
Τι είναι ένας πατέρας;
Qu’est-ce qu’un père?
What is a father?
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La justice du Père

Prélude FCL du Liban

 En psychanalyse, on ne parle pas de la justice, elle n’est pas un concept analytique mais elle en est de base. La justice est en fait une probléma-
tique biologique et anthropologique. C’est une question qui se pose en philosophie.  

« L’homme juste établit un ordre intérieur, il harmonise les trois parties de son âme absolument comme les trois termes de l’échelle musicale », 
disait Platon (La République).
 De quelle justice parle-t-on en psychanalyse ? En parle-t-on ? Y aurait-il un homme à qui le signifiant « juste » serait attribuable ?

Certes, malgré l’exclusion de l’emploi du signifiant justice en psychanalyse, La seule justice reste celle de la « castration » (Lacan, le Séminaire La 
relation d’objet) faite par le père de la fonction paternelle. C’est la séparation de la jouissance du corps de l’Autre maternel. Pour Lacan, la castra-
tion ne vient pas tant d’une répression extérieure, que d’une mise en acte du fait de la parole. C’est dans le fait d’être pris dans le langage que le 
sujet perd la jouissance première de son corps. L’enfant, délogé de la place d’être le phallus de la mère y rencontre le pénis du père (c’est cela qui 
justifie son absence). C’est l’expérience du manque qui humanise l’être humain par l’accès à son désir. 

 La castration serait donc une opération symbolique qui s’exerce sur un objet imaginaire, dont l’agent est le père symbolique. 

Ainsi, la justice est phallique, elle est la vertu de la Loi. « Je suis castré comme mon père ! » avec toute la souffrance, la perte, la privation etc… 
qu’engendre cet exil de la Lalange maternelle. 

 Du côté maternel, l’injustice prend le relais. L’amour maternel est « capricieux », il porte en lui ce que l’enfant représente pour sa mère. Et dans ce 
rôle, le maternel marque ce qu’est l’injustice dans cette relation duelle mère-enfant.    

 On traite souvent la question du père à travers sa fonction séparatrice, sans mentionner son rôle – s’il en a – au sein de sa famille. Quel est 
donc le rôle du père ? Que désigne-t-on par le signifiant « rôle-du-père », le rôle étant préalablement attribuait à la mère ? 
Un questionnement à réfléchir … 

Cynthia Jabbour
Forum du Champ Lacanien du Liban

 

 

 

Πρελούδιο Φόρουμ του Λιβάνου

 Στην ψυχανάλυση, δεν μιλάμε για δικαιοσύνη, δεν είναι μια αναλυτική έννοια, αλλά είναι θεμελιακό . Η δικαιοσύνη είναι στην 
πραγματικότητα μια βιολογική και ανθρωπολογική προβληματική. Είναι ένα ερώτημα που τίθεται στη φιλοσοφία. 

 "Ο δίκαιος άνθρωπος εγκαθιδρύει μια εσωτερική τάξη, εναρμονίζει τα τρία μέρη της ψυχής του απόλυτα όπως οι τρεις όροι της μουσικής 
κλίμακας", έλεγε ο Πλάτωνας (Η Πολιτεία).

 Για τι είδους δικαιοσύνη μιλάμε στην ψυχανάλυση; Μιλάμε γι' αυτό; Θα υπήρχε ένας άνθρωπος στον οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί το 
σημαίνον "δίκαιος";

 Βέβαια, παρά τον αποκλεισμό της χρήσης του σημαίνοντος δικαιοσύνη στην ψυχανάλυση, η μόνη δικαιοσύνη παραμένει αυτή του 
"ευνουχισμού" (Lacan, Το Σεμινάριο Η Σχέση Αντικειμένου) η οποία συντελείται από τον πατέρα της πατρικής λειτουργίας. Είναι ο 
αποχωρισμός της απόλαυσης από το σώμα του μητρικού Άλλου. Για τον Λακάν, ο ευνουχισμός δεν προέρχεται τόσο από μια εξωτερική 
καταστολή όσο από την έμπρακτη  ενεργοποίηση της ομιλίας. Στο γεγονός ότι το υποκείμενο παγιδεύεται στη γλώσσα χάνει την πρωταρχική 
απόλαυση του σώματός του. Το παιδί, εκτοπισμένο από τη θέση του είναι ο φαλλός της μητέρας, συναντά το πέος του πατέρα (είναι αυτό το 
οποίο δικαιολογεί την απουσία του). Είναι η εμπειρία της έλλειψης η οποία εξανθρωπίζει το ανθρώπινο όν  μέσω της πρόσβασης στην 
επιθυμία του. 

 Ο ευνουχισμός θα ήταν επομένως μια συμβολική διεργασία η οποία ασκείται σε ένα φαντασιακό αντικείμενο, του οποίου ο φορέας είναι ο 
συμβολικός πατέρας. 

 Έτσι, η δικαιοσύνη είναι φαλλική, είναι η αρετή του Νόμου. "Είμαι ευνουχισμένος όπως ο πατέρας μου! "με όλο τον πόνο, την απώλεια, την 
στέρηση κ.λπ. που αναδύει  αυτή την εξορία από την μητρική γλωσσολαλία. 

 Από την πλευρά της μητέρας, η αδικία παίρνει τα πάνω της. Η μητρική αγάπη είναι " ", φέρει μέσα της ό, τι αντιπροσωπεύει το παιδί για τη 
μητέρα του. Και σε αυτόν τον ρόλο, η μητέρα σηματοδοτεί ό, τι αποτελεί  αδικία σε αυτή την δυαδική σχέση μητέρας-παιδιού.    

 Συχνά αντιμετωπίζουμε το ζήτημα του πατέρα μέσα από τη διαχωριστική του λειτουργία, χωρίς να αναφέρουμε το ρόλο του -αν έχει- στο 
πλαίσιο της οικογένειάς του. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος του πατέρα; Τι εννοούμε με το σημαίνον "ο ρόλος του πατέρα", ρόλος ο οποίος 
προηγουμένως αποδιδόταν στη μητέρα; 
  
 Ένα ερώτημα το οποίο ας απασχολήσει τον στοχασμό μας...

Cynthia Jabbour
Φόρουμ του λακανικού πεδίου του Λιβάνου
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