantista do qual
pouco se fala. Porem, fundamentando-se
no exame dos vesdgios da
hist6ria, Freud so pode encontrar a via motivada para a mensagem de
Moises racionalista na medida em que essa mensagem transmitiu-se
na obscuridade, isto e, que essa mensagem encontrou-se vinculada, no
recalque, ao assassinato do Grande Homem. E e precisamente por meio
disso que pode ser veiculada, conservada num estado de eficacia que
podemos medir na historia. E rio perro da tradic,:ao crista que e im pres-

sionante - e na medida em que 0 assassinato primordial do Grande
Homem vem emergir num segundo assassinato, 0 do Cristo, que, de
alguma forma, 0 traduz e 0 traz a luz, que a mensagem monoteista
se termina. E na medida em que a maldic;:ao secreta do assassinato do
Grande Homem cujo poder advem unicamente do fato de ressoar sobre
o fundo do assassinato inaugural da humanidade, 0 do pai primitivo,
e na medida em que este, enfim, vem a luz que se efetiva 0 que cabe
bem chamar, pois ewi no texto de Freud, de redenc;:ao crista.
Apenas essa tradic;:ao prossegue ate seu termino a obra de revelar 0
que esd em questao no crime primitivo da lei primordial.
Como nao cons tatar, depois disso, a originalidade da posic;:ao
freudiana com respeito a tudo que existe em materia de historia das
religioes? A historia das religioes consiste essencialmente em destacar
o denominador comum da religiosidade. Fabricamos uma dimensao
do lado religioso do homem, no qual somos obrigados a fazer entrar
religioes tao diferentes quanto uma religiao de Borneu, a religiao
confuciana, taoista, a religiao crista. Isso nao e feito sem dificuldades,
se bem que quando se se dedica a tipificac;:oes, nao ha razao alguma
para nao se chegar a alguma coisa. E ai chega-se a uma tipificac;:ao do
imaginario, que se opoe ao que distingue a origem da tradic;:ao monoteista, e que e integrado aos mandamentos primordiais na medida em
que sao as leis da fala - nao faras imagem talhada de mim, mas para
nao COffer 0 risco de fazer, nao faras imagem alguma.
E ja que aconteceu de eu lhes falar da sublimac;:ao primitiva da
arquitetura, diria que se coloca 0 problema desse templo destruido, do
qual nao resta vestigios. A que simbolica particular, a que precauc;:ao,
a que disposic;:oes excepcionais ele respondia para ser reduzido, ate
seu angulo mais recondito, 0 que quer que seja sobre as paredes desse
vasa que pudesse fazer ressurgir, e Deus sabe como e Hcil, a imagem
dos animais, das plantas e de todas as formas que se delineiam nas
paredes da caverna? Esse templo, com efeito, nao devia ser senao 0
envoltorio daquilo que se encontrava no amago, a Arca da Alianc;:a,
ou seja, 0 puro simbolo do pacto, do no entre aquele que diz Eu sou
o que sou, e da os mandamentos e 0 povo que os recebeu, para que
entre todos os povos esteja marcado aquele que possui as leis sabias e
inteligentes. Como devia ser construido esse templo para evitar todas
as armadilhas da arte?

Isso nao pode ser resolvido por nos, por nenhum documento,
nenhuma imagem sensivel. Deixo aqui a questao em aberto.

por
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que e;ta em questao e que Freud, quando nos fala do tema da lei
moral em Moises e 0 monotefsmo, 0 integra plenamente a uma aventura
que so encontrou, escreve ele textual mente, seu pleno desenvolvimento
e seu acabamento na tram a judaico-crista.
Com respeito as outras religioes, que ele qualifica vagamente ?e
orientais, fazendo alusao, penso eu, a toda a gama, Bud~, Lao- Tse e
muitas outras, elas nada mais sao, diz ele com uma ousadla perante a
qual so nos resta inclinar-nos por mais aleatoria que parec;:a, do que 0
culto ao Grande Homem. E desse modo as coisas permaneceram no
meio do caminho, mais ou menos abortadas, aquem do assassinato
primitivo desse Grande Homem.
. ,.
Nao estou absolutamente subscrevendo isso, mas na hlstona de
Buda haveria muitas coisas onde se poderia reencontrar, legitimamen~e
ou nao, 0 esquema de Freud, que e por nao ter levado 0 des~n~olvlmento do drama ate 0 fim, ou seja, ate 0 termo da redenc;:ao cnsta, que
essas outras religioes pararam nesse ponto. Porem, inutil dizer-Ihes
que esse cristocentrismo singularissimo e no ~ini~o surpreendente
na escrita de Freud. Para que ele se deixe deslrzar nISSOquase sem se
dar conta, e preciso, decerto, que ele tenha alguma razao para tal. .
Seja como for, ei-nos trazidos de volta ao que para nos e a contlnuac;:ao do caminho.
.
Para que algo da ordem da lei seja entao .veicul~do e preClSo que
passe pelo caminho trac;:ado pelo dram.a pnmordlal ~.rAtlC~ladoem
TOtem e tabu, ou seja, 0 assassinato do pal e suas consequenClas, assassinato, na origem da cultura, dessa figura da qual nao se po de deveras
nada dizer, temivel, temida assim como incerta, a do personagem
onipotente, semi-animal da horda primordial" morto ~or seus filhos.
Em seguida - articulac;:ao na qual nao se detem suficlentemente ~
se instaura urn consentimento
inaugural que e urn tempo essenClal
na instituic;:ao dessa lei, quanto a qual toda a arte de Freud sera de
vincula-Ia ao assassinato do pai, de identifica-Ia a ambivalencia que
entao funda as relac;:oesdo filho com 0 pai, isto e, ao retorno do amor
apos efetuado 0 ato.
. ,.
,.
.
Esse ato constituia to do 0 mlsteno. Ele e Ferro para nos velar lStO,
que nao apenas 0 assassinato do pai nao abre a via. para? ~ozo que sua
presenc;:a era suposta interditar, mas ele reforc;:asua mt~rdl~ao. Tudo esd.
ai, e e justamente isso, tanto no fato quanto na expllCac;:ao,a falha. 0

obsraculo sendo exterminado sob a forma do assassinato, nem por isso
o gozo deixa de permanecer interditado, e ainda mais, essa interdi<;:ao
e refor<;:ada.
Essa falha interditiva e, portanto, sustentada, articulada, tornada
sensivel p,elo mito, mas e, ao mesmo tempo, profundamente camuflada
por ele. E justamente por isso que 0 importante de TOtem e tabu e de
ele ser um mito e, como se disse, talvez 0 unico mito de que a epoca
moderna tenha sido capaz. E foi Freud quem 0 inventou.
importante eater-nos ao que a falha comporta. Tudo 0 que a
transp6e constitui objeto de uma divida no Grande Livro da divida.
Todo exercicio de gozo comporta algo que se inscreve no livro da
di~ida na Lei. E muito mais ainda, e precise que algo nessa regula<;:ao
sep, ou bem paradoxo, ou bem lugar de algum desregramento, pois,
ultrapassamento da falha no outro sentido nao e equivalente.
Freud escreve 0 Mal-estar na civilizariio para dizer-nos que tudo 0
que passa do gozo a interdi<;:ao vai no senti do de um refor<;:o sempre
crescente de interdi<;:ao. Todo aquele que se aplica em submeter-se a lei
moral sempre ve refor<;:arem-se as exigencias, sempre mais minuciosas,
mais crueis de seu SUperell.
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Por que sed, que nao ocorre 0 mesmo no sentido contrario? Nao
e absolutamente 0 caso, e um fato, e todo aquele que avan<;:ana via
do gozo sem freios, em nome de qualquer forma que seja de rejei<;:ao
da moral, enconrra obwlculos cuja vivacidade sob inumeras formas
nossa experiencia nos mosU'a todos os dias, e que, talvez, nao deixam
de supor algo unico na raiz.

E nesse ponto que chegamos a formula de que uma transgressao e
necessaria para aceder a esse gozo, e que - para reencontrarmos sac
Paulo ~ e muito precisamente para isso que serve a Lei. A transgressao
no senudo do gozo so se efetiva apoiando-se no principio contrario,
sob as formas da Lei. Se as vias para 0 gozo tem, nelas mesmas, algo
que se amortece, que tende a ser impratidvel,
e a inrerdi<;:ao que lhe
serve, por assim dizer, de veiculo utilitario, de tanque para sair desses
cir~ulos que trazem sempre 0 homem, sem saber 0 que fazer, para a
rotma de uma satisfa<;:ao curta e tripudiada.
Eis a que nossa experiencia nos inrroduz, com a condi<;:ao de
sermos guiados pda articula<;:ao de Freud. Foi precise que 0 pecado
tivesse tido a Lei para que de, diz sac Paulo, se tivesse tornado _
nada diz que de consegue, mas pode enrrever tornar-se _ desmesuradamente pecador.

Enquanro isso, vemos aqui 0 no estreito do desejo com a Lei: Mediante 0 que 0 ideal de Freud e esse ideal temperado de honesudade
que podemos chamar, atribuindo a palavra seu sentido idilic~, de
honestidade patriarcaL 0 pai de familia e ai uma figura tio lacnmejante que Ihes agradara, e que Ihes prop6e urn certo ideal humanitario
que vibra em tal pe<;:aburguesa de Diderot, e ate mesmo nas fi!5uras
com as quais se compraz a gravura do seculo XVIII. Essa honesudade
patriarcal e tida por nos dar a via de acesso mais comedida a desejos
temperados, normais.
.
que Freud desse modo prop6e por meio de seu mito nao delxa,
contudo, por sua novidade, de ter sido de alguma maneira exigido. A
que exigencia respondia ele, nao e muito diffcil de ve~.
, ,
Se 0 mite da origem da Lei se encarna no assasslOato do pal, e
de Ja que sac tirados todos esses prototipos que sucessivamente se
cham am animal totem, depois tal deus, mais ou men os poderoso
e ciumento, e no fim das contas 0 deus unico, Deus, 0 Pai. 0 mito
do assassinato do pai e justamente 0 mito de um tempo para 0 qual
Deus esra morto.
Mas se Deus esta morto para nos, e porque 0 esta des de sempre, e
e justamente isso que nos diz Freud. Ele nunca foi 0 pai a nao ser na
mitologia do filho, isto e, na do mandamenro que orden a ama-Io: :le
o pai, e no drama da paixao que nos mostra que ha uma ressurrel<;:ao
para alem da morte. Quer dizer que 0 homem que encarnou a morte
de Deus continua existindo. Continua existindo com esse mandamento
que ordena amar a Deus. E perante isso que Freud se detem, e se detem
da mesma feita - a coisa e articulada no Mal-estar na civilizariio perante 0 amor do proximo, que nos parece algo de insuperavel, e ate
mesmo de incompreensiveL
Tentaremos da proxima vez dizer por que. Gostaria apenas de acentuar hoje - e nao fui eu 0 primeiro a fazer a observa<;:ao- que ha uma
mensagem ateia do proprio cristianismo. E por meio do cristianismo,
diz Hegel, que se completa a destrui<;:ao dos deuses.
homem sobrevive
morte de Deus assumida por ele mesmo,
mas fazendo isso, ele se prop6e ele mesmo perante nos. A lenda paga
nos diz que no mar Egeu, no momento em que 0 veu do templo se
rasga, retumba a mensagem - 0 grande Pan morreu. Me~mo que
Freud moralize no Mal-estar na civilizariio, de se detem dlante do
mandamento do amor ao proximo. E ao imago desse problema que
sua teoria do sentido da tendencia nos leva de volta. As rela<;:6esdo
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g:a~de Pan com a mone e onde vem chocar-se
diSCIpulos presentes.

0

psicologismo

de seus

E pOl' isso que fiz ~i?ha segunda conferencia em Bruxelas girar em
torno ~o .amor ao proxImo. Era tambem urn tema de encontro com
me~ publIco. 0, q~e efetivamente encontrei, dar-Ihes-ei a oponunidade
de Julgar da proxIma vez.

Um Deus

a parte.

Fool e Knave.

o verdadeiro a respeito do verdadeiro.
Em que 0 gozo e um mal.
Silo Martinho.
As historietas kantianas.

Voces sabem, entao, como retomei da ultima vez com voces nosso
discurso conectando-o ao meu discurso para os catolicos.
Nao creiam que seja Ii uma maneira confonivel de me safar. Nao lhes
servi, absolutamente, de novo 0 que eu havia contado em Bruxelas o que disse para voces, eu nao dissera nem a metade para des.
que aniculei da ultima vez referente a mone de Deus, 0 Pai,
vai conduzir-nos hoje a uma outra questao, que lhes mostra Freud
situando-se sem rodeios no centro de nossa experiencia verdadeira.
Pois de nao procura escaparorias em generaliza<;:6es quanto a fun<;:ao
rdigiosa no homem. Ele se ocupa do modo pdo qual da se presentifica
para nos, ou seja, 0 mandamento que se anicula em nossa civiliza<;:ao
como 0 amor ao proximo.

°

Freud se defronta plenamente com esse mandamento. Ese voces quiserem ler bem 0 MaL-estar na civiLizarao, verao que e de Ii que de parte,
contra isso que de se mantem e nisso que de termina. Ele so fala disso.
que de diz deveria normalmente zunir nos ouvidos, fazer ranger
os dentes. Mas nao, coisa curiosa, basta que urn texto esteja impressa
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ja ha, ~m certo tempo para que ele deixe essa vertigem efetivamente
precana, que se chama a virtude do sentido, se evaporar.
. Vou, portanto, hoje, tentar reavivar para voces 0 senti do dessas
11llhas. E como isso conduzir-me-a a coisas talvez urn tanto fortes,
~est~-me aqui pedir a linguagem, ao logos como diria Freud, para
lllspltar-me urn tom temperado.
Deus, portanto, esta morto. Visto que esta morto, 0 estava desde
sempre. Expliquei-Ihes a subsra.ncia da doutrina de Freud no assunto
ou seja, 0 mito expresso em TOtem e tabu. E justamente por Deus esta:'
mort~, e morto des de sempre, que uma mensagem pode ser veiculada
a~raves de to~as as cren<;:asque 0 faziam aparecer sempre vivo, ressuscHado do vazlO deixado por sua morte nos deuses nao contradit6rios
cujo lugar eleito da pulula<;:ao nos e design ado por Freud como send~
a terra do Egito.
Essa mensagem e a de urn .Deus unico que e, ao mesmo tempo,
o senho: do mundo e 0 que dlspensa a luz que anima a vida, assim
como dlfunde a clareza da consciencia. Seus atributos saD os de urn
pensamento que regula a ordem do real. Esse e 0 Deus de Akhenaton,
Deus da mensagem secreta que 0 povo judeu veicula, na medida em
q~e assassinando Moises ele reproduz 0 assassinato arcaico do pai.
ElS, segundo Freud, 0 Deus ao qual pode dirigir-se esse sentimento
~ue nao es~a absolutamente ao alcance de todos que se chama amor

zntellectualzs Dei.
~reud s:be tambem que esse amor, se ele chegou a se articular
aqul e a,cola no pen~a~ento de horn ens de exce<;:aocomo esse polidor de oculos que VlVla na Holanda, nao tern uma impord.ncia tao
grande a pOnto ~e ter .impedido que se erguesse, na mesma epoca,
ess~ Versal~es cUJO estllo prova que 0 colosso de Daniel de pes de
arglla Contllluava de pe, como ainda esta, se bem que cern vezes
desmoronado.
Certamente uma ciencia se ergueu sobre a fragil cren<;:ada qual eu
fala~a, a que se expressa nos seguintes termos, sempre retomados num
honzonte de nossa visada - 0 real e racional, 0 racional e real.
. Coi.sa curiosa, se essa ciencia fez algum emprego disso, nem por
lSS0 delxa de permanecer
serva, a servi<;:o do colosso do qual acabo
de falar,
vezes desmoronado, sempre la. 0 culto do amor que
certo solrtano, que ele se chame Espinosa ou Freud, pode devotar
a esse Deus da mensagem nao tern nada a ver com 0 Deus dos fieis.
Ninguem duvida disso, e muito especialmente os pr6prios, que nunca
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deixaram de causar, sejam eles judeus ou cristios, alguns aborrecimentos a Espinosa.
Mas e(curioso ver, ha algum tempo, desde que se sabe que Deus
esta morto, os tais dos fieis empregarem 0 equivoco. Referindo-se ao
Deus da dialetica, eles tentam encontrar 0 alibi de seu culto abalado.
Coisa paradoxal, e que a hist6ria absolutamente nao nos havia mostrado, a tocha de Akhenaton serve facilmente em nossos dias de alibi
aos sectarios de Amon.
Isso absolutamente nao e para denegrir 0 papel hist6rico do Deus
dos fieis, do Deus da tradi<;:ao judaico-cristi. Que tenha sido em sua
tradi<;:io que se tenha conservado a mensagem do Deus de Akhenaton,
valia bem a pena que se confundisse 0 Moises com 0 midianita, aquele
cuja Coisa, a que fala na sar<;:aardente, sem se fazer de Deus unico observem - se afirma como urn Deus a parte, diante do qual os
outros nio poderiam ser levados em considera<;:ao. Nao insisto mais
do que 0 necessario para a lista que prossigo hoje neste ponto - nio
e que seja, propriamente falando, proibido homar outros deuses, mas
nio se deve faze-lo em presen<;:a do Deus de Israel, nuance certamente
importante para 0 historiador.
N6s, que tentamos articular 0 pensamento e a experiencia de
Freud para dar-lhe seu peso e sua consequencia, articulamos 0 que
ele formula da seguinte forma - se esse Deus-sintoma, esse Deustotem tanto como tabu, merece que nos detenhamos na pretensao de
fazer-se dele urn mito e na medida em que ele foi 0 velculo do Deus
de verdade.40 E por seu intermedio que a verdade sobre Deus pode
vir a luz, isto e, que Deus foi realmente morto pelos homens, e que,
a coisa tendo sido reproduzida, 0 assassinato primitivo foi redimido.
A verdade encontrou sua via por meio daquele que a Escritura chama
certamente de 0 Verbo, mas tambem 0 Filho do Homem, confessando
assim a natureza humana do Pai.
Freud nao negligencia 0 Nome-do-Pai. Pelo contrario, fala dele
extremamente bern, em Moises e 0 monoteismo - de uma maneira
certamente contradit6ria aos olhos de quem nio tomaria TOteme tabu
pelo que ele e, isto e, par urn mito -, dizendo que na hist6ria humana
o reconhecimento
da fun<;:ao do Pai e uma sublima<;:ao, essencial a
abertura de uma espiritualidade que representa como tal uma novidade,
urn passo na apreensao da realidade como tal.
Freud nio negligencia, longe disso, 0 pai real. Para ele e desejavel
que no decurso de toda aventura do sujeito haja, se nao 0 Pai como

urn Deus, pelo menos como urn born pai. Lerei para voces urn dia urn
trec~o ~e Freud em que ele fala com uma inflexao quase carinhosa da
preclOsldade dessa ide~tifica<;:ao viril que decorre do amor pelo pai, e de
seu papel na normalLZa<;:ao do desejo. Mas esse efeito so se produz
de modo favoravel na medida em que tudo esta em ordem do lado do
Nome-.do-Pai, isto e, do lado do Deus que nao existe. Resulta para
esse pal uma posi<;:ao singularmente dificil - ate certo ponto e urn
personagem manco.
. Em n_os~apra~ica sabemos disso por demais, e e tambem 0 que 0
ml~o de E~lPO artlcula - se bem que nos mostre igualmente que essas
razoes, sena melhor 0 proprio sujeito ignora-las. Mas agora ele as conhece, essas raz6es, e e justamente 0 fato de conhece-Ias que comporta
algumas consequencias na etica de nosso tempo.
. Essas ~onsequencias sao deduzidas por si mesmas. Elas sao sensivelS no dlSCurso da analise. Convem, se devemos cumprir a tarefa a
que nos propusemos este ano, que elas sejam articuladas.
. Ao ser 0 primeiro a desmistificar a fun<;:aodo Pai, 0 proprio Freud,
dlgo de.passa~em, na~ podia ser totalmente urn born pai. Nao quero
ser prohxo. hOJe so~re lSSO,que percebemos atraves de sua biografia, e
que podena ser obJeto de urn capitulo especial. Basta-nos cataloga-Io
pelo que ele era, urn burgues que seu biografo e admirador, Jones
. 101 C omo to do mundo sabe, esse nao eo modelo '
c h ama d e uxorzoso.
dos pais.
I

I?ualm~nte" l~ onde ele e verdadeiramente 0 pai, pai de todos nos,
opal da pSlCanaIlse, que fez ele senao deixa-Ia nas maos das mulheres
e talvez tambem nas de bobos-ensinadores,
maitres-sots? Quanto as
mulheres, guardemos nosso julgamento em reserva - sao seres plenos
de promessas, pelo m~nos no fato de que ainda nao as cumpriram.
Quanto aos bobos-ensmadores a historia e ourra.

Na medida em que ~m ass unto delicado como 0 da etica nao e hoje
absolutamente separavel do que se chama de uma ideologia, parece-me
opor~uno dar algumas precis6es sobre 0 senti do politico dessa virada
da etlca da qual somos responsaveis, nos, os herdeiros de Freud.
~alei, p.ortanto, de bobos-ensinadores.
Essa expressao pode parecr Irnpertlnente, e ate mesmo urn tanto desmesurada. Gostaria de

fazer com que aqui Fosse compreendido 0 que, a meu ver, esta em
quesrao.
Houve,um tempo, ja remoto, bem no inicio de nossa Sociite,30
lembrem-se, em que, a proposito do Menon de Platao, se falou dos
intelectuais. Gostaria de dizer, a respeito disso, co isas pesadas, mas que
creio deverem ser esclarecedoras.
Existe, foi observado na epoca, e ja ha muito tempo, 0 intelectual de
esquerda e 0 intelectual de direita. Gostaria de lhes dar umas formulas
sobre isso, que por mais incisivas que possam parecer a primeira vista,
podem contudo servir-nos para iluminar 0 caminho.
Bobo, ou ainda parvo, demeure, termo assaz bonito pelo qual tenho
uma certa queda, essas palavras so expressam aproximadamente
algo
para 0 qual a lingua e a elabora<;:ao da literatura inglesa parecem-me
fornecer urn significante mais precioso. Uma tradi<;:ao que come<;:a
com Chaucer, mas que desabrocha plenamente no teatro elisabetano,
e centrada, com efeito, em torno do termo fOol.
fOol e urn inocente, urn parvo, mas por sua boca saem verdades,
que nao apenas sao toleradas, mas que encontram sua fun<;:ao, pelo
fato de que esse fOol e por vezes revestido das insignias do bufao. Essa
sombra feliz, essa fOolery fundamental, eis a meus olhos 0 que constitui
o valor do intelectual de esquerda.
Ao qual oporei a qualifica<;:ao do que na mesma tradi<;:ao nos fornece urn termo estritamente contemporaneo,
e empregado de forma
conjugada - mostrar-Ihes-ei, se tivermos tempo, os textos que sao
abundantes e sem ambiguidade -,ode
knave.
knave se traduz, num certo nivel de seu emprego, por criado, valet,
mas e algo que vai mais longe. Nao e 0 cinico, com 0 que essa posi<;:ao
comporta de her6ico. E, propriamente falando, 0 que Stendhal chama
de coquin fieffi, maroto consumado, isto e, afinal, sr. Todo Mundo, mas
urn sr. Todo Mundo com mais decisao.
Todos sabem que uma certa maneira de se apresentar que faz parte
da ideologia do intelectual de direita e muito precisamente de se colocar como 0 que efetivamente e, urn knave, em outros iermos, de nao
recuar diante das consequencias do que se chama de realismo, isto e,
quando preciso, confessar-se urn canalha.
Isso so e interessante quando se consideram as coisas pelo resultado.
Mnal, urn canalha equivale a urn bobo, pelo menos para a diversao,
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se 0 resultado da constitui<;:ao dos canalhas em bando nao Fosse infalivelmente desembocar numa bobeira coletiva. E 0 que toma tao
desesperador na politica a ideologia de direita.
!'1as o~servemo.s 0 que nao se ve 0 suficientemente - por urn
cunoso efetto de qUlasma, a ftolery, que confere seu estilo individual ao
intelectual de esquerda, desemboca extremamente bem numa knavery
de grupo, numa canalhada coletiva.
Isso que lhes proponho a medita<;:ao tern, nao estau dissimulando
para voces, urn carater de confissao. Os que dentre voces me conhecern, entrevem minhas leituras, sabem que semanarios se acham em
cima de minha escrivaninha. 0 que mais me faz gozar, confesso, e a
face que ai se revela da canalhada coletiva - essa velhacaria inocente
e ate mesmo essa tranquila imprudencia, que os faz expressar tantas
~erdades heroicas sem quererem pagar seu pre<;:o.Gra<;:asa isso, 0 que
e afirmado como 0 horror de Mamon na primeira pagina acaba na
ultima em ronrons de temura por esse mesmo Mamon.42
Freud talvez nao Fosse absolutamente urn born pai, mas, em todo
caso, ~ao era nem urn canalha, nem urn imbecil. E por isso que se pode
dele dlZer estas duas coisas desconcertantes em seu vinculo e em sua
oposi<;:ao- ele era humanitario - quem ira contesta-lo ao examinar
seus escritas?e deve~os levar isso em considera<;:ao, por mais que
esse termo_ se)a desacredltado pela canalha da direita, mas, por ourro
lado, ele.nao era em absoluto urn parvo, de maneira que se pode igualmente dlZer, e para tal temos os textos, que ele nao era progressista.
Lamento, mas e urn fato, Freud nao era progressista em nenhum
nivel, e nele ha mesmo, nesse sentido, coisas extraordinariamente
escandalosas. 0 pouco otimismo manifestado quanto as perspectivas
a~ertas pelas massas, na escrita de urn de nossos guias, e certamente
fetto para chocar-nos, mas e indispensavel indica-lo para se saber em
que ponto se esta.
Voces vera.a a seguir a utilidade
parecer grosselras.

dessas observa<;:6es que podem

Urn de meus amigos e paciente teve urn dia urn sonho que trazia 0
rastro de nao sei que sede provocada pelas formula<;:6es do seminario,
e ~o qual alg~em que se referia a mim gritava - Mas por que ele nao
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verdadezro a respeito do verdadeiro?

Cita-o porque e uma impaciencia que senti expressar-se em muitas
pessoas por outras vias diferentes dos sonhos. Essa formula e verdadeira
:lrc urn certo ponto - talvez eu nao diga 0 verdadeiro a respeito do

verdadeiro. Mas, voces nao notaram que ao querer dize-lo, 0 que e a
ocupa<;:ao principal daqueles que cham am de metafisicos, 0 que ocorre
e que nao'sobra muita coisa dO,verdadeiro? E just~men~e 0 que ha de
escabroso numa tal pretensao. E ela que nos faz calr habltualmente no
registro de uma certa canalhada. E nao ha tambem uma certa knavery,
metafisica, quando urn certo tratado dentre nossos modemos tratados
de metafisica faz passar, ao abrigo desse estilo do verdadeiro sobre 0 verdadeiro, muitas coisas que, verdadeiramente, nao deveriam passar?
Contento-me em dizer 0 verdadeiro no primeiro esradio, e em ir
passo a passo. Quando digo que Freud e urn humanitario, mas nao
urn progressista, digo algo verdadeiro. Tentemos encadear e dar urn
outro passo verdadeiro.

Partimos deste verdadeiro, que cumpre tamar por verdadeiro se seguimos a analise de Freud, que se sabe que Deus esta morto.
So que 0 passo seguinte e este - Deus, ele, nao 0 sabe. E por
suposi<;:ao nao podera jamais sabe-lo, pois esta morto des de sempre.
Essa formula nos conduz, no entanto, ao que aqui temos de resolver,
ao que nos resta nas maos dessa aventura, e que muda as bas~s .do
problema etico - ou seja, que para nos 0 gozo permanece prOlbldo
como dantes - antes de sabermos que Deus esra morto.
Eis 0 que Freud diz. E isso e a verdade - se nao a verdade a respeita
do verdadeiro, pelo menos a verdade a respeito do que diz Freud.
Disso resulta que, se continuarmos seguindo Freud num texto como
o Mal-estar na civilizarao, devemos formular isto, que 0 gozo e urn
mal. Quanta a isso Freud nos guia pela mao - ele e urn mal porque
comporta 0 mal do proximo.
Isso pode chocar, perturbar os habitas, causa~ estron~o nas s~m~r~s
felizes. Nao se pode fazer nada, e 0 que Freud dlZ. E 0 dlZ no pnnClplO
mesmo de nossa experiencia. Ele escreve 0 Mal-estar na civilizarao para
nos dizer isso. E isso que se anunciava, se averiguava, se expunha a medida
que a experiencia analitica avan<;:ava.Isso tern ~m nome -:- e 0 que ;e
chama de para alem do principio do prazer. E ISSOtern efettos que nao
sac metafisicos, oscilando entre urn certamente que nao e urn talvez.
Aqueles que preferem os contos de fadas fazem ouvidos mouc~s
quando se fala da tendencia nativa do homem
maldade, agressao,

a

a

a

a

destrui[lio, e, portanto, tambem
crueldade. E nao e so _ pagina
47 do texto Frances - 0 homem, com efiito, e tentado a satisftzer no
proximo sua agressividade, a explorar seu trabalho sem compensa[lio, utilizd-~o s:xualmente sem 0 s~u consentimento, apropriar-se de suas posses,
humtlha-Io, causar-Ihe softtmento, torturd-Io e matd-Io.43
Se nao lhes tivesse dito primeiro qual a obra de onde estou extr~indo esse texto, eu poderia te-Io feito passar por urn texto de Sade,
e, 19ualmente, minha li<;:aojusto a seguir versara efetivamente sobre a
elucida<;:ao sadista do problema moral.
Por enquanto estamos no nivel de Freud. 0 que esta em questao no
Mal-estar na civiliza[lio e repensar urn pouco seriamente 0 problema do
al
n: dando-se COnta de que ele e radicalmente modificado pela ausenCIa de Deus. Esse problema e evitado des de sempre pelos moralistas,
~e tal maneira que, nosso ouvido aberto aos termos da experiencia, e
llteralmente feito para inspirar-nos repugnancia.

o

moralista tradicional, quem quer que seja ele, recai invencivelmente na rotina de persuadir-nos que 0 prazer e urn bern, que a via
do bem nos e tra<;:adapelo prazer. 0 engodo e impressionante, pois ele
mesmo t~m urn aspecto de paradoxa que the confere tambem ares de
auda~ia. E justamente ai que somos trapaceados num segundo nivelacredltamos que somente ha urn fun do duplo, e ficamos felizes por te-Io
encontrado, mas somos ainda mais sacaneados quando so encontramos
no momento em que nao 0 supunhamos. 0 que e pouco com urn, pois,
todos percebem que ha alguma coisa que esra errada.
Como e isso em Freud? Desde antes das formula<;:6es extremas do
Mais alem do principio do prazer, e claro que a primeira formula<;:ao
do principio do prazer como principio de desprazer, ou do menos
padecer, comporta evidentemente
urn para alem, mas que e feito
J~stamente para nos manter aquem. Seu emprego do bem se resume
lllSto, que, em sum a, ele nos mantem afastados de nosso gozo.
Nada e mais evidente em nossa experiencia clinica. Quem e que, em
nom~ do_prazer, nao afrouxa desde 0 primeiro passo urn pouco serio
em dlre<;:aoa seu gozo? Nao e 0 que todos os dias sentimos de perto?
Desde entao, compreende-se a dominancia do hedonismo na moral
~e uma certa tradi<;:ao filosofica, cujos motivos nao nos parecem mais
tao absolutamente seguros nem desinteressados.
N~ ~erdade, nao e por ter ressaltado os efeitos beneficos do prazer
que ~nt1caremos aq~i a dita tradi<;:aohedonista. E por nao dizer em que
conSlste esse bem. E ai que esra a tapea<;:ao.

Desde entao pode-se compreender que Freud fique literalmen~e
horrorizado diante do amor ao proximo. 0 proximo em alemao se dlZ
tier Nachgte. Du sollst den Nachsten lieben wie dich selbst, eis como em
alemao se articula 0 mandamentoAmards
teu proximo como a ti m~smo.
I:reud ressalta seu lado exorbitante com uma argumenta<;:ao partmdo
de varios pontos que nao sao senao urn unico e mesmo p~nto.
Em primeiro lugar 0 proximo e urn ser m~lvado, cUia ~a:u.reza
profunda voces viram ser desvelada em sua e~cnta. Mas nao e so lSSO.
Freud diz mais - e nao ha pOl' que se sornr sob 0 pretexto de que
isso se expressa sob a forma de uma certa parcimonia - meu amor e
algo precioso, nao you da-Io inteiramente a ~ada urn que se apresente
como sendo 0 que e, so porque ele se aproxlmou.
. ,.
Encontram-se aqui observa<;:6es de Freud que sao JuStlSSlmaS,e que
apresentam uma inflexao emocionante no que se refere ao que vale a
pena ser amado. Ele revela como se deve am~r 0 filho d: .um am,igo,
pois, se desse filho 0 amigo for privado, 0 sofnmento sera mtoleravel.
Toda a concep<;:ao aristotelica dos bens esta ai viva ~esse ~o~em ve~dadeiramente homem, e que nos diz as co isas malS senSlvelS e mals
sensatas sobre 0 que vale a pena partilhar com de, esse bem que e 0
nosso amor. Mas 0 que ele elude e que talvez seja justamente ao tomar
essa via que percamos 0 acesso ao gozo.
, .
_,
E da natureza do bem ser altruista. Mas 0 amor ao proximo nao e
isso. Freud faz com que se perceba isso, sem articula-Io plenamente.
Vamos tentar, sem nada for<;:ar,faze-Io em seu lugar.
,
Podemo-nos fundamental' nisto, que cada vez que Freud se detem,
como que horrorizado, diante da con sequencia do mandamento do
amor ao proximo, 0 que surge e a presen<;:adessa maldad.e profunda que
habita no proximo. Mas, dai, ela habita ta~bem em mlm. ~ 0 que me
e mais proximo do que esse amago em ~Im ~esmo que e 0 ~e meu
gozo, do que nao me ouso aproximar? POlSaSSlm que me ap.roxlmo, e esse 0 sentido do Mal-estar na civiliza[lio - surge essa msondavel
agressividade diante da qual eu recuo, que retorno contra mi~, e que
vem, no lugar mesmo da Lei esvanecida, dar seu p~so ao que me Impede
de transpor uma certa fronteira no limite da COlsa.
Enquanto se trata do bem nao ha pro~lema - ? nosso e 0 do
outro sao feitos do mesmo pano. Sao Martmho pawlha seu manto,
e disso se fez uma longa historia, mas, enfim, e uma simples questao
de domestica<;:ao, 0 pano e, pOI' natureza, feito para ser espalhado, ele
tanto pertence ao outro quanto a mim. Certamente tocamos ai num

ter~o primitivo, a necessidade que deve ser satisfeita, pois 0 mendigo
esta nu. Mas talvez, para alem de precisar vestir-se, mendigava ele
outra coisa, que sac Martinho 0 matasse, ou que trepasse com ele. E
uma questao muito diferente a de saber 0 que significa num encontro
a resposta, nao da beneficencia, mas do amor.

E da natureza do util ser utilizado. Se posso fazer alguma coisa em
menos tempo e com menos penar do que alguem que esta ao meu
alcance, por tendencia serei levado a faze-Io em seu lugar, mediante 0
que eu me dano com 0 que tenho de fazer por esse mais proximo dos
pro.ximos que esta em mim. Dano-me para assegurar aquele que levaria
malS tempo e penar, 0 que? - urn conforto que so vale na medida em
que imagino que se eu tivesse esse conforto, isto e, nao muito trabalho,
eu Faria desse lazer urn melhor uso. Mas nao e absolutamente provado
qu~ eu saberia faze-Io, esse melhor uso, se tivesse to do 0 poder para
satlsfazer-se. Talvez eu soubesse apenas me entediar.
Desde entao, outorgando aos outros esse poder, talvez simplesmente
eu. os extravie. Imagino suas dificuldades e suas dores no espelho das
mmhas. Certamente nao e a imagina<;:ao que me falta, e sobretudo
o sentimento, ou seja, 0 que se poderia chamar essa via dificil _ 0
amor ao. proximo. E ainda assim aqui voces podem notar 0 quanto
a arrr:adtlha ~o mesmo paradoxo se representa para nos no que diz
respelto ao dlscurso sobre 0 utilitarismo.
Os utilitarios, li<;:aodobrada pelo qual comecei este ana meu discurso, tern inteiramente razao. Fazem-Ihes a oposi<;:ao- e se a eles nao
se opusessem, eles seriam refutados muito mais facilmente - Mas, sr.

Bentham, meu bem nao se confimde com 0 do outro, e vossoprincipio do
mdximo de filicidade para a maio ria se choca com as exigencias de meu
egoismo. Nao e verdade. Meu egoismo se satisfaz extremamente bem
com urn certo altruismo, com aquele que se situa no nivel do uti!, e e
precisamente 0 pretexto por meio do qual evito abordar 0 problema do
mal que desejo, e que deseja 0 meu proximo. E assim que levo minha
vida manejando meu tempo, numa zona de dolar, rubIo, ou outra, a
partir do tempo do meu proximo, onde mantenho todos igualmente,
esses proximos, no nivel do pouco de realidade de minha existencia.
N~o e espantoso q.u~ .nessas condi<;:6es todo mundo esteja mal, que
haJa mal-estar na ClvtllZa<;:ao.

E urn fato de experiencia - 0 que quero e 0 bem dos Outros a
imagem do meu. Isso nao vale grande coisa. 0 que quero e 0 bem dos
Outros, contanto que permane<;:a a imagem do meu. Diria mais, isso se

\kgrada tao rapido que se torna - contanto que ele dependa de meu
('sl()('<;:o.Nao precise pedir-Ihes que se transportem ate a experiencia
d . seus doentes querendo 0 bem de minha esposa, fa<;:ocertamente 0
",1 'l'ificio do meu, mas quem me diz que 0 dela tambem naa se evapora
( ompletamente?
Talvez esteja aqui 0 sentido do amor ao proximo que me poderia
lornar a dar a verdadeira dire<;:ao.Para isso seria precise enfrentar que 0
gozo de meu proximo, seu gozo nocivo, seu gozo maligno, e ele que se
prop6e como 0 verdadeiro problema para 0 meu amor.
Nao seria dificil aqui dar imediatamente 0 saIto para os extremos
los misticos. Infelizmente, muitos de seus tra<;:osmais salientes sempre
me pareceram marcados por algo urn pouco pueril.
E claro que e esse para alem do principio do prazer, esse lugar da
Coisa inominavel e do que at ocorre, que esra em questao em tal proeza
com a qual se provoca nosso juizo quando dizem-nos, por exemplo,
que umaAngela de Folignio bebia com deleite a agua na qual acabara
de lavar os pes dos leprosos, poupo-Ihes os detalhes - havia uma pele
que ficava atravessada no meio da garganta, e assim por diante -, ou
quando nos contam que a bem-aventurada Maria Allacoque cornia,
com nao menos recompensas em efus6es espirituais, os excrementos
de urn doenre. 0 alcance convincente desses fatos, seguramente edificantes, vacilaria certamente urn pouquinho se os excrementos em
questao fossem, por exemplo, os de uma bela mo<;:a, ou ainda, se se
tratasse de engolir a porra de urn atacante da equipe de rugbi de voces.
Em suma, 0 que e da ordem do erotismo e aqui velado.
E por isso que precise abordar as coisas de urn pouco mais longe.
Ei-nos aqui no limiar do exame de algo que tentou, conrudo, for<;:aras
portas do inferno interior. Manifestamente ele tern mais a pretensao
disso do que nos. No entanto, e bem urn problema nosso. E e por isso
que, para lhes mostrar em meu passo a passo os modos nos quais se
prop6e 0 acesso ao problema do gozo, seguirei com voces 0 que urn
tal de Sade articulou sobre isso.
Ser-me-ia certamente precise do is meses para falar do sadismo. Nao
lhes falarei de Sade enquanto 0 eroticista, pois e urn eroticista bem
pobre. A via para aceder ao gozo com uma mulher nao e for<;:osamente a
de the fazer softer todos os tratamentos aos quais ele acomoda a pobre
Justine. Em compensa<;:ao, na ordem da articula<;:ao do problema etico,
parece-me que Sade disse as coisas mais solidas, pelo menos no que se
ref ere ao problema que se apresenta agora diante de nos.

Antes de entrar nesse assunto da proxima vez para terminar, gostaria de
fazer com que voces 0 percebessem num exemplo contempod.neo _
nao e por nada que ele 0 e -, 0 exemplo de Kant, com 0 qual dei urn
de meus passos precedentes.
Kant pretende com esse exemplo demonstrar 0 peso da Lei, formulada p~r ~le c~mo razao pdtica, como impondo-se em termos pmos
de ~a~ao, IStO :' para alem de todo afeto, tal como ele se expressa, patologlco, ou sep, sem nenhum motivo que interesse ao sujeito. Trata-se
de urn exerdcio critico que nos trad. de volta ao que constitui hoje 0
centro de nosso problema.
.Seu exemplo, repito-o, e constituido por duas historietas. A primelra se ref ere ao personagem que esta colocado na posir,:ao de ser
~x~c~tado no fi.nal cas~ queira encontrar a dama que ele deseja _ nao e
lllutli ressaltar ISSO''p0IStodos os detalhes aparentemente mais simples
desempenham aqUI 0 papel de armadilha. 0 ourro caso eo de alguem
que, vivendo na corte de urn despota, e colocado na posir,:ao de ou
b.em prestar falso testemunho contra alguem que por isso perded a
vIda, ou bern, se nao 0 fizer, ser ele mesmo executado.
Sobre isso, Kant, 0 prezado Kant em toda a sua inocencia sua
velhacaria inocente, diz-nos que no primeiro caso, to do mundo, ~odo
homem. de born senso did nao. Ninguem sed louco, a fim de passar
uma norte com sua amada, de incorrer num desfecho fatal, visto tratarse nao apenas de uma luta, mas de uma execur,:ao no cadafalso. Para
Kant a questao nao faz nem pestanejar.
No ourro caso, qualquer que seja 0 peso dos prazeres oferecidos pelo
falso testemunho, qualquer que seja a crueldade da pena prometida a
recusa de presta-Io, pode-se contudo conceber que 0 sujeito se detenha,
que para ele haja debate. Pode-se ate mesmo conceber que, mais do que
pres tar urn falso testemunho, 0 sujeito considerad aceitar a morte em
nome do imperativo dito categorico. Efetivamente, atentar aos bens
a vida: a honra de urn ourro, que se tomou regra universal aplicada:
lanr,:ana todo 0 universo do homem na desordem e no mal.
Nao nos podemos deter aqui e trazer a critica?
i~pressionante
alcance do primeiro exemplo repousa sobre isto,
que a nOlte que se passa com a dama nos e paradoxalmente apresentada
como urn ~razer, colocado em balanr,:a com a pena de ser infligida,
numa oposlr,:ao que as homogeneiza. Ha urn mais e urn menos em
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(crmos de prazer. Nao estou citando os piores exemplos para vocesem seu Ensaio sobre as grandezas negativas, Kant nos fala dos sentimenlOSde lima mae espartana que sabe da morte do filho no campo de
batalha, e a pequena numerar,:ao matematica a qual ele se entrega com
rcspeito ao prazer da gloria da familia do qual convem subtrair 0 pesar
scntido pela morte do guri, e algo assaz engrar,:adinho. Mas observem
isto - basta que, por urn esforr,:o de concepr,:ao, far,:amos a noite com
a dama passar da rubrica prazer a rubrica gozo na medida em que
o gozo - para isso nao se precisa absolutamente da sublimar,:ao implica precisamente a aceitar,:ao da morte, para que 0 exemplo seja
aniquilado.
Em outros termos, basta que 0 gozo seja urn mal para que seja, no
caso, completamente mudado. Cada qual se dara conta, com efeito, de
que a lei moral e suscetivel de desempenhar algum papel aqui, e precisamente 0 de servir de apoio a esse gozo, de fazer com que 0 pecado
se tome 0 que sao Paulo chama desmesuradamente
de pecador. Eis 0
que Kant muito simplesmente nesse dado momenta ignora.
Ha 0 ourro exemplo, do qual nao se deve desconhecer, d entre
nos, os miudos erros de logica. Ele e apresentado em condir,:6es urn
tanto diferentes. No primeiro caso, prazer e penar nos sao apresentados
como urn unico pacote a ser pego ou deixado, mediante 0 que nao
se e exposto ao risco e se renuncia ao gozo. No segundo, ha prazer ou
penar. Ter de ressaltar isso nao e pouco, pois essa escolha e destinada
a produzir perante voces urn certo efeito de a ftrtiori, que tern como
resultado engoda-los quanto ao verdadeiro alcance da questao.
De que se trata? De que eu atente aos direitos do ourro na medida
em que ele e meu semelhante no enunciado da regra universal, ou se
trata em si de urn falso testemunho?
E se por acaso eu alterasse urn pouco 0 exemplo? Falemos de urn
verdadeiro testemunho, do caso de consciencia que se coloca se eu
for intimado a denunciar meu proximo, meu irmao, por atividades
que prejudicam a seguranr,:a do Estado? Essa questao e apta a banir a
relevancia dada a regra universaL
E eu, que por enquanto estou testemunhando
perante voces de
que nao ha lei do bem senao no mal e pelo mal, devo eu prestar esse
testemunho?
Essa Lei faz do gozo de meu proximo 0 ponto piv6 em tomo do
qual oscila, no caso desse testemunho, 0 sentido de meu poder. Devo
ir na direr,:ao do meu dever de verdade na medida em que ele preserva

o l~gar autentico de m~u goze, mesmo que ele tique vazio? Ou devo
resl~.na~-~e ~ essa mentlra que, fazendo-me substituir com toda a for<;a
o ~l1.~C~plO e meu goze pelo bern, me ordena a ticar mudando de
0pllllao. - ou bem que eu reeue diante da rrai<;ao de meu pr6ximo
para poupar meu semelhante, ou bem que eu me abrigue detds de
meu semelhante para renunciar a meu pr6prio goze.

A barreira diante do gozo.

a respeito da imagem
Sade, sua fantasia

do outro.

e sua doutrina.

Metipsemus.
Despedafado

e indestrutivel.

Anunciei-lhes que falaria de Sade.
Nao e sem uma certa contrariedade pelo corte das ferias, que serao
prolongadas, que abordo aqui este assunto.
Gostaria pelo menos de esclarecer durante esta li<;ao 0 mal-en tendido latente que se poderia produzir quanto ao fato de que abordar
Sade estaria para n6s vinculado a uma maneira, completamente
exterior, de nos considerarmos pioneiros, militando sobre os limites.
Seria por fun<;ao, por protissao que estariamos destinados, por assim
dizer, a cutucar os extremos, e Sade, nesse sentido, seria nosso parente,
ou nosso precursor, e abriria nao sei que impasse, aberra<;ao ou aporia,
onde seria ate mesmo, por que nao, recomendado segui-Io no que diz
respeito ao campo etico que escolhemos explorar este ano.
E extremamente importante dissipar esse mal-entendido, que e
solidario de urn certo numero de outros, contra os quais navego na
progressao que tento fazer diante de voces.
campo que este ana exploramos nao e para n6s apenas algo
interessante, num sentido puramente externo. Diria ate mesmo que,
ate certo ponto, uma certa dimensao de tedio que esse campo pode
comportar para voces, publico, no entanto, tao paciente e tiel, nao
deve ser negligenciada - de tern seu sentido pr6prio. E claro que na
medida em que falo para voces, tento interessa-Ios, isso faz parte do
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genero, mas, a ordem de comunicac;:ao que nos vincula nao e forc;:osamente destinada a evitar 0 que a arte daquele que ensina consiste
normalmente em proscrever. Para comparar dois publicos, se consegui
interessar 0 de BrUXelas, tanto melhor, mas nao e absolutamente no
mesmo sentido que voces aqui estao interessados pelo que ensino.
Se eu me colocasse na perspectiva do que existe, e que e humanamente tao sensivel, e tao valido, na posic;:ao, nao do jovem analista,
mas do analista que comec;:a a atender e a exercer seu oficio, eu diria
que e concebivel que 0 que tento articular sob 0 titulo da etica da
psicanalise se choque com a dimensao do que eu poderia chamar de
a pastoral analitica,
Ainda que ao que viso eu tenha dado seu titulo nobre, seu titulo
eterno. Um titulo menos gracioso seria aquele inventado por um dos
autores mais repugnantes de nossa epoca _ 0 conforto intelectual.
A questao do como jazer? po de, com efeito, engendrar uma impaciencia, ou ate mesmo uma decepc;:ao, diante do fato de tomar as
coisas num nivel que nao e, ao que parece, 0 de nossa tecnica, a partir
da quale a sua promessa - muitas coisas devam resolver-se. Pois
bem, muitas coisas, mas nao tudo. Eo fato de ela nos colocar a espreita
de algo que pode apresentar-se como um impasse, ou ate mesmo um
dilaceramento,
nao deve forc;:osamente nos desviar os olhos disso,
mesmo que isso Fosse todo 0 resultado de nossa ac;:ao.
Esse jovem que se instala em sua func;:ao de analista _ e 0 que
eu poderia chamar de seu esqueleto -, que fara de Sua ac;:aoalgo de
vertebrado, de modo algum esse movimento em direc;:ao a mil formas,
sempre prestes a voltar atras ease atrapalhar num drculo, cuja imagem
e fornecida ha algum tempo por certas explorac;:6es.
Portanto nao e de modo mau que aqui seja denunciado 0 que de
uma esperanc;:a de seguranc;:a, certamente util no exerdcio profissional,
pode impregnar nao sei que seguranc;:a sentimental por meio da qual
esses sujeitos que suponho na bifurcac;:ao de Sua existencia se encontram aprisionados por uma enfatuac;:ao que e a Fonte de uma decepc;:ao
intima como tambem de uma reivindicac;:ao secreta.
Eis, certamente, Contra 0 que se deve lutar para progredir, a perspectiva dos fins eticos da psicanalise tal como tento aqui mostrar-Ihes sua
dimensao. Ela nao e forc;:osamente derradeira, mas, deveras encontrada
imediatamente.
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alemao Aufhebung, conserva<;:ao do que e destruido, adquire seu peso,
com modifica<;:ao de plano - 0 unico mandamento
e doravante 0
Amards teu proximo como a ti mesmo,
A coisa e aniculada deste modo no Evangelho, e e com isso que
temos de prosseguir em nosso caminho. Os dois termos, a mone de
Deus e 0 amor ao proximo, sao historicamente solidarios, e e impossivel
desconhecer isso, a menos que se de a tudo 0 que se efetivou na tradi<;:ao
judaico-crista uma relevancia de urn acaso constitucional.
Bern sei que a mensagem dos fieis nos mostra a ressurrei<;:ao no
Alem, mas e uma promessa. E precisamente essa a passagem onde
temos de trilhar nOSsa via. De maneira que convem nos determos
nesse desfiladeiro, nessa passagem estreita em que 0 proprio Freud se
detem, e reeua com urn horror justificado. Amards teu proximo como
a ti mesmo - esse mandamento the parece desumano.

E a isso que se resume tudo 0 que ha para Ihe ser objetado, E em
nome da mais legitima eudaimonia em todos os pIanos _ os exemplos
que de da estao ai para testemunha-Io -, que, medindo 0 que esta em
questao nesse mandamento, de se de tern e constata muito legitimamen_
te 0 quanto 0 espetaculo historico da humanidade, que 0 constitui como
ideal para si, e, em rda<;:ao a sua efetiva<;:ao,pouco comprovador.
38 Disse-lhes a que esta ligado esse horror de Freud, do homem distin1'0
que profundamente de e - de esta ligado a essa maldade, na qual
de nao hesita em mostrar-nos 0 amago mais profundo do ho
.
mem
Nao preciso acentuar tanto 0 pOnto em que uno meus dois fios para
ata-Ios, Trata-se da rebdiao do homem, isto e, de Jedermann, de todo
homem, na medida em que aspira a fdicidade. A verdade que 0 homem
busca a fdicidade permanece verdadeira. A resistencia ao mandamento
Amards teu proximo como a ti mesmo e a resistencia que se exerce para
entravar seu acesso ao gozo sao uma unica e mesma coisa.
Enunciado dessa maneira, isso pode parecer urn paradoxo a mais,
uma afirma<;:ao gratuita. No en tanto, voces nao reconhecem nisso
aquilo ao qual nos referimos mais comumente cada vez que, com efeito,
vemos 0 sujeito recuar diante de seu gozo? De que estamos falando?
A agressividade que de COntem, 0 nucleo temivd dess destrudo que,
e
quaisquer que sejam as pequenas afeta<;:6es, os regateios analiticos de
frescura, nao deixa de ser com isso que nos encontramos COnstantemente confrontados em nossa experiencia.
Que se avalize ou nao isso, em nome de nao sei que ideia preconcebida da natureza, 0 fato e que na propria fibra de tudo 0 que
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com uma navery, uma
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lto,
lHtima vez, a caracteristica de urn certo mo
• A'

no caso, de esquerda, sem prejulgar do aspecto que isso pode ter de
extravasamentos de encraves em outros dominios. Em suma, se essa
leitura pode ser recomendave1 e na unica qualidade de mostrar-lhes
a diferenc;:a, nao apenas de resultados, mas de tom, que existe entre
esse modo futil de investigac;:ao e 0 que 0 pensamento de urn Freud e
a experiencia que e1e dirige reintroduziram nesse dominio _ isso se
chama muito simplesmente responsabilidade.
Conhecemos, pOl'tanto, 0 gozo da transgressao. Mas em que e1e
consiste? Sera que e 6bvio que 0 fato de tripudiar com as leis sagradas, que podem igualmente ser profundamente
postas em causa
pe1a consciencia do sujeito, desencadeie por si s6 nao sei que gozo?
Certamente vemos constantemente operar-se nos sujeitos esse curioso
procedimento, que se pode articular como a colocac;:ao a prova de urn
destino sem rosto, como urn risco do qual 0 sUjeito, tendo-s safado,
e
encontra-se depois como que garantido em sua potencia. A Lei desafiada nao desempenha aqui 0 pape1 de meio, de vereda trac;:ada para
aceder a esse risco? Mas, entao, se essa vereda e necessaria, qual e esse
risco? Em direc;:ao a que meta avanc;:a 0 gozo para ter de se apoiar na
transgressao a fim de ter exito?
Deixo por enquanto essas quest6es em aberto, e retorno 0 fio. Se
o sujeito retrocede, 0 que e que escolta esse processo de reviramento?
e
Ness pOnto encontramos na analise uma resposta mais motivada _ e
a identificac;:ao com 0 outro, dizem-nos, que surge no extremo de tal
tentac;:ao nossa. 0 extremo, isso nao quer absolutamente dizer que se
trate de tentac;:6es extraordinarias, mas do momento de se dar COnta
das consequencias.
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imagem sobre a qual formamo-nos como eu. Aqui esta 0 poderio convincente do altruismo, Aqui, igualmente, 0 poderio uniformizador de
uma certa lei de igualdade, a que se formula na noc;:aode vOntade geral,
Denominador
comum certamente de urn respeito de certos direitos
chamados, nao sei por que, de e1ementares, mas que pode igualmente
tomar a forma de exc1uir de seus limites, e tambem de sua protec;:ao,
tudo 0 que nao pode integrar-se em seus registros.
E tambem poderio de expansao, naquilo que da ultima vez articulei
para VOcescomo 0 pendor utilitarista. Nesse nive1 de homogeneidade,
a lei da utilidade, como que implicando Sua repartic;:ao pe1a maioria, se
imp6e por si mesma com uma forma que, efetivamente, inova. Poderio
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,Ir:\cterizam nosso eu, mas esse proximo como 0 mais proximo, que
,I~ vczes temos, e nem que seja apenas para 0 ato do amor, de tomar
"Ill noss6s bra<;os. Nao estou falando aqui de urn amor ideal, mas do
,110 de fazer amor.
Sabemos muito bem 0 quanto as imagens do eu podem contrariar
Ilossa propulsao nesse espa<;o. Daquele que caminha num discurso
Illais do que atroz, nao temos nos algo para aprender sobre as leis desse
(',~pa<;ona medida em que ai nos engoda a cativa<;ao imaginaria pela
i Illagem do semelhante?
Estao vendo aonde os levoo Ao ponto preciso onde suspendo nosso
procedimento, nao prejulgo aqui 0 que e do outro. Ressalto os engodos
do semelhante, na medida em que e desse semelhante como tal que
nascem os desconhecimentos
que me definem como eu, E YOUdeterme urn instante num pequeno apologo no qual voces reconhecerao
111 inha marca pessoal.
Falei-Ihes num momento do pote de mostarda. Desenhando aqui
I res potes, quero mostrar-Ihes
que voces tern ai toda uma fileira, de
mostarda ou de geleia. Eles estao em prateleiras, suficientemente
numerosos para 0 apetite contemplativo de voces. Reparem que e na
medida em que os potes sao identicos que eles sao irredudveiso Nesse
nlvel deparamo-nos com uma preliminar de individua<;ao. 0 problema
para em geral nisso, ou seja, que ha este que nao e aquele.
E claro que 0 carater sofisticado desse pequeno passe de magica
nao me escapa. Tratem, nao obstante, de compreender a verdade que
ele encerra, como todo sofisma. A propria etimologia do termo mesmonao sei se voces se deram conta - nao e outra senao metipsemus, que
faz desse mesmo em mim mesmo uma especie de redundancia. A
transforma<;ao fonetica se faz de metipsemus em mesmo - 0 mais eu
,
d'e mIm mesmo, 44 e para
mesmo de eu mesmo, 0 que esta' no amago
alem de mim na medida em que 0 eu se detem no nivel dessas paredes
nas quais se pode colocar uma etiqueta. Esse interior, esse vazio, sobre
o qual nao sei mais se pertence a mim ou a alguem, e 0 que serve, pelo
menos em frances, para designar a no<;ao do memeo
Eis 0 que significa 0 emprego de meu sofisma, e que me faz lembrar
que 0 proximo tern certamente toda essa maldade da qual fala Freud,
mas que ela nao e ourra senao aquela diante da qual eu mesmo recuo,
Ama-Io, ama-Io como urn eu mesmo, e, da mesma feita, ir adiante
em alguma maldade. A sua ou a minha? objetar-me-ao voces - mas
acabo de explicar-Ihes justamente que nada diz que elas sejam distintas,
I
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1ll,dflico, digo inconsciente uma vez que 0 sujeito Sade nao discerne
IllIl'iramente em que ele se insere nas condic;:oes constiruidas para 0
Ilornem nobre de seu tempo, no inicio da Revolw;:ao, em seguida no
I)('dodo do Terror, que ele vai atravessar inteiramente para depois ser
'I'kgado aos confins, no hospicio de Charenton, pela vontade, dizem,
do Primeiro Consul.
Na verdade Sade aparece-nos como tendo sido extremamente cons\ il'llte da relac;:ao de sua obra com a posic;:ao daquele que eu chamava
Ii . 0 homem do prazer. 0 homem do prazer como tal presta aqui tesIl'munho contra si mesmo, confessando publicamente as extremidades
onde isso chega. A alegria com a qual de recorda as emergencias que
(Iisso temos na hist6ria confessa 0 suficiente onde chega, desde sempre,
o mestre quando ele nao se curva diante do ser de Deus,
Nao hi por que esconder a face realista das atrocidades de Sade.
Seu carater desenvolvido, insistente, desmedido salta aos olhos e conIribui, por meio de nao sei que desafio it verossimilhanc;:a, a fazer entrar
.1 ideia legitim a da ironia desse discurso. Mas nem por isso as coisas
'111 questao deixam de ser expostas em Suetonio, em Dion Cassio, em
alguns ourros. Leiam As memorias dos grandes dias de Auvergne, de
I~sprit Flechier, para saber 0 que, no inicio do seculo XVII, urn grande
scnhor podia permitir-se com seus camponeses,
Estariamos errados em pensar que, em nome do recato que as fascinac;:oesdo imaginario impoem, os horn ens sem saberem 0 que fazem,
Ilao sao capazes, em certas posic;:oes, de rranspor esses limites,
Quanto a isso, 0 proprio Freud nos di a mao, com essa falta absoluta de subterfugios, essa ausencia de toda knavery que 0 caracteriza,
quando nao hesita em articular, no Mal-estar na civilizarriio, que nao
hi medida comum entre a satisfac;:ao que urn gozo em seu primeiro
estado fornece e aquda que de fornece em suas formas desviadas, e
ate mesmo sublimadas, nas quais a civilizac;:ao se envereda.
Num outro lugar ele nao dissimula 0 que pensa do fato de que os
gozos que uma moral recebida proibe sao, nao obstante, perfeitamente
acessiveis e permitidos, pelas pr6prias condic;:oes em que vivem, para
alguns que de aponta com 0 dedo, aqudes que chama de ricos - e
cerramente, apesar de seus entraves que conhecemos, des algumas
vezes aproveitam,
Para esclarecer as coisas, aproveito esse trecho para lhes fazer uma
observac;:ao incidente, it moda das observac;:oes de Freud nesse assunto,
porem, freqiientemente omitida ou negligenciada. A seguranc;:ado gozo

dos ricos na epoca em que vivemos encontra-se aumentada pelo que
eu chamaria de legisla<;:ao universal do trabalho. Representem para
voces 0 que foram, nas epocas passadas, as guerras sociais, Experimentem encontrar 0 que corresponde, em nossas epocas, ao que equivale
seguramente as nossas fronteiras, porem mais no interior de nossas
sociedades.
Um pOnto agora sobre 0 valor de testemunho de realidade da obra
de Sade. Interrogaremos seu valor de sublima<;:ao? Ao considerar a
sublima<;:ao na forma mais desenvolvida, diria mesmo mais truculenta
e mais cinica, com a qual Freud se diverriu propondo-a para nos, ou
seja, a transforma<;:ao da tendencia sexual numa obra onde cada um,
reconhecendo seus proprios sonhos e suas proprias impulsoes, recompensara 0 arrista por dar-lhe essa satisfa<;:aoproporcionando-lhe
uma
vida abastada e feliz, e por conseguinte dando-lhe, efetivamente, 0
aces so a satisfa<;:ao da tendencia interessada no infcio, se tomarmos a
obra de Sade sob esse angulo, pois bem, e sobretudo um fracasso.
E sobretudo um fracasso se pensamos no tempo de sua vida que 0
pobre Sade passou seja na prisao, seja em reclusao em casas especializadas. Quanto a sua obra, 0 sucesso, que ja foi, no entanto, grande,
quando era vivo, pelo menos com respeito aA nova Justine, seguida da
Hist6ria de Julieta, sem duvida restou subterraneo, segredo das trevas,
sucesso reprovado. Nao vamos insistir nisso. Aludimos a esse pOnto
para trazer a luz as faces que merecem ser aclaradas,
Vejamos agora onde se situa a obra de Sade, Obra nao ultrapassavel, disseram, no senti do de um absoluto do insuporravel do que
pode ser expresso por palavras no que se ref ere a transgressao de todos
os limites humanos. Pode-se admitir que em nenhuma literatura, de
tempo algum, houve uma obra tao escandalosa. Ninguem feriu mais
profundamente
os sentimentos e os pensamentos dos homens. Hoje,
que os relatos de Henry Miller fazem estremecer, quem ousaria rivalizar
em liberrinagem com Sade? Sim, pode-se pretender que temos af a obra
mais escandalosa que jamais foi escrita. E Maurice Blanchot que lhes
cito continua - Nao e um motivo para nos ocuparmos dela?

E precisamente

que estamos fazendo. Incito-lhes a fazerem 0 esfor<;:ode ler 0 livro onde estao recolhidos dois arrigos do mesmo auror,
sobre Lautreamont e sobre Sade. E um dos elementos a acrescentar
em nosso dossie.
0

Falar assim e seguramente dizer muito. Com efeito, parece que
nao houve atrocidade concebfvel que nao pudesse ser encontrada
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o premio Nobel concedeu a nao sei quais balbucios sobre esse tema.
Essa e uma recompensa universal da knavery, e cujas palmas sac feitas
de estigmas de uma cerra abjec;:ao em nossa cultura.
Terminando, eu isolaria dois termos, como uma apresentac;:ao do
que constituira a sequencia de nosso projeto.
Quando se avanc;:a na direc;:ao desse vazio central, dado que e, ate
agora, sob essa forma que se apresenta para nos 0 acesso ao gozo, 0
corpo do proximo se despedac;:a. Doutrinando
a lei do gozo como
podendo fundar nao sei que sistema de sociedade idealmente utopico,
Sade se expressa desta forma em iralico na edic;:ao deJulieta refeita recentemente de maneira, diria, extremamente apropriada, por Pauverr e
que ainda e urn livro que so circula por debaixo do pano - Emprestai-

me a parte de vosso corpo que possa satisfazer-me um instante, egozai, se
isto vos agrada, da parte do meu que pode ser-vos agraddvel.
Podemos observar no enunciado dessa lei fundamental, por meio
da qual se expressa urn momenta do sistema de Sade, dado que se
pretende socialmente aceiravel, a primeira manifestac;:ao arriculada
daquilo no qual nos detivemos, como psicanalistas, sob 0 nome de
objeto parcial.
Mas quando assim arriculamos a noc;:ao de objeto parcial, significamos por isso que esse objeto nada mais pede senao para entrar no
objeto, 0 objeto valorizado, 0 objeto de nosso amor e de nossa temura,
o objeto dado que concilia em si todas as virrudes do pretenso estado
genital. Convem deter-se urn pouco diferentemente no problema, e
se dar conta de que esse objeto encontra-se necessariamente em estado
de independencia no campo que e tido por nos, como que por convenc;:ao, como central. 0 objeto total, 0 proximo, vem ai delinear-se,
separado de nos, erigindo-se, digamos assim evocando a imagem do
Carpaccio de San Giorgio degli Schiavone em Veneza, no meio de
uma figura de jazigo.
segundo termo que Sade nos ensina e 0 que aparece na fantasia
como 0 carater indestrudvel do Outro, uma vez que ele surge na figura
de sua vitima.
Que se trate de Justine ou de uma cerra posteridade, esta seguramente ultrapassavel, da obra de Sade, quero dizer sua posteridade erotica,
e ate mesmo pornografica, que deu uma de suas flores na recente
Historia de 0 - a vitima sobrevive a todos os maus tratamentos, ela
nao se degrada nem mesmo em seu carater de atrac;:ao voluptuosa, a
qual a escrita do auror volta sempre com insistencia, como em toda
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Ncsse sentido, e um momento da historia do pensamento analitico
sera apresentado para voces hoje. Voces sabem que imponancia
dOli a esseS momentos,
uma vez que, em suas proprias aporias, pre1("lldo frequentemente ensinar-Ihes a encontrar uma aresta autentica
do lcrreno no qual nos deslocamos.
Verao que dificuldades encontra a tentativa de Bernfeld para inserir
.1 pulsao de morte numa energetica que certamente ja e antiquada, mas
que e bem aquela do contexto no qual 0 proprio Freud falava. Quanto
.1 isso, 0 sr. Kaufmann
fez muitas observac;:oes pertinentes sobre 0 fundo comum de noc;:oes cientificas do qual Freud extraiu alguns de seus
I 'rmos, que situamos mal ao simplesmente
aborda-Ios inteiramente
d 'snudos, contentando-nos com a sequencia dos enunciados de Freud.
I:: certo que uma coerencia interna lhes confere sua imporrancia, mas
s:lber de que discursos da epoca eram extraidos nunca e inutil. [Segue-se
II comunica(iio do sr. Kaufmann.]
tJlll"

Agradec;:o infinitamente ao Sf. Kaufmann, com toda a sinceridade
que posso dar, de ter-nos feito 0 favor de desembarac;:ar para nos 0
cncadeamento de mediac;:oes representado por esses tres artigos essenciais de Bernfeld.
Se para alguns - desejaria que Fosse 0 menor numero possivel-,
isso pode parecer urn circunloquio, no plano geral de nossa pesquisa,
com certeza nao e urn aperitivo. Se a pulsao de morte em Freud encont ra em Bernfeld essa objec;:ao de supostamente
nada nos ensinar no
interior do fenomeno, verao que ela nos ensina muito sobre 0 espac;:o
no qual 0 pensamento de Freud se desloca. Em suma, ouviram 0 bastante para vel' que essa dimensao e, propriamente falando, a do sujeito.
E a condic,:ao necessaria para que 0 fenomeno natural da tendencia na
cntropia seja retomado no nivel da pessoa e que possa adquirir 0 valor
de uma tendencia orientada, significativa do sistema na medida em
que este se situa, inteiramente, numa dimensao etica.
Estariamos errados em nos espantar com isso, ja que de outro
modo, isso nao seria nem 0 metodo, nem a via terapeutica, nem mesmo
ascetica, de nossa experiencia,

,ll1imarem como que pelo seu proprio movimento, e encontrarem
(vel da experiencia.
I:ala-se das rela<;:6esda histerica com 0 significante. Podemos sentir
t1(.perto a cada instante sua presen<;:ana experiencia clinica, e a expod("IO de ontem a noite lhes apresentava,
por assim dizer, como uma
III ;lq uina em funcionamento
que se animava diante de voces. Cada urn
t1c,\SCSpontos se oferece a critica da experiencia, mas 0 conjunto fez
1011] que voces sentissem
de perto a convergencia das no<;:6esteoricas
Ijlll' Ihes forne<;:o com a estrutura com a quallidamos, que e definida
pdo fato de que 0 sujeito deve ser situado no significante. Vemos
vl'l'dadeiramente se produzir diante de nos 0 issofala.
isso fala, emergido da teoria, confluia com a mais cotidiana
('xperiencia clinica.
Vimos se animar a histerica em sua dimensao propria, e nao por
Idcrencia a for<;:asobscuras desigualmente repartidas num espa<;:o,
.t1cm disso nao homogeneo, 0 que constitui habitualmente 0 discurso
prctensamente analitico. Ele nao e pretensamente analitico senao uma
V"" que ele se aliena em todo tipo de referencias a ciencias, mais do que
('stimaveis cada uma em seu ambito, porem que SaGfreqiientemente
invocadas pelo teorico apenas para mascararem sua inabilidade em se
dcslocar em seu proprio ambito.
Isto nao e simplesmente uma homenagem ao trabalho que lhes foi
apresentado, nem tampouco urn simples preambulo ao que prossigo
pcrante voces, porem a revoca<;:ao de que me esfor<;:o, este ano, em
avivar para voces, com meus meios, que san simplesmente os de minha
cxperiencia, a dimensao etica da analise.
I
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Pretendo, este ano, nao fazer nada mais do que fiz nos anos precedentes
numa elabora<;:ao progressiva, a partir da referencia primeira a fala e a
linguagem, como na tentativa, no ana passado, de precisar a fun<;:ao
do desejo na economia de nossa experiencia, uma vez que esta e guiada
pelo pensamento freudiano.
Nesse comentario do pensamento freudiano nao procedo na qualidade de professor. A a<;:aogeral dos professores, no que diz respeito
ao pensamento daqueles que sucede terem ensinado algo ao longo da
historia, consiste em geral em formula-lo de tal maneira que ele so
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Volro a algo que e quase contingente em relayao ao que sustentei
\,.11,1voces. No meandro de uma de minhas exposiyoes, fiz uma excur,Ill paradoxal, e ate mesmo fantasista, sobre duas fOl'mas que opus uma
1lIlllra, as do intelectLlal de esquerda e do intelectLlal de direita,
I:alando desses do is termos, e de um certo registro, colocando-os
11111
contra 0 outro, pude parecer dar provas dessa imptLldencia que
I III oraja 0 indiferentismo
em materia de poHtica. Em suma, puderam
I I il icar-me ap6s ter ressaltado,
em termos que no entanto escolhi com
,II (,l1 ao_ bem que tive 0 cuidado, no entanto, de dizer que a etica de
y
\'I('lId no Mal-estar na civilizar;iio era humanitiria, 0 que precisamente
Il.tO e dizer que ele Fosse um reacionario
-, 0 fato de ter ressaltado
I\"e Freud nao era um progressista.

Essa observayao, embora nao me Fosse contestada sua pertinenI i.t
propriamente dita, pareceu a alguns perigoso acentui-la. Estou
'," preso de que tal coisa tenha podido ser-me dita, e precisamente na
r
I'lTspectiva, orientada politicamente, de onde me foi trazida. Aqueles
11 'podem, igualmente, ter sido surpreendidos, gostaria de inciti-los11
I oisa que nunca e inlitil para controlar os movimentos
de sensibilidade,I se informarem
de uma maneira um pouco mais precisa pela leitura
de certoS textoS curtos.
Eu trouxe um deles, Trouxe 0 primeiro volume das Obras filosoficas
de Karl Marx, traduzidas por Molitor, e publicadas por Alfred Coste.
i\conselho a estes lerem, por exemplo, a Contribuifao a critica da filo\r!{ia do direito de Hegel, ou simplesmente essa pequena obra curiosa
que se chama A questao judaica. Talvez eles adquiram at uma nOyao
ll1ais pertinente do que Marx pensaria em nossa epoca sobre 0 que se
ia
chama de progressismo, quero dizer um cerro estilo de ideolog
gel1erosa extremamente difundida, vamos dize-Io, em nossa ideologia
hurguesa. A maneira pela qual Marx teria a apreciayao disso aparecera
para todos aqueles que se quererao referir a essa fonte, ser uma medida
hoa e sadia de uma certa honestidade intelectual.
De maneira que dizendo que Freud nao era progressista, eu nao
queria absolutamente dizer, por exemplo, que de nao estivesse interessado na experiencia marxista. Mas, enfim, Freud nao era progressista.
Nao era de modo algum uma imputayao polltica que the dizia respeiro56 que de nao participava de cerros preconceitos burgueses.
Dito isto, hi um outrO faro ~
que Freud nao era marxista. Isso
eu nao ressaltei, pois, na verdade, nao vejo qual e 0 interesse nem qual
a imporrancia disso. Deixo para mostrar mais tarde qual pode ser 0

e

interesse da dimensao aberta por Freud para urn marxista. Sera muito
mais diffcil introduzir este POnto, ja que, ate a presente data, nao parece
que, do lado dos marxistas - se e que ainda existem marxistas _,
e1es se tenham dado muito COnta do sentido no qual se articula a
experiencia indicada por Freud.
Marx entra em continuidade com urn pensamento que vai desembocar nessa obra que foi objeto de suas observa<;6es mais pertinentes,
ou seja, a Filosofia do direito de Hegel, onde se articula algo de que
ainda nao saimos, pelo que eu saiba, ou seja, os fundamentos do Estado, do Estado burgues, que da a regra de uma organiza<;ao fundada
na necessidade e na razao. Marx faz-nos perceber 0 cadter partidario,
parcial, insuficiente, da solu<;ao dada nesse contexto, e mostra que a
harmonia da necessidade e da razao nesse nivel e apenas uma solu<;ao
abstrata e dissociada.
Necessidade (besoin) e razao so saD harmonizadas em direito, mas
cada urn esta expos to ao egoismo de suas necessidades particulares,
a anarquia, ao materialismo. Marx aspira a urn Estado onde nao sed
apenas politicamente,
como e1e se expressa, mas realmente, que a
emancipa<;ao humana se produzid, e onde 0 homem se encontrad,
com respeito a sua propria organiza<;ao, numa rela<;ao nao alienada.
Ora, apesar dos expedientes que a historia forneceu na dire<;ao
indicada por Marx, nao alcan<;amos, pelo que parece, a realiza<;ao do
homem integral. Nesse caminho, Freud - e nesse senti do que e1enao
ultrapassa Marx - nos mostra que, por mais longe que tenha sido
levada a articula<;ao na tradi<;ao da filosofia classica, os dois termos,
razao e necessidade, saD insuficientes para permitirem a aprecia<;ao do
campo em questao na realiza<;ao humana. Ocorre que e na propria
estrutura que encontramos uma certa dificuldade, que nao e nada
menos do que a fun<;ao do desejo, tal como a articulo para voces.
Coisa paradoxal, curiosa - mas e impossivel registrar a experiencia analitica de Outra maneira -, a razao, 0 discurso, a articula<;ao
significante como tal, esta ai de entrada, ab ovo, e1a esta ai em estado
inconsciente, antes do nascimento de toda coisa referente a experiencia
humana, e1a esta ai dissimulada, desconhecida, nao dominada, sem
que aquele mesmo que e seu suporte saiba dela. E e com rela<;ao a uma
situa<;ao estruturada dessa maneira que 0 homem tern, num segundo
tempo, de situar suas necessidades. 0 fato de 0 homem ser apreendido
no campo do inconsciente tern urn cadter primitivo, fundamental.
Ora, esse campo, dado que ja esta logicamente organizado, comporta
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puro ela da natureza e obstruido por suas proprias formas, de que os
tres reinos, atraves do que manifestam como formas fixas, acorrentam
a natureza num ciclo limitado, alias manifestamente imperfeito, como
o mostra 0 caos, e ate mesmo a turba de conflitos, a desordem fundamental de suas relas:oes reciprocas. Assim 0 mais profundo cuidado
que se pode imputar a esse sujeito psiquico, no senti do do termo que
designa 0 que esd mais profundamente
escondido, que seria a Natureza, seria de abrir-lhe urn espas:o, para permitir-lhe recomes:ar sua
tentativa, tornar a partir com novo ela.
Esse discurso e totalmente literario, na medida em que nada tern
de cientificamente fundamentado,
mas que tern urn carater poetico.
Nessa farragem luxurienta, constata-se a erups:ao, de vez em quando,
daquilo que certas pessoas podem considerar como digress6es fastidiosas, mas cuja leitura, como vedo, e, no entanto, em todo casa,
bastante SUportavel. Efetivamente, apesar da ruptura que acarreta a
leitura na atens:ao prestada, YOUassim mesmo comunicar-lhes
urn
trecho do tal sistema.
Nenhuma destruis;ao, nenhuma nutris;ao para a terra, e por conseguinte
nenhuma possibilidade mais de 0 homem poder reproduzir-se. Verdade
fatal, certameme, pois ela prova de uma maneira invendvel que os vicios e
as virtudes do nosso sistema social nada sao, e que os pr6prios vicios SaD
mais necessarios que as virtudes, pois SaDcriadores e as virtudes SaDapenas
criadas, ou, se preferirem, que eles SaDcausas e as virtudes apenas efeitos... que uma harmonia perfeita demais teria ainda mais inconvenieme
do que a desordem; e que se a guerra, a disc6rdia e os crimes chegassem
a ser banidos da face da Terra, 0 imperio dos tres reinos, tornado emao
demasiadamente violemo, destruiria por sua vez todas as Outras leis
da natureza. Todos os corpos celestes parariam, as influencias seriam
suspensas pelo imperio demasiadameme extenso de uma delas; nao haveria mais nem gravitas;ao nem movimento. Sao, portanto, os crimes do
homem que, trazendo 0 disnirbio a influencia dos tres reinos, impedein
essa influencia de chegar a um ponto de superioridade que perturbaria
as outras, mantendo no universo esse perfeito equilibrio que Horacio
chamava de rerum concordia discors. 0 crime e, portanto, necessario
no mundo. Porem, os mais uteis, certamente, SaDos que perturbam
mais, tais como a recusa da propaga(ilo ou a destrui(ilo; todos os outros
SaDnulos, ou melhor, s6 esses dois podem merecer 0 nome de crimes:
e eis, portanto, esses crimes essenciais as leis dos reinos, e essenciais as
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e que se exerce no senti do do advento de urn equilibrio terminal, e,
propriamente falando, 0 que e articulado na energetica como en tropia.
Eis urn primeiro senti do que pode ser dado a pulsao de morte em
Freud. Sera que e disso que se trata?

o

texto de Bernfeld e Fei tel berg, da maneira mais pertinente,
acrescenta algo ao texto de Freud sobre 0 que a estrutura viva introduz como diferens;a. Nos sistemas fisicos inanimados as dimens6es
de intensidade e de extensidade, que entram em jogo na formula, sao
homogeneas. 0 que distingue, como tal, a organizas;ao viva segundo
Bernfeld e 0 elemento de estrutura, no sentido goldsteiniano da estrutura do organismo, que faz com que os dois polos da equas;ao tornem-se
heterogeneos. Isso e suposto no nivel elementar entre 0 nueleo e 0
citoplasma como no nivel dos organismos superiores entre 0 aparelho
neurologico e 0 resto da estrutura. Essa heterogeneidade introduz, a
partir de entao, 0 conflito no nivel da estrutura viva.

E aqui que Bernfeld diz - Paro aqui. Segundo ele 0 que esta em
questao na pulsao articulada por Freud e a tendencia geral de todos
os sistemas ao retorno do equilibrio, na medida em que podem ser
apreendidos na equas;ao energetica. Isso pode-se chamar tendencia,
mas nao e 0 que nos analistas - trata-se de urn dos freudianos mais
ortodoxos que se expressa dessa forma - podemos designar em nosso
registro como sendo a pulsao.
A pulsao, como tal, e uma vez que e entao pulsao de destruis;ao,
deve estar para alem da tendencia ao retorno ao inanimado. 0 que
ela poderia ser? - senao uma vontade de destruis;ao direta, se assim
posso expressar-me para ilustrar 0 que esta em questao.
Nao deem absolutamente relevancia ao termo de vOntade. Qualquer
que seja 0 interesse que a leitura de Schopenhauer, por Sua ressonancia,
pode ter despertado em Freud, nao se trata de nada que seja da ordem
de uma Wille fundamental, e e somente para fazer voces senti rem
a diferens;a desse registro com a tendencia ao equilibrio que estou
chamando-o assim por enquanto. Vontade de destruis;ao. Vonrade de
recomes;ar com novos custos. Vontade de Outra-coisa, na medida em
que tudo pode ser posto em causa a partir da funs;ao do significante.
Se tudo 0 que e imanente ou implicito na cadeia dos acontecimentos
naturais pode ser considerado como submetido a uma pulsao dita de
morte, e somente na medida em que ha a cadeia significante. Efetivamente, e exigivel que, nesse pOnto do pensamento de Freud, 0 que
esta em questao seja articulado como pulsao de destruis;ao, uma vez
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E igualmente aqui que reside 0 ponto ardente da advertencia cujos
tom e denotac;:ao ja lhes dei mais de uma vez - desconfiem do registro
do pens~mento que se chama evolucionismo. Desconfiem dele por
duas. razo,es ~ 0 que lhes YOUdizer aqui parecera talvez dogmatico,
mas ISSOe malS aparente do que real.

J: prime~ra ,e .que, quaisq.uer

que sejam a contemporaneidade
e as
afinldades hlstoncas do mOVlmento evolucionista e do pensamento de
Freud, ha uma contradic;:ao fundamental entre as hip6teses de urn e
o pensamento do outro. Estou-Ihes mostrando a necessidade de urn
ponto de criac;:ao ex nihilo do qual nasce 0 que e historico na pulsao.
~o comec;:o era 0 Ver~~, 0 qu: quer dizer, 0 signincante. Sem 0 signl?Cante no comec;:o e lmposslvel articular a pulsao como historica.
E ISSObasta para introduzir a dimensao do ex nihilo na estrutura do
campo analitico.
A segund~ razao podera parecer-Ihes paradoxal, nem por isso e
menos essenCl~ ~ a perspectiva criacionista e a unica que permite
entr~ver a posslblhdade da eliminac;:ao radical de Deus.
~' paradox~n:ente,
apenas na perspectiva criacionista que se pode
conslderar a elImlllac;:ao da noc;:ao, sempre renascente da intenc;:ao criadora como suportada por uma pessoa. No pensamento evolucionista,
D~us, por nao poder ser nomeado em nenhum lugar, e literalmente
olllp~eSente. Ur~la evoluc;:ao que se obrigue a deduzir de urn processo
COntInUO0 mOVlmento ascendente que vai dar no apice da consciencia
e do pensamento, implica forc;:osamente que essa consciencia e esse
pensamento estejam na origem. E unicamente na perspectiva de urn
comec;:o absol~t~, que marca a originac;:ao da cadeia signincante como
uma ordem dl~tlllta, e que isola em sua dimensao propria 0 memoravel e 0 memonzado, que nos ocone de implicar perpetuamente 0 ser
no ente (ntre dans l'etant), implicac;:ao que se encontra no fundo do
pensamento evolucionista.
. Nao e diflcil fazer com que aquilo que se chama de pensamento
sala de uma evoluc;:aoda materia quando esta e identincada com a cons:ienci~. 0. que e diflcil fazer com que saia de uma evoluc;:ao da materia e, multo slmplesmente, 0 homo jaber, a produc;:ao e 0 produtor.
A produc;:ao e urn dominio original, urn dominio de criac;:aoex nihi10, uma ~ez que ele introduz a organizac;:ao do significante no mundo
n:tural. E por.ser ~ssi~ que nao podemos encontrar 0 pensamentonao num sentldo ldeallsta, mas 0 pensamento em sua presentincac;:ao
no mundo - senao nos intervalos do signincante.

I

".II11po.-que chamo de campo da Coisa, onde se projeta alg~ para

iI. III, 11:1 origem da cadeia significante, lugar onde tudo 0 ~ue e~lugar

"" ""1 ~ posto

em causa, lugar eleito onde se produz a subhmac;:ao, da
'1'1.d hcud nos apresenta 0 exemplo mais macic;:o - de onde e que
.
~ ?
II III .\ua perspectrva e sua noc;:ao.
.
~
I:, igualmente 0 lugar da obra que 0 homem, sIngular~en~e, po~-se
I I 'III 'jar, e e por isso que 0 primeiro
exemplo que Ihes del fOl extraldo
.III ,llllor cortes. Convenham que situar nesse ponto de para alem uma
I II,111I ra como a mulher
e uma ideia verdadeiramente incrivel.
Nao estou fazendo absolutamente
urn julgamento depreciativo
. 111m; csses seres, podem ficar tranqiiilos. No contexto cultural que e 0
III).\SO, £10serem colocadas no para alem do prindpio do prazer elas nao
, Ilrrcm risco algum. Que elas retornem, portanto, ~ se~s problemas,
'Jill' bem sao de uma ordem homogenea
aos nossos, ISto e, 19ualmente
11(·lIosos.Nao e essa a questao.
Sc essa ideia incrivel pode ter vindo, a de colocar a mulher n? lugar
,I,) scr, isso nao the concerne enquanto mulher, mas enquanto obJeto do
Ikscjo. E e 0 que constitui
todos os paradoxos desse famoso amor corI s, com 0 qual as pessoas quebram a cabec;:a,trazendo para £11
todas as
l'Xigencias de urn amor que, evidentemente, nao tern nada a vel' com
\'ssa sublimac;:ao histaricamente datada.
~
Os historiadores, ou os poetas, que abordaram 0 problema, nao
IlOdem conceber de que maneira a febr~, o~ .mesmo 0 frenesi, tao
Illanifestamente coextensivo a urn deseJo VlVldo que nad~ tern ~e
platonico, indubitavelmente
atestado n~s produc;:6es da poesla cortes,
S' conjuga com 0 fato, totalmente
malllfesto, ~e q.ue 0 ser £10qU:l 0
dcsejo se dirige nada mais e do que urn ser de slglllficante.
carateI'
dcsumano do objeto do amor cortes efetivamente salta aos ol~~s. Esse
:1I110rque pode conduzir algumas pessoas a atos que e~ta~ perttsslmo da
loucuta se dirigia a seres vivos, nomeados, mas que 1£1~a? est~vam em
sua realidade carnal e histerica - talvez ja seja algo a dlstlllglllr - que
1:1.estavam, em tados os casos, em seu ser de razao, de significan.te.
E alias 0 que da seu sentido a essa extraordinaria se~iienCla de
decimas do poeta Arnaud Daniel cuja leitura Ihes fiz. Aqlll a mulher
tern a ultima palavra,45 pois ela, por uma vez, responde de seu lugar, e
:to inves de seguir 0 jogo, adverte 0 poeta, nesse extremo grau de sua
invocac;:ao £10significante, sobre a forma que ela pode tamar enquanto

°

si~nificante. Niio sou nada mais, diz ela, do que 0 vazio que ha em
n;lllha cloaca, para niio empregar outros termos. Assoprem um pouco
al dentro para ver - para ver se a sublima<;:iio de voces ainda resiste.
Niio quer ~izer que niio haja outra solu<;:iiopara a perspectiva desse
campo da COlsa. Vma outra solu<;:iio- historicamente
datada ela
~ambem e, coisa curi?sa, d~ uma epoca que niio e tiio distinta daquela
a qual acabo de aiudir - e talvez um pouco mais seria.
Ela se chama em Sade 0 Ser-supremo-em-maldade.
Dig~ S~de porque prefiro as referencias pr6ximas e vivas do que
as referenClas afastadas, mas niio e unicamente uma inven<;:iio de
Sade. Ela pertence a uma longa tradi<;:iio historica, e para niio remontar mais longe, ao maniquelsmo,
referencia ja dada na epoca
do am or cortes.
Ja havia, no tempo do amor cortes, pessoas as quais aludi fugitivamente, que se chamavam os dtaros, e para quem niio havia duvida de
que 0 Principe desse mundo Fosse algo bastante comparavel com esse
Ser-supremo-em-maldade.
A Grimmigkeit do Deus boemio, a maldade
funda~ental
como uma das dimenscSes da vida suprema, prova-Ihes
que n~o e apenas por um pensamento libertino e anti-religioso que
essa dimensiio pode ser evocada.
Os dtaros niio eram gnosticos, e eram ate mesmo bons cristiios
tudo 0 indica. A pratica de seu unico sacramento, 0 consolamentum:
~o-!o prova suficientemente. A ideia que tinham da salva<;:iio,que niio
e ,dIferente da mensagem fundamental do cristianismo, era de que
ha um~ p:lavra q~~ salva,.e.o consolamentum nada mais era do que a
tr~nsmissao, d~ SU)~ltoa su)elto, da ben<;:iiodessa palavra. Eram pessoas
cup esperan<;:aIntelra estava no advento de uma palavra _ pessoas que,
em su~a, levavam totalmente a serio a mensagem do cristianismo.
" A dl~c~ld.ade e que ~ara que .uma tal palavra seja, niio eficaz, porem
Vlavel, e pIeClso arranca~la do discurso. Ora, nada mais dificil do que
arran car a palavra d~ discurso. Voces colocam sua fe numa palavra
salvadora, mas a partIr do momento em que voces come<;:aram nesse
ni:el, todo 0 discurso vem no encal<;:ode voces. 0 que os dtaros niio .
deIxaram de no tar, sob a forma da autoridade eclesiastica que, inanifestando-se momentaneamente
como palavra malvada, ensinou-Ihes
que era necessario ser explicado mesmo quando se e um puro. Ora,
quando ~e come<;:ou a ser questionadopelo
discurso, mesmo que Fosse
~ ~a Igrep, todos sabem que, nesse assunto, a questiio tem apenas um
UlllCOfim, 0 de fazer com que voces se calem definitivamente.

I':i 110S,portanto, levados a esse limi~e, a esse campo de ~cesso a~
est<\.em questiio em rela<;:iioao deseJo. Como chegar~ maiS pe~to.
I 1""0 interrogar esse campo? 0 que acontece quando nao s~ proJeta
II de maneira sublimada esses sonhos, essa tematica, aos quaIs fora~
I, v.lllas as mentes mais assentadas, as mais comuns assim como as malS
I II Iidficas, e ate mesmo
um certo pequeno-burgues
de Viena? 0 que
111111"1"<':
cada vez que para nos soa a hora do desejo?
Pois bem, niio se chega perto, e pelas melhores razcSes.
I':sse sera 0 tema de meu discurso da proxima vez - niio se chega
'II 110 pelas proprias razcSes que estruturam 0 domini.o ~do bem, no
I III ido mais tradicional,
vinculado, por toda uma tradI<;:ao, ao prazer.
N.H) Poi 0 advento de Freud que introduziu uma revolu<;:iioradica~ no
IJlIL' se refere ao bem, uma vez que ele pode ser deduzido
das avel11.das
II" prazer. Tentarei mostrar-Ihes da proxima vez a que ponto as COlsas
I hcgaram no momento
de Freud - ess~ ~ncruzilhada historica, onde
Il.I(la mais fa<;:oseniio leva-los, e a da utllIdade.
.
..
Espero desta vez pesar para voces, ~e uma ~aneira definltlva, .0
I ('gistro etico do utilitarismo
na perspectlva fr~udiana. Freu~ se permIIV, uma vez, ultrapassa-lo definitivamente
artIculando aqUllo n.o qual
l"i . e fundamentalmente
valido, e 0 que, ao mesmo tempo, 0 cmge, e
P Tmite tocar seus limites.
.
~.
Tentarei desenvolver diante de voces a perspectlva nao simpiesmente
do progresso do pen~amento, ~as da e~olu<;:~~da historia a fim de desIII istificar a perspectlva
platol11ana e anstotelIc~ do bem, e mesmo ~o
Ikm Supremo, e leva-Io para 0 nivel da econo~la ~o.s bens. E essenClal
r 'apreende-Io na perspectiva freudiana do. pnnc;plO do. prazer e do
principio de realidade para conceber, a partIr de la, a novidade do que
h'eud introduz no dominio etico.
Mais distante do que esse lugar de reten<;:iio, constituido pela
'adeia e pelo circuito dos bens, um campo, entretanto, ~os, e ~b~rto
que nos permite aproximar do campo central. 0 bem nao e a Ul11ca,
a verdadeira, a exclusiva barreira que dele nos separa.
,
Qual e a segunda barreira? Ja lhes anuncio, e isso parecer-lhes-a
completamente natural uma vez que lhe,s ~erei dito, mas, afinal, niio ~
liio evidente assim. Trata-se de um dommlO quanto ao qual Freud fOl
cxtremamente reservado, e e verdadeiramente curioso q~e ,ele ~iio 0
lenha identificado. A verdadeira barreira que detem 0 SU)e1tOdlante
do campo inominavel do de~ejo radical uma vez que e ~o c~mpo ~a
clestrui<;:iioabsoluta, da destrui<;:iio para alem da putrefa<;:ao, e 0 fenoI ilil

meno. Aest~tico propriamente dito uma vez que e identific'
I
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I
"
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~~ °dutros termos mostrar-Ihes-ei, no proximo tempo de nossa
cam~n a a, que na es~al~ do que nos separa do campo central do
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segund
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.
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FUN<;AO DO BEM

Santo Agostinho e Sade.
Memoria, trilhamento, rito.
o sujeito, elisiio de um significante.
Apologo do textil.
Utilidade e gozo.

( :hl'gamos, portanto, no ponto da barreira do desejo e, como anunciei
.1,1 t'dcima vez, YOUfalar-Ihes do bem. 0 bem sempre teve de se situar
I III:t1guma parte dessa barreira. Tratar-se-a, hoje, da maneira pela qual
,I ,lldlise lhes permite
articular essa posi<;:ao.
I:alar-lhes-ei, portanto, do bem e talvez fale mal, no sentido em
II1I . nao disponho de todo 0 bem POSSlVelpara lhes dizer 0 bem. Nao
1II1's falarei talvez tao bem assim, por eu mesmo nao estar suficienteIIll'l1te bem para faze-lo a altura que 0 tema compona. Mas a ideia
11.1 lIatureza depois do que eu lhes disse, faz com que eu nao me detenha
Ill'ssa contingencia acidental. Rogo-lhes que desculpem isso se voces,
110 final, nao ficarem completamente
satisfeitos.

f\ questao do bem e tao proxima quanto POSSlVelde nossa a<;:ao.Tudo
() que se opera de trocas entre os homens, e ainda mais uma interVl'll<;:ao,como a nossa, tem por costume colocar-se sob a chefia e a
.11I LOriza<;:ao
do bem - perspectiva sublime, ou ate mesmo sublimada.
( )ra, a sublima<;:ao, podeda1!10s defini-la, sob um certo angulo, como
II ma opiniao no sentido plat6nico
do termo, uma opiniao farmada de

~aneira a at,in~ir ~ que poderia ser objeto de ciencia, mas que a ciencia
nao fode atmglr la o~de ele esd .. Vma sublima<;:ao, qualquer que seja,
e ate mesmo esse ulllversal, 0 bem, pode ser considerada momentaneamente nesse parentese como sendo uma ciencia falsificada.
Na experiencia de voces tudo lhes sugere que a no<;:aoe a finalidade
do ~em lhes sejam pr~ble~aticas.
Que bem exatamente perseguem
voce~ no que se refere a palxao? Essa pergunta esta sempre na ordem
do dla de nosso con::porta~ento.
A cada instante temos de saber qual
deve ser nossa rela<;:aoefetlva com 0 desejo de fazer bem, 0 desejo de
curar. Temos de contar com ele como algo suscetivel de desencaminharnos, e, e~ muitos casos, instantaneamente.
Diria mais - poder-se-ia
de manelra ~arado~al, au ate mesmo decisiva, designar nosso desejo
como um nao-deseJo de curar. Essa expressao nao tem ourro sentido
senao 0 de nos alertar contra as vias vulgares do bem, tal como elas
se oferecem a n6s tao facilmente em seu pendor, contra a falcatrua
benefica do querer-o-bem-do-sujeito.
Mas, daf, ~e que entao des~jam voces curar a sujeito? Nao ha duvida
~e que l~tO e,absolutamente merente a nossa experiencia, a nossa via,
a no.ssa msplra<;:ao - cura-lo das ilus6es que a retem na via de seu
deseJo. Mas ate onde podemos ir nesse sentido? E, afinal, essas ilus6es
qua~do nao comportarem nada de respeitavel em si mesmas, ainda ~
preciso que 0 sujeito queira abandona-las. 0 limite da resistencia sera
aqui simplesmente individual?
Aqui se re~~loca a questao da posi<;:aodos bens em rela<;:aoao desejo.
Todas as es~ecles d: be.ns tentadores se oferecem ao sujeito, e voces
sabem que ImprudenCla haveria se deixassemos colocarmo-nos
na
postura de ser para ele a promessa de todos os bens como acessfveis a
via americana. Trata-se, no entanto, da perspectiva de um acesso ;os
bens da terra que c~man~a uma certa maneira de abordar a psicanaliseaquela que chamel de via americana -, e tambem uma maneira de se
chegar ao psicanalista e de apresentar sua demanda.
~tes de e~trar no ~roblema dos bens, quis fazer com que as ilus6es
na via do deseJo se delmeassem para voces. A ruptura dessas ilus6es
u~a questao de ciencia - de ciencia do bem e do mat e 0 casa de
~1Z~r---:-que se situa nesse campo central cujo carater irredurfvel, inelImmavel em nossa experiencia tento mostrar-lhes, ele esta vinculado
a essa interdi<;:ao, essa reserva que exploramos especialmente no ana
passado quando lhe~ falei do desejo e de sua interpreta<;:ao. Mostreilhes seu tra<;:oessenClal nesse ele nao sabia, no imperfeito, que conserva

i

, 1I111H1
radical da enuncia<;:ao, isto e, da mai~ profunda rel:-<;:a?do
"1,11') com a articula<;:ao significante. Quer dlzer qu~ ele nao e seu
,
111", p6rem a suporte,
uma vez que ele nao sabena supurar suas
~11I""qiitncias. E em rela<;:aocom a artic~la<;:ao significante que ele,
111110
sujeito, surge como sua conseqii~nCla.
a
1),1 mesma maneira, para nos refenr a essa expenenCla fantaSlOs
\",
l"~ 'olhi produzir
para voces para exemplificar 0 campo c~,ntr~al
I, qlll' se trata no desejo - nao esque<;:am ess~s momento~ de cna<;:ao
11111.1~i(}sa
no texto de Sade, onde ele e propnamente artlculado nos
I,IIIIOS de uma jubila<;:ao diab6lica que tornam.a lei~ura intole~a:el,
ltO
'\"'
.1 maior crue}dade e que s.ua s~rte seja brandlda
dlante do sur ,
,I, I I sabendo. E diante do mfehz que se prossegue 0 complo. q.ue
1111 I'Ollcerne. 0 valor dessa fantasia e aqui de suspender 0 sUJelto
I IlllL'lToga<;:aomais radical,
a um ele ~ao sab~a derradeir.?, uma vez
'\' w, 'x:pressando-se dessa maneira no Imperfelto, a ques,t~?, colocada
I \ II lIltrapassa. Rogo-lhes que se lembrem aq~i da an:blgUldade q~e
I ,.x \)l;riencia lingulstica
revel a quanto a esse, Imp~rfelto, em Frances:
I )1I,llldo se diz un instant plus tard, la bombe eclatazt, urr:mstante mazs
I,/I'r/I' e a bomba explodia, isso pode querer dizer ~uas co:sas - ou bem
11('1ivamente que ela explodiu, ou bem que algo mtervelO fazendo com
'A'

'

'I"I' cia nao explodisse.
','.i-nos portanto no tema do bem. Ess~ tema nao e ~e ontem e
'"ll1pre dizer que as mentes da epoca, cups preocupa<;:oes - sabe
I) 'liS por que _ nos parecem um tanto ultrapassa~as, tem, no
, 111:lllto, de vez em quando, certas articula<;:6es b~m mteressantes
,.•,llre isso. Nao me repugna evidencia-las, por mals estranhas que
""j,lm, pois, uma vez trazidas aqui em seu contexto, sua abstra, ,Ill totalmente
aparente nao nos consegue deter. E quando santo
Agostinho, no livro VII de suas ConfissOes, capitulo XII, escrev: as
"q;uintes coisas, nao acho que isso deva apenas recolher de voces a
II\dulgencia de um sorriso.
Que tudo

0

que e, e bom, sendo obra de Deus.

Compreendi tambem que todas as coisas que se corrompem sac boas e
que assim elas nao se poderiam corromper se fossem soberanamente bo~s;
lampouCo seria possivel que elas se corrompessem se nao fossem boas. POlS,
sc elas tivessem uma bondade soberana, seriam incorruptiveis, e, se ,elas
Ilao tivessem nada de bom, nada haveria nelas capaz de ser corrompldo,

posto que a corrups:ao danifica 0 que corrompe, e que ela nao poderia
danificar senao diminuindo 0 bem delas,

E aqui

que come<;:a 0 nervo do argumento,

tradu<;:ao Garnier.

Assim, ou a corrups:ao nao traz dano algum, 0 que nao se pode sustentar, ou todas as coisas que se corrompem perdem alguns bens, 0 que e
indubitavel. Pois se elas tivessem perdido tudo 0 que tern de born, elas
nao seriam mais nada, Em outros termos, se ainda elas subsistissem sem
poderem mais ser corrompidas, elas estariam num estado mais perfeito
do que estavam ames de rer perdido tudo 0 que tern de born, pois elas
permaneceriam sempre num estado incorrupdvel.
Penso que voces apreendem 0 nervo, ou ate mesmo a ironia do
argumento, e tambem que e precisamente isso que colocamos como
questao, Se e intoleravel se dar COnta de que, no centro de todas as
coisas, tudo 0 que elas tem de bom esra subtraido, 0 que dizer do
que resta, que e ainda alguma coisa, outra coisa? A questao retumba
atraves dos seculos e das experiencias, e a reencontramos em A histdria de Julieta, com a exce<;:aode que ela se encontra, como deve estar,
vinculada a Lei, e, isso, de maneira nao menos esquisita. Desejo deter
as mentes de voces nessa esquisitice, pois, e da propria esquisitice da
estrutura que se trata, Escreve Sade:
Os tiranos jamais nascem senao na anarquia, 56 os vedes elevarem-se a
sombra das leis, autorizarem-se delas. 0 reino das leis e ponamo vicioso,
e ponamo inferior ao da anarquia, A maior preva do que estou avans:ando
e a obrigas:ao em que 0 governo se enconrra de mergulhar, ele mesmo, na
anarquia quando quer refazer sua constituis:ao. Para revogar suas antigas
leis, ele e obrigado a estabelecer urn regime revolucionario onde nao ha
absolutamente lei. Nesse regime nascem, no final, novas leis, mas 0 segundo e necessariamenre menos pure do que 0 primeire, po is foi precise
operar este primeire bern, a anarquia, para chegar ao segundo bern, a
constituis:ao do Estado.
Forne<;:o-lhes isto como um exemplo fundamental. A mesma argumenta<;:ao formulada pOl' mentes certamente afastadas umas das outras
pOl' Sllas preocupa<;:6es mostram-lhes simplesmente que certamente
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A repetic;:ao da necessidade, como uma certa pessoa articulou,
" I'"lriona, na psicologia freudiana, como ocasiao da necessidade de
" III I i(;:io; ou mais exatamente,
da compulsao de repetic;:ao. 0 nervo
,1,1IWl1samento freudiano, tal como, enquanto analistas, efetivamente,
III Illllcamos em funcionamento quer assistamos ou nao ao seminario,
'1"(' a func;:ao de memoria, a rememorac;:ao, e rivale 0 minimo
I IIII'~l' possa dizer das satisfac;:6es que ela e encarregada de assegutar.
I 1.1lnmporta sua dimensao propria, cujo alcance vai mais alem des sa
1llI,t1idade de satisfac;:ao. A tirania da memoria, e isso que se elabora
Ild'lllilo que podemos chamar de estrututa.
, I;t! e a novidade, 0 corte, ao qual e impossivel nao dar relevancia
, lJllisermos ver claramenre 0 que 0 pensamenro e a experiencia freuIII,IIIOStrazem como novidade em nossa concepc;:ao do funcionamenro
1IIIIll:1I10.Quem quiser preencher essa falha poded, certamente, ainda
1."('1" a observac;:ao de que a natureza mosrra ciclos e retornos. Dianre
Ibsa objec;:ao, eu nao gritaria que isso e uma loucura, indico-Ihes sim1IIl'sll1enreos termos pelos quais voces se poderao defronrar com isso.
Urn ciclo natural e talvez efetivamente imanente a tudo 0 que
, xiSle. Alias, ele e exrremamenre diverso em seus registras e niveis. Mas
IOI',n-lhes que se detenham no corte que 0 simples fato de 0 homem
',('I" 0 suporte da linguagem
inrroduz na ordem da manifestac;:ao do
11,;tIque 0 ciclo comporta.
Sua relac;:aocom urn par de significanres e suficiente, tal como, par
, xl'll1plo, tomando uma referencia tradicional em estado de esboc;:o,
II yin e 0 yang, ou seja, dois significanres dos quais urn e concebido
I OIllOeclipsado pela subida e pelo retorno do outro nao me atenho
oem ao yin nem ao yang, voces podem tomar simplesmenre 0 seno e
II co-seno. Em outros termos, a estrutura engendrada pela memoria
ILIOdeve mascarar para voces, em nossa experiencia, a esrrutura da
1"'6pria memoria, dado que ela e feita de uma articulac;:ao significante.
!In omitir isso, voces nao podem absolutamenre sustenrar esse registro
I'sscncial na articulac;:ao de nossa experiencia, ou seja, a autonomia, a
dominancia, a instancia como tal da rememorac;:ao no nivel, nao do
'l'al, mas do funcionamenro do principio do prazer.
Nao se trata absolutamente aqui de uma discussao bizanrina, e, se
,Iqui criamos uma falha e urn abismo, inversamente, preenchemos alhures
o que se apresenrava igualmenre como falha e como abismo. E aqui que
I)odemos nos dar conra de onde reside 0 nascimenro do sujeito como tal,
clljo surgimento nao pode ser justificado em nenhum outra lugar.
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Eu Ihes disse, a finalidade da evolw;:ao de uma materia em dire<;:aoa
consciencia e uma no<;:aomistica, inapreensivel e, propriameme falando,
indetermimivel historicameme, Nao ha nenhuma homogeneidade de
ordem no aparecimento dos fenomenos quer sejam premonitorios, previos, parciais, preparatorios a consciencia, e uma ordem natural qualquer,
ja que e justameme de seu estado arual que a consciencia se manifesta
como fenomeno cuja reparti<;:ao e absolutameme erratica e, quase diria,
esparsa. Enos niveis mais diferemes de nosso comprometimemo
com
nosso proprio real que a mancha ou 0 toque de consciencia aparece, sem
que haja nenhuma continuidade, nenhuma cominuidade da consciencia.
Freud deteve-se mais de uma vez nesse fato, ressaltando sempre 0 carater
nao funcionalizavel do fen6meno da consciencia.
Em compensa<;:ao, nosso sujeito, em rela<;:aoao funcionamento da
cadeia significante, tern urn lugar totalmeme solido e quase que discernivel na historia, A fun<;:aodo sujeiro em seu aparecimento, do sujeito
original, do sujeito detecdvel na cadeia dos fen6menos, fornecemos
dela uma formula totalmente nova e suscetivel de urn discernimemo
objetivo. 0 que urn sujeito represema original mente nao e outra
coisa senao isto - ele pode esquecer. Suprimam esse ele - 0 sujeito
literalmente, em sua origem, e como tal, a elisao de urn significame,
o significame saltado na cadeia.
Tal e 0 primeiro lugar, a primeira pessoa. Aqui se manifesta como tal
o aparecimento do sujeito, que faz com que se sima de perto por que
e em que a no<;:aodo inconscieme e central em nossa experiencia.
Partam disso e verao a explica<;:ao de muitas coisas, nem que seja
dessa singularidade na historia que se chamam ritos. Quero dizer esses
ritos por meio dos quais 0 homem das civiliza<;:6esditas primitivas se
acredita obrigado a acompanhar a coisa mais natural do mundo, ou
seja, 0 retorno dos ciclos precisameme naturais, Se 0 imperador da
China nao faz 0 suko do arado tal dia da primavera, 0 ritmo das esta<;:6escorromper-se-a. Se a ordem nao for conservada na Casa Real, 0
campo do mar invadira 0 campo da terra. Ainda temos a ressonancia
desse fato no final do seculo XVI, em Shakespeare. 0 que e isso emao
senao a rela<;:aoessencial que liga 0 sujeito as signifidncias; eo instaura originalmeme como responsivel pdo esquecimento? Que rela<;:ao
pode haver entre 0 homem e 0 retorno do nascer do sol? - se nao e
que, como homem falame, ele se susteme numa rela<;:aodireta com
o significame. Evocando seu mito, a posi<;:aoprimeira do homem em
rela<;:aoa natureza nada mais e do que aquela de Chamecler - tern a
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11'11' mc que e nesse registro que Sartre pretende levar as coisas ate
II lilt i1110termo, e se for esse seu empreendimento,
se ele 0 realizar
I. 111.IIH;iraexaustiva, a obra tera certamente sua utilidade.
I.\.\.1 relac;:aofundamental, ele a define a partir da raridade, como 0 que
1111111.1.\
condic;:ao do homem, como 0 que 0 faz homem em sua relac;:ao
"III \llas necessidades, Para urn pensameoto que visa a uma transparencia
"I dl'l i .<) total, isso e justamente algo bem obscuro como Ultimo termo,
1'1 II,ISSO
que talvez tenhamos dado urn soprinho nesse pano, raro ou nao,
'IIII', ,\0 faze-lo flutuar, permite situi-lo de maneira menos opaca.
I':ssepano deu para muita manga entre os analistas ao teotarem ver
"I jilt de simboliza, dizendo-nos
que ele mostra e esconde ao mesmo
I' IlIpO, que 0 simbolismo
da roupa e urn simbolismo valido, sem que
, III I1cnhum momenta possamos saber se 0 que se trata de fazer com
I ',,\l' falo-pano e de revelar ou de escamotear. A bivalencia profunda de
11111:\
daborac;:ao analitica sobre 0 simbolismo da roupa permite tomar
I nlcdida do impasse da noc;:ao do simbolo, tal como foi manejada ate
"qui na analise. Sevoces puderem ter as maos 0 pesado volume do IjpJ6
'III ' foi feito para 0 quinto aniversirio de Jones, vedo urn artigo de
1:liigel sobre 0 simbolismo das roupas, onde encontrarao os impasses,
.Iinda mais retumbantes, quase caricaturalmente exagerados, que, no
,'dl imo numero publicado de nossa revista, coloco em evidencia na
47
.ll'liculac;:ao feita por Jones sobre 0 simbolismo.
Seja como for, tudo 0 que foi dito de besteira em tome desse simholismo nos leva, cootudo, a algum lugar. Algo se esconde at atras, que
I" sempre, pelo que parece, 0 danado desse falo, Somos aqui trazidos de
volta para algo que se poderia talvez esperar que tivesse sido pensado
<ksde 0 inkio, ou seja, a relac;:aodo pano com 0 pelo que falta - mas que
"certo que nao nos falta em toda parte. Nisto, hi justamente urn auror
psicanalitico para nos dizer que todo esse pano nada mais e do que uma
cxtrapolac;:ao, um desenvolvimeoto do tosao da mulher, dado que ele nos
csconde que ela nao 0 possui. Esses efeitos de revelac;:aodo inconscieote
lrazem sempre sua dimensao comica. Entretanto, nao e completamente
lanta, e acho isso ate mesmo bem bonito como ap610go.
Talvez isso pudesse comportar urn pouquinho de fenomenologia
referente a func;:ao da nudez. A nudez e urn fenomeno pura e simplesmente natural? 0 pensamento psicanalitico inteiro esra at para nos
mostrar que nao. 0 que ela tem de particularmente exaltante, significante por si mesma, e que ainda hi urn para alem dela que ela esconde.
Mas nao precisamos fazer fenomenologia - prefiro as fibulas.

A fabul~, nesse ~aso, poe em ce~a Adao e Eva, com a unica condic;:ao
de que ~steJa tambem presente a dlmensao do significante, introduzida
pelo Pal em su~s indica<,:oesbenevolas, Adao, dai nomes a tudo 0 que estd
a v~ssa volta, ElS, ~ntao, Adao, e eis esses famosos pelos de uma Eva que
anSlamos estarem a altura da beleza que esse primeiro gesto evoca - Adao
l~e arranca urn pelo, Tudo 0 que estou tentando mostrar-lhes aqui
glra em ~orno ~esse pelo, ~es~epelo de d. Adao arranca urn pelo daquela
que l,hee ofereclda como conJuge, esperada por toda a eternidade, e no dia
segumte, ela volta para ele - com urn casaco de visom nos ombros.
Ai est~ 0 m6vel da natureza do pano. Nao e porque 0 homem tern
menos P,elos do que os outros animais que devemos consultar tudo
o que val desencadear-se de ~ua i~dustria atraves dos tempos. 0 problem~ dos be~s se coloca no mtenor do que e a estrutura, se devemos
acredl~ar nos l~ngiiistas, No inkio, e como significante que 0 que quer
que sep se artlcula, nem que seja uma cadeia de peloso
textil ~ primeiramente
u,m texto. Ha 0 pano e - invocarei os
espmtos malS secos - Marx. E impossivel, salvo fazendo uma fabula
psicologica, esta,b~l~cer :o~o primeira nao sei que coopera<,:ao de
produtores. No mlClO ha a mven<,:ao produtora, ou seja, 0 fato de 0
homem - e por que s6 ele? - p6r-se a tran<,:ar algo, algo que nao esta
numa rela<,:ao de ~ncobrimento, de casulo em rela<,:ao a seu proprio
corpo,. m,as que val correr 0 mundo independentemente
como pano,
que ,V~lClrcular. P~r ~ue? POl'que esse pano e valor de tempo.
E lSSO0 que 0 dlStmgue de toda produ<,:ao natural. Pode-se avizinha10.d~s cria<,:oesdo reino animal, mas ele e originado como fabricado
sUJe~toa moda, a antig~idade, a novidade, ele e valor de use, de tempo:
ele e reserva de necessldade, ele esta la precisando-se ou nao dele, e e
em to~'no desse pano que se organiza toda uma dialetica de rivalidade
e partllha, na qual vao-se constituir as necessidades.
Pa.:~ apreende-lo, coloquem simplesmente no horizonte a palavra
evangel:ca em ,q~e ~ Messia~ mostra aos homens 0 que ocorre com os que
se fiam a ~r~vldenCla do Pal - Eles nao tecem nem fiam, elespropoem aos
homens a zmztarao dos lirios e dasplumagens dospdssaros, Estupenda aboli<,:ao
do texto pela fala. Como fiz notar, da Ultima vez, 0 que caracteriza essa fala
ess~ p~~vra e que e precise arranca-la do texto para poder nela ter Fe.Ma~
a hlstona do humano prossegue no texto, e no texto temos 0 pano.
gesto de sac Martinho quer dizer originalmente
isto, que 0
homem como tal, 0 homem com direitos, come<,:aa se individualizar
uma vez que nesse pano se fazem furos nos quais ele introduz a cabe<,:a

?

o

I III ~q!,lIida os bra<,:os,por meio dos quais ele come?a efetivamente
a
, "1l',lllizar como trajado, isto e, como tendo necessldades que foram
1II"I:'il;lS. 0 que bem pode haver por tr~s disso?,O que bem pode
II, I, , ,Ipcsar disso - digo apesar disso, pOlS a parur desse momento,

Ii II ~L'cada vez menos -,

continuar a desejar?
''",inos aqui na encruzilhada do utilitarismo.
.
~
l ) pcnsamento de Jeremy Bentham nao e a six:up1escontlnua<,:ao da
I I Ihora<,:aognoseologica
com a qual toda uma hnhagem se extenuou
I' 11,1I'(;duzir 0 transcendente, 0 sobrenatural de urn pretenso pro~resso
III l ollsciencia a ser elucidado. Bentham,
como 0 mostra a Teorza das
/11\'1/(',\', recentemente
valorizado em sua obra, eo homem que aborda
'1l1L'staono nfvel do significante.
A'
'
1\ respeito de todas as institui<,:oes, mas no que elas tern de fiC,tlCIO,ou
,I 1,1,
profundamente verbal, sua pesquisa consiste n~o, e~ red~z~r ~ nada
!'lIlos esses direitos multiplos, incoerentes, contradltonOS cuJa Jun~p,r~11\ II 'ia inglesa lhes da 0 exemplo, mas, pelo contrario, a partir do aruf!clO
IIIlb6lico desses termos, eles tambem criadores de textoS, em vel' o,q~e
11,1 L'111
tudo isso que possa servir para alguma coisa, i~to,e: para constltulr
111~lamenteoobjeto da partilha.Alongaelaborac;:ao hlstoncado p~oblema
I It) bem e centrada,
no final das comas, na no<,:aode como sac cnados os
11I'I1S,
dado que se organizam, nao a partir de necessidades p;~tensamente
1I,Ilurais e predeterminadas, mas enquanto fornecem matena para u~a
Il'parti<,:ao,em relac;:aoa qual se articula a dialetica do bern, na medlda
I

\'1l1que ela adquire seu semido efetivo para 0 homem.
As necessidades do homem se alojam no utiL E a parte tomada do
'1" , no texto simb6lico, pode ser de ~l?uma utilidade ..N~sse est,adio:
C
11,10ha problema _ 0 maximo de utlhdade para a malOna, tal e a.lel
~q;llndo a qual, nesse nivel, 0 problema da fun<,:~o.dos be~s se orga,11lza.
'.',stamos nesse nivel, com efeito, antes de 0 sUJelto ter m~rodu~ldo a
l ,Ibe<,:anos furos do pano. 0 pano e feito para que 0 mawr numero
possfvel de sujeitos nele introduzam ~ cabe?a e os me~bros.~
S6 que todo esse discurso nao tena sentldo se.as COlsasna~ se pu~L'ssema funcionar de outra forma. Ora, nessa COlsa, rara ou nao, mas
L'm todo caso produzida, no final das contas, n.es:~ riqueza, s~ndo :la
('orrelativa a qualquer pobreza que seja, ha no 111lClOolitra COlsaalem
de seu valor de usa - ha sua utiliza<,:ao de gozo.
,
bem se articula desde entao de uma maneira totalmente dlferente.
( ) bem nao esra no nfvel do usa do pano. 0 bem esra no nfvel disto -

o

o sujeito pode dele dispor.

o

ambito do bem e 0 nascimento do poder. A noc;:ao da disposic;:ao
do bem e essencial, e se a colocamos no primeiro plano vem a luz tudo
o que significa a reivindicac;:ao do homem que conseguiu, num certo
momento de sua hist6ria, dispor de si mesmo.
Nao fui eu, mas Freud quem se encarregou de desmascarar 0 que
quer dizer isso na efetividade hist6rica. Dispor de seus bens, todos
sabem que isso se acompanha de uma certa desordem, que mostra
suficientemente sua verdadeira natureza - dispor de seus bens e ter
o direito de privar os outros de seus bens.
Penso ser inutil fazer com que voces sin tam de perto 0 fato de que
e justamente em torno disso que 0 destino hist6rico esra em jogo. Toda
a questao e de saber em que momenta pode-se considerar que esse
processo ted seu termo. Pois e claro que essa func;:ao do bem engendra
uma dialetica. Quero dizer que 0 poder de privar os outros de seus
bens, eis urn lac;:ofortissimo de onde vai surgir 0 outro como tal.
Lembrem-se do que lhes disse, na epoca, referente a func;:ao da
privac;:ao que, desde entao, constitui ainda um problema para algumas
pessoas. A respeito disso voces sentido de perto 0 fato de que eu nao
expus nada por acaso.
Opondo a privac;:ao a frustrac;:ao e a castrac;:ao, disse-Ihes que era
uma func;:ao instituida como tal no simb6lico, no sentido em que
nada e privado de nada, 0 que nao impede que 0 bem do qual se e
privado seja totalmente real. Mas 0 importante e saber que 0 privador
e uma func;:ao imaginaria. Eo pequeno outro, 0 semelhante, aquele
que e dado nessa relac;:ao semi-enraizada no natural que e 0 estadio
do espelho, mas tal como se apresenta para n6s la onde as coisas se
articulam no nivel do simbolico. E um fato de experiencia do qual e
preciso que voces se lembrem constantemente
na analise - 0 que se
chama defender seus bens e apenas uma unica e mesma coisa que
proibir a si mesmo de gozar deles.48
A dimensao do bem levanta uma muralha poderosa na via de nosso
desejo. E mesmo a primeira com a quallidamos
em cada instante e ,
sempre.
Como conceber passar para alem dela? E 0 que prosseguirei para voces
da proxima vez mostrando-Ihes que urn repudio radical de urn certo
ideal do bem e necessario para chegar apenas a apreender em que via
se desenvolve nossa experiencia.

A

FUN<;AO DO BELO

A duplicidade do bem.
Sobre 0 potlatch.
o discurso da ciencia nada esquece.
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e muito engrac;:a 0, Juro.
IIOSfa10u dos amanhas que desencantam
-

Nao lhes parece que a unica maneira de acomodar nosso ouvido ao
~ue ressoou so se pode formular sob a forma0 que isso quer? Aonde
zsso quer chegar? Entretanto, todos adormecem no travesseiro mole
de u~ isso nao. possiveL - ao passo que nao ha nada mais possivel,
que e mesmo ISSO0 que e 0 possive!. E possivel porque 0 possivel e
o que pode responder a demanda do homem, e que 0 homem nao
sabe 0 que ele p6e em movimento com sua demanda.
temivel desconhecido para alem da linha e 0 que, no homem,
chamamos de inconsciente, isto e, a memoria do que ele esquece, E
o que ,ele .esquece - voces podem ver em que diw;:ao - e nisso que
tudo e felto para q~e ele nao pense - 0 fedor, a corrup<;:ao sempre
aberta como urn abismo - pois a vida e a podridao.
Ainda mais ha algum tempo, pois, a anarquia das formas, a destrui<;:aosegunda da qual Sade falava outro dia na cita<;:ao que destaquei,
aquela ~ue r:corre a subversao para alem mesmo do ciclo da gera<;:aocorrup<;:ao, sao para nos quest6es atuais. A possibilidade da destrui<;:ao
segund~ tornou-s: d~ repente tangivel para nos, com a amea<;:a da
anar.quia cromossomlca, que poderia romper as am arras das formas
da VIda. Os monstros obcecavam muito aqueles, os ultimos no seculo
XVIII, que davam ainda urn senti do a palavra Natureza. la faz muito
tempo agora que nao se da muita importancia aos bezerros de seis
patas, as crian<;:as de duas cabe<;:as, que, no entanto, veremos agora
talvez reaparecerem aos milhares.
E po~ isso que quando nos perguntamos aqui 0 que ha para alem
~a barreu'a resguardada pela estrutura do mundo do bern, onde se
situa 0 ponto que faz girar em torno de si mesmo esse mundo do bem
para esperar que ele nos arraste, todos, para a nossa perdi<;:ao - nossa
questao tern urn sentido, sobre 0 qual nao e vao lembrar-Ihes seu
carater terrivelmente atual.

e

o

o

que .ha para ~em dessa barreira? Nao esque<;:amos que se sabemos
que eXlste barre Ira e que existe urn para alem - do que existe para
alem dela, nada sabemos.
Dizer, como alguns sustentaram partindo de nossa experiencia, que
s~ trata do mundo do medo, e partir precipitadamente.
Centrar nossa
VIda, centrar ate mesmo nosso cuI to no medo como termo derradeiro,

11111
1'1ro _ 0 medo com seus fantasmas ja e uma defesa ~ocalizavel,
\11111
\llolc<;:ao contra algo que esti para alem, e que e preClsamente 0

I"' 11.10sabemos.

.
~'
"
I' JllsLamente no momento em que essas COIS~Ssao al ~oSSlVelse,
Ill' 111.11lLO,
envolvidas por um proibido-pensar-ntss~, que e oport~no
II 'I IhL:Snotar a disrancia e a proximidade que hgam esse POSSIVel
Iill os LextoS extravagantes que tomei este ana como pivo de uma
I. II IllIinada demonstra<;:ao, ou seja, os de Sade.
I' ,sa acumula<;:ao de horrores nao engendra em nos, nao vam~s
II I I pOl' muito tempo, mas simplesmente quando de seu uso, senao
1111
Il'dulidade e nojo, e e apenas, de passagem, num breve Bash, num
III .10, que tais imagens podem fazer vibrar em n~s esse al~o estranho
qlll 'l' chama desejo perverso, uma vez que para nos entra al 0 segundo
1.11110do Eros natural.
.'
"
,
No final das contas, toda rela<;:aoImagmana, ou ate mesmo r~al,
.II husca propria ao desejo perverso, e~ti ai apenas para nos s~genr a
IIlqllltt:ncia do desejo natural, do deseJ.o de natureza.dos sentldos, ao
II \H-m longe nessa dire<;:ao.Nesse cammho esse deseJo cede depressa,
• II primeiro que cede. E certamente com razao que 0 pen,samento
,III Iwmem moderno
busca ai 0 lineamento, 0 rastro, a partlda, u~a
I Il'da para 0 conhecimento
de si mesmo, para 0 n:isterio do deseJo,
111,1',por outrO lado, toda a fascina<;:ao ~ue ,e~se lmeamento exerce
IIhr' os estudoS tanto ciendficos como hteranos - e do qual teste1I11111ham
os deleites de Sexus, PLexus e Nexus de urn escritor ~ao se~
Idl'IILO_ termina numa deleita<;:ao assaz esteril. E bem preClso aqUl
11 ' 0 fio do metodo nos falte para que tudo 0 que pode ser elucubrado
11
11\riL:ndfico e literario nesse sentido ha muito tempo Fosse ultrapassa1IIIdc antemao, radicalmente obsoleto pelas elucubra<;:6es de al!?uem
I\' Il' L:raapenas, afinal, urn fidalgote de provincia, exemplar s,o~l~l,da
s
t1I','omposi<;:aodo tipo do nobre no momento em que seus pnvlleglO
1,1111
ser abolidos.
.'
o fato e que essa formidavel elucubra<;:ao de.h?~rores, diante da
I\1I,d se curvam nao apenas os sentidos e as posslblhdades humanas;
III.ISa imagina<;:ao, nao e estritamente na~a em rela<;:aoao que se vera
Iit'l ivamente em escala coletiva se expiodir 0 grande, 0 real desenca1,,",lmento que nos amea<;:a. A unica diferen<;:a que ha entre as, exo:hllantes descri<;:6es de Sade e uma tal catistrofe e que na motlva<;:ao
dl'SLanao entrara nenhum motivo de prazer. Nao sao os perversos que
,I dcsencadearao, mas os burocratas, de quem nao interessa saber se

serao bem ou mal-intencionados.
Sera desencadeada por uma ordem
e isso sera perpetrado segundo as regras, as engrenagens, os escaloes:
as ~ontades ~obradas, abolidas, curvadas por uma tarefa que perde
aquI se.u sentl~o,' Essa t~refa sera a reabson;:ao de urn insondavel dejeto
devolvldo aqUl a sua dImensao constante e ultima para 0 homem.
Nao esque<;:amos que efetivamente essa e desde sempre uma das
dimensoes onde se pode reconhecer 0 que 0 doce sonhador chamava
gentilmente de hominizariio doplaneta. No que tange ao reconhecimento da passagem, do passo, da marca, do rastro, da palma do homem
~odemos ficar tranqiiilos - Ia onde encontramos uma acumula<;:ao
tltanesca de conchas de ostras, nao pode manifestamente deixar de ser
que homens passaram por la. La onde ha uma acumula<;:ao de dejetos
em des~rdem ha homem. As epocas geologicas deixaram, elas tambem,
seus de)etos que nos permitiram reconhecer uma ordem. 0 monte de
lixo - eis uma das faces que conviria nao deixar de reconhecer da
dimensao humana.
Ap6s ter deline~do esse tumulo no horizonte do bern, do bem geral,
do bem ~a comullldade, vamos retomar nosso caminhar no ponto em
que 0 deIxamos na ultima vez.

o

que comporta 0 horizonte do bern, a partir do momento em
que el~ foi desmistifica~o desse erro de julgamento cujo exemplo
lhes de.1 em santo Agostlnho? Seu raciodnio - ou seja, que e pelo
procedIme~t~ m~ntal da subtra<;:ao do bem ao bem que se chegaria a
refutar a eXIstencIa de qualquer ontra coisa alem do bem no ser, sob 0
pretexto de ~que 0 irr.edutivel, sendo entao mais perfeito do que 0 que
era antes, nao podena ser 0 mal -, bem que esse raciodnio de santo
~go~tinho nao de~xe de nos surpreender, e poder-se-ia perguntar 0 que
slg~lfica 0 apareCImento hist6rico de uma tal forma de pensamento.
DeIxo a questao em aberto.
Da ultima vez, definimos 0 bem na cria<;:aosimb6lica como 0 initiu.m ~e onde parte 0 destino do sujeito humano em sua explica<;:aocom
o slglllficante. A verdadeira natureza do bern, na profunda duplicidade,
resulta do fato. de ele nao ser pura e simplesmente bem natural, resposta
a uma necessIdade, mas poder possivel, potencia de satisfazer. Dai,
toda a rela<;:ao,do homem com 0 real dos bens se organiza em rela<;:ao
ao poder que e 0 do Ontro, 0 ontro imaginario, de priva-lo.
.Retomemos aqui os term os em torno dos quais organizei, no primelro ana de meu comentario dos Escritos tecnicos de Freud 0 eu ideal
e 0 ideal do eu, e que retomei em meu grafo. 0 I maiusc~lo designa

1.llllIiflca<;:ao ao significante da onipotencia, do ideal do eu. Por
1111111
I.ldo, enquanto imagem do ontro, ele e a. Urbild do.eu, a forma
II 1IIIIiva a partir da qual 0 eu se modela, se.lllstala, s.e lllstaura em
II I r IIIH;:oesde pseudodominio.
Agora, defilllremos 0 Ideal do eu do
llil 110como representando
0 poder de fazer 0 bern, 0 qual abre e~
I 111l'.\1110
esse para alem que constitui hoje nossa questa~ - como e
I'" (vel que a partir do momenta em que tudo se orgalllza em tor~o
! I"
Ilolier de fazer 0 bern, algo totalmente enigmatico se proponha a nos
1111\retorne sem cessar de nossa propria a<;:ao,como a amea<;:ase~pre
• I, ',I t'l1te em nos de uma exigencia de conseqiiencias des~onheClda~?
I )11,11110
ao eu ideal, que e 0 ontro imaginario, que temos dlante d~ nos
1111
III 'smo nivel, ele representa por si mesmo aquele que nos pnva.
Ncsses do is polos da estrutura<;:ao do mundo dos bens, 0 que vemos
.I, IllIl'ar-se?
1'01'urn lado, a partir do desvelamento ao qual a revela<;:aoda filo1111.1
'Iassica chega, isto e, a partir do momenta em que Hegel, como
, .1i'I., e recolocado de pe, a guerra social se revela co~o send~ 0, ~o
11111·Iho que confere seu sentido ao segmento esclareCldo da hlstona
III!,\l'ntido classico do termo.
Ilor ontro lado, na ontra extremidade, aparece algo que se apresenta
11,11,1
nos como uma interroga<;:ao que permite a esperan<;:a.
I

1\ pcsquisa ciendfica, exercendo-se no terreno daquilo que cham~m
I"oblematicamente
de humano, descobriu para nos que ha. mUlto
11'lllpO,e fora do campo da historia classica, 0 homerr; ~e socleda~es
11.10historicas, pelo que se acredita, deu a luz uma pratlca c?nceblda
101110tendo uma fun<;:aosalutar na manuten<;:ao da rela<;:aollltersub11'1
iva. A nosso ver isso e como 0 pedregulh~ f:i~o miracu,l~samente
11,1
r:l nos indicar que nem tudo esra preso na d~aletlca necess~~la da luta
11('losbens, do conflito entre os bens, e da catastrofe necessana ~ue ela
l'llgcndra, e que existiram rastros, do .mundo ~ue estamos pesq~l~ando,
'1"C mostram positivamente que fO! concebldo que a destrUl<;:aodos
11\'l1scomo tal poderia ser uma fun<;:aorevelado~a de valor.
Penso que todos voces sao suficientemente
lllformados para que
, na~0 tenha de lhes recordar 0 que e 0 potlatch. Indico brevemente
III
d
.~
'I' IC se trata de cerimonias rituais que comportam a estrul<;:aoexterna

de bens diversos, bens de consumo ou b
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I',II,I nos, no discurso da comunidade, do bem geral, lidamos com
, II 1I0Sde um discurso da ciencia onde se mosrra pela primeira vez
I Llda a pQtencia do significante como tal. Essa questao e propria111,1111'
,I 110ssa.Para nos se coloca a questao que esta subjacente a ordem
I 11l'llsamento que tento desenrolar aqui diante de voces,
( ) dcsenvolvimento repentino, prodigioso da potencia do signifi11111',
do discurso que surge das pequenas letras das matematicas, e que
,I IIl'n.:ncia de todos os discursos ate entao sustentados, torna-se uma
.lit 11,1~'iosuplementar. Em que? No fato de tratar-se de um discurso
JlI' , pot' estrutura, nada esquece. E por isso que ele se diferencia do
II , IIt'SOda memoriza<;:ao primeira que prossegue em nos sem que
Itll,llllOS,do discurso memorial do inconsciente cujo centro esca au, 1111"
cujo lugar e situado pelo ele nlio sabia que e propriamente 0 sinal
,I, .,.1omissao fundamental onde 0 sujeito vem situar-se. 0 homem
1IIII'IH.leu,num dado momento, a lan<;:are a fazer circular, no real e no
1llIllldo, 0 discurso das matematicas que, este, nao teria procedimento
I III '110Sque nada Fosse esquecido,
Basta que uma pequena cadeia
1I',lIir\cante comece a funcionar baseada nesse principia para que as
'111'.b continuem
exatamente como se funcionassem sozinhas, a tal
1"11110que ficamo-nos perguntando se 0 discurso da fisica, engendra,III pcla onipotencia do significante, vai confinar com a integra<;:ao da
~~,IIureza ou com sua desintegra<;:ao.
Isso complica singularmente 0 problema de nosso desejo, ainda que
',11,1certamente apenas uma de suas fases. Digamos que, para aquele
IJlll' Ihes fala, e ai que se situa a revela<;:aodo carater decisivo, original
till
lugar em que se situa 0 desejo humano na rela<;:aodo homem com
II .,ignificante.
Essa rela<;:aopode destrui-lo?
Pcnso que voces puderam ouvir naquilo que lhes foi relatado da
Illl·dita<;:aode urn discipulo de Freud, muito fino, aberto, culto, porem
11,10completamente genial, que e precisamente para isso que tende a
1111 'stao do sentido da pulsao de morte. E muito exatamente na medida
1'111 que essa questao esta Iigada a historia que 0 problema
se coloca. E
Ililla questao para aqui e agora, e nao ad aeternum,
E porque 0 movimento do desejo esta transpondo a linha de uma
l,.,pccie de desvelamento que 0 advento da no<;:aofreudiana da pulsao
IIe morte tern seu sentido para nos. A questao se coloca no nivel da
1l'la<;:aodo ser humano com 0 significante como tal, dado que no nivel
elo significante to do 0 ciclo do ente (itant) pode ser recolocado em
tjllcstao, inclusive a vida em seu movimento de perda e de retorno.

E justamente

isso que confere seu sentido, nao menos tragico, aqui10 que ocorre de n6s, analistas, sermos os portadores, 0 inconsciente
em seu ciclo pr6prio se apresenta atualmente, para n6s, e em bora seja
discernido enquanto tal, como 0 campo de urn nao-saber. E, no entanto, nesse campo em que temos todos os dias de operar, nao podemos
deixar de reconhecer 0 seguinte, que esta ao alcance de uma crianc;:a.
desejo do homem de boa vontade e de fazer bern, de fazer 0
bern, e aquele que vem ao encontro de voces, e para encontrar-se bern,
para se encontrar em concordancia consigo rnesmo, para ser identico,
conforme a alguma norma. Ora, voces sabem 0 que encontrarnos, no
entanto, a margem, mas por que nao no horizonte, do que se desenvolve
diante de n6s como 0 que e dialetica e progresso do conhecimento
de seu inconsciente. Na margem irredutivel, assim como no horizonte de
seu bem pr6prio, 0 sujeito se revela ao misterio jamais inteiramente
resolvido do que e 0 seu desejo.
A referencia do sujeito a qualquer outro, qualquer que seja ele,
tern algo de derris6rio, quando 0 vemos - n6s que vemos afinal das
contas alguns, e ate mesmo muitos - referir-se sempre ao outro como
a alguem que, este sim, vive no equilibrio, que e em to do caso mais
feliz do que ele pr6prio, que nao se coloca questoes e dorme urn sono
descansado. Nao precisamos ter visto 0 outro, tao s61ido, por melhor
assentado que esteja, vir estender-se em nosso diva para saber que essa
miragem - essa referencia da dialetica do bem a urn para alem, que
para ilustrar 0 que Ihes quero dizer, eu chamaria de 0 bem, nao toque
nisso - e 0 pr6prio texto de nossa experiencia.
Diria mais - esse registro de urn gozo como sendo 0 que nao
e acessivel senao ao outro e a unica dimensao na qual poderiamos
situar esse mal-estar singular, que creio - talvez eu me engane - ser
a lingua alema a unica que soube anotar, assim como outras nuances
psicol6gicas da hiancia human a, sob 0 termo Lebensneid.
Nao se trata de urn ciume banal, trata-se de urn ciume que nasce
num sujeito em sua relac;:aoa urn outro, uma vez que esse outro e tido _
por participar de uma certa forma de gozo, de superabundancia vital,
percebida pelo sujeito como 0 que ele mesmo nao pode apreender pela
via de nenhum movimento afetivo, nem mesmo 0 mais elementar.
Nao e deveras singular, estranho, que urn ser se dedique a ciumar no
outro, indo ate 0 6dio, ate a necessidade de destruir, 0 que ele nao e
capaz de apreender de rnaneira alguma por nenhuma via intuitiva? 0
discernimento, quase que conceitual, desse outro pode bastar, sem nada
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Essa relac;:ao singular e ambigua. Por urn lado, parece ser possive!
que 0 horizonte do desejo seja eliminado do registro do belo. E, no
entanto, por urn outro lado, ele nao deixa de ser manifesto, e como
foi dito desde 0 pensamento da Antiguidade ate SaDTomas, que sobre isso fornece formulas muito preciosas, que 0 belo tern por efeito
suspender, rebaixar, desarmar, diria eu, 0 desejo. A manifestac;:ao do
belo intimida, proibe 0 desejo.
Nao quer dizer que 0 belo nao possa com 0 desejo, em tal momento, se conjugar, porem, muito misteriosamente, e sempre sob essa
forma, que nao posso designar de Outra maneira senao chamando-a
por urn termo que traz em si a estrutura da passagem de nao sei que
linha invisivel0 ultraje. Parece, todavia, que e da natureza do belo
permanecer, como se diz, insensivel ao ultraje, e isso nao e urn dos
elementos men os significativos de Sua estrutura.
Mostra-lo-ei, igualmente, para voces, no detalhe da experiencia
analitica, e com referencias que lhes permitirao ficar atentos quando
de sua passagem numa sessao de analise. Voces podem, com uma certeza de cOntador Geiger, discerni-lo nas referencias ao registro estetico
que 0 sujeito lhes da em suas associac;:oes, em seu monologo desatado,
entrecortado, seja sob a forma de citac;:oes,seja de recordac;:oes escolares.
E claro que voces nao lidam 0 tempo todo com criadores, lidam porem
com pessoas que tiveram algumas relac;:oescom 0 campo convencional,
diria, da beleza. Voces podem estar certos de que essas referencias, a
medida que aparecem mais singularmente esporadicas, decisivas com
respeito ao texto do discurso, SaDcorrelativas de alguma coisa que se
presentifica nesse momento ai, e que e sempre do registro de uma
pulsao destrutiva. E no momento em que vai aparecer manifestamente
num sujeito, no relato de urn sonho por exemplo, urn pensamento que
se chama de agressivo com respeito a urn dos termos fundamentais
de sua COnstelac;:aosubjetiva, que ele tirara para voces, segundo sua
nacionalidade, tal citac;:ao da Biblia, tal referencia a urn autor, classico
ou nao, tal evocac;:ao musical. Indico-lhes isso hoje para mostrar que
nao estamos longe do texto de nossa experiencia,

o

belo em sua func;:aosingular em relac;:aoao desejo nao nos engoda,
contrariamente
a func;:ao do bem. Ela nos abre os olhos e talveznos
acorn ode quanto ao desejo, dado que ele mesmo esta ligado a uma
estrutura de engodo.
Voces ja estao vendo esse lugar ilustrado pela fantasia. Se ela e urn
bem-niio-toque-nisso, como lhes dizia ha pouco, a fantasia e, na estrutura
desse campo enigmatico, urn belo-niio-toque-nisso,
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A posiyao de Antigona se situa com relayao ao bem criminoso.
preciso urn carater inconsiderado nas rijezas de nosso
tempo para se atacar de novo, ousaria dizer, esse tema focalizando a
figura do tirano.

E certamente

Retomaremos jUntos, entao, 0 texto de Antigona, que nos permitira
indicar urn momento essencial por meio do qual nos tranqiiilizaremos
em nossa investigayao referente ao que 0 homem quer e aquilo COntra 0
qual ele se defende, uma referencia essencialveremos 0 que significa
uma escolha absoluta, uma escolha que nenhum bem motiva.

A

ESSENCIA DA TRAGEDIA

UM COMENTARIO

DA ANTfcONA

DE S6FOCLES

Sentido ria catarse.
Fraqueza de Hegel.
Funriio do Coro.
1Ioto de Goethe.

111·.·.(· que lhes falaria hoje de Antigona.
N.IO somos nos que, por meio de algum decreto, fazernos de An"f/llrI
urn ponto de virada em nossa materia, a etica. Ha muito tempo
'III' ~. sabe disso, e mesmo aqueles que nao 0 notaram nao deixam
.I, \,Ibcr que, de alguma forma, isso esta presente na discussao dos
.I111110S. Quem nao
capaz de evocar Antigona em to do conflito que
""', d ilacera em nossa rela<;:aocom uma lei que se apresenta em nome
.II I omunidade como uma lei justa?
( ) que pensar do que os doutos disseram sobre esse tema? 0 que
I" 1I~.lrdisso quando se refaz 0 percurso para si e para aqueles a quem
, Lila?
Pois bern, tentando nada deixar escapar do que creio ser impor11111" naquilo que se articulou em torno desse exernplo, tentando
11.111
priva-Ios, nem a mim, da ajuda que eu poderia extrair desse
Illllgo percurso historico, tive freqiientemente
a impressao de me
I'l'I'dcr em circunlocu<;:oes aberrantes. Pois elas sao bem estranhas,
'·'.\.IS opinioes que se veem formuladas,
no decorrer dos tempos, na
I ',I ri 1 ados
grandes.

e

Antigona e urn.: tr~gedia, e a tr~gedia esta presente no primeiro plano
de nossa expenenCla, ados analtstas, como e manifesto nas referencias
que F~eud ~ .impelido pela necessidade dos bens oferecidos por seu
cont,e~do mItlcO - encontrou em Edipo, mas tambem em outras
traged~as. Ese ele nao destacou mais expressamente a de Antigona, nao
quer dlZer que ela nao possa ser evidenciada aqui, nesta encruzilhada
para onde eu trouxe voces. Ela aparece a nos como ja 0 era aos olhos de
Hegel, m~s ?um.outro senti do - a tragedia de SOfodes que talvez
deva ser dlStmgUlda das demais.
Ai~da mais p~l~ origem do que por seu vinculo com 0 complexo
de EdIpO, a tragedla se encontra na raiz de nossa experiencia, como
testemunha sua palavra-chave, a palavra pivo catarse.
Para os ouvidos de voces, essa palavra esta certamente mais ou
menos. ,estreitamente vinculada ao termo de ab-rear;:ao, que sup6e
como Ja superado 0 problema que Freud articula em sua obra inaugural com Breuer, 0 da descarga - descarga em ato, ou ate mesmo
descarga.motora, de algo que na~ e simples de definir, e onde nao podemos dlZer que 0 problema esteJa para nos resolvido _ descarga dizem, de un:a emor;:ao que pe~maneceu suspensa. Trata-se do seguint~uma emor;:a?, urn traumatlsmo po de deixar para 0 sujeito algo em
~usp~nso, e ISSOenquanto urn acordo nao for encontrado. A nor;:ao de
msat~sfar;:~oe sU~~iente para preencher 0 papel de compreensibilidade
que e aqUl requlsltado.
Releiam. as primeiras paginas de Breuer e Freud, e verao, a luz do
que tento dIvar para voces em nossa experiencia, 0 quanto e impossiveJ
P?r or.a contentar-se com a palavra satisfar;:ao, admitida na materia, a
dlZer slmplesmente, como 0 faz Freud, que a ar;:aopode ser descarregada
nas palavras que a articulam.
A ~~tars~ vinculada, pOl' esse texto, ao problema da ab-rear;:ao,
e ~ue Ja esta expressamente invocada em segundo plano tern sua
ongens na Antiguidade, centradas na formula de Aristotele~ no iniciO'
do S~xto.c~pitulo de sua Poetica, em que este articula amplamente 0
que e eXlgIvel na ordem dos generos para que uma obra seja definida
como uma tragedia.

. 0 trecho e longo, e teremos de vol tar a ele. Trata-se das caracteristlcas .da trage~i~, de sua composir;:ao, do que a distingue, por exemplo,
do dlscurSO epIco. Reproduzi para voces, nO'quadro-negro,
apenas 0

111111,(lS ultimos term os desse trecho em que Aristoteles mostra 0
II IIi 1)1'1 ivo final, 0 que se chama, na articular;:ao causal, de seu telos.
I II 1IIII11ula- di'eleou kai phobou perdinousa ten ton toiouton pathe,11/ Idlharsin, meio que efetua pela piedade
e pelo temor a catarse
IIIIX()'s semelhantes a esta.
I .I~ palavras, que parecem simples, provocam no decorrer dos
"'1" 1', II ma vaga, urn mundo de comenrarios, cuja historia nao posso
III IIwsrno sonhar em trar;:ar aqui para voces.
I 1'111(.',
nessa ordem, lhes forner;:o aqui de minhas pesquisas e semI I I (llhido e circunstancial.
Traduz habitualmente essa catarse por
I '11111110purgafaO. E igualmente para nos, sobretudo para nos os
.111Il~, 'sse termo adquire, desde os bancos da escola dita secundaria
Iii 'I11.listodos nos aqui mais ou menos passamos, uma ressonancia
"I 1111
ica molieresca, na medida em que 0 molieresco nao esra aqui
II III 11.ll'atraduzir 0 eco de urn conceito medico muito antigo, aqueles
I' I 1111'l'cgandoos termos do proprio Moliere, comporta
a eliminar;:ao
1IIIIIIorespecantes.
lol(ll'sd.longe do que 0 termo e feito para evocar, mas existe uma
1111
I IIdl 'xao, e para faze-Ios percebe-Ia imediatamente,
bem posso ate
11111
11,11() que 0 percurso de nosso trabalho presentificou recentemente
II I ""l c:s sob 0 nome de cataros.
t lo,l ;haros, 0 que e isso? Sao os puros. Katharos e urn puro. E 0
11111,'111sua ressonancia original, nao significa primeiramente ilu1Ii11"I(I,
descarga, mas purificar;:ao.
.,
I ~IIl ontexto daAntiguidade,
certamente que 0 termo de catarse Ja
I I I 11
'I"' 'gado numa tradir;:ao medica, em Hipocrates, com urn sentido
I'" ',\,llIlcnte medico, mais ou menos vinculado a eliminar;:6es, des"I: I'. I('lomo ao normal. Mas, por outro lado, em outros contextos,
II I I. vinculado
purificar;:ao e especialmente
purificar;:ao ritual.
I I II II" 1.1:t1n bigiiidade que nao somos os primeiros, voces bem podem
'"'11',111,11",
a descobrir.
1'11,1 'vocarmos urn nome, dir-Ihes-ei que no seculo XVI urn tal
I I, III', 1,,1111
bin, retomando Aristoteles, coloca a funr;:ao da tragedia, eo
11111111
l'l'l'imonial da purificar;:ao, no primeiro plano. Nao se trata de
II I I '1"' ·Ie tenha mais razao do que urn outro, mas simplesmente
I I" 111111:11'
0 espar;:o onde e colocada a interrogar;:ao.
I" 1.110, nao esquer;:amos de que 0 termo de catarse permanece
11/111.11111
'nte isolado na Poetica, onde 0 recolhemos. Nao que ele
II 11111,\(.j:J desenvolvido e comentado, mas ate a descoberta de urn
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novo papiro, nada saberemos sobre ele, Pois, suponho que saibam, da
Poitica temos apenas uma parte, aproximadamente a metade, E na metade que temos, nao hi nada mais alem desse trecho que nos fala da catarse. Sabemos que hi mais sobre ela, pois Aristoteles diz, no livro VIII
na numera<;:ao da grande edi<;:aoclissica Didot da Politica - Essa catarse
sobre a quaL me expLiquei em outro Lugarna Poetica, Trata-se, no livro VIII,
da catarse com respeito a musica, e e al que, devido ao acaso das coisas,
aprendemos muito mais sobre ela,
A catarse e aqui apaziguamento, obtido a partir de uma cerra musica,
da qual Aristoteles nao espera 0 efeito etico, nem tampouco tal efeito
pritico, mas 0 efeito de entusiasmo, Trata-se entao da musica mais
inquietante, daquela que lhes arrancava as tripas, que os fazia sail' de si
mesmos, como para nos 0 hotou 0 rock'n roLL,e quanto a qual tratava-se
de saber para a sabedaria antiga se era preciso ou nao proibi-la.
Ora, diz Aristoteles, depois de terem passado pela prova da exalta<;:ao, do arrancamento dionislaco, provocado par essa musica, eles
ficam mais calmos. Eis 0 que a catarse quer dizer no ponto em que
ela e evocada no oitavo livro da Politica,
Mas nem todo mundo fica nesses estados de entusiasmo, mesmo
que todo mundo possa, nem que seja urn pouco, ser capaz disso.
Existem outros, os pathetikoi, em oposi<;:ao aos enthousiastikoi, Esses
outros podem ser presa de outras paixoes, propriamente falando, 0
temor e a piedade. Pois bern, pode-se pensar que para esses tambem
uma certa musica, a musica, pode-se pensar, que esti em jogo na
tragedia, onde ela desempenha seu papel, trara tambem uma catarse,
urn apaziguamento - pelo prazer, acrescentaAristoteles, deixando uma
vez mais interrogarmo-nos
sobre 0 que quer dizer prazer, e em que
nlvel, e pOl' que, ele e invocado nessa ocasiao. Qual e entao esse prazer
ao qual se retorna depois de uma crise que se desenvolve numa outra
dimensao, que num dado momenta 0 amea<;:a,pois sabe-se a que extremos a musica entusiasmadora pode levar? E aqui que a topologia
que definimos, do prazer como sendo a lei do que se desentola aquem
do aparelho onde 0 temlvel centro de aspira<;:oes do desejo nos atrai,
permite-nos, talvez, convergir melhor do que se fez ate aqui, com a'
intui<;:ao aristotelica.
Seja como for, antes de voltar a articular esse para alem do aparelho
como 0 ponto central dessa gravita<;:ao, quero ainda pontuar lateralmente 0 que deu corpo e subsrancia na literatura moderna ao emprego
do termo de catarse em sua acep<;:aomedica.
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1'''1"1,111 lcnte dita • E somos dela purgados pelo intermedio
A tragedia, dizem-nos, - e ser-nos-ia dificil nao levarmos em COnta
uma definic;:ao que aparece apenas um seculo, nem mesmo isso, apos a
epoca do nascimento da tragedia -, tem por meta a catarse, a purgac;:ao
das pathemata, das paix6es, do temor e da piedade,
Como conceber essa formula? Abordamos aqui 0 problema na
perspectiva on de para nos e posto no eixo aquilo que ja tentamos
articular referente ao lugar proprio do desejo na economia da Coisa
freudiana, Isso permitir-nos-a dar 0 passo a mais necessitado por essa
revelac;:ao historica?

a

Se essa formulac;:ao parece a principio tao fechada, devemos isso
perda de uma parte da obra de Aristoteles, e tambem a certo condicionamento das possibilidades mesmas do pensarnento. E, no entanto,
fechada, ela nao nos e mais tanto assim apos esse passo adiante no
ambito da etica que se articula em nosso desenvolvimento
dos dois
ultimos anos. 0 que promovemos mais particularmente
concernindo
ao desejo permite-nos fornecer um elemento novo a compreensao do
sentido da tragedia, e isso por essa via exemplar _ ha seguramente
uma mais direta -, a func;:ao da catarse.
Antigona nos faz, com efeito, ver
desejo.

0

pOnto de vista que define

0

Essa visada se dirige a uma imagem que detem nao sei que misterio
ate aqui nao artieulado, ja que ele fazia os olhos pestanejar no momento em que se a olhava. Essa imagem esta, no entanto, no centro
da tragedia, visto que e a imagem fascinante da propria Antfgona.
Pois bem, sabemos que para alem dos diaIogos, para alem da familia
e da patria, para alem dos desenvolvimentos moralizadores, e ela que
nos fascina, em seu brilho insuportavel, naquilo que ela tem que nos
retem e, ao mesmo tempo, nos interdita, no sentido em que isso nos intimida, no que ela tem de desnorteante - essa vitima tao terrivelmente
voluntaria.

E do lado dessa atrac;:aoque devemos procurar 0 verdadeiro sentidg,
o verdadeiro misterio, 0 verdadeiro alcance da tragedia _ do lado
dessa comoc;:ao que ela comporta, do lado das paix6escertamente,
mas das paix6es singulares que sao 0 temor e a piedade, ja que por
seu intermedio di 'eleou kai phobou, pelo intermedio da piedade e do
temor somos purgados, purificados de tudo 0 que e dessa ordem. Essa
ordem, podemos desde entao reconhece-la _ e a serie do imaginario
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1e que essa conci1ia<;:aoe, ainda
Isso parece singularmente
duplica-Io la onde ele prossegue sell
caminho. Pois, nao se pode dizer que 0 desejo seja completamentt'
extinto pela apreensao da beleza - ele continua sua corrida, porem
aqui mais do que em outro lugar, ele tem a impressao do engodo, de
alguma forma manifestado pela zona de brilho e de esplendor ondc
ele se deixa arrastar. Por outro lado, sua como<;:ao, nao refratada, mas
refletida, rejeitada, ele sabe que ela e a mais real. Mas aqui, nao ha
mais objeto algum.
Daf essas duas faces. Extin<;:ao ou temperan<;:a do desejo pelo efeito
da beleza, no qual insistem certos pensadores, SaDTomis, que eu lhes
citava na ultima vez. E, por outro lado, essa disrup<;:ao de todo objeto,
na qual a analise de Kant insiste na Critica do juizo.
Falava-lhes hi pouco de como<;:ao, emoi, e aproveito para dete-los
nesse emprego intempestivo que e feito dessa palavra, na tradu<;:ao
corrente em frances, de Triebregung por emoi pulsionnel. Por que ter
escolhido tao mal essa palavra? Emoi nada tem a ver com a emo<;:ao
nem com 0 emocionar. Emoi e uma palavra francesa que esra ligada a
um verbo muito antigo, emoyer, ou esmayer, que quer dizer propriamente ftire perdre quelq'un, eu ji ia dizendo, ses moyens se nao Fosse
um jogo de palavras em frances, mas e justamente da potencia que se
trata. Esmayer se vincula ao velho g6tico magnan, mogen em alemao
moderno. Vma como<;:ao, como todos sabem, e algo que se inscreve na
ordem das rela<;:6esde potencia entre voces e, propriamente falando,
o que faz com que voces as percam.51
Temos agora 0 dever de entrar nesse texto de Antigona buscando
outra coisa que nao seja uma li<;:aode moral.
Vma pessoa totalmente irresponsivel no assunto escrevia hi pouco
que eu nao tenho a menor resistencia no que se refere as sedu<;:6esda
dialetica hegeliana. Essa critica foi formulada no momenta em que
comecei a articular aqui para voces a dialetica do desejo nos termos em
que desde entao continuo utilizando-a, e nao sei se era merecida, mas
nao se pode dizer que 0 personagem em questao seja especialmente
sagaz. Seja como for, certamente nao hi um domfnio onde Hegel mepare<;:amais fraco do que 0 de sua poetica, e especialmente 0 que ele
articula em torno de Antigona.
Segundo ele, existe ai conflito de discurso, no sentido em que
os discursos comportam 0 que esti essencialmente em jogo, e que,
alem do mais, vao sempre na dire<;:ao de nao sei que concilia<;:ao. Eu
pergunto justamente qual pode ser a concilia<;:ao no final de Antigona.
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ambiente, os papeis, os personagens, os problemas, 0 tempo, tudo 0
que quiserem, Se e vero, 0 sr. Anouilh teve razao em nos fornecer Sll:l
pequena Antigona fascista. 0 conflito que resultaria do debate do
poeta com seu tema seria suscetivel, diz-nos Erwin Rohde, de engendra/'
conflitos da a<;:aoCom 0 pensamento, a proposito dos quais ele evoca.
nao sem uma certa pertinencia, quero dizer em ressonancia com muitas
co isas ja ditas antes de nos, 0 perfil de Hamlet.
E divertido, porem e dificil sustenta-Io para voces, se

0

que tentei

explicar-Ihes, no ano passado, em rela<;:aoa Hamlet, serviu para alguma
coisa. Hamlet nao e absolutamente 0 drama de impotencia do pensamento em rela<;:aoa a<;:ao,Por que, no limiar dos tempos modernos,
Hamlet seria 0 testemunho de uma certa debilidade do homem que
esta por vir Com respeito a a<;:ao?Nao vejo as coisas tao pretas, e nada
nos obriga a ve-Ias, senao um cliche de decadencia, no qual 0 proprio
Freud cai, quando compara as atitudes divers as de Hamlet e de Edipo
com respeito ao desejo,
Nao creio que seja numa tal divergencia entre a a<;:aoe 0 pensamento que resida 0 drama de Hamlet, nem tampouco 0 problema da
extin<;:ao de seu desejo, Tentei mostrar-lhes que a singular apatia de
Hamlet se deve ao movel da propria a<;:ao,que e no mito escolhido que
devemos enCOntrar seus motivos, que e em Sua rela<;:aocom 0 desejo
da mae e com a ciencia do pai referente a propria morte que devemos
enCOntrar sua fonte. E para dar um passo a mais, designo-lhes 0 Lugar
em que nOSsa analise de Hamlet coincide com aquela para a qual os
levo, a da segunda morte,
Nao se esque<;:am de um dos efeitos on de se reconhece a topologia
que Ihes designo, Se Hamlet se detem no momento de matar Claudius,
e por se preocupar com esse pOnto preciso que tento definir _ nao Ihe
basta mata-lo, ele quer para ele a morte eterna do inferno. Sob 0 pretexto de ja termos lidado 0 suficiente com esse inferno sentir-nos-iamos
desonrados ao faze-lo entrar um pouco aqui na analise de um texto?
Mesmo que ele nao acredite mais do que nos no inferno, mesmo que
nao tenha certeza dele, ja que se questiona _ Dormir, sonhar talvez_
nem por isso Hamlet deixa de deter-se em seu ato porque ele quer que'
Claudius va para 0 inferno.
E por nao se querer apreender de perto os textos, mas por ficar na
ordem daquilo que nos parece admissivel, isto e, na ordem de nossos
preconceitos, que perdemos, a todo momento, a ocasiao de designar,
nas veredas que seguimos, os limites e os pOntos de ultrapassamento.
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Nao confundamos essa relac;:aocom a imagem privilegiada eo conjunto do espeticulo. 0 termo de espeticulo, habitualmente empregado
para discutir 0 efeito da tragedia, parece-me totalmente problemitico
se nao delimitamos 0 campo daquilo que ele trata.
No nivel do que ocone no real, ele e preferencialmente 0 ouvinte.
E quanto a isso, nao poderia facilitar-me pOl' demais por concordar
com Aristoteles, para quem todo 0 desenvolvimento das artes teatrais
se produz no nivel da audic;:ao, 0 esperaculo estando, para ele, disposto
a margem. Nao que a tecnica nada represente, mas nao e 0 essencial,
assim como a elocuc;:ao na retorica. 0 espeticulo e aqui um meio
secundirio. Isso recoloca no devido lugar as preocupac;:oes modernas
ditas de mise-en-scene. Os meritos da mise-en-scene SaGgrandes, eu os
aprecio sempre, quer seja no teatro ou no cinema, mas nao esquec;:amos
que so SaGimporrantes uma vez que, se me permitam uma liberdade de
linguagem, nosso terceiro olho nao esti suficientemente duro - com
a mise-en-scene ele e urn pouco excitado.
A respeito disso nao pretendo entregar-me ao prazer moroso que eu
denunciava hi pouco falando de uma decadencia qualquer do espectador.
Nao acredito em nada disso. 0 publico deve sempre ter estado no mesmo
nivel, sob urn cerro angulo. Sub specie aeternitatis, tudo se equivale, tudo
esti sempre ai - simplesmente, nem sempre no mesmo lugar.
Mas, digo-lhes de passagem, e preciso serverdadeiramente um aluno
de meu seminirio, quero dizer alguem especialmente atento, para chegar
a encontrar alguma coisa no espeticulo da Dolce 1/ita.
Fico maravilhado com 0 murmurio de prazer que esse nome parece
tel' provocado num grande numero de membros desta assembleia.
Quero acreditar que esse efeito e apenas devido ao momento ilusionante produzido pelo fato de que as coisas que digo SaGjustamente
feitas para valorizarem uma cerra miragem, que, com efeito, e aproximadamente a unica que e visada nessa sucessao de imagens. Mas
ela nao e atingida em nenhuma parre, salvo, devo dize-lo, num unico
momento. 0 momento em que, de madrugada, os boas-vidas, no meio
de toneis de pinho, a beira da praia, apos terem permanecido imoveis
e como que desaparecendo da vibrac;:ao da luz, poem-se de repente a •
andar em direc;:ao a nao sei que objetivo, que e aquele que deu tanto
prazer a muitos que Ii reencontraram minha famosa Coisa, isto e, nao
sei 0 que de nojento saindo do mar com uma rede. Grac;:as a Deus
que ainda nao se viu isso no momenta em que lhes estou falando.
So que os boas-vidas se poem a andar, e continuarao quase da mesma

, .,'
_
tal mente semelhantes a esratuas movendo-se
"111,1II1VISIVels,e sao to
1 H'
. fetivamente um momento
. d'
de Ucce o. a aqUl e
, I" 111,'10 as arvores
'.
s aqueles que ainda 1anao
. d
"
E preclso que os outrO ,
t"
d
l'na'rl'o veJ·am. cbemno
III' ,dl'l\la oeUlllCO.
.
ento e meu sem
,
I " 1111
r 'conhe;:er 0 e~s~n~m
as entradas, se ainda houver,
1111
Ii, 0 que Ihes permltlra comprarem su
1I10mento cerro..
d
Antigona.
no ponto e nossa
\' I 110S,portanto, aqUl
. 1
.
omento de entrar na a<;:ao
NossaAntigona porranto, el- a aqUl no m

1111

I I I\'

II

I.d a seguiremos.

.
.
ho'e' Hesito. E tarde. Gostaria de pegar
II'IC malS vou-1hes dlzer
J. f
que voces apreendessem
" I 'xto de ponta a ponta para
azer com

d'
f zer ate a proxima vez -le1
voces po enam a
I bl.contu d 0 a go que
Ih
d
'do da ultima vez que 1hes
·
f
de ter- es a vertl
I" Nao crelO que 0 ato b
d
fazer com que voces sequel' 0
. d A'
tenha asta 0 para
,
1
I d.ll'la e ntzgona
h b' al d
10 de voces. Nao sena tota .
nivel a ltu
0 ze
Ill'llOITessem, VlSto 0
fi
ara a proxima vez.
.
te que 0 zessem p
,.
d esmteressan
111l'I1Ie
p"
nte numa edic;:ao cntlca
,
'd
f e-lo
nmelrame
,
,
I Ii mIl manelras
e az
. 1
bem grego recomendana a
·
.
'e
Para
aque
es
que
sa
'
.
do sr. Ro b err P 19narr..
'd 1
e' terrivelmente instrUtlvO, e
·
l'
OlS 0 ao pe a etra
1I,ldu<;:aoJusta meal', p
d
to nossas referencias sao tao
,
en amaquepon
.d '
1,llvicom que voc:s apre
. 'fi
tes no texto que nao terel ell'
..
tlculadas pOl' Slglll can
b' "
Il'rlcltamentear
.
- pordemaisar
Itranase
\
.
Ii
Sena
uma
sanc;:ao
'I
Iliiscar urn d e 1es aqul e aco . 1
fizesse ressonancia com aqUl 0
,
uma pa avra que
I \ I Cl1contrasse as vezes
.
1
ntririo que as palavras que
. M t ar Ihes-el pe 0 co
,
I\' IC pronunclo.
os l' "
tram de ponta a ponta como
· las que voces encon
I"OI1UnCIOsao aque _
d d .
te seu molde a pe<;:a.
\111\fio unico, e que dao vel' a elramen .
· d 1
ostaria de Ihes assmalar.
Hi am a a go que g
E k
dl'vagava ligeiramente.
·
h f'_1 d com c ermann,
Um dla Goet e, alan 0 .
d
1 de Suez e 0 canal do
·
1 tinha mventa 0 0 cana
. _
i\llruns dlas antes, e e
b 'lh
m 1827 tel' uma Vlsao
o
d'
e e assaz n ante, e,
.
11:\I1ami. Devo lzer qu
d f
- 0 historica desses dOlS
1
bre 0 tema a unc;:a
.
\'xlI'emamente c ar~ so
bId'
1'- e urn 1ivro que acaba de saIl',
'1' E
Ulda um e 0 la, e s
, .
IIIcnSl lOS. m seg
:
d I" h ue faz um lindissimo comentano
\ ompletamente esquecldo, 0 [is , q d G
h
es e oet e.
,~()breAntigona, que con h e<;:oatrav
I

II~ l11oveis.

({'en Haidou kai patros kekeuthotoin
",,/, ('I/'rtdelphosan blastio pote

, " /111 '
1

Nao vejo em que ele se distingue do
' .
o mais fraco mas tem
.
comentano hegeliano sen
d
,
COlsas engra<;:ad A
I
'
quando criticam Hegel pela
d'fi as. que es que de vezr enl
. c
extrema 1 culd d d
tnunlarao aqui , sob a a u t on 'd a d e d e Go h a e e suas enuncia 6':l' 'S•
suas ralha<;:6es. Goethe
'fi
et e, ao verem confirmadas
reu ca certamente a'I
'
,.
para Hegel, 0 qual op6e C
A'
qUI 0 que esta em questao
'd
'
reonte a nugon
d"
el, 0 dlSCurSO 0 confll'to'
a como 01Spnndpios d'l
,
sera entao'
I d '
'
I
mostra, pelo contrario
C.
:mcu.a 0 as estruturas. Goeth
c
'
' que
leonte, Impehd
d'
lestamente sal do seu
. h
0 pOl' seu eseJo, mani, ..
,
camm 0 e procura ro
b"
seu l111mlgo Polmices para al'
d I' . mper a arrelra, vlsando
, .I
em os Imltes em
Ih'
atmgl- 0 _ ele quer precisamente
I'
que
e e permitido
que ele nao tem direito algum d . flg~p.elah-locom essa segunda morte
'
em IgU- e Cr
d
seu Iscurso nesse sentido
.
,.
. eonte esenvolve to do
d
,.
e, pOl essa ulllca raza
I
.
e sua propna perda.
0, e e co Ire ao encontro
d
Se nao e exatamente dito dessa forma '
,.,
.
Goethe, e entrevisto pOl' ele N' ISS0 esta Imphclto para
. .
. ao se trata de
d"
a um d lrelto, mas de uma in' "'d d
um lrelto que se op6e
,
lqUl a e que se 0 COlsa,que Andgona representa 0'
lh
_ p~e - a que? A outra
1g0
dos direitos sagrados do mo t'
d
- efs,na~ e slmplesmente a defesa
,
l' 0 e e sua amiha
qUlseram representarp
, d
"
nem tampouco 0 que
,I
ara nos e uma sa11ud d dAn'
e evada pOl' uma paixao e tr t
d a e e
ugona. Andgona
M h'
'
a aremos e saber
al
as a uma coisa singular, e ue
pOl' ~u .
cado, contrariado pOl' um trech
G~~the nos dlZ tel' ficado chosido transposto, sua prisao
°d e sfieu IscurSO. Embora tudo tenha
'd
' seu esa 0 sua co d
seu gem 1 0, em bora ele se enCOI t
'
n ena<;:ao, ate mesmo
'
1 re realment
'b'
d
tum a, Ja para alem de seu cal ' .,
e a eua essa famosa
, b
vane cUJOperc
.
para para se J'ustificar Emb
I
urso segUlmos, Andgona
.
ora e a mesm
numa especie de Meu pa'
a pare<;:a ter-se abrandado
dizendo _ Saibam-n
1, p~r qu~ me abandonastes?, ela se corrige
0, eu nao tena des fi d
I' d
um marido ou um filho a
'
a a 0 a el os cidadaos pOl'
tlVessem
re c.usad 0 a sepultura, pois,
a fina,.I d'lZ ela, se eu tivessequem
perdido
u

qlli () sabio de Weimar acha, contudo,

I
III

que isso e urn tanto esquiI'k nao e 0 unico. No decorrer dos tempos, a razao dessa extraor111.1 justifica<;:aosempre deixou as pessoas vacilantes. E bem preciso

pi' .tll',uma loucura sempre se abata sobre os mais sibios discursos,
l'lll'lhc nao pode deixar de permitir
que um voto the escapeIII I Ill, diz ele, que um erudito noS mostre urn dia que esse trecho
I'll III' 'I'polado.

\ •• 1 verdade de urn homem reservado e que conhece 0 valor de um
" Ill. que sabe sempre abster-se de formular de maneira antecipada\,,11-,I\:.toseria entao introduzir ai todos os riscos? -, e naturalmente
'l11,llIllose faz tal voto, pode-se sempre ficar esperando que ele se realize.
11,,"ve porem quatro ou cinco eruditos ao longo do seculo XIX para

0I11l'1"
'm que isso nao tinha cabimento.
l )ma historia, que se diria semelhante, estaria em Herodoto no
I' I\ vi1"0livro. Na verdade, nao hi muita rela<;:ao,exceto que se trata
,II vida e morte e tambem de irmao, pai, espoSo e filho - trata-se de
11111:\
mulher a quem se oferece, apos suas lamenta<;:oes, a escolhade uma
\", soa a quem agraciar em sua familia, que se encontra inteiramente
1I\lplicada numa condena<;:ao global tal como podia ocorrer na corte
1IIlSpersas, e ela explica por que ela prefere 0 irmao ao marido, Por
1111\ 1'0lado, nao e pOl' esses do is trechos se assemelharem
que se deve
1 1'1\ar que 0 outrO e uma copia do primeiro. E por que essa copia seria
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1,\ rde por Aristoteles no terceiro livro de sua Ret6rica, onde se trata de
\ IlInO se deve fazer para explicar seus atoS. E difkil pensar que alguem
1\lIeviveu oitenta anoS depois de S6focles teria citado esses versos, s na
em
'1l1alidade de exemplo literirio, se eles trouxess
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l':\rga de tanto escandalo. Isto torna contudO duvidosa, nem que seja
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No final das contas, esse trecho, justamente
I

pOl' trazer consigo esse

';triter de escandalo, e talvez propkio a nos reter. Voces ji 0 podem
'ntrever _ ele so esti ai para nos fornecer um apoio a mais ao na
que
lcntaremos definir da proxima vez como sendo a visada de Antigo ,

1II",,('1110S,
porrantd, da ultima vez-

haAntigona,

ha algo que ocorre,

n Coro.
llor ourro lado, trouxe-lhes, sobre a natureza da tragedia, 0 remate da
I 1',(' de Aristoteles sobre a piedade e 0 temor efetuando a catarse
.II', paixoes dessa especie, essa famosa catarse cujo sentido verdadeiro
I' 1II.II'CmOS,
no final, apreender. Goethe quis, estranhamente,
ver a
IIIII~;IOdesse temor e dessa piedade na propria a<;:ao- a a<;:aofome, I I Ilos-ia 0 modelo
de urn equilibrio entre 0 temor e a piedade. Nao
I ('1'1 amente
isso que nos diz Aristoteles - que nos resta ainda como
11111
caminho fechado, por esse curioso destino que quer que tenhamos
I III pouca coisa para apoiar 0 que ele disse em seu texto, em razao das
I" Ilias que se produziram pelo caminho.
,
. .
.
Mas YOUfazer-lhes imediatamente uma observa<;:ao.A pnmeira vista,
,1,1\dois protagonistas que SaGCreonte e Antigona, reparem bem - pri1111
Iro aspecto - que nao parecem, nem urn nem outro, conhecer 0
II 111l)r
ou a piedade. Se voces duvidam disso e porque nao leramAntigona
I , I (lInO vamos le-la juntos,
penso faze-los sentir isso de perro.
No segundo aspecto, nao e parece, mas certo que pelo menos urn
,1,1\ dois protagonistas, ate 0 fim, nao conhece nem temor nem piedade,
I l~ Antigona. E por isso, entre outras coisas, que ela e 0 verdadeiro
1II',6i. Enquanto que no final Creonte deixa-se tocar pela piedade, e
II isso nao e a causa de sua perda, e cerramente
seu sinal.
Retomemos agora as coisas no inicio.
Nao se trata nem mesmo de que Creonte tenha as primeiras pala\' I,IS a dizer. A pe<;:a,tal como e construida
por Sofocles, apresenta-nos
1IIII11eiroAntigona em seu dialogo com Ismene, afirmando, desde as priIII('iras replicas, seus propositos e suas razoes. Creonte nem mesmo ai
1,,1:1, para por 0 outro em destaque, e e secundariamente
que 0 vemos
'1I,lrccer. Nao obstante ele e essencial a nossa demonstra<;:ao.
,
Creonte vem ilustrar ai uma fun<;:ao que demonstramos quanto a
1',( I'ucura da etica tragica, que e a da psicanalise ele quer 0 bem. 0
'lIlt', afinal, e"o seu pape!. 0 chefe e aque!e que conduz a comunidade.
I' Ie csti ai para 0 bem de todos.
Qual e a sua falta? Aristoteles nos diz, com urn termo que ele promoVI' como essencial do movel da a<;:aotragica hamartia. Temos alguma
t1diculdade em traduzi-lo. Erro, e inflect indo na dire<;:aoetica, erro de
/11(l!.amento,assim 0 interpretamos. Talvez nao seja tao simples.
III

As

ARTICULA<;6ES

DA PE<;A

Gostaria hoje de tentar falar-lhes de Antigona, a pe<;:ade S6focles escrita
em 441 a.C., e, mais exatamente, da economia dessa pe<;:a.
Na categoria do be!o, apenas 0 exemplo, diz Kant - e totalmente
diferente do objeto -, pode fundar a transmissao na medida em que
ela e possive! e mesmo exigida. Ora, em todos os sentidos, esse texto
merece desempenhar esse pape! para nos.
Voces sabem, por outro lado, que recolocamos aqui em questao a
fun<;:ao do belo, em rela<;:aoao que abordamos, como sendo a visada
do desejo. Em sum a, algo de novo sobre a fun<;:aodo belo pode aqui
vir a luz. E neste ponto que estamos.
E apenas urn ponto de nosso caminho. Nao te espantes com a extensao do caminho, diz Platao a cerra altura de Fedra, que e justamente
urn dialogo sobre 0 belo, nao te espantes se grande e 0 desvio, pois
e urn desvio necessario.
Hoje, porranto, avancemos no comentario de Antigona.
Leiam esse texto admirivel, e urn apice inimaginavel, de urn rigor
aniquilador, que nao tern equivalente na obra de S6focles a nao ser 0
Edipo em Colona, sua obra derradeira, feita em 401.
Vou tentar reaproxima-los desse texto para faze-los apreciar seu
cunho extraordinario.

e

Disse-Ihes da ultima vez, mais de urn seculo separa a epoca da
grande cria<;:ao tr<igica de sua interpreta<;:ao num pensamento filosofante. Minerva so se levanta, como ja dissera Hegel, no crepusculo,
Nao estou muito seguro, mas podemos relembrar esse termo, essa
formula freqiientemente evocada, para pensar que ha, contudo, algurna
distancia que separa 0 ensinamento proprio dos ritos tragicos de sua
interpreta<;:ao posterior na ordem de uma etica que e, em Aristoteles,
ciencia da felicidade.
Nao obstante, e verdade, podemos, mesmo assim, reparar nisto. E
empenhar-me-ei,
de born grado, em conseguir encontrar nas outra
tragedias, especial mente nas de Sofocles, a hamartia - ela existe, ela
e confessada. Os termos de hamartanein e hamartemata encontram-se
no discurso do proprio Creonte, quando ele se abate, no final, sob
os golpes do destino, mas a hamartia nao esra no nivel do verdadeiro
heroi, ela esta no nivel de Creonte.
Seu erro de julgamento - que aqui podemos aproximar mais
do que nunca 0 fizera ainda 0 pensamento amigo da sabedoriae de
querer fazer 0 bem de todos, nao diria 0 Bern Supremo - pois nao
esque<;:amos que e muito antigo, 441 a.e., e que do Bern Supremo,
nosso amigo Platao ainda nao nos havia forjado a miragem -, mas a
lei sem limites, a lei soberana, a lei que transborda, ultrapassa 0 limite.
Ele nem se da conta de que transp6e esse famoso limite, do qual s
acredita ter-se dito 0 bastante dizendo que Andgona 0 defende, que
se trata das leis nao escritas da Dike, Acredita-se ter-se dito 0 bastante
quando disso se faz a ]usti<;:a,0 Dizer dos de uses - nao se disse grande
coisa, e certamente e sobre urn outro campo que Creonte, como urn
inocente, transborda.
Observem que sua linguagem e perfeitamente conforme ao qu
em Kant se chama conceito, Begriff, do bem. E a linguagem da razao
pratica. Sua interdi<;:ao concern indo a sepultura recusada a Polinices,
traidor, inimigo da patria, e fundada no faro de que nao se pode
igualmente homar aqueles que defenderam a patria e aqueles que
a atacaram. Do ponto de vista kantiano trata-se justamente de uma'
maxima que pode ser dada como regra de razao tendo valor universal.
Destarte, 0 espetaculo tragico nao nos rnostra a obje<;:aoprimeira, avant
fa fettre, numa pre-formula<;:ao, antes do encaminhamento
etico que,
de Aristoteles a Kant, leva-nos a destacar a identidade primeira da I i
e da razao? 0 bem nao podera reinar sobre tudo sem que apare<;:aurn
excesso, de cujas conseqiiencias fatais nos adverte a tragedia.

\':sse famoso campo para 0 qual se trata de nao transbordar de
algum, qual e? Dizem-nos. E la que reinam as leis nao escritas,
, VII 11
lade, OU melhor, a Dike dos deuses. Mas ai e que esta, nos nao
II H'1110Smais nada do que sao os deuses. Nao esque<;:amos que nos
, III olltramos,
ha algum tempo, sob a lei crista, e para reencontrar 0
'I'll' sao os deuses e preciso que fa<;:amosetnografia. Se ~oces lerem esse
I (,,1m, do qual falava-lhes ha pouco, que e urn encamm~amen.ro que
,III I'l:speito a natureza do amor, vedo que mudamos multo 0 elxo das
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l',tI,lvras que servem para visar esse amor.
,
(~ue amor e esse? Sera 0 que, apos as oscila<;:6es,da av~n~ura cr,lsta,
, Il.lmamos de amor sublime? E efetivamente mUlto proximo dISSO,
, IIlhora alcan<;:ado por outras vias. Sera 0 desejo? Sera que e aqui,lo
'1'1" :tlguns acreditam que identifico com esse campo central, ou seja,
11,10sci que mal natural no homem? Sera aquilo que num dado mo1IIl'IlLOCreonte chama de anarquia? Seja como for, verao em Fedra
11'1' a maneira pela qual os amantes agencia.m 0, a~?r ;,aria segu~do
I ('/lOjJsia da qual participaram,
0 qU,equer ~lZer mICla<;:,ao"
n~ sentI~o
'1Ill' possui esse termo no mundo antigo, deslgnando cenmomas mUlto
1IIl'cisas durante as quais se produzem esses mesmos fenomenos que
1111
dccorrer dos tempos - e ainda atualmente, contanto que se fa<;:am
oIl'\\ocamenros de latitude sobre a superflcie do globo - pode-se
I 1I,'Olltrar sob a forma de traoses ou de fenomenos
de possessao, em
'I Ill' urn ser divino se manifesta pela boca daquele que da, digamos
"""im, seu concurso,
1>latao nos diz assim que aqueles que tiveram a inicia<;:ao de
1"IIS nao reagem no amor como aqueles que tiveram a inicia<;:ao
oil' Ares. Substituam esses nomes por aqueles que, em tal estado do
111,lsil,podem servir para designar tal espirito da terra, da g~erra,
l,tI divindade soberana - nao estamos aqui para fazer exotlsmo,
III.ISe justamente disso que se trata.
Em outros termos, esse campo nao nos e mais muiro acessivel senao
,I.) ponto de vista exterior, da ciencia, da objetiva<;:ao, mas nao faz parte,
11,1r:l nos cristaos, formados pdo cristianismo, do texro no qual se coloca
I IVI ivamente
a questao. Nos, cristaos, varremos desse campo os deuses,
I ,( justamente
aquilo que colocamos em seu lugar que aqu~ e~ta em
1llll'stao, a luz da psicanalise. Nesse campo, 0 que resta como lImlte? Ilillite que certamente estava ai desde sempre, mas que certamente
,IIll'nas permanece, e marca suas arestas, no campo desertado por nos,
I I iSlaos, Essa e a questao que aqui ouso colocar.

a limite

de que se O'ata, essencial a ser situado para que dele aparec;:a,
por reflexao, urn certo fenomeno, que numa primeira aproximac;:ao
chamei de fenomeno do belo, eo que comecei a definir como 0 limite
da segunda morte.
Eu 0 produzi, para voces, inicialmente em Sade, como aquele que
gostaria de acossar a natureza no principio mesmo de sua potencia
formadora, regulando as altemi'mcias da corrupc;:ao e da gerac;:ao. Para
alem dessa ordem, que para nos ja nao e nada facil pensar e assumir
pelo conhecimento,
para alem, diz-nos Sade, aqui tornado como
referencia de urn momenta do pensamento cristao, ha alguma coisa,
uma transgressao e possivel, que ele chama de crime.
senti do do crime, como lhes mostrei, so pode ser uma fantasia
derrisoria, mas 0 que esta em questao eo que 0 pensamento designa.
crime seria 0 que nao respeita a ordem natural. E 0 pensamento de
Sade chega ate a forjar esse excesso verdadeiramente singular - inedito,
certamente, na medida em que antes dele isso nao tinha sido muito
articulado, pelo menos aparentemente, embora nao saibamos 0 que as
seitas misticas ha muito tempo puderam formular - que, por meio
do crime, esra no poder do homem liberar a natureza das correntes de
suas proprias leis. Pois suas proprias leis sac correntes. A reproduc;:ao
das formas em tome das quais suas possibilidades, ao mesmo tempo,
harmonicas e inconciliaveis vem-se ocultar nurn impasse de conflitos,
e tudo isso que e preciso afastar para forc;:a-la, digamos assim, a recomec;:ara partir do nada. Tal e a visada do crime. Nao e por nada que 0
crime e, para nos, urn horizonte de nossa explorac;:ao do desejo, e que
foi a partir de urn crime original que Freud teve de tentar reconstruir
a genealogia da lei. As fronteiras do a partir de nada, do ex nihiLo, c
nesse ponto, disse-lhes nos primeiros passos de nossas conversas destc
ano, que urn pensamento que se quer rigorosamente ateu se sustenta.
Urn pensamento rigorosamente ateu se situa na perspectiva do criacionismo, e em nenhuma ourra.
Oa mesma forma, para ilustrar que 0 pens amen to sadico se sustenta justamente nesse limite, nada e mais exemplar do que a fantasia
fundamental em Sade, aquela que as mil imagens extenuantes que ek
nos da da manifestac;:ao do desejo nada mais fazem do que ilustrar.
Essa fantasia e a de urn sofrimento etemo.
No emedo sadico tipico 0 sofrimento nao leva a vitima a ess'
ponto que a dispersa e que a aniquila. Pelo contrario, parece que 0
objeto dos tormentos deve conservar a possibilidade de ser urn suport '

a
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Iilllt'SIrutivel. A analise mostra claramente que 0 sujeito destaca urn
de si mesmo, que ele toma inacessivel ao aniquilamento, para
1111' 10suportar' 0 que se deve chamar, no caso, por urn terrno extraido
0111
,llllbito da estetica, dos jogos da dor. Pois trata-se justamente ai da
1111'\111:\
regiao que aquela em que os fenomenos da estetica se deleitam,
11111'crto espac;:olivre. E e nisso que reside a conjunc;:ao entre os jogos
,II dol' e os fenomenos da beleza, jarnais ressaltada, como se pesasse
I ""'C cla nao sei que tabu, nao sei que interdic;:ao parente
dessa difiI IIld.tde que conhecemos
bem em nossos pacientes confessando 0 que
I , Jll'Opriamente
falando, da ordem da fantasia.
Mostrar-lhes-ei isso, tao manifesto no texto de Sade que acaba nao
I wndo.
As vitimas estao sernpre omadas nao apenas com todas as bel, I.lS, mas com a propria grac;:a,sua derradeira flor. Como explicar essa
1ll'll'ssidade senao inicialmente pOl'que e precise encontra-la escondida,
I IIlpre iminente, por qualquer lado que abordemos 0 fenomeno, pelo
1II In da exposic;:ao emotiva da vitima e pelo lado igualmente de toda
I IIl'kza por demais exposta, por demais bem produzida,
que deixa 0
1111111
'm interditado diante da imagem, delineada atras dela, daquilo
1Jill' a ameac;:a. Mas de que? - pois nao e de aniquilamento.
Isso e tao essencial que tenho a intenc;:ao de faze-los percorrer de
1lllvn, sobre a questao, os textos de Kant, tao extraordinariarnente
riI',IIIOSOS,
sobre a natureza da beleza na Critica do juizo. Oeixo-os aqui
11111l'parenteses, com a excec;:ao da observac;:ao seguinte. As formas
IJlII'se exercem no conhecimento, diz-nos Kant, tomam parte no fe1IIIIllC110
do belo, mas sem que 0 objeto esteja concemido. Voces nao
I '.1.10apreendendo
a analogia com a fantasia sadica? - em que objeto
II '>l' cncontra ai enquanto poder de urn sofrimento, que, ele rnesmo,
I ''I)(;nas 0 significante
de urn limite.
sofrimento e ai concebido
1111110
uma estase que a6rma que 0 que e nao pode entrar de novo no

oIl'1'ln
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11.101:1
de onde saiu.
I:~justamente aqui 0 limite que 0 cristianismo erigiu no lugar de
I lidos os outros deuses, sob a forma desta imagem exemplar que secre1,1111
'nte puxa para ela todos os 60S de nosso desejo - a imagem de
1Illei ficac;:ao.Se ousamos, nao digo olha-la de frente - depois de tanto
II IlipO que existem misticos que se absorvem nisso, pode-se esperar
'Ilil' cia tenha sido afrontada -,
mas falar dela de forma direta, 0 que
I 111:1is
dificil, diremos nos que e algo que podemos chamar, avant La
/"//1'1', numa pre-formulac;:ao de apoteose do sadismo? quer dizer a
dlvinizac;:ao de tudo 0 que resta nesse campo, ou seja, desse limite em

que~ 0 ser ~ubsiste n.o sofrimento, pois, de outra forma, ele nao pod'
senao por mtermedlO de urn conceito, que representa, alias, a retirada
de todos os conceitos em jogo, 0 de ex nihilo.
Que me baste lembrar 0 que voces, analistas, podem sentir de pertoa que ponto a fantasia que guia 0 desejo feminino, dos devaneios das
mocinhas puras ate os acoplamentos das matronas, pode ser literalmente envenenada pela imagem promovida do Cristo sobre a cruz? Devo
ir mais longe? - e dizer que em torno dessa imagem a cristandadc
santamente crucifica 0 homem desde seculos. Santamente.
Ha algum tempo descobrimos que os administradores sao santos.
Nao se pode reverter as coisas? - e dizer que os santos sao administr~dores, os administradores do acesso ao desejo, pois, a operayao da
cnstandade sobre 0 homem e prosseguida em nivel coletivo. Os deuses
m~r:os n? ~oray~o dos cristaos sao acossados pelo mundo afora pela
missao cnsta. A Imagem central da divindade crista absorve todas as
outras imagens do desejo no homem, com algumas consequencias.
Talvez ~st~jamos na historia a beira disto - e 0 que na linguagem
do admIlllstrador lhes e designado em nossa epoca pela expressao de
problemas culturais dos paises subdesenvolvidos.
N~o esto~ ~qui pa~'a lhes prome~er, depois disso, uma surpresa, boa
ou ma. Ela vlra a voces, como se diZ em Antigona, muito em breve.
Voltemos a Antigona.

Antigona e a heroina. E aquela que fornece a via dos deuses. E aquela
que, traduzem do grego, e feita mais para 0 amor do que para 0 odio.
Em suma, e uma pessoinha verdadeiramente delicada e charmosa se
se acredita nesse tipo de comentario mixuruca que constitui 0 estilo
do que sobre isso dizem os bons autores.
Gostaria simplesmente, para introduzi-Io, de fazer algumas observay6es e, para chegar imediatamente a meta, de dizer-Ihes 0 termo
no qual se centra 0 drama de Andgona, termo repetido vinte vezes, 0
que, num texto tao curto, soa como quarenta, 0 que nao impede que
se possa tambem nao 0 ler - ate.
Essa palavra e insubstituivel. Ela designa 0 limite que a vida humana nao poderia transpor por muito tempo. 0 texto do Coro e ai
significativo e insistente - ektos atas. Para alem dessa Ate, so se pode

111','•• 11'um tempo muito curto, e e la que Andgona quer ir. Nao se trata

.11 11111a
expediyao enternecedora. Voces tern da propria boca de And"1111.1
0 testemunho
do ponto em que ela esra -literalmente,
ela nao
q',ill"IILamais. Sua vida nao vale a pena ser vivida. Ela vive na memoria
II" drama intoleravel daquele a partir do qual surgiu essa linhagem que
II Ih.1de se aniquilar sob a figura de seus do is irmaos. Ela vive no lar de
I I('onte, submetida
a sua lei, e e isso que ela nao po de suportar.
1':lanao pode suportar, dirao voces, depender de urn personagem
'lilt' ·Ia execra. Mas; afinal, por que? Ela tern cas a e comida e, em So1111
I 's nao a casam, como Electra em Giraudoux. Alias, nao acreditem
'lilt· scja Giraudoux que tenha inventado isso, foi Euripides, mas neste
lilt) a casam com 0 jardineiro. Portanto, e assim, Andgona nao pode
IIportar isso, e isso pesa, com todo seu peso, para explicar-nos sua
II \oluyao, afirmada desde 0 inicio em seu dialogo com Ismene.
I':sse dialogo e de uma crueldade excepcional. Ismene the faz ob,I Ival' Escuta, real mente na situayao em que estamos, ja nao tern os
1III1
iLafolga, nao exageremos. Diante disso, Antigona imediatamente da
11111
pulo - Agora, sobretudo, nao voltes mais atras sobre 0 que acabas
tll' dizer, pois, mesmo
que queiras sou eu quem nao te quer mais. E
., I Tmo de ekhthra, inimizade,
e emitido imediatamente no que diz
1I'\pcito as rela<;6es com sua irma e ao que ela reencontrara no Alem
'i".lI1do reencontrar seu irmao morto. Aquela que mais tarde dira Eu
II/If.!eitapara partilhar 0 amor e nao 0 6dio apresenta-se imediatamente
1 (11lla palavra de inimizade.
Na sequencia dos acontecimentos, quando sua irma tornaca a vir em
'.11.1direyao para partilhar seu destino, ainda que nao tenha cometido
,I .It,:aoproibida, ela a repelira igualmente com uma crueldade e urn
dl'sprezo que ultrapassam em requinte todos os limites, pois ela Ihe
.1 j'l, - Fica com Creonte que tanto amas.
Eis ai, portanto, para dar a silhueta do enigma que Andgona nos
,Iprcsenta - 0 de urn ser desumano. Nao a situemos no registro da
IIIOl1struosidade, pois, 0 que isso significaria de nossa parte? Isso e
IHlIl1 para 0 Coro, presente durante a historia inteira, e que num
,Lido momento, apos uma dessas replicas de cortar 0 f6lego que sao
,ISde Antigona, brada - Eta e omos. Traduz-se isso como se pode, por
I'!/lexivel. Quer dizer literalmente algo de nao civilizado, de cru - 0
Il"rrno de crueza corresponde melhor quando e utilizado para se falar
dos comedo res de carne crua. E 0 ponto de vista do Coro. Ele nao
I'lltende nada disso. Ela e tao omos quanto seu pai, eis 0 que ele diz.

Qu.e Antigona saia deste modo dos limites humanos, 0 que isso
quer dlZer para nos? - senao que seu desejo visa precisamente isto _
para alem da Ate.
A mesma palavra, Ate, serve em atroz. Trata-se disso e e 0 que 0 Coro
repete num dado momento de sua intervenyao com uma insistencia
tecnica. Aproxima-se ou nao se aproxima deAte e, quando se aproxima,
e em razao de algo que esra.ligado no caso a urn comeyo e a uma cadeia,
a da desgraya da familia dos Labdacidas. Quando dela se comeyOU a
se aproximar as coisas se encadeiam em cascata e, 0 que se en contra
no fundo do que ocorre em todos os niveis dessa linhagem, e, diz-nos
o texto, urn merimna que e quase a mesma palavra que mneme com a
inflexa~ de ressentimento. Mas e muito errado traduzi-Io assim, pois,
ressentlmento e uma nOyao psicol6gica, enquanto que merimna e uma
dessa~ palavras ambiguas entre 0 subjetivo eo objetivo, que nos dao,
propnamente falando, os termos da arriculayao significante. 0 merimna
dos Labdacidas e 0 que impele Antigona para as fronteiras da Ate.
Com cerreza pode-se traduzir Ate por desgrafa, mas isso nao tern
nada.a ver com a desgraya. Esse e 0 senti do certamente atribuido, pode
ela dlzer, pelos de uses com certeza implacaveis, que a constitui sern
piedade nem temor. Eo que, para faze-Ia aparecer a nos no momento
de seu ato, dita ao poeta essa imagem fascinante - uma primeira vez
nas trevas ela foi recobrir 0 corpo do irmao com uma camada fina de
poeira que 0 cobre 0 suficiente para que seja velado a vista. Pois nao
se pode deixar ostentando na cara do mundo essa podridao onde os
caes e os passaros vem arran car retalhos para leva-Ios, diz-nos 0 texto,
para os altares, no imago das cidades, onde vaG disseminar, ao mesmo
tempo, 0 horror e a epidemia.
Antigona fez, portanto, uma vez esse gesto. 0 que esta para alem de
urn cerro limite nao deve ser visto. 0 mensageiro vai con tar 0 ocorrido
a Creonte e assegura que nenhum vestigio foi encontrado, que nao se
pode saber quem 0 fez. E dada ordem de dispersar de novo a poeira. E
desta vezAntigona e surpreendida. 0 mensageiro que retorna descrevenos 0 que ocorreu nos seguintes termos - primeiro eles limparam 0
cadaver daquilo que 0 cobria, em seguida posicionaram-se na direyao
do vento para evitar as emanay6es medonhas, pois isso fede. Mas urn
vento forte comeyOU a soprar e a poeira foi preenchendo a atmosfera e
ate m~smo, diz 0 texto, 0 grande eter. E nesse momento em que todos
se abngam como podem, se encapucham em seus proprios brayos, se
soterram diante da mudanya de aspecto da natureza, com a aproxi-

II!.H"IOdo obscurecimento total, do cataclismo, e ai que se manifesta
I Jil'q lIena Antigona. Ela reaparece ao lado do cadaver soltando, diz a
I' 10, as gemidos do passaro cujos filhotes foram arrebatados.
IIllagem singular. Mais singular par ser retomada e repetida pelos
IIllol'(.;S.Extrai de As Feniciasde Euripides os quatro versos onde, Ia tamIII III, cia e comparada a mae abandonada por uma ninhada dispersada,
,Ii 1.1 ndo seus gritos, pateticos. Isso mostra bem a que sempre simboliza
II I pocsia antiga a evocayao do passaro. Nao esqueyamos 0 quanto
II', Illitos pagaos
estao pr6ximos do pensamento da metamorfose I" Ilst:m na transformayao de Filemon e Baucis. Aqui e a rouxinol que
I llel ineia em Euripides
como a imagem na qual 0 ser humano parece
ILilisformar-se no nivel dessa queixa. 0 limite em que aqui nos situa1110,\ C aquele mesmo em que se situa a possibilidade
da metamorfose
'/Ill" veiculada no decorrer dos seculos como que escondida na obra
,I,· ()vfdio, retoma todo seu vigor, sua virulencia, nessa virada da sent11ilidade europeia que e a Renascimento, para explodir no teatro de
',II.'kespeare. Eis a que e Antigona.
1\ ascensao da peya vai des de entao ser-Ihes acessivel.
I\eciso preparar a terreno, mas e impossivel nao fazer caso, de
11,1\,~agem,de alguns versos colocados na boca de Antigona. Os versos
I H, 70 e 73, onde retumba uma especie de idiotismo de Antigona que
" manifesta no remate, no final da frase, da palavra meta.
Meta e com e tambem ap6s. As preposiy6es em grego nao tern a
Illl..~rna funyao que em frances, assim como as particulas desempeIIham em ingles urn papel que voces nao conhecem em Frances. Meta
I, propriamente
falando, aquilo que visa ao corte. A proposito do
,dilO de Creonte ela replica - Mas ele nada tern a ver com aquilo
'I" ' me diz respeito. Num outro momento, diz ela a sua irma - Se
''1',ora ainda quisesses vir comigo efetuar esse trabalho danado eu nao
11!.liste aceitaria. Ela diz a seu irmao - Repousarei, amigo amoroso,
'!llasc amante, aquijunto a ti. Meta e colocado cada vez no rem ate do
vnso numa posiyao invertida, pois, habitualmente, essa preposiyao e
I olocada
como avec em Frances antes da palavra.52 Esse trayo indicaIIOSde maneira significante 0 modo de presenya corrante, decidido
,II' nossa Antigona.
Dispenso-os, portanto, dos detalhes de seu diaIogo com Ismene.
( ) comentario seria interminavel, levaria urn ano. Lamento nao poder
I 1111
ter nos limites do seminario a extraordinaria subsrancia desse estilo e
,I . sua escansao. Passo adiante. Ap6s essa entrada no asstinto, que mostra

bem qu~ os dados saG lan<;:ados, temos 0 Coro. Essa alternancia a<;:ao/
Coro, nos a reencontramos no decorrer do drama, cinco vezes, creio.
Mas, aten<;:ao. Diz-se - A tragedia e uma a<;:ao.Sera dgein? Sel';
prdttein? Na verdade, e preciso escolher. 0 significante introduz dlla"
orden,s no mU,ndo, a verd:de e 0 acontecimento.
Mas querendo-sl'
mante-lo no myel das rela<;:oesdo homem com a dimensao da verdadl'
nao se pod~ fazer com que sirva, ao mesmo tempo, para a pontua<;:ao
do acon.teclmento ..Na tragedia em geral, nao ha nenhuma especie de
verdadelro aconteclmento. 0 heroi e 0 que esta a sua volta situam-st'
em rela<;:aoao ponto de visada do desejo. 0 que ocorre saG desabamentos e am?~toamentos
de diversas camadas da presen<;:a dos herois no
tempo. E ISSOque fica indeterminado - no desabamento do castelo
de cartas que a tragedia representa uma coisa pode fixar-se antes d(;
uma ourra, e 0 que se reencontra no final quando se desvira 0 total
pode apresentar-se de diferentes maneiras.
Ilustra<;:ao disso - apos haver bradado que jamais cederia em nada
de suas posi<;:6es de responsavel, Creonte, quando papai Tiresias lhc
deu bastante bronca, come<;:aa ter medo. Ele diz, entao, ao Coro - no
entanto nao e preciso? E preciso que eu ceda? Ele 0 diz em termo
que do ponto de vista que lhes desenvolvo, sac de uma extraordinaria
precisao, pois, a Ate, vem ainda ai com uma oportunidade particular.
Nesse momento, e claro que se ele tivesse primeiro ido a tumba antes
de prestar enfim, ~ tarde, as ~onras funebres ao cadaver, 0 que contudo
toma tempo, 0 plOr talvez tlvesse sido evitado.
So que, eis a, questao, nao e provavelmente sem raz6es que ele
come?~ p~lo cadaver - ele quer estar em paz, como se diz, com sua
consclencla. E sempre isso, creiam-me, que faz perder alguem na via
das repara<;:6es. Isso e apenas uma pequena ilustra<;:ao, po is a todo instante,. no desenvolvimento do drama, a questao da temporalidade,da
manelra pela qual se reunem os fios ja prontinhos, e decisiva, essencial.
Mas nao e mais comparavel a uma a<;:aodo que chamei ha pouco de
amontoamenro,
de desabamento sobre as premissas.
Portanto, apos 0 primeiro dialogo de Antigona e Ismene, a musica,
o Coro, 0 canto da libera<;:ao. Tebas esta fora das maos daqueles que
bem se pode chamar de barbaros. 0 estilo do poema, que e 0 do Coro,
representa mesmo curiosamente para nos as tropas de Polinices e sua
sombra como urn grande passaro girando em torno das casas. Em 441
ja .haviam tornado sensivel a imagem de nossas guerras modernas, ou
seja, de algo que plana.

II

I'it'lllada essa primeira entrada da musica - e sente-se que ha
d\'.lll11aironia da parte do autor -, acabou, quer dizer que vai

11111('
;\r.

( :I'conte vem fazer-nos urn longo discurso para se justificar e, na
(1.Itle, para ouvi-lo ai so ha urn Coro docil, a seita dos maria-vaiI 11111
:lS-outras. Dialogo entre Creonte e 0 Coro. 0 Coro nao deixa de
I ,1I,lldar,para si mesmo, a ideia de que talvez haja algum excesso na fala
III ( :I'conte, mas, no unico momento em que vai deixar aparece-lo, ou
11,1, quando 0 mensageiro chega e conta 0 que ocorreu, ca entre nos
I

I

II (rudemente tratado.
() personagem do mensageiro apresenta-se nessa tragedia como
11111;1
presen<;:a formidavel. Ele se conduz com to do 0 tipo d~ re1III'!t:XOda lingua e do tronco para dizer - 0 que pude refl.em na
I II':lda e quantas
vezes dei meia-volta para dar as cane~as. E e assim
'lIlt' lima estrada curta se torna urn longo caminho.
E urn falador
IlIl'midavel. Ele chega ate mesmo a dizer - Sinto muito, diz ele,
01('
ver que tens a opiniao de ter a opiniao de acreditar em mentiras.
\' III suma, sou suspeitado
de ser suspeito. Esse estilo do dokei pseude
'/Ilkein apresenta sua vibra<;:ao no discurso dos sofistas, pois, logo a
"q;llir Creonte retorque-lhe - Tu estas gracejando sobre a doxa. Em
,"l11a, durante toda uma cena derrisoria 0 mensageiro entrega-se a
I ol1sidera<;:6es ociosas
no que diz respeito ao ocorrido, ou seja, con',idcra<;:6esde seguran<;:a, no decurso das quais os guardiaes entraram
1111
m panico proximo da acusa<;:ao mutua para chegarem: depois d.e
11111
sorteio, a deputa<;:ao de urn dentre eles como mensagelro. Depols
IIt: ter soltado a lingua, ele recebe amea<;:as abundantes de Creonte,
I) personagem
no poder, excessivamente limitado no caso, ou seja,
!\"e eles passarao maus bocados se nao encontrarem
prontamente
I) culpado.
E 0 mensageiro se manda com estas palavras - Desta
I'SLOu-me safando bern, pois nao me penduram na ponta de urn

I

g:dho. Nao me reverao rao cedo.
. ,
Essa cena e uma especie de entrada de clowns. Mas esse mensagelfo e
Ilcm suti!, ele apresenta refinamentos imensos quando diz a Creonte() que esta sendo agora of en dido? Teu cora<;:aoou teus ouvidos? Ele
f:l'l Creonte ficar dando voltas, que, contra a sua vontade, e for<;:adoa

encara-lo. Ele Ihe explica - Se e teu cOra<;:ao,quem 0 of en de e quem
o fez - eu, so of en do teus ouvidos. J a estamos no apice da crueldade,
mas a gente se diverte.
Logo em seguida, 0 que ocorre? Urn elogio do homem. 0 Cora
empreende nada mais, nada menos do que urn elogio do homem. A
hora limita-me, que nao posso pralongar, e deixarei 0 elogio do homem
para a proxima vez.
Imediatamente apos essa formidavel mofa que constitui esse elogio
do horn em, vemos voltar, sem nenhuma preocupa<;:ao de verassimiIhan<;:a,quera dizer a verassimilhan<;:a temporal, 0 guardiao arrastando
Antigona. 0 guardiao esra exuberante - e uma sorte, como pouco se
tern, de poder resguardar sua responsabilidade acossando a culpada a
tempo. 0 Cora fornece-nos, entao, 0 canto sobre as rela<;:oesdo horn em
com Ate. Voltaremos igualmente a isso da proxima vez.
~hega Haimon, filho de Creonte e noivo de Antigona, que se poe
a dlalogar com 0 pai. A unica confranta<;:ao do pai com 0 filho faz
aparecer a dimensao que comecei a Ihes adiantar no que concerne as
rela<;:oesdo homem com seu bem - uma flexao, uma oscila<;:ao.Esse
ponto e extremamente importante para fixar a estatura de Creonte.
Veremos em seguida 0 que ele e, ou seja, 0 que sempre sao os carrasco
e os tiranos - afinal das contas, personagens humanos. So os martires sao sem piedade e sem temor. Creiam-me, no dia do triunfo dos
martires havera 0 incendio universal. A pe<;:ae feita justamente para
nos demonstrar isso.
Creo~te nao perdeu a pose, longe disso, e deixa seu filho partir
com as plOres amea<;:as. 0 que estoura nesse momento novamente?
Cora, e para dizer 0 que? Eros anikate makhan, Amor invencivel ao
combate. Acho que mesmo aqueles que nao conhecem 0 grego ouviram,
em algum momento, essas tres palavras que atravessaram os seculos
arras tan do atl'as de si diversas melodias.
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Isso estoura no momento em que Creonte decreta 0 suplicio ao qual
Anti~ona ~era destinada - ela vai entrar viva na tumba, 0 que nao e
uma Imagma<;:ao das mais regozijantes. Assegura-lhes que em Sade isso
e colocado no setimo ou oitavo grau das provas dos herois, e preciso
com ~erteza est~ referencia para que voces se deem conta da impordJIcia
da cOlsa. E preClsamente nesse momento que 0 Cora diz literalmenteEsta hist?ria deixa-nos loucos, largamos tudo, perdemos a cabe<;:a,pol'
esta menma estamos apossados pelo que 0 texto chama, com urn termo
cuja prapriedade rogo-lhes reter, de imeros enarges.

(meros e 0 mesmo termo que, em Fedra, designa 0 que tento apreentin aqui como 0 reflexo do desejo na medida em que ele cativa ate
111t'smoos deuses. Eo termo utilizado por Jupiter para designar suas
II 01. I c,:oescom Ganimedes. fmeros enarges e literalmente 0 desejo tornado
Vl.~(vcl.Tal e 0 que aparece no momenta em que vai-se desenrolar a
Illltga cena da subida ao suplicio.
.
.
Apos 0 canto de Antigona, no qual se intramete 0 trecho dlscutldo
11m Goethe do quallhes falei outra dia, 0 Cora retoma com urn canto
l' I itologico em que, em tres tempos, ele faz aparecer tres destinos espe1 i,dmente dramaticos,
que sao orquestrados nesse limite entre a vida
I' .1 morte, do cadaver ainda animado. Encontra-se na propria boca
tit' Antigona a imagem de Niobe que, presa num estreitamento do
Illchedo, permanecera eternamente exposta as injurias da chuva e
tlo tempo. Tal e a imagem-limite em torno da qual gira 0 eixo da pe<;:a.
No momenta em que ela vai crescendo, cada vez mais, em direyao
,I Itao sei que explosao de delirio divino, aparece Tiresias, 0 cego. 0
Ijll<':ele formula nao e apenas 0 anuncio do futuro, pois, 0 proprio
Ilt-svelamento de sua prafecia desempenha urn papel no advento do
rill ura. Ele retem 0 que deve dizer em seu dialogo com Creonte ate
Ijll(; este, em seu pensamento formado pelo personagem para quem
Ilido e questao de politica, isto e, de lucra, co mete a imprudencia de
di'l.er-lhe varias coisas injuriosas para que 0 outra desencadeie enfim
',Ita profecia. 0 valor conferido as palavras do inspirado e, como em
IOda dimensao tradicional, bastante decisivo para que Creonte perca
~lla resistencia e se resigne a voltar atras em suas ordens, 0 que sera
lima catastrafe.
As coisas sob em urn tom a mais. Vma pen ultima entrada do Cora
1.1'1. estourar 0 hino ao deus mais escondido,
supremo, Dioniso. Os
Ililvintes acreditam que esse hino e, mais uma vez, 0 hino da liberayao,
IjIICa gente esta bem aliviada, que tudo vai dar certo. Pelo contrario,
p:lra qualquer urn que saiba 0 que representa Dioniso e seu cortejo
Inoz, e justamente porque os limites do campo do incendio foram
1 ranspostos que estoura esse hino.
Depois, nao resta mais lugar para a ultima peripecia, aquela em
IjIICCreonte, logrado, vai bater desesperadamente nas portas de uma
Ilimba atras da qual Antigona enforcou-se. Haimon, que a beija, solta
m LI!timos gemidos, sem que possamos saber, nao mais do que na
~t'pultllra em que Hamlet desce, 0 que verdadeiramente ocorreu pois, enfim, essa Antigona foi emparedada, nos limites da Ate, e

podemos interrogar-nos, a justo titulo, em que momenta Haimon
ai entrou - assim como os atores desviam 0 rosto do lugar em que
Edipo desaparece, nao se sabe 0 que ocorreu nessa tumba.
Seja como for, quando Haimon torna a sair de la, ele esta possuido
pela mania divina. Ele apresenta todos os sinais de alguem que esta fora
de si. Ele se precipita sobre 0 pai, nao 0 acerra, e se mata. E quando
Creonte vol tar ao palacio, onde urn mensageiro chegou antes dele,
encontrara sua mulher morta.
Nesse momento, 0 texto, com os term os mais apropriados para
lembrar-nos onde esta 0 limite, mostra-nos Creonte desfeito, pedindo
que 0 levem - Arrastem-me pelos pes. Eo Corifeu ainda en contra a
forc;:ade fazer jogos de palavras e de dizer - Bern que tens razao de
dizer isso, as desgrac;:as qlie se tern nos pes sao ainda as melhores, sao
as mats curtas.
SOfocles nao e urn pedante de colegio, mas infelizmente sao os
pedantes que 0 traduzem. Seja como for, trata-se do final da tourada.
Raspem a pista, levem 0 boi e correm dele 0 que quiserem, se algo
res tar. 0 estilo - e que ele va embora dobrando urn alegre badalo
das sinetas.
E assim, quase nesses termos, que se traduz a pec;:ade Antigona. Da
proxima vez dispensarei urn tempo para apontar-lhes alguns pontos
essenciais que lhes permitirao atar, muito estritamente, minha interpretac;:ao aos proprios termos de SOfocles.
Espero que isso me tome a metade do tempo, e que poderei, depois,
falar-lhes do que Kant arricula no que diz respeito ao belo.

A na-finda-linha.53
o anti-humanismo de Sofocles.
A lei de ex nihilo.
A pulsiio de morte ilustrada.
Um complemento.

",Ira aqueles que conhecem grego suficientemente
para se virarem
I,elll com urn texto, aconselhei uma edic;:aojustalinear, mas e impos',(vd encontra-Ia. Peguem a traduc;:ao da editora Garnier, que nao e

Ill.dfeita.
Remeto-Ihes

4 a 7, 323-325, 332-333,
IM-375, 450-470,559-560,581-584,611-614,620-625,648-650,
/HO-805, 839-841, 852-862, 875, 916-924,1259-1260.
Os versos 559-560 nos dao a posic;:ao de Antigona com respeito
aos seguintes versos -

.1 vida - ela diz que sua alma esta morta ha muito tempo, que ela
" dcstinada a vir em auxilio, ophelein - e a mesma palavra da qual
I.damos a proposito de Ofelia - vir em auxllio dos morros.
Os versos 611-614 e 620-625 se referem ao que diz 0 Coro a
11I'Opositodo limite daAte, em torno da qual se desenrola 0 que And~()lla quer.
Assinalei, da ultima vez, a importancia do termo que finda cada urn
.Iesses trechos, ektos atas. Ektos e urn do lado-de-ftra, 0 que ocorre
lima vez que 0 limite daAte e transposto. Por exemplo, 0 guarda que
wio relatar 0 acontecimento atentat6rio a autoridade de Creonte diz
11(1final que ele esta ektos elpidos, para alem de toda esperanc;:a, ele nao
(' pcrava mais ser salvo. Ektos atas tern no texto 0 sentido da transposi".10de urn limite, e e justamente em torno disso que 0 canto do Coro se

d~~envolve nesse .momento, da mesma forma que diz que 0 homem se
dmge pros atan, lSto e, para Ate - todo 0 sistema preposicional dos
gregos e, nesse POnto, tao vigoroso e sugestivo. E porque 0 homem
toma
mal pelo bem, porque alguma coisa de para alem dos limites
da Ate tornou-se para Antigona seu proprio bem, um bem que nao c
o de todos, que ela se dirige pros atan.

?

Para retomar~ 0 problema de uma maneira que me permita integraJ'
nossas observa<;:oes, ~abe-me vol tar a uma visao simples, lavada, des~mbara<;:ada do herol da tragedia e, precisamente, daquele que temos
dlante de nos - Antigona.

Uma co isa, contudo, espantou certo comentador de Sofocles _ no
singular, pois, surpreendentemente,
foi apenas na escrita do autor de
um livro. re.lativamente rec.ente sobre SOfocles, Karl Reinhardt, quc
enc~.ntrel fn~ado algo assaz Importante, e que e a particular solidao dos
herOlS sofocltanos, monoumenoi, lindissimo termo de SOfocles, dphiloi,
e tambem phrenos oiobotai, aqueles que levam pascer longe dos outros
seus pen~amentos. Mas, nao obstante, e certo que nao e disso que s '
tra~a, pOLS,no final das Contas, 0 heroi da tragedia participa semprc
do lsola~ento, e esta sempre fora dos limites, sempre num voo, e pOl'
consegulllte, arrancado por algum lado da estrutura.

E curioso que nao se veja algo totalmente claro e evidente. Examjnemos as sete pe<;:asque nos restam de Sofocles, das aproximadamentt
cent.o e vinte que foi, dizem, sua produ<;:ao durante seus noventa an os
de VIda, do~ q uai~ sessenta consagrados a tragedia. Sao Ajax, Antigona,
Electra, Edzpo Rez, As traqufnias, Filotectes e Edipo em Colona,
Um certo numero dessas pe<;:asvive ainda no espirito de voces,
em c~mpe~sa<;:ao talvez voces nao se deem COnta de que Ajax e um
n~goclO cunoso. Come<;:acom um massacre do rebanho dos gregos pOl'
Ajax que, pelo f~to de Atenas nao lhe querer bem, age entao como 1II11
louco. E~e acredlta massacrar 0 exercito grego e massacra 0 rebanho.
Em segUlda, ele desperta, so<;:obra na vergonha e vai-se matar de d J'
num canto. Nao h.a absolutamente mais nada alem disso na pe<;:a.(.:,
contudo, assaz cunoso. Como eu lhes dizia outro dia nao ha sombr:1
de uma peripecia. Tudo esta dado de saida, e as curvas nao tem mai.~
nada a fazer senao esmagarem-se umas sobre as outras,

#

I kixemos Antigona de lado ja que estamos falando dela.
I:'leetra e tambem algo assaz curioso em SOfocles, Em Esqutlo,
III()S As Coiforas, As Eumenides, 0 ~ssassinato de ~gam~mno.n en?en#

I'
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,11,1lodo tipo de coisas. Uma vez vlllgado es~e cnme, e preClSOalllda
'11(('Orestes se entenda com as divindades vlllgadoras que protegem
II ',lllgue
materno. Nao ha nada semelhante em SOfocles. Electra
I, ('Ill certos
aspectos, uma verdadeira copia de Antigona - morta
I III vida,
diz ela, ja estou morta para tudo. E, alias, ~o momenta
11J1f'CmO,
em que Orestes faz Egisto dar um passo adlante, ele lhe
.Ill - Nao te das conta de que falas para pessoas que saD como que
IIIOI'lOS?Nao estas falando para os vivos. Trata-se de uma denota<;:ao
I
ll'ssivamente curiosa, e a coisa termina assim, secamente. Nao ha
I. III 'nor indicio de coisas que corram au'as do superfluo. As coisas
II 1111
inam da maneira mais seca. 0 final de Electra e uma execu<;:ao
"'1 M:ntido proprio do termo.
..
Edipo Rei, deixemo-Io de lado, do pon~o de vls.t,aque .aqUl abor.I.1I110S.Alias, nao pretendemos fazer uma leI geral, Ja que 19noramos
I IlIaior parte do que SOfoc1es fez.
I1straquinias eo final de Hercules. Hercules esta deveras no fim d~ seus
II ,ll1alhos, e, alias, de 0 sabe. Dizem-Ihe para ir repousar, de os termmou.
IIIr d izmente, de misturou perigosamente 0 Ultimo de seus tr.abalho~ ~om
',1'11desejo por uma cativa, e sua mulher, por am.or, the enVla a deltclOsa
Ilillica que da desde sempre conserva caso preclsasse, como uma arma
I Jill'se guarda para 0 momenta
certo. Ela lha envia, e voces sabem ~ que
II ontece todo 0 fim da pe<;:ae unicamente ocupado pdos gemldos,
1111',idos
de Hercules, devorado por esse tecido inflamado.
.
I~m seguida, ha Filotectes. Filotectes e um ~ersona~em que fOl a?an,Iollado numa ilha. La esta ele a apodrecer sozmho ha dez anos, e amda
VI'lll pedir-Ihe para prestar servi<;:oa comunidade.
Aco~~ec~ todo ,0 tipo
I It- 'oisas, particularmente
0 patetico drama de conSClenCla do J~vem
Nl'optolemos, encarregado de servir de isca para enganar 0 herOl.
Enfim, ha Edipo em Colona.
..
Voces nao estao reparando nisto? Se ha urn tra<;:odlferer:c~al de ~udo
II q L1C designamos
como de SOfocles, com a exce<;:aode Edzpo Rez, e a
IH lsic,:aode na-finda-linha de todos os her6is. ,E~esSaDl:vados a um extre1110,que a solidao definida em rda<;:aoao pr.oxlmo esta l~nge de esgotar.
Ii,IIa-se de outra coisa - SaDpersonagens sltuados de salda numa zona1II11
i IC entre a vida e a morte, 0 tema do entre-a-vida-e-a-morte e, alias,
lonnulado como tal no texto, mas de e manifesto nas situa<;:6es.

o

Poder-se-ia ate mesmo fazer com que Edipo Rei entre nesse COntexlO
ger~. O. h,e~oi - trac;:o unico e paradoxal em relac;:ao aos outros-,
esta, no mlClO do drama, no auge da felicidade, e Sofocles no-lo mostr.1
aferrado.a sua propria perda pOl' sua obstinac;:ao em resolver urn enig
ma, quelendo a verdade. Todo mundo tenta rete-lo, particularmelll('
]ocasta, que the diz a cada instante - Agora basta, sabe-se 0 suficien
te. Mas ele quer saber, e acaba sabendo. Mas, enfim, admito de b01l1
grado que, muito excepcionalmente, Edipo Rei nao entra na formu!.,
geral do personagem sofocliano, marcado, em primeira aproximac;:ao
pela na-finda-linha.
'

,II" 'rnpenha urn papel importante na teologia protestante moderna
1'11110dimensao do enunciado religioso. 0 estilo e este - Em suma
I I'SO, e 0 qu~ ele proclamou
para ti e para mim. Ela acrescenta, alias,
, 111seu estilo vigoroso - Para mim, digo. E afirma que ela enterrara
'I irmao.
Veremos 0 que isso que I' dizer.

. Voltemos agora a nossa Antigona
hnha da maneira mais confessada.

I\s coisas caminham, entao, muito rapido. 0 guardiao vem anunciar
qllt: 0 irmao esta enterrado. Vou dete-los aqui em algo que fornece a
II II porrancia
para nos da obra sofocliana.
Certas pessoas disseram, creio mesmo que isto constitui 0 titulo de
IIIll dos numerosos
livros que recolhi, que Sofocles e 0 humanismo.
1\ 'ham-no humano, dando a ideia de uma medida propriamente
hllmana entre 0 enraizamento nos ideais arcaicos que Esquilo repre\en taria e a inflexao em direc;:ao ao pathos, a sentimentalidade, a critica,
I IS sofismas que Aristoteles ja criticava em Euripides.
Concebo que SOfocles ocupe uma posic;:ao mediana, mas vel' nele
1150sei que parente do humanismo seria dar urn senti do novo a essa
p:tlavra. Sentimo-nos no final da veia do tema humanista. 0 horn em,
para nos, esra-se decampondo como que pelo efeito de uma analise
('spectral da quallhes fornec;:oaqui urn exemplo caminhando na juntura
('ntre 0 imaginario e 0 simbolico onde vamos no encalc;:oda relac;:aodo
homem com 0 significante, e do splitting que ela engendra nele. Urn
Claude Levi-Strauss busca a mesma coisa quando tenta formalizar a
passagem da natureza a cultura, e, mais exatamente, a falha entre
:1natureza e a cultura.
E bastante curioso vel' que na aurora do humanismo e tambem
nessa analise, nessa hiancia de analise, de confins, nesse aspecto de
na-finda-linha, que surgem as imagens que foram, com certeza, as
mais fascinantes de todo 0 periodo da hist6ria que podemos calocar
na chave humanista.
Creio, pOl' exemplo, ser muito espantoso esse momento, do qual
se tern aqui urn trecho importante, versos 360-375, em que 0 Cora
t:xplode logo ap6s a partida desse mensageiro do quallhes mostrei as
t:voluc;:6es bufas, os remelexos, para vir anunciar uma noticia que lhe
pode custar muito caro. E verdadeiramente terrivel, diz 0 Coro, vel'

que, esta, se encontra

na-finda

Un: dia mostrei-lhes aqui uma anamorfose, a mais bela que en
CO,ntrei para 0 usa de voces, e que e verdadeiramente exemplar, par:!
alem de toda esperanc;:a. Voces se recordam do cilindro em torno do
qual surge esse fenom:no si~gular. Nao se pode dizer, propriamelllt.
falando,.d~ P~~to de VI~taO,tlCO,que haja ai uma imagem. Sem entrar
~a.defimc;:ao OtlCa da cOIsa, e uma medida em que em cada geratriz do
crlmdr~ se produz urn fragmento infinitesimal de imagem que vem()~
pro~uzlr-se a s~perposic;:ao de uma ser'ie de tramas, pOl' meio de qUt.
apa~ece para alem do espelho uma maravilhosa ilusao, uma imagelll
m~Ito bela da paixao, enquanto que algo de bastante descomposto .
nOJento se esparrama em volta.
~ urn POUC? disso que se trata. Qual e a superficie que permite 0
surglm~nto da l1~agem de Antigona como imagem de uma paixao? _
evoq~e.I, ourro dla, a.seu respeito, 0 Meu pai, por que me abandonastes?
que e hteralmente.dlto
l~um verso. A tragedia e 0 que se propala n:1
~rente para produzlr essa Imagem. Analisando-a, seguimos 0 processo
mv:rso, estu~amos como foi precise construir essa imagem para produzlr esse efelto. Pois bern, comecemos.
]a lhes ~'essaltei 0 aspecto implacavel, sem temor e sem piedad "
que se mamfesta, a to do instante, em Antigona. Em certo momento t'
cert~ment~ para ~eplora-lo, o.~oro a chama, no verso 875, de aut6;'o
tos. E preciSo faze-lo repercutlr Junto, com 0 gnothi seauton do oraculo
?e ?elfos - ~ao se pode~'ia negligenciar 0 senti do dessa especie Itmtelro conhecImento de SI mesma que the atribuem.
Quando ela confia, no inicio, seu projeto a Ismene, ja lhes indiqu 'i
sua extrema dureza - Sera que tu te das Conta do que esta ocorrenda?
Creonte acaba de promulgar 0 que se chama de kerygma, termo quv

alguem obstinar-se em acreditar acreditar. Em acreditar acreditar em
~ue? No que ningue~, por enquanto, tern 0 direito de imaginar, a
Jogo do dokei dokein. E isso que eu queria ressaltar nesse verso, assim
como a outra replica - Bancas 0 esperto com historias concern indo
a doxa. Alusao evidente aos jogos filosoficos da epoca em torno de urn
tema, a cena e bastante derrisoria, pois, enfim, nao estamos muito
interessados no fato de 0 guardiao poder ser estripado pela ma noticia
que ,veicula, e ele se safa com uma pirueta.
E logo em seguida que, no verso 332, explode esse canto do Cora
que constitui 0 que chamei de elogio do homem. Comes:a p~r estas
palavras polla ta deina kouden anthroupou deinoteron pelei
o que literalmente quer dizer - Ha muitas coisas formidaveis no
mundo, mas nao ha nada mais formidavel do que 0 homem.
Para Claude Levi-Strauss 0 que 0 Coro diz aqui do homem e, verdadeiramente, a definis:ao da cultura como Oposta a natureza _ ele
cultiva a fala e as ciencias sublimes, ele sabe preservar sua morada do
gelos do inverno e dos dardos da borrasca, ele sabe nao se molhar.
Ha co~tudo aqu,i urn deslize e 0 aparecimento de uma ironia que me
parece lllContestavel no que vem em seguida no verso 360, esse famoso
pantoporos dporos cuja pontuas:ao pode servir de tern a de discussao. A
POntuas:ao geralmente admitida parece-me ser a seguinte - pantoporos
dporos ep'ouden erkhetai to mellon.
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Pantoporos quer dizer que conhece montes de coisas - ele conhece
coisas, 0 homem. Aporos eo contrario, e quando se esta sem recursos
e sem meios ?iante de algo. 0 termo de aporia e, contudo, familiar
para voces. Aporos, portanto, e quando ele e sacaneado, como diz 0
proverbio vaudense, nada e impossivel para 0 horn em, 0 que ele nao
pode fazer ele 0 deixa. Eis 0 estilo.
. Em seguida, temos - ep'ouden erkhetai to mellon. Erkhetai quer
dlZer ~le anda: Ep''ouden quer dizer sobre 0 nada. TO mellon pode ser
tr.aduZido multo 1ll0Centemente por 0 fUturo, e tambem 0 que deve
VIr, mas, em outros cas os, trata-se de metlein, demorar, de tal maneira
que to mellon abre urn campo semantico que nao e facil identificar
estritamente
com urn termo Frances correspondente.
Sai-se dessa
habitualmente dizendo - Como e pleno de recurs os, ele nao estad.
sem recursos com respeito a nada do que pode acontecer. A sentens:a

l11C parece urn pouco prudhommesca.
Nao e certo que a intens:ao do
poeta seja a de dizer uma tal banalidade.
.
Em primeiro lugar, parece-me dificil separar as termos aproxlmados
n:unidos no infcio da Frase - pantoporos dporos. Vejo que encontramos
mais abaixo, no verso 370, uma outra conjuns:ao de termos, hyphipolis
ripolis, isto e, aquele que estd acima e t~mbem fiJ1~ada Ci~ade, de~nis:ao
de urn personagem geralmente identlficado, dlr-Ihes-el por que, com
(\eonte, com seus desvios. Par outro lado, nao estou seguro que dporos
I'p'ouden erkhetai possa traduzir-se par porque ele niio vai sem ~e~ursos
an direfiio a nada.Nao e absoluramente conforme ao ,que 0 gell1~ da
Ifngua grega comporta aqui. Erkhetai exige arras tar epouden CO?Slgo.
o ep' concorda bem com hkhetai e nao com 0 dporos. Somos nos. que
vcmos aqui urn vale-tudo, ao passo que se trata, de fato, do segulllte:
literalmente - ele vai em dires:ao a nada do que pode ocorrer, eleval
pantoporos, espertalhao, e dporos sempre sacaneado. Ele nao perde uma.
Ele consegue sempre que as coisas the caiam na cabes:a.
.
E no estilo Prevert que e precise sentir esse momenta de vlrada.
I~vou-Ihes dar uma confirmas:ao disso. Encontra-se, com efeito, logo
aposAida monon pseuzin ouk epdzetai, 0 que quer dizer que so ha uma
'oisa da qual ele nao se safa, e do caso de Hades. No que se refere a
morrer, ele ainda nao resolveu. 0 importante e 0 que segue - noton
diamekhanon phygas. Apos ter dito que, em todo caso, ?a al?o que 0
homem nao resolveu, e e a morte, 0 Coro diz que ele Imagillou urn
lruque absolutamente formidavel, ou seja, literalme~te, a fUga pa~a
(/s doenfas impossiveis. Nao ha meio de dar ourro s~ntldo a.lsso senao
:tquele que the estou dando. As tradus:6es tentam dlZer h~bltualme~te
que com as doens:as ele ainda se ajeita, mas nao e nada dlsso. Ele alllda nao chegou a morte, mas encontra truques farmidaveis, ~oens:as
que ele construiu. E, contudo, espantoso :e.r isso ser produz~do e~
441 a.c. como uma das dimens6es essenClalS do homem. Nao ten a
sentido algum traduzir por fuga diante das doenfas. Trata-se de uma
doens:a, mekhanoen - isso que ele inventou e urn truque danado,
virem-se com isso.
Alias, 0 texto repete que 0 homem nao teve exito diante de Hades,
e entramos logo em seguida no mekhanoen. Existe aqui algo de,s~phon,
termo que nao e tao simples. Rogo-Ihes que se lembrem da analise, no
lexto de Heidegger que eu mesmo traduzi para 0 pri~eiro numero de ~a
Psychanalyse, no senti do heraclitiano do sophon, sdbzo, e de h0m.0l~g~zn,
dizer a mesma coisa. Esse sophon tern ainda to do seu frescor pnmltlvo.

Ha algo de sophos no mecanismo, mekhanoen. Existe aqui algo hyper
e/pid' ekhon, que vai para alem de toda esperan<;:a, e que erpei. E isso
que 0 dirige ora para 0 mal, ora para 0 bem. Quer dizer que esse
poder, esse mandato - e assim que traduzo sophos no artigo de que
lhe falo - do que the e deferido por esse bem, e eminentemente
ambiguo.
Temos logo depois este trecho, nomos pareiron etc., que e em torno
do que vai girar toda a pe<;:a.Pois, pareiron quer incontestavelmente
dizer combinando as avessas, tranrando as avessas, misturando a'torto e
a direito as leis. Khthonos e a terra, theon t'enorkon dikan, 0 que e formulado, dito, na lei. E isso a que recorremos no silencio do analisando nao the dizemos Fale, nao the dizemos Enuncie, Conte, dizemos Diga.
E justamente 0 que nao se deve fazer. Essa Dike e essencial, e a dimensao propriamente enunciadora, enorkon, confirmada por juramento
dos deuses.
Existem aqui duas dimens6es muito nitidas que sao suficientemente
distinguidas - por um lado as leis da terra, por outro 0 que os deuses
ordenam. Mas pode-se mistura-las. Nao sao da mesma ordem, e se as
confundimos, vai acabar mal. Vai acabar tao mal que desde ja 0 Coro,
que, por mais vacilante que seja, tern contudo sua pequena linha de
navega<;:ao, diz - Com aquele ali, nao me quero associar de maneira
alguma. Pois, ir adiante nessa dire<;:aoe, propriamente falando, to
kalon, 0 que nao e belo - e nao, como se traduz devido a audacia
que isso comporta, 0 que nao e bem. E 0 Coro nao quer te-lo, esse
personagem, como parestios, como companheiro ou vizinho de casa.
Ele nao quer estar com ele no mesmo ponto central do qual falamos.
Com aquele ali, ele prefere nao ter rela<;:6es de proximo, nem tampouco ison phronon, ter 0 mesmo desejo. E desse desejo do outro que
ele separa seu desejo. Nao creio estar for<;:ando as coisas ao encontrar
aqui a ressonancia de certas formulas que lhes dei.
sera que Creonte confunde nomos khthonos com a Dike dos deuses?
A interpreta<;:ao classica e clara - Creonte representa as leis do pais e
as identifica com os decretos dos deuses. Mas nao e tao certo assim,
pois, nao se pode negar que essas leis ctonianas, as leis do nivel da
terra, sao contudo aquilo com que Antigona se mete. E pelo irmao,
friso-o sem cessar, que passou para 0 mundo subterraneo, e em nome
dos vinculos mais ctonianos dos la<;:osde sangue que ela se op6e ao
kerygma, ao mandamento de Creonte. Em suma, ela se en contra em
posi<;:ao de colocar do seu lado a Dike dos deuses. A ambigiiidade e,
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todos os casoS, nitidamente

discernivel. E

e isso que

vamos agora

vn confirmado.
,
Ji lhes indiquei como 0 Coro, apos a condena<;:ao de Antlgona,
lonfere toda a relevancia ao fato de que ela foi buscar. sua A~e. Da
Illcsma forma, quando Electra diz - Por que tu te. agltas, te mtro' de tua casa por que te obstmas sem cessar a
metes sem cessa r na Ate
'.?
,
dcspertar diante de Egisto e de tua mae 0 assassmato fatal. Nao es tu
que atrais tudo 0 que resulta como males sobre tua cabe.<;:a?Ao q~e
.\ outra responde ~ Estou bem de acordo, mas nao cOllSlgO fazer e
outra forma.
'
Aqui, e na medida em que ela vai em ~ire<;:aoa~te, e que ,se trat.a ate
mesmo de ir ektos atas, de transpor 0 limlte daAte, ~ue ~ntlgon~ l~tercssa ao Coro. E aquela, diz ele, que, por seu deseJo, vlOla os hmlt~s
da Ate. E a isso que se referem os versos cuja indica<;:ao lhes forneo,
c especialmente aqueles que terminam pela formula ektos atc::, ~assar
do limite da Ate. A Ate nao e a hamartia, a falta ou 0 erro, nao e fazer
u ma besteira.
b
Quando, no final, Creonte vai voltar segurando algo nos ra<;:os,
nos diz 0 Coro, e bem parece que nao seja nada menos do ~ue 0 c~~po
do filho que se suicidou, 0 Coro diz (1259-1260) - Se e permmdo
dize-lo, nao se trata at de uma desgra<;:aque the seja estran~la, mas autos
hamarton, de seu proprio erro. Ele mesmo tendo se fodldo, fez uma
besteira. Hamartia, 0 erro, 0 engano.
..
'_
'
Eo senti do no qual Aristoteles insiste, e, na mmha opm~~o, :l~ est~
errado, pois, nao e essa a caracteristica do que leva 0 herol traglCo, ~
propria perda. E unicamente verdadeiro para Creonte, 0 contra-herol,
ou 0 heroi secundario, que e efetivamente hamarton, No momento
em que Euridice se suicida, 0 mensageiro emprega a palavra h~martdnein. Ele espera, dizem-nos, que ela nao va faze.r un;a bestelra. E,
naturalmente, ele e 0 Corifeu viram de cost~s, POlS, nao se ouve baorral
tulho algum. a Corifeu diz - Isso e mau smal. a fruto n:
que
Creonte recolhe de sua obstina<;:ao e de seus mandamentos msensatos
e 0 filho morto que ele tem nos bra<;:os.Ele foi hama;on, ele cometeu
um erro. Nao se trata de allotria ate. AAte, que provem d~ autro, do
campo do Outro, nao pertence a Creonte, em compensa<;:ao e 0 lugar
onde Andgona

se situa.

Eis, portanto, onde nos cabe chegar - Antigona.
sera ela, segundo a interpreta<;:ao c1assica, a servidora de uma ordem
sagrada, de respeito pela subsrancia viva? Sera a imagem da caridade?
~alvez, mas certamente a custa de se conferir a palavra caridade uma
dlmensao bruta. Todavia, longo e 0 caminho a percorrer da paixao de
Antigona a seu advento.
Quando ela se justifica diante de Creonte sobre 0 que fez, Antigona
se afirma com urn assim porque assim, como sendo a presentifica<;:ao
da individualidade absoluta. Em nome de que? E, primeiro, baseandose em que? Preciso citar-lhes 0 texto.
M~ito nitida~ente
ela diz - Tu fizeste leis. E ainda aqui e1ude-se
o ~entldo. Traduzmdo palavra por palavra - Pois de maneira alguma
jOz Zeus quem proclamou essa: coisas para mim. Naturalmente
que se
compre_ende 0 que e1a quer dlzer, e eu sempre lhes disse que e importan~e ?ao co~pre~nder para compreender - nao e Zeus quem te da
o dU'eno ~e dlzer lSSO.Mas, nao e isso que e1a diz. Ela repudia 0 fato
de,que seJ~ Zeus que lh~ tenha ordenado fazer isso. Nem tampouco a
Dzk~, que e a companhelra, a colaboradora dos deuses daqui de baixo,
PreCl~a~ente, e1a se dessolidariza da Dike. - Tu te intrometes a torto
e a dlrelto. Pode ate ser que estejas errado na tua maneira de evita-la
essa Dike, Mas eu, justamente, nao me meto, com todos esses deuse~
daqui de baixo, que fixaram as leis entre os homens hOrisan horizo
horos e precisamente a imagem do horizonte, do limite. Nao' se trat~
?e na~a alem de urn limite no qual e1a se posta, e no qual e1a se sente
lllatacave1, ~ no qual nad~ pode fazer com que algum mortal possa
h~perdramezn, passar pOl' Clma, nomima, das leis. Nao se trata mais de
leis, no~os, mas de uma certa legalidade, consequencia das leis dgrapta~raduzldo sempre por nao escritas, porque isto efetivamente quer dizer
lSSO- dos de~ses. Trata-se aqui da evoca<;:ao do que e, com efeito,
~a o.rdem da leI, mas que nao esta desenvolvido em nenhuma cadeia
slglllficante, em nada.
, Trata-se ~o horizonte determinado pOl' uma re1a<;:aoestruturals6
~xlste a par,m d~ ling,:agem de palavras, mas mostra a consequencia
llltranspon,lve1 dlSSO.E po~qu,e e a partir do momenta em que as palavra~ e a llllguag~m e 0 slglllficante entram em jogo que algo pode
ser dn~, que se dlZ como se Fosse assim - Meu irmao, e1e e tudo 0
que qUlserdes, 0 criminoso, e1e quis arruinar os muros da patria, levar
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'.I'IIScompatriotas em escravidao, ele conduziu os inimigos para os
II'rrit6rios da Cidade, mas enfim, ele e 0 que e, eo que esta em ques1010C prestar-14e as homenagens funerarias: Cer~amente nao tern ele
II mesmo direito do que 0 outro, v6s podels mUlto bem contar-me
0
IJlIt:quiserdes, que urn e 0 her6i e 0 an:igo, que 0 o~trO e ~ inimigo,
111.IS
eu, respondo-vos que pouco me lmporta que lSSOnao tenha 0
III 'smo valor aqui embaixo. Para mim, essa ordem com a qual v6s
Illisais intimidar-me nao conta nada, pois, para mim, em todo caso,
IIlW irmao e meu irmao.
Esse e 0 paradoxo no qual trope<;:ae vacila 0 pensamento de Goethe.
Mcu irmao e 0 que e, e e pOl' ser 0 que e, e pOl' s6 haver ele quem possa
~~-Io, que you adiante em dire<;:aoa esse limite fatal. Se Fosse qual~uer
ando
olltro com quem eu pudesse tel' uma rela<;:aohumana, n:eu :n
;
IlICUSfilhos, eles saD substitufveis, saD rela<;:6es,mas esse lrmao ~ue e
atrlz
tithaptos, que tern comigo essa coisa de tel' n~scido da mesma n:
,I ctimologia de adelphos faz alusao a matrlz - e de estar hgado ao
mesmo pai, 0 pai criminoso, do crime do qual Andgona .esta sofre~do
,ISconseqi.iencias - esse irmao e esse algo unico, e e Ulllcamente lSSO
que motiva minha oposi<;:ao a vossos editos.
Andgona nao evoca nenhum outro direito senao este, que ~urge
na linguagem do carater indelevel do que e - indelevel a parm ~o
momenta em que 0 significante que surge a detem como uma COlsa
lixa atraves de todo 0 Buxo de transforma<;:6es possfveis. 0 que e, e e
nisso, e nessa superffcie que se fixa a posi<;:aoinquebrantavel, intransponfvel de Andgona.
Todo 0 resto, ela 0 repele. A na-finda-linha nao esta em nenhum
(JutrO lugar melhor ilustrada, e tudo 0 que se coloca em torno disso e
apenas uma maneira de fazer tremular, eludir 0 carater absolutamente
radical da posi<;:aodo problema nesse t~xto.
, .
fato de que foi 0 homem quem mventou a sepultura e dlscre~
lamente evocado de passagem. Nao se trata de acabar com quem e
homem como se faz com urn cao. Nao se pode acabar com seus restos
t:squecendo que 0 registro do ser daquele que pode ser situado pOl' urn

o

nome deve ser preservado pelo ato dos funerais.
Todo tipo de coisa e, certamente, acrescentado a isso. Em torno
vem-se acumular todas as nuvens do imaginario, e todas as inBuencias
que se depreendem dos fantasmas que se multiplicam. nos arredores
da morte. Mas 0 fundo aparece, justamente, na medlda em que os
funerais saD recusados a Polinices. POl' ele ser entregue aos caes e aos

passaros, e ir terminar seu aparecimento na terra na impureza, seus
membros dispersos of end en do a terra e 0 ceu, ve-se bem que Antigona
representa por sua posic;:ao esse limite radical que, para alem de todos
os conteudos, de tudo 0 que Polinices pode fazer de bem e de mal, de
tudo 0 que the pode ser infligido, mantem 0 valor de seu ser.
Esse valor e essencialmente de linguagem. Fora da linguagem, ela
nem mesmo poderia ser concebida, e 0 ser daquele que viveu nao
poderia ser assim destacado de tudo 0 que ele veiculou como bem e
como mal, como destino, como conseqiiencia para os outros, e como
sentimentos para si mesmo. Essa pureza, essa separac;:ao do ser de todas
as caracteristicas do drama historico que ele atravessou, e justamente
esse 0 limite, 0 ex nihilo em tomo do qual Antigona se mantem. Nada
mais e do que 0 corte que a propria presenc;:a da linguagem instaura
na vida do homem.
Esse Corte e manifesto a todo instante pelo seguinte, a linguagem
escande tudo 0 que ocorre no movimento da vida. Autbnomos, e assim
que 0 Coro sirua Antigona, dizendo-Ihe - Segues em direc;:ao a morte,
nao conhecendo tua propria lei. An tigona sabe a que esra condenadaa jogar, digamos assim, urn jogo cujo resultado e conhecido de antemao. Isso e efetivamente colocado como urn jogo por Creonte. Ela
esta condenada a camara clausurada da tumba onde se desenrolara
a prova, a de saber se os de uses daqui de baixo prestar-Ihe-ao algum
SOcorro. E nesse pOnto de ordalia que se prop6e a condenac;:ao de
Creonte, que the diz - Vamos ver a que isso te servira, essa fidelidade aos deuses daqui de baixo. Teras 0 alimento que sempre e posto
junto aos mortos em forma de oferenda, e veremos bem quanto
tempo viveras com isso.

Ai, entao, produz-se a verdadeira mudanc;:a de iluminac;:ao da
tragedia, ou seja, 0 kommos, a queixa, a lamentac;:ao de Antigona, e e
muito significativo que certos comentadores tenham-se escandalizado
com ela.

Quando comec;:a essa queixa? A partir do momento em que ela transp~e a entrada da zona entre a vida e a morte, onde 0 que ela ja tinha
drro ser tom a forma do lado de fora. Com efeito, ha muito tempo
que ela nos dissera que ja estava no reino dos mortos, mas desta vez a

l oisa e consagrada no fato. Seu suplicio vai consistir e~ ser trancada,
.~llspensa, na zona entre a vida e a morte. Sem estar alll~a m~rta, ela
j:\ esra riscada do mundo dos vivos. E e somente. a partir dal que se
dcsenvolve sua queixa, ou seja, a lamentac;:ao da VIda.
.
Durante urn longo tempo Antigona vai queixar-se de partir dtaphos
Hemtumba, ainda que deva ser trancada numa rumba, sem ~o:ada, sem
llue nenhum amigo chore por ela. Sua separac;:ao e ~ntao vlVlda como
um arrependimento,
uma lamentac;:ao" com resperro : tud~ 0 q~e,
da vida, Ihe foi recusado. Ela evoca ate mesmo que nao te:a 0 lerro
'onjugal, 0 lac;:odo himeneu, que nao tera filhos. Isso e mUlto longo
na pec;:a.
, .
. .
Pode vir a tal autor 0 pensamento de colocar em duvlda a legmll1idade dessa face da tragedia, em nome de nao sei que unidade do
carater da inflexivel Antigona, da fria Antigona. 0 termo psykhron
< 0 de frieza e de frigidez. Urn objeto de carinho frio, e assi~ que a
chama Creonte no diaIogo com seu filho, no verso 650, para dlzer-Ihe
que ele nao perde nada com isso. Op6e-se a sua queix.a 0 ca:ater ~e
Antigona, a fim de marcar a inverossimil?anc;:a de uma lllcursao cups
responsabilidade e patemidade se gostana de poup~r ao, p,oeta. ,
Contra-senso insensato, pois, para Antigona a VIda so e abordavel,
so pode ser vivida e refletida a partir desse limite em ~ue ela ja per,deu
a vida, em que ela esta para alem dela - mas de la ela pode ve-la,
vive-Ia sob a forma do que esta perdido.
E tambem de la que a imagem de Antigona aparece-nos sob 0
aspecto que, literalmente, diz-nos ele, faz 0 Coro perd~r .a ca~ec;:a,
inflige as justas injustic;:as, e faz 0 Coro transpo~' todos o~ lrmltes, Joga:
fora todo 0 respeito que ele pode ter pelos edrros da ~ld~~e. Nada e
mais comovente do que esse himeros enarges, esse deseJo vlSlvel que se
depreende das paIpebras da admiravel moc;:a.
. .
A iluminac;:ao violenta, 0 clarao da beleza cOlllcldem c0r.n 0 momento de franqueamento, de realizac;:ao daAte de.Antigon.a, elS 0 tra~o
ao qual eminentemente dei relevancia, e que no~ llltroduZI~ na func;:ao
exemplar do problema de Antigona para determ~nar a func;:aode c:rtos
efeitos. E por meio disso que se estabelece para nos uma c~rta relac;:aoao
para alem do campo central, mas igualmente 0 que nos Impede de ~er
sua verdadeira natureza, 0 que nos ofusca e nos separa de s~a ;erda~~lra
func;:ao. 0 aspecto comovente da beleza faz vacilar t~do JUlZOcnnco,
detem a analise, e mergulha as diferentes formas em Jogo numa certa
confusao, ou de preferencia num cegamento essencial.

, 0 efeito de be~eza e urn efeito de cegamento. Ainda ocorre algo para
alem.dela, que nao pode ser olhado. Com efeito, Andgona declarou
pot Sl mesma, e desde sempre - Estou morta e quero a morte. Assim
qu~ An~igona se descreve como Niobe se petrificando, com 0 que ela
se ldentlfica? - senao com esse inanimado no qual Freud nos ensina
a reconhecer a forma na qual 0 instinto de morte se manifesta. Trata-se
just~mente de uma ilustra<;:ao do instinto de morte.
E no momento em que Andgona evoca Niobe que 0 Cotifeu lhe
lan<;:aseu louvor - Entao, tu es uma semideusa. Explode entao a
resposta de Andgona, que absolutamente
nao e uma semideusaIsto e uma derrisao, zombais de mim. E 0 termo que vem aqui em
sua boca, no verso 840, e 0 do ultraje, cuja correla<;:ao essencial no
momenta desse trecho ja pus em evidencia para voces, e e aqui
empregado em sua forma propria, que e exatamente calcada no
termo de ultrapassamento,
passagem - 0 ultraje e passar alem de
ultrapassar 0 direito que se tern de baratear 0 que ocorre, na maio;
d~sgra<;:a.. Hyb:izeis, eis 0 que Andgona op6e ao Coro - Aqui, vos
nao sabels malS 0 que dizeis, me estais ultrajando. Mas sua estatura
esta lo~ge ~e ser diminuida, e sua queixa, 0 kommos, a longa queixa,
segue lmedlatamente.

. 0 Coro faz, e~ s~g~ida~ u~a ~efere~cia ~nigmatica a tres episodios
dlsparatados da hlstona mltologlca. Pnmelro Danae, que foi trancada numa camara de bronze. Depois Licurgo, filho de Drias, rei dos
ed~nes, ~ue cometeu a loucura de perseguir as servidoras de Dioniso,
de lr atras, de amedrontar, e ate mesmo de violentar as mulheres e de
fazer com que 0 deus Dioniso saltasse no mar. E a primeira men<;:ao
que temos do dionisiaco. No canto II da INada, vemos Dioniso
como que ~o~to, que se vinga em seguida atingindo Licurgo com a
loucura. Ha dlferentes modos de mitos - talvez quando tenha sido
ele trancado, cegado pela loucura de Dioniso, tenha ocorrido de ele
matar seus proprios filhos, que confundira com sarmentos de vinha
e se cortado os proprios membros - mas pouco importa, pois so hi
n.o texto ~ evoca<;:aoda vingan<;:a do deus Dioniso. Terceiro exemplo,
all1da malS obscuro, 0 do heroi Fineus, centro de uma afluencia de
lendas extraordinariamente
contraditorias e difidlimas de conciliar.
Reen~ontramo-Io diante de uma ta<;:a,objeto de urn conflito entre as
Harplas, que 0 atormentam, e os boreades, ou seja, os dois filhos do
ven.to Boreas, que 0 protegem enquanto que no horizonte passa, muito
cunosamente, 0 cortejo das bodas de Dioniso e Ariadne.

Temos, com certeza, ainda muito a ganhar com 0 deciframento
ksses mitos, se isso for possivel. Sua disparidade, e 0 fato de serem,
,Iparentemente-, pouco apropriados ao que esta em questao, e certa111cnte,entre outras, uma cruz que os textos tragicos podem propor
,IOScomentadores. Nao me sinto suficientemente forte para resolve-Io,
,1l;lSfoi justamente para chamar a aten<;:aode meu ~migo Claude LeviSl rauss quanto as dificuldades desse trecho que fUI levado a despertar
rccentemente seu interesse por Andgona.
Ha contudo algo que se pode valorizar nessa irrup<;:ao de episodios
I d.gicos evocados
pelo Coro no momento em que Andgona es~a
Ilcsses confins. Em todos os casoS trata-se da rela<;:ao dos mortalS
'om os deuses. Danae e posta numa tumba por causa do amor de
urn deus, Licurgo sofre uma puni<;:ao por ter querido faz,er ~iol~n.cia
:1 urn deus, e e igualmente
por pertencer a uma descendenCla dlVll1a
que Cleopatra, a boreada, companh:ir~
repudiada. de ~i~eus, esra
aqui interessada - chamam-na de amzppos, ou sep, raplda c0,m0
os cavalos, e dizem que ela corre mais rapido do que os mensagelros
no gelo que resiste aos pes, e uma patinadora. Ora, 0 que choca no
final de Andgona e que ela sofre uma desgra<;:a igual a todos aqueles
que sao apreendidos no jogo cruel dos deuses. ?o lado de fora, e
para nos atragoidoi, ela aparece mesmo como vltlma no centro ~o
cilindro anamorfico da tragedia. Vitima e holocausto, e a sua revelia
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que ela ai se encontra.
.
~
Andgona se apresenta como autonomos, pura e ~lmples rela<;:ao
do ser humano com aquilo que ocone de ele ser mlraculosame~te
portador, ou seja, do corte significante, que the confere 0 poder ll1transponivel de ser 0 que e, contra tudo e contra todos.
Em torno disso tudo pode ser invocado, e e 0 que faz 0 Coro no
quinto ato, ao invocar 0 deus salvador.
Dioniso e esse deus, se nao, por que ele viria aqui? Nada menos
dionisiaco do que 0 ato e a figura de Andgona. Mas Andgona leva ate
o limite a efetiva<;:ao do que se pode chamar de desejo puro, 0 puro e
simples desejo de morte como tal. Esse desejo, ela 0 encarna.
Reflitam bem nisto - 0 que e de seu desejo? Nao deve ser ele 0
desejo do Outro e ligar-se ao desejo da mae?
desejo ~da,mae, 0 texto
faz a ele alusao, e a origem de tudo. 0 deseJo da mae e, ao mesmo
tempo, 0 desejo fundador de toda a estrutura, aquele que fez vir a luz
seus rebentos unicos, Eteocles, Polinices, Andgona, Ismene, mas, ao
mesmo tempo, e urn desejo criminoso. Reencontramos aqui, na origem

?

da tragedia e do humanismo, urn impasse semelhante
e, coisa singular, mais radical.

ao de Hamlet
'

, Nen~uma medis;ao e .aqui possivel, a nao ser esse desejo, seu carater radlcalmente destruldor. A descendencia da uniao incestuosa se
desdobrou em.dois irmaos, urn que representa 0 poderio, 0 outro que
representa 0 cnme. Nao ha ninguem para assumir 0 crime e a validade
do crime senao Antigona.
Entr: o~ dois, Antigona escolhe ser pura e simplesmente a guardia
do ser cnmlllOSO como tal. As coisas cerramente poderiam ter tido urn
termino se 0 corpo social tivesse aceitado perdoar, esquecer, e cobrir
t~do com as mesmas honras funerarias. E na medida em que a comullldade se recusa a isso que Antigona deve fazer 0 sacrificio de seu ser
para a manutens;ao desse ser essencial que e a Ate familiar _ motivo
eixo verdadeiro, em torno do qual gira toda essa tragedia.
_ '
Antigona perpetua, eterniza, imortaliza essa Ate.

(;ostaria de indicar 0 senti do que confiro a uma tal exploras;ao da
I ragedia de Antig~na.
Isso pode parecer, para mais de uma pessoa, extenuante. D~rante
rnuito tempo utilizei a metafora do coelho e da cartola a respelto de
lima cerra maneira de extrair do discurso analitico aquilo que nele nao
sc encontra - poderia dizer agora que os exponho a prova de dar-Ihes
'oelhos crus para comer. Restabeles;am-se. Aprendam com a jib6iadurmam urn pouco que isso vai passaro Dar-se-ao conta ao desperrar
de que digeriram, contudo, alguma coisa.
.
E justamente por meio desse procedimento, eVldentemente ~m
pouco arduo, urn pouco coriaceo, que consist: em p~rem-se comlgo
a quebrar os seixos na estrada do texto, que lSSOval entrar na pele
de voces. Retrospectivamente voces se darao conta de que, mesmo que
voces nem desconfiem, essa imagem de Antigona, latente, fundamental faz parre da moral de voces, quer queiram ou nao: Eis por que e
imporrante interrogar seu sentido - que nao e 0 sentldo edulcorado
atraves do qual a lis;ao e habitualmente veiculada.
Trata-se de nada mais nada menos do que de reinterpretas;ao da mensagem sofocliana. Voces podem cerramente resistir a esse reagus;amento
das arestas do texto, mas se quiserem reler agora SMocles, dar-se-ao
conta da discancia percorrida. Mesmo que me detenham em tal ou tal
ponto - pois nao excluo que eu tambem possa, num dado momento,
fazer urn contra-senso -, penso ter retirado 0 nao-senso global no qual
SMocles e conservado pelo cui dado de uma cerra tradis;ao.
Enquanto eu discutia sobre isso com ,alguns dentre voces que ~e
opunham suas recordas;6es da leitura de Edipo em Colona, record~s;oes
evidentemente influenciadas pela interpretas;ao escolar, lembrel-me
de uma pequena nota de pe de pagina. Ha pessoas aqui que gost~~
das notas de pe de pagina. Vou ler uma del as numa obra que convma
contudo que os analistas tivessem lido pelo menos uma vez, 0 Psyche
de Erwin Rohde, do qual temos uma excelente tradus;ao francesa.
No total voces aprenderao mais, e coisas muito mais cerras, sobre
o que a civilizas;ao grega nos lega, do que em qualquer outra obra
original em frances. 0 arco do povo mais espirirual ~a terra nao_tem
todas as cordas. Ja temos a desgras;a de ter urn romantlsmo que nao se
als;ou muito acima do que 0 nivel de uma cerra bobajada, e tampouco
temos os privilegios na ordem da erudis;ao.

Na r~gina 463 de Erwin Rohde, encontra-se uma pequena nota
sobre Edzpo em Colona, do qual ja lhes falei nos term os que sao exatamente na linha do que estou prosseguindo hoje.
Basta ler a pera sem preconceito, escreve ele, para ver que esseanciao
selvagem, irritado, desapiedado que pronuncia para seusjilhos as horriveis
ma!diro~s- isso e justo, pois, vinte minutos antes do termino da pes;a,
EdlPO all1da esta esmagando Polinices com suas maldis;oes - e que
goza de antemao, como um homem sedento de vinganra, com desgraras
que se vao abater sobre sua cidade natal, que nao tem nada dessaprofUnda
paz dos deuses, dessa transjigurarao do penitente que a exegese tradicional
se compraz em constatar sobretudo nele. 0 poeta, que nao tem 0 hdbito
de velar as realidades da vida, deu-se claramente conta de que a miseria
e a desgrara nao tem como efiito habitual transjigurar 0 homem, mas
deprimi-lo, e lhe tirar sua nobreza. Seu Edipo piedoso.]d 0 era desde a
origer:' no Edipo Rei, mas ele se tornou selvagem em sua desolarao.
EIS 0 testemunho de urn leitor que nao e especialmente orientado
para os problemas da tragedia, ja que essa obra e 0 hist6rico dos conceitos que os gregos se constituiram sobre a alma.
No que nos concerne, tento mostrar-Ihes que numa epoca que
precede a elaboras;ao etica de S6crates, Platao e Arist6teles, SOfocles nos
apresenta 0 homem e 0 interroga nas vias da solidao, e nos situa 0 her6i
nun:a zona .em que a morte invade a vida, em sua relas;ao com 0 que
aq UI charnel de segunda morte. Essa relas;ao com 0 ser suspende tudo
o que tern relas;ao com a transformas;ao, com 0 ciclo das geras;oes e das
corrupS;oes, com a pr6pria hist6ria, e nos leva a urn nivel mais radical
do que tudo, dado que, como tal, ele esta suspenso a linguagem.
Para expressa-Io nos termos do sr. Levi-Strauss - e estou certo de
nao me enganar ao invod-Io aqui, pois, incitado por mim a releitura
deAntig~na, foi propriamente nestes term os que se expressou falando
para a mll1ha pessoa -, Antigona, diante de Creonte, se situa como
a sincronia oposta a diacronia.

e

Deixei a meio caminho and ado aquilo que eu poderia dizer-Ihes
sobre 0 texto. Nao podemos esgota-Io este ano, ja par razoes de tempo,
mas e claro que a questao colocada no final e sobre 0 que eu chamaria
de utilizas;ao divina de Antigona.
A respeito disso poderiamos
enforcada em sua tumba evoca
do suicidio, po is, ha to do 0 tipo
forcadas, tal como 0 de Erigone

fazer mais de urn paralelo. Antig'ana
justamente outra coisa alem do ato
de mitos de heroinas, de mos;as, enpor exemplo, vinculado ao advento

do cuho de Dioniso. Seu pai, para quem Dioniso deu 0 vinho, por
nao conhecer bem seu uso, abusou dela, morreu e sua filha acaba enforcando-se em sua tumba. Eis urn mito explicativo de to do urn rito
em que vemos imagens mais ou menos simplificadas, simbolizadas,
de mos;as suspensas em arvares. Em suma, existe ai to do urn pano de
fun do ritual e mitico, que pode tornar a voltar para situar novamente
em sua harmonia religiosa 0 que e aqui promovido no palco. Mas 0
fato e que na perspectiva sofocliana 0 her6i nada t~m a ver c~m
utilizas;ao. Antigona e aquela que ja escolheu sua vIsada em dlres;ao a
marte. A invocas;ao que se tece em tomo dessa haste e outra coisa, ela
nao chega, no caso, ao desafio humano.
Ficarei por aqui hoje. 0 que esta em quesrao no momento e~ que
terminei 0 que tinha para Ihes transmitir sobre a catarse e 0 efelto do
belo. 0 efeito do belo resulta da relas;ao do her6i com 0 limite, definivel
nesse caso por uma certaAte. Neste ponto, quero agora, utilizando as
pr6prias definis;oes da estrutura do seminario, passar a .ralavra.
Com efeito, nao quero ser aquele que se encarrega sozlllho, tal como
Mestre Jacques,54 de revolver todas as zonas mais ou menos heterogeneas
do que nos e legado da elaboras;ao tradicional nesse tipo de ~aterias.
Para toda uma certa area de pessoas dentre voces, quero dlzer para
cada urn de voces, num certo momento de seu pensamento, ha urn
modo de resistir ao que tento fazer com que ous;am, que consiste
em comentar simpaticamente,
de uma maneira alias mais ou menos
ambigua, 0 que e convencionado chamar a amplitude de minha informas;ao, ou como dizem ainda, de minha cultura. Nao gosto nada
disso. Isso tern, alias, uma contrapartida - perguntam-se onde arrumo
tempo para reunir tudo isso. Voces omitem que tenho alguns anos a
mais do que voces na existencia. Sem ter duzentos anos de corte como
urn gram ado ingles, ja comes;a a se aproximar disso - enfi~, estou
mais perto disso do que voces, e tive tempo de esquecer vanas vezes
as coisas das quais Ihes falo.
Gostaria, portanto, hoje, no que se refere ao belo, de ceder a palavra
a alguem que me pareceu particularmente
com~etente para toma~la
num campo, num ponto de articulas;ao que collSldero como essenclal
para 0 prosseguimento de meu discurso, isto e, definis;ao do belo e do
sublime, tal como foi colocado por Kant.
Existe ai, com efeito, urn modo de analise categorial que e de alta
importancia para encontrar 0 esfars;o de estruturas;ao topol6gica que
prossigo diante de voces. A lembrans;a dos bosquejos de Kant para

:ss~

aqueles dentre voces que ja tiverem aberto a Critica do juizo, ou sua
apresenta<;:ao para aqueles que ainda nao 0 fizeram, parece-me urn
tempo essencial, e e pOl' isso que pe<;:oao sr. Kaufmann para tomar a
palavra imediatamente.
Verao em seguida 0 emprego que poderemos fazer do trabalho que
ele relata hoje para voces. [Segue a comunicafiio do sr. Kaufmann.]

o senhor

tern certamente razao em dizer que 0 calculo infinitesimal
e evocado pOl' detras da experiencia do sublime. E preciso dizer que
na epoca de Kant 0 calculo infinitesimal detinha nao sei que misterio
do significante, que desapareceu desde entao totalmente.
trecho de Kant que 0 senhor citou, de 1764, deve ser deveras
comunicado a Claude Levi-Strauss, pois todo 0 discuiso inaugural
de sua catedra no College de France ja esd indicado aqui, isto e, nao
for<;:osamente antedatado, mas precisado de uma tal maneira que nao se
encontra assim ressaltado em nenhum Olltro lugar como em Rousseau.
Kant ja funda aqui a etica do etnografo.

o

o

trabalho que 0 senhor nos forneceu hoje fez com que nossa
assembleia, que e heterogenea em sua forma<;:ao, percebesse a ideia
das estruturas em torno das quais Kant reagrupa, e ao mesmo tempo
dissocia, a ideia do belo. Poderfamos tel' colocado como pano de fundo
a ideia do prazer em Arist6teles, e citar sua lindfssima defini<;:ao dada
na Ret6rica.
Isso nos serviria de pOnto piva, como e natural em toda materia
filos6fica tradicional, para retomar, no ponto em que a deixamos, a
questao do efeito da tragedia. Apesar de acreditarmos sempre dever
referi-lo a Arist6teles, esse efeito nao se poderia contentar com a ideia
da catarse moral.

A

DIMENSAO TRAGICA

DA EXPERIENCIA PSICANALITICA

A

DEMANDA DE FELICIDADE
E A PROMESSA ANALITICA

o desejo e 0 ]uizo final.
A segunda morte.
Apologo das botinas.
Hades e Dioniso.
o desejo do analista.

o relatorio

que fiz em Royaumont ha dois anos sobreA direflio da cura
deve ser publicado no proximo numero de nossa revista. E urn texto
lCito urn pouco as pressas, pois 0 compus entre dois semimirios daqui.
Dele conservarei a forma improvisada, tentando no entanto cornpletar
c retificar algumas das coisas que ai estao contidas.

Digo nurn dado momento, que 0 analista deve pagar algo para ocupar
sua fun<;:ao.
Ele paga com palavras - suas interpreta<;:6es. Ele paga com sua pessoa, pelo seguinte - pela transferencia ele e literalmente despossuido
dela. Toda a evolu<;:aopresente da analise 0 desconhecimento
disso,
mas 0 que quer que seja que ele ache e qualquer que seja 0 recursopanico a the Counter-Transftrence, e bem preciso que ele passe par isso.
Nao e apenas ele que ali esta com aquele com quem estabeleceu urn
certo compromisso.
En6m, e preciso que ele pague com urn certo julgamento nO que
diz respeito a sua a<;:ao.A analise
urn julzo. Alhures isso exigivel
em toda parte, mas se pode parecer escandaloso enuncia-lo aqui,

e

e

e

e provavelmen~e por alguma razao. E a razao e que, por Ull1 (('II"
aspecto, 0 analtsta tern muita consciencia de que nao pode snlwi "
que faz em psicanalise. Ha uma parte dessa a<;:aoque Ihe resta, ,I I
mesmo, velada.
Eo que justifica 0 pOnto ao quallhes levei este ano, quero eli'll I
ond,e l~es prop us de seguirem-me, e onde se abre a questao de s:dll'
CI,uaIssao as conseqiiencias eticas gerais que a rela<;:aocom 0 i11COII
CIente, tal como foi aberto por Freud, comporta,
A~eit? que 0 aspect? ,de rodei~, de n,osso caminho, foi feito p,lI I
aproxIma-los de nossa etICa, de nos analtstas. Alguns lembretes <':1':1111
necess,a:ios antes de traze-Ios, de maneira mais proxima, para a pdtl. ,I
da analIse e para seus problemas tecnicos. No estado atual das coi,~"
eles nao poderiam ser resolvidos nesses lembretes.
Primeiramente,

sera que e 0 final da analise 0 que nos demand:llll
e preciso chama-Io por uma palavra sill1pll'~'
e a feltcIdade. Com ISSOnao digo nada de novo - uma demand" tit
felicidade, de happiness, como escrevem os autores ingleses na lin~II"
gem deles, e justamente disso que se trata.

? qu~ ~os demand~,

No relatorio ~ue ha pouco mencionei, e cuja reda<;:aopareCeU-1l1l
agora, ao ser publtcado, urn tanto aforismatica demais _ dai eu ten I,ll
colocar hoje urn pouco de oleo nos eixos -, fa<;:oalusao ao fato s 'III
me exp!i~ar sobremaneira, 0 assunto tampouco e explicado em raZ:l1I
~e a felICIdade ter-se tornado urn fator da politica. So digo isso, mas "
J~sta~e~t.e 0 que me fizera terminar a conferencia intituladaApsicawl
fzse,dzafetzca, pela qual encerrara uma certa era de minha atividade 11UJ II
gr~po do ~ual nos sep.aramos des de entao, pela afirma<;:ao seguinte
Nao poderza haver satzsftriio de ninguem fOra da satisftriio de todos.
Recentrar a. analise. na dialetica vem presentificar para nos q 1Il'
a me~a apare~e. lOdefiOldamente recuada. Nao e culpa da analise se ,I
q~es~ao da feltcIdade nao pode articular-se de outra maneira atualmel1l "
DIreI que e na medida em que, como 0 diz Saint-Just, a felicidade tor
nou-se urn fator de politica. E pelo fato da entrada da felicidade 11:1
politica que a questao da felicidade nao apresenta, para nos, como
possivel a solu<;:ao aristotelica, e que a etapa previa se situa no niv.1
da satisfa<;:ao das necessidades para todos os homens. Enquanto qu '
Aristoteles faz uma escolha entre os bens que ele oferece ao mestr'
e sen~or,3 e lh~ diz que apenas alguns desses bens sao dignos de SU:I
devo<;:ao, ou seJa, da contempla<;:ao, a dialetica do mestre e senhor c,
para nos, desvalorizada, insisto, por raz6es historicas, que provem do

II10mento historico que vivemos, e que se expressa na polftica pda
I('lrrnula seguinte - Niio poderia haver satisftriio de ninguem sem a
\fltisftriio de todos.
E nesse contexto que a analise aparece - sem que possamos saber
rxatamente 0 que justifica que seja nesse contexto -, e que 0 analista
s<.:oferece para receber, e urn fato, a demanda de felicidade.
que articulei este ano consistiu em mostrar-Ihes, escolhendo os
Icrmos entre os mais salientes, a disra.ncia percorrida, digamos, desde
Aristoteles - e em fazer-Ihes sentir a que ponto abordamos as coisas
11urn nivel diferente, quando estamos longe de toda e qualquer formula<;:aode uma disciplina da felicidade.
Em Aristoteles ha uma disci pI in a da felicidade. Ele mostra os
'aminhos onde pretende conduzir qualquer urn que 0 siga em sua
problematica, e que, em cada uma das vertentes da atividade possivel
do homem, realizam uma fun<;:aoda virtude. Essa virtude e obtida por
urn mesotes que esta longe de ser apenas urn exato meio-termo, Urn
processo ligado ao principio do evitamento de to do excesso, mas que
deve permitir ao homem escolher 0 que razoavelmente pode faze-Io
realizar-se em seu bem proprio.
Nao ha nada parecido na analise, observem bem. Pretendemos, por
vias que para alguem saindo do colegio pareceriam surpreendentes,
permitir ao sujeito situar-se numa posi<;:aotal que as coisas, misteri~sa
e quase miraculosamente,
aconte<;:am para de de uma boa maneIra,
que de as aborde pelo lado certo, Sabe Deus que obscuridades perrnanecem numa pretensao como 0 advento da objetalidade genital
e, diga-se tambem, com sabe Deus que imprudencia, a concordancia
com a realidade.
Uma unica coisa faz alusao a uma possibilidade feliz de satisfa<;:ao
da tendencia, e e a no<;:aode sublima<;:ao. Mas e claro que tomando a
formula<;:ao mais exoterica em Freud, quando ele a representa para nos
como eminentemente realizada pela atividade do artista, isso quer dizer
literalmente a possibilidade para 0 homem de to mar comerciais seus
desejos, vendaveis sob a forma de produtos. A fraqueza e ate mesmo
o cinismo de uma tal formula<;:ao tern, a meu ver, urn merito imenso,
ainda que nao esgote 0 fundo da questao que e - como, portanto,
isso e possivel?
.
A outra formula<;:ao consiste em dizer-nos que a sublima<;:ao e a
satisfa<;:aoda tendencia na mudan<;:a de seu objeto, isto sem recalquedefini<;:aomais profunda, mas que abre, parece-me, uma problematica

o

mais espinhosa, se 0 que lhes ensino nao lhes permitisse ver onde esd
o no do problema, onde a lebre se esconde.
Efetivamente, 0 coelho que se trata de tirar da cartola ja esta n:1
tendencia. Esse coelho nao e urn novo objeto, e a propria mudans:a do
obj~:o ja ~m si. Se a tendencia permite a mudans:a de objeto e porqu '
ela ]a esta profundamente
marcada pela articulas:ao do significantl'.
No grafo que lhes dei do desejo, a tendencia, situada no nivel dl'
articulas:ao inconsciente de uma sucessao significante e, desta feit:l,
constituida numa alienas:ao fundamental.
Desta feita tam bern, em
retorno, cada urn dos significantes que comp6em essa sucessao tipi :I
esra ligado por urn fator com urn.
Na definis:ao da sublimas:ao como satisfas:ao sem recalque ha, implicito ou explicito, passagem do nao-saber ao saber, reconhecimento
disto, que 0 desejo nada mais e do que a metonimia do discurso d:l
demanda. E a mudans:a como tal. Insisto - essa relas:ao propriamellt '
metonimica de urn significante ao Outro que chamamos de desejo,
nao e 0 novo objeto, nem 0 objeto anterior, e a propria mudans:a dl'
objeto em si.
Tomarei urn exemplo que me passou pela cabes:a no momento em
que preparava essas palavras para voces, a fim de imajar 0 que quero di
zer no que diz respeito a sublimas:ao. Pensemos na passagem, digamos,
de urn verbo ao que a gramatica chama de seu complemento, ou um<1
gramatica mais filosofica, seu determinativo. Tomemos 0 verbo mais
radical na evolus:ao das fases da tendencia, 0 verbo comer. Ha comer.
E desse modo que, em muitas linguas, prop6e-se primeiro, de cal'a,
o verbo, a as:ao, antes que se determine de quem se trata. Ve-se bem
aqui 0 carater secundario do sujeito, ja que nao tern os nem mesmo 0
sujeito, esse algo que pode justamente haver para comer.
Tern para se comer - 0 que? 0 livro.
Quando lemos no Apocalipse essa imagem poderosa, comer 0 livro,
o que significa isso? - senao que 0 livro adquire ele mesmo 0 valor d .
uma ~ncorporas:a~, e a incorporas:ao do proprio significante, 0 supol'tc
da cnas:ao propnamente
apocaliptica. 0 significante, nessa ocasiao,
torna-se Deus, 0 objeto da propria incorporas:ao.
Ousando formular uma satisfas:ao que nao e paga com urn recalquc,
o tern a colocado no centro, promovido em sua primazia, e - 0 que e 0
de~ejo? propo~ito disto posso apenas lembrar-lhes 0 que nessa epoca
artlC~l~l - reallzar ~eu desej~ coloca-se sempre numa perspectiva de
condls:ao absoluta. E na medlda em que a demanda esta para alem
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para aquem de si mesma, que, ao se articular com 0 significan:e, ela
demanda sempre outl'a coisa, que, em toda satisfas:ao da necessldade,
ela exige outra' coisa, que a satisfas:ao formulada se estende e se enquadra nessa hiancia, que 0 desejo se forma como 0 que suporta essa
metonimia, ou seja, 0 que quer dizel' a demanda para alem do que ela
formula. E e por isso que a questao da realizas:ao do desejo se formula
necessariamente numa pel'spectiva de Juizo final.
Tentem perguntal'-se 0 que pode querer dizer ter realizado seu destjose nao e de te-Io realizado, se podemos assim dizer, no final. E essa
invasao da morte na vida que confel'e seu dinamismo a toda questao,
quando ela tenta formular-se, sobre 0 tema da realizas:ao do desejo.
Para ilustrar 0 que dizemos, se colocal'mos a quesrao do desejo a partir
do absolutismo parmenidico, na medida em que ele anula tudo 0 que
nao e 0 ser, diremos - nada e do que llao nasceu, e tudo 0 que existe nao
vive senao na falta a ser.

A vida tern algo a ver com a morte? Pode-se dizer que a relas:ao com
a morte suporta, subtensiona, como a corda 0 arco, 0 seno da subida
e da queda da vida? Basta-nos retomar a questao que Freud acreditou
colocar a partir de sua experiencia - e tudo prova que ela e efetivamente colocada por nossa experiencia.
Naquilo que lhes digo neste instante nao e dessa morte que se trata.
Trata-se da segunda morte, a que se pode ainda visar depois que a morte
esra efetuada, como mostrei-lhes concretamente no texto de Sade.
Mnal, a tradis:ao humana jamais cessou de conservar presente essa
segunda morte, vendo ai 0 termino dos sofrimentos, assim como ela
nunca cessou de imaginar urn segundo sofrimento, sofrimento para
alem da morte, indefinidamente sustentado na impossibilidade de trans
por 0 limite da segunda morte. E e por isso que a tradis:ao dos infernos
sempre permaneceu tao viva, e ainda e presente em Sade, com a ideia
de fazel' perpetual' os sofrimentos infligidos a vitima. Esse requinte e
atribuido a urn de seus hero is de romance, sadico, assegurando-se da
danas:ao daquele que ele fez passar da vida para a morte.
Qualquer que seja portanto 0 alcance dessa imaginas:ao metapsicologica de Freud que e 0 instinto de morte, te-lo forjado seja ou
nao fundado, a questao, pelo simples fato de ter sido colocada, se

articula sob a seguinte forma -

d

d'

po e~ace er ao conhecImento
rela<;:aocom a morte?

como

l'StO '
.
e, um VIV('/II'
desse instinto de morte, de sua Pn')1 III
0

homem

,

I

. Re~osta .-. pela Virtude do significante e sob a forma mai" I I
~Ica!.
no slgmficante, e uma vez que 0 sujeito articula uma :1(1,"
slglllficante, que ele sente de perto, que ele pode faltar a cad',
I
que ele e.
1.1 , II
Na verdade, e.claro como agua. Nao reconhece-Io, nao promov III
c~mo sendo a articula<;:ao essencial do nao-saber como valor dinam il I'
nao reconhecer que essa e a descoberta do inconsciente, literalmcllll .
sob a forma dessa fa~a derradeira, quer apenas dizer que eles nao ,'"
bem 0 q~e fazem. ~ao relembrar esse principio fundamental e 0 <JIll
a~arretara a pulula<;:ao que se pode constatar na teoria analitica, c.,,,. 1
se ~~' essa chuva - chove a cantaros, if pfeut comme qui fa jette, COilII I
se IZ em Charente - de referencias, da qual nao se pode deixar <II
ficar .espantado com a denota<;:ao de desorienta<;:ao que dela ressoa.
~I,. com certeza um tanto rapidamente, a tradu<;:ao que nos foi dad.1
~a ultIma ~bra de Bergler. Tudo 0 que ele nos traz nao e desprovido
e mordacidade nem de interesse, exceto que se tem a impressao tI(,
um de~arvoramento delirante de no<;:6esnao-dominadas.
, Q~IS ~ostrar-Ihes que a fu~<;:aodo significante no acesso do sujeilo
a sua Iela<;:aoc~m.a motte podIa t?rnar-se mais tangivel para voces do
que u~a referencIa, c~notadora. E por isso que tentei fazer voces 1"
con~ece-Io, nesses ultlmos encontros, sob uma forma estetica, isto
~e~~lv~l, a do belo - a !un<;:ao do belo sendo precisamente a de nos
m l~aI.o }ugar da rela<;:aodo homem com sua propria morte, e dl'
nos mdIca-Io somente num resplandecimento.

c,

Tendo pedi~o ao sr. Kaufmann, na ultima vez, de lembrar-Ihes os
term os nos quaIS, no .i~icio dessa etapa em que estamos das rela<;:6e~
do homem com a. fel1CIdade: Kant acreditou tel' de definir a rela<;:ao
ao ~elo, pude ouvn esta queIxa de que a coisa nao foi animada para
voces com um exemplo. Pois bem, YOUtentar faze-Io .
.Lembrem-se voces dos quatro momentos do belo tal como foram
~rt1Culado~ p.ara v?ces: Vo~ tentar pOl' um processo gradual, ilustrar
lSS0..~xtranel 0 pnmelro mvel de um fato da minha experiencia mais
famIlIar,
'. Minha experiencia nao e imensa, digo para mim mesmo bem frequentemente que ~alvez_nao tenha eu tido pela experiencia 0 gosto que
convenha - as COlsasnao me parecem sempre suficientemente engra-

1.,ldas.Mas, assim mesmo, ocone sempre, num dado momento, algum
,('curso para imajar esse caminho do entre do is onde tento leva-Ios.
Digamos que., diferentemente do sr. Teste, se a besteira nao e 0 meu
1()I'te,nem porisso sinto-me mais orgulhoso.55
E, portanto, um pequeno fato que lhes YOUcontar.
Estava um dia em Londres, numa especie de Home, como se diz pOl'
I:~)destinado a receber-me como convidado de um instituto que divulga
,I cultura francesa.
Era urn desses pequenos bairros encantadores, em
(lns de outubro, quando 0 tempo e freqiientemente radioso. Foi assim
que fui hospedado num pequeno edificio encantador, marcado pelo
cstilo conventual vitoriano. Um agradavel odor de toasts e a sombra
dessas geleias incomiveis com as quais e de praxe se refestelar pOl' la
conferiam seu estilo a essa casa.
U, nao estava sozinho, mas com alguem que aceita acompanhar-me
na vida e uma de suas caracteristicas e uma extrema agudeza quanto a
unicidade. De manha, essa pessoa, minha esposa, me diz de supetaoprofessor 0 estd aqui - trata-se de um de meus mestres, alguem
que foi meu mestre na Escola de Lfnguas Orientais. Era de manha,
extremamente cedo. Como a senhora sabe?perguntei-Ihe, po is posso-Ihes
dizer que 0 professor D nao e uma pessoa intima. Respondeu-me -
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Vi seus sapatos.
Devo dizer que nao deixei de sentir, com essa resposta, um certo
arrepio e tambem uma certa sombra de ceticismo - 0 carater altamente caracteristico de uma individualidade
num par de botinas la
colocado em frente a uma porta nao me parecia trazer aspectos de
evidencia suficientes e, pOl' outro lado, nada havia deixado pressentir
que 0 professor D pudesse estar em Londres. Eu achei a coisa sobretudo
humorfstica e nao Ihe dei mais importancia.
Na hora prematura que era, transportei-me ao longo dos corredores
sem mais pensar nisso, e foi entao que para meu estupor vi deslizar
de roupao, deixando vel' no intervalo de suas dobras umas ceroulas
altamente universitarias, 0 professor D em pessoa, que efetivamente
saia de seu quarto.
Essa experiencia parece-me altamente instrutiva, e pOl' meio dela
que pretendo leva-Ios a no<;:aodo que e 0 belo.
Era precise nada menos do que uma experiencia onde Fosse tao
intensamente reunida a universalidade que comporta 0 que e proprio aos sapatos no universitario, com 0 que podia apresentar de
absolutamente particular a pessoa do professor D, para que eu possa
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significante pelo qual vem vibrar esse reflexo, essa miragem, esse brilho
convida-Ios si~ples~eme
a pensar agora nos velhos sapatos de Van
Gogh, dos qua1s He1degger nos deu a imagem maravilhante do qu .
e uma obra de beleza.
E prec~so que i~ag~n~r.n as botinas do professor D ohne Begriff, sem
a~concep<;:aodo umverS1tan~, sem rela<;:aoalguma com sua personalidade
t~o atraente, ~a~a que. voces com~cem a ver as botinas de Van Gogh
V1verem, adqumrem v1da em sua mcomensuravel qualidade de belo.
~las estao la, elas nos dao urn sinal de imeligencia, situado muito
p.reClsa~e~te a igual dist~nc~a da potencia da imagina<;:ao e da potenCla do s1gmficante. Esse s1gmficame nao e nem mesmo ai significame
da marcha, do cansa<;:o, de tudo que voces quiserem, da paixao, do
calor ~umano, ele e apenas significame do que significa urn par
de botm:s a?andonadas, i.sto e, ao mesmo tempo, de uma presen<;:ae de
uma ausenCl~ pura - COlsa, se podemos assim dizer, inerte, feita para
todos, ~as c01sa~que,por certos aspectos, por mais muda que seja falacu~ho, 1mpressao, que emerge na fun<;:aodo organico e, em suma, do
deJeto, evocando 0 come<;:o de uma gera<;:aoespontanea.
que, por magia, faz dessas botinas uma especie de avesso e anal~go de urn par de renovos, mostra que nao se trata ai de imita<;:aoeo que ~empre ~nganou.os autores sobre 0 par de botinas -, e sim da
apreensao daqUllo pelo mtermedio do qual, pelo fato de sua posi<;:ao
numa certa rela<;:aotemporal, sao, elas mesmas, a manifesta<;:ao visivel
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do belo.
Se esse exemplo na~ lhes parece convincente, busquem ourros.
Trata-se de mos.trar aqUl que 0 belo nao tern nada a vel' com 0 que se
char.na de belo 1d~al: E ap~nas a partir da apreensao do belo na pontuah~ade da tra~s1<;:aoda v1da a morte que podemos temar restituir 0
belo 1deal, ,ou seF, a fun<;:aoque pode ai adquirir, num dado momento,
o que a nos se apresenta como a forma ideal do belo e, no primeiro
plano, a famosa forma humana.
. Se voces lerem 0 Laocoon de Lessing, 1eitura preciosa e rica de todo
tlpO de pressemimemos, ve-Io-ao, no emamo, deter-se no inicio diame
da concep<;:~o ~a. dignidade do objeto. Nao que seja pelo efeito de urn
progresso h1stonco que essa famosa dignidade do objeto tenha sido,
enfim, gra<;:asa Deus, abandon ada, pois sempre 0 foi, tudo 0 deixa
transparecer. A atividade dos gregos nao se limitava a fazer imagens de
deuses, e se ~ompravam carissimo os quadros representando cebolas,
t~mos sobre 1SS0os textos de Arist6fanes. Portamo, nao e a partir dos
pmtores holandeses que se percebeu que qualquer objeto pode ser 0

mais ou menos insustentavel, que se chama 0 belo.
Mas ja que evoquei os holandeses, peguem a natureza-morta. Ai
encontrarao, no sentido contrario do das botinas de ha pouco, comeU
<;:andoa brotar, a mesma transposi<;:ao da linha. Como 0 demonstro
admiravelmente Claudel em seu estudO sobre a pintura holandesa, e
na medida em que a natureza-morta mostra-nos, ao mesmo tempo,
e esconde-nos 0 que nela amea<;:a- desenlace, desenrolar, decomposi<;:ao_, que ela nos presentifica 0 belo como fun<;:aode uma rela<;:ao
temporal.
.'
Da mesma forma a questao do belo, na medlda em que faz 0 Ideal
entrar em fun<;:ao, nao pode encontrar-se nesse nivel senao em fun<;:ao
de uma passagem para 0 limite. Ainda no tempo de Kant, 0 qu~ nos
o
e apresentado como 0 limite das possibilidades ~o belo, con: ~ zde~le
Erscheinen, e a forma do corpo humano. Ela fOI, porque nao e malS,
forma divina. Ela e 0 envolt6rio de todas as fantasias possiveis do
desejo humano. As flores do desejo estao contidas nesse vasa do qual
tentamos fixar as paredes.
.
.
Eo que leva a estabelecer a forma do corpo, e mUlto ?~eClSamente
a imagem, tal como ja articulei aqui na fun<;:aodo narClSlsmo, como
o que representa, numa certa rela<;:ao, a r~la<;:aodo h.om~~ com sua
segunda morte, 0 significante de seu ~eseJo, seu deseJo v1slvel.
Himeros enarges, e ai que esra a mltagem central que, ao mesmo
tempo, indica 0 lugar do desejo na medida em que e desejo de nada,
rela<;:aodo homem com sua falta a ser, e impede de ver esse lugar.

Podemos aqui redobrar a questao. Sed. essa mesma sombra, que a
forma do corpo representa, sera essa mesma imagem que faz barragem

a Outra-coisa

que esta para alem?
esta para alem nao e apenas a rela<;:aocom a segunda morte,
isro e, com 0 homem na medida em que a linguagem exige dele prestar
coma disto _ que ele nao e. Ha tambem a libido, ou seja, 0 que, em
instantes fugidios, nos leva para alem dessa confronta<;:,a~ que n~s f~z
esquece-Io. E Freud e 0 primeiro a articular com audaCla e potenCla
que 0 unico momento de gozo que 0 homem conhece encontra-se
no lugar mesmo em que se produzem as fantasias, que representam
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para n6s a mesma barreira em rela<;:aoao aces so a esse gozo, a barreira
onde tudo e esquecido.
Gostaria de introduzir aqui, paralelamente a fun<;:aodo belo, uma
outra fun<;:ao que ja nomeei diversas vezes sem jamais insistir demasiadamente, mas que me parece, no entanto, essencial mostrar, e que
chamaremos, se voces estiverem de acordo, Aidos, em outros termos,
o PUdOL A omissao dessa barreira, que conserva a apreensao direta do
que ha no centro da conjun<;:ao sexual, parece-me estar na origem de
todo 0 tipo de questao sem saida, e, propriamente falando, no que se
ref ere a sexualidade feminina, tema posto na ordem do dia de nossas
pesquisas - a culpa nao e absolutamente minha.
final de Antigona apresenta-nos a substitui<;:ao de nao sei qual imagem sangrenta de sacrificio que 0 suicidio mistico realiza. Certamente,
a partir de urn dado momento, nao sabemos mais 0 que ocorre na tumba de Antigona. Tudo nos indica que 0 que acaba de ocorrer efetua-se
numa crise de mania, tendo Antigona chegado a esse nivel em que Ajax
e Hercules igualmente perecem - deixo de lado 0 final de Edipo.
A respeito disso nao encontrei melhor referencia do que os aforismas
heraclitianos, que devemos a referencia persecut6ria de sao Clemente de
Alexandria, que neles ve 0 sinal das abomina<;:oes pagas. Conservamos
urn pequeno trecho que diz - Ei me gar Dionysoi Pompen epoiounto kai
hymneon disma, se tao certamente, eles nao fizessem cortejos e festas para
Dioniso cantando os hinos - e e aqui que come<;:aa ambigiiidade aid~iosin anaidestata eirgastan, 0 que faziam eles? As homenagens
malS desonrosas ao que e vergonhoso. Eis como, num certo sentido,
pode-se le-lo. E, continua Heraclito, e a mesma coisa que Hades e Dioniso, uma vez que urn e outro mainontai, deliram, e que se entregam
as manifesta<;:6es das hienas - trata-se de cortejos baquicos ligados
ao aparecimento de to do tipo de forma de transes.
Voces sabem que Heraclito nao tern nenhuma inclina<;:ao pelas
manifesta<;:6es religiosas radicais, s6 manifesta distancia quanto ao
extase - distancia que nao tern nada a ver com a distancia crista ou
racionalista. E eis que ele nos leva a essa conjun<;:ao de dizer que se nao
se tratasse de uma referencia a Hades, de uma manifesta<;:ao de extase,
seria somente uma odiosa manifesta<;:ao falica, objeto de nojo.
Entretanto nao e certo que possamos ater-nos a essa tradu<;:ao. Ha
urn jogo de palavras evidente entre aidoiosin anaidestata e Aides, que
tambem quer dizer invisivel. Aidoia quer dizer as partes pudendas,
mas pode tambem querer dizer coisa respeitavel e veneravel. 0 termo
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de canto nao esta ausente. No final das contas, cantando em gran~e
pompa os louvores de Dioniso, seus sequazes nao sabem verd~delramente 0 que fazem - Hades e Dioniso, nao sao eles uma Ulllca e
mesma coisa?
(
E justamente ai, com efeito, que a questao tambem se col~ca para
n6s. Sera no mesmo nivel que a fantasia do falo e a beleza da lmagem
humana tern seu lugar legitimo? Ou ha, pelo contrario, entre eles uma
imperceptivel distin<;:ao, uma di~eren<;:a irredudvel? Todo 0 empreendimento freudiano esbarrou lllSSO.Freud, no final de ~m de seus
ultimos artigos, Andlise termindvel e intermindvel, nos dlZ que, ~o
termo derradeiro, a aspira<;:ao do paciente se quebra numa .no:talgla
irredudvel sobre isto, que 0 falo, de modo algum ele poden~ se-.lo, e
que para nao 0 ser, ele s6 poderia te-lo na condi<;:ao do Penzsnezd na
mulher, da castra<;:ao no homem.
.
Eis 0 que convem relembrar no momento em que 0 an~~sta se
encontra em posi<;:aode responder a quem the demanda a fehCldade.
A questiio do Bern Supremo se coloca :nc,estralmente~para 0 home~,
mas ele, 0 analista, sabe que essa questao e uma questao fechada. N:o
so mente 0 que se the demanda, 0 Bem Supremo, e c~~ro que ele nao
o tem, como sabe que nao existe. Ter levado uma anahse a seu te~~o
nada mais e do que ter encontrado esse limite onde toda a problematica
do desejo se coloca.
.
Que essa problematica seja central para todo ac~sso a uma ~eallza<;:aoqualquer de si mesmo, e a novidade da anahse. No can:lll~o
dessa gravita<;:ao certamente 0 sujeito encontrara bem em abundanCla,
tudo 0 que ele pode fazer de bern, mas nao esque<;:~mos o.que sabemos
muito bern, pois 0 dizemos rados os dias da manelra malS clara - ele
so 0 encontrara extraindo a todo instante de seu querer os falsos bens,
esgotando nao somente a vaidade de suas deman~as, uma vez q,ue
todas elas nao sao para nos senao demandas regresslvas, mas tambem
a vaidade de seus dons.
A psicanalise faz toda a efetiva<;:ao da felicidade girar em torno do
ato genital. Convem, contudo, tirar disso as c~nseqiiencias. <?er~amente
nesse ato, num unico momento, alguma COlsapode ser atlllglda. pela
qual urn ser para urn outro esta no lugar, ao mesmo tempo, .VlVOe
morto da Coisa. Nesse ato, e nesse unico momento, ele pode slmular
com sua carne a efetiva<;:aodo que ele nao e em lugar nenhum. Mas.a
possibilidade dessa efeti~a<;:ao,se e ~olarizante, se e central, nao podena
ser considerada

como clrcunstanClal.
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que 0 sujeito conquista na analise nao e apenas esse acesso, uma
vez mesmo repetido sempre aberto, e na transferencia alguma outra
coisa que confere sua forma a tudo 0 que vive - e sua propria lei,
da qual, se posso assim dizer, 0 sujeito apura 0 escrutfnio. Essa lei e,
primeiramente,
sempre aceita<;:ao de algo que come<;:ou a se articular
antes dele nas gera<;:oesprecedentes, e que e, propriamente falando, a
Ate. EssaAte, nao e por nao atingir sempre 0 tragi co daAte de Antfgona
que ela seja men os parente da desgra<;:a.
que 0 analista tern a dar, contrariamente ao parceiro do amor,
eo que a mais linda noiva do mundo nao pode ultrapassar, ou seja,
o que ele tern. Eo que ele tern nada mais e do que seu desejo, como 0
analisado, com a diferen<;:a de que e urn desejo prevenido.
que pode ser urn tal desejo, propriamente falando, 0 desejo do
analista? Desde ja, podemos no entanto dizer 0 que ele nao pode ser.
Ele nao pode desejar 0 impossivel.
Vou-Ihes dar urn exemplo disso na defini<;:ao,a mais firme, que urn
autor conseguiu confiar antes de desaparecer, de uma fun<;:aoque the parece essencial na rela<;:aodual com 0 analista, rela<;:aoque existe uma vez
que respondemos a demanda de felicidade, mas que nao esgota a analise.
Essa fun<;:ao,que e aquela dita da disra.ncia, e definida nestes termos - a
hiancia que separa a maneira pela qual urn sujeito express a seus drives
instintuais da maneira pela qual poderia expressa-Ios se 0 processo de
arrumar e de ajeitar suas expressoes nao interviesse.
E senslvel 0 carater verdadeiramente aberrante, de impasse, de uma
tal formula<;:ao depois do que lhes ensino. Se a tendencia e 0 efeito da
marca do significante sobre as necessidades, sua transforma<;:ao pelo
efeito do significante nesse algo de despeda<;:ado e de enlouquecido que
e a pulsao, que pode querer dizer essa defini<;:ao da distancia?
Da mesma forma, e imposslvel para 0 psicanalista, se seu desejo
e prevenido, consentir em deter-se no engodo que constitui a asp ira<;:aoa uma redu<;:ao dessa disrancia a nada. A fun<;:aodo analista seria
essencialmente de urn aprochegar, como 0 mesmo teorico se expressa.
E sempre a mesma fantasia que intervem nesse caso, ou seja, a da
incorpora<;:ao, ou da manduca<;:ao, da imagem falica, na medida em
que ela se presentifica numa rela<;:aointeiramente orientada no imaginario. 0 sujeito nao pode de nenhuma maneira realizar ai outra coisa
senao uma forma qualquer, por mais atenuada que seja, de psicose
ou de perversao, pois 0 termo aprochegar colocado por esse autor no
centro da dialetica analltica so faz refletir urn desejo do analista cuja
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natureza ele desconhece devido a uma elabor~<;:ao insuficiente de sua
posi<;:ao- a de se aprochegar ate se confundu com aquele de quem
esta encarregadQ.
, .
.
Desta aspira<;:ao so se pode dizer que ela e patetlca em sua mgenuidade, e e surpreendente que ela pos~a. ter sido formulada de outra
maneira que na de urn impasse a ser reJeltado.
Eis 0 que hoje queria lembrar-Ihes para dar 0 senti~o de nossa
es uisa referente a natureza do belo e, direi mai.s, do sublIme. So~re.o
~ub~me, ainda nao extralmos das defini<;:oeskantlanas toda a sUb.stanc;a
que podemos obter. A conjun<;:ao desse termo com 0 de s,ub.lIma<;:ao
nao e propriamente um acaso, nem simplesmente homomml~o.
_
Voltaremos de maneira frutuosa, da proxima vez, a essa satlsfa<;:ao,
a unica permitida

pela promessa analltica.

articulou tao poderosamente? Falo do que ele enuncia no Mal-estar na
civilizarrao, quando formula que a forma sob a qual a insrancia moral
se inscreve copcretamente no homem, e que absolutamente nao deixa
de ser racional em seu dizer, essa forma que ele chamou de supereu,
e de uma economia tal que se toma tanto mais exigente quanto mais
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o devaneio burgues.
Edipo, Lear, e 0 servifo dos bens.
A incorporafiio do supereu.
Os tres Pais.
Edipo irreconciliado.

Nomomenlto de encerrar 0 assunto arriscado onde escolhi leva-los para
d
- po d er artlcu
' 1ar mUlto
' para voces 0
l' ar ' uma
d vo ta este ana ' creio nao
Imlte ,0 passo que pretendi que voces dessem.
~plicarfime-ei, no p,roximo ano, em articular, uns em rela<;:aoaos
OUtlOS, ~s us e os ,m,el,os da analise - nao e for<;:osamente 0 titulo
dU~;arel ~ este semman? Parece-me indispensavel que nos tenhamos
etl 0, pe 0 menos urn mstante, no que ha de sempre velado no ue
se pode chamar de as metas morais da analise.
q

Promo~er na o~dena<;:aoda analise a normaliza<;:ao psicologica inclui 0
q,ue po em~s c amar de uma moraliza<;:ao racionalizante. Igualmente
visar aOAac~ amento.do que se chama de estadio genital, a matura a~
da, te7denCia e do obJeto, que daria a medida de uma rela<;:aojusta c~m
olea , c~mpo~ta ce:t~mente uma certa implicayao moral.
d A pel~pectlVa,teonca e pratica de nossa ayao deve reduzir-se ao ideal
e uma ~rmoll1za<;:ao psicologica? Devemos, na esperan<;:a de fazer
nossos paCientes aceder a possibilidade de uma fce l'1CI
'd a d e sem som b ras
pensar que a redu<;:ao pode ser total da antinomia que 0 proprio Freud

sacriflcios se the prestam.
Essa amea<;:a, esse dilaceramento do ser moral no homem, e-nos
permitido esquece-lo na doutrina e na pd.tica analiticas? Na verdade,
e justamente 0 que ocorre - e tendemos demasiadamente a esquece10, tanto nas promessas que acreditamos poder fazer quanto nas que
acreditamos poder fazer-nos a respeito de tal saida de nossa terapeutica.
E grave, e e ainda mais grave quando estamos em posi<;:aode conferir
a analise todo 0 seu alcance, quero dizer que estamos diante da saida
concebivel da analise em sua fun<;:ao didatica no sentido pleno do
termo.
Uma analise, se devemos concebe-la como plenamente terminada
para alguem que deve encontrar-se em seguida em posi<;:aoresponsavel
em rela<;:ao a analise, isto e, ele mesmo analista, deve ela ideal mente,
por direito diria, terminar nessa perspectiva de conforto que etiquetei
ha pouco com a denota<;:ao de racionaliza<;:ao moralizante em que ela
ten de por demais freqiientemente a se expressar?
Quando se articulou na linha direta da experiencia freudiana, a
dialetica da demanda, da necessidade e do desejo, sera sustentavel
reduzir 0 sucesso da analise a uma posi<;:ao de conforto individual
vinculada a essa fun<;:ao,certamente fundada e legitim a, que podemos
chamar de servi<;:odos bens? - bens privados, bens de familia, bens
da cas a, outros bens que igualmente nos solicitam, bens do oflcio, da
profissao, da Cidade.
Essa Cidade, podemos nos, hoje em dia, encerra-la tao facilmente?
Pouco importa, Qualquer regulariza<;:ao que trouxermos a situa<;:ao
daqueles que concretamente recorrem a nos em nos sa sociedade, e por
demais evidente que sua aspira<;:ao a felicidade implicara sempre urn
lugar aberto para urn milagre, uma promessa, uma miragem de genio
original ou de excursao para a liberdade, caricaturemos, de possessao de
todas as mulheres para urn homem, do homem ideal para uma mulher.
Constituir-se como garante de que 0 sujeito possa de qualquer maneira
encontrar seu bern, mesmo na analise, e uma especie de trapa<;:a.
Nao ha razao alguma para que nos constituamos como garante do
devaneio burgues. Urn pouco mais de rigor e de firmeza e exigivel em

nos~a .confronta<;:ao com .acondi<;:aohumana, e e por isso que relembrei,
da. u:t1r~a vez, q~e.o servl<;:odos bens tern exigencias, que a passagem da
eXIg~nCla de felICldade para 0 plano politico tern consequencias. 0
mOVlmento no qual 0 mundo em que vivemos e arrastado promovendo
ate suas ~ltim~s consequencias 0 ordenamento universal do servi<;:o
dos. be~s ImplIca uma amputa<;:ao, sacrificios, ou seja, esse estilo de
puntamsmo na rela<;:aocom 0 desejo que se instaurou historicamente.
ordenamento do servi<;:odos bens no plano universal nao resolve,
no entanto, 0 problema da rela<;:aoatual de cada homem, nesse curto
espa 0 de t:mpo entre seu ~a~cimento e sua morte, com seu proprio
deseJo - nao. se trata da felICldade das futuras gera<;:6es.
~omo crew ter-Ihe~ mostrado aqui na regiao que delineei para
voces este ano, a fun<;:ao do desejo deve permanecer numa rela<;:ao
fundamental com a morte. Coloco a questao - 0 termino da analise
o verdadeiro, quero dizer aquele que prepara a tornar analista, nao dev~
ela em seu termo confrontar aquele que a ela se submeteu a realidade
da c~n.di<;:ao.humana? E propriamente isso 0 que Freud, falando de
an?ust~a, ~esignou como 0 fundo onde se produz seu sinal, ou seja, 0
Htlflostgkett, a ~esola<;:ao,onde 0 homem, nessa rela<;:aoconsigo mesmo
que e sua propna morte - mas no sentido que lhes ensinei a desdobrar
esse ano - nao deve esperar a ajuda de ninguem.
Ao termino da analise didatica 0 sujeito deve atingir e conhecer
o ca~n~o.: 0 nivel do desarvoramento absoluto, no nivel do qual a
~~lguStla Ja e uma ~rote<;:ao, nao Abwarten, mas Erwartung. A angustia
ja s~ desenvolve deIxando urn perigo delinear-se, enquanto que nao ha
pengo no niv~l ~a experiencia ultima do Hilflosigkeit.
Como 0 lImIte dessa regiao se expressa para 0 homem em seus
termos der~ad;iros: eu ja lhes disse - tocar no termo do que ele e
e d~ que nao e. E Justamente por isso que 0 mito do Edipo adquire
aqui seu alcance completo.
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You leva-Ios hoje, mais uma vez, a travessia dessa regiao intermediaria,
lembrando-Ihes que nao se deve absolutamente negligenciar na historia
de Edipo 0 tempo que decorre entre 0 momento em que este fica cego,
e.o mome~to em que morre - morte privilegiada, unica, da quallhes
disse 0 emgma que ela constitui em S6focles.

Edipo, num certo sentido, nao fez complexo de Edipo, e preciso
recordar isso, e ele se pune por uma falta que nao cometeu. Ele apenas
matou urn homem que ignorava ser seu pai, e que ele encont~ou na
estrada _ para utilizar urn modo verossimil segundo 0 qual 0 mlto nos
e apresentado - onde ele fugia por ter ouvido falar de algo nada bo.m
que the era prometido em rela<;:aoao pai. Foge daqueles que acredlta
serem seus pais, e querendo evitar 0 crime, ele 0 en~o~tra.
.
Tampouco sabe que atingindo a felicidade, a fel:Cldade ~on!ugal,
e a de seu oficio de rei, de ser 0 guia de uma comumdade felIz, e com
sua mae que ele dorme. Pode-se portanto colocar a questao do que
significa 0 tratamento que ele se infl.ige. ~ue tra~amento? Ele. re~uncia aquilo mesmo que 0 cativou. Ele fOl, propnamente,
ludl~nado,
tapeado, por seu proprio acesso a felicidade. Pa.ra alem do serVl<;:O
dos
bens, e ate mesmo do pleno exito de seus serVI<;:OS,
ele entra na zona
onde procura seu desejo.
Observem bem as disposi<;:6es de Edipona clausula da morte
56
ele nem piscou. A ironia da expressao bon pied bon oeil nao poderia,
no seu caso, ter maior alcance, ja que 0 homem de pes inchados tern,
pois, os olhos furados. Mas isso nao 0 impede de exigir ainda tudo,
ou seja, as honras devidas a sua categoria. A recorda<;:ao da lenda n~s
deixa perceber 0 que a etnografia mais moderna ressalta - porque apos
o sacrificio the enviam a coxa da vitima ao inves do ombro, a menos
que seja 0 inverso, ele toma essa falta como uma injuria intoleravel,
e rompe com os filhos a quem ele tinha entregue 0 poder. E no final,
sua maldi<;:ao explode, com respeito aos filhos, absoluta.
Convem explorar 0 que pode conter esse momento em que, tendo Edipo renunciado ao servi<;:odos bens, nada no entanto e por ele
abandonado da preeminencia de sua dignidade sobre esses mesmos
bens, e em que, nessa liberdade tragica, ele lida com a sequencia desse
desejo que 0 levou a transpor esse termo, e que e 0 desejo de saber.
Ele soube, ele quer saber ainda mais.
Sera preciso, para me fazer compreender, evocar uma outra figura
tragica, certamente mais proxima de nos, ou seja, 0 rei Lear?
Nao posso estender-me aqui sobre 0 alcance dessa pe<;:a,<Ju~ro
simplesmente faze-Ios entender 0 que e 0 ultrapassamento de Edlpo
a partir do Rei Lear, onde temos esse ultrapassamento sob uma forma
derris6ria.
rei Lear renuncia, ele tambem, ao servi<;:odos bens, aos deveres
reais _ ele acredita ser feito para ser amado, esse velho cretino, ele
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entrega, portanto, 0 servi<;:odos bens as filhas. Mas nao se deve acreditar
que por isso ele renuncie ao que quer que seja - e a liberdade que
come<;:a, a vida de Festa com cinqiienta cavaleiros, a farra, enquanto e
recebido alternadamente
por uma ou por outra das duas megeras as
quais acreditou poder enrregar os encargos do poder.
No intervalo, ei-lo com a unica garantia de fidelidade, devida ao
pacto de honra, ja que foi livremente que transmitiu 0 que Ihe assegurava a for<;:a.A formidavel ironia shakespeariana mobiliza toda uma
pulula<;:ao de destinos que se entredevoram, pois nao e apenas Lear, mas
todos aqueles que SaGboa genre na pe<;:a,que vemos condenados sem
remi<;:ao, a desgra<;:apor se fundamentarem
unicamente na fidelidade,
e no pacto de honra. Nao preciso insistir - tornem a abrir a pe<;:a.
Tanto Lear quanto Edipo mostram-nos que aquele que se avan<;:a
nessa zona, avan<;:ando-se pela via derrisoria de Lear ou pela via tragica
de Edipo, avan<;:ara sozinho e traido.
A fala derradeira de Edipo e, como sabem, esse me phynai, que
repeti tantas vezes diante de voces, que comporta toda essa exegese da
nega<;:ao. Mostrei-lhes sua abordagem em Frances nesse pequeno ne,
com 0 qual nada se sabe fazer, suspenso aqui nessa expressao je crains
qu'il ne vienne, temo que ele venha, que se acomodaria tao bem se ai
nao estivesse como uma particula oscilando entre 0 temor e a vinda.
Em Frances e 0 resto do que em grego quer dizer 0 me que nao e de
nega<;:ao. Poderia retomar qualquer texto com voces.
Outros textos ainda manifestam isso, por exemplo, em Antigona, 0
trecho em que 0 guarda, falando de alguem que ainda nao sabemos ser
Antigona, diz - Paniu sem deixar rastros. E acrescenta, na li<;:aoque a
edi<;:aoescolhe - epheuge me eidenai. Isso quer dizer, em principioele evitou que se saiba que e ele, to me eidenai, como uma variante
o prop6e. Mas se, na primeira versao, tomassemos ao pe da letra as
duas nega<;:6es, diriamos - que ele evitou que nao se saiba que e ele.
me esta ai para a Spaltung da enuncia<;:ao e do enunciado que Ihes
expliquei. 0 me phynai quer dizer- de preftrenda, nao ser.
Esta e a preferencia na qual se deve terminar uma existencia humana, a de Edipo, tao perfeitamente acabada que nao e da mone de
todos que ele morre, ou seja, de uma mone acidental, mas da mone
verdadeira, em que ele mesmo risca seu ser. E uma maldi<;:ao consentida, dessa verdadeira subsistencia que e a do ser humano, subsistencia
na subtra<;:ao dele mesmo da ordem do mundo. Essa atitude e bela, e
como se diz no madrigal, duas vezes bela por ser bela.
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Edipo nos mostra onde para a zona-limite da rela<;:aocom 0 desejo.
Em toda experiencia humana essa zona e sempre repelida para alem
da mone, ja ~ue 0 ser humano comum regula sua conduta a pa:tir
do que e preClSOfazer para nao arriscar a outra morte, a que conslste
simples mente em abotoar 0 paleto. Primum vivere, as quest6es de ser
SaGsempre rejeitadas para mais tarde, 0 que nao quer dizer que nao
estejam sempre no horizonte.
Essas SaGas no<;:6estopologicas sem as quais e impossivel se orientar
em nossa experiencia, e dizer outra coisa que nao seja circunloquio e
confusao, mesmo nos mais famosos escritores. Peguem como exemplo
esse anigo, alias notavel em todos os pontos, de Jones sobre Odio, culpa
e temor, onde mostra a circularidade, que nao e absoluta desses termos.
Rogo-lhes que 0 estudem com a caneta na mao, pois vamos lidar com
ele no ana que vem - verao quantas coisas se esclareceriam se colodssemos em evidencia os principios que estamos aniculando.
Retomemos esses principios no nivel desse homem comum com 0
quallidamos, e tratemos de ver 0 que implicam. Jones, por exemplo,
expressou, talvez, melhor do que outros 0 alibi moral, que chamou
de moralisches Entgegenkommen, isto e, a com placencia da exigencia
moral. Ele mostra, com efeito, que ha, bem freqiientemente, naquilo
que 0 homem se imp6e como deveres, apenas 0 temor dos riscos a
correr se nao no-los impusessemos. E preciso chamar as coisas pelos
seus proprios nomes e nao e por se colocar ai atras urn triplo veu
analitico, que nao e isto que isso significa - 0 que a analise anicula e
que, no fundo, e mais comodo sujeitar-se ao interdito do que incorrer
na castra<;:ao.
Tentemos lavar urn pouco mais nossos miolos. Antes de aprofundarmos a questao, 0 que, bem freqiientemente,
e uma maneira
de evita-la, 0 que significa dizer que 0 supereu se produz, segundo
Freud, no momenta do declinio do Edipo? E claro que des de entao se
deram alguns passos para a frente mostrando que havia urn, nascido
anteriormente,
diz Melanie Klein, em retorsao das pulsoes sadicas,
embora ninguem seja capaz de justificar que se trate ainda do mesmo
supereu. Mas, atenhamo-nos ao supereu edipiano. Que ele nas<;:ano
declinio de Edipo quer dizer que 0 sujeito incorpora sua insrancia.
Isso deveria colod-los na trilha. Num artigo celebre que se chama
Luto e melancolia, Freud diz tambem que 0 trabalho de luto se aplica
a urn objeto incorporado, a urn objeto ao qual, por uma razao ou por
outra, nao se quer tanto bem. Esse ser amado com 0 qual tanto nos

importamos em nosso luto, nao the prestamos unicamente louvores,
nem que seja por essa sacanagem que ele nos fez ao nos abandonar. Entao, se incorporamos 0 pai por sermos tao malvados com nos mesmos,
e talvez por termos, contra esse pai, muitas recrimina<;:oes a fazer.
E aqui que as distin<;:oes as quais os introduzi nos anos precedentes podem servir-lhes. A castra<;:ao, a frustra<;:ao, a priva<;:ao sao coisas
diferentes. Se a frustra<;:ao e 0 encargo proprio da mae simbolica, 0
responsavel pela castra<;:ao, ao se ler Freud, e 0 pai real, e no nivel da
priva<;:ao e 0 pai imaginario. Tratemos de ver bem uma e ourra dessas
pe<;:asno declinio do Edipo e na forma<;:ao do supereu. Talvez isso nos
traga alguma clareza, e nao teremos a impressao do tocar duas linhas
escritas na mesma pauta musical, quando levamos em conta, por urn
lado, 0 pai como castrador e, por outro lado, 0 pai como origem do
supereu. Essa distin<;:ao e essencial em tudo 0 que Freud articulou, e
primeiramente, sobre a castra<;:aoquando se pas a soletra-la, por meio
de urn fenameno verdadeiramente
estupeficante ja que isso jamais
havia nem sequer sido esbo<;:ado antes dele.
pai real, diz-nos Freud, e castrador. Em que? Por sua presen<;:a
real, como efetivamenre dando urn duro em cima do personagem em
rela<;:aoa quem a crian<;:a se encontra em rivalidade com ele, ou seja,
a mae. Que seja ou nao assim na experiencia, na teoria isso nao traz
nenhuma duvida - 0 pai real e promovido como Grande Fodedor e nao diante do Eterno, creiam-me, que nem mesmo esta ai para contar
o numero de vezes. Mas nao se apaga esse pai real e mitico no declinio
do Edipo por tras daquele que a crian<;:a,nessa idade no en tanto avan<;:adade cinco anos, pode muito bem ja ter descoberto?ou seja, 0
pai imaginario, 0 pai que fez essa crian<;:aser tao fodida.39
Nao e isso que os teoricos da experiencia analitica soletram balbuciando? E nao e ai que reside a nuance? Nao e em torno da experiencia
da priva<;:aoque tern a tenra crian<;:a- nao tanto pot ser pequena mas
por ser homem -, nao e em torno do que para ela e a priva<;:ao que 0
luto do pai imaginario se fomenta e se forja? - isto e de urn pai que
e verdadeiramente alguem. A recrimina<;:ao perpetua que entao nasce,
de uma maneira mais ou menos definitiva e bem formada segundo
os casos, permanece fundamental na estrutura do sujeito. Esse pai
ima~inari~, e ele, e nao 0 pai real, que e 0 fundamento da imagem
provldenCial de Deus. E a fun<;:aodo supereu, em sua ultima inscancia,
em sua perspectiva ultima, e 0 odio de Deus, recrimina<;:ao a Deus por
ter feito tao mal as coisas.
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Tal e, creio, a estrutura do complexo de Edipo. Se repartirem assim,
acharao muito mais claros os rodeios, as hesita<;:oes, os tateamentos
dos auto res para explicarem a si mesmos seus acidentes e detalhes.
Particularmente e nunca de ourra forma, poderao ver com essa chave
o que Jones quer verdadeiramente dizer quando fala da rela<;:aoentre
odio, temor e culpa a respeito da genese do supereu.

Retomando, digamos que se aprouvesse ao ceu que 0 drama ocorresse
no nfvel sangrento da castra<;:ao, e que 0 infeliz homenzinho inundasse
com seu sangue, como Cronos Uranos, 0 mundo inteiro ..
Todos sabem que a castra<;:ao esta af no horizonte e, eVldentemente, jamais se produz em lugar algum. 0 que se efetua esta ~m rela<;:ao
com 0 fato de que desse orgao, desse significante, 0 homenzmho e urn
suporte sobretudo lastimfvel, e que ele aparece, antes de mais ~ada,
sobretudo privado dele. E aqui que podemos entrever a c~mullldade
de sua sorte com 0 que a menininha experimenta, a qual se mscreve de
maneira muito mais clara nessa perspectiva.
que esta em quesrao e essa virada em que 0 su!e~to se .d~ conta,
muito simplesmente, todos 0 sabem, de que seu pal e urn l~lOta, ou
urn ladrao segundo 0 caso, ou simplesmente urn pobre-dlabo, ou,
como de habito urn velho caquetico, como no caso de Freud. Velho
caquetico certamente bem simpatico e muito born, ~as que b~m deve
ter comunicado a sua revelia, ele, como todos os palS, os mOVlmentos
em atropelo daquilo que se chama de antinomias do capi:alismo - ele
deixou Freiberg, onde nao tinha mais nada a fazer, para mstalar-se em
Viena, e isto e uma coisa que nao passa despercebida para a mente de
uma crian<;:a, nem mesmo quando ela tern tres anos. E e justamente
porque Freud amava seu pai que foi preciso que ele t~rnasse a the dar
uma estatura, ate chegar a the dar esse tamanho do glgante da horda
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primeva.
_ ,
_
Nao e isso que resolve as questoes de fundo, nao e essa questao
essencial como a historia de Edipo no-lo mostra. Se Edipo e urn homem completo, se Edipo nao tern complexo de Ed~po, e p~r~ue, e~
sua historia, nao ha pai algum. Aquele que the servlU de pal e seu pal
adotivo. Enos estamos todos nessa, meus bons amigos, pois, afinal
de contas, pater is est quem justae nuptiae demonstrant 0 que significa

que 0 pai e aquele que nos reconheceu. Estamos, no fundo, no mesmo
ponto de Edipo, embora nao 0 saibamos. Quanto ao pai que Edipo
conheceu, este, so e, muito precisamente, como 0 mito de Freud 0
indica, 0 pai uma vez morto.
E igualmente ai, como ja lhes disse mil vezes, que esta a fun<;:aodo
pai. A unica fun<;:ao do pai, em nossa articula<;:ao, e a de ser urn mito,
sempre e unicamente 0 Nome-do-Pai, isto e, nada mais do que 0 pai
morto, c~mo F~eud no-lo explica em TOtem e tabu. Mas e claro que
para que IStOsep plenamente desenvolvido, e precise que a aventura
huma~a, nem que seja em esbo<;:~,seja levada a seu termo, ou seja,
que seJa explorada a zona em que Edipo avan<;:aapos ter-se dilacerado
os olhos.
E sempre por meio de algum ultrapassamento do limite, benefico,
que 0 homem faz a experiencia de seu desejo. Outros antes de mim
articularam isso. Esse e todo 0 senti do daquilo que Jones produziu
~uando fala de aphanisis, vinculado a esse ~isco consideravel que e
slmplesmente 0 de nao desejar. 0 desejo de Edipo e 0 desejo de saber
a chave do enigma do desejo.
Quando lhes digo que 0 desejo do homem e 0 desejo do Outro,
algo me vem a mente que soa em Paul Eluard como 0 duro desejo de
durar. Isso nada mais e do que 0 desejo de desejar.
. Para 0 homem com urn, dado que 0 luto do Edipo se en contra na
ongem do supereu, 0 duplo limite, da morte real arriscada a morte
preferida, assumida, ao ser-para-a-morte,
nao se apresenta senao sob
urn veu. Esse veu se chama, em Jones, odio. Por meio disso voces
podem apreender por que e na ambivalencia do amor e do odio que
todo autor analitico consciente, se assim posso dizer, situa 0 ultimo
termo da realidade psiquica com a qualiidamos.
limite exterior que e aquele que retem 0 homem no servi<;:o
dos bens e 0 primum vivere. E 0 temor, como nos dizem, mas voces
percebem 0 quanto sua incidencia e superficial.
Entre os do is reside para 0 homem comum 0 exercicio de sua culpa,
reflexo de. se~ o~io pelo criador, quem quer que seja ele - pois 0 homem e cnaClOnlsta - que 0 fez criatura tao fraca e tao insuficiente.
. Essas chocarrices nao sac nada par~ 0 heroi, para aquele que efetlvamente ~van<;:ou nessa zona, para Edipo que vai ate 0 me phynai
do verdadelro ser-para-a-morte, ate a sua maldi<;:ao consentida, ate os
esponsais com 0 aniquilamento, considerado como 0 termo de seu VOto.
Aqui nada mais ha do que 0 verdadeiro e invisivel desaparecimento que
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e 0 seu. A entrada nessa zona e para ele constituida pela renuncia aos
bens e ao poder, no que consiste a puni<;:ao, q~e nao e uma pun,i<;:ao.
Se ele se arranca do mundo pelo ate que conslste em cegar-se, e que
somente aquele que escapa das aparencias pode che~a~ ~ verdade; Os
antigos sabiam disso - 0 grande Homero e ~ego, Tl~eslas tambem.
E entre os dois que esta em jogo para EdlPO 0 remo absoluto de
seu desejo, 0 que e suficientemente ressaltado pelo fato de ele no~ ser
mostrado irredurlvel ate 0 termo, exigindo tudo, nao tendo renunClado
a nada absolutamente irreconciliado.
Ess~ topologia, que no caso e a topologia tragica, mostrei-Ihes s:u
avesso e sua derrisao, pois ela e ilusoria, com esse pobre Lear que ~ao
entende nada, e faz return bar 0 oceano e 0 mundo por ter, ele, quendo
entrar nessa mesma regiao de maneira benefica, com 0 acordo de todos.
Ele aparece a nos, como nunca tendo en~endid~ nada, e segur:ndo,
morta em seus bra<;:os,aquela que e 0 obJeto, eVldentemente nao reconhecido por ele, de seu amor.
. .
Essa regiao assim definida permite-nos estabelecer os 1J~ltes que
esclarecem urn certo numero de problemas que nossa teona e nossa
pratica colocam. A interioriza<;:ao da Lei, nao ~essamos de dize:lo;
nada tern a ver com a Lei. Ainda que Fosse preClso saber por que. E
possivel que 0 supereu sirva de apoio a consciencia moral, mas tod~s
sabem muito bem que ele nada tern a ver com ela no que se refere as
suas exigencias mais obrigatorias. 0 que ele exige nad~ tern a ver com
o que teriamos 0 direito de constituir como a r:gra umversal de,noss~
a<;:ao,e 0 be-a-ba da verdade analftica. Mas nao basta constata-Io, e
precise explica-Io.
Penso que 0 esquema que lhes proponho pode ~aze-Io, e~quese voces
se ativerem firmemente a ele, encontrarao manelra de nao se perder
nesse dedalo.
Da proxima vez, encetarei a via para a qual tudo is.~~es~adirigido--:uma apreensao mais segura da catarse, e das consequenClas da rela<;:ao
do horn em com
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desejo.
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OS PARADOXOS DA ETICA

ou
AGISTE EM CONFORMIDADE
COM TED DESEJO?
A dimensiio comica.
Aptftogo da caixa registradora.
o desejo e a culpa.
Ceder de seu desejo.
A retigiiio, a ciencia e desejo.
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Ei-nos portant.o em nossa Ultima palestra.
Para concl.Ulr, vou-Ihes propor hoje urn certo numero de observa 6es
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por af a quem isso de medo - eu mesmo ouvi numa sociedade filosofica
alguem me fazer obje<;:6esdessa especie, que me pareciam esvanecidas
ha alguns quarenta anos. Mas, na verdade, todo mundo esta agora
bastante tranquilo a respeito desse assunto, ninguem pensa em temer
urn aviltamento moral dessa especie na sequencia da analise.
Eu lhes disse frequentemente que construindo, se posso assim dizer,
os instintos, deles fazendo a lei natural da realiza<;:ao da harmonia, a
psicanalise toma 0 aspecto de urn alibi bastante inquietante, de uma
tapea<;:aomoraliiante, de urn blefe, do qual nao se poderia suficientemente mostrar os perigos. E para voces urn lugar-com urn, portanto,
nao me you deter mais nisso.
Para nos atermos ao que se pode dizer no primeiro passo, que
todos conhecem ha muito tempo, e que e 0 que ha de mais modesto
em nossa pratica, digamos que a psicanalise procede por urn retorno
ao sentido da ac;:ao.Eis 0 que justifica, por si so, que estejamos na dimensae moral. A hip6tese freudiana do inconsciente sup6e que a a<;:ao
do homem, seja ele sac ou doente, seja ela normal ou morbida, tern
urn sentido escondido para 0 qual se pode dirigir. Nessa dimensao, a
no<;:aoe concebida, de infcio, a partir de uma catarse que e purifica<;:ao,
decanta<;:ao, isolamento de pIanos.
Isto nao e uma descoberta, parece-me, mas a posi<;:aomfnima, que
me parece felizmente nao estar por demais obscurecida na no<;:aocomum que se pode ter da analise - no que ocorre no nivel da vivencia
ha urn sentido mais profundo, que guia essa vivencia, a qual se pode
aceder, e as coisas nao devem ser as mesmas quando as duas camadas
sac separadas.
Isso nao leva muito longe - e a forma embriomiria de urn velhfssimo gnothi seauton, com a inflexao evidentemente particular, que vai
ao encontro de uma forma excessivamente geral de rodo 0 progresso
que se pode chamar de interior. Mas isso ja basta para par em seu lugar
a abrupta diferenc;:a trazida se nao pela experiencia analftica, em rodo
caso pelo pensamento freudiano, no qual tanto insisti este ano.
Em que ela consiste? Ela se mede tom a res posta fornecida a
questao que as pessoas comuns se colocam, e a qual respondemos de
maneira mais ou menos direta - uma vez esse negocio efetuado, uma
vez operado esse retorno ao sentido, uma vez liberado 0 sentido, isro
e, simplesmente separado por uma catarse no senti do de decanta<;:ao,
sera que tudo caminha sozinho? E, colocando os pontos nos is - nao
havera nada alem da benevolencia?

Isso nos poe diante da mais velha questao. Urn denominado
Mencio - e 0 nome pelo qual 0 chama ram os jesuitas - nos diz
que ela se julga da seguinte maneira - a benevolencia esta na origem
natural do homem, ela e como uma montanha coberta de arvores. So
que habitantes das redondezas come<;:am a cortar as arvores. 0 beneficio
da noite consiste em trazer uma nova abundancia de brotos, mas, pela
manha, vem os rebanhos que os devoram, e finalmente, a montanha
e uma superficie calva, sobre a qual nada cresce.
Estao vendo que 0 problema nao data de ontem. Essa benevolencia
e para nos tao pouco assegurada pela experiencia, que partimos, nos, do
que se cham~ pud~camente de rea<;:ao terapeutica negativa, e que,
de uma maneIra mals elevada por sua generalidade literaria, chamei da
ul:ima vez de maldi<;:ao assumida, consentida do me phynai de Edipo.
Na~ que 0 pr~blema nao permane<;:a por inteiro de tudo 0 que se
decIde para alem do retorno do senti do.
. Convidei-os. a entrarem este ana numa experiencia mental, experzme~tum ment~s, como. diz Galileu - contrariamente ao que voces
acredltam, ele tll1ha mUlto mais experiencia mental do que de laboratori~.e, em todo ~aso, ele certamente nao teria sem isso dado 0 passo
decIslvo. 0 experzmentum mentis que lhes propus aqui durante todo
~st~ ana esta na linha direta daquilo ao qual nossa experiencia nos
lI1Clta quando, ao inves de traze-la para urn denominador
comum,
para um~ medida com urn, ao inves de faze-Ia entrar nas categorias ja
estabelecldas, tentamos articula-Ia em sua topologia, em sua estrutura
propria. Ela consistiu em tomar 0 que chamei de perspectiva do ]uizo
fi~al, q,u.ero dizer de escolher como padrao da revisao da etica, a qual a
pSlCanallse nos leva, a rela<;:aoda a<;:aocom 0 desejo que a habita.
Para faze-Ios compreender, tomei 0 suporte da tragedia, referencia
que nao e evitavel, como 0 prova 0 fato de que, desde seus primeiros
pas;os, Fr~ud. teve de toma-Ia. A etica da analise nao e uma especula<;:a?que lI1Clde sobre a ordena<;:ao, a arruma<;:ao, do que chamo de
serVI<;:O
dos bens. Ela implica, propriamente falando, a dimensao que
se expressa no que se chama de experiencia tragica da vida.
.~ na dimensao tragica que as a<;:oesse inscrevem, e que somos
solrcltados a nos orientar em rela<;:aoaos valores. Alias, e tambem na
?imens~o comica, e quando comecei a lhes falar das forma<;:oes do
lI1COnSClenteera, como sabem, 0 comico que eu tinha no horizonte.
Digamos, numa primeira aproxima<;:ao, que a rela<;:aoda a<;:aocom
o desejo que a habita na dimensao tdgica se exerce no sentido de

urn triunfo da morte. Ensinei-lhes a retificar - triunfo do ser-paraa-morte, formulado no me phynai de Edipo, onde figura esse me a
neg~<;:aoidentica a entrada do sujeito, no suporte do significante. Esse
e 0 cadter fundamental de toda a<;:aotragi ca.
Na dimensao comica, numa primeira aproxima<;:ao, trata-se se nao
de triunfo, pelo menos de jogo futil, derrisorio da visao. Por menos
que eu possa ter abordado ate agora 0 comico diante de voces, v?ces
puderam ver que se trata tambem da rela<;:aoda a<;:aocom 0 deseJo, e
de seu fracasso fundamental em alcan<;:a-lo.
A dimensao comica e criada pela presen<;:a,em seu centro, de um significante escondido, mas que, na antiga comedia, la esta em pessoao falo. Pouco importa que ele nos seja escamoteado em seguida, e
preciso simples mente lembrar que 0 que nos satisfaz na comedia, nos
faz rir, nos faz aprecia-la em sua dimensao humana, nao excetuando
o inconsciente, nao e tanto 0 triunfo da vida quanto sua escapada, 0
fato de a vida escorregar, furtar-se, fugir, escapar a tudo 0 que the e
oposto como barre ira, e precisamente as mais essenciais, as que sao
constituidas pela insrancia do significante.
falo nada mais e do que urn significante, 0 significante dessa
escapada. A vida passa, assim mesmo triunfa, acont~<;:a0 que ac?~t.ecer.
Quando 0 heroi comico trope<;:a,cai no mela<;:o,pOlSbem, 0 sUJeltlnho
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continua vivo.
patetico dessa dimensao e, como estao vendo, exatamente 0
oposto, a contrapartida do tragico. Eles nao sao incompativeis, ja que
o tragicomico existe. E ai que reside a experiencia da a<;:aohumana, e e
por sabermos, melhor do que aqueles que nos precede.r;m: reconhecer
a natureza do desejo que esta no amago dessa expenenCla, que uma
revisao etica e possivel, que urn juizo etico e possivel, 0 qual represen~a
essa quesrao com seu valor de ]uizo finalAgiste conforme 0 deseJo

o

que te habita?
.
.
Isto nao e uma questao facil de sustentar. Pre tendo que ela pmalS
foi colocada de maneira mais pura em outro lugar, e que nao pode ser
colocada senao no contexto analitico .
A esse polo do desejo se op6e a etica tradicionalnao, e claro,
em sua totalidade, pois nada e novo, e tudo 0 e, na articula<;:ao humana. Eo que eu quis faze-Ios perceber tomando numa tragedia 0
exemplo da antitese do heroi tragico que, como antitese, nem por
isso deixa de participar de urn certo cadter her6ico - trata-se de
Creonte. Em torno desse suporte, falei-lhes do servi<;:odos bens que

e a posi<;:ao da etica tradicional. Deprecia<;:ao de desejo, modestia,
temperan<;:a - essa via mediana que vemos tao notavel em Aristoteles,
trata-se de saber do que ela toma a medida, e se a medida pode ser
fundamen tada.
Urn exame atento mostra que sua medida e sempre profundamente
marcada de ambigiiidade. No fim das contas, a ordem das coisas sobre a
qual ela pretende fundar-se e a ordem do poder, de urn poder humano,
por demais humano. Nao somos nos que dizemos isso, mas e claro
que ele nao pode nem mesmo dar tres pass os para articular-se sem
delinear a c~rcunvala<;:ao do lugar onde, para nos, os significantes
se dese~cadelam e onde, para Aristoteles, reina 0 capricho dos deuses,
na medlda em que nesse nivel deuses e animais se reunem para significar
o mundo do impensavel.
Os deuses? Nao se trata, sem duvida, do primeiro motor, mas dos
deuses da mitologia. Sabemos, quanto a nos, reduzir esse desencadeamento do significante, mas nao e por havermos apostado quase tudo
que temos no Nome-do-Pai que a questao e simplificada. A moral de
Aristoteles - vejam de perto, vale a pena - se funda inteiramente
numa ordem certamente arrumada, ideal, mas que responde contudo
a polftica de seu tempo, a estrutura da Cidade. Sua moral e uma moral
do mestre,3 feita para as virtudes do mestre, e vinculada a uma ordem
dos pode:es. A ordem ~os poderes nao deve absolutamente ser despre~ada ~ na~ se trata aqUl, de modo algum, de afirma<;:6esanarquistas-,
e preClSO slmplesmente conhecer 0 limite disso no que se ref ere ao
campo aberto a nossa investiga<;:ao.
. No que d!z respeito ao que esra em questao, ou seja, ao que se
refere ao deseJo, a seu aparato e ao seu desarvoramento, a posi<;:ao do
poder, qualquer que seja, em toda circunstancia, em toda incidencia
historica ou nao, sempre foi a mesma.
'
Qual e a.proclama<;:ao de Alexandre chegando em Persopolis assim
co.mo .de I!ltler .chegando e~ Paris? 0 preambulo pouco importa _
Vzm Izbera-Ios dzsto ou daquzlo. 0 essencial e isto - Continuem trabaIhand~. ~ue 0 trabalho nao pare. 0 que quer dizer - Que esteja claro

que nao e absolutamente uma ocasiaopara maniftstar 0 minimo desejo.
A moral do poder, do servi<;:odos bens e - Quanto aos desejos, voces
podem jicar esperando sentados.

Vale a pena' relembrar aqui a linha de demarca<;:ao em rela<;:aoa qual
se coloca para nos a questao etica, e que marca igualmente urn termo
essencial na articula<;:ao da filosofia.
Kant - e dele que se trata - nos presta 0 maior favor ao c~locar
o marco topologico que distingue 0 fenomeno moral,. ~uero dlzer. 0
campo que interessa ao juizo moral como tal. OP.osl<;:ao categ~nal
limite, puramente ideal, sem duvida, mas e essenClal que al?uem a
tenha articulado urn dia purificando-a - catarse - de todo Interesse, pathologisches, 0 que nao quer dizer interesses ligad~s a .pa.tologia
mental, mas simplesmente interesses humanos, sensivels, Vitals., ~ara
que se trate do campo que pode ser valorizado ~omo puramente etlco,
e preciso que nao estejamos, de modo algu~,. Intel:essados em nada.
Urn passo e aqui transposto. A moral tradlclOnal mstalava-se no que
se devia fazer na medida do possivel, como se diz, e como se e for<;:adoa
dizer. 0 que deve ser desmascarado e 0 ponto pivo por onde ela assim
se situa - nada mais e do que 0 impossivel, onde reconhecemos a
topologia de nosso desejo. A transposi<;:ao nos e dada por Kant, quando
ele coloca que 0 imperativo moral nao se preocupa com 0 que se pode
ou nao se pode. 0 testemunho da obriga<;:ao,na medida ~m que. e~anos
imp6e a necessidade de uma razao pratica, e urn Tu.deves mCO?dlclOnal.
_ Esse campo adquire, precisamente, sua imp~rranCla p.elo vazlO em que
o deixa, ao se aplicar rigorosamente a defil1l<;:aokantlana.
Ora, esse lugar, podemos, nos analistas, reconhecer que e o.:ug~r
ocupado pelo desejo. 0 reviramento que comporta no.ssa ~xpe:lenCla
situa no centro uma medida incomensuravel, uma medlda mfil1lta que
se chama desejo. Mostrei-lhes como 0 Tu deves de Kant e substituido
facilmente pela fantasia sadista do gozo erigido em imper~tivo - pura
fantasia, e claro, e quase derrisoria, mas que nao exclUl em nada a
possibilidade de sua ere<;:aoem lei universal.
.
Detenhamo-nos
aqui para ver 0 que resta no honzonte. Se Kant
nao tivesse feito nada mais do que nos designar esse ponto crucial, tudo
estaria bern, mas ve-se tambem pata onde 0 horizonte da razao pratica
se abre - para 0 respeito e a admira<;:ao que the inspiram 0 ceu estrelado
acima de nos e a lei moral dentro de nos. Pode-se perguntar por que.
respeito e a admita<;:ao sugerem uma rela<;:ao~e~soal. E justamen~te
ai, em Kant, que tudo subsiste, se bem que deSmlStlficado - e que sao
essenciais as observa<;:6es que lhes proponho referentes ao fundamento
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~ue .nos e dado pela experiencia analitica, da dimensao do sujeito no
sIgmficante. Permitam-me ilustra-Io rapidamente para voces.
Kant pretende encontrar a prova renovada da imortalidade da alma
nisto - nada poderia aqui em baixo satisfazer as exigencias da ac;:ao
~oral. E n~ medida em que a alma fica insatisfeita que e preciso uma
vIda ~o Al:m, a fim de que esse acordo inacabado possa, de alguma
maneIra, nao se sabe onde, encontrar sua resoluc;:ao.
que significa isso? Esse respeito a essa admirac;:ao pelos ceus estrelados ja eram frageis nesse momento da historia. Subsistiam ainda
na epoc~ de Kant? E, para nos, nao nos parece, de preferencia, que,
ao consIderarmos esse universo, estamos na presenc;:a de urn vasto
canteiro. de obras, de nebulosas diversas, com urn canto esquisito, 0
que habltamos, que se parece, como sempre foi mostrado, com urn
relogio abandonado num canto? Alem disso, e simples ir la olhar se
nao ha ninguem, se e que damos seu senti do ao que pode constituir
a~ ~ma presenc;:a - e nao ha outro sentido articulavel a essa presenc;:a
dlVIlla, senao 0 que nos serve de criterio do sujeito, ou seja, a dimensao
do significante.
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~s filosofos bem podem especular sobre esse Ser cujos ato e con?eCl~ento se confun~em, a tradic;:ao religiosa, esta, nao se enganaso aqutlo que pode artlcular-se numa revelac;:ao e que tern direito ao
reconhecimento de uma ou varias pessoas divinas. Para nos, uma unica
coisa poderia fazer com que os ceus sejam habitados por uma pessoa
transcendent~, e que ai nos aparec;:a 0 sinal. Que sinal? Nao aquele que
define a teorla da comunicac;:ao, que passa seu tempo nos contando
que se pode interpretar em termos de signos 0 que se veicula de raios
~dvertendos atraves do espac;:o.Aqui a disd.ncia cria miragens. Como
ISSOnos vem de muito longe, acredita-se que sao mensagens que
recebemos dos astros a uns trezentos anos-Iuz, porem nao sao mais
mensagens do que quando olhamos essa ganafa. Seria uma mensagem
se a alguma explosao de estrela que ocone nessas miriades distanciais
conespondesse algo que se inscrevesse em algum momento no Grande Livro - em outros termos, algo que fizesse, do que ocone, uma
realidade.
~guns de voces viram recentemente urn filme, com 0 qual nao
fi~uel ~ompletamente encantado, mas com 0 tempo voltei atras em
~Illha Impressao, pois ha nele bons detalhes. Eo filme de Jules DasSIll, N~nca aos domingos. 0 personagem, que nos e apresentado como
maravtlhosamente
ligado a imediatez de seus sentimentos pretensa-

mente primitivos, num bar de Pireu, p6e-se a quebrar a cara daqueles
que 0 circundam por nao terem falado de maneira conveniente, isto
e, segundo suas normas morais. Em outros momentos, ele bebe urn
copo para marcar 0 excesso de seu entusiasmo e de sua satisfac;:ao, e
o estilhac;:a no chao. Cada vez que urn desses estrondos se produz,
vemos a caixa registradora se agitar freneticamente. Acho isso muito
bonito, e ate mesmo genial. Essa caixa define muito bem a estrutura
com a quallidamos.
que faz com que possa haver desejo humano, que esse campo
exista e a suposic;:ao de que tudo 0 que ocone de real e contabilizado em
algum lugar. Kant pode reduzir a essencia do campo moral a sua pureza,
mas em seu ponto central resta que e preciso haver, a certa altura, lugar
para a contabilizac;:ao. Nao e mais do que isso que 0 horizonte de sua
imortalidade da alma significa. Nao nos encheram suficientemente 0
saco com 0 desejo nesta terra, e preciso que uma parte da eternidade se
ocupe em fazer as contas de tudo isso. Nessas fantasias nao se projeta
nada mais do que a relac;:aoestrutural que tentei inscrever no grafo com a
linha do significante. E na medida em que 0 sujeito se situa e se constitui
em relac;:aoao significante, que nele se produz essa ruptura, essa divisao,
essa ambivalencia em cujo nivel se situa a tensao do desejo.
filme, ao qual acabo de aludir, e onde, eu so soube depois, 0
proprio diretor atua - e Dassin que faz 0 papel do americano -,
apresenta-nos urn modelo muito bonito, curioso, de algo que pode
assim expressar-se do ponto de vista estrutural. 0 personagem que atua
em posic;:ao satirica, proposto a denisao, Dassin, propriamente dito,
no papel do americano, encontra-se, enquanto producer, conceituador
do filme, numa posic;:ao mais american a do que aqueles que ele p6e
em denisao, ou seja, os americanos.
Entendam-me
bem. Ele esta ai empreendendo a reeducac;:ao, ate
mesmo a salvac;:ao,de uma amavel moc;:apublica, e a ironia do roteirista
no-Io mostra na posic;:ao de se encontrar, na efetivac;:ao dessa obra pia,
como assalariado daquele que se pode chamar aqui de 0 Grande Mestre
do bordel. Colocando diante de nossos olhos um enorme par de oculos
escuros, seu senti do profundo nos e suficientemente ass!nalado ele e aquele cuja cara ninguem jamais ve, e com razao. E claro que
no momento em que a moc;:a sabe que e esse personagem, que e seu
inimigo jurado, quem paga os gastos da festa, ela nos despeja a bela
alma do americano em questao, que, apos ter concebido as maiores
esperanc;:as, encontra-se atrapalhado.
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Se nesse simbolismo ha alguma dimensao de critica social, ou
s~ja~ que nada mais sac senao as for~as de ordem, digamos, que se
dlsslmulam por tras do bordel, ha certamente alguma ingenuidade
em fazer-nos esperar, no final do roteiro, que bastaria a supressao do
bordel para resolver a questao das rela~6es entre a virtude e 0 desejo.
Perpetuamente nesse filme corre essa ambigiiidade, verdadeiramente
tipo fim do seculo pass ado que consiste em tomar a Antiguidade pelo
campo de desejo livre. E fazer ainda como Pierre Louys ao se acreditar
que e fora da sua posi~ao que a amavel puta ateniense pode concentrar
sobre si todo 0 fogo das miragens em cujo centro ela se encontra. Em
suma, Dassin nao deve confundir 0 que ha de efusivo a vista dessa
amavel silhueta com um retorno a moral aristotelica, sobre a qual nao
nos da, felizmente, uma aula detalhada.

que seja essa perspectiva, nada mudou estruturalm~~te.
e que, se bem que de maneira ortodoxa a presen~a dlvma
esteja ausente: a contabilidade certamente nao 0 esta, e que esse inexaurive!, que para Kant necessita da imortalidade da alma, e substituido
peIa no~ao, deveras articulada como tal, da culpa objetiva. Do ponto
de vista estruturaI, em rodo caso, nada esra resolvido.
Penso ter agora dado suficientemente a volta na oposi~ao do centro desejante com 0 servi~o dos bens. Voltemos portanto ao cerne do
assunto.

Tornemos a voltar a nossa trilha. Isso nos mostra que no horizonte
da culpa, uma vez que ela ocupa 0 campo do desejo, existem as cadeias da
contabilidade permanente, e isto, independentemente
de qualquer
articula~ao particular que se possa dar sobre isso.

E a titulo

Uma parte do mundo orientou-se resolutamente no servi~o dos bens,
rejeitando tudo 0 que concerne a rela~ao do homem com 0 desejo _
e 0 que se chama de perspectiva p6s-revolucionaria.
A unica coisa
que se pode dizer e que nao parecem se dar conta de que, ao formular
as coisas desse modo, s6 fazem perpetuar a tradi~ao eterna do poder,
ou seja - Continuemos trabalhando, e quanto ao desejo, vocespodem
ficar esperando sentados. - Mas pouco importa. Nessa rradi~ao 0 horizonte comunista nao se distingue do de Creonte, do da Cidade, do
que reparte amigos e inimigos em fun~ao do bem da Cidade, senao
supondo, 0 que efetivamente ja e alguma coisa, que 0 campo dos bens,
no servi~o dos quais temos de nos colocar, possa num certo momento
englobar todo 0 universo.
Em outros termos, essa opera~ao so se justifica na medida em que
temos no horizonte 0 Estado universal. Nada no entanto nos diz
que nesse limite 0 problema se esvane~a, ja que ele subsiste na consciencia daqueles que vivem nessa perspectiva. Ou bem eles deixam a
entender que os valores propriamente estatais do Estado desaparecerao,
ou seja, a organiza~ao e a policia, ou bem eles introduzem urn termo
como 0 de Estado universal concreto, 0 que nao quer dizer nada alem
de supor que as coisas mudarao no nivel molecular, no nivel da rela~ao
que constitui a posi~ao do homem diante dos bens, uma vez que atc
agora seu desejo ai nao se encontra.

Qualquer

o sinal disso

experimental que avan~o diante de voces estas proposi~6es.
Formulemo-las em forma de paradoxos. Vejamos como vai soar aos
ouvidos de analistas.
Proponho que a unica coisa da qual se possa ser culpado, peIo men os
na perspectiva analitica, e de ter cedido de seu ~esejo.
.
Essa proposi~ao, aceidvel ou nao em tal etICa, expressa sufiClentemente bem 0 que constatamos em nossa experiencia. Em ultima
instincia, aquilo de que 0 sujeito se sente efetivamente culpado quando
apresenta culpa, de maneira aceitaveI ou nao pelo diretor de co~sciencia, e sempre, na raiz, na medida em que ele cedeu de seu deseJo.
Vamos mais alem. Ele freqiientemente cedeu de seu desejo por um
born motivo, e freqiientemente 0 melhor. Isso tambem nao nos deve
espantar. Desde que a culpa existe, foi possivel se dar conta, ha muito
tempo, de que a questao do born motivo, da boa inten~ao, a fim ~e
constituir certas zonas da experiencia historica, a fim de ser promovlda no primeiro plano das discuss6es de teologia moral, digamos, no
tempo de Abelardo, nao fez as pessoas avan~ar .mais. A questa~, que se
reproduz no horizonte, e sempre a mesma. E e Justamente por lSS~.que
os cristaos da observancia mais comum nunca estao bem rranqUllos.
Pois, se e precise fazer as coisas pelo bem, na pratica deve-se deveras
sempre se perguntar pelo bem de quem. A partir de la, as coisas nao
caminham sozinhas.
Fazel' as coisas em nome do bern, e mais ainda em nome do bem
do outro, eis 0 que esr3.bem longe de nos abrigar nao apenas da culpa,
mas de rodo tipo de catasrrofes interiores. Em particular, isso nao nos
abriga certamente da neurose e de suas conseqiiencias. Se a analise tem

~m sen~ido, 0 desejo nada mais e do que aquilo que Suporta 0 tema
lllconSC1ente, a articula<;:ao pr6pria do que faz com que nos enraizemos
num destino particular, 0 qual exige com insistencia que a dfvida seja
paga, e ele torna a vol tar, retorna e nos traz sempre de volta para uma
certa trilha, para a trilha do que e propriamente nosso afazer.
Da ultima vez opus 0 her6i ao homem com urn, e alguem se of endeu. Nao os distingo como duas especies human as _ em cada urn
de n6s ha a via tra<;:ada para urn her6i, e e justamente como homem
comum que ele a efetiva.
Os .campos que da ultima vez lhes tracei - 0 drculo interno que
C?a~e1 pelo nome de 0 ser-para-a-morte, no meio os desejos, a renun:la. a entrada do drculo externo - nao se opoem ao triplo campo do
odw, da culpa e do temor como ao que seria aqui, 0 homem com urn, e
aqui, 0 her6i. Nao e nada disso. Essa forma geral e deveras tra<;:adapela
estrutura no e para 0 homem comum, e e precisamente na medida em
que 0 her6i af se guia corretamente, que ele passa por todas as paixoes
onde 0 homem comum se atrapalha, com a ressalva de que nele elas
sao puras e que ele se sustenta inteiramente nelas.
A topologia que este ana delineei para voces, alguem aqui a batizou,
com uma expressao que nao deixa de ser feliz, embora nao sem uma
denota<;:ao de ironia, a zona do entre-duas-mortes. As ferias de voces
permitir-Ihes-ao
dizer se seu rigor lhes parece efetivamente eficaz.
Rogo-Ihes que tornem a vol tar a isso.
Reverao em S6focles a dan<;:aque esra em questao entre Creonte e
Antfgona. Claro esta que 0 her6i, uma vez que sua presen<;:anessa zona
indica que algo e definido e liberado, arrasta para af seu parceiro. No
final de Antigona, Creonte fala, a partir de entao, deveras dele mesmo
como de urn morto entre os vivos, uma vez que literalmente perdeu
todos os seus bens nesse neg6cio. Atraves do ato tragico 0 her6i libera
seu pr6prio adversario.
Nao ha razao para limitar a explora<;:ao desse campo unicamente
a Antfgona. Peguem Filotectes, voces aprenderao ai muitas outras
dimensoes, ou seja, que urn her6i nao precisa ser her6ico para ser
urn her6i. Filotectes e urn pobre-diabo. Partira entusiasmado, cheio
de ardor, para morrer pela patria as margens de Tr6ia, e nem mesmo
para isso 0 quiseram. Despejaram-no numa ilha porque ele cheirava
mal demai~. Ele passou dez anos se consumindo de 6dio. 0 primeiro
cara que vew reencontra-Io, Neopt6lemos, urn rapaz gentil, Filotectes
se deixa sacanear por ele como urn bebe e, no fim das contas, ele ira,

mesmo assim, para as margens de Tr6ia, pois Hercules, deus ex machina,
aparece para the propor a solu<;:ao de :odos os seus males. E~se de.us
ex machina nio deixa de ser alguma COlsa,mas todos sabem ha multo
tempo que serve somente de enquadramento
e de li~ite da tr~gedia,
que nao devemos leva-Io em conta mais do que as v1gas que clllgem
o que sustenta 0 lugar do palco.
..
que faz com que Filotectes seja urn her6i? Nada mars do que lStOque ele adere aferradamente a seu 6dio ate 0 fim, quando apare~e
o deus ex machina que, como a cortina, Ia esta. Isso nos faz descobnr
nao apenas que ele e u·aido e desenganado sobre 0 fato de ser traido,
mas tambem que e traido impunemente.
0 que nos e ressaltado na
pe<;:apelo fato de que Neopt6lemos, cheio de remorsos por ter traido
o her6i, fata em que ele se mostra uma alma nobre, vem confessar s~a
culpa, e the entrega esse arco que desempenha urn papel tao essenClal
na dimensao tragica da pe<;:a,na medida em que ele ai esra como u~
sujeita do qual se fala, ao qual se dirige. E uma dimensao do her61,
e com razao.
que chamo cederde seu desejo acompanha-se sempre n~ desti~o do
sujeito - observarao isso em cada caso, reparem em. sua .d1mensao---:
de alguma trai<;:ao. Ou 0 sujeito trai sua via, se tra1 a Sl mesmo, e e
sensivel para si mesmo. Ou, mais simplesmente, taler~ que algue~
com quem ele se dedicou mais ou menos a alguma C01sa tenha tra1do sua expectativa, nao tenha feito com respeito a ele 0 que 0 p~~to
comportava, qualquer que seja 0 pacta, Fausto ou nefasta, precano,
de pouco alcance, ou ate mesmo de revolta, ou mesmo de fuga, pouco
importa.
Algo se desenrola em tarno da trai<;:ao, quando se a talera, quando, impelido pela ideia do bem - quero dizer,. d~ b~m daquel; q.ue
traiu nesse momenta - se cede a ponto de d1mlllu1r suas propnas
pretensoes, e dizer-se - Pois bern, ja que e assim, ren~nciem~s a nossa
perspectiva, nem urn nem outro, n:as cert~ment: nao eu, nao somos
melhores, entremos na via costume1ra. AqU1, voces podem estar certos
de que se reencontra a estrutura que se chama cede~de se~ desejo.
Transposto esse limite, em que com um termo vlllculel para voces
o desprezo pelo outro e por si mesmo, nao ha retorno. Pod~:se .tratar
de reparar mas nao de desfazer. Nao e esse um fato da exp~nenc1a que
nos mostra que a psicanaIise e capaz de nos fornecer uma bussola eficaz
no campo da dire<;:aoetica?
Articulei-Ihes, portanto, tres proposi<;:oes.

o
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A unica coisa da qual se pode ser culpado e de ter cedi do de seu
desejo.
Em segundo lugar a defini~ao do heroi punemente ser traido.

e aquele que pode im-

Em terceiro lugar, isto nao esca absolutamente ao alcance de to do
o mundo, e e a diferen~a entre 0 homem comum e 0 heroi, mais misteriosa portanto do que se acredita. Para 0 homem comum a trai~ao,
que se produz quase sempre, tern como efeito 0 de repeli-lo de maneira
decisiva para 0 servi~o dos bens, mas com a condi~ao de que ele nao
reencontrara jamais 0 que 0 orienta verdadeiramente nesse servi~o.
Enfim, 0 campo dos bens, naturalmente que existe, nao se trata de
nega-l~s, mas, revirando a perspeeriva que aqui lhes proponho, quarta
proPOS1~aO- Nao ha outro bem senao 0 que pode servir para pagar 0
p:e~o ao acesso ao desejo -, na medida em que esse desejo, nos 0 definlmos alhures como a metonimia de nosso ser. 0 arroio onde se situa 0
desejo nao e apenas a modula~ao da cadeia significante, mas 0 que corre
p~r baixo, que e, propriamente falando, 0 que somos, e tambem 0 que
nao so~os, .nosso ser e nosso nao-ser - 0 que no ato e significado, passa
de urn slglllficante ao Outro da cadeia, sob todas as significa~6es.
Expliquei-lhes isso da ultima vez na metonimia do comer 0 livro,
que peguei certamente por inspira~ao, mas que observando de perro
verao que e a metominia mais extrema, 0 que nao e espantoso vindo
de SaG}oao, que colocou 0 Verbo no come~o. E contudo uma ideia de
escritor - ele era como ninguem -, mas, enfim, comer 0 livro e
justamente 0 que confronta aquilo que Freud nos disse imprudentemente nao ser suscetivel de substitui~ao e de deslocamento, ou seja, a
fome, com algo que nao e feito, de preferencia, para ser comido, isto
e, 0 livro. Co:ner 0 livro, e justamente ai que sentimos de perro 0 que
Freud quer dlzer quando fala de sublima~ao como de uma mudan~a,
nao de objeto, mas de alvo. Isso nao se ve imediatamente.
A fome em questao, a fome sublimada, cai no intervalo entre os
dois, pois nao e 0 livro que nos preenche 0 estomago. Quando comi
o livro, nem por isso tomei-me livro, nao mais do que 0 livro nao se
tornou carne. 0 livro se torna-me, se assim posso dizer. Mas para que
essa opera~ao possa produzir-se - e ela se produz todos os dias _,
e bem preciso que eu pague alguma coisa. A diferen~a, Freud a pesa
~um c.anto do Mal-estar na civil~zafiio. Sublimem tudo 0 que quiserem,
e preclso pagar com alguma COlsa. Essa alguma coisa se chama gozo.
Essa opera~ao mistica, pago-a com uma libra de carne.

Eis 0 objeto, 0 bern, que se paga pela satisfa~ao do desejo. E eis
aonde que ria leva-Ios para lhes dar uma pequena luz sobre algo que e
essencial, e que nao se ve suficientemente.
.
E ai efetivamente que reside a opera~ao religiosa, sempre tao lll~eressante a discernir para nos. 0 que e sacrificado de bem para 0 deseJo e voces observarao que isso quer dizer a mesma coisa que 0 que e
perdido de desejo para 0 bem -, essa libra de. carne e justa~ente
aquilo com 0 que a religiao desempenha seu ofi~l~_e q~e se aplIca em
recuperar. E 0 unico tra~o comum a todas as relIglOes, lSSOse estende
a toda a religiao, a todo 0 senti do religioso.
.
_
Nao posso desenvolver isso aqui, mas YOUdar-Ihes ~~as ap.lI~a~oe~
tao expressivas quanto sumarias disso. 0 que no OfIClOrelIglOso e
ofertado de carne ao Deus no altar, 0 sacrificio, animal ou outro, SaG
as pessoas da comunidade religiosa, e em geral 0 padre muito simplesmente, com 0 qual enchem 0 bucho - quero dizer que com ele
se empanturram. Forma exemplar, mas e tambem verd~deira ~o nivel
do santo, cuja visada e efetivamente 0 acesso ao des~Jo sublime, de
modo algum for~osamente 0 seu desejo, pois 0 santo Vlve e paga pelos
outros. 0 essencial de sua santidade se atem a isto, que ele consome 0
pre~o pago sob a forma do sofrimento nos dois ~o~tos e:tre~o.s o ponto classico das piores ironias feitas sobre a ~lstIfica~ao rel~gl~sa,
como a comezaina dos padres atras do altar, e 19ualmente a ultIma
fronteira do heroismo religioso. Encontramos ai 0 mesmo processo
de recupera~ao.
E nisso que a grande obra religiosa se distingue do que esca em
questao numa catarse de natureza etica ~ue r:~ne coisas ap~renterr:e~te
tao alheias umas as outras quanto a pSlcanalIse e 0 espetaculo traglCo
dos gregos. Se encontramos ai nosso ~odulo, nao.e se~ raz~o. Catarse
tern 0 senti do de purifica~ao do deseJo. Essa pUflfica~ao nao pode se
efetivar, como esta claro ao se ler simplesmente a frase de Aristoteles,
senao na medida em que se sitllou, no minimo, 0 ultrapassamento de
seus limites, que se cham am temor e piedade.
.
E na medida em que 0 epos tragico nao deixa 0 especta?or 19no~ar
onde esta 0 polo do desejo, mostra que 0 acess? ao deseJo necesslta
ultrapassar nao apenas todo temor, mas toda. ptedade, ~ue a voz do
heroi nao treme diante de nada, e muito espeClalmente dtante do bem
do outro, e na medida em que tudo isso e experimentado no desentol~r
temporal da historia, que 0 sujeito fica conhecendo urn pouco mats
do que antes 0 mais profundo dele mesmo.

Isso dura 0 quanto dura, para aquele que vai ao Teatro Frances ou
ao Teatro de Atenas. Mas enfim, se as formulas de Aristoteles signi
fi
al
.
,.
Sb
~am gum a COlsa, e lSSO. a e-se 0 que custa avan<;:ar numa certa
dlre<;:ao,.e meu Deus, se nao se vai, sabe-se por que. Pode-se ate mesmo
preSSentlr que se nao se esra totalmente esclarecido sobre suas contas
com 0 desejo, e porque nao se pode fazer melhor, pois, nao e uma via
em que se possa avan<;:arsem nada pagar.

o

espectador e desenganado nesse ponto, que mesmo para aquele
que avan<;:aao extrema de seu desejo, nem tudo san flores. Mas ele
e igualmente desenganado - e e 0 essencial - quanto ao valor da
prudencia que se op6e a isso, quanto ao valor inteiramente relativo
d~s raz6es beneficas, dos vinculos, dos interesses patologicos, como
dlZ 0 sr. Kant, que podem rete-lo nessa via arriscada.
Dou~lhes aqui, da tragedia e de seu efeito, uma interpreta<;:ao quase prosalca, e qualquer que seja a agudeza de suas arestas, nao estou
contente ern reduzi-la a urn nivel que poderia fazer voces acreditarem
que. 0 que parece essencial da catarse e pacificador. Talvez nao seja
paclficador para to do mundo. Mas e a maneira direta de conciliar 0
que alguns perceberam como a face moralizante da tragedia, e 0 fato
de que a li<;:aoda tragedia, ern sua essencia, nao e absolutamente moral
no s~ntido comum da palavra.
E claro que toda catarse nao se reduz a algo, diria, de tao exterior
quanto uma demonstra<;:ao topologica. Quando se trata das praticas
daqueles que os gregos chamam de mainomenoi, aqueles que enlouquecem corn 0 transe, corn a experiencia religiosa, corn a paixao,
ou com tudo 0 que ~uisere~, 0 valor da catarse sup6e que 0 sujeito
entre, de uma manelra malS ou menos dirigida ou mais ou menos
selvagem, na zona aqui descrita, e seu retorno comporta aquisi<;:6es
que se c~amarao possessao - voces sabem que Platao nao hesita ern
mo~trar lSSOnos procedimentos catarticos - ou como se quiser. Ha
aqUl toda uma gama, urn leque de possibilidades, cujo cataIogo exigi ria
urn longo ano.
. 0 i.m~ortante ~ saber onde isso se situa no campo, aquele mesmo
cuJ os hml tes tracer.

Uma palavra de conclusao.
campo que e 0 nosso, na medida ern que 0 exploramos, ocorre
ser, de alguma maneira, 0 objeto de uma ciencia. A ciencia do desejo,
vao-me dizer voces, vai entrar no ambito das ciencias humanas?
Antes de deixa-los este ano, desejaria tomar posi<;:ao sobre isso de
uma vez por todas. Nao concebo que no andamento em que se pre?a~a
esse ambito, que vai ser bem cui dado, asseguro-lhes, ele possa COnStltUlr
outra coisa que nao um desconhecimento
sistematico e principal de
tudo 0 que esta ern questao nesse assunto, ou seja, daquilo de que lhes
falo aqui. Os programas que se delineiam como devendo ser aqueles
das ciencias humanas nao tern, a meu ver, outra fun<;:aosenao a de ser
urn ramo, sem duvida vantajoso se bem que acessorio, do servi<;:odos
bens, em outros termos, do servi<;:ode poderes que estremecem mais
ou menos nas bases. Isso comporta, ern todos os casos, urn desconhecimento nao menos sistematico de todos os fenomenos de violencia
que mostram que a via do advento dos bens no mundo nao e tra<;:ada
assim tao facilmente.
Ern outros termos, segundo a formula de urn dos raros homens
politicos que tenha funcionado na chefia da Fran<;:a,nomeei Mazarin,
a politica e a politica, mas 0 amor permanece 0 amor.
..
Quanto ao que pode situar-se como ciencia nesse Lugar que des~gnel
como 0 do desejo, 0 que pode ser isso? Pois bern, voces nao preClsam
ir buscar muito Longe. 0 que, em fato de ciencia, ocupa atualmente 0
lugar do desejo, e muito simplesmente 0 que se chama correntemente
de ciencia, aquela que voces veem, por ora, galopar tao alegremente,
e efetivar toda especie de conquistas ditas fisicas.
Creio que ao Longo desse periodo hist6rico, 0 desejo do homem,
longamente apalpado, anestesiado, adormecid? peloso mo:alistas, domesticados por educadores, traido pelas academlas, mUlto slmplesmente refugiou-se, recalcou-se na p~ixao mais sutil, e tambe~ a mais cega;
como nos masrra a hist6ria de Edipo, a paixao do saber. E essa que esta
tendo urn andamento que ainda nao deu sua ultima palavra.
Urn dos tra<;:osmais divertidos da hist6ria das ciencias e a propaganda que cientistas e alquimistas fizeram junto aos poderes, no tempo
em que come<;:avam a perder urn pouco 0 pe -!?eerr:-nos dinheir~,
voces niio se diio conta, se nos derem um pouco de dznhezro, do que nao
poriamos como mdquinas, como troros e trens, a serviro de voces. Como
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e que as autoridades puderam deixar-se manipular? A resposta a esse
problema deve ser buscada pelo lado de urn certo desabamento da
sabedoria. E urn fato que eles se deixaram manipular, que a ciencia
obteve creditos, mediante 0 que temos atualmente essa vingan<;:a nas
costas. Coisa fascinante, mas que, para aqueles que estao no ponto mais
avan<;:ado da ciencia, nao deixa de vir com a viva consciencia de que
eles estao encostados na parede do cdio. Eles mesmos so<;:obram com
o mais vacilante escoamento de uma pesada culpa. Mas isso nao tern
imporrancia alguma, pois, na verdade, nao se trata de uma aventura
que os remorsos do sr. Oppenheimer
possam deter da noite para 0
dia. E contudo ai que reside, para 0 futuro, 0 segredo do problema
do desejo.
A organiza<;:ao universal tern de lidar com 0 problema de saber 0 que
vai fazer dessa ciencia na qual se prossegue manifestamente algo cuja
natureza the escapa. A ciencia, que ocupa 0 lugar do desejo, nao pode
tanto ser uma ciencia do desejo senao sob a forma de urn formidavel
ponto de interroga<;:ao, e certamente nao sem urn motivo estrutural.
Em outros termos, a ciencia esta animada por algum misterioso desejo, mas ela nao sabe, nao mais do que nada no inconsciente, 0 que
quer dizer esse desejo. 0 futuro nos revelara isso, e, talvez, pelo lado
daqueles que, pela gra<;:ade Deus, comeram 0 livro mais recentemente,
quero dizer que nao hesitaram em escrever com seus esfor<;:os,ou ate
mesmo com seu sangue, 0 livro da ciencia ocidental - nem por isso
e urn livro comestivel.
Falei-Ihes ha pouco de Mencio. Apes ter sustentado essas palavras
que voces estariam errados em acreditar otimistas, sobre a bondade do
homem, ele explica muito bem como e possivel que aquilo de que se e
mais ignorante, seja as leis na medida em que vem do ceu, as mesmas
leis de Antigona. Sua demonstra<;:ao e absolutamente rigorosa, mas e
tarde demais para que eu a diga aqui para voces. As leis do ceu em
questao sao justamente as leis do desejo.
Daquele que comeu 0 livro e 0 que ele sustenta de misterio, pode-se
com efeito se colocar a questao - ele e born, e malvado? Essa questao
parece agora sem imporrancia. 0 importante aqui nao e saber se 0
homem e born ou mau originalmente, 0 importante e saber 0 que dara
o livro quando tiver sido totalmente comido.
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* A versao brasileira deste Semindrio esd. aberta a sugest6es de traduc;:ao.(N. T)

1. ftute - Adotamos 0 termo ftlta em seu senrido de infra<;:ao(jaute) e em seu
sentido privativo (manque). Nesse capitulo trata-se de faha moral. Assinalaremos
o senrido privativo enrre parenreses (manque) quando houver possibilidade de equivoco
no decorrer deste Semindrio (ref. a p.ll).
2. leu] - Recurso gd.fico para designar je, diferenciando-o do eu (moi) (cf.
Lacan, Jacques, 0 Semindrio, livro 2. Jorge Zahar, Rio, 1985; nota do traduror n 1)
(ref. as p.18 e 191).
3. maitre - Significa, em frances, ao mesmo tempo: 0 senhor, em oposi<;:ao
ao escravo; 0 amo, em oposi<;:aoao criado; 0 mestre, em oposi<;:aoao discipulo. 0
termo mestre designa a posi<;:aode superioridade presenre nas tres acep<;:6ese e 0 termo empregado para designar a posi<;:aode saber do mestre na Anriguidade. 0 termo
senhor e habitualmente utilizado quando se trata da dialetica hegeliana (ref. as p.23,
34,342 e 368).
4. bonheur - Felicidade, em frances, onde por decomposi<;:aodepreende-se bon
(born) e heur (sone, fonuna), que e hom6fono a heurt (choque, encontro brusco)
- podendo, ponanro. tambem ser traduzido por a boa hora (ref. a p.24).
5. voeu - Termo utilizado geralmenre em Francespara traduzir 0 Wunsch. Lacan
traduz aqui a Wunscherfiillung freudiana por satisftction d'un voeu que foi traduzida
em ponugues por realiza<;:aode desejo (ref. a p.26).
6. curegeralmenre traduzido por cura. Utilizamos aqui tratamenro para evitar
a ambigiiidade do termo, pois nao se trata de curar a civiliza<;:aoe seu mal-estar (ref.
a p.26).
7. retrouvaillefaro de rornar a achar algo que estava perdido e reenconrrar algo
de que se estava separado (ref. as p.31 e 145).
8. Bahnung,frayage
- trilhamento, de trilhar, abrir caminho (cf. Lacan, Jacques.
o Semindrio, livro 11. Rio, Zahar, 1979, nota do tradutor n 16 e 0 Semindrio, livro
2. Rio, Jorge Zahar, 1985; nota do tradutor n 11) (ref. a p.50).
9. traduzido em ponugues por A repressiio (ref. a p.58).
10. referencia a expressao francesa fa paille des mots et Ie grain des choses (ref. a
p.59).
Q

Q

Q

11. traduzido em portugues por A negativa (ref. a p.60).
secretamente, consigo mesmo, entre dentes (ref. as
p.66,77).
12. entre cuir et chair -

13.la-cotetrata-se de algo (ponto, questao ou problema) que nao e central, mas
acess6rio, podendo ser separado e isolado, daf a soluc;:aode 0 a-parte (ref. a p.67).
14. traduc;:ao modificada da Edic;:aoStandard Brasileira das obras de Sigmund
Freud. Imago, 1976, voLI, pA38 (ref. a p.67.).
15. Fremde, etranger - estranho (substantivo e adjetivo) e alheio (adjetivo). 0
termo estranho e empregado na Edic;:aoStandard Brasileira no texto A Negativa (ref.
as p. 67, 74, 80 e 89).
16. traduc;:ao modificada da Edic;:aoStandard Brasileira das obras de Sigmund
Freud. Imago, 1976, vol. XlX, p.298 (ref. a p.67).
17. motque habitualmente significa palavra (ref. a p.71).
18.jeu de l'oiejogo de salao, semelhante ao ludo, cujo tabuleiro tern casas que
representam urn ganso (ref. as p.79 e 82).
19. l'affiire est le mot de la chose - nesra expressao affiire significa aquilo de
que se trata numa dlscussao, num Jitfgio, ou seja, a coisa sobre a qual se fala, como
encontramos, por exemplo, em La Fontaine:
Devant son tribunall'escarbot
Fit sa plainte et conta l'affiire

comparu

Affiire e, portanto, a coisa verbalizada, que passou no discurso; e mot aqui e empregado como senha, palavra-chave; a expressao designa 0 que sera 0 desvendamento
de urn segredo, de urn enigma pela fala. Em portugues poderfamos dizer: A dita coisa
e a palavra-chave da Coisa (ref. a p.80).
20. ne - partfcuJa negativa, neste caso respectivo, sem func;:aode negac;:ao,daf a
discordancia (ref. a p.8l).
21. honorer (homar) e jaire une bonne maniere (fazer urn brinde) em Frances tern
tambem 0 significado de ter relac;:6escom uma pessoa (ref. a p.86).
2? Trata-se, aqui, ~e urn equfvoco de Lacan, pois Greissler, em seu emprego
austrlaco, slgl1lfica, efetlvamente, comerciante de produtos alimenticios, dono de
bazar ou proprietdrio, como foi traduzido na Edic;:aoStandard Brasileira, vol.I, p.465
(ref. a p.92).
23. apres-coup, Nachtadglich (cf. Lacan, Jacques. 0 Semindrio, livro 1. Rio, Zahar,
1979, nota do tradutor n 5) (ref. as p. 92 e 145).
24. Na Vulgata brasileira, traduzida por pe. frei Joao Jose Pedreira de Castro, le-se:
Eu sou 0 Senhor, teu Deus ... (Deuteronomio. Cap.5, verso6) (ref. a p.l0l).
25. des bedouins, des bicots, des ratons - nomes pejorativos utilizados na Franc;:a
pa.ra deslg,nar os residentes originarios da Africa do Norte. 0 termo pejorativo aqui
utJllzado e empregado em sao Paulo (ref. a p.103).
26. Trecho traduzido a partir da VuJgata brasileira, obedecendo as modificac;:6es
af introduzidas por Lacan (ref. a p.103).
27. dam (dano) e dame (dama) sao hom6fonos em Frances (ref. a p.l05).
28. Na Edic;:aoStandard Brasileira, voLXVI, pA03 cuja traduc;:ao nao foi aqui
adotada (ref. a p.l13).
Q

29. jantaisie - faculdade do espirito de representar-se imagens; imaginac;:ao;
quimera, ilusao (ref. a p.1l5) .

. 30. Trata~se da,~ociete Fran!~~se de Psychanalyse, fundada em 1953, da qual Lacan
fazla parte ate sua excomunhao em 1964, ano em que a SFP cessou de funcionar
(ref. as p.1l8, 161 e 246).

31. Traduc;:aoda Edic;:aoStandard Brasileira, voLXlV, p.lll (ref. a p.118).
32. escathologique - referen te a escatologia: estudo dos fins ultimos do homem
e do mundo, tratando do fim do mundo, da ressurreic;:ao e do Jufzo final (ref. a
p.129).
33. Et voila pourquoi votre fiUe est muette - Fraseevocada para ndlculanzar uma
expressao verbosa e incoerente. Trata-se de uma alusao a urn trecho da pec;:ade MolJere,
f

••

•

Le medecin malgre lui: " ... une certaine malignite, qui estcause. .. par lacrete des humeurs
engendrees dans La cavite du diaphragme, il arrive que ses vapeurs ... Ossabondus, nequeys;,
nequer, potarium, quipsa milus. Voila justement ce qUl jazt que votre fiUe est muette.

(II.4) (ref. a p.136).
. .
34. TrocadiJho de Lacan com Bornibus, marca de mostarda, e borner, restrlngu.
limitar (ref. a p.148).
35. languedoc -lingua
de oc; trata-se do occitanico (ref. a p.178 e 195).
36. Carte du tendre: mapa do percurso para se chegar a ternura desctlto no romance Clelie de Mlle. de Scudery [Preciosidade - seculo XVII] (cf. Lacan, Jacques,
o Semindrio, livro 1. Rio, Zahar, 1979, nota do tradutor n 15) (ref. a p.178).
37. une partie de pattes en l'air (ref. a p.186).
38. honnete homme-homem
que respeita as regras de boas maneiras; corresponde
ao discreto do vocabulario dassico do seculo XVIII (ref. as p.193 e 232).
39. A expressao quelque chose de mal foutu significa algo malfeito e 0 termo foutu,
fodido, em sua acepc;:aode sair-se mal, entrar pelo cano, estar arruinado, sem safda
(ref. as p.202 e 360).
40. Nao se trata aqui de urn Deus verdadeiro, mas do Deus que tern relac;:aocom
a verdade, que veicula a verdade (ref. a p.217).
41. Tradu<;:aode uxorieux, uxorious - qualificativo do marido excessivamente
devorado ou submisso a esposa (ref. a p.218).
42. Mamon: deus sfrio das riquezas; tenno empregado nos Evangelhos para
designar os demonios da riqueza e os demonios em geral (ref. a p.220).
43. Essas duas referencias se encontram respectivamente nas p.142 e 133 da
Edic;:aoStandard Brasileira, voLXX1 e nas p.75 e 64-65 da acual edic;:aofrancesa da
PUF (ref. a p.222).
44. moi-meme - em portugues 0 eu precedido de preposic;:aotransforma-se em
mim, 0 que nao eo caso em frances, onde em todos os casos emprega-se moi; utilizamos aqui 0 recurso do italico quando julgamos nec.essariomanter eu mesmo, com? urn
sintagma fixo, lembrando que 0 mlm, quando unhzado, se refere tambem a JI1stancla
psfquica do eu (ref. a p.237).
45. la reponse de la bergere au berger - interversao dos generos da :xpres,sao la
reponse du berger a La bergere que designa a resposta que encerra a dlscussao, a ultima
palavra (ref. a p.257).
46. IjP - International Journal of Psychoanalysis (ref. a p.271).
47. Trata-se do artigo de Lacan A la memoire d'Ernest Jones: Sur sa theorie du
symbolisme, publicado em La Psychanalyse, nO5, PUF, 1960 e reedi tado nos Ecrits,
p.697-717 (ref. a p.271).
48. difendre - significa defender e proibir (ref. a p. 274).
.
49. de lendemains qui dkhantentexpressao ironica consticuida pelo trocadllho
a partir de les lendemains qui chanlent de Gabriel Peri para designar urn futuro feliZ
para urn povo ap6s uma revoluc;:aosocial (ref. a p.275).
.
50. apophanie - propriedade dos cristais cujas arestas permltem conhecer a
posic;:aodo nudeo [Apo (longe de) + phainen (brilhar)] (ref. a p.295)
Q

51. emoi (cf. latim popular exmagere) - em sua acepc;:aoliteraria e anriga significa emoc;:ao,perrurbac;:ao, agitac;:aoque se apodera de seres sens!veis, e e sinanimo
de comoc;:ao,choque nervoso, abalo, excitac;:ao,efervescencia. Em sua acepc;:aomais
especializada, significa emoc;:aoconsiderada em seu aspectD afetivo sob 0 angulo do
prazer ou da dol', sendo mais empregado como a emoc;:aomesclada de inquietac;:ao,
de tristeza, e que e sinanimo de contrariedade, aborrecimenro, preocupac;:ao. Em seu
emprego mais corrente em frances, significa uma perrurbac;:aoagradavel, sexual. Em
seu senrido poetico e figurado, se refere a coisas cujo movimento e assimiJavel a uma
emoc;:aohumana. Optamos peJo termo comorao em porrugues que corresponde 11
acepc;:aoempregada aqui par Lacan, ou seja, estremecimento causado no organismo,
e especial mente no sistema nervoso; perrurbac;:ao, abalo e tambem 0 que aparece em
segundo plano no termo emoi em frances, ou seja, revolta, motim; revoluc;:ao,agitac;:ao
popular; significado que e aqui vaJorizado pOl' Lacan. E a expressao perdre ses moyens
significa perder 0 pe, a potencia, 0 rebolado (ref. 11 p.296).
52. Assim como com em pOrtllgues (ref. 11 p.313).
53. La-bout-de-course - substanrivac;:aode a bout de course, que significa final de
urn movimento, decl!nio, e, no sentido figurado, fatigado; extenuado. Utilizando esta
expressao de forma substanriva para designar a posic;:aodos her6is sofoclianos no final
da linha de seus destinos, e mais 0 senti do imajado que 0 figurado a que Lacan visa
(course significa corrida), da! a soluc;:aopro posta najinda-linha conjugando 0 fim da
linha com finda a linha. 0 eretismo e a exaltac;:aoem que esses her6is se enconrram,
como, pOl'exemplo, Antigona e Edipo; no momento derradeiro da efetivac;:aode suas
Ate - e mesmo de ultrapassamenco de SllasAte, para a1em da qual, diz Lacan, s6 se
pode passar urn momenco muito curto -, nao nos permite supa-Ios diminuindo 0
passo como a opc;:aosimplificada de no fim da linha poderia sugerir (ref. 11 p.319).
54. Maitre Jacques - personagem de 0 avarento, de Moliere, termo utilizado
para designar 0 homem que acumula empregos diversos, que faz todas as tarefas de
uma casa (ref. 11 p.337).
55. Referencia ao textD de Paul Valery M. Teste (ref. 11 p.347).
56. avoir bon pied bon oeil- estar ativo e vigilance (ref. 11 p.357).
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