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Νηόζια Αβδελίδη 

Από ηο νόημα ζηην απόλαςζη ηος ζςμπηώμαηορ 

Στολιαζμός ηοσ δεύηεροσ μέροσς ηοσ ζεμιναρίοσ ηης Βαρκελώνης ηοσ Jacques-Alain Miller 

πάνω ζηο Die wege der symptombildung 

Αθνχ ζην πξψην κέξνο ηνπ ζεκηλαξίνπ έρεη ζρνιηάζεη ηε δηάιεμε 17, ν Miller 

πεξλά ζην δεχηεξν κέξνο θαη ζηνλ ζρνιηαζκφ ηεο δηάιεμεο 23 φπνπ πξνηείλεη 

θαηαξρήλ λα νλνκαζηεί die bedeutung der symptome ζε αλαθνξά κε ηελ 

δηάιεμε 17 πνπ νλνκάδεηαη der sinn der symptome.  Η δηάιεμε 23 

ζπκπιεξψλεη  ηε ζεκαζηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ζπκπησκαηηθνχ κελχκαηνο κε 

απηή ηεο αλαθνξάο εθφζνλ bedeutung ζεκαίλεη ζεκαζία θαη αλαθνξά.  

Ο Lacan δηεπθξηλίδεη φηη ε bedeutung δηαθέξεη απφ ην sinn. Απηφ ην ηειεπηαίν 

έρεη λα θάλεη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ λνήκαηνο ελψ ε bedeutung 

«ππνδεηθλχεη ηε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ»1. Καηά ηνλ Miller είλαη ε bedeutung 

πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ Lacan λα κηιήζεη γηα επηζπκία, γηα θαιιφ κε φξνπο  

ζεκαζίαο θαη λα ζπκκεηγλχμεη libido θαη ζεκαζία2  ελψ ζεσξεί φηη ζην 

«étourdit» αληηηάζζεη ζεκαζία θαη λφεκα ηνπνζεηψληαο απφ ηε κεξηά ηεο 

ζεκαζίαο απηφ πνπ ιέεη [ça dit] θαη απφ ηε κεξηά ηνπ λνήκαηνο απηφ πνπ ζέιεη 

λα πεη [ça veut dire]3 . 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη Sinn θαη Bedeutung είλαη νη δχν φςεηο ηνπ 

ζπκπηψκαηνο. Ο Freud αξρηθά αλαιχνληαο ην πζηεξηθφ ζχκπησκα  ζεψξεζε 

φηη ε νπζία ηνπ ζπκπηψκαηνο είλαη ην λφεκα, φκσο κε ην ηδενςπραλαγθαζηηθφ 

ζχκπησκα αληηιήθζεθε φηη ε κήηξα ηνπ ζπκπηψκαηνο είλαη ε επαλάιεςε θαη 

φηη είλαη κάιινλ ηεο ηάμεο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Έηζη είηε ηνλίδνπκε φηη ην 

ζχκπησκα αλήθεη ζην ζπκβνιηθφ θαη ηζνδπλακεί κε έλα κήλπκα, είηε ηνλίδνπκε 

φηη αλήθεη ζην πξαγκαηηθφ θαη επαλέξρεηαη πάληα ζηελ ίδηα ζέζε4. 

1
 Jacques Lacan, « Conférence à Genève sur le symptôme », Le bloc-notes de psychanalyse no5, 1975, 

p.14
2
 Jacques-Alain  Miller, cours 1997-1998, Le partenaire-symptôme, séance du 3/12/1997, inédit 

3
 Ib, cours de 1994-1995, Silet, séance du 10/5/1995, inédit 

4
 Ib, L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique, séminaire 1996-1997, séance du 23/4/1997 
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Παίξλνληαο φκσο σο άμνλα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Lacan 

ηνλίδεηαη πεξηζζφηεξν ε πιεπξά ηεο απφιαπζεο ηνπ ζπκπηψκαηνο παξά 

εθείλε ηνπ κελχκαηνο.  Έηζη ππνγξακκίδεη ν Miller: «Καηαξρήλ, ηα 

ζπκπηψκαηα είλαη ζπκπηψκαηα ηεο κε-δηάθπιεο ζρέζεο. Απηφ ζεκαίλεη 

ρσξίο ακθηβνιία φηη αξζξψλνληαη ζε ζεκαίλνληα, αιιά απηφ είλαη δεπηεξεχνλ, 

είλαη ε θιπαξία ηνπο. Τα ζπκπηψκαηα δελ είλαη νπζηαζηηθά κελχκαηα. Δίλαη 

πξψηα απ’ φια ζηληάια [signes] ηεο κε-δηάθπιεο ζρέζεο, ελδερνκέλσο 

ζεκεία [signes] ζηίμεο.»5 

Γηα ηνλ Miller ην ζέκα ηεο 23 είλαη αλ ε νκηιία αληηζηνηρεί ή φρη ζε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ην εξψηεκα ηεο ζρέζεο ηεο νκηιίαο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ή ην πξαγκαηηθφ. Καη απηφ πνπ ππνζηεξίδεη είλαη φηη ε 

ζεκαζηνινγηθή πιεπξά ηεο νκηιίαο εθεί φπνπ πξφθεηηαη γηα απνηειέζκαηα 

ζεκαηλνκέλνπ, κπνξεί λα νξγαλσζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαθνξά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Από ηοςρ Holzwege6 (δπόμοι πος δεν οδηγούν ποςθενά) ζηιρ 

umwege(αναζηποθέρ) ηος Freud 

Γηα λα ζρνιηάζεη ηνλ ηίηιν ν Miller κηιά γηα wege, γηα δξφκν. Απηή πνπ 

αθνινπζεί έλα δξφκν είλαη ε libido ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα θηλείηαη θαη απηφ είλαη πνπ δίλεη λφεκα ζηελ θαζήισζε. Η libido έρεη ηελ 

ηάζε λα κεηαθηλείηαη, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδεη ην αληηθείκελφ ηεο θαη λα ην 

αληηθαζηζηά κε θάπνην άιιν.  

Έλαο πηζαλφο δξφκνο ηεο libido είλαη ην ζχκπησκα, έλαο άιινο είλαη ε ηέρλε. 

Γειαδή κηιάκε είηε γηα ζπκπησκαηνπνίεζε είηε γηα κεηνπζίσζε. Πξφθεηηαη γηα 

έλα δηπιφ πεπξσκέλν ηεο libido, δπν πεπξσκέλα πνπ απφ ηε κηα είλαη ζε 

αληίζεζε θαη απφ ηελ άιιε είλαη ζε ζπλέρεηα ή δηαξζξσκέλα. Απηή είλαη ε 

θξνυδηθή βάζε απηνχ πνπ ιέεη ν Lacan  ζην «De nos antécédents»: «ε 

πηζηφηεηα ζην ηππηθφ πεξίβιεκα ηνπ ζπκπηψκαηνο, […], καο νδεγεί ζε απηφ 

                                                 
5
 Ib, « Une fantaisie », Mental 15, p.25 

6
 Εδώ κάιινλ ν Miller αλαθέξεηαη ζηνλ Heidegger   
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ην φξην φπνπ αλαζηξέθεηαη ζε απνηειέζκαηα δεκηνπξγίαο.»7 Σε απηή ηελ 

θξάζε ζηεξίρηεθε ν Miller γηα ην θείκελφ ηνπ «Σθέςεηο γηα ην ηππηθφ 

πεξίβιεκα ηνπ ζπκπηψκαηνο». Σην ελ ιφγν θείκελν ππνζηεξίδεη φηη ην 

ζχκπησκα ιεηηνπξγεί κέζα ζηελ δεκηνπξγία σο απνρσξηζκέλν απφ ηελ 

απφιαπζε πνπ ηελ πεξίθιπε ηππηθά. Η έθθξαζε ηππηθφ πεξίβιεκα ηνπ 

ζπκπηψκαηνο αλαθέξεηαη ζην λφεκά ηνπ, λφεκα πνπ ππνδεηθλχεη έλα 

κεραληζκφ πνπ δελ δηαθέξεη ζε θάπνηα ζεκεία ζην ζχκπησκα θαη ην έξγν, 

εθηφο ηνπ φηη  ππάξρεη αλαζηξνθή. Καη αλαζηξνθή ππάξρεη ζην βαζκφ πνπ ν 

δεκηνπξγφο αλαιακβάλεη ην ‘ζέιεη λα πεη’  ηνπ ζπκπηψκαηνο. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην έξγν ζα ήηαλ ζαλ ηελ δεκηνπξγία ελφο ηερλεηνχ ζπκπηψκαηνο.  

Οι wege (δπόμοι) και οι umwege (αναζηποθέρ) 

Οη δξφκνη ηεο libido είλαη νη δξφκνη επηζηξνθήο ηεο θαζψο θαη αλαζηξνθήο 

ηεο (umwege). «Οη αλαζηξνθέο είλαη νη δξφκνη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζπκπηψκαηνο» (δηάιεμε 22). Υπάξρνπλ αλαζηξνθέο δηφηη ππάξρνπλ 

παξακνξθψζεηο θαη πξνζαξκφζεηο ηεο libido ζην ζχκπησκα. Πξφθεηηαη γηα 

κεηαθνξέο θαη κεησλπκίεο ηεο libido.  

7
 Jacques Lacan, «De nos antécédents», Ecrits, Seuil, 1966, p.66 



 4 

 

Στήμα ηης λιβιδινικής αναζηροθής γύρω από ηο ανηικείμενο α ζηο ζεμινάριο XI 

 

Η libido κέλεη πάληα ίδηα. Οη αλαζηξνθέο ηεο ζηνρεχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε. Όιε 

ε θξνυδηθή ζεσξία ηνπ ζπκπηψκαηνο πξνυπνζέηεη φηη κηα ηθαλνπνίεζε 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε: S2/S1. Κάηη πνπ ζα κπνξνχζακε 

«ραξηηνινγψληαο» λα νλνκάζνπκε, καο ιέεη ν Miller ιηβηδηληθή κεηαθνξά. Η 

αξρηθή ηθαλνπνίεζε S1 έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κηα δεχηεξε S2. Τν S2 

δειαδή είλαη  απηφ πνπ ν Freud νλνκάδεη ersatz ηθαλνπνίεζεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ππνγξακκίζνπκε φηη ππνθαηάζηαηε ηθαλνπνίεζε είλαη ην ίδην 

θαιή κε ηελ αξρηθή. Γελ έρεη ζεκαζία ην αληηθείκελν. Η ιηβηδηληθή ηθαλνπνίεζε 

είλαη πάληα ε ίδηα θαη πεηπραίλεηαη κε θάζε κέζν. Η ελνξκεηηθή ηθαλνπνίεζε 

είλαη πξαγκαηηθή. Γελ γλσξίδεη θαη’ επίθαζε απφιαπζε. Δίλαη νη αλαζηξνθέο 

πνπ είλαη κάιινλ ηεο ηάμεο ηνπ πξνζπνηεηνχ.  

Τν θιεηδί γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπκπηψκαηνο είλαη ελνξκεηηθφ. Σην 

ζεκηλάξην 2 ν Lacan κηιάεη γηα ην ππεξεγψ σο ην θιεηδί ησλ ζπκπησκάησλ, 

αιινχ κηιά γηα ηνλ επλνπρηζκφ8. Γελ είλαη παξά δπν ηξφπνη λα θαηαδείμεη ην 

ελνξκεηηθφ.  

Ο Miller φκσο ζην κάζεκα ηεο επφκελεο ρξνληάο απφ ην ζεκηλάξην ηεο 

Βαξθειψλεο ππνγξακκίδεη φηη ην θιεηδί ηνπ ζπκπηψκαηνο δελ είλαη ν 

                                                 
8
 Jacques Lacan, «Du sujet enfin en question» (1966), Ecrits, Seuil, 1966, p.235   
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επλνπρηζκφο αιιά ε απφιαπζε. Γελ πξφθεηηαη γηα αθχξσζε ηεο απφιαπζεο 

ζηνλ επλνπρηζκφ αιιά γηα ππεξαπφιαπζε [plus-de-jouir]. Έηζη ην ζχκπησκα 

θαηαδεηθλχεη έλαλ ηξφπν απφιαπζεο, δειαδή ην ππνθείκελν απνιακβάλεη κε 

έλαλ ζπκπησκαηηθφ ηξφπν αθνχ «ε απφιαπζε παξνπζηάδεηαη πάληα ππφ ηελ 

κνξθή ηνπ ζπκπηψκαηνο.»9 

 

Οι ηπόποι απόλαςζηρ και ηο ηίμημά ηοςρ - Υπόηιηλοι ηυν 8 ςπό-μεπών 

ηηρ διάλεξηρ 23:  

1. Παξεθηξνπή ηεο libido 

2. Σχζηαζε θαη εκπεηξίεο [vecu] 

3. Οη παηδηθέο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο 

4. Η ηθαλνπνίεζε ζην ζχκπησκα 

5. Φαληαζίσζε θαη πξαγκαηηθφηεηα 

6. Οη πξσηαξρηθέο θαληαζηψζεηο 

7. Η αλαθνξά/ζεκαζία ηνπ ζπκπηψκαηνο, ε θαζήισζε 

8. Η δεκηνπξγία, ε ηέρλε σο αλαζηξνθή ηεο ζπκπησκαηηθήο νδνχ 

 

Η δηάιεμε 23 είλαη κηα κειέηε ησλ ηξφπσλ απφιαπζεο. Ο Freud 

αληηπαξαβάιεη ηελ θαηλνκελνινγία ηνπ ζπκπηψκαηνο ζηελ αιήζεηα ηνπ, αθνχ 

ε πξψηε πξνυπνζέηεη νδχλε ελψ ζηε δεχηεξε βξίζθνπκε ελνξκεηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Καη εδψ αθξηβψο έρνπκε ηελ έλλνηα ηεο απφιαπζεο, δειαδή 

κηαο ηθαλνπνίεζεο πνπ δελ ζπγρέεηαη κε ηελ επραξίζηεζε. Η libido 

επαλέξρεηαη ζην παξειζφλ κέζσ ηνπ ζπκπηψκαηνο γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνλ 

Freud λα ππνζηεξίμεη φηη ππάξρεη ςπρηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά παξφηη ην 

παξειζφλ είλαη θαληαζησηηθφ, ε ηθαλνπνίεζε είλαη πξαγκαηηθή. 

                                                 
9
 Jacques-Alain  Miller, Le partenaire-symptôme, op.cit.,  séance du 19/11/1997 
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Τν ζχκπησκα παξά ηε θαηλνκελνινγία νδχλεο είλαη έλαο ηξφπνο ιηβηδηληθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Με απηή ηελ έλλνηα έιεγε ν Lacan ζηελ télévision φηη ην 

ππνθείκελν είλαη πάληα επηπρηζκέλν. Έηζη ην κφλν λφεκα πνπ κπνξεί λα έρεη 

ε ζεξαπεία είλαη λα κεηψζεη ην ηίκεκα ηεο νδχλεο πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ην 

ππνθείκελν γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηελ ελνξκεηηθή ηθαλνπνίεζε.  

Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ινγηθή, ν Miller ηνλίδεη φηη αλ ζηακαηήζνπκε λα 

αλαθεξφκαζηε ζην ζχκπησκα ζε ζρέζε κε έλα ηδαληθφ ηφηε δελ ζα κηιάκε 

πιένλ γηα δπζιεηηνπξγία, αιιά γηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηψκαηνο10. Δμάιινπ 

ζεσξεί φηη ην ζχκπησκα είλαη ζαλ ηνλ Ιαλφ. Απφ ηελ κηα κεξηά είλαη απηφ πνπ 

δελ πάεη θαιά [ce qui ne va pas], δελ ιεηηνπξγεί, αιιά απφ ηελ άιιε είλαη ν 

κφλνο ηφπνο φπνπ ηειηθά πάεη θαιά, ιεηηνπξγεί11. 

 Τν ζεκαληηθφ είλαη φηη ζε απηφ ην επίπεδν δελ ππάξρεη ζχγθξνπζε. Όηαλ 

ιέκε ζχγθξνπζε ελλννχκε φηη ε ιηβηδηληθή ηθαλνπνίεζε ζπγθξνχεηαη κε θάπνην 

άιιν ζηνηρείν –εγψ, εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ππεξεγψ, ελφξκεζε ηνπ 

ζαλάηνπ (αλάινγα ηελ πεξίνδν δηαθνξνπνηείηαη θαη ην ζηνηρείν)- ην νπνίν 

αλαγθάδεη ηε libido λα αιιάμεη θαηεχζπλζε. Παξφια απηά απηή ε επεμεξγαζία 

γηα ηνλ Miller θαίλεηαη λα ζπξξηθλψλεηαη ζην πξνζπνηεηφ φηαλ ηελ 

πξνζδηνξίδεη ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ ηεο ηθαλνπνίεζεο. Γελ ακθηζβεηεί ην 

πξαγκαηηθφ ηεο ηθαλνπνίεζεο αιιά ακθηζβεηεί ηε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή ηεο 

ζχγθξνπζεο. 

 

Μια κλινική συπίρ ηη ζύγκποςζη 

Γηα ηνλ Freud ε ζχγθξνπζε είλαη ηφζν ζεκαληηθή ψζηε λα νξίζεη ην ζχκπησκα 

σο «έλα ζρεκαηηζκφ ζπκβηβαζκνχ» αλάκεζα ζε αληίζεηεο δπλάκεηο. 

Ο Lacan πξνζπάζεζε απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα λα ζθεθηεί ην ζχκπησκα 

ρσξίο ηε ζχγθξνπζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ θιηληθή ησλ θφκβσλ ε νπνία εηζήρζε 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζηηο 9/2/72 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ …ou pire. 

                                                 
10

 Ib, L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique, op.cit, séance du 21/5/1997 
11

 Ibid, séance du 11/6/1997 
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Κάπνηνο12 πνπ παξαθνινπζνχζε ηα καζήκαηα ηνπ Guilbaut, ηνπ έδσζε ηνλ 

βνξξφκνην θφκβν, ν νπνίνο, φπσο ιέεη ν ίδηνο ν Lacan ηνπ έπεζε θνπηί. 

Καλείο δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηη επξφθεηην λα αθνινπζήζεη αθνχ ν  

Lacan ηφηε εηζήγαγε ηνλ βνξξφκνην θφκβν γηα λα κεηαθξάζεη ηε θξάζε: «Σνπ 

δεηψ λα αξλεζείο απηφ πνπ ζνπ πξνζθέξσ γηαηί δελ είλαη απηφ»13.  

Η θιηληθή ησλ θφκβσλ είλαη κηα θιηληθή δηεπζεηήζεσλ θαη φρη αληηζέζεσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη νδεγνχλ ζηελ απφιαπζε. Γειαδή αθαηξεί 

ηελ πξννπηηθή ηεο ζχγθξνπζεο παξά ηελ νδχλε θαη αλαδεηθλχεη ην 

πξαγκαηηθφ ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

Καη ν ίδηνο ν Lacan ππελζπκίδεη ν Miller είρε δηάθνξεο θιηληθέο ζχγθξνπζεο. 

Ξεθίλεζε κε ην λα αληηπαξαζέηεη ην ζπκβνιηθφ κε ην θαληαζηαθφ, κεηά ην 

ζπκβνιηθφ κε ην πξαγκαηηθφ, θαηφπηλ ην ζπκβνιηθφ κε ην αληηθείκελν α. Σηελ 

θιηληθή ησλ θφκβσλ δελ πξφθεηηαη γηα ηελ επίιπζε θάπνηαο ζχγθξνπζεο αιιά 

ην δήηεκα είλαη λα βξεζεί κηα θαηλνχξηα δηεπζέηεζε, λα θηάζνπκε ζε κηα 

ιεηηνπξγία ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν επηδήκηα γηα ην ππνθείκελν.  

Έναρ καινούπγιορ ηπόπορ να ικανοποιηθεί η ενόπμηζη 

Τν ζχκπησκα δελ έρεη ηίπνηα ην θαηλνχξην, δελ είλαη κηα εθεχξεζε αιιά 

κάιινλ κηα επηζηξνθή. Υπάξρεη θάηη ην παιηφ ζην θξνυδηθφ ζχκπησκα αθνχ 

είλαη έλα απνηέιεζκα επαλάιεςεο. 

Η αλάιπζε κπνξεί λα είλαη έλαο θαηλνχξηνο ηξφπνο λα ηθαλνπνηεζεί ε 

ελφξκεζε: κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηερλεηφ ζχκπησκα. Η πξνβιεκαηηθή 

ηνπ ηέινπο ηεο αλάιπζεο έρεη λα θάλεη θαη κε ην πψο λα μεπεξάζνπκε απηή ηε 

δηάζηαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

12
 Πξόθεηηαη γηα ηελ Valérie Marchand, λέα καζεκαηηθό ηόηε (Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, 

1993, Fayard) 
13

 Jacques Lacan, Séminaire XIX, 1971-1972, ...ou pire, séance du 9/2/1972, inédit 
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Ο σπόνορ και ηο ζύμπηυμα – Το ζύμπηυμα ηος Lacan 

Ο Freud πξαγκαηεχεηαη ην ζχκπησκα ζηελ ρξνληθή ηνπ δηάζηαζε κε ηνπο 

φξνπο ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ παιηλδξφκεζεο. Απφ ηελ ρξνληθφηεηα πεξλάεη 

ζηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ην εξψηεκα είλαη ην εμήο: Δθφζνλ ε libido παιηλδξνκεί 

θάηη ηελ έιθεη: απηφ νλνκάδεηαη θαζήισζε. Υπάξρεη κηα θξπθή 

ππεξαπφιαπζε πνπ δελ είλαη νχηε νηθεία νχηε αλαγλσξίζηκε. Απηφ ην 

ειθπζηηθφ φκσο είλαη πξαγκαηηθφ ή θαληαζηαθφ; 

Απηφ πνπ κεηξάεη γηα ηνλ Freud είλαη ην παηδηθφ. Τα γεγνλφηα θαη νη 

θαληαζηψζεηο έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο εθείλε ηε ζηηγκή. Απηφ πνπ 

αιιάδεη είλαη ην λφεκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Η πξαγκαηηθφηεηα έρεη πνιιέο 

φςεηο θαη δίπια απφ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα βάδεη θαη ηελ ςπρηθή. Έηζη 

ε δηαθνξά κεηαμχ γεγνλφησλ θαη θαληαζηψζεσλ δελ έρεη πηα ζεκαζία. 

Γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνλ Lacan λα πεη φηη απνιακβάλνπκε πάληα απφ ηηο 

θαληαζηψζεηο καο. 

Γηα ηνλ Lacan ε ςπρηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ 

εμσηεξηθή ζε ζεκείν πνπ λα ζεσξεί ζηνλ ςπραλαιπηηθφ ιφγν ηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα σο θαληαζηαθή. Ο Freud ακθηηαιαληεχεηαη κεηαμχ εμσηεξηθήο 

θαη ςπρηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απηφ είλαη ην ζχκπησκά ηνπ, ελψ ν Lacan 

ιέεη φηη ν αλαιπηηθφο ιφγνο παίξλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε κνλφπιεπξν 

ηξφπν. Απηφ ηνλ νδεγεί ζ΄έλα πξαγκαηηθφ ρσξίο λφεκα θαη απηφ  είλαη, θαηά 

ηνλ Miller, ην ζχκπησκά ηνπ.  

Ο φξνο πξαγκαηηθφ πεξηιακβάλεη ήδε έλα παξάδνμν. Δίλαη δχζθνιν λα 

πνχκε «ην πξαγκαηηθφ» δηφηη ήδε απηή ε έθθξαζε έρεη έλα λφεκα. Καη ίζσο ην 

ζχκπησκα ηνπ Lacan λα ππνλνεί φηη φηαλ κηιάκε, αλαγθαζηηθά ιέκε ςέκαηα 

(θάηη πνπ καο παξαπέκπεη ζην ζηνηρείν ςεχδνπο πνπ ππάξρεη ζε θάζε 

ηζηνξία).  

Όλησο ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ν Lacan εμέθξαζε απηή ηελ άπνςε 

ζηελ αθξαία ηεο κνξθή ιέγνληαο π.ρ. «φηη ιέγεηαη είλαη κηα απάηε» ή φηη απηφ 

πνπ ζεκαίλεη ην ζεκαίλνλ ηνπ δηαγεγξακκέλνπ Άιινπ είλαη φηη δελ απαληά. 

Μηιάκε κφλνη καο ψζπνπ απηφ πνπ νλνκάδνπκε έλα εγψ δελ κπνξεί λα καο 
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εγγπεζεί θαλείο φηη δελ κπνξεί λα αξρίζεη λα παξαιεξεί. Έηζη ε κφλε επηινγή 

πνπ καο αθήλεη είλαη αλάκεζα ζηελ ηξέια θαη ηελ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε14. 

Το ππαγμαηικό τεύδεηαι 

Ο Miller ππνζηεξίδεη φηη ην θαζεζηψο ηνπ ζπκπηψκαηνο ζηνλ  Lacan 

θαηαιήγεη πξνβιεκαηηθφ. Απφ ηε κηα πξνηείλεη κηα ηζνδπλακία απφιαπζε ίζνλ 

αιήζεηα ή λφεκα, πξφθεηηαη γηα ην απνιακβαλφκελν λφεκα [jouis-sens, sens-

jouis] Απφ ηελ άιιε θάπνηεο θνξέο ν Lacan δηαρσξίδεη ηειείσο ηελ απφιαπζε 

σο πξαγκαηηθή απφ ην λoήκα θαη κηιάεη γηα αδηαθαλήο απφιαπζε ηνπ 

ζπκπηψκαηνο έμσ απφ θάζε λφεκα15. Δδψ θαηά ηνλ Miller δελ ππάξρεη ιχζε 

αιιά κεηαβιεηή αιήζεηα [varité].  

1. Απφ ην ζπκβνιηθφ, ε αλάιπζε ελεξγεί ζην πξαγκαηηθφ ηνπ ζπκπηψκαηνο

ζην βαζκφ πνπ ην ζχκπησκα έρεη έλα λφεκα16 

2. Αλ ην πξαγκαηηθφ θαη ην ζχκπησκα απνθιείνληαη, ηφηε ε ςπραλάιπζε είλαη

κηα απάηε. Η ςπραλάιπζε «είλαη κηα απάηε πνπ πέθηεη κέζα ζε ζρέζε κε ην 

ζεκαίλνλ» 17, έιεγε ν Lacan ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

3. Πψο λα ελεξγήζεη θαλείο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ λνήκαηνο ζε κηα

απφιαπζε πνπ δελ έρεη λφεκα; 

4. Μπνξεί λα ππάξμεη έλα απνηέιεζκα πξαγκαηηθφ ηνπ λνήκαηνο; Καη ε

απάληεζε ηνπ Lacan είλαη φηη «ην πξαγκαηηθφ πεξηιακβάλεη ηνλ απνθιεηζκφ 

θάζε λνήκαηνο» θαη φηη «μεθηλψληαο κε ηελ ηδέα φηη δελ ππάξρεη πξαγκαηηθφ 

14
 Jacques Lacan, Séminaire XXΙV, 1976-1977, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, séance 

du 11/1/1977, inédit 
15

 Ο Miller αλαθέξεηαη ζηελ απόιαπζε ηνπ ζπκπηώκαηνο όπωο ηελ νξίδεη ν Lacan ζην «Joyce le 

symptôme», Autres écrits p. 570, «απόιαπζε αδηαθαλήο πνπ απνθιείεη ην λόεκα». Σην ίδην θείκελν 

ιέεη επίζεο: «Δελ ππάξρεη μύπλεκα παξά κόλν από απηή ηελ απόιαπζε, απαμηωκέλε απ΄ην όηη ε 

αλάιπζε αλαηξέρεη ζην λόεκα γηα λα ηελ δηαιύζεη, δελ έρεη άιιε επθαηξία λα ηα θαηαθέξεη παξά 

θάλνληαο ηελ παξακπζηαζκέλε από ηνλ παηέξα όπωο ζαο έρω ππνδείμεη.» 
16

 Ίζωο αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη πξνο ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ν Lacan δίλεη ζην λόεκα 

θαζεζηώο θαζαξά θαληαζηαθό: «Τν λόεκα είλαη απηό από ην νπνίν απαληά θάηη πνπ είλαη άιιν από ην 

ζπκβνιηθό θαη απηό ην θάηη δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο λα ην ππνζηεξίμνπκε παξά από ην 

θαληαζηαθό», RSI, Séminaire XXII, 1974-1975, séance du 10/12/74, inédit 
17

Jacques Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, séance du 15/3/1977 
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παξά κφλν απηφ πνπ απνθιείεη θάζε είδνπο λνήκαηνο, είλαη ην αληίζεην ηεο 

πξαθηηθήο καο.»18 

Δδψ ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε σο απφπεηξα ιχζεο ηξία 

κεηαγελέζηεξα ζρφιηα ηνπ  Miller. Σην πξψην απηφ πνπ ππνζηεξίδεη είλαη φηη ε 

θαηεχζπλζε ζηελ ηειεπηαία δηδαζθαιία ηνπ Lacan, είλαη λα ππεξάζρεη ην 

δπηζκφ ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο δειαδή λα ζέζεη κηα ηζνδπλακία 

αλάκεζα ζε ζεκαζία θαη ηθαλνπνίεζε19. Σην δεχηεξν ηζρπξίδεηαη φηη ην 

ζχκπησκα δελ βξήθε ηε ζσζηή ηνπ ζέζε, παξά κφλν ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ  Lacan20. Σην ηξίην δίλεη ηξεηο πξννπηηθέο: Δίηε ε 

ςπραλάιπζε είλαη αδχλαηε, δειαδή εμεξεπλά κφλν ηηο ζρέζεηο ζεκαίλνληνο-

ζεκαηλφκελνπ πνπ δελ έρνπλ παξά αμία πξνζπνηεηνχ ζε ζρέζε κε ην 

πξαγκαηηθφ. Δίηε ε ςπραλάιπζε είλαη κηα εμαίξεζε. Δίηε ν ςπραλαιπηήο είλαη 

ηθαλφο λα θινλίζεη ζε έλα ππνθείκελν ηελ άκπλά ηνπ απέλαληη ζην 

πξαγκαηηθφ21. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη αθφκα θ’ αλ ν Lacan απέθιεηζε θάζε λφεκα 

απφ ην πξαγκαηηθφ, εμαίξεζε ην ζχκπησκα: «Τν ζχκπησκα είλαη πξαγκαηηθφ. 

Δίλαη κάιηζηα ην κφλν πξάγκα αιεζηλά πξαγκαηηθφ πνπ έρεη έλα λφεκα, πνπ 

δηαηεξεί έλα λφεκα κέζα ζην πξαγκαηηθφ. Γη’ απηφ ν ςπραλαιπηήο κπνξεί, αλ 

είλαη ηπρεξφο, λα παξέκβεη ζπκβνιηθά γηα λα ην δηαιχζεη ζην πξαγκαηηθφ.»22 

Η δομική λύζη και ηο ππόβλημα ηος αςηοεπυηιζμού 

O Freud κηιά γηα 3 θαληαζηψζεηο: πξσηαξρηθή ζθελή, απνπιάλεζε, 

επλνπρηζκφο. Η εμήγεζή ηνπ γη’ απηέο ηηο θαληαζηψζεηο είλαη πξντζηνξηθή. Η 

ιαθαληθή ιχζε είλαη δνκηθή: πξφθεηηαη γηα ζπλέπεηεο ηεο δνκήο. 

Ο Lacan δηαθσλεί κε ηνλ Freud ζην δήηεκα ηνπ απηνεξσηηζκνχ. Αλαθέξεηαη 

ζε κηα απηνεξσηηθή απφιαπζε ηελ νπνία φκσο νλνκάδεη απηηζηηθή εθφζνλ δελ 

18
 Ibid, séance du 8/3/1977 

19
 Jacques-Alain  Miller, «Biologie lacanienne et événements de corps», La Cause Freudienne no44, 

2/2000 
20

 Ib, Le partenaire-symptôme, op.cit.,  séance du 17/12/1997, inédit 
21

 Ib, L’expérience du réel dans la cure analytique, cours 1998-1999, séance du 25/11/98 
22

 Jacques Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, op.cit., séance du 15/3/1977 
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παξαπέκπεη ζην άιιν θχιν. Γηα ηνλ Lacan ε libido δελ είλαη έκθπιε ζην 

βαζκφ πνπ ην έκθπιε παξαπέκπεη ζην άιιν θχιν. Απνξξίπηεη ηνλ 

απηνεξσηηζκφ βαζηδφκελνο ζηνλ Freud, δειαδή ζην φηη ε libido 

ζπγθεληξψλεηαη ζ’ έλα ρακέλν αληηθείκελν. Κάζε θνξά πνπ είλαη παξνχζα ε 

απφιαπζε είλαη ζε κηα ζέζε πνπ ραξαθηεξίδνπκε σο extime, σο αληηθείκελν 

α, δειαδή σο θάηη πνπ αλ θαη εμσηεξηθφ, απνζπαζκέλν, βξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθφ23. Η απφιαπζε έρεη πάληα θάηη ην unheimlich. Η απλαληζηηθή ζρέζε 

κε ην θαιιηθφ αληηθείκελν κνηάδεη λα είλαη ην κνληέιν ηνπ απηνεξσηηζκνχ αιιά 

δελ είλαη έηζη αθνχ ην πένο σο ζηήξηγκα ηεο απφιαπζεο είλαη αλνίθεην, εθηφο 

ζψκαηνο. 

 

Η αναθοπά ηος ζςμπηώμαηορ – Εξυηεπικεύονηαρ ηην θανηαζίυζη 

Γηα ηνλ Freud ππάξρεη έλαο πξαγκαηηθφο ππξήλαο ζηελ θαληαζίσζε. Υπάξρεη 

πάληα έλα ππφινηπν απφιαπζεο πνπ νλνκάδεη θαζήισζε θαη πνπ δελ 

ππαθνχεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο νχηε ζηελ αξρή ηεο 

επραξίζηεζεο θαη πνπ απαηηεί κηα κείσζε ησλ εληάζεσλ. Έηζη μερσξίδεη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ςπρηζκνχ έλα πξαγκαηηθφ πνπ θξχβεηαη κέζα ζηελ 

θαληαζίσζε [extimité]. 

Γηαρσξίδεη δπν παιηλδξνκήζεηο: 

1. Τελ παιηλδξφκεζε ζηελ θαληαζίσζε (εζσζηξέθεηα) 

2. Τελ παιηλδξφκεζε ζηελ θαζήισζε (λεχξσζε) 

Καηά ηνλ Miller ε libido γηα ηνλ Freud ζπλαληά έλα φρη, έλα βέην απφ ην εγψ 

θαη ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα κε απνηέιεζκα λα παιηλδξνκεί ζε δπν 

ρξφλνπο: αξρηθά ζηελ θαληαζίσζε θαη θαηφπηλ ζηελ θαζήισζε. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη ην ζχκπησκα24. 

Όηαλ ν Lacan κηινχζε γηα ηελ θαληαζίσζε σο νζφλε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

αλαθεξφηαλ ζε απηή ηε δηαδξνκή: 

                                                 
23

 Jacques-Alain  Miller, Extimité, cours 1985-1986, séance du  20/11/1985, inédit 
24

 Ib, L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique, op.cit, séance du 8/1/1997 
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Με ηε δηάζρηζε ηεο θαληαζίσζεο κπνξνχκε λα θάλνπκε απηή ηε δηαδξνκή 

αλάπνδα γηα λα εμαγάγνπκε απφ ηελ θαληαζίσζε ην πξαγκαηηθφ. 

Ο θαιιηηέρλεο ζχκθσλα κε απηή ηελ πξννπηηθή είλαη έλαο εζσζηξεθήο πνπ 

θαηαθέξλεη λα εμσηεξηθεχζεη δίλνληαο κνξθή ζηηο θαληαζηψζεηο ηνπ. Γίλεη έλα 

πηζηφ αληίγξαθν ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ θαληαζηψζεσλ ηνπ. 

Ανάμεζα ζε άγσορ και τέμα. 

1. Τν ζχκπησκα σο κεηαβιεηή αιήζεηα. Τν ζχκπησκα ςεχδεηαη

πξνζπαζψληαο λα πεη ηελ αιήζεηα. Δίλαη έλα δνκηθφ ςέκα. Τν ζχκπησκα 

είλαη ε απάληεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην ηξαπκαηηθφ ηνπ πξαγκαηηθνχ δειαδή 

ην ππνθείκελν δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζην πξαγκαηηθφ παξά κφλν 

θηηάρλνληαο έλα ζχκπησκα. Καη ελψ ην ππνθείκελν ππνθέξεη απφ ην 

ζχκπησκα, ν θαιιηηέρλεο μέξεη λα θάλεη έλα παηρλίδη κε ηελ ζπκπησκαηηθή 

ηνπ απάληεζε. 

2. Η κεηαβιεηφηεηα ηεο αιήζεηαο θαηαλνείηαη κέζσ ηνπ S1-S2 θαη ηα

απνηειέζκαηα ηνπ λνήκαηνο. Αιιά ν ραξαθηήξαο ηεο κεηαβιεηήο αιήζεηαο 

ηνπ ζπκπηψκαηνο πεξηιακβάλεη ην ζπκβνιηθφ θαζεζηψο ηνπ. Τν λα 

ηνπνζεηήζνπκε ην ζχκπησκα σο πξαγκαηηθφ, ζεκαίλεη λα ζπκπεξηιάβνπκε 

ζηνλ φξν ζχκπησκα ηελ θαληαζίσζε θαη ηελ θαζήισζε. Καηά ηνλ Miller 

ινηπφλ ην ζύλζσκα παξαπέκπεη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ θαληαζίσζεο θαη 

θαζήισζεο.  

Απώζεζε 

θαη βέην 
θαληαζίωζε θαζήιωζε
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Δδψ βξίζθνπκε κηα παιηά πεπνίζεζε ηνπ Miller ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

Lacan πξνζπάζεζε ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ λα εηζάγεη κε κηα κφλν 

γξαθή ην S1 θαη ην α, κηα κφλν γξαθή γηα ην ππνθείκελν ηνπ ζεκαίλνληνο θαη 

ην ππνθείκελν ηεο απφιαπζεο. Έηζη ν Miller ζεσξνχζε φηη ην ζύνθσκα είλαη 

κηα πξνζπάζεηα λα γξαθεί κε έλα ζεκείν ην ζεκαίλνλ θαη ε απφιαπζε, είλαη 

έλα κείγκα ζπκπηψκαηνο θαη θαληαζίσζεο, έλα κείγκα ζπκπηψκαηνο σο 

απνηέιεζκα αιήζεηαο θαη σο ζρέζε κε ηελ απφιαπζε25. Αξγφηεξα πξφηεηλε ην 

ζύλζσκα εθεί φπνπ δελ ππάξρεη αζπλείδεην, σο ηξφπνλ ηηλά, ην αξλεηηθφ ηνπ 

αζπλεηδήηνπ26. 

3. Τν ζχκπησκα σο πξαγκαηηθφ. Όηαλ ν Lacan κηιά γηα ην ζχκπησκα σο

πξαγκαηηθφ ην θάλεη ζε έλα πιαίζην φπνπ μερσξίδεη ην ζπκβνιηθά 

πξαγκαηηθφ, δειαδή ην πξαγκαηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζπκβνιηθφ πνπ είλαη 

ην άγρνο θαη ην πξαγκαηηθά ζπκβνιηθφ πνπ είλαη ην ζπκβνιηθφ παξφλ ζην 

πξαγκαηηθφ. Απηφ ην ηειεπηαίν είλαη έλα ςέκα αθνχ ην πξαγκαηηθφ είλαη 

ηειείσο δηαρσξηζκέλν απφ ην λφεκα. Όηαλ ινηπφλ καο ιέεη φηη ην ζχκπησκα 

είλαη πξαγκαηηθφ είλαη ζαλ λα ηνπνζεηεί ην ζχκπησκα κεηαμχ άγρνπο θαη 

ςέκαηνο δειαδή αλάκεζα ζε θάηη πνπ δελ εμαπαηά (άγρνο) θαη θάηη πνπ 

ςεχδεηαη. Αιιά ιέγνληαο  φηη ην ζχκπησκα είλαη ην κφλν πξαγκαηηθφ πξάγκα, 

ην ηνπνζεηεί απφ ηελ κεξηά ηνπ ςεχδνπο. Τν ζχκπησκα ςεχδεηαη, ην άγρνο 

φρη. Όκσο ηη ελλνεί ν Miller φηαλ ιέεη φηη ην ζχκπησκα ςεχδεηαη; Πνην είλαη ην 

ςέκα ηνπ; Θα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη είλαη ε νδχλε ηνπ δειαδή απηή 

ε θαηλνκεληθή δπζαξέζθεηα πνπ θξχβεη φκσο απφ πίζσ κηα ελνξκεηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Πάλησο ζην ζεκηλάξην ηνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο κε απηφ ηεο 

Βαξθειψλεο, ν Miller απαληά φηη ην ζπκβνιηθφ κέζα ζην πξαγκαηηθφ είλαη έλα 

ςεχδνο γηαηί γηα ην πξαγκαηηθφ δελ κπνξνχκε λα πνχκε ηελ αιήζεηα. Ο 

νξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ απνθιείεη ην αιεζηλφ [vrai]27.  

Βέβαηα ν Lacan πξνο ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ έιεγε: Τν πξαγκαηηθφ ιέεη 

ηελ αιήζεηα, αιιά δελ κηιά. Τν ζπκβνιηθφ δελ ιέεη παξά ςέκαηα. Καη κηιάεη 

πνιχ. Τν θαληαζηαθφ έρεη πάληα άδηθν28. Αλ ινηπφλ ηνπνζεηήζνπκε ην 

ζχκπησκα σο ζπκβνιηθφ κέζα ζην πξαγκαηηθφ ηφηε δελ έρνπκε άιιε επηινγή 

25
 Ib, Ce qui fait insigne, cours 1986-1987, 11/3/1987, inédit 

26
 Ib Choses de finesse en psychanalyse, cours 2008-2009, séance du 10/12/08 

27
 Ib, L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique, op.cit, séance du 18/12/1996 

28
 Jacques Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, op.cit., séance du 15/2/1977 
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απφ ην λα πνχκε φηη ςεχδεηαη. Όκσο ηνπνζεηψληαο ην εθεί θαίλεηαη λα 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ην ζχκπησκα γηα ηνλ Lacan «έξρεηαη 

απφ ην πξαγκαηηθφ.»29 Καη απηή ηελ αληίζεζε δελ ηελ έρεη δεκηνπξγήζεη ν  

Miller αιιά ν ίδηνο ν Lacan αθνχ ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν κηιά γηα ην 

ζχκπησκα σο έλα «απνηέιεζκα ηνπ ζπκβνιηθνχ ζην πξαγκαηηθφ»30. Καη απηή 

είλαη ε πξνυπφζεζε θαηά ηνλ Lacan γηα λα κπνξέζνπκε λα ελεξγήζνπκε 

πάλσ ζην ζχκπησκα.  

Ίζσο ζα κπνξνχζακε λα εληνπίζνπκε απηή ηελ κεηαβιεηή αιήζεηα θαη 

λσξίηεξα ζηελ δηδαζθαιία ηνπ Lacan. Π.ρ ην 1968, πξνο κεγάιε έθπιεμε 

δίλεη ηνλ ίδην νξηζκφ ζην ζχκπησκα κε απηφλ πνπ είρε δψζεη δέθα ρξφληα 

πξηλ γηα ηελ δηάθιεηζε: «Όηη απνξξίπηεηαη απφ ην ζπκβνιηθφ επαλεκθαλίδεηαη 

ζην πξαγκαηηθφ. Απηφ είλαη ην θιεηδί απηνχ πνπ νλνκάδνπκε ην ζχκπησκα. Τν 

ζχκπησκα, είλαη απηφο ν πξαγκαηηθφο θφκβνο [ce nœud réel] φπνπ είλαη ε 

αιήζεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ.»31 Αλ θαη ν Miller δελ αλαθέξεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

νξηζκφ ηνπ ζπκπηψκαηνο, ππνζηεξίδεη φηη ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Lacan ην λεπξσηηθφ ζχκπησκα είλαη έλα απνηέιεζκα ηνπ 

ζπκβνιηθνχ ζην θαληαζηαθφ ελψ ζην ςπρσηηθφ ζχκπησκα ππάξρεη πέξαζκα 

ζην πξαγκαηηθφ. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ  Lacan είλαη φηη θάζε ζχκπησκα θαη φρη κφλν ην ςπρσηηθφ είλαη έλα 

απνηέιεζκα ηνπ ζπκβνιηθνχ ζην πξαγκαηηθφ. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ Miller λα 

δηαηππψζεη (αθνχ έρεη ήδε αλαθέξεη ηελ έλλνηα ηεο γεληθεπκέλεο δηάθιεηζεο) 

ην «Όινο ν θφζκνο παξαιεξεί» θαζψο θαη λα κηιήζεη γηα κηαλ ηξφπνλ ηηλά 

γεληθνπνίεζε ηεο ςχρσζεο32. 

Πάλησο κέρξη ην ηέινο δηδαζθαιίαο ηνπ ν Lacan δελ έπαςε λα αλαδεηά εθείλν 

«ην θαηλνχξγην ζεκαίλνλ, απηφ πνπ δελ ζα είρε θαλελφο είδνπο λφεκα θαη πνπ 

ζα καο άλνηγε ζε απηφ πνπ νλνκά[δεη] πξαγκαηηθφ.»33 

29
 Ib, «La troisième», Lettres de l’Ecole Freudienne, no16, 11/75 p.185 

30
 Ib, séminaire XXII, RSI, op.cit., séance du 10/12/ 1974 

31
 Ib, séminaire XV, 1967-1968, L’acte psychanalytique, séance du 19/6/1968, inédit 

32
 Jacques-Alain  Miller, Ce qui fait insigne, op.cit., 10/6/1987, inédit 

33
Jacques Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, op.cit., séance du 10/5/1977 




