
V. Pragnienie trzeba rozumieć literalnie. 
1. Powiada się obecnie, że ostatecznie sen jest tylko snem [22]. Czy fakt, że Freud rozpoznał w 

nim pragnienie jest niczym? 
Pragnienie, a nie tendencje. Gdyż trzeba przeczytać Traumdeutung, żeby wiedzieć, co Freud 

nazwał pragnieniem.  
Należy zatrzymać się przy wyrazie Wunsch – i jego angielskim odpowiedniku Wish – aby 

odróżnić je od pragnienia, kiedy hałas zmoczonej petardy, który towarzyszy ich pojawieniu się, wcale 
nie przywodzi na myśl pożądliwości. Oba wyrażenia odpowiadają francuskiemu vœu, życzeniu. 

Życzenia te mogą być religijne, nostalgiczne, przekorne, figlarne. Pani może mieć sen, 
powodowany niczym innym, jak pragnieniem dowiedzenia Freudowi – który przedstawił jej teorię, że 
sen jest pragnieniem – że się myli. Punktem do zapamiętania jest, że pragnienie to artykułuje się w 
przebiegłym dyskursie. Lecz niemniej ważnym jest zauważyć konsekwencje tego, że Freud zadowolił się 
rozpoznaniem pragnienia snu i potwierdzenia jego prawidła, dla tego, co pragnienie oznacza w jego 
myśli. 

(183) Zwiększa jeszcze swoją ekscentryczność, gdyż sen o karaniu może wedle własnego uznania 
oznaczać pragnienie tego, za co gani kara. 

Nie zatrzymujmy się na etykietkach szufladek, chociaż wielu myli je z owocami nauki. 
Czytajmy teksty; śledźmy myśl Freuda w meandrach, które nam narzuca i nie zapominajmy, że chociaż 
sam żałował używania ich ze względu na ideał dyskursu naukowego, utrzymuje, że był do nich 
zmuszony przez swój obiekt1 [badań]. 

Widzimy zatem, że obiekt ten jest dokładnie taki sam jak owe meandry, ponieważ na 
pierwszym zakręcie swojego dzieła, mówiąc o marzeniu sennym histeryczki,  dochodzi do stwierdzenia, 
że, przez przemieszczenie, a ściślej rzecz ujmując przez aluzję do pragnienia innej kobiety, zaspokaja 
się tam pragnienie z poprzedniego dnia, podtrzymywane na swojej pierwszorzędnej pozycji przez 
pragnienie, które rzeczywiście jest z innego porządku, ponieważ Freud klasyfikuje je, jako pragnienie 
posiadania nieusatysfakcjonowanego pragnienia [7]2. 

Policzmy ilość odniesień, które tutaj oddziałują, aby wynieść pragnienie do geometrycznie 
wzrastającej potęgi. Jeden wykładnik nie wystarczy, aby określić jego stopień. Trzeba by bowiem 
rozróżnić dwa wymiary w tych odniesieniach: pragnienie pragnienia, inaczej mówiąc, pragnienie 
znaczone pragnieniem (u histeryczki, pragnienie posiadania niespełnionego pragnienia jest znaczone 
jej pragnieniem kawioru: pragnienie kawioru jest jego znaczącym), wpisuje się w rejestr odmienny od 
pragnienia zastępującego pragnienie (we śnie, pragnienie wędzonego łososia właściwe przyjaciółce 
zastępuje pragnienie kawioru pacjentki, co stanowi podstawienie jednego znaczącego za inny 
znaczący)3.  

 
2. To, co znajdujemy tym samym, nie jest w żadnej mierze mikroskopijne, podobnie jak nie 

potrzeba mieć specjalnych przyrządów, aby rozpoznać, że liść ma te samy cechy strukturalne co 
roślina, z której pochodzi. Widząc samą roślinę (184) oskubaną z liści, od razu wie się, że liść jest 
najprawdopodobniej częścią rośliny, a nie kawałkiem skóry. 

Pragnienie z marzenia sennego histeryczki – ale równie dobrze jakikolwiek mały kawałek 
niczego na tym miejscu w tekście Freuda – streszcza wszystko o czym mówi książka o tak zwanych 
nieświadomych mechanizmach – kondensacji, ześlizgnięciu, etc. – potwierdzając ich wspólną 
strukturę: czyli relację pragnienia z tym zna(czni)kiem językowym, który wyróżnia freudowską 
nieświadomość i decentruje nasze pojęcie podmiotu. 

Myślę, że moi uczniowie docenią dostęp, jaki daję tu do podstawowej opozycji pomiędzy 
znaczącym a znaczonym, przez co udowadniam, skąd wypływają moce języka, jednocześnie dając im do 
myślenia poprzez stworzenie tego ćwiczenia. 

Przypomnę automatyzm praw, przez które artykułują się w łańcuchu znaczącym: 
a) substytucja jednego terminu innym terminem, aby wytworzyć efekt metafory, 
b) połączenie jednego terminu z drugim, aby wytworzyć efekt metonimii [17]. 
Stosując je tutaj, obserwujemy, wyłonienie się tego, że ponieważ w śnie naszej pacjentki 

wędzony łosoś – obiekt pragnienia jej przyjaciółki – jest jedyną rzeczą, którą może podać, Freud, 
formułując, że wędzony łosoś zastępuje tutaj kawior, który uważa z resztą za znaczącego pragnienia 
pacjentki, proponuje nam marzenie senne jako metaforę pragnienia. 

                                                           
1 Patrz List 118 (11 IX 1899) do Fliessa w : „Aus den Anfängen”, Imago pub., Londyn. 
2 Oto sen, zapisany z opowiadania pacjentki na stronie 152 z „G.W.”, II-III: „Chcę zaprosić gości na kolację. Ale zostało mi 
jedynie trochę wędzonego łososia. Zamierzam pójść na zakupy, kiedy przypominam sobie, że jest niedziela po południu i że 
wszystkie sklepy są zamknięte. Myślę sobie, że zadzwonię do kilku dostawców. Ale telefon jest uszkodzony. Muszę więc 
zrezygnować z mojej ochoty zaproszenia gości na kolację.” 
3 Freud uzasadnia tutaj histeryczną identyfikację, precyzując, że wędzony łosoś odgrywa w tym przypadku tę samą rolę, jaką 
odgrywa kawior dla pacjentki. 



Ale czym jest metafora jak nie pozytywnym efektem sensu, czyli pewnym przejściem podmiotu 
do sensu pragnienia? 

Pragnienie podmiotu przedstawione tu jako to, co implikuje jego dyskurs (świadomy), to 
znaczy jako przedświadome – co jest oczywiste, ponieważ mąż pacjentki jest gotowy zaspokoić jej 
pragnienie, ale pacjentce, która przekonała go o istnieniu tego pragnienia, zależy na tym, by nic w tej 
mierze nie czynił. I tu trzeba być Freudem, żeby wyartykułować to jako pragnienie niezaspokojonego 
pragnienia –pozostaje potrzeba pogłębienia sprawy, aby dowiedzieć się co takie pragnienie oznacza w 
nieświadomym. 

Tymczasem, sen nie jest nieświadomym, ale jak mówi Freud, jego królewską drogą. Co 
potwierdza nam, że działa ono właśnie poprzez efekt metafory. Sen odkrywa właśnie ten skutek. Dla 
kogo? Powrócimy do tego później. 
(185) Odnotujmy na razie, że pragnienie, będąc znaczonym jako nieusatysfakcjonowane, jest 
znaczone poprzez znaczący: kawior, o tyle, o ile znaczący je symbolizuje jako coś niedostępnego, ale 
kiedy tylko pragnienie to ześlizguje się w kawior, pragnienie kawioru staje się jego metonimią – która 
stała się konieczna przez brak w byciu, w którym się utrzymuje. 

Metonimia, jak was tego nauczam, jest efektem, który stał się możliwy, ponieważ nie ma 
znaczenia [signification], które by nie odsyłało do innego znaczenia, w którym tworzy się ich 
najbardziej wspólny mianownik, to znaczy, odrobina sensu (często mylona z czymś nic nie znaczącym). 
Odrobina sensu, jak mówiłem, która ukazuje się u podstaw pragnienia i nadaje mu akcent perwersji, 
którą kusi zadenuncjować w obecnym przypadku histerii. 

Prawdą tego pozoru jest to, że pragnienie jest metonimią braku w byciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7] Freud (Sigmund), Bruchstück einer Hysterie-Analyse (Dora), ukończony 24 stycznia 1901 r. (vide 
list 140 z „Aus den Anfängen, korespondencja z Fliessem opublikowana w Londynie): GW, V, vide s. 
194-195. – A cause of hysteria, SE, VII, s. 35-36. 
[22] La P.D.A., por. od str. 133 (reedukacja emocjonalna), str. 133 (opozycja P.D.A. wobec Freuda w 
dotycząca istotności pierwotnej relacji dwójkowej), str. 132 (wyzdrowienie „poprzez wnętrze”), str. 135 
(„tym, co się liczy... nie jest tyle to, co analityk mówi lub robi, lecz to, kim jest”) oraz str. 136, etc., 
passim, i jeszcze str. 162 (odnośnie odprawiania pacjenta na końcu leczenia), str. 149 (na temat snu). 


