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J. Lacan: Seminarium IV „Relacja z obiektem” 1956-1957 

rozdz. VIII Dora i Młoda Homoseksualistka. 

(lekcja z 23 stycznia 1957 r.1) 

Napór symboliczny przeniesienia. 

Ojciec mogący, ojciec niemogący2. 

Miłość, brak i dar. 

Dora pomiędzy pytaniem i identyfikacją. 

Metonimia perwersyjna, metonimia neurotyczna. 

Ten zeszyt, drugi numer przeglądu „Psychoanaliza”, zawiera teksty, które pozwolą wam znaleźć 

nowe podejście do logiki, do jej odnajdywania tam, gdzie się ona żywo znajduje, to znaczy w naszej 

praktyce. Czynię aluzję do naszej słynnej gry w „parzyste i nieparzyste” i odsyłam Was do wstępu, jaki - 

jak zobaczycie - dałem do mojej lekcji na temat „Skradzionego listu”3. 

Trzy czasy subiektywności, jako będącej w relacji do frustracji - pod warunkiem, że tę ostatnią 

rozumiemy w znaczeniu braku obiektu - łatwo je odnajdziecie, jeśli wcześniej zastanowicie się nad 

pozycją zerową problemu, nad opozycją, ustanowieniem czystego symbolu, mniej więcej obecności lub 

nieobecności, co jest niczym więcej niż obiektyzowalną pozycją danej w grze. 

Drugi czas jest do odnalezienia w fakcie, że deklaracja, którą czynicie mówiąc „parzysty” lub 

„nieparzysty”, jest rodzajem domagania, poprzez które umieszczacie się w położeniu bycia lub nie bycia 

wynagrodzonym odpowiedzią innego, ale jako że ma on już w rękach kostki do gry, to już nie zależy od 

niego, czy to, co ma on w rękach usatysfakcjonuje czy nie wasze domaganie. Macie tu więc drugie 

stadium związku dualnego, jako zakładającego wołanie i odpowiedź, na bazie której tworzy się poziom 

frustracji. Widzicie jednocześnie charakter tego – ulotny i literalnie niemożliwy do zaspokojenia. 

Jeśli gra ma was czymś zainteresować, to oczywiście tym, że wprowadzacie jej trzeci wymiar, 

który nadaje jej sens, ten odnoszący się do prawa, w formie, która jest zawsze utajona w czasie gry. O co 

bowiem chodzi z punktu widzenia domagającego się? Od innego jest naturalnie, w każdym momencie, 

oczekiwane dbanie o prawidłowość, inaczej mówiąc prawo, od czego w tym samym czasie próbuje on się 

wymigać. Od instancji prawa, prawidłowości rozumianej jako możliwa, ten, kto proponuje ukrytą część 

gry, ciągle próbuje się wymigać, czyniąc je [prawo] odpowiedzialnym za początek. To w tym momencie 

powstaje to, co jest fundamentalne w grze, i to, co jej nadaje jej intersubiektywne znaczenie, sytuując je 

w wymiarze już nie dualnym, ale troistym. 

To na tym podstawowym wymiarze opiera się znaczenie mojego tekstu, że jest konieczne 

wprowadzenie trzech czasów, aby mogło się zacząć artykułować coś, co jest podobne do prawa. To za 

tymi trzema intersubiektywnymi czasami będziemy podążać, aby spróbować zobaczyć, w jaki sposób 

obiekt pojawia się w łańcuchu symbolicznym. 

To do tego momentu dotarliśmy poprzednim razem, w historii naszego przypadku 

homoseksualności kobiecej. 

1. 

Dotarliśmy w tej sprawie do czegoś, co nazwałem trzecim czasem, to znaczy czasem, który 

powstał w sposób, który wam streszczę, biorąc za punkt wyjścia pierwszą z brzegu sytuację, jako sytuację 

wyjściową. 

To już jest, zauważcie, zrobienie ustępstwa na rzecz progresywnego punktu widzenia, raczej niż 

uznanie podporządkowania chronologicznego przeszłości wobec teraźniejszości. Robimy to, aby uprościć 

sprawy zbliżając się do tego, co się zdarza zwykle w dialektyce frustracji, nie zapominając, że żeby ją 

zwięźle ogarnąć, to znaczy bez rozróżniania planu realnego, wyobrażeniowego i symbolicznego, 

dochodzi się do impasów, co mam nadzieję tym bardziej odczujecie, im dalej będziemy się posuwać. 

Ale na razie, podejmiemy próbę ustanowienia zasad relacji pomiędzy obiektem i - z drugiej strony 

- konstytucją łańcucha znaczącego. 

Mamy pozycję młodej dziewczyny, gdy znajduje się ona jeszcze w okresie dojrzewania 

płciowego. Pierwsze określenie struktury wyobrażeniowej i symbolicznej tej pozycji powstaje w sposób 

                                                           
1 W wyd. oryginalnym Seuil, Paris 1994. – przyp. tłum. 
2 W języku francuskim słowo impuissant znaczy bezsilny, bezwładny, bezowocny; w przenośni i w terminologii medycznej 

określa impotencję. W polskim wydaniu przypadku Dory użyto określeń: potentat i impotentny – przyp. tłum. 
3 „Skradziony list” nowela E.A. Poe z 1844 r. – przyp. tłum. 
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klasyczny, jak to zakłada teoria. Równoważność penis wyobrażeniowy - dziecko ustanawia podmiot jako 

matkę wyobrażeniową w relacji do tego „poza” jakim jest ojciec, interweniujący jako funkcja 

symboliczna, to znaczy jako ten, który może dać fallusa. Moc ojca jest więc nieświadoma. Jesteśmy u 

schyłku kompleksu Edypa, i ojciec, jako ten, który może dać dziecko, jest nieświadomy. 

 

S Matka wyobrażeniowa    ego i(a) Dziecko realne 

 

obiekt a  Penis wyobrażeniowy (-) A Ojciec symboliczny Rys. Młoda 

homoseksualistka4 

 

W tym fatalnym - jeśli można tak powiedzieć - momencie, ojciec interweniuje w realnym, aby dać 

dziecko matce, to znaczy czyni z tego dziecka, wobec którego podmiot [Młoda homoseksualistka] jest w 

relacji wyobrażeniowej, realne dziecko. Coś się realizuje, co jest przez nią nie do zniesienia w pozycji 

wyobrażeniowej, w jakiej ona je umieściła. To poziom drugiego czasu. Interwencja ojca realnego na 

poziomie dziecka, z powodu którego ona [podmiot] poczuła się zawiedziona, powoduje przekształcenie 

całego równania, które przedstawia się odtąd w następujących terminach: ojciec wyobrażeniowy, dama, 

penis symboliczny. 

S Dziecko      ego i(a) Dama realna 

 

 

 

 

 

obiekt a  Ojciec wyobrażeniowy (-)   A Penis symboliczny 

Rys. Młoda homoseksualista (2)5 

Poprzez rodzaj inwersji, relacja podmiotu z ojcem, usytuowanym w porządku symbolicznym, 

przechodzi w kierunku relacji wyobrażeniowej. Inaczej mówiąc, następuje tu projekcja formuły 

nieświadomej, tej z pierwszego zrównania, w relację w cudzysłowiu perwersyjną, relację wyobrażeniową 

wobec damy. To jest poziom trzeciego czasu. 

 

S Dziecko      ego i(a) Dama 

 

 

 

 

 

Od Ojca  do Damy  

                                                           
4 Ten rysunek pochodzi z rozdziału VII, ale został tu umieszczony jako ilustracja dla wywodu Lacana – przyp. tłum. 
5 Ten rysunek pochodzi z rozdziału VII, ale – analogicznie - został tu umieszczony jako ilustracja dla wywodu Lacana – przyp. 

tłum. 
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obiekt a  Ojciec wyobrażeniowy   A Penis 

symboliczny 

Rys. Młoda homoseksualistka (3) 

Po pierwszym zastosowaniu formuł, pojawia się bez wątpienia enigmatyczna pozycja terminów 

będących w grze. Te terminy narzucają określoną strukturę, tzn. jeśli zmienimy pozycję jednego z nich, 

musimy zmienić pozycje innych terminów, a miejsca te nie są nigdy bez znaczenia. Znaczenie tego daje 

nam analiza. 

Co mówi nam Freud w kluczowym momencie tej analizy? W ramach koncepcji, którą przyjął 

odnośnie pozycji, o którą chodzi i w ramach interwencji, której dokonał w oparciu o swoją koncepcję, 

wykrystalizował on pozycje pomiędzy sobą i pacjentką w sposób, który nie jest satysfakcjonujący, 

ponieważ – jak sam zauważa – to w tym momencie przerywa się relacja analityczna. Czego by Freud o 

tym nie myślał, trudno by było przypisać wszystko impasowi pozycji chorej. To raczej jego interwencja, 

jego koncepcja, jego uprzedzenia dotyczące tej pozycji za tym stoją.  

Przypomnijmy czym jest ta pozycja i jak Freud nam ja formułuje. Mówi nam on, że opór chorej 

był nie do przezwyciężenia. Freud dostrzega te opory w szczególności we śnie, który - paradoksalnie - 

powinien dawać nadzieję, że sytuacja się normalizuje. Bo jest to sen, w którym nie chodzi o nic innego 

niż o spotkanie, conjugo6, płodne małżeństwo. Pacjentka jest w nim oddana idealnemu związkowi i ma z 

niego dzieci. Sen manifestuje pragnienie, które idzie w kierunku tego, co według Freuda, a co najmniej 

społeczeństwa reprezentowanego tu poprzez rodzinę, może być najlepsze jako podstawa do leczenia. 

Wyposażony w to, co pacjentka mu mówi o swojej pozycji i o swoich intencjach, Freud - będąc 

daleko od literalnego potraktowania tekstu snu – nie widzi w nim nic innego jak tylko przebiegłość 

pacjentki, mającą na celu by go oszukać, a dokładnie by go jednocześnie łudzić i pozbawiać złudzeń, tak 

jak w tej sytuacji, którą przywołałem ostatnio, intersubiektywnej gry zgadywania. 

Powoduje to - jak Freud sam zauważa - że można mu postawić pytanie: Ale zaraz, to 

nieświadomość może kłamać? Freud długo zatrzymuje się w tym miejscu, długo nad tym debatuje i dba o 

to, żeby się na ten temat wyraźnie wypowiedzieć. 

Freud przywołuje tu fragment z Nauki o snach7. Analogicznie, przywołuje go w innym miejscu, 

dotyczącym Dory, na temat czego dawałem niedawno - w ślad za raportem Daniela Lagache’a o 

przeniesieniu - małą interwencję, podsumowującą pozycje, w których, jak myślę, należy widzieć ten 

przypadek. 

„Objaśnianie marzeń sennych”, odnośnie relacji pomiędzy pragnieniem nieświadomym i 

pragnieniem przedświadomym, wprowadza porównanie pomiędzy kapitalistą a przedsiębiorcą. 

Pragnienie przedświadome jest przedsiębiorcą snu, ale sen nie miałby w sobie nic wystarczającego, aby 

usytuować go jako reprezentanta tego, co nazywamy nieświadomym, gdyby nie było innego pragnienia, 

[tego] które odpowiada za sedno snu, i które jest pragnieniem nieświadomym. Freud rozróżnia więc 

doskonale oba pragnienia aż do tego momentu, ale nie wyciąga z tego wniosków. A jest tu miejsce, aby 

rozróżnić to, co podmiot wnosi do snu z nieświadomości, od tego, co wnosi czynnik relacji dualnej, który 

bierze się stąd, że podmiot zwraca się do kogoś, kiedy opowiada sen w trakcie analizy. To o to mi chodzi, 

kiedy mówię, że sen, który powstaje w trakcie analizy, zawiera zawsze pewne odniesienie do analityka i 

to odniesienie niekoniecznie i nie zawsze jest nieświadome. 

Cała kwestia sprowadza się do tego by wiedzieć, czy należy położyć akcent na intencje, jakie 

według Freuda zostały w pewien sposób wyrażone przez chorą, te odnośnie igrania z ojcem - tak chora 

sama je formułuje: oszukańcza gra, udawanie poddawania się leczeniu i jednoczesne zachowywanie 

swojej pozycji, czyli wierności wobec damy. Czy to, co się wyraża we śnie powinno być rozpatrywane po 

prostu z perspektywy oszukiwania, to znaczy z perspektywy intencji przedświadomej? 

Nie wydaje się, ponieważ jeśli się temu przyjrzymy z bliska, co widzimy? Bez wątpienia znajduje 

się to w dialektyce oszustwa, ale to co się formułuje w nieświadomości, na pierwszym i trzecim etapie, to 

jest sprowadzone do znaczącego to, co było odwrócone u zarania, czyli własny komunikat [podmiotu] 

                                                           
6 Z jęz. hiszp. conjugo to połączenie różnych elementów w harmonijną całość – przyp. tłum] 
7 Inne tłumaczenie francuskie nazwy dzieła Freuda „Traumdeutung” (w jęz. polskim: „Objaśnianie marzeń sennych”). – przyp. 

tłum. 



Materiał roboczy FPPL na seminarium z Luisem Izcovichem, 13 marca w Warszawie 

 

4 

jako płynący od ojca w formie odwróconej, w formie: ty jesteś moją kobietą8, ty jesteś moim mistrzem, 

będziesz miała ode mnie dziecko. To jest - w momencie wejścia w fazę edypalną lub w sytuacji nie 

rozwiązania kompleksu Edypa - obietnica, na której opiera się wejście dziewczynki w kompleks Edypa. 

To z tego wyszła ta pozycja, a we śnie pojawia się sytuacja, która satysfakcjonuje to pragnienie. Zawsze 

pojawia się ta sama treść w nieświadomości. 

Jeśli Freud się waha wobec tej treści, to - mówiąc precyzyjnie - wynika to z braku dotarcia przez 

Freuda do czystej formuły tego czym jest przeniesienie. W przeniesieniu jest element wyobrażeniowy i 

element symboliczny, a więc jest i wybór, jakiego należy dokonać. Jeśli przeniesienie ma znaczenie i jeśli 

znaczenie ma to, co Freud nam następnie przyniósł w postaci przymusu powtórzenia 

Wiederholungszwang - wokół czego spędziłem rok, żeby pokazać wam, co to może znaczyć – to ma to 

takie znaczenie, że przeniesienie istnieje o tyle, o ile jest w tym napór właściwy łańcuchowi 

symbolicznemu jako takiemu. 

Oczywiście z definicji ten napór, właściwy łańcuchowi symbolicznemu, nie jest przyjmowany do 

wiadomości przez podmiot. Niemniej jednak, poprzez prosty fakt, że się on powtarza i że przechodzi do 

etapu trzeciego, jako istniejący i formułujący się we śnie, pozwala powiedzieć, że ten sen - nawet jeśli 

wydaje się on snem oszukańczym, który odnosi się do wyobrażeniowego i jest w bezpośredniej relacji do 

terapeuty - nie staje się przez to mniej - sam sen - reprezentantem przeniesienia w dosłownym znaczeniu. 

To na to Freud mógł pewnie postawić i interweniować śmiało. Trzeba było, żeby jego rozumienie 

przeniesienia było posadowione na pozycji mniej drgającej i żeby wiedział, że przeniesienie odbywa się 

przede wszystkim na poziomie artykulacji symbolicznej. 

Kiedy mówimy o przeniesieniu, kiedy coś bierze swój sens z tego, że analityk staje się miejscem 

przeniesienia, to dokładnie taki [ma to sens], że chodzi o artykulację symboliczną, a to oczywiście zanim 

podmiot to przyjmie do wiadomości, tak jak to widzimy tu, w tym co jest snem przeniesieniowym. Jeśli 

Freud mimo wszystko zauważa, że produkuje się tu coś z porządku symbolicznego, to nie wyciąga on z 

tego wniosków, ani - tym bardziej - właściwej metody interwencji. 

Ta uwaga nie stosuje się jedynie do tego szczególnego przypadku. Mamy również inny 

przypadek, gdzie problem otwiera się na tym samym poziomie i w taki sam sposób, chociaż Freud robi 

tam błąd zupełnie odwrotny. To przypadek Dory. 

Te dwa przypadki wspaniale się uzupełniają. Krzyżują się jeden z drugim. Po pierwsze dlatego, że 

w każdym z nich ma miejsce pomylenie pozycji symbolicznej z wyobrażeniową, ale w innym kierunku. 

Ale co więcej, ponieważ w ich całkowitej konstelacji, ściśle do siebie nawiązują, jedna się sytuuje wobec 

drugiej w formie od pozytywu do negatywu. Mogę powiedzieć, że nie ma lepszej ilustracji do tezy 

Freuda, że perwersja jest negatywem nerwicy9. 

Trzeba to jeszcze rozwinąć. 

2. 

Przypomnijmy szybko relacje o jakie chodziło w przypadku Dory, ze względu na łączność jaką 

mają one z tymi, które tworzą konstelację obecną w przypadku młodej homoseksualistki. 

W przypadku Dory mamy dokładnie te same postaci: na pierwszym planie ojciec, córka i również 

dama - pani K. Jest to dla nas o tyle frapujące, że tu również wokół damy tworzy się problem, pomimo, 

że sprawa ta jest ukrywana przed Freudem w prezentacji sytuacji przez córkę. 

To jest mała histeryczka, którą mu się przyprowadza z powodu kilku symptomów - bez wątpienia 

drugorzędnych - ale mimo tego znamiennych. 

Sytuacja stała się nieznośna w efekcie pewnego rodzaju demonstracji czy też próby samobójczej, 

która się zakończyła zaalarmowaniem jej rodziny. Ojciec prezentuje ją Freudowi jako chorą i już to 

przyjście po poradę jest elementem, który sam w sobie wskazuje - bez wątpienia - na kryzys w zbiorze 

społecznym, gdzie jakaś równowaga aż dotąd się utrzymywała. Niemniej jednak ta osobliwa równowaga 

została zachwiana już dwa lata wcześniej, z powodu pozycji początkowo ukrywanej przed Freudem, tzn. 

że ojciec miał kochankę w osobie pani K., zamężnej z niejakim panem K. Ta para żyje w relacji typu 

kwartet z parą stworzoną przez ojca i córkę. Matka jest nieobecna w tej sytuacji. 

                                                           
8 W oryginale: tu es ma femme, co znaczy także: ty jesteś moją żoną. Ponadto zdanie: tu es ma femme brzmi tak samo jak 

tuer/tuez ma femme, czyli zabić/zabijcie moją żonę/kobietę. – przyp. tłum. 
9 Nawiązanie do tezy zawartej m.in. w opisie przypadku Dory i w „Trzech rozprawach z teorii seksualnej”. – przyp. tłum. 
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Widzimy już, w miarę postępowania naprzód, kontrast w stosunku do poprzedniej sytuacji. W 

przypadku młodej homoseksualistki bowiem, matka jest obecna, ponieważ to ona zabiera dziewczynie 

uwagę ojca i wprowadza element realnej frustracji, który staje się czynnikiem determinującym formację 

konstelacji perwersyjnej. Z kolei w przypadku Dory, to ojciec wprowadza damę i podtrzymuje jej 

istnienie, w czasie gdy w poprzednim przypadku [młodej homoseksualistki – przyp. tłum.], to córka ją 

wprowadza. 

To co jest uderzające, to że Dora natychmiast pokazuje wobec Freuda swoje ekstremalnie żywe 

roszczenie wobec uczucia swojego ojca, o którym mówi, że zostało jej ono odebrane przez tę relację. Ona 

od razu pokazuje Freudowi, że od początku wiedziała o istnieniu tej relacji, o jej trwaniu i o jej 

najwyższym znaczeniu dla ojca, ale że nie jest w stanie jej dłużej tolerować. Całej jej zachowanie 

manifestuje jej roszczenie wobec tej relacji. 

Freud robi więc krok, pierwszy krok w doświadczeniu freudowskim, najbardziej decydujący z 

punktu widzenia jego charakteru - mówiąc właściwie  - dialektycznego. Doprowadza on bowiem Dorę do 

następującego pytania – To przeciwko czemu się pani buntuje, jako przeciw bałaganowi, czyż nie jest tym, 

w czym sama brała pani udział? 

W rzeczy samej, Freud bardzo szybko zwraca uwagę, że aż do tego krytycznego momentu, 

pozycja ta była podtrzymywana bardzo skutecznie właśnie przez Dorę. Okazała się ona bardziej niż 

usłużna w tej osobliwej pozycji, była z tym w bardzo bliskim związku, chroniąc rozmowy na osobności 

pary ojca i damy, a nawet podstawiając się za damę i wypełniając jej funkcje, np. zajmując się jej 

dziećmi. 

Gdzie indziej, jeśli pójdziemy dalej w strukturę przypadku, okazuje się nawet, że ma ona bardzo 

specjalny związek z damą, że bywa jej powiernicą i że doszła z nią bardzo daleko w tych zwierzeniach. 

Ten przypadek jest tak bogaty, że można w nim jeszcze wiele odkryć i to szybkie przypomnienie 

w żaden sposób nie może zastąpić uważnej lektury. Zasygnalizujmy między innymi przerwę dziewięciu 

miesięcy, pomiędzy histerycznym symptomem w postaci zapalenia wyrostka robaczkowego i faktem, 

który go ukorzenia, to jest sceną nad jeziorem – co do czego Freud uważa, że to odkrył, ponieważ chora 

podaje mu to na sposób symboliczny, ale jeśli się bliżej przyjrzymy, zorientujemy się, że w 

rzeczywistości chodzi o piętnaście miesięcy. I te piętnaście miesięcy ma sens, ponieważ piętnaście 

znajduje się wszędzie w zasięgu obserwacji, a ten element jest użyteczny dla rozumienia, jako powstały 

na bazie liczb i na wartości czysto symbolicznej. 

Dzisiaj mogę wam jedynie przypomnieć jak formułuje się problem w trakcie badania 

analitycznego. Bez wątpienia Freud orientuje się poniewczasie, że jeśli osiadł na mieliźnie, to z powodu 

oporu pacjentki wobec przyznania, że łączy ją relacja miłosna z panem K., co Freud jej zasugerował całą 

mocą swego wpływu i autorytetu. Freud idzie nawet dalej i pisze w przypisie, że zrobił błąd i że powinien 

był zrozumieć, że to homoseksualny pociąg do pani K. był prawdziwym znaczeniem powstania 

pierwotnej pozycji Dory i jednocześnie powodem jej załamania. Ale ważne jest nie tylko to, że Freud to 

rozpoznaje poniewczasie, ponieważ w całym opisie badania analitycznego możecie przeczytać, że Freud 

się utrzymuje w stanie największej niejasności odnośnie realnego obiektu pragnienia Dory. 

Jakiego sformułowania użyć, by wyartykułować pozycję problemu? A chodzi jeszcze o to, by 

określić tę niejasność, w jakimś sensie nie rozwiązaną. Jest jasne, że pan K. ma kluczowe znaczenie dla 

Dory i że coś takiego jak związek libidynalny z nim zostało utworzone. Jest również jasne, że coś z 

innego porządku, i wielkiej wagi również, gra istotną rolę w każdym momencie, w związku libidynalnym 

Dory wobec pani K. - jak ująć jedno i drugie w taki sposób, który by wyjaśnił i pozwolił zrozumieć 

zarówno rozwój tej przygody miłosnej, jak i momentu, w którym się ona zatrzymuje - jej kryzysu, 

punktu, w którym zachwiana zostaje równowaga? 

Pięć lat temu zrobiłem pierwsze podejście do tego zagadnienia, gdzie w odniesieniu do struktury 

histerycznej wskazywałem, że histeryczka jest kimś kto kocha poprzez pośrednictwo10, i odnajdziecie to 

w całej masie obserwacji, histeryczka jest kimś, czyj obiekt jest homoseksualny – histeryczka podchodzi 

do tego obiektu homoseksualnego poprzez identyfikację z kimś innej płci. To było moje pierwsze, 

powiedzmy kliniczne, podejście do tego zagadnienia. 

Poszedłem dalej. Wychodząc od relacji narcystycznej jako podstawy ja, jako matrycy, 

pierwowzoru Urbild konstytucji tej funkcji wyobrażeniowej, która się nazywa ja, pokazywałem, że 

                                                           
10 W oryginale francuskim „par procuration”, z łac. per procura – przyp. tłum 
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odnajdujemy ślady tego w badaniu. Sytuacja kadryla bowiem nie jest do zrozumienia jak tyko dlatego, że 

ja - tylko ja – Dory, dokonało identyfikacji z figurą męską, że jest ona panem K i że mężczyźni są dla 

niej tyle co możliwymi krystalizacjami jej ja. Innymi słowy, to przez pośrednictwo pana K., o tyle, o ile 

jest ona panem K., z miejsca wyobrażeniowego, które konstytuuje osobę pana K., Dora jest przywiązana 

do osoby pani K. 

Poszedłem nawet jeszcze dalej i powiedziałem, że pani K. jest kimś ważnym – dlaczego? Ona nie 

jest ważna tylko dlatego, że staje się obiektem wyboru spośród innych obiektów. Ona nie jest ważna tylko 

dlatego, że jest obsadzona poprzez funkcję narcystyczną, która leży u podstaw tego zakochania 

Verliebtheit. Nie, tak jak wskazują sny, bo to sny stanowią istotę badania analitycznego analitycznego, 

pani K. to jest pytanie Dory. 

Spróbujmy teraz zapisać to w naszym aktualnym sformułowaniu i usytuować to, co w tej czwórce 

daje się ułożyć, na naszym schemacie. 

Dora jest histeryczką, to znaczy kimś, kto się znalazł na poziomie kryzysu edypalnego i kto 

jednocześnie mógł i nie mógł go przekroczyć. Jest tego powód – a mianowicie taki, że jej ojciec, w 

przeciwieństwie do ojca młodej homoseksualistki, jest impotentem. Całe badanie opiera się na głównym 

wątku impotencji ojca. Nadarza się więc okazja, aby uwydatnić - w sposób szczególnie modelowy - czym 

może być funkcja ojca w relacji do braku obiektu, przez co córka wchodzi w Edypa. Jaka może być 

funkcja ojca jako darczyńcy? 

Sytuacja ta opiera się na rozróżnieniu, którego już dokonałem na temat pierwotnej frustracji 

(pozbawienia), tej, która może powstać w relacji dziecka do matki. Jest tam obiekt, z powodu którego 

dziecko jest sfrustrowane. Ale po frustracji, jego pragnienie utrzymuje się. Frustracja nie jest bez 

znaczenia o tyle, o ile obiekt jako należący do podmiotu, utrzymuje się po frustracji. Matka występuje 

więc w innym rejestrze – ona daje lub nie daje, ale w ten sposób, że to dawanie jest znakiem miłości. 

A teraz ojciec, który jest po to, żeby dać symbolicznie ten brakujący obiekt11. Tu, w przypadku 

Dory, on go nie daje, ponieważ go nie posiada. Niedobór falliczny ojca wyłania się z całego badania 

analitycznego, jako podstawowa kwestia, konstytutywna dla całej pozycji. Ale czy to jest jedyny plan, na 

jakim się znajdujemy? Czy to tak po prostu w relacji do tego braku pojawił się cały kryzys? Prześledźmy 

o co chodzi. Czym jest dawanie? Czyż nie ma w tym innego wymiaru, wprowadzonego do relacji z 

obiektem na poziomie, na którym nabiera ona wymiaru symbolicznego poprzez fakt, że obiekt może być 

dany lub nie? Innymi słowy, czy to kiedykolwiek jest obiekt, który jest dawany? Oto jest pytanie, a my 

widzimy, badając przypadek Dory, jedno z modelowych rozwiązań. 

W rzeczy samej, do tego ojca - od którego nie dostaje ona w sposób symboliczny męskiego daru - 

pozostaje ona bardzo przywiązana; tak przywiązana, że jej historia zaczyna się dokładnie w wieku 

wyjścia z Edypa, z całą serią zdarzeń histerycznych wyraźnie powiązanych z manifestacjami miłości 

wobec tego ojca, który w tym momencie, bardziej niż kiedykolwiek, jawi się stanowczo jako ojciec ranny 

i chory, o podkopanych siłach witalnych. Miłość, jaką ona ma wobec tego ojca ma więc charakter 

obejmujący i ściśle powiązany z faktem jego redukcji. 

Mamy tu więc bardzo jasne rozróżnienie. To co wkracza do relacji miłosnej, to co jest domagane 

jako znak miłości, nie jest nigdy czymś, co wykracza poza wartość znaku. Albo, żeby pójść dalej, nie ma 

większego możliwego daru, większego znaku miłości, niż danie tego, czego się nie ma. Ale zauważmy, 

że wymiar daru nie istnieje bez wprowadzenia prawa. Jak nam potwierdzają rozmyślania socjologiczne, 

dar jest czymś co cyrkuluje, dar jaki dajecie, jest zawsze darem, jaki otrzymaliście. Ale kiedy chodzi o 

dar pomiędzy dwoma podmiotami, cykl darów przychodzi jeszcze z innego miejsca, ponieważ relację 

miłości ustanawia to, że dar jest dawany - jeśli można tak powiedzieć - po nic. 

Nic za nic, to jest zasada wymiany. Ta formuła, jak każda formuła w której pojawia się 

dwuznaczne nic, wydaje się nawet być formułą korzyści, ale jest także formułą czystej darmowości. W 

                                                           
11 Dać coś symbolicznie to znaczy, dać coś nie w sposób realny, ani nawet wyobrażeniowy - zgodnie ze słowami Lacana 

odnośnie fallusa, że jest to tajemniczy obiekt matczynej jouissance. Córka chce, żeby ojciec był mogącym dać jej obiekt, 

innymi słowy, żeby był przez matkę uznany jako go mający i mogący go dać. Seminarium IV to seminarium z epoki nauczania 

Lacana o metaforze ojcowskiej, a więc zakładając, że ojciec jest dawcą fallusa, pytanie tego paragrafu dotyczy tego, czy ojciec 

go nie daje bo nie chce, czy bo nie może. W przypadku Dory ojciec nie może, więc ona konstruuje - histerycznie - ojca, który 

mógłby go dać i od którego ona mogłaby go dostać. Oczywiście, ojciec, który nie jest impotentem, ojciec który jest nosicielem 

tajemniczego obiektu matczynej jouissance, mógłby dać, a też nie daje, i to obliguje córkę do odwrócenia się od ojca i 

domagania się tego od innego. – przyp. tłum. na podstawie konsultacji merytorycznych Marca Straussa z EPFCL. 
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darze miłosnym, coś jest dawane za nic, które może być tylko niczym. Innymi słowy, to co czyni dar, to 

że podmiot daje coś w sposób darmowy, zwłaszcza, że za tym, co daje jest wszystko to, czego mu 

brakuje, to, co podmiot poświęca poza tym, co ma. On w tym idzie zresztą od pierwotnego daru, tego, co 

się odbywa u podstaw ludzkich wymian w formie potlatch12. 

Wyobraźmy sobie podmiot obładowany wszelkimi możliwymi dobrami, wszystkimi bogactwami, 

podmiot, który ma wszystko, co można mieć. Dar od niego nie będzie miał żadnej wartości jako znak 

miłości. Wierzący wyobrażają sobie, że kochają Boga, bo Bóg jest uznawany za kogoś, kto ma absolutną 

pełnię, jest przepełniony byciem. Ale jeśli uznanie boga, który byłby wszystkim, jest do pomyślenia, to 

dlatego, że u podstaw wszelkiej wiary, jest zawsze to coś, co zostaje – to bycie, które jest ujmowane jako 

wszystko, ale brakuje mu bez wątpienia tego, co podstawowe dla każdego bycia, to jest istnienia. U 

podstaw wszelkiej wiary w boga jako doskonale i całkowicie wspaniałomyślnego, jest to nie wiem co, 

czego mu zawsze brakuje, i co powoduje, że możemy jednakże zawsze zakładać, że on nie istnieje. Nie 

ma więc żadnego innego powodu, by kochać Boga, jeśli nie ten, że on być może nie istnieje. 

To co jest pewne, to, że Dora jest w momencie, w którym kocha swojego ojca. Kocha go - 

mówiąc precyzyjnie - za to, czego on jej nie daje. Cała ta sytuacja jest nie do pomyślenia poza tą 

pierwotną pozycją, która się utrzyma aż do końca. A teraz jest do pomyślenia jak ona mogła być 

podtrzymywana, tolerowana, wziąwszy pod uwagę, że ojciec się angażuje wobec Dory w coś innego i że 

Dora zdaje się nawet to wprowadzać. 

Nasza uwaga spoczywa na następującej troistości – ojciec, Dora, pani K. 

 

    

pani 

K. 

Dora Ojciec  

Rys. DORA 

 

Cała sytuacja układa się tak, jakby Dora miała sobie zadać pytanie – Co mój ojciec kocha w pani 

K.? pani K. prezentuje się jako coś, co ojciec może kochać poza nią samą. To, do czego Dora się 

przywiązuje to coś, co jest kochane przez jej ojca w innej, jako coś o czym ona nie wie czym to jest. 

To jest bardzo zgodne z tym, co zakłada cała teoria obiektu fallicznego, to znaczy, że podmiot 

kobiety nie może wejść w dialektykę porządku symbolicznego inaczej niż przez dar fallusa. Realna 

potrzeba, która wynika z organu kobiecego jako takiego, z fizjologii kobiety, nie była negowana przez 

Freuda, ale on nigdy nie pozwolił mu jako takiemu przystąpić do ustanowienia pozycji pragnienia. 

Pragnienie dotyczy fallusa jako tego, który ma być otrzymany jako dar. W tym celu trzeba aby fallus, 

nieobecny lub obecny gdzie indziej, został wyniesiony do poziomu daru. I to o tyle, o ile jest wyniesiony 

do godności obiektu daru, on wprowadza podmiot w dialektykę wymiany, która unormuje wszystkie 

pozycje, aż do i włącznie z tymi zasadniczymi zakazanymi, które stanowią podstawę generalnego ruchu 

wymiany. To wewnątrz tego potrzeba realna, której istnienia Freud nie negował, związana z organem 

kobiecym, odnajdzie swoje miejsce i swoją satysfakcję na boku, ale nie jest ona oznaczona symbolicznie, 

jako coś co ma znaczenie, jest zawsze zasadniczo wobec siebie samej problematyczna, umieszczona 

przed jakimś przejściem symbolicznym. 

To właśnie o to chodzi w czasie przeglądania wszystkich symptomów w czasie badania 

analitycznego. Dora zadaje sobie pytanie – Czym jest kobieta? I to dlatego, że pani K. ucieleśnia funkcję 

kobiecą jako taką, jest ona dla Dory reprezentacją tego, w co Dora się wpisuje będąc pytaniem. Dora jest 

na ścieżce związku dualnego z panią K., czy też pani K. jest tym, co jest kochane poza Dorą i to dlatego 

sama Dora czuje się zainteresowana tą pozycją. pani K. wprowadza w czyn to, czego ona, Dora, nie może 

                                                           
12 Potlacz z ang. potlatch, w języku czinuk znaczy "karmić", "spożywać". Jest to ceremonia przeprowadzana wśród plemion 

Indian Ameryki Północnej, żyjących na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Uczestniczący w tym obrzędzie oddawał 

innym lub niszczył należące do siebie dobra materialne, aby zachować lub podnieść swój status społeczny. Bezpośrednim 

celem potlaczu było wywołanie u gości poczucia poniżenia. Ci mogli bronić się, składając gospodarzowi kontr-dary bądź 

niszcząc je. To z kolei nakręcało spiralę wymiany coraz liczniejszych i cenniejszych dóbr (głównie derki, olej i miedziane 

blaszki). W skrajnych sytuacjach potlacz kończył się spaleniem chaty gospodarza. Przed zniszczeniem zbyt dużej ilości dóbr 

chroniła zasada, która zabraniała wodzowi uszczuplenia swojego majątku w stopniu mogącym zagrozić dobrobytowi wioski. – 

przyp. tłum. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plemi%C4%99
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ani wiedzieć ani znać z tej sytuacji, gdzie ona nie potrafi się ulokować. To, co jest kochane w byciu, jest 

poza tym czym ono jest, tzn. koniec końców jest tym, czego mu brakuje. 

Dora sytuuje się gdzieś między swoim ojcem i panią K. dlatego, że jej ojciec kocha panią K. Tak 

długo jak jej ojciec kocha panią K., Dora czuje się usatysfakcjonowana, oczywiście pod warunkiem, że ta 

pozycja jest podtrzymywana. Ta pozycja jest zresztą symbolizowana na tysiąc sposobów. Także wtedy, 

kiedy ojciec impotent dopełniony przez wszystkie środki daru symbolicznego - w tym dary materialne - 

w relacji do tego, czego nie realizuje jako męską obecność, przy okazji obdziela tymi korzyściami 

również Dorę, poprzez hojność, która obejmuje zarówno kochankę jak i córkę, i w ten sposób powoduje 

również bycie tej ostatniej w tej pozycji symbolicznej. 

Niemniej jednak, to jeszcze nie wystarcza i Dora próbuje przywrócić dostęp do pozycji 

manifestowanej poprzez znaczenie przeciwne. Chcę powiedzieć, że Dora już nie wobec ojca, ale wobec 

kobiety, którą ma przed sobą, wobec pani K., próbuje odtworzyć sytuację trójkątną. To tu interweniuje 

pan K., przez co trójkąt może się faktycznie zamknąć, ale w pozycji odwróconej. 

 

pan K. 

     

 

pani 

K. 

Dora Ojciec  

Rys. DORA (2) 

Z racji na zainteresowanie swoim pytaniem, Dora uznaje pana K. jako uczestnika tego, co 

symbolizuje stronę pytania w obecności pani K., to znaczy adorację, wyrażoną jeszcze poprzez wolne 

skojarzenie, bardzo symboliczne, pani K. z Madonną Sykstyńską. pani K. jest obiektem adoracji 

wszystkich tych, którzy ją otaczają, i to jako uczestniczka tej adoracji sytuuje się ostatecznie Dora w 

relacji do niej. pan K. jest sposobem, w jaki ona normuje tę pozycję, próbując zintegrować z resztą 

obwodu element męski. 

Kiedy ona go policzkuje? Nie wtedy, kiedy on jej nadskakuje czy kiedy mówi, że ją kocha. Nawet 

nie wtedy, kiedy on zbliża się do niej w sposób nieznośny dla histeryczki. To w momencie, kiedy on jej 

mówi – Ich habe nichts an meiner Frau13. Formuła niemiecka ma szczególną siłę wyrazu, jest 

szczególnie nośna, jeśli przydamy słowu nic całą jego wagę. To co on jej mówi, w gruncie rzeczy usuwa 

go z tak skonstruowanego obwodu, który w efekcie tego przyjmuje następującą postać: 

 

S pani K. pytanie   ego i(a) pan K. z którym Dora się 

identyfikuje 

 

obiekt a Dora    A Ojciec zostaje Innym par excellence 

Rys. DORA (3) 

 

Dora może przyjąć co ojciec w niej kocha, i przez nią, to co jest poza, panią K., ale żeby pan K. 

był tolerowany w swojej pozycji, musi zająć funkcję dokładnie przeciwną i równoważącą. To znaczy, że 

Dora jest kochana przez niego poza jego żoną, ale że jego żona jest dla niego czymś. To coś, to jest to 

                                                           
13 Nic mi po żonie - w dosłownym tłumaczeniu z niemieckiego: Mam nic od mojej żony. Użyte w zdaniu słowo Frau znaczy 

nie tylko żona, ale także kobieta.– przyp. tłum. 
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samo co to nic, które jest potrzebne poza - czyli w tym przypadku Dora. On nie mówi, że jego żona jest 

niczym dla niego, on mówi, że ze strony jego żony jest nic. Przyimek an znajdziemy w tysiącach 

niemieckich zwrotów, np. w zdaniu: Es fehlt ihm an Geld14. To jest zażyłość, dołączenie, poza tym czego 

brakuje. Dokładnie to tutaj znajdujemy. Pan K. chce powiedzieć, że nic mu po jego żonie – Moja żona nie 

jest w obwodzie. 

Czym to skutkuje? Dora nie może zaakceptować, że on się interesuje nią, ponieważ się interesuje 

nią. Cała sytuacja zostaje w ten sposób przerwana. Bo jeśli pan K. się interesuje tylko nią, to znaczy że jej 

ojciec interesuje się tylko panią K., w takim razie ona nie może tego dłużej tolerować. Dlaczego? 

W oczach Freuda ona się znajduje w sytuacji typowej. Jak wyjaśnia pan C. Lévi-Strauss w „Les 

structures élémentaires de la parenté”15, wymiana więzi w związkach sprowadza się właśnie do tego – 

Dostałem żonę, jestem dłużny córkę. Właśnie to, co jest zasadą instytucji wymiany i prawa, czyni z 

kobiety czysty obiekt wymiany, ale ona nie integruje się z resztą tego poprzez nic. Innymi słowy, jeśli 

ona sama nie zrezygnowała z czegoś, to znaczy - mówiąc precyzyjnie - z ojcowskiego fallusa, 

rozumianego jako obiekt daru, ona nie może nic dostać, subiektywnie rzecz biorąc, nic innego, to znaczy, 

innego mężczyzny. 

No i właśnie to się teraz dzieje. Dora się stanowczo buntuje i zaczyna mówić – Mój ojciec mnie 

sprzedaje komuś innemu. To jest rzeczywiście świetne i klarowne podsumowanie sytuacji trzymanej do 

tej pory w mroku. Bowiem dla ojca jest to sposób zapłaty za uprzejmość męża pani K., to tolerowanie w 

zawoalowany sposób zalotów, jakie od lat uprawiał on wobec Dory. 

Pan K. okazuje się więc nie być częścią obwodu, w którym Dora mogłaby albo się z nim 

zidentyfikować, albo myśleć, że ona, Dora, jest jego obiektem poza żoną, przez co ona się do niego 

przywiązuje. Te więzi zostają zerwane - bez wątpienia subtelne i dwuznaczne oraz wspierane na tyle by 

pozwolić Dorze być w obwodzie, nawet w sposób niestabilny. Sytuacja się destabilizuje, Dora widzi 

siebie jako ustawioną w roli czystego obiektu i od tego momentu zaczyna mieć postawę roszczeniową. 

Ona oczekuje tego, czym dysponowała do tej pory, kiedy dostawała to - nawet jeśli przez pośrednictwo 

innej - czym jest miłość swojego ojca. Od tego momentu, ponieważ jest ona jej zupełnie odmówiona, ona 

oczekuje wyłącznie jej. 

3. 

Dora i nasza homoseksualistka są więc uwikłane w dwie różne sytuacje i w dwa różne rejestry. 

Jaka tu się pojawia różnica? 

Żeby iść szybko i skończyć na czymś, co to unaoczni, powiem wam to, co potwierdzimy. 

Jeśli prawdą jest, że to, co jest zachowane w nieświadomości naszej homoseksualistki to obietnica 

ojca – Będziesz miała ze mną dziecko i jeśli w jej egzaltowanej miłości do damy, ona pokazuje - jak nam 

to mówi Freud – model miłości kompletnie bezinteresownej, miłości za nic, czy nie widzicie, że to 

wszystko się dzieje tak jakby córka chciała pokazać ojcu czym jest prawdziwa miłość, ta miłość, której 

on jej odmówił? Bez wątpienia jest w nieświadomości podmiotu myśl, że ojciec jest zaangażowany w 

relację z matką, bo znajduje w niej więcej korzyści, i faktycznie ta relacja jest fundamentalna jeśli chodzi 

o wejście dziecka w kompleks Edypa, to znaczy ta przygniatająca przewaga dorosłego rywala. To, co 

córka pokazuje tu ojcu, to jak można kochać kogoś, nie tylko za to, co on ma, ale literalnie za to, czego 

on nie ma, za tego penisa symbolicznego, co do którego ona wie dobrze, że nie znajdzie go u damy, 

ponieważ ona wie bardzo dobrze, gdzie on się znajduje, u jej ojca, który nie jest impotentem. 

Innymi słowy, to co się nazywa - żeby tak rzec - perwersją tego przypadku, wyraża się pomiędzy 

słowami, w kontrastach i aluzjach. To jest sposób mówienia o wszystkim innym, w sposób koniecznie 

zakładający jednocześnie - poprzez ścisłe powiązanie słów użytych w grze - że przedstawiana jest 

kontrapozycja, która jest dokładnie tym, co się chce, aby usłyszane zostało przez innego. Znajdziecie tutaj 

coś, co innym razem nazwałem już wobec was metonimią, która sprowadza się do tego, by dać do 

usłyszenia coś, mówiąc o czymś zupełnie innym. Jeśli nie zrozumiecie w całej rozciągłości tego pojęcia 

                                                           
14 Brakuje mu pieniędzy - w dosłownym tłumaczeniu z niemieckiego: Brakuje mu na pieniądze, brakuje mu do pieniędzy. – 

przyp. tłum. 
15 „Elementarne struktury pokrewieństwa”, wydane we Francji w 1949 roku i nieprzetłumaczone na język polski. – przyp. 

tłum. 
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metonimii, to jest nie do pomyślenia, abyście mieli jakiekolwiek pojęcie o tym, co może chcieć 

powiedzieć perwersja w wyobrażeniowym. 

Metonimia jest zasadą tego, co możemy nazwać, w porządku fikcji i sztuki, realizmem. Powieść, 

która jest stworzona z mnóstwa małych, nic nie mówiących rysów, dostrzegalnych w rzeczywistości, nie 

ma żadnej wartości, jeśli nie powoduje harmonicznego migotania jakiegoś znaczenia, które jest poza tym. 

W ten sposób, na początku „Wojny i pokoju”, powracający temat nagich kobiecych ramion, odsyła do 

czegoś innego. Jeśli wielcy powieściopisarze są znośni, to dlatego, że wszystko to co nam pokazują ma 

swoje znaczenie, wcale nie symbolicznie, nie alegorycznie, ale przez to, co rozbrzmiewa w pewnej 

odległości. Tak samo jest z kinem – kiedy film jest dobry, to dlatego, że metonimicznie. I tak samo, 

funkcja perwersji podmiotu jest funkcją metonimiczną. 

Czy tak samo jest z Dorą, która jest neurotyczką? Jest zupełnie inaczej. Biorąc pod uwagę 

schemat, zauważamy, że w perwersji mamy do czynienia z zachowaniem znaczącym, wskazującym na 

znaczący, który jest dalej w łańcuchu znaczącym, i będący z nim powiązanym niezbędnym znaczącym. 

W przypadku Dory, Dora wzięta jako podmiot, na każdym kroku układa się pod pewną liczbą znaczących 

w łańcuchu. Ona znajduje w tej sytuacji pewnego rodzaju wieczną metaforę. 

Literalnie to pan K. jest jej metaforą, ponieważ Dora nie może nic powiedzieć o tym czym jest, 

Dora nie wie gdzie się usytuować - ani gdzie ona jest, ani do czego ona jest, ani do czego jest miłość. Po 

prostu, ona wie, że miłość istnieje, ona znajduje tego historyzację, w której znajduje swoje miejsce jako 

pytanie. Do ześrodkowania tej kwestii dochodzi poprzez zawartość i artykulację wszystkich jej snów – 

szkatułka na biżuterię, Bahnhof16, Friedhof17, Vorhof18 – które nie znaczą nic innego, jak to pytanie19. 

Krótko mówiąc, kiedy Dora zadaje sobie to pytanie: Co to jest być kobietą?, ona się wyraża, tak jak się 

wyraża, czyli poprzez symptomy. Te symptomy są elementami znaczącymi, o tyle, o ile pod nimi biegnie 

- w wiecznym ruchu - znaczone, czyli sposób, w jaki Dora jest w to wciągnięta i jak się tym interesuje. 

Nerwica Dory nabiera znaczenia jako metaforyczna i jako taka może być rozwiązana. Freud chciał 

w tej metaforze wprowadzić, czy też chciał przeforsować, element realnego - który ma tendencję do 

ponownego instalowania się w każdej metaforze - mówiąc do Dory: To co pani kocha, to jest dokładnie 

to. Oczywiście, coś zmierzało do normalizowania się poprzez wejście do gry pana K., ale to coś pozostało 

na poziomie metaforycznym. 

Dowodem na to jest to zrobienie dziecka Dorze, które miało miejsce po kryzysie zerwania z 

panem K. i w którym Freud cudownie, intuicyjnie, dopatrzył się znaczenia, które było jego własnym. Jest 

to bowiem dziwne poronienie znaczeniowe, które produkuje się po dziewięciu miesiącach, mówi Freud, 

ponieważ mówi to sama Dora, przyznając w ten sposób, że jest to tam jako ciąża. Faktycznie chodzi o 

piętnaście miesięcy, co wykracza poza zwykłe opóźnienie porodu. Jest znaczące, że Dora widzi w tym 

ostatni znak tej relacji, która wiązała ją z panem K. Znajdujemy w tym ekwiwalent jakiegoś rodzaju 

kopulacji, która się przekłada na porządek symboliczny w sposób czysto metaforyczny. Jeszcze raz 

symptom nie jest tu niczym innym niż metaforą. Dla Dory jest to próba ponownego odnalezienia się w 

prawie wymian symbolicznych, w odniesieniu do mężczyzny, z którym się łączy lub rozłącza. 

Natomiast, poród, na który również natykamy się na końcu przypadku młodej homoseksualistki - 

zanim trafia ona w ręce Freuda – objawia się w sposób następujący: nagle rzuca się ona z małego mostku 

kolei. Dzieje się to, gdy ojciec realny pojawia się by po raz kolejny okazać jej swoją irytację i gniew - jest 

to pojawienie się, które sankcjonuje kobieta, która z nią jest, mówiąc, że nie chce jej więcej widzieć. 

Młoda dziewczyna zostaje więc pozbawiona ostatniej deski ratunku. Aż dotąd, była ona już 

wystarczająco ograbiana z tego, co powinno być jej dane, to znaczy z ojcowskiego fallusa, ale znajdywała 

sposób, aby podtrzymać pragnienie poprzez relację wyobrażeniową z damą. Kiedy ta ją odrzuca, nic jej 

już nie wspiera w tym wszystkim. Obiekt jest definitywnie utracony, a to nic, w którym ona się 

ustanowiła, aby pokazać ojcu jak można kochać, nie ma już racji bytu. W tym momencie, ona popełnia 

samobójstwo. 

                                                           
16 Po niemiecku: dworzec, stacja. – przyp. tłum 
17 Po niemiecku: cmentarz. przyp. tłum 
18 Po niemiecku: dziedziniec, ale też babiniec. przyp. tłum 
19 Hof i słowa na nim zbudowane wywodzą się ze słowa „hof” czyli dwór, dworski; „hof” występuje też w związku 

frazeologicznym: „den hof machen” czyli zalecać się. 
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Jak nam podkreśla Freud, ma to również inny sens, ten związany z definitywną utratą obiektu. 

Ten fallus, który jest jej stanowczo odmówiony, doznaje upadku z wysokości, niederkommt20. 

To słowo wskazuje metonimicznie ostatnie słowo, słowo samobójstwo, w którym wyraża się u 

homoseksualistki to o co chodzi, i co jest jedyną, niepowtarzalną sprężyną całej jej perwersji, to znaczy - 

zgodnie z tym, co Freud wiele razy twierdził odnośnie patogenezy21 pewnego typu żeńskiego 

homoseksualizmu – wyjątkowo stała i silna miłość do ojca. 

 
Tłumaczenie i przypisy Anna Wojakowska-Skiba 

                                                           
20 Lacan za Freudem podkreśla w języku niemieckim dwuznaczność słów związanych z popełnianiem samobójstwa: zatrucie 

się = zajście w ciążę, utopienie się = poród, upadek z wysokości = powicie dziecka [niederkommen]. – przyp. tłum 
21 W polskim tłumaczeniu mowa jest o psychogenezie: S. Freud – „O psychogenezie pewnego przypadku żeńskiego 

homoseksualizmu”, w „Charakter a erotyka” Wyd. KR – przyp. tłum 


