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Когато някой спомене „интерпретация“, възниква недоразумение. Двойката текст и неговата 
интерпретация ни подвежда. Ние веднага изпадаме в илюзията, че езикът на несъзнаваното 

съществува и той изисква метаезик – интерпретация. Лакан не спираше да повтаря, че опитът на 

психоанализата му е позволил не само да потвърждава, че няма такова нещо като метаезик, но 
казвайки това, то му е дало единствения шанс да се ориентира правилно в този опит. Две основни 

твърдения са следствие на това. Желанието не е метаезиковата интерпретация на предхождащ 
не разграничен нагон. Желанието е собствената интерпретация. Двете неща са разположени на 

същото ниво. Второ твърдение трябва да бъде добавено към това: „Психоаналитиците са 
неразделна част от концепцията за несъзнаваното, тъй като те съставляват това, към което 

несъзнаваното е адресирано“[1]. Психоаналитикът може да постигне целта, само ако се 

присъедини към интерпретацията направена от несъзнаваното, което е структурирано като език. 
Въпреки това ние не бива да редуцираме този език до механичната концепция, каквато 

лингвистиката има за езика. Ние трябва да прибавим към това топологията на поетичността. 
Поетичната функция разкрива, че езикът не е информация, а резонанс, и поставя акцент върху 

връзката на звука със значението. Това разкрива назованото от Лакан с „мотериализъм“ 

(думатериализъм), което в средата си се затваря около една празнота. 

Празнотата и субектът 

Семинарите започват с въпроса за интерпретацията като практика на осветляване на 
централната празнота на езика. Както първите редове на първия семинар посочват: „Учителят 

прекъсва тишината с каквото и да е [n’importequoi] – със саркастична забележка или с ритник в 
задника. Така будисткият учител провежда своето търсене на смисъл съгласно техниката на дзен. 

Това принуждава учениците да намерят сами отговорите на собствените си въпроси. Учителят не 

преподава от катедрата една предварително готова наука, той предоставя отговора, когато 

учениците са на ръба да го открият.“[2] 

Не се заблуждавайте, тези редове не засягат само формата на обучението като цяло, те се цéлят 
в практиката на психоаналитичната интерпретация, най-дълбоко закотвена в преживяването на 

лечението. Ще видим това по-късно. Нека приемем тази връзка между интерпретацията и това 

“n’importequoi”,  „каквото и да е“[3], в по-общ смисъл, хетерогенното. В такъв случай ще ни е по-
лесно да следваме развитието на размислите на Лакан за интерпретацията от първоначалното 

му учение до това, което е достигнал в последното си учение в „преминаването към другата 

страна“ на интерпретацията, в съответствие с проблематиката, изтъкната от Жак-Ален Милер. 

В най-радикалния хоризонт на тази перспектива Лакан ще достигне до това да основе самата 

възможност за интерпретация върху ново dit-mansion[4], хетерогенна смес от означаващо и 
буква. Това ново измерение (като специфичен принос на психоанализата, която прибавя към 

езика функции, недоловени от лингвистиката, дори от Якобсон, който е бил толкова чувствителен 
към поетичната функция) е, което свързва интерпретацията с дефиницията на симптома 

като събитие на тялото. Интерпретацията следователно се превръща в събитие на 
казването, което може да бъде издигнато до достойнството на симптома или съгласно загадъчния 

израз на Лакан да го изгаси. Тази е линията на развитие, която ще изследвам в тази статия. 

Първо ще разгледам хетерогенността на интерпретацията. След това ще изложа преминаването 
към другата страна на интерпретацията. След това ще разгледаме интерпретацията като 

еякулация между оралното и написаното. Ще приключа с разглеждането на някои аспекти на 
практиката на така разкритото ново dit-mansion и как то ни позволява да се движим между 

различните нива на интерпретация, които са в действие в течението на самото психоаналитично 

преживяване. 

Интерпретацията като хетерогенна 

Когато Лакан изолира това каквото и да е на дзен-учителя[5], той няма предвид дзен-техниките 
изобщо, а в частност тази на Линдзи, един от основателите на школа, чието влияние е било 
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централно при пренасянето на чан-будизма в Япония. Този автор е бил скъп на човека, когото 

Лакан е наричал моя „добър ментор“[6], Пол Демиевил (Paul Demiéville), който през 1947 г. е 
публикувал важно изследване „Духовното огледало“, което Лакан е използвал за референция. 

Синологът, който е четял санскрит и е бил специалист по будизъм, е установил разликата между 
индийския и китайския будизъм, противопоставяйки индийския градуализъм (постепенност – бел. 

пр.) на китайския субитизъм[7] (осъзнаване на момента/внезапност – Бел. пр.). Акцентът, 

поставен от Линдзи върху внезапното произвеждане на празнота чрез прекъсване, е примерът за 
този субитизъм. В този смисъл препратките на Лакан към светкавицата се дължат както на 

проблясването на празнотата при Линдзи, така и на светкавицата на Хераклит при Хайдегер. 
Жак-Ален Милер настоява на тази страна от учението на Лакан, а именно „да позволиш да бъдеш 

воден по този начин от буквата на работата на Фройд до искрата (светкавицата), от която имаш 
нужда, без предварително да избираш посока и без да отстъпваш от остатъка, намерен отново 

накрая в своята загадъчна точка на започване и дори, не-взимайки под внимание, че си си дал 

сметка в края на действието за удивлението, с което си влязъл в това действие“[8]. 

Ние сме овластени да направим връзка между интервенцията на дзен-учителя да освободи 

практикуващия от неговите умствени навици и психоаналитичната интерпретация, разбрана през 
Лакановото „казване“ [le dit de Lacan], според което интерпретацията трябва да се прицелва в 

обекта, особено в образа на празнотата. “Всеки знае, че едно дзен-упражнение има нещо общо, 

макар че човек не знае какво означава това, със субективното осъзнаване на празнотата.“[9] 

Акцентът върху проблясъка на светкавицата набляга на това, че нашето взаимоотношение с 

времевостта е по-дълбоко от описанието на взаимоотношението с времето, независимо дали 
става въпрос за броя на сесиите или тяхната продължителност. Заедно с тази дзен-версия на 

удара на светкавицата [point d’éclair], другата най-развита версия е тази на Хайдегеровата 
светкавица, основана върху афоризма на Хераклит „Светкавица преминава през всичко“[10] – 

това е един от преводите на този афоризъм. Нека поне споменем това: светкавицата не е част от 

„всичкото“. Светкавицата не е същество [étant]. Тя не се брои между съществата и не се прибавя 
към тях. Тя е светлина, която позволява да се разграничи. На хоризонта на анализата, това е, 

което прави възможно да разграничим всяко нещо в неговата уникалност. 

Аналитичната интерпретация отчита тази хетерогенност, като не се фокусира единствено върху 

думата [parole] или изявлението [énoncé]. Отвъд нейните разновидности на подкрепа тя трябва 

да бъде ръководена от търсенето на ефект на истина, разбирано като прекъсване. 
Нейното ‚n’importequoi‘ не е равнозначно на която и да е интервенция на психоаналитика, тя 

трябва да иска да предизвика ефект на прекъсване на истината – което не е 
просто adequatio (съответствие – бел. пр.), нито произвеждане на какъвто и да е смисъл – и 

трябва да вземе предвид апориите (безизходиците – бел. пр.) на тази цел. 

Ето защо през петдесетте години на миналия век Лакан се заинтересува от приносите през 
трийсетте на неортодоксалния английски психоаналитик Едуард Глоувър (Edward Glover), 

цитирайки неговите коментари върху ефекта на неточната интерпретация по следния начин: 

Една статия, която ви съветвам да прочетете, е тази на Глоувър, наречена 

„Терапевтични ефекти на неточната интерпретация” […] Това е един много 
интересен въпрос и той води Глоувър до това да начертае една обща ситуация, 

касаеща всички положения, засягащи когото и да е, който се намира в 

позицията на консултант по отношение на всякакъв вид разстройства. 
Правейки това, той обобщава и разпростира понятието за интерпретация към 

всяка формулирана позиция, от когото и да е, който консултира, и начертава 

таблица на различните позиции на лекаря по отношение на пациента.[11] 

Глоувър е чувствителен към апориите, присъщи на интерпретациите, но не взима под внимание 

оперативната стойност на мястото на истината като такова. Въпросната флогистична[12] течност 
е всъщност значението, както то се проявява, като убягващо на взаимоотношенията на човешките 

същества, спонтанно, без всяко основание или принцип. 

Това значение на означаващото в локализирането на аналитичната истина се 

появява имплицитно, когато един автор се придържа стриктно към вътрешната 
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кохерентност на аналитичния опит в дефинирането на апориите. Трябва да се 

прочете Едуард Глоувър, за да си дадем сметка за цената, която той плаща за 
това, че няма на разположение термина „означаващо“. Споделяйки най-

актуалните за момента възгледи, той открива интерпретацията навсякъде, 
дори в баналността на рецептата от лекаря. […] Схващана по този начин, 

интерпретацията се превръща в един вид флогистон: тя се проявява във 

всичко, което е разбрано правилно или грешно […].[13] 

Заради разрастването на значението Глоувър е имал прозрението да схване, че дуализмът на 

истинско и фалшиво не пасва на психоанализата: 

Когато г-н Глоувър говори за правилна и неправилна интерпретация, той може 

да го прави само като избягва това измерение на истината […] много е трудно 
да говориш за „фалшива“ интерпретация […] за неправилна интерпретация 

[…], [защото] понякога не е далеч от истината за всичко това. […] Защото 

истината въстава! И че колкото и неточно може да е това, все пак е докоснало 

нещо.[14] 

Но това, което Лакан подчертава, е че нивото на опозицията между истинското и фалшивото, 
недостатъчно да определи какво участва в аналитичното преживяване, е резервното място на 

истината като такова, което може да направи дупка, да направи дупка в дискурса и че това място 

е заето от психоаналитика, който е авторизирал дискурса на „свободните асоциации“, които 
Лакан освобождава от исторически конотираното асоциации, за да го квалифицира просто 

като свободна реч [discours libre]. 

В този аналитичен дискурс, създаден да улавя истината, интерпретативната 

интерпретация-отговор е, която представлява истината, интерпретацията […] 
като възможна там […] дискурсът, който ние сме уточнили като свободен 

дискурс, има за функция да направи пространство за нея. Той не се стреми към 

нищо друго, освен да установи локус на резерв, така че тази интерпретация 
може да бъде вписана там като локус, запазен за истината. Това е мястото, 

което заема психоаналитикът. Аз ви посочвам, че той го заема, но и че това не 
е където пациентът го поставя! Това е смисълът на дефиницията, която аз 

давам на преноса […] Той е поставен в позицията на предполагаемо знаещия 
субект.[15] 

Така психоаналитичната интерпретация е поставена между предполагаемото знание за 

загадъчната връзка между несъзнаваното и наслаждението и действителната празнота, която е 
въпрос тя да произведе: „С други думи той (психоаналитикът – бел. пр.) е между два стола, между 

фалшивата позиция да бъде субектът, който се предполага, че знае (което той знае, че не е) и 

това да трябва да поправя ефектите на това предположение от страна на субекта и то в името 

на истината. Ето защо преносът е източникът на това, което се нарича съпротива“.[16] 

На интерпретацията, която произвежда смисъл, която може да бъде разбрана без всякакви 
задръжки, Лакан противопоставя ефекта на истина на интерпретацията, доколкото той се отнася 

до една основна празнота, една първа липса. Така интерпретацията намира своята основа, 
възобновяването на захващането в означаващото на това, което той нарича, по един 

забележителен начин, живот. 

[…] значението се излъчва от живота не повече, отколкото флогистонът 
напуска телата при изгаряне. Би трябвало да говорим за значението по-скоро 

като за комбинацията на живота с О-атома на знака (Лакан изяснява в бележка 
под линия, че „О” трябва да се чете като „нула“), знакът, доколкото на първо 

място той означава присъствие или отсъствие, като всъщност въвежда и-то, 

което ги свързва, тъй като означавайки присъствие или отсъствие, установява 
присъствието на фона на отсъствието, така като основава отсъствието в 

присъствието.[17] 

Лакан дава като изображение на този изначален момент на съединение между мястото на 

позицията Нула на субекта, включен в означаващото и живота, играта Форт-Да: „Това е точката 
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на зачатие на символния ред, който предхожда детския субект и в съответствие с който той 

(субектът – бел.пр.) трябва да се структурира“.[18] 

Лакан заключава това свое развитие с факта, че хетерогенното на интерпретацията не я оставя 

без правила. Тя не е всичко и каквото и да е [tout et n’importequoi]. Тя е едно нещо, което трябва 
да се цéли в празнотата на първото отсъствие на изгубения обект. Тя е придружена от един 

специфичен белег, начертан от живота, и бележи мястото на не-обекта, който той скоро ще 

нарече обект малко а. „Аз ще си спестя задачата да дам правилата на интерпретацията. Не че те 
не могат да бъдат формулирани, но тяхното формализиране предполага развития, които ние не 

можем да приемем за даденост“.[19] Развитията, които оставя настрана в „Посоката на 
лечението“, са тези на взаимоотношението между хетерогенното на интерпретацията и точната 

ѝ цел, а именно субективната празнота, паметта за следата от наслаждение, оставена от 
изначално изгубения обект, от невъзможността да се повтори случайната връзка с 

наслаждението, точно както е било. Тя може да бъде повторена само с провала на пропуснатата 

среща. Това е психоаналитичната версия на будистката празнота и празнотата, която е въпрос 

да се произведе в преживяването. 

От интерпретацията превод към интерпретацията прекъсване 

Във връзката между хетерогенната интерпретация и изначалната празнота е мястото, където е 

разположен преходът в учението на Лакан от интерпретацията, която придава смисъл към 

другата ѝ страна. Жак-Ален Милер дефинира тази проблематика в една важна статия, която 
противопоставя интерпретацията превод на а-семантичната интерпретация, която се прицелва 

само в непрозрачността на наслаждението. Празното място вече не е „в резерва“, то е изведено 
на преден план. „Въпросът не е да знаем дали сесията е дълга или къса, мълчалива или 

приказлива. Или сесията е семантична единица, в която S2 идва да подчертае преработката-
налудност в служба на Името на бащата (много сесии са такива), или аналитичната сесия е а-

семантична единица, която води субекта обратно към непрозрачността на наслаждението му. 

Това предполага тя да бъде прекъсната преди да се затвори сама в себе си“.[20] Основната 
полярност вече не е между смисъл и истината като дупка, а между двете страни на 

наслаждението: това, което е празно място в дискурса и прави дупка в него, но което се налага 

в неговата пълнота на непрозрачност. 

Тази нова полярност може да бъде разбрана в пълното си развитие само ако скъсаме с илюзиите 

не само за интерсубективност, но също и за диалог. Това е, което Жак-Ален Милер изкарва на 
светло с изобретяването на понятието l’apparole (по подобие на аперцепция – бел. пр.), което 

реконфигурира развитията от последното учение на Лакан. „Сега l’apparole е монолог. Тази тема 
за монолога преследва Лакан от седемдесетте – напомнянето, че речта е преди всичко монолог. 

Тук аз предлагам l’apparole като понятието, което отговаря на това, което става ясно в 

семинара Още, когато Лакан задава риторичния въпрос дали лаланг (неологизъм на Лакан – бел. 

пр.) служи на първо място и най-вече за диалог. Нищо не е по-малко сигурно“.[21] 

Ако за лаланг няма изискване да бъде полезен, това е защото той е частично свързан с 
наслаждението: „което отговаря на формулата, дадена от Лакан в Още: „Там където То говори, 

То се наслаждава.“ Което означава в този контекст То се наслаждава, говорейки“.[22] 

Докато семантичната интерпретация иска да съживи нещо, интерпретацията, която конфронтира 

наслаждението, цели обратното, едно не-съживяване. „Трябва да има граница на аутистичния 

монолог на наслаждението и аз намирам за много изясняващо да кажа: Аналитичната 
интерпретация установява една граница. Интерпретацията, различна от една такава, има 

безкрайна потенциалност“.[23] Безкрайната потенциалност на свободната реч [discours libre] не 
поставя друга граница на наслаждението, освен принципа на удоволствието. Границата на 

интерпретацията цели нещо друго. Казването на каквото и да е [Dire n’importequoi] винаги  води 

до принципа на удоволствието – Lustprinzip. Така да се каже, там, където То говори, То се 
наслаждава. Това е коментара на То. Особено защото ние поставяме в скоби забрани, задръжки, 

предразсъдъци и т. н., когато То наистина се задвижи, на това ниво има едно задоволяване от 
говоренето“.[24] Заради това Жак-Ален Милер дава нова цел на интерпретацията. Вместо да 

прибягваме до принципа на удоволствието и неговите безкрайни възможности, да си направим 
труда да въведем модалността на невъзможното като ограничение. „Това ни насочва какво може 
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да бъде мястото на психоаналитичната интерпретация, след като тя ще интервенира на обратния 

склон на принципа на удоволствието. Ние трябва да формулираме съгласно това, което Лакан 
предлага […], че аналитичната интерпретация въвежда невъзможното“.[25] Чрез въвеждането на 

тази модалност, която скъсва със свободните асоциации на речта, чрез поставяне наместо това 
на „известно това не значи нищо“[26], интерпретацията, която минава през речта, минава от 

страната на писаното, само така може да се погрижи за дупката в смисъла и за 

невъзможното.[27] „Като формализацията, интерпретацията […] е повече от страната на 
писменото, отколкото от страната на речта. Във всеки случай трябва да бъде конструирана от 

вписаното [l’écrit] при всяка една възможност, доколкото формализацията предполага 

вписаното“[28] 

Проблематиката на а-семантичната интерпретация въвежда едно хибридно измерение между 
означаващото и буквата, докато голяма част от учението на Лакан ги противопоставя. Това 

отразява факта, че Лакан противопоставя интерпретацията и словото. „Психоаналитичната 

интерпретация […] има ефект, който отива далеч отвъд словото. Словото е обект на преработка 
за анализанта, но какъв е ефектът на това, което аналитикът казва, защото той казва нещо. Не е 

без значение да се формулира, че преносът играе роля в това, но това не изяснява нищо. 
Въпросът е да се обясни как интерпретацията има ефект и че тя не включва непременно едно 

изказване“.[29] 

А-семантичното и „беше написано“ 

Фройдовото несъзнавано, казва Ж.-А. Милер „това несъзнавано, което Лакан преведе като 

предполагаемо знаещия субект, е една структурна илюзия: илюзията, че миналото, доколкото 

съдържа всичко, което е било настояще, […] е било там преди преживяването за настояще“.[30] 

Предполагаемо знаещият субект е илюзията, съгласно която това, което е казано, се отнася до 
миналото, до това което се е случило, като че ли е било там преди случването на аналитичната 

сесия, преди говоренето. Нека вземем тази идея в пълния ѝ смисъл, както прави Ж.-А. Милер. В 

нашето тълкуване става въпрос за трансформиране на илюзията, свързана с означаващата верига 
на предполагаемо знаещия субект, показвайки, че тази илюзия е основана на безпрецедентно 

нов режим, този на инстанцията на буквата: на „беше написано“. 

В първото учение на Лакан интерпретацията има за ефект да дава достъп до глави, които са били 

изтрити от моята история, от това, което е било написано в главите от моята история. Във второто 

Лакан се отделя от това позоваване на историята и запазва само позоваването на „то беше 
написано“. Ефектът на предполагаемото знание, неговата генерализация, трябва да бъде 

поддържан на основата на „беше написано“. Една нова концепция за интерпретацията възниква 
от това: „Интерпретацията, есенцията на която е омофоничната игра на думи[31], е завръщането 

на говора към писането, което ще рече завръщането на всяко настоящо изказано към вписването 

му, към изказването му от предполагаемо знаещия субект“. [32] 

Отношението към изказването в режима на предполагаемо знаещия субект преминава към това 

„написано беше в двусмислицата“ благодарение на новата концепция за интерпретацията във 
второто учение на Лакан. Интерпретацията като омофония (първото учение) е възприета в 

генерализацията на двусмислицата, което предполага една препратка към беше написано, което 
води към много сложното отношение между говорене и писане. В Семинар XXIII Лакан 

концептуализира писането като опора на говоренето, отказвайки да следва Жак Деридá в 

неговата идея за писането като отпечатване (импринтинг – бел. пр.), вътък, следа. Лакан си 
служи с писането и го дефинира, изхождайки от психоаналитичния опит, който отправя 

говоренето обратно към писането, към генерализираната структурна илюзия за беше написано. 
Той конструира една буквалност, едно отношение с инстанцията на буквата в преживяването. 

„Една интерпретация винаги казва: „ти си прочел зле написаното“. В този смисъл 

интерпретацията е едно поправяне на прочита на предполагаемо знаещия субект. 
Интерпретацията предполага, че самото говорене е прочит, че той води говоренето обратно към 

един „оригинален текст“.“[33] 

В Семинар XXII Лакан показва как означаващите са свързани с възела на РСВ (RSI) – тази буква 

в три измерения. Те се осланят на този възел. Неговата конструкция на случая Джойс е писане 
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на изплъзването [лапсуса] на възела. По същия начин ние вкарваме това писане в игра като 

опора всеки път, когато караме субекта да чуе една двусмислица, която прави така, че процепът 
между говорене и писане да се появява. Вече не е единствено въпрос на S1 и S2, опората на S2 

да дава смисъл на S1 (което вкарваме в употреба когато е възможно да използваме мощта на 
интерпретативната верига S1 → S2). Също така е въпрос на това писане-опора, което изважда 

на светло тези крайно различни регистри на двусмислицата, което разширява спектъра на 

възможните интерпретации и смисъла на нашето действие. 

Зачертаният субект, идентифициран със стрелката на времето, „този, който подкрепя всички 

парадокси на сега-то“, не знае как да се разположи и иска да запълни дупките на липсата в 
съществуването със страстта на съществуването: любовта, омразата. А също така съществуват 

страстите на душата, с други думи страстите на обекта а, на тялото, засегнато от наслаждението. 
Интерпретацията на „беше написано“ действа в регистъра на „патоса на душата: […]  

флуктуациите на състоянията на душата с тяхната продължителност, с техните замествания, с 

възможността, оставена на субекта да ги остави да продължават или да ги редуцира.“[34] Да 
интерпретираш означава да четеш границите на тази възможност, да интервенираш върху 

границите на тази възможност. 

В този смисъл произвеждането на интерпретативна светкавица трябва да бъде четено в 

множествено число. Светкавиците на несъзнаваното, светкавицата на parlêtre, не включват само 

светкавицата, която е в зависимост от означаващата верига. Светкавица преминава през всичко, 
проблясъкът на светкавицата властва над всички означаващи в една компактна верига. В края на 

анализата те се разкачват като резервни части [pièces détachées] – както посочва Ж.-А. Милер - 
S1, S1, S1, един рояк [essaim], който не е вече свързан компактно във верига, а върнат към 

фундаменталната случайност. Светкавицата е също събитие на тялото, което идва да бележи 
LOM, който има тяло и страда от него. Събитието на наслаждението, което идва да бележи тялото 

със своето желязо за жигосване, е също един светкавичен удар, но различен от предишния. Както 

Лакан изкара наяве в Семинар XXIII, светкавицата на събитието на тялото въвежда една 
двусмислица, едно разцепване в тялото, понякога по един внезапен начин. Отнесено към 

феномена на вярата и радикализацията например, говорим за бърза радикализация: в момента 
„преди“ той не е радикализиран, в момента „след“ е – още малко и бомбата ще избухне. Когато е 

въпрос на вяра, субектът държи една нишка: от една страна вярата е свързана с означаващата 

верига и Идеала, а от друга с регистъра на събитието на тялото. Тези два порядъка на 
интерпретация с нейните безкрайно разнообразни регистри съставляват един крайъгълен камък, 

който направлява нашата практика. 

Интерпретацията като якулация[35] 

Актът на казване на аналитика [dire], който отговаря на казването [dire] на несъзнаваното, става 

хибриден, (Лакан го нарича – бел. пр.) якулация. 

Това, което установяваме с Боромеевия възел, вече отива в различна посока от 

представата за навързване. Дискурсът, който той засяга, не прави верига […] 
Следователно възниква въпросът дали ефектът на смисъл в неговото реално се дължи 

на използването на думи или на тяхната якулация […] Ние обичайно вярвахме, че това, 
което е от значение, са думите. Докато, ако си направим труда да изолираме категорията 

на означаващото, можем да видим, че якулацията има смисъл, който може да бъде 

изолиран.[36] 

За да запази тази нишка на ефект на смисъл, който продължава да съществува, без да вярва в 

значението на едно изказване, Лакан постановява съществуването на ефект на смисъл в 
реалното. „Ефектът на смисъл, изискван от аналитичния дискурс, не е въображаем, нито е 

символен. Трябва да е от реалното. Това, което ме занимава тази година, е да мисля какво може 

да бъде реалното на ефекта на смисъл.“[37] Тази интерпретация не е от порядъка на превода 
чрез прибавяне на означаващо две (S2) към означаващото Едно (S1). Тя не цели едно навързване 

или произвеждане на означаваща верига. Тя отговаря на новата цел за затягане на възела около 
събитието на тялото и за вписването, което може да бъде отбелязано (а) в подновена употреба: 

„Известната концепция за буквата, която беше създадена да преодолее дихотомията означаващо 

– обект.“[38] 
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Лакан вече беше използвал този термин „якулация“, за да вземе под внимание мощта на 

поетичния текст или позовавайки се на Пиндар[39], или Ангелус Силезиус и неговите мистични 
якулации.[40] Или още от създадения от Серж Льоклер Poordjeli – израз отвъд смисъла, съставен 

от различни елементи на фантазията му – той е направил „една тайна якулация, един израз на 
тържествуване, една ономатопея“,[41] както е направил якулация и от Форт-да. В семинара върху 

обекта на психоанализата той отново подхваща първите фрази на първия си семинар за 

действието на дзен-учителя: „Всеки знае, въпреки че никой не знае какво значи това, че едно 
дзен-упражнение има нещо общо със субективното осъзнаване на една празнота, […] умствената 

празнота, която трябва да бъде постигната и която ще бъде постигната, този уникален момент, в 
една внезапност, следваща период на изчакване, понякога предизвикана от дума, изречение, 

якулация, дори груба забележка, подигравка или ритник в задника. Пределно ясно е, че този вид 
фарсове или палячовщина имат смисъл само в светлината на една дълга субективна подготовка 

[…].“[42] Сега можем да добавим, че в дзен-будизма Линдзи е бил изобретателят и този, който 

най-добре е знаел как да вкара в действие това, което Демиевил е превел като изригване. „Едно 
изригване, неподражаемият начин да провеждаш чан майевтиката[43]; Линдзи е бил смятан за 

нейния най-съвършен виртуоз, ако не и за нейния изобретател.“[44] 

Жак-Ален Милер дава една подновена версия на тази якулация, която разкрива пълния ѝ спектър. 

Той смята, че Лакан отива отвъд атома на Сосюр, който свързва звук и смисъл чрез използването 

на гласа. „Изказаното […] е подчинено на двоичната матрица на изказано и изказване, което 
прави две. Аз бих казал днес, че огласяването, което приемам за трети термин след тези на 

твърдението и изказаното, преодолява разделението между изказаното и изказването. 
Огласяването е изказано-изказване като нещо неразделно. […] То не се разграничава от този, 

който огласява. А когато го няма „кой“, всичко е казано отведнъж. С други думи огласяването 

включва своята точка на излъчване.“[45] 

Това, което е наречено якулация в Семинар XXII, за да обозначи един ефект на реално в смисъла, 

в Семинар XXIV се превръща в новото означаващо. „Когато той говори за едно ново означаващо, 
всъщност става въпрос за означаващо, което може да придобие една нова употреба […] 

означаващо, което ще е ново не просто защото ще има още едно означаващо, а защото вместо 

да бъде заразено от сън, това ново означаващо ще предизвика събуждане.“[46] 

Това събуждане е свързано с произвеждането на един ефект на реално в смисъла като 

произвеждане на субективна празнота. Така в най-последното си учение Лакан предначертава с 
възела, в пълния смисъл на думата, една модалност на лекуването на прекъсването на 

наслаждението от Една грешка [Une bévue]. По тази причина той ревизира класическите термини 
на инструментите на психоаналитичната операция: несъзнавано, пренос и интерпретация, за да 

предложи нови: говорещо-същество (parlêtre), акт и якулация, подчинени на логиката на „Има 

нещо от Едното [Ya d’l’Un]”, якулация, която е централна в последното учение на Лакан. 

От истина към писане 

В края на анализата идва момент, когато вече не се интерпретира. Равносметките от Паса 
свидетелстват за това и можем да се позовем на скорошното свидетелство на Клотилд Льогил 

(Clotilde Leguil). То е равносилно на аксиома във формалната логика, като изключим това, че 
аксиомата е там от самото начало, както казването, което не може да бъде интерпретирано. Това 

казване ще бъде отвъд вселената на дискурса, който би бил създаден. Въз основа на известно 

количество аксиоми, за които нищо няма да бъде казано, тогава конструираме една вселена на 
дискурса, която генерира постулати, които са дедуцирани от аксиоми. Вследствие всичко се 

интерпретира, всичко се дедуцира и става възможно да отнесем генерираните постулати към 
истината или неистината. В края на любовната афера с истината се получава една аксиома. Нещо, 

което е вписано и нещо, за което няма какво много да се каже. Това казва всичко. Този ефект на 

„това казва всичко“ е като аксиома. Равносметката на Клотилд Льогил за паса ѝ[47] завършва с 
един сън, в който има различни истории за лоша вода, les mauvaise eaux, която може да причини 

смърт. Тези различни означавания се кондензират в буквата О, но в един допълнителен сън 
мъртвият баща се завръща, за да напише един телефонен номер, който се опитва да даде на 

дъщеря си. От този номер на мобилен телефон остават само две цифри 0 и 1. О-то, до което 
ефектите на смисъл от равносметката за смъртта са редуцирани, се редуцират още. Вече не е О-

то на буквата а 0-та на цифрата. Тук докосваме с пръст атома на значението, за който говори 
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Лакан по отношение на Глоувър. Минава се от О-то на буквата, която на френски може да звучи 

еднакво с вода (eaux), която не пиеш, 0-та на кръвната група, която отбелязва наследствеността, 
редуцирана до буква. А буквата О може да направи така, че субектът да премине от едно чувство 

за обезличаване (dénuement) в момента, когато се разделя с психоаналитика си, към спешността 
на развръзката (dénouement). Една буква прави така, че смисълът да рухне. По-надълбоко в съня, 

в който мъртвият баща оставя един номер, на който да му се обади, посланието е редуцирано до 

0#1. Това е фундаменталната опозиция между нищо и нещо. Това вписва в най-сбита форма 
всичко, което е в игра около факта да си първо дете, трансформирано в свръх-азово изискване 

да си пръв, тук редуцирано до едно изписване. Тогава 0-та идва да отбележи минималната 
алтернация на това, което може да дойде в битността (à l’être). Това подчертава факта, че за 

Лакан цифрата, математическата буква, много повече от графемата, попадат под името на 

буквата и нейната инстанция. 

Зад математическата буква, опозицията между 0 и 1 е фундаментална, бележейки вписването на 

това, което от наслаждението се завързва около 0#1. Тогава се въвежда цялата топология на 
това увиване на означаващите около това изписване. Да се каже, че всичките значения, 

прекосени в анализата в крайна сметка опират до 0#1, ни позволява да разберем какво казва 
Лакан в Семинар XXIII, когато всички означаващи се свързват около едно изписване. Писането 

изобщо не е вече това, което идва да транскрибира речта, като графема, доколкото тя 

транскрибира това, което е артикулирано в речта. Изписването на Боромеевите възли, 
изписването на РСВ е това, което идва да обрамчи дупките на травмата в тялото, около които 

всичките означаващи разкази [récits] се свързват във верига в най-общ смисъл. Това несъзнавано, 
което се завързва е наистина несъзнаваното, доколкото е най-близко до травмата, до 

възникването на травмата. Във връзка с това първо писане върху тялото всичко друго ще бъде 
завързано. Ние виждаме как в протичането на една анализа трябва да минем през различните 

двусмислици на субективните митове. Това въз основата на образуванията на несъзнаваното, 

които от време на време, както казва Фройд, се разкриват в сънищата като една главоблъсканица. 
Този начин на изписване ни позволява да достигнем точката, където преминаваме от един свят 

на все още въображаемо изписване към един фундаментален „пъп“. Връзката с травмата е това, 
което не може да бъде въобразено в писането на съня и която бележи порядъка на 0#1, който 

възниква, отбелязва себе си като дупка в тялото. Това шифриране се отнася до вписването в най-

фундаменталното си значение, топологичното вписване, което за Лакан се превръща в 
достойнството на математическата буква, доколкото той я развива и изобретява собствена 

топология, както прави и с неговата лингвистрика (linguisterie). Неговата топология е начин на 
изписване, който той успява да използва, който извлича въз основата на някои качества на 

неориентирани повърхности и възли, за да впише всички означаващи в полето на наслаждението, 

а не просто в полето на лингвистиката. Тогава той може да покаже, че това което се захваща 
(s’accrocherе), е винаги проникнато от травматичния белег на наслаждението в най-дълбокия 

смисъл на думата. Различните лучени люспи, които обхващат ядрото на субекта, са  обелени до 
степен да се разкрие тази нова любов към несъзнаваното, което свързва, което в същото време 

ни връща към необходимата случайност (contingence (фр.) – бел. пр.), за която говори Лакан: „Аз 
въплътих необходимата случайност (contingence) в израза „спира да не се вписва“, защото тук 

няма нищо друго освен среща, среща с партньорите симптоми, афекти и всичко това, което 

бележи всеки от нас с нашето изгнание, не като субекти а като говорещи, изгнание от сексуалното 

отношение.[48] 

Интерпретацията като събитие 

Жак-Ален Милер свързва въпроса за интерпретацията в последното учение на Лакан с този за 

симптома по един решителен начин: „Тази дефиниция на симптома като събитие на тялото прави 

статута на интерпретацията, която да може да му отговори, много по-проблемен.“[49] От този 
момент нататък симптомът се свързва с въздействието на езика върху тялото. Това ще бъде 

подето по един може би прекалено логичен начин от Лакан във формулата „означаващото е 
причина на наслаждението“, но това се вписва в идеята за фундаменталното събитие на тялото, 

което е инцидент на езика.“[50] Изписването/писането на наслаждението върху тялото има 
структурата на обърнатото съобщение. „Ето защо е възможно Лакан да напише: „Субектът 

получава собственото си съобщение в обърната форма. Тук това означава собственото му 

наслаждение под формата на наслаждението на Другия.“ С други думи, това, което въвежда в 
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една още неразвита –  бегло зърната – форма, корпоризацията на диалектиката на субекта и 

Другия.“[51] 

Интерпретацията, която има възможност да отговори на корпоризираното писане на симптома, 

не само е хибрид между говорене и писане, но трябва да отчита скритите последствия, които 
този хибрид предполага. В Сосюровото означаващо, това което служи като писане, е атомът, 

който свързва означаващото и означаемото. След като веднъж тази връзка е разкрита като 

изкуствена и бива прехвърлена към връзката, която да се изгради между писане и говорене, и 
тогава говоренето се оказва обитавано от едно ново измерение, това на гласа, което е било 

прикрито там. Гласът е този, който се завръща в якулацията за една нова употреба на 
означаващото. Жак-Ален Милер нарече завръщането на този глас огласяване (vocifération (фр.) 

– бел. пр.). Огласяването прибавя нещо към речта. То добавя стойността, измерението и тежестта 
на гласа.[52] Гласът прекъсва връзката между изказаното и изказването. Якулацията цели да 

бъде произнесена от място, което не е вече това на изказването на субекта, то е произнесено от 

мястото на „вече никой“. „Мястото на Вече-Никой (Plus-Personne (фр.) – бел пр.) е без съмнение 
мястото на субекта, но е място, схващано от Лакан като и наречено изгорения пръстен в степите 

на наслаждението […], това е което се огласява от мястото на Вече-Никой.[53] 

Лакан се пита как да отчете факта, че ако означаващото е причина за наслаждението, то тогава 

трябва да си зададем въпроса как това наслаждение може да избегне автоеротизма на тялото и 

в същото време да може да отговаря на интерпретативната якулация. „Трябва да си зададем 
въпроса да разберем дали психоанализата […] не е това, което може да се нарече аутизъм за 
двама? Все пак има нещо, което позволява да се преодолее този аутизъм и това е, че езикът е 
едно общо дело [un affaire commune].“[54] Наслаждението е автоеротично, но езикът не е частно 

дело. Той е общ. И Лакан изследва ресурсите на това, което може да позволи на аналитика да 
направи нещо различно от това да резонира на смисъла, нещо което извиква наслаждението в 

общия език. На първо място и най-вече това е поезията: „тези форсирания, чрез които 

психоаналитикът може да накара да звучи нещо различно от смисъла, защото смисълът е това 
което резонира с помощта на означаващото, но това, което резонира, не отива твърде далеч […], 

в това, което наричаме поетично писане имаме измерението на това, което поетичната 
интерпретация би могла да бъде. […] Китайските поети не могат да правят друго, освен да 

пишат.“[55] 

Но китайското поетично писане не е само въплъщението на една нова връзка между говорене и 
писане. То също включва една модалност на гласа, на огласяване във формата на известна 

псалмовост, на пеене, на играта с тоналните акценти, характерни за китайския език. „Има нещо, 
което създава чувството, че те не са ограничени до там; това е, че те пеят; това е, че те 

модулират; това е, че там има това, което Франсоа Ченг каза пред мен, а именно един тонален 

контрапункт, една модулация, която прави така, че то да пее.“[56] 

Отчитайки новите дименсии на казването в новата употреба на означаващото, която 

интерпретацията прави възможна, за Лакан става възможно да скъса със Сосюровата концепция 
за знака и лингвистиката, произтичаща от там. „Лингвистиката все още е наука, която, бих казал, 

е много зле ориентирана. Ако лингвистиката се е въздигнала, това е в степента, в която някой си 
Роман Якобсон е поставил въпроса за поетиката по един директен начин. Метафората и 

метонимията имат приложение в интерпретацията само доколкото те могат да вкарат нещо друго 

в игра. И това друго нещо, което те вкарват в игра, е това, което тясно обвързва звук и 
значение.“[57] Използването на метафората и метонимията от психоаналитика няма обаче 

същата цел като тази на поета, който цели един естетически ефект, който освобождава едно 

принадено наслаждение, което му е присъщо. 

Също както с вицовете, психоаналитикът трябва да цели етиката, с други думи наслаждението. 

„Това е дори от каквото се състои вицът, той се състои от използването на една дума различно 
от употребата, за която е създадена. В случаят с фамилионер-а думата е малко смачкана, но 

точно в това смачкване се състои нейният оперативен ефект.“[58] Новата поезия, която Лакан 
създава през интерпретацията, не е свързана с красотата, а тя засяга наслаждението, както вицът 

отключва особено принадено наслаждение. „Ние нямаме нищо красиво да кажем. Един различен 
резонанс е в залог, основан върху вица. Един виц не е красив, той зависи от една двусмислица 

или, както Фройд каза, от една икономика.“[59] 

http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn51
http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn52
http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn53
http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn54
http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn55
http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn56
http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn57
http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn58
http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=285:interpretatziyata-ot-istina-kam-sabitie&catid=25&lang=bg&Itemid=161#_ftn59


Тази нова употреба с тази нова цел дефинира много добре означаващото за едно ново 

използване, дори и възможността да се произведе споменатото ново означаващо. „Защо някой 
не измисля ново означаващо? Нашите означаващи са винаги получени. Например означаващо, 

което, като реалното, няма ефект на значение. Никой не знае, може да бъде плодотворно. Може 

да бъде плодотворно, може да бъде средство, средство за шокиране най-малко.“[60] 

Новото означаващо издига акта на казване [le dire] до нивото на събитие, като симптома. 

„Забележете, аз не казах говорене [la parole], аз казах акта на казване [le dire], не всяко говорене 
е акт на казване [un dire], ако случаят не беше такъв, всяко говорене би било събитие, което не 

е случаят, иначе никой не би говорил за празно говорене. Един акт на казване, un dire, е от 
порядъка на събитието.“[61] Силата, която Лакан придава на тази нова употреба на 

означаващото, въздейства директно върху симптома. В това отношение той използва един 
любопитен израз, като говори за изгасяване [éteindre] на симптома. „Доколкото една точна 

интерпретация изгасява симптома, дотолкова истината се характеризира като поетична.“[62] 

Как можем да разбираме този глагол изгасяване. Аз бих предложил да се върнем към „Духовното 
огледало“, с което започва нашият текст и да прочетем отново изречението, което засяга 

въздействието на казването [le dire] и в което проблясъкът на светлината и изгасването на 
светкавицата са обвързани: „Когато човек, който търси да изпразни себе си от всякакви мисли, 

напредва в лишения от сянка проблясък на въображаемото пространство, въздържайки се дори 

да очаква какво ще възникне от него, едно матово огледало му показва една повърхност, която 
не отразява нищо.“[63] Новото означаващо се вписва в една повърхност, където никакъв 

проблясък на значение не се вписва. То остава една чиста следа на извън смисъл, която най-

накрая изгасява фалшивите блещукания на вярата в симптома. 
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