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J. Lacan: „O kwestii wstępnej wobec wszelkiego, możliwego leczenia psychozy” 

[„D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose”] 

 

Niniejszy artykuł zawiera najistotniejszą część tego, co przedstawiliśmy podczas naszego seminarium w 

dwóch pierwszych trymestrach roku nauczania 1955-56, a zatem trymestr trzeci został wyłączony. Opublikowane w 

Psychanalyse, vol. 4. 

 

Hoc quod triginta tres per annos in ipso loco studui, 

et Santae Annae Genio loci, et dilectae juventuti, 

quae eo me sectata est, diligenter dedico1. 

[str. 5322] 

I. Ku Freudowi 

 

1. Pół wieku freudyzmu stosowanego do psychozy pozostawia jej problem nadal do przemyślenia, innymi 

słowy in statu quo ante. 

Można by powiedzieć, że przed Freudem jego omówienie nie odrywa się od tła teoretycznego, które 

prezentuje się jako psychologia i jest ledwie „zlaicyzowanym” osadem tego, co nazwiemy długim dekoktem 

metafizycznym nauki w Szkole (pisanej wielką literą, której winne jest nasze poważanie). 

Wszelako jeśli nasza nauka, dotycząca physis, w swej bezustannie coraz czystszej matematyzacji, zachowuje 

z tej kuchni jedynie tak dyskretną stęchliznę, że można by w uprawniony sposób zastanawiać się, czy nie dokonało 

się podstawienie osoby, rzecz ma się odmiennie w odniesieniu do antiphysis (tudzież żywego aparatu uznawanego 

za zdatny do podjęcia środków rzeczonej physis), którego zapach spalenizny zdradza, bez żadnej wątpliwości, 

świecką praktykę w rzeczonej kuchni przyrządzania mózgów. 

To właśnie w ten sposób teoria abstrakcji, konieczna do wyjaśnienia poznania [connaissance], utrwaliła się 

na abstrakcyjnej teorii władz podmiotu, której najbardziej radykalne prośby sensualistyczne nie mogły uczynić 

bardziej funkcjonalnymi wobec efektów podmiotowych. 

Ciągle ponawiane próby skorygowania jej rezultatów poprzez zróżnicowane przeciwwagi afektu muszą 

istotnie pozostać daremnymi w tej mierze, w jakiej omija się zapytanie o to, czy to ten sam podmiot jest przezeń 

dotknięty [affecté]. 

 

2. Jest to kwestia, której w ławkach szkoły (pisanej małą literą) naucza się unikać raz na zawsze: bowiem 

nawet przyjmując przemienności tożsamości percipiensa, jego funkcja konstytuująca jedność perceptum nie jest 

dyskutowana. Zatem różnorodność struktury perceptum dotyka w percipiensie jedynie różnorodności rejestru, w 

ostatecznej analizie, [różnorodności] sensoriów. Słusznie jest owa różnorodność zawsze możliwa do 

przezwyciężenia, skoro percipiens utrzymuje się na wysokości rzeczywistości. 

Oto dlaczego ci, którym przypada w udziale zadanie udzielenia odpowiedzi na kwestię, którą stawia istnienie 

szaleńca, niechybnie postawili pomiędzy nim a sobą owe ławki szkolne, których mury przy tej okazji uznali za zdatne 

do tego, by znaleźć w nich schronienie. 

Ośmielamy się w istocie wrzucić do tego samego worka, jeśli można tak powiedzieć, wszelkie pozycje, czy 

to mechanistyczne czy dynamistyczne [dynamistes] w tej kwestii, niezależnie od tego, czy geneza bierze się w nich 

z organizmu czy z psychiki, zaś struktura z dezintegracji lub z konfliktu, owszem tak, wszystkie, jak genialne by się 

nie okazywały, w tej mierze, w jakiej w imię oczywistego zresztą faktu, że halucynacja jest perceptum bez obiektu, 

pozycje te z tego względu trzymają się [stanowiska, w którym] zapytują o powód owego perceptum u percipiensa, 

przy czym nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że zapytywaniu temu umknął moment, kiedy to zastanawiano się, czy 

samo perceptum pozostawia jednoznaczny sens percipiensowi, od którego wymaga się tu, by je wyjaśnił. 

Moment ten winien wydać się wszak słuszny wobec wszelkiego nie uprzedzonego [prévenu] zgłębiania 

halucynacji werbalnej, jako że nie jest ona redukowalna - jak zobaczymy - ani do konkretnego sensorium, ani przede 

wszystkim do percipiensa, jako nadającego mu jej jedność. 

Jest istotnie błędem mieć ją za słuchową z natury, kiedy jest ostatecznie dopuszczalne, by nie była taką w 

żadnym stopniu (na przykład u głucho-niemego lub w jakimkolwiek rejestrze nie-słuchowym przesylabizowania 

halucynacyjnego), lecz przede wszystkim, zważywszy, że akt słyszenia nie jest tym samym w zależności od tego, 

czy obiera za cel spójność łańcucha słownego, mianowicie naddeterminację [surdétermination3] w każdej chwili 

poprzez naznaczenie wsteczne jego sekwencji, jak również zawieszenie w każdej chwili jego wartości, wobec 

nadejścia sensu bezustannie gotowego do odesłania [dalej], – czy też w zależności od tego, czy 

[str. 533] 

                                                 
1 W wolnym tłumaczeniu przyjaciół kartelu: „Dedykuję pobożnie tę pracę duchowi miejsca [Szpitala] Sainte Anne; w tymże to miejscu, 

poświęciłem 36 lat poszukiwań, żeby tę prace stworzyć. Dedykuję tę pracę także ukochanej młodości, którą tam spędziłem.” 
2 Przypis kartelu: Według numeracji z francuskiego wydania J. Lacan „Ecrits”, Paris, Seuil 1966. 
3 Przypis kartelu: Inaczej: wielorakie uwarunkowanie. 
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przystosowuje się w mówieniu do modulacji głosowej do celów takiej czy innej analizy akustycznej – tonalnej lub 

fonetycznej, a nawet możliwości muzykalnych. 

Te bardzo pobieżne przypomnienia wystarczyłyby do uwydatnienia różnicy pomiędzy podmiotowościami 

[subjectivités] wchodzącymi w grę przy ujmowaniu perceptum (i tym jak bardzo jest ta różnica niedoceniana w 

zapytywaniu chorych oraz nozologii „głosów”). 

Lecz można by sądzić, że da się zredukować ową różnicę do poziomu obiektywizacji w percipiensie. 

„Wszelako nie jest tak w żadnej mierze. To właśnie na poziomie, na którym „synteza” podmiotowa nadaje 

pełny sens mówieniu, podmiot pokazuje wszelkie paradoksy, których pada ofiarą w owym jednostkowym 

postrzeżeniu. Fakt, że owe paradoksy pojawiają się już, kiedy to inny oferuje mowę [parole], jest wystarczająco 

manifestowany w podmiocie przez możliwość posłuszeństwa innemu w tej mierze, w jakiej mowa tego ostatniego 

rozkazuje mu słuchać i stać na baczność; bowiem już przez wsłuchiwanie się podmiot ulega wpływowi sugestii od 

której może uciec jedynie przez zredukowanie innego do bycia niczym więcej niż rzecznikiem [porte-parole4] 

dyskursu, który nie jest jego lub [rzecznikiem] intencji, którą zawiesza on w swym dyskursie.” 

Lecz jeszcze bardziej uderzająca jest relacja podmiotu z jego własnym mówieniem, gdzie to, co istotne, jest 

raczej zamaskowane przez czysto akustyczny fakt, że nie mógłby [on] mówić, nie słysząc się [zarazem]. To, że nie 

może słuchać siebie samego nie dzieląc się5 nie ma w sobie również nic z uprzywilejowania w zachowaniach 

świadomości. Klinicyści dokonali lepszego kroku, odkrywając halucynację motoryczno-słowną poprzez wykrycie 

zarysu ruchów fonacyjnych. Nie wyartykułowali oni jednak, gdzie sytuuje się kluczowy punkt, mianowicie to, że 

sensorium będące obojętnym w produkcji łańcucha znaczącego: 

1° [sprawia, że łańcuch ten] narzuca się sam z siebie podmiotowi w swym wymiarze głosu; 

2° [sprawia, że łańcuch] nabiera jako taki rzeczywistości proporcjonalnej do czasu, doskonale możliwej do 

zaobserwowania w doświadczeniu, jakie zajmuje jego przypisanie podmiotowe; 

3° [sprawia, że] jego własna struktura jako znaczącego jest determinująca w tym przypisaniu, które z reguły jest 

dystrybucyjne, tj. [dotyczy] kilku głosów, a zatem [przypisanie to samo z siebie] czyni percipiensa, rzekomo 

unifikującego, dwuznacznym. 

 

[str. 534] 

3. Zilustrujemy to, co zostało wypowiedziane przez zjawisko wzięte z jednej z naszych prezentacji 

klinicznych6 z roku [akademickiego] 1955-56, czyli właśnie roku seminarium, którego pracę tu przywołujemy. 

Powiedzmy, że podobne znalezisko może dokonać się jedynie za cenę całkowitego poddania się, nawet jeśli jest ono 

uwiadomione [averti], pozycjom ściśle podmiotowym chorego, pozycjom, które zbyt często stara się zredukować w 

dialogu do procesu chorobowego, wzmacniając tym samym trudność ich zgłębienia o zmilczenie, wywołane nie bez 

podstaw u podmiotu. 

Chodziłoby istotnie o jedno z tych urojeń we dwoje, których typ w parze matka-córka ukazywaliśmy od 

dawna, a gdzie uczucie wtargnięcia [intrusion], rozwinięte w urojenie inwigilacji [surveillance], było zaledwie 

rozwinięciem obrony właściwej dwójkowości afektywnej, otwartej jako taka na dowolną alienację. 

Była to dziewczyna, która podczas naszego badania, wytworzyła dla nas, na dowód obelg, na które były obie 

[z matką] wystawione ze strony sąsiadów, fakt dotyczący kochanka [ami] sąsiadki, która rzekomo nękała je swymi 

atakami, po tym, jak zmuszone były położyć kres zażyłości z nią, z początku przyjętej uprzejmie. Mężczyzna ów - a 

zatem niebezpośrednio strona całej sytuacji, postać zresztą dość zatarta w zarzutach chorej - miał, jeśli jej wierzyć, 

rzucić pod jej adresem, mijając ją na korytarzu budynku, gorszące określenie – „Świnia!”. 

My na to, nie bardzo skłonni rozpoznać w tym odwet za „Wieprz!”, zbyt łatwe do ekstrapolowania w imię 

projekcji, która zawsze reprezentuje tylko w podobnych przypadkach projekcję psychiatry, zapytaliśmy ją 

zwyczajnie, co u niej samej mogło zostać wypowiedziane chwilę wcześniej. Nie bez powodzenia, bowiem przyznała 

nam z uśmiechem, że istotnie wymamrotała widząc owego mężczyznę słowa, które, jeśli jej tu wierzyć, nie dawały 

podstawy do obrażania się, mianowicie: „Wracam od rzeźnika…” 

Do kogo były skierowane? Miała wyraźne trudności, by to określić, dając nam prawo do tego, by dopomóc 

jej w tym zadaniu. Co do ich znaczenia tekstualnego, nie będziemy mogli między innymi zignorować faktu, że chora 

wzięła ze wszech miar nagły urlop od męża i rodziny teściów, dokonując w ten sposób rozwiązania małżeństwa 

potępionego [réprouvé] przez jej matkę, które od tamtej pory pozostało bez 

[str. 535] 

rozwiązania, na bazie przekonania, które nabyła, że owi chłopi nosili się z zamiarem, ni mniej ni więcej tylko 

załatwienia się z tą niezdatną do niczego mieszczanką, poprzez odpowiednie jej poćwiartowanie. 

Cóż z tego, czy trzeba było czy nie odwołać się do fantazmatu pokawałkowanego ciała, by zrozumieć w jaki 

sposób chora, uwięziona w relacji dualnej, odpowiada tu na nowo na sytuację, która ją przerasta. 

                                                 
4 Przypis tłumacza: Literalnie: nośnikiem słów, nośnikiem mówienia. 
5 Przypis tłumacza: W sensie: na słuchającego i mówiącego. 
6 Przypis kartelu: Chodzi o tzw. prezentacje chorego, czyli rozmowy Lacana z pacjentami oddziału psychiatrycznego Szpitala Św. Anny, w 

obecności innych psychoanalityków, w większości też jego analizantów. 
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Dla naszych obecnych celów wystarczy, by chora przyznała, że zdanie było aluzyjne, przy czym nie będzie wszelako 

w stanie ukazać nic więcej, jak tylko bezradność odnośnie uchwycenia tego, kogo ze współobecnych lub z nieobecnej 

dotyczyła aluzja, bowiem okazuje się, że ja, jako podmiot zdania w stylu bezpośrednim, pozostawiało w zawieszeniu, 

zgodnie ze swą funkcją zwaną w lingwistyce szyfterem7 oznaczenie [désignation] podmiotu mówiącego, tak długo, 

jak aluzja w swej intencji bez wątpienia zaklinającej [conjuratoire] sama pozostawała w wahaniu. Owa niepewność 

dobiegła końca po upływie pauzy wraz z dodaniem słowa „świnia”, które samo jest zbyt obciążone inwektywą, by 

podążało izochronicznie za wahaniem [oscillation]. To właśnie w ten sposób dyskurs przychodzi zrealizować swą 

intencję odrzucenia w halucynację. W miejscu, w którym obiekt nie do wypowiedzenia zostaje odrzucony w realne, 

daje słyszeć się słowo, ponieważ wkraczając na miejsce tego, który nie ma imienia, nie mogło podążyć za intencją 

podmiotu, nie oddzielając się od niej poprzez myślnik repliki – przeciwstawiając swą ubliżającą antystrofę8 

malkontenckiej strofie przywróconej odtąd pacjentce wraz ze wskazaniem ja, przypominając w swej 

nieprzezroczystości porywy miłości, kiedy nie mając znaczącego, by wezwać obiekt swego epitalamium9, stosuje 

pośrednictwo najbardziej surowego [le plus cru10] wyobrażeniowego. „Zjem cię… – Ptysiu!” „Mdlejesz… – 

Szczurku!”. 

 

4. Przykład ten jest tu promowany jedynie po to, by uchwycić w najbardziej żywym punkcie, że funkcja 

odrzeczywistnienia [irréalisation] nie jest w całości [zawarta] w symbolu. Bowiem aby jego [znaczącego] wdarcie 

się [irruption] w realne nie podlegało wątpliwości, wystarczy, by zaprezentował się on [znaczący], jak to się 

powszechnie dzieje, w formie zerwanego łańcucha11 12. 

[str. 536] 

Dotykamy tu również tego efektu, jaki wywiera każdy znaczący, kiedy zostaje postrzeżony, wywołując w 

percipiensie zgodę wynikającą z obudzenia ukrytej podwójności tego drugiego [percipiensa], przez oczywistą 

niejednoznaczność tego pierwszego [znaczącego]. 

Oczywiście to wszystko może być uważane za efekty mirażu w klasycznej perspektywie podmiotu 

unifikującego. 

Jest ze wszech miar uderzającym, że owa perspektywa, zredukowana do samej siebie, oferuje jedynie, na 

przykład w kwestii halucynacji, spojrzenia tak ubogie, że praca szalonego [fou] - bez wątpienia tak wybitna, jak w 

przypadku Prezydenta Schrebera w jego Pamiętnikach nerwowo chorego13 - po otrzymaniu najlepszego przyjęcia ze 

strony psychiatrów jeszcze przed Freudem, może być uznana nawet po nim, za zbiór proponowany jako 

wprowadzenie do fenomenologii psychozy i to nie tylko dla początkujących14. 

Dostarczył on nam samym podstawy analizy struktury, kiedy podczas naszego seminarium z roku 1955-1956 

- o freudowskich strukturach w psychozach - podjęliśmy na nowo, podążając za poradą Freuda, jego badanie. 

Relacja pomiędzy znaczącym a podmiotem, którą analiza ta ujawnia, napotykana jest - jak to widać w tym 

wprowadzeniu - w samym aspekcie zjawisk, jeśli powracając do doświadczenia Freuda, znamy punkt, do którego 

nas to prowadzi. 

                                                 
7 Przypis Lacana nr 1: Roman Jacobson zapożycza ten termin od Jespersena, by określić owe słowa z kodu, które nabierają znaczenia dopiero 

na bazie współrzędnych (atrybucja, datowanie, miejsce nadania) wiadomości. Odniesione do klasyfikacji Pierce’a, są to symbole-indeksy. 

Zaimki osobowe są ich doniosłym przykładem – trudności ich uczenia się jak i ich deficyty funkcjonalne ilustrują problematykę rodzącą się z 

tych znaczących w podmiocie (Roman Jacobson. Shifters, verbal categories, and the Russian verb, Russian language project, Department of 

Slavic languages and literatures, Harvard University, 1957. [wydanie polskie: Szyftery, kategorie językowe i czasownik rosyjski, przeł. Elżbieta 

Janus, w: Roman Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka 1. Wybór pism, PIW, Warszawa 1989]) 
8 Przypis tłumacza: Antystrofa – parzysta strofa w greckiej liryce chóralnej lub w chóralnych partiach tragedii antycznej, odpowiadająca 

budową strofie poprzedzającej. 
9 Przypis tłumacza: Epitalamium – gatunek liryki chóralnej, pieśń na cześć nowożeńców. 
10 Przypis tłumacza: Także: jaskrawy, ordynarny, szorstki. 
11 Przypis Lacana nr 2.: Por. seminarium [III. „Psychozy”, lekcja] z 8 lutego 1956 roku, w którym rozwinęliśmy przykład nagłośnienia 

„normalnego” spokoju wieczoru [la paix du soir]. 
12 Przypis kartelu: W wersji oryginalnej występuje w tym miejscu pewna dwuznaczność, nie wiadomo bowiem do czego we wdarciu się odnosi 

się słowo „jego” oraz słowo „on”. Na podstawie wstępnej konsultacji z Luisem Izcovichem, przyjęliśmy, że to się odnosi do zdań z poprzednich 

akapitów, a w szczególności do sformułowania „nie mając znaczącego” [« à court de signifiant »]. Chodzi o to, że kiedy podmiot znajdzie się 

w takiej sytuacji, gdy nie ma znaczącego, stosuje pośrednictwo najbardziej surowego wyobrażeniowego. W przykładzie halucynacji „świnia”, 

nie chodzi o odwołanie się do pośrednictwa najbardziej surowego wyobrażeniowego, ale o wdarcie się znaczącego, który prezentuje się jako 

będący poza łańcuchem, jako łańcuch rozerwany. Stąd postanowiliśmy zastąpić słowa „jego” i „on” terminem „znaczący”. 
13 Przypis Lacana nr 3.: Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, von Dr. jur. Daniel-Paul Schreber, Senärspräsodent beim kgl. 

Oberlandsgericht Dresden a-D.-Oswald Mutze in Leipzig, 1903, którego tłumaczenie na język francuski przygotowaliśmy na użytek naszej 

grupy. 
14 Przypis Lacana nr 4.: Jest to w szczególności opinia, którą wyraża autorka tłumaczenia angielskiego owych Pamiętników, wydanych w roku 

naszego seminarium (por. Memoirs of my nervous illness, przełożone przez Idę Macalpine i Richarda Huntera, W.M. Dawson and sons, 

London) w swym wprowadzeniu na stronie 25. Opisuje w tym samym miejscu losy książki, str. 6-10. 
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Lecz owo wyjście od zjawiska odpowiednio prześledzonego, odnalazłoby ów punkt - jak stało się to w 

naszym przypadku - kiedy pierwsze studium paranoi zawiodło nas trzydzieści lat temu na próg psychoanalizy15. 

[str. 537] 

Nigdzie w istocie błędna koncepcja procesu psychicznego według Jaspersa, dla którego symptom stanowi 

zaledwie wskazówkę [procesu psychicznego], nie jest bardziej nie na miejscu niż w podejściu do psychozy, bowiem 

nigdzie indziej symptom - jeśli umieć go odczytać - nie jest jaśniej wyrażony w samej strukturze. 

Zmusi nas to do zdefiniowania owego procesu przez najbardziej radykalne determinanty relacji człowieka 

ze znaczącym. 

 

5. Nie ma jednak potrzeby być w tym punkcie, aby interesować się różnorodnością, w ramach której 

prezentują się halucynacje słowne w Pamiętnikach Schrebera, ani by rozpoznać w nich różnice całkiem inne niż te, 

które się klasyfikuje „klasycznie”, podług ich trybu zawarcia [implication] w percipiensie (poziom jego „wiary”) lub 

w tegoż rzeczywistości („słyszalności” [auditivation]), mianowicie, właśnie te różnice, które związane są z ich 

strukturą mówienia w tej mierze, w jakiej struktura ta jest już w perceptum. 

Już przy samym rozważaniu tekstu halucynacji ustanawia się w nim natychmiast rozróżnienie dla 

językoznawcy na zjawiska kodu i zjawiska wiadomości. 

Do zjawisk kodu należą w tym podejściu głosy, które wykorzystują Grundsprache, którą tłumaczymy jako 

język podstawowy, który Schreber opisuje (S. 13-I)16 jako „nieco staromodną, ale ciągle jeszcze efektywną formę 

języka niemieckiego, która wyróżnia się w szczególności wielkim bogactwem eufemizmów”17. W innym miejscu (S. 

167-XII), odnosi się on z żalem do „prawdziwego języka podstawowego (…) i jego szlachetnej elegancji i 

prostoty”18. 

Ta część zjawisk jest określona w zwrotach neologicznych w formie (nowe słowa złożone, ale złożenie w 

tym przypadku zgodne jest z zasadami języka pacjenta) i w użyciu. Halucynacje powiadamiają podmiot o formach i 

użyciach, które konstytuują neo-kod: podmiot zawdzięcza im w pierwszym rzędzie nazwę Grundsprache na jego 

określenie. 

Chodzi o coś dość bliskiego owym wiadomościom, które językoznawcy nazywają autonimami [autonymes], 

jako że to sam znaczący (a nie to, co oznacza), stanowi obiekt komunikacji. Ale ta relacja - 

[str. 538] 

szczególna, choć normalna - wiadomości z sobą samą, podwaja się tu przez to, że wiadomości te są uznawane za 

podtrzymywane przez istoty, których relacje wypowiadają one w trybach, które okazują się być całkiem analogiczne 

do połączeń znaczącego. Określenie Nervenanhang, które tłumaczymy jako przyłączenie nerwów, które również 

bierze się z tych wiadomości, ilustruje tę uwagę w tej mierze, w jakiej namiętność i działanie pomiędzy tymi istotami 

redukują się do owych przyłączonych lub odłączonych nerwów, lecz również w tej [mierze], w jakiej owe istoty na 

równi z boskimi promieniami (Gottesstrahlen), z którymi są jednolite, nie są niczym innym jak ubytowieniem słów 

[paroles], które podtrzymują. (S. 130-X: głosy formułują to w następujący sposób: „Niech Pan nie zapomni, że natura 

promieni polega na tym, że muszą one mówić.”) 

W tym miejscu relacja systemu z jego własnym ukonstytuowaniem [na bazie] znaczącego, którą należałoby 

umieścić w rubryce kwestii metajęzyka, idzie naszym zdaniem w kierunku wykazania niestosowności tego pojęcia, 

jeśli miałoby ono na celu zdefiniowanie elementów odróżnialnych w języku. 

Odnotujmy skądinąd, że znajdujemy się tu w obecności owych zjawisk, które błędnie nazwano intuicyjnymi, 

ponieważ efekt znaczenia antycypował tu jego [tegoż znaczenia] rozwój. Chodzi istotnie o efekt znaczącego w tej 

mierze, w jakiej jego stopień pewności (drugiego stopnia: znaczenie znaczenia) nabrał ciężaru proporcjonalnego do 

zagadkowej pustki, która prezentuje się najpierw w miejscu samego znaczenia. 

Zabawnym w tym przypadku jest to, że to o tyle, o ile dla podmiotu owo wysokie napięcie znaczącego opada, 

to znaczy, że halucynacje redukują się do powtarzalnych zwrotów [ritournelles], do dryli, których pustka jest 

przypisywana istotom bez inteligencji ani osobowości, wręcz po prostu wymazanych z rejestru bycia, w tej właśnie 

mierze powiemy, że głosy ujawniają [font état] Seelenauffassung, koncepcję dusz (zgodnie z językiem 

podstawowym), która to koncepcja objawia się w katalogu myśli, który jest niezgorszy niż podręcznik psychologii 

klasycznej. Katalog związany w głosach z pedantyczną intencją, co nie przeszkadza podmiotowi wnosić doń ze 

wszech miar przenikliwe komentarze. Odnotujmy, że w tych komentarzach źródło terminów jest zawsze starannie 

wyróżnione, na przykład jeśli podmiot stosuje słowo Instantz (S. przypis 30-II-Conf. przypisy od 11 do 21-I), 

podkreśla w przypisie: to słowo pochodzi ode mnie. 

                                                 
15 Przypis Lacana nr 5.:Chodzi o naszą pracę doktorską z medycyny zatytułowaną O psychozie paranoicznej w jej związkach z osobowością, 

którą nasz mistrz Heuyer, pisząc do nas, osądził bardzo trafnie w następujących słowach: Jaskółka nie czyni wiosny, dorzucając odnośnie 

naszej bibliografii – Jeśli przeczytał Pan to wszystko, to jest mi Pana żal. Owszem, przeczytałem. 
16 Przypis Lacana nr 6.: Nawiasy zawierające literę S a po niej liczbę (odpowiednio arabską i rzymską) będą stosowane w tym tekście, by 

odesłać do strony i rozdziału odpowiadających Denkwürdigkeiten w wydaniu oryginalnym, którego paginacja na szczęście podana jest na 

marginesach tłumaczenia angielskiego. 
17 Przypis Lacana nr 7.: D. P. Schreber, Pamiętniki nerwowo chorego, LIBRON, Kraków 2006, tłum. Renata Darda-Staab, strony 33-34. 
18 Przypis Lacana nr 8.: Ibid., str. 142. 
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[str. 539] 

To właśnie w ten sposób nie umyka mu pierwotna waga myśli-pamięciowych (Erinnerungsgedanken) w 

ekonomii psychicznej, i wskazuje on natychmiast ich dowód w poetyckim i muzycznym użyciu modulacyjnego 

powtórzenia [reprise]. 

Nasz pacjent, który w sposób nieoceniony określa ową „koncepcję dusz” jako „reprezentację nieco 

wyidealizowaną, którą dusze wytworzyły sobie na temat życia i myśli ludzkiej” (S. 164-XII), sądzi, że „uzyskał 

wgląd w istotę procesu myślowego i uczuciowego u człowieka, którego mogłoby mu pozazdrościć wielu 

psychologów” (S. 167-XII).* 

Zgadzamy się z nim tym chętniej, że w przeciwieństwie do nich, odnośnie tej wiedzy, której wagę docenia 

on w sposób tak humorystyczny, nie wyobraża on sobie, że bierze się ona z natury rzeczy i jeśli zakłada on, że 

powinien z niej skorzystać, to - jak wskazaliśmy - wychodząc od analizy semantycznej19. 

Ale, aby powrócić do naszego wątku, zajmijmy się zjawiskami, które przeciwstawimy poprzednim, jako 

zjawiska wiadomości. 

Chodzi o wiadomości przerwane, na których opiera się relacja pomiędzy podmiotem i jego boskim 

interlokutorem, które [to wiadomości] przybierają formę challenge [wyzwania] lub próby wytrzymałości [épreuve 

d’endurance]. 

Głos partnera ogranicza w istocie wiadomości, o które chodzi, do początku zdania, którego uzupełnienie w 

sens nie stanowi zresztą dla podmiotu problemu, poza ich aspektem napastującym, obrażającym, najczęściej jakąś 

niedorzecznością, celującą w to, by go odstraszyć. Dzielność, o której on zaświadcza poprzez nie doświadczanie 

porażki w udzielaniu odpowiedzi, a nawet w unikaniu pułapek, w które jest wprowadzany, nie jest bez znaczenia dla 

naszej analizy zjawiska. 

Ale zatrzymamy się tutaj jeszcze nad samym tekstem tego, co możemy nazwać prowokacją (albo lepiej 

przedstawieniem [protase] halucynacyjnym. Odnośnie takiej struktury, podmiot daje nam następujące przykłady (S. 

217 – XVI20): (1) Nun will ich mich (No to teraz chcę się …); (2) Sie sollen nämlich… (Powinni oni bowiem …); (3) 

Das will ich mir… (Nad tym chcę się …) - aby zatrzymać się 

[str. 540] 

akurat na tych, na które musi on odpowiadać za pomocą dopełnienia o charakterze znaczącym [supplément 

significatif], dla niego nie budzącym wątpliwości, tzn.: (1) …pogodzić z tym, że jestem głupi; (2) … zostać 

przedstawieni (słowo z języka podstawowego) jako ateiści, jako osoby oddane lubieżnym rozpustom itp.; (3). … 

najpierw zastanowić. 

Możemy zauważyć, że zdanie przerywa się w punkcie, gdzie kończy się grupa słów, jaką możemy nazwać 

pojęciami-wskaźnikami [termes-index]; chodzi o te [pojęcia], które ich funkcja w znaczącym określa - zgodnie z 

terminem przywołanym wyżej - jako shifters; chodzi dokładnie o pojęcia, które w kodzie wskazują na pozycję 

podmiotu począwszy od samej wiadomości. 

Po czym zostaje wyrzucona część zdania ściśle leksykalna, inaczej mówiąc ta, która zawiera słowa, jakie 

kod definiuje poprzez ich zastosowanie: czy to kod wspólny [commun], czy urojeniowy. 

Czyż nie uderza nas przewaga funkcji znaczącego w tych dwóch porządkach [ordres] zjawisk, a wręcz czyż 

nie skłania nas to do poszukiwania tego, co jest sednem w skojarzeniach, jakie one tworzą: kod stworzony z 

wiadomości odnośnie kodu i wiadomość zredukowana do tego, co w kodzie wskazuje na wiadomość. 

Wszystko to wymagałoby umieszczenia z najwyższą starannością na grafie21, na którym próbowaliśmy 

jeszcze w tym roku przedstawić powiązania wewnętrzne dla znaczącego, jako, że nadają one strukturę podmiotowi. 

Bowiem istnieje tu topologia, która jest całkowicie odrębna od tej, jakiej wyobrażenie mógłby powodować 

wymóg natychmiastowej równoległości form zjawisk z drogami ich odprowadzenia w ośrodkowym układzie 

nerwowym. 

Ale topologia ta - mieszcząca się w linii zainaugurowanej przez Freuda, kiedy zaangażował się on, w ślad za 

otwarciem pole nieświadomego za pomocą snów, w opisanie jej dynamiki, nie czując się w żaden sposób 

zobligowanym do jej korowej [cortical] lokalizacji - jest dokładnie tym, co może pozwolić najlepiej przygotować 

pytania, za pomocą których zbadamy powierzchnię kory mózgowej. 

Bo to dopiero po dokonaniu analizy lingwistycznej zjawiska języka można w sposób uprawniony ustanowić 

relację, jaką konstytuuje ono w podmiocie i tym samym odgraniczyć porządek „maszyn” (w sensie czysto 

skojarzeniowym, jaki to pojęcie ma w matematycznej teorii sieci [théorie mathematique des réseaux], które mogą 

zdać sprawę z tego zjawiska. 

[str. 541] 

Nie jest mniej godnym odnotowania, że to właśnie doświadczenie freudowskie skierowało autora tych słów, 

w przedstawionym tu kierunku. Przejdźmy więc do tego, co doświadczenie to wnosi do naszej kwestii. 

                                                 
19 Przypis Lacana nr 7: Zauważamy, że hołd, jaki temu składamy, stanowi jedynie przedłużenie dla tego, co złożył Freud, który nie cofa się 

przed rozpoznaniem w samym urojeniu Schrebera antycypacji teorii Libido (G.W. t. VIII, str. 315) 
20 Ibid, str. 178. 
21 Przypis Lacana nr 8.: Porównaj str. 288. 
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II. Po Freudzie 

 

1. Co Freud do niej wniósł? Rozpoczęliśmy od twierdzenia, że w odniesieniu do problemu psychozy jego 

wkład prowadził do powracania na złą drogę [à une retombée]. 

Jest ona natychmiast widoczna w uproszczonym charakterze źródeł przywoływanych w koncepcjach, które 

sprowadzają się do następującego podstawowego schematu: jak wywinąć wnętrze na zewnątrz? W rzeczy samej, 

nawet jeśli w tym ujęciu podmiot obejmuje [englobe] nieprzejrzyste Id, to jednakże to do podmiotu ujmowanego 

jako Ja, jako tego samego niewyczerpanego percipiensa - co jest jasno wyrażane w bieżącej orientacji psychoanalizy 

- odwołuje się w wyjaśnianiu psychoz. Ten percipiens ma całkowitą władzę nad swoim nie mniej niezmiennym 

korelatem - rzeczywistością - a model tej władzy jest wywiedziony z faktu dostępnego codziennemu doświadczeniu, 

a mianowicie projekcji afektywnej. 

Co jest godne odnotowania o obecnych teoriach, to absolutnie bezkrytyczny sposób, w jaki ten mechanizm 

projekcji jest w nich używany. Wszystko temu przeczy, niemniej jednak nic ich nie zatrzymuje, a najmniej 

[zatrzymuje je] jasny kliniczny fakt, że nie ma żadnego związku pomiędzy afektywną projekcją, a jej domniemanymi 

efektami urojeniowymi; pomiędzy, na przykład, zazdrością niewiernego, a [zazdrością] alkoholika. 

Freud w piśmie, w którym interpretuje przypadek Prezesa Schrebera, które [to pismo] odczytywane jest źle, 

kiedy redukowane jest do wałkowania [rabâchages], które potem nastąpiło, korzysta z formy dedukcji gramatycznej 

celem pokazania [działania] zwrotnicy [aiguillage] relacji do innego w psychozie. Chodzi o różne ścieżki 

zanegowania propozycji „Ja kocham go”, z czego wynika, że ten osąd negatywny jest ustrukturyzowany w dwutakcie 

[en deux temps]: pierwszy jest odwróceniem wartości czasownika („nienawidzę go”) lub odwróceniem rodzaju 

agensa albo obiektu („To nie ja - albo To nie jego - lecz ją”, lub odwrotnie); drugi jest odwróceniem podmiotów 

(„On mnie nienawidzi”, „To ją on kocha”, „To ona 

[str. 542] 

kocha mnie”). Lecz problemy logiczne formalnie wplątane w tę dedukcję, nie zaprzątają nikogo. 

Co więcej, podczas gdy Freud w swoim tekście wyraźnie odrzuca mechanizm projekcji jako 

niewystarczający do wytłumaczenia problemu - wchodząc w tym punkcie w bardzo długą, szczegółową i 

zniuansowaną dyskusję na temat wyparcia, oferując nam, tym niemniej, niejakie strzępia [pierres d'attente] dla 

naszego problemu – wystarczy powiedzieć, że owe strzępia wystają nietknięte ponad chmurami kurzu podniesionego 

na psychoanalitycznym placu budowy. 

 

2. Potem Freud wniósł „W kwestii wprowadzenia narcyzmu”. Zostało ono [pojęcie narcyzmu] tak samo 

użyte, mianowicie, do rodzaju pompowania – zasysającego i wypierającego [refoulant], w zależności od stadium 

twierdzenia – libido przez percipiensa; który ma być tym samym zdolny do nadymania i sflaczania [dégonfler] 

miecha rzeczywistości. 

Freud dostarczył pierwszej teorii odnośnie trybu, w jaki ja jest konstytuowane na modelu innego w nowej 

podmiotowej ekonomii, determinowanej przez nieświadome; odpowiedzią było obwołanie ponownego odkrycia w 

tymże ja starego, dobrego percipiensa i funkcji syntetyzującej. 

Czy może dziwić, że jedynym użytkiem, na jaki się to zdało odnośnie psychozy było to, żeby definitywnie 

postawić na pierwszym planie pojęcie „utraty rzeczywistości” [perte de la réalité]? 

To nie wszystko. W 1924 r. Freud napisał kąśliwy artykuł „Utrata rzeczywistości w wypadku nerwicy i psychozy”, 

w którym kieruje uwagę na fakt, że problemem nie jest utrata rzeczywistości, lecz źródło tego, co zajmuje jej 

miejsce. Jego słowa padły na głuche uszy [discourds aux sourds], skoro problem był już rozwiązany: rekwizytornia 

jest wewnątrz, a rekwizyty są wyjmowane w miarę potrzeby. 

Taki jest, w rzeczy samej, schemat, którym satysfakcjonuje się nawet M. Katan – w swych studiach, w 

których wraca on tak uważnie do stadiów psychozy Schrebera, prowadzony swym zainteresowaniem zgłębienia fazy 

prepsychotycznej – kiedy podkreśla on obronę przeciw instynktownym pokusom, przeciw masturbacji i 

homoseksualności w tym przypadku, celem uzasadnienia nagłego przypływu halucynacyjnej fantasmagorii, którą 

uważa za kurtynę postawioną działaniem percipiensa pomiędzy tendencją22, a jej prawdziwym bodźcem. 

[str. 543] 

Jaką ulgą byłaby dla nas kiedyś ta prostota, gdybyśmy tylko pomyśleli, że wystarczy ona do wyjaśnienia 

problemu kreacji literackiej w psychozie. 

 

3. Poza tym, jaki problem może nadal stanowić przeszkodę dla dyskursu psychoanalizy, kiedy fakt, że tendencja jest 

wyrażona w rzeczywistości jest uważane za wskazanie regresji w parze, którą tworzą? Co mogłoby zmęczyć umysły, 

które pozwalają ludziom mówić sobie o regresji, bez rozróżniania pomiędzy regresją w strukturze, regresją w historii 

i regresją w rozwoju (które Freud zawsze rozróżniał jako: topiczną, czasową lub genetyczną)? 

                                                 
22 Przypis kartelu: Słowo tendencja nawiązuje do freudowskiej teorii popędów. 
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Powstrzymamy się od spędzania czasu na wyliczeniach nieporozumień. To oklepany temat dla tych, których 

uczę, a nie byłby interesujący dla innych. Zadowolimy się zatem poddaniem pod ich wspólny namysł wrażenia 

wyobcowania, które wytwarza – w porównaniu ze spekulacją, która oddaje się gonieniu w piętkę pomiędzy rozwojem 

a środowiskiem [entourage] – samo wzmiankowanie cech, które stanowią wszelako ramę budowli freudowskiej: 

[chodzi] mianowicie [o] utrzymywaną przez Freuda ekwiwalentność wyobrażeniowej funkcji fallusa u obu płci 

(nieskończone cierpienie fanów fałszywych okien „biologicznych”, to jest naturalistów); kompleks kastracji 

uważany za fazę normatywną przyjęcia przez podmiot jego własnej płci; mit zabicia ojca uczyniony koniecznym 

[nécessaire] poprzez konstytutywną obecność kompleksu Edypa w każdej osobistej historii; i „last but not…” efekt 

podziału, wnoszony do życia miłosnego przez samą instancję powtarzalności obiektu, który jest zawsze do 

odnalezienia jako niepowtarzalny [unique23]. Czy trzeba znowu przywołać fundamentalnie dysydencki charakter 

freudowskiego pojęcia popędu, rozłączność pomiędzy zasadą tendencji, jej kierunkiem i jej obiektem, nie tylko jego 

[popędu] początkową „perwersyjność”, ale jego włączenie w konceptualną systematykę, tę, której miejsce Freud 

zaznaczał od pierwszych kroków swojej doktryny, pod hasłem dziecięcych teorii seksualnych? 

Czyż nie jest jasne, że od dawna jesteśmy dalecy od tego wszystkiego w edukacyjnym naturyzmie, który nie 

ma już żadnych innych zasad niż pojęcie gratyfikacji i jej odpowiednika - frustracji, która to nigdzie nie jest 

wspomniana w dziele Freuda? 

Struktury ujawnione przez Freuda bez wątpienia nadal podtrzymują - nie tylko w ich wiarygodności 

[plausibilité], ale również w sposobie, w jaki się on nimi posługuje - słaby dynamizm, co do którego współczesna 

psychoanaliza twierdzi, że [w ten sposób] orientuje swój strumień [flux]. 

[str. 544] 

Opuszczona [déshabitée] technika byłaby z tego tytułu jedynie bardziej zdolna do dokonywania „cudów” – 

gdyby nie dodatkowa doza konformizmu, która redukuje jej efekty do dwuznacznej kombinacji społecznej sugestii i 

psychologicznego przesądu. 

 

4. Jest to nawet uderzające, że wymaganie rygoru odnajdujemy zawsze tylko u tych, których kurs spraw 

pozostawia poza głównym nurtem w jakimś ujęciu, takich jak Pani Ida Macalpine, która daje nam powód do 

zachwytu, pozwalając nam napotkać, jak to czynimy czytając jej pracę, rozsądnego myśliciela. 

Jej krytyka komunału, który ogranicza się do czynnika tłumienia popędu homoseksualnego – który jest, co 

więcej, zupełnie niezdefiniowany – w wyjaśnianiu psychozy jest wspaniała, a pokazuje ona to obficie na samym 

przypadku Schrebera. Homoseksualność, która podobno jest czynnikiem determinującym paranoję, jest w zasadzie 

symptomem wyrażanym w jej procesie. 

Ten proces rozpoczął się na długo przedtem, zanim pierwsze jego oznaki pojawiły się u Schrebera w formie 

jednego z tych pomysłów hypnopompicznych [hypnopompique24] – które, w ich kruchości, pokazują nam coś w 

rodzaju tomografii ja – pomysł, którego funkcja wyobrażeniowa jest nam wystarczająco wskazana przez jego formę: 

że byłoby „pięknie być kobietą poddającą się aktowi kopulacji”25. 

Pani Ida Macalpine - żeby wprowadzić uzasadnioną krytykę w tym miejscu - jednak wydaje się pomijać fakt, 

że mimo iż Freud kładzie znaczny nacisk na kwestię homoseksualizmu, to po to, żeby pokazać przede wszystkim, że 

warunkuje ona wyobrażenie wielkości w urojeniu; lecz, co bardziej istotne, wskazuje on w niej tryb zmienności, 

przez który zachodzi metamorfoza podmiotu – innymi słowy miejsce, w którym występują jego kolejne 

„przeniesienia” urojeniowe. Postąpiłaby ona słuszniej wierząc w powód, dla którego Freud ponownie w tym miejscu 

uparcie nalega na odniesienie do kompleksu Edypa, którego ona nie akceptuje. 

Ta trudność powiodłaby ją do odkryć, które byłyby pouczające dla nas, ponieważ nadal wszystko pozostaje 

do powiedzenia na temat funkcji tego, co znane jest jako odwrócony Edyp. Pani Macalpine wybiera w tym miejscu 

odrzucenie całego odniesienia do Edypa, 

[str. 545] 

podstawiając w zamian fantazję prokreacji, stwierdzaną u dzieci obu płci, w formie fantazji ciążowych – które 

ponadto uznaje ona za związane ze strukturą hipochondrii26. 

                                                 
23 Przypis tłumacza: Także: unikatowy, jedyny, pojedynczy. 
24 Przypis kartelu: Przymiotnik, który dotyczy stanu niepełnego przebudzenia się ze snu. 
25 Przypis kartelu: W tłumaczeniu tekstu Freuda „O autobiograficznie opisanym przypadku paranoi” przez R. Reszke [w tomie II Dzieł pt. 

„Charakter i erotyka”, Wyd. KR, Warszawa 1996 r., na str. 110] zdanie to przedstawia się jak następuje: „właściwie byłoby całkiem przyjemnie 

być kobietą, która musi się wywiązywać ze swych obowiązków małżeńskich”. 
26 Przypis Lacana nr 9.: Ten, kto chce dowieść zbyt wiele, idzie na manowce. Tak więc Macalpine – która, nawiasem mówiąc roztropnie 

zastanawia się nad naturą, określoną przez samego pacjenta jako dalece zbyt przekonywującą (S. 39-IV), sugestywnego entuzjazmu, któremu 

poddaje się Profesor Flechsig (wszystko wskazuje, że zwykle był on bardziej powściągliwy) w odniesieniu do Schrebera, w kwestii korzyści 

leczenia snem, które mu proponuje – Pani Macalpine, jak mówiliśmy, interpretuje szczegółowo motywy prokreacji, które uważa za 

zasugerowane tym dyskursem (zobacz Memoirs, Dyskusja, str. 396, wiersze 12 i 21). Opiera ona swój wywód na użyciu czasownika „to 

deliver”[dostarczyć, pomagać przy porodzie – przyp. tłum.], żeby oznaczyć efekt, jakiego oczekujemy od leczenia jego problemów, a w tym 

przymiotnika „prolific” [płodny – przyp. tłum.], którym tłumaczy ona - wyjątkowo swobodnie, mógłbym dodać - termin niemiecki ausgiebig, 

zastosowany do omawianego snu. 
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Ta fantazja jest w rzeczy samej istotna i nawet dodałbym, że w pierwszym przypadku, w którym ja sam 

uzyskałem tę fantazję od mężczyzny, stało się to za pomocą środków, które wyznaczają kamień milowy mojej 

kariery, a on nie był ani hipochondrykiem, ani histerykiem. 

Jeśli chodzi o tę fantazję, Macalpine odczuwa – raczej subtelnie, naprawdę cudownie [z łac. mirabile], biorąc 

pod uwagę jak się rzeczy mają dzisiaj – potrzebę powiązania tej fantazji ze strukturą symboliczną. Lecz by znaleźć 

takową poza Edypem, wyrusza ona na poszukiwania odniesień etnograficznych, których przyswojenie przez nią, 

oceniamy w jej tekście źle. Chodzi o motyw „heliotyczny” [héliolithique27], który był głoszony przez jednego z 

najznakomitszych stronników angielskiej szkoły dyfuzjonistów28. Jestem świadom zasług tych koncepcji, ale nie 

wydają mi się one nawet z dala potwierdzać idei Pani Macalpine, że aseksualna prokreacja jest koncepcją 

„prymitywną”.29 

Błąd Pani Macalpine jest widoczny gdzie indziej, w fakcie, że dociera ona do wyniku, który diametralnie 

różni się od tego, którego poszukiwała. 

Przez wyodrębnienie fantazji [fantasme] w dynamice, którą nazywa ona intrapsychiczną, zgodnie z perspektywą, 

którą sama wprowadza odnośnie pojęcia przeniesienia, kończy ona określając w niepewności psychotyka co do jego 

płci czuły punkt, w jaki ma się kierować interwencja 

[str. 546] 

analityka, przeciwstawiając trafne efekty takiej interwencji katastroficznym efektom – które są, faktycznie, ciągle 

napotykane w pracy z psychotykami – każdej sugestii, idącej w kierunku rozpoznania przez podmiot jego ukrytej 

homoseksualności. 

Jednak, niepewność dotycząca własnej płci jest banalną cechą w histerii, na której diagnostyczne wtargnięcie 

wskazuje Pani Macalpine. 

Faktem jest, że żadna formacja wyobrażeniowa nie jest specyficzna30, żadna nie jest determinująca, ani w 

strukturze ani w dynamice procesu. I oto dlaczego skazuje się na przeoczenie jednej i drugiej, kiedy w nadziei na 

uchwycenie ich lepiej lekceważy się symboliczną artykulację, którą Freud odkrył w tym samym czasie, co 

nieświadome i która - w istocie – jest współistotna z nieświadomym; konieczność tej artykulacji jest tym, na co 

wskazuje on nam w swym metodycznym odniesieniu do kompleksu Edypa. 

 

5. Jak możemy przypisać Macalpine winę za szkodę związaną z tym nierozpoznaniem [le méfait de cette 

méconnaissance], kiedy zamiast być rozwiązane, raczej od zawsze pogłębia się ono w psychoanalizie. 

Oto dlaczego, celem zdefiniowania minimalnego rozdziału [clivage] - który w sposób oczywisty jest 

oczekiwany - pomiędzy nerwicą a psychozą, psychoanalitycy ograniczają się do odwoływania się do 

                                                 
Jednak termin „to deliver” jest bezdyskusyjny zważywszy na to, co on tłumaczy, z prostej przyczyny, że nie ma tu nic do tłumaczenia. 

Przekopałem niemiecki tekst szukając go. Czasownik ten został po prostu zapomniany albo przez autora albo przez zecera, a Pani Macalpine, 

w swoim wysiłku tłumaczeniowym, bezwiednie dla siebie, go nam odtworzyła. Jak nie uważać szczęścia, jakie musiała potem czuć - kiedy 

odkryła, że pasuje on do jej układanki tak dobrze – za bardzo zasłużone. 
27 Przypis kartelu: kultura heliolityczna to określenie, jakiego na oznaczenie kultury pierwszych ludów rolniczych, żyjących dwanaście lub 

piętnaście tysięcy lat temu, użyli Smith i Rivers. Heliolityczny odnosi się do słońca i kamienia. Ludy te słyną z tego, że budowały piramidy i 

wielkie kurhany oraz, że układały wielkie koła z dużych kamieni. Zrodzona gdzieś nad Morzem Śródziemnym i w zachodniej Azji, kultura ta 

pozostawiła swe  ślady wzdłuż wybrzeży umiarkowanych i podzwrotnikowych, na olbrzymiej przestrzeni od Stonehenge i Hiszpanii, poprzez 

cały świat aż do Meksyku i Peru. [Za: www. eduteka.pl] 
28 Przypis kartelu: Dyfuzjonizm [z łac.] to kierunek w naukach o kulturze (etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyce, archeologii) 

przypisujący dyfuzji kulturowej szczególne znaczenie w procesie zmiany i rozwoju kultury. Mimo różnych nurtów w dyfuzjonizmie, jego 

wspólnymi cechami są: uznanie kontaktów międzykulturowych za główny czynnik decydujący o dynamice rozwoju kultury, traktowanie 

kultury jako zbioru elementów tworzących kompleksy o odmiennej dla poszczególnych obszarów (areałów, kręgów) kombinacji cech, 

koncentracja uwagi na zapożyczeniach, minimalizowanie roli ewolucji kulturowej oraz preferowanie interpretacji historycznej i geograficznej 

(zmienności kultury w czasie i przestrzeni). Podejście typowe dla dyfuzjonizmu reprezentowały: wczesna antropogeografia (F. Ratzel); 

kulturowo-historyczna szkoła uchodząca za klasyczną wersję dyfuzjonizmu (F. Graebner, A. Ankermann, W. Schmidt); szkoła heliolityczna, 

będąca skrajnym dyfuzjonizmem (W.J. Perry, E.G. Smith) i wywodząca wszystkie cywilizacje ze starożytnego Egiptu; amerykańska teoria 

areałów kulturowych (F. Boas, C. Wissler, A.L. Kroeber) klasyfikująca kultury świata wg ich przynależności do obszarów o wspólnych 

cechach środowiskowo-kulturowych i wreszcie fińska szkoła folklorystyczna (A. Aarne, S. Thompson) śledząca wędrówki ludowych 

motywów. Mimo ostrej krytyki dyfuzjonizmu, zwłaszcza przez przedstawicieli funkcjonalizmu, jego zweryfikowane propozycje są nadal 

obecne w wielu badaniach etnologicznych (metoda etnokartografii), folklorystycznych (podejście komparatystyczne) i archeologicznych 

(badanie etnogenezy i kontaktów międzykulturowych). [Za: PWN] 
29 Przypis Lacana nr 10.: Macalpine, op. cit. str. 361, 379-380. 
30 Przypis Lacana nr 11.: Zapytalibyśmy Panią Macalpine (zob. Memoirs, str. 391-392), czy liczba dziewięć, tak dalece jak jest ona 

zaangażowana w tak różne okresy jak dziewięć godzin, dziewięć dni, dziewięć miesięcy i dziewięć lat, co podkreśla ona w każdym punkcie 

anamnezy pacjenta – znajdując to ponownie w czasie na zegarze, do którego jego lęk odsunął rozpoczęcie wcześniej wspomnianej terapii 

snem, a nawet wahanie pomiędzy czterema, a pięcioma dniami, które powraca kilka razy w jednym i tym samym okresie jego osobistych 

wspomnień – muszą być ujmowane jako część formująca jako taka, to jest, jako symbol), wyobrażeniowej relacji, którą ona wyodrębnia jako 

fantazję prokreacyjną. 

Pytanie dotyka wszystkich, ponieważ różni się od użycia przez Freuda, w przypadku Człowieka Wilka, formy rzymskiej piątki V, 

przypuszczalnie przypomnianej jako widziana na końcu wskazówki zegara podczas sceny, którą Człowiek Wilk zobaczył w wieku półtora 

roku, znajdując ją ponownie w zamykaniu i otwieraniu skrzydeł motyla, w rozłożonych nogach dziewczyny, etc. 

http://www.eduteka.pl/temat/Kultura
http://www.eduteka.pl/temat/Dwanascie
http://www.eduteka.pl/temat/Piramidy
http://www.eduteka.pl/temat/Wielkie
http://www.eduteka.pl/temat/Kola-1
http://www.eduteka.pl/temat/Stonehenge
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dyfuzja-kulturowa;3895304.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ewolucja-kulturowa;3899374.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kulturowo-historyczna-szkola;3928906.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/funkcjonalizm;3903292.html
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odpowiedzialności ja wobec rzeczywistości: oto, co nazywamy pozostawieniem problemu psychozy in statu quo 

ante. 

Jeden punkt wszakże został określony jako most ponad granicą pomiędzy tymi dwiema domenami. 

Oni [analitycy] nawet podkreślali go w sposób najbardziej przesadny, w odniesieniu do kwestii przeniesienia 

w psychozie. 

[str. 547] 

Byłoby nieżyczliwym powtarzać w tym miejscu to, co zostało powiedziane na ten temat. Powinniśmy raczej 

wykorzystać okazję do złożenia hołdu umysłowi Pani Idy Macalpine, kiedy podsumowuje ona stanowisko, zgodne 

z geniuszem osiąganym w psychoanalizie dziś, w tych słowach: w sumie, psychoanalitycy twierdzą, że mogą 

wyleczyć psychozę we wszystkich przypadkach, w których ona nie występuje31. 

To w tym punkcie Midas, ustanawiając pewnego dnia prawo, określające przypadki, w których analiza jest 

wskazana, wyraził się w ten sposób: „Jest jasnym, że psychoanaliza jest możliwa tylko dla podmiotu, dla którego 

istnieje jakiś inny!”. I Midas przeszedł most tam i z powrotem myśląc, że jest to nieużytek [terrain vague32]. Jak 

mogło być inaczej, skoro nie wiedział, że dołem płynie rzeka. 

Termin „inny”, nigdy przedtem niesłyszany przez ludzi psychoanalizy, miał dla nich takie samo znaczenie 

jak szum trzcin.33 

 
Tłumaczenie tekstu: Anatol Magdziarz: rozdz. I. 1.-5., Jan Tkaczow: rozdz. II. 1.-5.; Anna Wojakowska-Skiba: cd. rozdz. I. 5. i 

przejrzenie rozdz. II. 1.-5. Opracowanie całości rozdz. I. - II. kartel FPPL w składzie: 

Anatol Magdziarz, Paweł Piotrowski, Jan Tkaczow, Anna Wojakowska-Skiba (+). 

                                                 
31 Przypis Lacana nr 12.: Do przeczytania op. cit., jej wprowadzenie str. 13-19. 
32 Przypis tłumacza: Terrain vague, dosłownie teren nieokreślony, nieużytek, ale słowo vague jako rzeczownik to fala. 
33 Przypis tłumacza i kartelu: Nie wiemy dlaczego Lacan odwołuje się tu do Midasa. Równie niejasne odniesienie, pojawia się także w tym 

samym zbiorze dzieł Lacana „Ecrits”, na str. 526., w tekście „Instancja litery w nieświadomym lub racja od czasu Freuda”. 


