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Νηόζια Αβδελίδη 

Οι δυο όψεις ηου ψυχωηικού ζυμπηώμαηος 

«Τν ζχκπησκα πξέπεη λα ην νξίζνπκε 

σο θάηη πνπ ζεκαηνδνηείηαη σο κηα 

γλψζε ήδε εθεί, ζε έλα ππνθείκελν 

πνπ γλσξίδεη φηη ην αθνξά, αιιά δελ 

γλσξίδεη ηη είλαη»
1
 

Ο Lacan ζηελ δηάιεμε ηνπ ζην Yale έιεγε γηα ηνπο λεπξσηηθνχο: «Απηφ πνπ 

απνθαιείηαη λεπξσηηθφ ζχκπησκα είλαη απιά θάηη πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

δνπλ. Ζνπλ κηα δχζθνιε δσή θαη πξνζπαζνχκε λα ειαθξχλνπκε ηελ 

δπζρέξεηά ηνπο. Μεξηθέο θνξέο ηνπο δίλνπκε ηελ αίζζεζε φηη είλαη θαλνληθνί. 

Επηπρψο, δελ ηνπο θάλνπκε αξθεηά θαλνληθνχο γηα λα θαηαιήμνπλ 

ςπρσηηθνί.»2  

O ςπρσηηθφο είλαη ν θαλνληθφο άλζξσπνο, έιεγε ν Lacan. Καηά ηνλ Miller 

απηή ε θαλνληθφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ εμσηεξηθφηεηα ηνπ ζπκπηψκαηνο 

ζηελ ςχρσζε. «Σηελ ςχρσζε ην ζχκπησκα είλαη πάληα ηνπ Άιινπ»3, ην 

ζχκπησκα απνδίδεηαη ζηνλ Άιιν, ν ςπρσηηθφο γλσξίδεη φηη ην ζχκπησκα 

είλαη ηνπ Άιινπ. Είλαη θαλνληθφο εθφζνλ είλαη ν Άιινο πνπ έρεη ην ζχκπησκα 

θαη φρη ν ίδηνο. 

Γηα ηνλ Miller ην αλαιπηηθφ ζχκπησκα απαληά ζην καζήκην ηνπ ιφγνπ ηνπ 

αζπλεηδήηνπ4. Απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα λα είλαη αλαιχζηκν έλα ζχκπησκα 

είλαη αθελφο λα είλαη ζεκαηλφκελν γηα ην ππνθείκελν θαη αθεηέξνπ ην 

ππνθείκελν λα ην αλαγλσξίδεη σο δηθφ ηνπ. Με άιια ιφγηα, έλα ζχκπησκα 

γίλεηαη αλαιπηηθφ κφλν αλ ην ππνθείκελν πηζηέςεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

θαηλφκελν πξνο απνθξππηνγξάθεζε, κφλν φηαλ ζεσξήζεη φηη έρεη κηα αηηία, 

                                                 
1
 Jacques Lacan, séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, séance du 5 Mai 1965, 

inédit 
2
 Ib, «Conférences et entretiens dans des  universités nord-américaines», (1975), Scilicet 6/7, 1976, 

Seuil, p.15 
3
 Jacques - Alain Miller, Du symptôme au fantasme et retour, cours 1982-1983, séance du 20/4/1983, 

inédit 
4
 Ib,  Le partenaire-symptôme, cours de 1997-1998, séance du 3/11/1997, inédit 
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κηα πξνέιεπζε, έλα λφεκα5. Απηή ε ζπλζήθε είλαη πξνβιεκαηηθή ζηελ 

ςχρσζε αθνχ ην ζεκαηλφκελν είλαη ηνπ Άιινπ. Κάηη πνπ ν Miller  ζεκεηψλεη 

σο A(s)  θαη ην ζεσξεί έλα βξαρπθχθισκα ηνπ ζπκπηψκαηνο6. 

Ο Μάξθνο είλαη έλαο λένο 30 εηψλ. Με επηζθέθηεθε ζην γξαθείν κνπ φρη 

επεηδή ππνθέξεη απφ έλα ζχκπησκα αιιά επεηδή ππνθέξεη απφ ην 

ζχκπησκα ηνπ Άιινπ. Δελ εκπιέθεη ηνλ Άιιν ζην παξάπνλν ηνπ σο κάξηπξα 

αιιά σο ηφπν ηνπ ζπκπηψκαηνο. Ο Άιινο ηνπ Μάξθνπ είλαη θαθφβνπινο, 

ζπθνθάληεο θαη δησθηηθφο.  

Σηελ δσή ηνπ ππάξρεη λφεκα παληνχ. Αθφκα θαη ην παξακηθξφ λεχκα θάηη 

ζεκαίλεη. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαληαζηαθνχ λα ζεκαηλνπνηήζεη. 

Ζεηψληαο ηνπ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνπο αξρηθνχο ηνπ ππαηληγκνχο, ν Μάξθνο 

απνθάιπςε ζηαδηαθά ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ παξαλντθνχ ζελαξίνπ.  

Εδψ θαη δπν ρξφληα εξγάδεηαη σο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε 

έλα θξνληηζηήξην. Είλαη κηα δνπιεηά πνπ ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Θεσξεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ πνιχ ηπρεξφ πνπ θαηάθεξε λα εξγάδεηαη ζε απηφ ην ρψξν. 

Όκσο ηα πξάγκαηα απνδείρηεθαλ πνιχ δχζθνια γη’ απηφλ αθνχ έρεη πέζεη 

ζχκα ζπθνθαληίαο. Κάπνηνη άλεξγνη πξψελ ζπκθνηηεηέο ηνπ, κεηαθέξνπλ 

ιφγηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θξνληηζηεξίνπ κέζσ θάπνηνπ ηξίηνπ κε 

απνηέιεζκα ν ίδηνο λα γίλεηαη αληηπαζήο θαη λα θηλδπλεχεη λα ράζεη ηελ 

δνπιεηά ηνπ. Απηφο εμάιινπ ππνλνεί φηη είλαη θαη ν ζθνπφο ησλ δειφθζνλσλ 

δησθηψλ ηνπ.  

Τα ιφγηα πνπ κεηαθέξνπλ είλαη ππνηηκεηηθά κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ 

ζηνλ Μάξθν ηελ κεγαιχηεξε ακεραλία: «Ο Μάξθνο ζαο ιέεη φηη έρεη ζρέζε 

αιιά δελ έρεη. Τνπ αξέζνπλ νη θαζεγήηξηεο θαη νη καζήηξηεο. Ο Μάξθνο ιέεη 

φηη είλαη ν θαιχηεξνο. Ο Μάξθνο ιέεη φηη δελ αμίδεηε ηίπνηα. Ο Μάξθνο ζαο 

ιέεη ςέκαηα. Δελ είλαη απηφο πνπ θαίλεηαη» 

Τελ ζθπηάιε ηεο ακεραλίαο παίξλεη ην άγρνο θαη αθνινπζεί, κέζσ ηεο 

βεβαηφηεηαο, ην πέξαζκα ζηελ πξάμε. Έηζη πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο 

                                                 
5
 Ib,  L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique, séminaire 1996-1997, séance du 3/4/97 

6
 ib, Du symptôme au fantasme et retour, op.cit., séance du 20/4/1983.  (Στον νεσρωτικό η ανάλογη 

γραυή είναι s(A)) 
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ηξφπνπο, θπξίσο θάλνληαο έθθιεζε ζηελ ηερλνινγία, λα κεηαπείζεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη λα ηνπο απνδείμεη φηη ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη φπσο 

ηνπο κεηαθέξνληαη θαη φηη είλαη «αζψνο».   

Επηρεηξψληαο λα κνπ εμεγήζεη πσο θαηάιαβε φηη νη πξψελ ζπκθνηηεηέο 

κεηαθέξνπλ ιφγηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κνπ πεξίγξαςε ην εμήο 

πεξηζηαηηθφ: Κάπνην βξάδπ είρε βγεη καδί ηνπο. Τνπο είπε φηη ζα πήγαηλε κηα 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κε θάπνηνπο καζεηέο θαη κηα θαζεγήηξηα. Η απάληεζε 

ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπ ήηαλ «θαιή; θαιή;», θάλνληαο λχμε ζηα «πξνζφληα» 

ηεο θαζεγήηξηαο. Τν επφκελν πξσί φινη νη θαζεγεηέο γλψξηδαλ ηη είρε 

δηαδξακαηηζηεί ην πξνεγνχκελν βξάδπ, αθνχ φπσο ππνζηεξίδεη ηνλ έβιεπαλ 

ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη ηνπ πεηνχζαλ ππνλννχκελα 

ιέγνληαο ηνπ «θαιή; θαιή;».  

Η θσλή σο ηέηνηα είλαη άθσλε. Η ερνπνίεζε ηεο ζεκαηνδνηεί κάιινλ ηελ 

δηάθιεηζε. Όηαλ ε θσλή αλαδχεηαη σο αληηθείκελν απνδίδεηαη ζηνλ Άιινπ. 

«Απφ απηή ηελ άπνςε», ηνλίδεη o Miller, «ε θσλή είλαη ην θνκκάηη ηεο 

ζεκαίλνπζαο αιπζίδαο ην νπνίν αδπλαηεί λα αλαιάβεη ην ππνθείκελν σο 

«εγψ» [je] θαη ην νπνίν απνδίδεηαη ππνθεηκεληθά ζηνλ Άιιν.»7 Πξφθεηηαη γηα 

απηφ πνπ δελ κπνξεί λα εηπσζεί, γηα έλα θνξηίν απφιαπζεο πνπ δελ έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ ζεκαίλνπζα αιπζίδα.  

Τα πξάγκαηα δελ ήηαλ πάληα ηφζν δχζθνια γηα ηνλ Μάξθν. Η έθιπζε ηεο 

ςχρσζεο ηνπ ηνπνζεηείηαη ιίγνπο κήλεο αθφηνπ είρε μεθηλήζεη λα δνπιεχεη 

ζην θξνληηζηήξην. Πξφθεηηαη γηα κηα θαθή ζπλάληεζε, γηα κηα ζπλάληεζε κε 

ηελ αζπλέπεηα ηνπ Άιινπ.  

Δπν ζπλάδειθνη κεγαιχηεξνη απφ εθείλνλ ήζειαλ λα ηνπ ππνδείμνπλ ηα 

ζέκαηα ελφο δηαγσλίζκαηνο. Δηαθσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαη ν έλαο απφ 

απηνχο, ν αξρεγφο φπσο ηνλ απνθαιεί, ηνπ είπε: «Θα θάλεηο φηη ζνπ ιέσ 

εγψ». Έηζη θαη έγηλε. Τα ζέκαηα φκσο απνδείρηεθαλ δχζθνια, νη γνλείο 

παξαπνλέζεθαλ, ν αξρεγφο απνπνηήζεθε ησλ επζπλψλ ηνπ, ιέγνληαο ηνπ: 

«Εγψ δελ μέξσ ηίπνηα» θαη έηζη απνδείρηεθε αζπλεπήο. Καη ζαλ λα κελ 

έθηαλε απηφ, ν δεχηεξνο ζπλάδειθνο ηνλ έβιεπε ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηνπ 

                                                 
7
 Ib, «Ο Ζακ Λακάν και η υωνή», Θεφρία της υσταναλστικής θεραπείας, Εκκρεμές, 2007, σελ. 173 



 4 

έιεγε: «Καιεκέξα καιάθα» θαζνξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην αληηθείκελν 

απφιαπζεο πνπ είλαη γηα ηνλ Άιιν. Έηζη ν Μάξθνο έιαβε ήδε ηελ απάληεζή 

ηνπ απφ ηνλ Άιιν. Πξφθεηηαη γηα κηα απάληεζε πνπ επηβάιιεηαη πξηλ ηελ 

εξψηεζε: «Τη κε ζέιεη ν Άιινο;»  

Ο Μάξθνο δελ κπνξεί λα δψζεη κηα απάληεζε πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε κηα 

θαληαζίσζε. Δελ έρεη ζεκειηψδε θαληαζίσζε γηα λα ηνλ πξνζαλαηνιίζεη ζηελ 

χπαξμε θαη λα ηνλ πξνζηαηεχζεη απφ ηνλ Άιιν πνπ απνιακβάλεη. Σηελ κε 

ζπλεθηηθφηεηα ηνπ Άιινπ δελ απαληά ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο θαληαζίσζεο αιιά 

νη ςεπδαηζζήζεηο.  

Τν ζεκαίλνλ «καιάθαο» είλαη απφ ηελ κηα ην ίδην ηνπ ην κήλπκα πνπ έξρεηαη 

απφ ην πξαγκαηηθφ θαη απφ ηελ άιιε ν ίδηνο σο ππνθείκελν. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζεκαίλνλ απνκνλσκέλν πνπ δελ αξζξψλεηαη κε θαλέλα άιιν ζεκαίλνλ, είλαη 

απνζπλδεδεκέλν απφ ην S2.  

Η εμχβξηζε, ςεπδαηζζεηηθφ θαηλφκελν πνπ αλαδχεηαη απφ ην πξαγκαηηθφ θαη 

πνπ φπσο εμεγεί ν Lacan «ζπληζηά πάληνηε ξήμε ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο»8 ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ησλ ζηνηρεησδψλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ 

απνδφκεζε ηνπ θφκβνπ ηξηθπιιηνχ. Φαληαζηαθφ, ζπκβνιηθφ θαη πξαγκαηηθφ 

είλαη θαηά ηνλ Λαθάλ ζε ζπλέρεηα ζηελ παξάλνηα θαη δελ έρνπλ παξά κηα θαη 

κφλε ζπλεθηηθφηεηα.9 

 

 

 

 

Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ηελ ζηηγκή ηεο έθιπζεο, φηαλ απνδνκείηαη ν 

θφκβνο ηξηθπιιηνχ, ηα ηξία πεδία δελ απηνλνκνχληαη, αιιά βξίζθνληαη ζε 

ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο ηείλνληαο απηή ηελ θνξά πξνο ην άπεηξν. Μεηά ηελ 

έθιπζε ππάξρεη θαηλνχξηα νηθνλνκία ζηελ απφιαπζε αθνχ ην αληηθείκελν α 

                                                 
8
  Jacques Lacan, Οι υστώσεις: Σεμινάριο τρίτο, 1955-1956,  Ψστογιός, 2005, σελ. 72 

9
 Ib, Livre XXIII, Le sinthome, 1975-1976, Seuil, 2005, p.53 
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πνπ ήηαλ ζθελσκέλν ζην θέληξν ηνπ θφκβνπ έρεη απειεπζεξσζεί θαη 

επηζηξέθεη κέζα ζην πξαγκαηηθφ ππφ ηε κνξθή ηεο θσλήο.  

Τν ζχκπησκα ηνπ Μάξθνπ δελ παξνπζηάδεηαη απφ ηε κεξηά ηεο ππνθεηκεληθήο 

αδηαθάλεηαο, αιιά αληίζεηα πξφθεηηαη γηα έλα ζχκπησκα πνπ αθνξά ηελ 

δηαθάλεηα ηνπ ίδηνπ θαη κάιινλ ηελ αδηαθάλεηα ηνπ Άιινπ. Με άιια ιφγηα, ην 

αζπλείδεην ζηνλ Μάξθν δελ κεηακθηέδεηαη απφ ηελ αδηαθάλεηα ηνπ 

ζπκπηψκαηνο θαη απφ ην πξνζπνηεηφ αιιά εκθαλίδεηαη ζην πξαγκαηηθφ.  

Έηζη αλ ν Lacan νξίδεη ην ζχκπησκα σο «εηζβνιή απηήο ηεο αλσκαιίαο ζηελ 

νπνία ζπλίζηαηαη ε θαιιηθή απφιαπζε»10, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

απηφο ν νξηζκφο ζπλάδεη κε ηελ λεχξσζε αιιά φρη κε ηελ ςχρσζε αθνχ εθεί 

απηφ πνπ εηζβάιεη είλαη κάιινλ ε απφιαπζε ηνπ Άιινπ.  

Τν ζχκπησκα ηνπ Μάξθνπ δελ είλαη θξνυδηθφ, πξφθεηηαη γηα έλα ζχκπησκα 

εθηφο ιφγνπ. Σηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ν Lacan 

αλαθέξζεθε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ζχκπησκα.  Χαξαθηήξηζε ην ζχκπησκα 

ηνπ Joyce κε αλαιχζηκν θαη ηνλ ίδην σο κε-ζπκβεβιεκέλν κε ην αζπλείδεην: 

«Τν ζχκπησκα ζηνλ Joyce είλαη έλα ζχκπησκα πνπ δελ ζαο αθνξά ζε 

ηίπνηα. Είλαη ην ζχκπησκα πνπ δελ έρεη θακία πηζαλφηεηα λα εκπιέμεη θάηη 

απφ ην δηθφ ζαο αζπλείδεην.»11  

Όκσο γηα ηνλ Joyce κίιεζε θαη γηα ζύλζσκα. Σχκπησκα θαη ζύνζσκα δελ 

ηαπηίδνληαη, ππάξρεη ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Απηή ε δηαθνξά δελ ήηαλ 

εμ’ αξρήο δεδνκέλε αθνχ ν Lacan ηα ρξεζηκνπνηνχζε ζε αξθεηέο πεξηζηάζεηο 

ρσξίο λα ηα δηαρσξίδεη, κηινχζε γηα ζχκπησκα ζηνλ Joyce, έπεηηα γηα 

10
 Ib, «La troisième», Lettres de l’Ecole Freudienne no16, 11/75 p.200 

11
 Ib, «Joyce le symptôme I», (1975), Joyce avec Lacan, Navarin, 1987, p. 25 
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ζύλζσκα ή έιεγε φηη «ν παηέξαο είλαη έλα ζχκπησκα ή έλα ζύλζσκα φπσο 

ζέιεηε» 12. 

Ο Miller δηαρσξίδεη ην ζχκπησκα πνπ έρεη λφεκα θαη πεξηέρεη κηα αιήζεηα απφ 

ην ζύνζσκα πνπ κφλν επαλαιακβάλεηαη θαη δελ απνηειεί απνθάιπςε αιιά 

ζηαζεξά [constat]13. Αλ ην πξψην είλαη αλαιχζηκν θαη ππνρσξεί κέζσ ηεο 

εξκελείαο, ην δεχηεξν είλαη κε αλαιχζηκν θαη κέλεη. Τν ςπρσηηθφ ζχκπησκα, 

απφ ηελ κεξηά ηνπ ζυλζψκαηνο, «σο φλνκα ηνπ Παηξφο», εμεγεί ν Miller, 

«είλαη απηφ πνπ θάλεη ηελ απφιαπζε κεηξήζηκε δειαδή ειέγμηκε.»14  

Όκσο ην ζχκπησκα ηνπ Λάκπξνπ δελ βξίζθεηαη απφ ηελ κεξηά ηνπ 

ζυλζψκαηνο, δελ ιεηηνπξγεί σο Όλνκα ηνπ Παηξφο φπσο ζηνλ Joyce. Δελ έρεη 

έλα ζχκπησκα ηθαλφ λα ηνλ πξνζηαηεχζεη απφ ην πξαγκαηηθφ πνπ ηνλ 

θαηαθιχδεη. Πξφθεηηαη γηα κηα ιχζε αλεπαξθή θαη θαζφινπ θαηεπλαζηηθή πνπ 

ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί αλαπιήξσζε.  

Οθείινπκε σο εθ ηνχηνπ λα δηαθξίλνπκε ηηο δπν φςεηο ηνπ ςπρσηηθνχ 

ζπκπηψκαηνο. Η κηα φςε είλαη απηή πνπ δηαθαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Μάξθνπ. Τν ζχκπησκα δελ θαηαθέξλεη λα ιεηηνπξγήζεη σο θξαγκφο, ην 

ππνθείκελν ην απνδίδεη ζηνλ Άιινπ, ελψ ην ίδην είλαη θαλνληθφ.  

Σηελ άιιε φςε, ην ζχκπησκα έρεη κάιινλ κηα ιεηηνπξγία αγθξάθαο. Είλαη 

έλαο ηξφπνο δεζίκαηνο ηνπ πξαγκαηηθνχ, ηνπ ζπκβνιηθνχ θαη ηνπ 

θαληαζηαθνχ. Σπλεπψο  δελ πξέπεη λα έρνπκε σο ζθνπφ λα εμαιείςνπκε έλα 

ζχκπησκα πνπ έρεη ζέζε ζυλζψκαηνο θαη πνπ κπνξεί γηα ην ππνθείκελν 

αθελφο λα έρεη κηα ιεηηνπξγία ελαιιαθηηθή ησλ ζηνηρεησδψλ θαηλνκέλσλ15 θαη 

αθεηέξνπ λα είλαη φηη πνιπηηκφηεξν έρεη. Απηή ε φςε ηνπ ζπκπηψκαηνο 

θαηαδεηθλχεη φηη ην ζχκπησκα δελ είλαη κηα δπζιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε έλα 

ηδαληθφ αιιά κηα ιεηηνπξγία, κηα αλαπιήξσζε, κηα ζπζθεπή πνπ απνθαζηζηά 

ηε ιεηηνπξγία, θάηη πνπ επηηξέπεη ζην ππνθείκελν λα θξαηεζεί ζε απηφ ηνλ 

θφζκν16.  

12
 ib, Livre XXIII, Le sinthome, 1975-1976, Seuil, 2005, p. 19 

13
Jacques-Alain  Miller, Orientation lacanienne III, 13, L’être et l’Un, séance du 23/3/11 

14
 Ib, Ce qui fait insigne, op.cit., séance du 6/5/1987 

15
 Alfredo Zenoni, «Quelle réponse au monosymptôme», Quarto 80/81, 1/2004+++ 

16
 Jacques-Alain  Miller, Le partenaire-symptôme, op.cit., séance du 19/11/1997 
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Αθνινπζψληαο απηή ηε ινγηθή, ν Jean-Claude Maleval αλαθέξεη κηα 

πξσηφηππε δφκεζε ηνπ ζπκπηψκαηνο κέζσ ηνπ επλνπρηζκνχ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο. Πξφθεηηαη γηα ζπκπηψκαηα κε 

αλαιχζηκα πνπ πιαηζηψλνπλ ην πξαγκαηηθφ κε  ην θαληαζηαθφ θαη πνπ ζηελ 

θαζνδήγεζε ηεο ζεξαπείαο δελ γίλεηαη ιφγνο  γηα εξκελεία αιιά γηα savoir y 

faire. Θεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα πνιχηηκα ζπκπηψκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

έθιπζε ηεο ςχρσζεο17. Σηελ πεξίπησζε ηνπ Μάξθνπ ην ζχκπησκα φρη κφλν 

δελ εκπνδίδεη ηελ έθιπζε αιιά είλαη κάιινλ ην απνηέιεζκά ηεο.   

Ο Μάξθνο αδπλαηεί λα πηζηέςεη ζην ζχκπησκά ηνπ. Η αθιφλεηε θαη απφιπηε 

βεβαηφηεηά ηνπ δελ επηηξέπεη θαλέλα δηαιεθηηθφ άλνηγκα. Δελ πηζηεχεη ζην 

ζχκπησκά ηνπ αιιά ην πηζηεχεη. Απηή είλαη θαηά ην Lacan ε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ λεχξσζε θαη ηελ ςχρσζε. «Σηελ ςχρσζε, ηηο θσλέο, φρη κφλν πηζηεχεη 

ζε απηέο ην ππνθείκελν, αιιά ηηο πηζηεχεη»18, ζα πεη ην 1975. 

Απφ πνιχ λσξίο ν Freud ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν Unglauben γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ηελ ππνθεηκεληθή ζέζε ηνπ παξαλντθνχ19. Ο Lacan ζα 

αλαθεξζεί, ήδε απφ ην 7ν ζεκηλάξην, αξθεηέο θνξέο ζε απηή ηελ έιιεηςε 

πίζηεο. Σην 11ν ζεκηλάξην ζα πεη φηη ε νιφθξαζε αλάκεζα ζην S1 θαη ην S2 

δελ επηηξέπεη ην δηαιεθηηθφ άλνηγκα πνπ παξαηεξνχκε ζην θαηλφκελν ηεο 

πίζηεο. Θεσξεί φηη ζηελ παξάλνηα ιείπεη έλαο απφ ηνπο φξνπο ηεο πίζηεο, 

απηφο φπνπ ππνδεηθλχεηαη ν  δηραζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ20, δειαδή ην S2. Τελ 

επφκελε ρξνληά ζα πεη φηη δελ κπνξνχκε λα πηζηέςνπκε παξά κφλν απηφ γηα 

ην νπνίν δελ είκαζηε ζίγνπξνη: «Απηνί πνπ είλαη ζίγνπξνη, ε ινηπφλ, αθξηβψο, 

δελ πηζηεχνπλ, δελ πηζηεχνπλ ζηνλ Άιιν, είλαη ζίγνπξνη γηα ην πξάγκα: απηνί 

είλαη νη ςπρσηηθνί.» Καη ζπλερίδεη: «ππάξρεη έλαο ιφγνο απφιπηα ζχληνλνο 

[coherent]  ηεο ηξέιαο, δηαρσξίδεηαη ζην εμήο, φηη είλαη ζίγνπξνο φηη ην πξάγκα 

μέξεη.» 21 Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ζρνιηάδνληαο αθφκα κηα θνξά ην 

Unglauben ζα πεη φηη ν ςπρσηηθφο δελ ζέιεη λα μέξεη ηίπνηα γηα ηελ αιήζεηα22. 

17
 Jean-Claude Maleval, «Du symptôme dans la psychose non déclenchée», La cause Freudienne 48, 

5/2001, Navarin 
18

 Jacques Lacan, séminaire XXII, RSI, séance du 21 janvier 1975, inédit 
19

 Sigmund .Freud, Lettre 98 – 30 mai 1896, « Lettres à W. Fleiss », Paris : PUF, p.242 
20

 Jacques Lacan, Le séminaire Livre XI, 1964, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 

Seuil, p. 215-216 
21

 Ib séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, op.cit., séance du 19 Mai 1965 
22

 Ib, Le séminaire Livre XVII, 1969-1970, L’envers de la psychanalyse, Seuil, 1991,  p.71 
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Όλησο ν Μάξθνο δελ ζέιεη λα μέξεη ηίπνηα γηα ηελ αιήζεηα ηνπ. Γη’ απηφλ ην 

αζπλείδεην δελ ππάξρεη, ηα κνξθψκαηα ηνπ αζπλεηδήηνπ ηνπ δελ ηνλ 

δηράδνπλ θαη ε αλάδπζε παξαδξνκψλ απνηειεί πεξηζζφηεξν παξαδξνκέο ηνπ 

Άιινπ ηεο γιψζζαο παξά ηνπ ππνθεηκέλνπ.  

Αλ γηα ηνλ λεπξσηηθφ ην ζχκπησκα είλαη ην είλαη ηνπ, αλ ην ζχκπησκα 

απνηειεί ην είλαη ηεο αιήζεηαο ηνπ23, γηα ηνλ Μάξθν απνηειεί έλα μέλν ζψκα 

γηα ην αζπλείδεην. Αδπλαηεί λα αλαιάβεη ην «ζέιεη λα πεη» ηνπ ζπκπηψκαηφο 

ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, θακία ππνθεηκεληθνπνίεζε δελ επηηειείηαη. Τν 

ζχκπησκά ηνπ δελ έρεη εγθαζηδξπζεί ζην ππνθεηκεληθφ θαη εμαηηίαο απηνχ δελ 

είλαη έλα αλαιπηηθφ ζχκπησκα.24 

 Έηζη ην ζηνίρεκα παξακέλεη. Πσο ζα θαηαθέξεη ν Μάξθνο λα πεξάζεη απφ 

ηελ κηα φςε ηνπ ζπκπηψκαηνο ζηελ άιιε; Σηάληαξ απάληεζε δελ ππάξρεη. 

Είλαη θάζε θνξά κηα επηλφεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη κάιινλ κηα αλεμηρλίαζηε 

απφθαζή ηνπ.   

 

 

 

 

                                                 
23

 Ib, «Problèmes cruciaux pour la psychanalyse», Autres écrits, Seuil, 2001, p.201 
24

 Ib séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, op.cit., séance du 6 janvier 1965 


