
 1 

OS NOMES DO PAI - JACQUES LACAN - 20.11.63 
 
 
 
Não tenho hoje a intenção de me entregar a algum jogo que pareça uma encenação, não vou 

esperar o fim deste seminário para dizer que é o último que farei. 
Também para alguns iniciados às coisas que se passam, isto não será surpresa, para os outros é 

claro que por deferência às suas presenças farei esta declaração. Na última noite, muito tarde, uma notí-
cia me foi anunciada. Eu pude crer que lhes daria este ano o que lhes dei durante dez anos, estava prepa-
rado. Eu não farei nada mais que lhes dar o primeiro: anunciei que lhes falarei este ano dos "Nomes do 
Pai". 

Não é possível fazê-los entender por que este plural concernindo aos nomes? O que eu com-
preendi trazer como progressos numa noção que comecei desde o terceiro ano de meu seminário quando 
abordei o caso Schreber, a função dos nomes do pai, pontuar no meu ensino passado, as referências on-
de poderão ver fundar-se os lineamentos: 

1) - 15/1, 22,29/2 e 5/2/58, a metáfora 
2) - o seminário de 20/12/61 e aqueles que seguiram concernindo a função do nome próprio 
3) - os seminário de maio de meu ano sobre a transferência concernindo ao que é interessado 

do drama do Pai dentro da trilogia de Claudel. 
4) - Finalmente. Os seminários de dez. 61 a jan. 62 concernindo ao nome próprio. 
Faço referência a estes seminários para ver em que direção queria prosseguir meu discurso; há 

aí de um jeito muito avançado na sua estrutura alguma coisa que haveria podido me permitir fazer o 
passo seguinte. Este seminário se encadeia àquele sobre a angústia. Por quê, em que? Antes de ir mais 
adiante... o que aportou meu seminário sobre a Angústia? 

Pode-se dar todo peso a fórmulas tais que: a angústia é um afeto do sujeito. Ordená-la em fun-
ção também da estrutura, aquela do sujeito definido como o sujeito que fala, que se funda, que se de-
termina num efeito significante. 

Onde, em tempo, referência do nível de sincronia, a que tempo este sujeito está afetado de an-
gústia? 
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Visto isso, seja qual for este tempo, tempo sobre o qual nós vamos nos entender, aquilo no qual 

o sujeito está afetado dentro da angústia - é, já lhes disse, pelo desejo do Outro. Ele está afetado de um 
jeito que devemos dizer imediato, não dialetizável e é nisto que a angústia é no afeto do sujeito o que 
não engana. 

Eu já lhes disse da angústia, da qual vemos desse modo se desenhar no que não engana em que 
nível mais radical - que tudo aquilo que derivou no discurso de Freud - se inscreve a sua função de sig-
no. Não há meio de situar esta função senão a este nível. Colocado desse modo, se confirma e fica váli-
do como Freud ele mesmo, o ressentiu suficientemente para manter que todas as primeiras formulações 
que ele deu da angústia: transformações diretas da libido, etc..., ficam ainda compreensíveis. 

Que é o que não disse por outra parte concernindo à angústia e me opondo à tradição psicologi-
sante que distingue à angústia do medo por seus correlatos, especialmente correlatos da realidade... eu 
mudo aqui as coisas, dizendo da angústia: ela não é sem objeto, este objeto a do qual desenhei o melhor 
que pude as formas fundamentais: o que caiu do sujeito na angústia, este objeto a que é o mesmo que 
designo como a causa do desejo. 

A angústia, à angústia que não engana, se substitui para o sujeito ao que deve se operar por 
meio deste objeto a, pode operar-se mais desta coisa, isto é, suspenso o que estava reservado para o fu-
turo - e que não perderão completamente já que o encontrarão num livro que aparecerá dentro de seis 
meses, é a isto que está suspensa a função do ato e ainda alguma coisa mais. 

O último ano é pelo instante, por um momento aquilo com que me limitei: à função deste pe-
queno a na fantasia, na função que ele toma de ser o sustentáculo do desejo, do desejo enquanto que é o 
que é dado ao sujeito atingir com intensidade, sua realização de sujeito no nível da consciência, é por 
esta cadeia que se afirma uma vez mais sua dependência ao desejo do Outro, do desejo. 

É preciso, estou muito tentado a relembrar para que não seja muito confuso, o caráter radical, 
completamente reestruturante que tem estas concepções tanto do sujeito quanto do objeto. 

Sem dúvida nós mesmos falamos desde muito tempo e nos desprendemos de todo conceito de 
sujeito que faz um puro correlato do inteligente ao inteligível, do "vous" antigo, de toda fé outorgada ao 
conhecimento. Aqui a angústia se mostra em posição crucial. Em Aristóteles, para a tradição antiga, 
agonia, patho, local que se apazigua na impassibilidade de tudo. Fica alguma coisa da posição antiga até 
no pensamento positivista aquele sobre o qual se funda e vive ainda agora a ciência dita psicológica. 

Com certeza alguma coisa fica de fundamento desta correspondência da inteligência ao inteli-
gível e não é sem fundamento que ela pode nos mostrar que a inteligência humana não é outra no seu 
fundamento senão a inteligência animal (Cf. as teorias da evolução, os progressos da inteligência, sua 
adaptação). 
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Isto nos permite uma teoria partindo deste inteligível suposto nos dados dos fatos, deduzir que 
este processo se produz em cada indivíduo, hipótese mesmo nunca apercebida do pensamento positivis-
ta, é que esses fatos sejam inteligíveis. A inteligência nesta perspectiva não é nada mais que um afeto 
entre outros, um afeto fundado sobre um afeto. A inteligibilidade. 

De onde esta psicologia de cartomantes mesmo do alto de suas cátedras universitárias. O afeto 
não é aqui senão uma inteligência obscura. 

Não há senão uma coisa que escapa àquele que recebe este ensino: é seu efeito de obscurantis-
mo subsistente desta perspectiva. É uma empresa de tecnocratas aferimento psicológico dos sujeito ain-
da não codificados que entram curvados sob aferimento do psicólogo nos quadros da sociedade existen-
te. 

A essência da descoberta de Freud se acha a respeito disto numa oposição radical. Os primeiros 
passos do meu ensino andaram, nos passos da dialética hegeliana; etapa necessária para direcionar neste 
mundo dito da positividade. A dialética hegeliana está ligada a raízes lógicas, déficit intrínseco da lógi-
ca da predicação: a saber que o universal é fundado somente de negação; que o particular, único que ne-
la acha a existência aparece ai como contingente - toda a dialética hegeliana feita para cobrir essa falha 
mostra aí - numa prestigiosa transmutação como o universal pela via da escansão: tese, antítese, síntese 
pode chegar a se particularizar. Mas sejam quais forem os efeitos do prestígio da dialética hegeliana, 
que por Marx haja entrado no mundo, acabando o que era a significação de Hegel, pela subversão de 
uma ordem política e social fundada sobre a eclesiástica, a igreja, seja qual for sua necessidade, a dialé-
tica hegeliana é falsa e contradita tanto pela observação das ciências da natureza quanto pelo progresso 
histórico da ciência fundamental, a saber das matemáticas. 

É aqui que a angústia é o signo, como o viu imediatamente um contemporâneo do sistema de 
Hegel, Kierkegaard, a angústia é para nós a testemunha de uma hiância essencial que leva o testemunho 
que a doutrina Freudiana é aquela que dá o esclarecimento. 

Esta estrutura da relação da angústia ao desejo, esta dupla hiância do sujeito ao objeto caído 
dele, onde além da angústia ele deve achar seu instrumento, a função inicial deste objeto perdido sobre 
o que Freud insiste, ai está a falha que não nos permite que se trate do desejo na imanência lógica. 

Da exclusiva violência como dimensão para forçar os impasses da lógica, ai Freud nos leva ao 
coração dessa qualquer coisa sobre que fundo as bases do que para ele era ilusão, que ele chamava se-
gundo a maneira do seu tempo o álibi, a religião que eu chamo ao meu modo, a Igreja. 

É sobre esse terreno escabroso, movediço que aí, este ano, queria avançar-me antes de retomar 
a ordem eclesiástica. Já que, no que concerne ao pai, o seu pai, os servos da Igreja, os padres da Igreja 
que me deixem lhes dizer que sobre o pai, eu não os achei suficientes. Alguns sabem que desde minha 
idade pubertária pratico a leitura de Santo Agostinho. Do "De Trinitate" há mais ou menos dez anos que 
tomei conhecimento. Eu o reabri esses últimos dias somente para me assombrar do pouco que diz sobre 
o pai. Ele sabe nos falar do Filho e do Espírito Santo, mas não sei que vazamento se produz automati-
camente sob sua pena quando se trata do Pai. Como não reclamar, num espírito tão lúcido contra a atri-
buição radical a Deus do termo de causa sui. Absurdo pontuado a partir do realce disto que já lhes disse, 
que somente há causa depois da emergência do desejo. 

O que é causa e causa do desejo - não equivalente da antinomia causa e causa de si - não pode-
ria ser de maneira alguma tomado por equivalente antinômico da causa para ele. Agostinho, contra toda 
piedade intelectual, se dobra sobre o que eu queria lhes articular com toda classe de exemplos: Acher 
Ehvé o hebraico "Eu Sou o Que Eu Sou" ego sum qui sum, eu sou. 

Que se ache um eu sou aquele que sou dito Santo Agostinho, já em francês soa falso e vacilan-
te - pelo que Deus se afirma idêntico ao S , esse Deus, no momento em que Moisés fala, não seria senão 
puro absurdo. 

Eis aqui pois o sentido desta função do pequeno a nas formas diversas que eu lhes falei o ano 
passado, onde os que me seguem puderam ver onde se detinha. 

Na angústia, o objeto a cai. Esta queda é primitiva; a diversidade das formas que toma este ob-
jeto da queda está numa relação com o modo sob o qual se apreende para o sujeito o desejo do Outro. É 
o que explica a função do objeto oral. Ela se compreende somente - insisti nisto longamente - se este 
objeto, o seio que o sujeito solta, do qual se desata, este objeto fundamental é de seu pertence. 

Se naquele momento este objeto se introduz na demanda ao Outro, no apelo à mãe, ela desenha 
sob um véu o além onde se ata o desejo da mãe; assombrado o bebê vira a cabeça e se desata do seio. 
Esse seio não é mais que aparentemente pertence do Outro; vejam as referências biológicas, o complexo 
nutritivo se constitui de forma diferente num contexto animal. Aqui o seio é uma parte profunda e uma 
parte aderida ao tórax da mãe. 

Uma segunda forma: o objeto anal. Fenomenologia do presente, do dom ao largar as fezes, lhe 
concedendo como sob uma ordem dominante a demanda do Outro, evidentemente impostor, não a de-
manda ao Outro, um tempo mais adiante, o que no Outro ainda é ambíguo, o desejo. 

Como os autores não reconhecem que é aí que se engancha o sustento do que se chama oblati-
vidade, que é por uma verdadeira ambigüidade, por uma escamotagem reveladora de fuga em pânico 
frente a uma angústia que se pode situar a conjunção oblativa à nível do ato genital. Por outra parte, é aí 
que o ensino de Freud, de uma tradução que se conserva, nos situa a hiância da castração. 

O ano passado insisti sobre isto que tudo o que Freud disse nos mostra, é que o orgasmo não é 
somente o que os psico-biologistas de sua época chamaram o mecanismo da detumescência. 

É preciso saber articular que o que conta do orgasmo representa exatamente a mesma função 
quanto ao sujeito que a angústia. O orgasmo é em si mesmo angústia, por isso que para sempre, por uma 
falha central o desejo está separado do gozo. 
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Que não nos sejam objetados os momentos de paz, de fusão do casal, onde cada um mesmo 
pode se dizer que o outro está bem satisfeito. Nós analistas vamos olhar de mais perto para ver o que há 
nesses momentos de álibi fundamental: um álibi fálico. 

A mulher se sublima de alguma forma na sua função de bainha, ela resolve alguma coisa, al-
guma coisa que vai mais longe e permanece infinitamente por fora. É por isto que lhes comentei por 
tanto tempo essa passagem de Ovídio onde se fabula o mito Tirésias. 

Também é preciso indicar o que se vê de vestígios deste além intocado do gozo feminino no 
mito masculino de seu pretendido masoquismo. 

Mais longe, simétrico, como sobre uma linha curva redescendente em relação a essa cima da 
hiância do desejo - gozo a nível genital - pontuei a função do pequeno a na pulsão escópica. 

Sua essência está resumida nisto que mais do que alhures o sujeito é cativo da função do dese-
jo. É que aqui, o objeto é estranho, o objeto a para aqueles que não me seguiram na minha primeira 
aproximação, é este olho que no mito de Édipo é o equivalente do órgão a ser castrado. Porém, não é 
completamente disto que se trata. Na pulsão escópica onde o sujeito reencontra o mundo como espetá-
culo que ele possui, ele ri... que esse engodo pelo que o que sai dele e o que lhe afronta é, não esse ver-
dadeiro pequeno a mas o seu complemento, o i de a, sua imagem especular, eis o que perece ter caído 
dele. 

Ele está tomado, ele se alegra, ele se atordoa de prazer no que Santo Agostinho denuncia e de-
signa de forma tão sublime - teria gostado também lhes fazer percorrer esse texto - designa como con-
cupiscência dos olhos. Ele acredita desejar porque se vê como desejando e o que não vê é que o que o 
Outro quer lhe arrancar, é seu olhar. A prova, é o que acontece no fenômeno do "Unheimlich": cada vez 
que de repente, por algum incidente fomentado pelo Outro, esta imagem dele no Outro aparece ao sujei-
to como privada do seu olhar; aqui se desfaz toda a trama da corrente na qual o sujeito está cativo na 
pulsão escópica e é retorno à angústia a mais basal, o Aleph da angústia. Assim é isto com o que se pa-
rece na sua estrutura mais fundamental, a relação do sujeito com o pequeno a e com o Aleph () que es-
tará ai para nos ajudar a simbolizá-lo. 

Ainda não ultrapassei a função escópica, a passagem que designo do que nela se manifesta e 
vai indicá-la para a impostura: essa fantasia que articulei sob o termo da "agalma" cima da escuridão 
onde o sujeito é imerso na relação do desejo, a "agalma" é esse objeto ao qual ele acredita que seu dese-
jo visa  e ele leva ao seu extremo o desconhecimento deste objeto como causa do desejo. 

Tal é o frenesi de Alcebiades e a recusa que Sócrates lhe faz: "ocupa-te da tua alma" do que 
Platão fará mais tarde: "...tua alma e ocupa-te deste objeto que persegues, não é senão a tua imagem"; 
este objeto na sua função de mira e de causa mortal. "Faz o teu luto deste objeto; conhecerás então as 
vias de teu desejo, já que eu, Sócrates, não sei nada, é a única coisa que conheço da função de Eros". 

É assim que eu lhes levei à porta, quinto termo desta função do pequeno a pelo que vai se mos-
trar o leque, o desabrochamento desse pequeno a na relação pré-genital, à demanda do Outro. 

Vamos ver o pequeno a vir do Outro, única testemunha desse lugar do Outro que não é somen-
te o lugar da miragem, esse pequeno a não nomeei, porém, o mostrei numa das reuniões da nossa socie-
dade, haveria podido esclarecê-lo nas jornadas sobre a paranóia, mas me abstive. A saber do que se tra-
tava, a saber da voz. 

A voz do Outro deve ser considerada como um objeto essencial. Todo analista será chamado a 
lhe dar seu lugar, suas diversas encarnações tanto no campo das psicoses, quanto na formação do super-
ego. 

Isto, abordagem fenomenológica, esta relação da voz ao Outro, o pequeno a como caído do 
Outro, podemos esgotar a função estrutural, levando a interrogação sobre o que é o Outro como sujeito. 

Pela voz, este objeto caído do órgão da palavra, o Outro é o lugar onde isso fala. Aqui não po-
demos mais escapar à pergunta - quem? Além daquele que fala no lugar do Outro, e que é o sujeito, que 
é que há além, do que o sujeito, cada vez que fala, toma a voz? (cuja voz toma o sujeito ao falar). 

É claro que se Freud no centro de sua doutrina, coloca o mito do pai, é devido à inevitabilidade 
desta pergunta. Não é também menos claro que, se toda a teoria e a praxis da psicanálise aparecem-nos 
hoje como "em pane", é por não ter ousado ir mais longe do que Freud sobre esta questão. 

É bem por isto que um dos que formei como pude, falou à respeito de um trabalho, que não é 
sem mérito, da "questão do pai". 

Essa fórmula era ruim, é até um contra-senso sem por isso querer criticá-lo. Não pode ser ques-
tão de questão do  pai, pela razão que estamos além da fórmula que nós pudéssemos formular como 
questão. 

Como teríamos hoje podido desenhar a abordagem do problema introduzido aqui? É claro que 
o Outro não saberia ser confundido com o sujeito que fala no lugar do Outro, pelo menos pela sua voz, 
o Outro, se é o que eu digo, o lugar onde isso fala, somente pode apresentar um tipo de problema: o do 
sujeito de antes da pergunta. 

Porém Freud sentiu isto admiravelmente. Já que devo a partir de hoje entrar num certo silêncio, 
não deixarei de assinalar aqui, que um dos meus alunos, Conrad Stein, tem neste campo traçado o cami-
nho. Eu, logo veremos, concernindo ao pai, pai para que Freud encontre esse equilíbrio singular, essa 
espécie de con (de bobagem) de conformidade da lei e do desejo conjuntos, necessidades uma para a 
outra no incesto sobre a suposição do gozo puro do pai como primordial. 

Mas isto, que deveria nos dar o caráter distintivo da formação do desejo na criança no seu pro-
cesso normal, não é ai que vale a pena se perguntar para saber por que isto causa neuroses? 

É aqui que o acento que permiti que se colocasse sobre a função da perversão quanto à sua re-
lação ao desejo do Outro como tal que representa a sustentação encostada ao muro (sem saída) da toma-
da ao pé da letra da função do Pai - ser supremo cf. Sade - sentido sempre velado e insondável. Mas de 
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seu desejo como interessado no ordenamento do mundo, eis ai o princípio onde petrificando a sua an-
gústia, o perverso se instala como tal. 

Primeira arcada: como se compõem e se conjugam o desejo dito normal e aquele que se coloca 
no mesmo nível, o desejo perverso? 

Posição primeiramente desta arcada da qual seguidamente, para compreender um leque de fe-
nômenos que vão desde a neurose inseparável aos nossos olhos de uma fuga frente ao termo do desejo 
do pai, ao que substituímos o termo da demanda, o do misticismo também, em todas as tradições exceto 
aquelas, verão ascese, assunção - imersas em direção ao gozo de Deus. 

O que faz obstáculo ao misticismo judeu e mais ainda ao cristão, e mais ainda ao amor, é a in-
cidência do desejo do Outro. 

Eu não posso deixar-lhes sem pelo menos ter pronunciado o nome, o primeiro nome pelo qual 
queria introduzir a incidência específica da tradição judeo-cristã, não aquele do gozo, mas do desejo de 
um Deus, o Deus Elohim. 

É frente a esse Deus, primeiro termo que Freud com certeza além do que a sua pena nos trans-
mite, se deteve. Esse Deus cujo nome, não é senão o nome Chaddai que nunca teria pronunciado. 

Esse nome no Êxodo, capítulo VI, o Elohim que fala na mata ardente que deve ser concebido 
como seu corpo, que se traduz pela voz e do qual não quiseram lhes explicar que é bem outra coisa, esse 
Deus falando para Moisés lhe diz nesse momento: 

"Quando fores com eles, lhes dirás que eu me chamo Eu sou, Ehyé, Eu sou o que eu sou". 
A propriedade desse termo designar letras que compõem o nome, sempre certas letras escolhi-

das entre as consoantes. 
Eu sou, eu sou o cortejo, não há nenhum outro sentido a dar a esse Eu sou, senão o de ser o 

nome: Eu sou. 
Mas, não é sob esse nome que eu me anunciei aos vossos ancestres, "Deus de Abraão, de Isaac 

e de Jacob e não Deus dos filósofos e dos sábios". 
Diz Pascal encabeçando os pensamentos. Deste, podemos dizer que um Deus se reencontra no 

real, como todo real é inacessível, se assinala pelo que não engana: a angústia. Esse Deus que se anun-
ciou para Abraão primeiramente, o fez por um nome de Elohim na mata ardente: El Chaddai, os gregos, 
os que fizeram a tradução das "Septantes", estavam bem melhor informados que nós. Eles não traduzi-
ram Ehyé por: eu sou aquele que sou, como Santo Agostinho, mas pelo Sendo Imnto on e não ine, o Ser. 
Faz sentido. Eles como gregos pensaram que Deus é o Sendo Supremo não se desprende às pessoas de 
seus costumes. Eles não o traduziram como hoje em dia por Todo Poderoso, mas prudentemente, como 
Theos. Todo o resto sendo senhor Kírios, o chem, o nome que não se pronuncia. 

Que é que é El Chaddai? 
Não estava previsto que eu lhes dissesse hoje. Não forçaria a porta mesmo se fosse a do inferno 

para o dizer, mas entendo introduzir o que teria podido lhes dizer como alguma coisa essencial. Referí a 
Kierkegaard - la Akêda - o sacrifício de Abraão sob a forma em que se penetra numa tradição onde ima-
gem não são proibidas. A figuração dessas coisas é proibida entre os judeus - por que de tempo em tem-
po, no cristianismo, se produz alguma febre para se livrar disso? Ver as imagens de Epinal, Michelet, 
etc... O que se vê nas imagens nesse nível? Tudo o que estão, mas as imagens sim, como um leque de 
tudo o que eu lhes disse. Já avancei suficientemente para que vocês possam encontrar o que anunciei da 
metáfora paterna. 

Há um filho com a cabeça pressionada contra o pequeno altar de pedra (quadro de Caravaggio), 
ele faz caretas, ele sofre, a faca de Abraão está levantada por cima dele, o anjo que aí se encontra, a pre-
sença daquele cujo nome é impronunciável. 

O anjo, um anjo o que é um anjo? Esses anjos, como vocês os suprimiram da Bíblia? Dizia eu a 
um padre eminente, o fiz enlouquecer. Meu último diálogo com o padre Teilhard de Chardin, pensei que 
ia fazê-lo chorar, esse homem. 

"Você está verdadeiramente me falando seriamente?" 
"Sim meu padre, trata-se dos textos". Com o seu nominador do planeta, que é o que ele fazia 

com os anjos? 
Este anjo retêm o braço de Abraão e, sem o consentimento do padre Teilhard, seja o que for es-

te anjo, é bem ao título de El Chaddai que ele ai se encontra. Sempre visto tradicionalmente lá. É bem a 
esse título que se desenvolve todo o patetismo do drama onde nos arrasta Kierkegaard. Antes desse ges-
to que retêm, Abraão veio aí por alguns motivos. Deus lhe deu um filho e lhe dá a ordem de levar seu 
rapaz para um misterioso encontro, as mãos amarradas aos pés como uma ovelha, para sacrificá-lo. 

Antes de nos comover, poderíamos nos lembrar que isso de ir sacrificar o seu filho ao Elohim 
era na época, coisa comum. Continuou bem depois até que foi preciso para que isso parasse que o anjo e 
os profetas detivessem aos Israelitas no caminho de recomeçar. 

Vejamos mais longe, esse filho, vocês me dirão, é seu filho único. Não é verdade. Ismael já 
tem quatorze anos, mas Sarah ficou estéril até a idade de noventa anos. Ismael nasceu de uma deitada 
do patriarca com uma escrava. 

Já o som da prioridade de El Chaddai, aquele que tirou Abraão do meio de seus irmãos e de 
seus pais, havia tantos pais que ainda viviam: Sem, que viveu quinhentos anos e, em todas as linhagens 
eles tiveram filhos por volta da idade de trinta anos - seja o que for este El Chaddai se ele tem a ver al-
guma coisa neste filho do milagre de Sarah que diz: "Eu estou murchada" - procurem pelo lado do corpo 
lúteo, a menopausa existia na época! - pode-se conceber que Abraão tinha pois apego à Isaac, é a crian-
ça da promessa. 

Sarah morre pouco tempo depois. Muita gente se encontra lá e Ismael faz a sua estrada. Depois 
da morte de Sarah, Abraão esse patriarca, vai se mostrar tal qual é, um formidável genitor. Ele casa e te-
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rá cinco filhos, mas não filhos que terão recebido a "Baraka" (destino) de Sarah. Essa toda poderosa po-
tência cai na divisa mesmo do território do seu povo. Um outro Elohim de ao lado dá a coisa boa para 
recusar o invasor. El Chaddai levanta acampamento com as tribos que o levaram ao assalto. 

El Chaddai é aquele que elege e promete e faz passar pelo seu nome uma certa aliança trans-
missível de uma maneira só, pela "baraka" é aquele que faz esperar um filho até uma mulher de noventa 
anos e bem outra coisa ainda. 

Num livrinho que data do fim do século XI de Scholomo Bem Isaac de Troyes, um askenazi, 
lerão estranhos comentários sobre a desgraça de Abraão. Na mischna há um diálogo de Abraão com 
Deus quando o anjo diz "não estendas", Abraão diz "se é assim, eu vim aqui para nada; vou lhe fazer 
pelo menos uma ferida leve para te agradar, Elohim!..."  

Não é somente isto o que se pode ver sobre a imagem de Epinal, há ainda outra coisa, à direita 
e à esquerda, no quadro de Caravaggio, essa cabeça de carneiro que eu introduzo sob a forma do Shofar, 
o chifre, incontestavelmente, lhe é arrancado. 

No que diz respeito o que é esse carneiro? É sobre isso que eu gostaria de finalizar. Já que não 
é certo que o animal pareça como metáfora do pai à nível da fobia. A fobia não é mais que um retorno: é 
o que Freud dizia ao se referir ao Totem. O homem não tem tanto de que se orgulhar de ser o último 
chegado da criação, aquele que foi feito com lama o que não é dito de ser algum. Ele vai se procurar an-
cestres honoráveis e ficamos ainda ai: ele precisa de um ancestre animal. 

Na "Sentencia dos Padres", "Pirke Avost"- bem menos importante do que o Talmud - traduzido 
ao francês por Rachi, se diz categoricamente que segundo a tradição rabina, o carneiro de que se trata é 
o carneiro primordial. Ele estava aí - Hassé Mimé Berechit - desde os seis dias da criação, o que o de-
signa para o que ele é: um Elohim. Não é aquele cujo nome é impronunciável, mas todos os Elohim. Es-
se aí é reconhecido como o ancestre da raça de Sem - portanto das origens. 

Então essa cabeça de carneiro com os chifres embaraçados num valado que o detêm, esse lugar 
do valado, eu o queria comentar para vocês, o texto mesmo faz sentir que ele se lança sobre o lugar do 
sacrifício. De que ele vem avidamente se reapascentar, quando aquele cujo nome é impronunciável o 
designa, ele para o sacrifício. 

O que Elohim designa para sacrifício a Abraão no lugar de Isaac é seu ancestre, o Deus de sua 
raça. 

Aqui, marca-se o corte entre o gozo de Deus e o que numa tradição o designa como desejo, de-
sejo de alguma coisa da qual se trata de provocar a queda que é: a origem biológica. Aqui está a chave 
onde se liga a versão em deferência à tradição judia, a prática dos ritos metafísico sexuais em compara-
ção ao que une à comunidade na festa, com a devida consideração ao gozo de Deus. Alguma coisa se 
manifesta que, como sendo o desejo, põe essencialmente em destaque esta hiância que separa o gozo do 
desejo e da qual o símbolo é que é, no mesmo contexto, a relação de El Chaddai com Abraão, a circun-
cisão, signo da aliança do povo, aquele que ele escolheu, a circuncisão designa esse pedacinho de carne 
cortada do enigma do qual eu lhes tinha trazido por alguns hieróglifos, o pequeno a. 

Vou lhes deixar aqui. Antes de lhes deixar direi que se interrompo este Seminário não faço sem 
me desculpar com aqueles que desde alguns anos foram meus auditores fieis, aqueles que nutridos das 
palavras, dos termos, dos caminhos e dos sendeiros aqui aprendidos, quanto aqueles que viram esse cu-
nho contra mim. Nos recentes e confusos debates um grupo se mostrou verdadeiramente na sua função 
de grupo levado daqui para lá nos redemoinhos cegos. Um dos meus alunos tentou salvar um debate 
confuso no seu nível analítico, ele pensou dever falar... que a verdade, a verdadeira peça, o sentido do 
meu ensino é que não se a agarra nunca. Que incrível contra-senso! Que impaciência infantil no melhor 
dos casos. É isso ai para desse modo justificar uma função metonímica da verdade? Onde se viu como 
na matemática, que cada capítulo remete ao seguinte? Aproximava-me a um certo ponto da densidade 
onde vocês não podiam chegar - não há somente os atributos da enfatuação e da estupidez de espírito 
em forma de casca de comitê de redação, há alguma outra coisa com efeito, eu procurei; eu a encontro, 
às vezes, a verdade da praxis que se chama psicanálise. Qual é a sua verdade? 

Se alguma coisa se revela decepcionante nela, essa praxis deve se avançar para uma conquista 
do verdadeiro pela via do engano, já que a transferência não é outra coisa, enquanto não há nome no lu-
gar do Outro inoperante. Se a minha marcha é progressiva, prudente, não é tudo o que tentei promover 
neste caminho contra o qual sempre devo me pronunciar, sem o que ele arrisca escorregar para o cami-
nho da impostura. 

Desde há dois anos, havendo confiado a outros a manipulação interior de um grupo para deixar 
a pureza ao que tenho para lhes dizer não há diferença entre o sim e o não. 

 
 
 
  
 
  
 
   
 


