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PRZEJŚCIE DO CZYNU, PASSAGE À L’ACTE, 
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Namiętność Freuda 

 

 

 Będziemy dziś nadal mówić o tym, co określiłem jako małe a. 

 Rozpocznę od przypomnienia jego związku z podmiotem, aby utrzymać naszą oś i nie dać Państwu 

okazji do zboczenia z kursu już tylko z powodu mojego wyjaśnienia. Wszelako tym, co musimy dziś 

zaakcentować, jest jego związek z wielkim Innym. 

 a od Innego bierze swoje wyodrębnienie i właśnie w związku podmiotu z Innym konstytuuje się ono 

jako resztka. Dlatego też odtworzyłem ów schemat, który odpowiada aparatowi podziału. 
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Drugi schemat podziału 

 

 Całkiem na górze po prawej, podmiot taki, jaki poprzez naszą dialektykę bierze początek z funkcji 

znaczącego. Jest to podmiot hipotetyczny u początku tej dialektyki. Podmiot przekreślony, jedyny, podmiot, do 

którego dostęp ma nasze doświadczenie, konstytuuje się w miejscu Innego jako naznaczenie znaczącego. Po 

przeciwnej stronie całe istnienie Innego wisi na gwarancji, której brak, stąd Inny przekreślony. 

 Wszelako po tej operacji zostaje resztka, jest to a. 
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 Ostatnim razem na podstawie przypadku homoseksualizmu żeńskiego, przypadku nie unikalnego, 

bowiem zarysowywał się za przypadkiem Dory, przedłożyłem Państwu przed oczy strukturalną charakterystykę 

związku podmiotu z a. 

 Ową kluczową możliwość, ową relację, którą można nazwać uniwersalną, bowiem na wszystkich 

poziomach odnajdziecie ją Państwo w odniesieniu do a – i jest to jej najbardziej charakterystyczna konotacja, 

bowiem jest ona właśnie związana z funkcją resztki – określiłem terminem zapożyczonym ze słownika Freuda 

odnośnie przejścia do czynu, passage à l’acte, który to termin przynosi mu przypadek homoseksualności 

kobiecej, owo zlec, owo niederkommen lassen. 

 Jednakże przypominacie sobie Państwo niewątpliwie, że zakończyłem tą uwagą, że, co dziwne, jest to to 

samo zlec, które naznaczyło odpowiedź samego Freuda na pouczającą trudność tego przypadku. We wszystkim, 

czego Freud daje nam świadectwo w kwestii swojego działania, swojego zachowania, swojego doświadczenia, 

owo zlec jest unikalne, będąc zarazem tak widocznym, nieomal prowokującym, że dla niektórych staje się 

prawie niewidzialne przy lekturze. 

                                                 
1
 Lacan w całym tym akapicie używa laisser tomber, które dosłownie oznacza dać upaść, odpuścić. Używa go jako tłumaczenia 

freudowskiego niederkommen, które zaczerpnięte jest z opisu przypadku młodej homoseksualistki (S. Freud, O psychogenezie 

pewnego przypadku homoseksualizmu, w: S. Freud, Charakter a erotyka, Wydawnictwo KR: Warszawa 2009, tłum. Robert Reszke.). 

Niestety polskie zlec w połogu Robert Reszkego, jakkolwiek zachowuje całkiem zgrabnie niemiecką wieloznaczność pomiędzy zejść, 

przyjść na dół oraz urodzić, powić, nie oddaje aż tak mocno dramatyzmu próby samobójczej, spadania, skoku, upadku, które to 

znaczenia mocno wybrzmiewają zarówno w opisie zajścia ze strony pacjentki, jak i Freuda. Za większe podkreślenie tego aspektu 

dziękuję pani Annie Wojakowskiej-Skiba. 



 Owo zlec jest kluczowym korelatem przejścia do czynu, passage à l’acte. Należy jeszcze dookreślić od 

jakiej strony owo zlec jest widziane. Jest widziane właśnie od strony podmiotu. Jeśli zechcecie odnieść się 

Państwo do formuły fantazmatu, przejście do czynu, passage à l’acte, jest po stronie podmiotu w tej mierze, w 

jakiej pojawia się on maksymalnie wymazany przez przegrodę. Moment przejścia do czynu, passage à l’acte, 

jest momentem największego zakłopotania [embarras]
2
 podmiotu z dodatkiem, na poziomie zachowania, 

emocji w formie bezładu ruchów. Właśnie wtedy z miejsca, w którym się znajduje – mianowicie miejsca sceny, 

gdzie jako podmiot fundamentalnie opowiadany [historisé], tylko on może utrzymać się w swym statusie 

podmiotu – rzuca się i przewraca poza scenę. 

 Oto sama struktura przejścia do czynu, passage à l’acte. 

 Kobieta z obserwacji homoseksualności kobiecej skacze przez małą barierkę, która oddziela ją od 

kanału, którym przejeżdża mały tramwaj pół-podziemny. Dora przechodzi do czynu w momencie zakłopotania, 

w które wprawia ją zdanie-pułapka, niezdarna pułapka Pana K., Moja żona jest dla mnie niczym. Policzek, 

który mu wtedy wymierza nie może wyrazić nic jak tylko doskonałą dwuznaczność – czy kocha ona Pana czy 

Panią K.? Policzek z pewnością nam tego nie powie. Ale podobny policzek jest jednym ze znaków, tych 

kluczowych momentów w przeznaczeniu, których powracanie możemy zaobserwować z pokolenia na 

pokolenie łącznie z jego rolą zwrotnicy, którą odgrywa w ludzkich losach. 

 Podmiot zmierza w kierunku ucieczki ze sceny. To pozwala nam rozpoznać przejście do czynu, passage 

à l’acte, w jego właściwej wartości i odróżnić odeń to, co jest czymś zupełnie innym, jak zobaczycie Państwo, 

mianowicie, acting out. 

 Czy powiem Państwu o innym przykładzie, jakże oczywistym? Któż zamierzałby podważać ową 

etykietę tego, co zwie się ucieczką [la fugue]? Czymże nazywa się ucieczkę u podmiotu zawsze mniej lub 

bardziej postawionego w pozycji dziecięcej, który się do niej rzuca? – jeśli nie zejścia ze sceny, wędrownego 

wyjazdu w czysty świat, w którym podmiot wyrusza na poszukiwanie, na spotkanie, czegoś odrzuconego, 

wszędzie wzbronionego. Trapi się [se fait mousse], jak to się mówi, i oczywiście powraca, co może być dlań 

okazją do przechwałek [se faire mousser]. Wyjazd jest jak najbardziej przejściem [passage] ze sceny do świata. 

 Dlatego właśnie było tak użytecznym, że ustanawiam w pierwszych zdaniach tego wystąpienia o lęku 

zasadnicze rozróżnienie tych dwóch rejestrów – z jednej strony, świat, miejsce, do którego spieszy 

rzeczywistość [réel], z drugiej zaś strony, scena Innego, na której człowiek jako podmiot musi się 

ukonstytuować, zająć miejsce jako ten, który zabiera głos [porte la parole], lecz może go zabrać jedynie w 

strukturze, która jak bardzo prawdomównie by się nie prezentowała, jest strukturą fikcji. 

 Zanim udam się dalej w funkcję lęku, zapowiem Państwu, że będę zaraz mówił o acting oucie, mimo że 

wydaje się on być najpierw raczej z porządku unikania lęku. Podobnie rozwodzenie się teraz na ten temat może 

bez wątpienia wydawać się Państwu kolejnym zboczeniem z drogi – i to dodatkowym zboczeniem z drogi, a 

czy zatem nie za wiele tych zboczeń? Tym niemniej zauważcie Państwo, że odnajdujecie tu tylko pewne 

zapytywanie, które mój dyskurs już wypunktował na początku jako zasadnicze. Chodzi mianowicie, o to, że 

jeśli lęk nie jest pomiędzy podmiotem a Innym trybem komunikacji tak absolutnym, że można zapytywać, czy 

nie jest on im obu ściśle rzecz biorąc wspólny. 

 Odnotowuję w tej kwestii, że musimy wziąć pod uwagę fakt lęku u niektórych zwierząt. Jest to jedna z 

cech, które sprawiają nam najwięcej trudności, ale które musimy zachować, i których żaden dyskurs o lęku nie 

może zlekceważyć. Stawiam tu, aby odnaleźć je potem, małe zaznaczenie, biały kamyk. W jaki sposób 

możemy być tak bardzo pewni uczucia u zwierzęcia? Lęk wszelako jest jedyną rzeczą, o której nie możemy 

wątpić, kiedy napotykamy go u zwierzęcia. Odnajdujemy tam w formie zewnętrznej tę cechę, na którą już 

zwracałem uwagę, a którą ma lęk, mianowicie, że jest tym, co nie zwodzi. 
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 Przedstawiwszy więc diagram tego, co mam nadzieję dziś omówić, rozpoczynam od kilku uwag 

przypominających. 

 Ostatnia myśl Freuda wskazuje nam, że lęk jest sygnałem w ja. 

 Jeśli ten sygnał jest w ja, winien być tam gdzieś w miejscu ja idealnego. Sądzę, że już wystarczająco 

napocząłem dla Państwa to, że musi być on w x na schemacie. 

 Sygnał ten jest zjawiskiem krawędzi w polu wyobrażeniowym ja. Określenie krawędź w sposób 

uprawniony opiera się na stwierdzeniu samego Freuda, że ja jest powierzchnią, a nawet, jak dodaje, 

rzutowaniem [projection] powierzchni, swego czasu przypominałem o tym. Powiedzmy zatem, że jest to kolor
3
, 
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 Por. rozdz. I & II. 

3
 Por. rozdz. VII. 



termin, który usprawiedliwię później przy okazji zastosowania metaforycznego. Kolor ten wytwarza się na 

krawędzi powierzchni lustrzanej, i’(a), która sama jako lustrzana jest odwróceniem powierzchni rzeczywistej 

[réelle], i(a). 

 Ja idealne jest tą funkcją, przez którą ja zostaje ukonstytuowane poprzez serię swoich utożsamień z 

pewnymi obiektami, tymi, odnośnie których Freud podkreśla w Ja i to
4
, problem, który pozostawia go 

bezradnym, niejasność utożsamienia i miłości. Nie będziemy zatem zdziwieni, że sami nie możemy go podjąć 

inaczej jak z pomocą formuł poddających sprawdzianowi sam status naszej własnej podmiotowości w 

dyskursie – a dokładniej, w dyskursie uczonym lub nauczającym. Dwuznaczność, o którą tu chodzi, określa 

związek, który od dawien dawna akcentowałem przed Państwem, związek między byciem a posiadaniem. 

 Aby podkreślić rzecz za pomocą punktu orientacyjnego wziętego z wystających części dzieła Freuda, 

utożsamienie to stoi na przykład zasadniczo u zasady żałoby. W jaki sposób a, obiekt utożsamienia jest również 

a, obiektem miłości? O tyle, o ile wyrywa metaforycznie kochającego [amant], że zastosuję średniowieczne i 

tradycyjne określenie, ze statusu, w jakim się on prezentuje, kochanego, érôménos, by uczynić zeń érastèsa
5
, 

podmiot braku, to, poprzez co konstytuuje się on ściśle rzecz biorąc w miłości. To właśnie daje mu, że tak 

powiem, narzędzie miłości, jako że, powrócimy do tego, kocha się, jest się kochającym, za pomocą tego, czego 

się nie ma. 

 Jeśli a nazywa się w naszym dyskursie a, sprawa ma się w ten sposób nie tylko dla tej funkcji 

tożsamości algebraicznej litery, którą wygłosiliśmy jednego dnia, lecz, że tak powiem, humorystycznie, 

ponieważ jest to właśnie to, czego się już nie m a  [ce qu’on n’a pas]. Dlatego właśnie owo a, którego w miłości 

się już nie m a , można odnaleźć drogą regresywną w utożsamieniu, w formie utożsamienia z byciem
6
. Dlatego 

też Freud określa dokładnie za pomocą terminu regresja przejście od miłości do utożsamienia. Ale w regresji tej 

a pozostaje tym, czym jest – narzędziem. Właśnie tym za pomocą
7
 [avec] tego, czym się jest, można mieć lub 

nie mieć, że się tak wyrażę. 

 

 
Obraz realny otacza obiekty a 

 

 Właśnie za pomocą [avec] obrazu realnego, ukonstytuowanego, kiedy się on wyłania jako i(a), bierze 

się lub nie w szyjkę mnogość obiektów a, tutaj reprezentowanych przez kwiaty realne, owego, dzięki 

wklęsłemu zwierciadłu, symbolu czegoś, co winno odnaleźć się w strukturze kory [cortex], owej podwalinie 

pewnego związku człowieka z obrazem jego ciała i z różnymi obiektami ustanawialnymi z [de] tego ciała, z 

kawałkami ciała pierwotnego [originel] uchwyconymi lub nie w momencie, w którym i(a) ma okazję się 

ustanowić. 

  

 

                                                 
4
 S. Freud, „Ja” i „to”, w: S. Freud, Psychologia nieświadomości, Wydawnictwo KR: Warszawa, 2009, tłum. Robert Reszke. 

5
 Oba greckie określenia zaczerpnięte z greckiej teorii miłości w paiderastii. Jest to również nawiązanie do Seminarium VIII i 

oczywiście Uczty Platona. 
6
 Najprawdopodobniej chodzi o: „utożsamienie z byciem nim”.  

7
 Alternatywne odczytanie: Właśnie wraz z tym, czym się jest, można mieć lub nie, że się tak wyrażę. 



 

 

Przed fazą lustra to, co będzie i(a) jest w nieładzie małych a, co do których nie powstaje jeszcze kwestia 

posiadania ich lub nie. Oto prawdziwy sens, najgłębszy sens, jaki należy nadać terminowi auto-erotyzmu – brak 

jest jeszcze siebie, że tak powiem, w sposób skrajny. To nie świata zewnętrznego brakuje, jak to się 

niepoprawnie wyraża, lecz siebie samego. 

Tutaj wpisuje się możliwość owego fantazmatu ciała pokawałkowanego, który niektórzy spośród 

Państwa napotkali u schizofreników. Nie pozwala to nam zresztą zadecydować o determinizmie tego 

fantazmatu i dlatego też wskazywałem zalety niedawnego poszukiwania dotyczącego współrzędnych tego 

determinizmu. Poszukiwanie to nie miało w ogóle na celu wyczerpania go, lecz konotowało jedną z jego cech, 

odnotowując dokładnie, i nic ponad to, to, co matka schizofrenika artykułuje z tego, czym było dla niej jej 

dziecko w momencie, w którym było w jej brzuchu –  niczym innym, jak ciałem a to wygodnym, a to 

uciążliwym [embarrassant], [artykułuje ona] mianowicie upodmiotowienie a jako czysto realnego. 

Pozostańmy na moment przy tym stanie sprzed wyłonienia się obrazu i(a), – sprzed rozróżnienia na 

wszystkie małe a oraz ów obraz rzeczywisty [réel], w wobec którego będą one ową resztką, którą się ma lub 

której się nie ma – aby poczynić następującą uwagę. 

Freud powiada nam, że lęk jest zjawiskiem krawędzi, sygnałem, który wytwarza się na granicy ja, kiedy 

jest ono zagrożone przez coś, co nie powinno się pojawić. To jest właśnie a, wywołująca wstręt resztka 

Innego
8
. Jak to się dzieje, że ruch odbicia tak jak i szyny doświadczenia poniosły analityków, najpierw Ranka, 

ale i Freuda, podążającego za nim w tym punkcie, do znalezienia źródła lęku na poziomie przed-lustrzanym i 

przed-auto-erotycznym narodzin, gdzie nikomu w powszechnie panującej analitycznej jednomyślności nie 

przyszło do głowy mówić o konstytuowaniu się ja? Jest to wyraźny dowód na to, że jeśli istotnie jest możliwym 

zdefiniować lęk jako sygnał, zjawisko krawędzi w ja, kiedy ja jest ukonstytuowane, nie jest to z pewnością 

wyczerpujące! 

Odnajdujemy to całkiem jasno w jednych z najbardziej znanych zjawisk towarzyszących lękowi, tym, 

które określa się jako zjawiska depersonalizacji. Są to istotnie zjawiska najbardziej sprzeczne ze strukturą ja 

jako takiego. Podnosi to w naszych oczach zagadnienie, którego nie możemy ominąć, zagadnienie usytuowania 

w sposób autentyczny depersonalizacji tym bardziej, że pod tym hasłem, jeśli obejrzeć rozbieżności wśród 

autorów, gromadzi się zjawiska w sposób z pewnością niejasny z analitycznego punktu widzenia. 

Znamy miejsce, jakie depersonalizacja zajęła w pewnych oznaczeniach właściwych pewnemu lub kilku 

autorom szkoły francuskiej, do których już nawiązywałem
9
. Będzie Państwu łatwo rozpoznać związek tych 

oznaczeń z tym, co rozwinąłem tutaj i należałoby wręcz zakładać, że szkice [tego, co tu rozwinąłem], które 

mogłem uprzednio nakreślić, nie są [owym oznaczeniom] obce. Pojęcie odstępu [distance] jest niemal 

wyczuwalne na tym schemacie, na którym zawsze zaznaczałem odległość [distance], która była konieczna w 

odniesieniu do lustra, aby dać podmiotowi owo oddalenie od siebie samego, do stworzenia którego wymiar 

lustrzany został sporządzony. Nie można by wszelako wywieść stąd, że jakiekolwiek zbliżanie się mogłoby dać 

nam rozwiązanie którejkolwiek z trudności, które powstają z konieczności owego odstępu. 

Innymi słowy tym, co należy powiedzieć, nie jest to, że obiekty w psychozie są osaczające. Co stanowi 

o ich niebezpieczeństwie dla ja? To sama struktura tych obiektów, czyni je niezdatnymi do egoizacji 

[moïsation]. 

To właśnie starałem się, byście Państwo uchwycili za pomocą tego, co możecie nazwać metaforami, 

jeśli tak się wam podoba, – sądzę jednak, że idzie to dalej – topologicznymi w tej mierze, w jakiej wprowadzają 

one możliwość formy nie ujmowalnej w sposób lustrzany w strukturze niektórych z tych obiektów. 

Z punktu widzenia zjawisk wydaje się być oczywistym, że depersonalizacja zaczyna się wraz z nie-

rozpoznaniem obrazu lustrzanego. Każdy wie, w jaki sposób fakt ten jest odczuwalny w klinice i z jaką 

częstotliwością właśnie od nie rozpoznawania się w lustrze czy czegoś dowolnie analogicznego podmiot 

zaczyna być podchwytywany przez depersonalizujące wahanie. Jednak formuła ta, która podaje fakt jest mimo 

wszystko niewystarczająca. Jeśli to, co oglądane w lustrze wywołuje lęk, dzieje się tak dlatego, że nie jest 

możliwe do zaproponowania uznaniu Innego. 

Wystarczy odnieść się do tego momentu, który zaznaczyłem jako charakterystyczny dla doświadczenia 

lustra i paradygmatyczny dla ustanowienia się ja idealnego w przestrzeni Innego – owego momentu, w którym 

dziecko odwraca głowę, zgodnie z owym znajomym ruchem, który Państwu opisałem, ku temu Innemu, temu 

świadkowi, temu dorosłemu, który znajduje się za nim, aby zakomunikować mu poprzez swój uśmiech, 

przejawy rozradowania, powiedzmy, czegoś co sprawia, że komunikuje się ono z obrazem lustrzanym. Jeśli 
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 Również: z Innego (de l’Autre). 

9
 Chodzi najprawdopodobniej o przywoływanego we wcześniejszych wykładach Maurice’a Bouveta. 



relacja, która ustanawia się wobec obrazu lustrzanego jest taka, że podmiot jest zbyt pochwycony przez obraz, 

aby ów ruch był możliwy, jest tak, ponieważ czysta relacja dualna wywłaszcza go z jego relacji z wielkim 

Innym. 

Poczucie wywłaszczenia zostało zresztą wyraźnie odnotowane przez klinicystów w psychozie. Rejestr 

lustrzany [spécularisation] jest tam dziwny, odd, jak mawiają Anglicy, nieparzysty, poza symetrią. To Horla
10

 

Maupassanta, owa przestrzeń-poza jako przestrzeń jest wymiarem nakładalnym.  

W punkcie całej sprawy, w którym się znajdujemy, zróbmy postój przy tym, co oznacza separacja 

związana z lękiem narodzin. Utrzymuje się tu pewien brak precyzyjności, skąd biorą się wszelkiego rodzaju 

niejasności. Brak mi czasu, aby uczynić cokolwiek więcej ponad wskazanie tego faktu, powrócę do tego, 

wiedzcie Państwo jednak, że godziłoby się poczynić wielkie zastrzeżenia dotyczące strukturyzacji zjawiska 

lęku w tym miejscu narodzin. 

Wystarczy, byście się Państwo odnieśli do tekstu Freuda. Na poziomie lęku narodzin, powiada on, 

ustanawia się cała rzeczywista [réelle] konstelacja ruchów zasadniczo naczynioruchowych i oddechowych, 

konstelacja rzeczywista, która zostanie przetransponowana do lęku w jego funkcji sygnału w sposób, w jaki 

ustanawia się atak histeryczny, sam będący reprodukcją ruchów odziedziczonych dla wyrażenia pewnych 

momentów emocjonalnych. Jest to niewątpliwie całkiem niepojęte. Niemożliwym jest usytuować na początku 

tak złożony związek lęku z ja. Jeśli później będzie on mógł posłużyć za sygnał ja, stanie się to tylko za 

pośrednictwem związku i(a) z a i właśnie [za pośrednictwem] czegoś strukturalnego, co musimy tam znaleźć, 

mianowicie cięcia. 

Jednakże znamienna separacja na początku, ta, która pozwala nam podjąć i pojąć związek, nie jest 

separacją od matki. Cięcie, o które idzie, nie jest (od)cięciem dziecka od matki. 

Sposób w jaki dziecko zamieszkuje pierwotnie markę ma w sobie wszystko ze związku jaja z ciałem 

matki u ssaków. Wiecie Państwo, że istnieje cały jego aspekt, poprzez który jest ono w odniesieniu do ciała 

matki ciałem obcym, ciałem pasożytniczym, ciałem wprawionym za pomocą naczyń tętniczych jego śluzówki 

w organ wyspecjalizowany do jego przyjęcia, macicy, z pomocą błoną śluzowej, w który to organ jest w 

pewien sposób uwikłany. Interesujące nas cięcie, to, które wprowadza swoje naznaczenie w pewną liczbę 

rozpoznawalnych klinicznie zjawisk, a od którego nie możemy zatem się uchylać, jest cięciem, które Bogu 

dzięki dla naszej koncepcji jest dużo bardziej zadowalające, niż (od)cięcie narodzonego dziecka, w momencie, 

w którym wypada w świat. 

(Od)cięcie od czego? Od błon płodowych. 

Wystarczy, że odeślę Państwa do dowolnego podręcznika do embriologii nie starszego niż sto lat, byście 

mogli na tej podstawie pojąć, że do tego, by wytworzyć sobie pełne pojęcie tej całości przed-lustrzanej, jaką 

jest a, trzeba, byście rozważyli błony, jako element ciała dziecka. Właśnie na bazie jaja błony różnicują się i 

zobaczycie w jak dziwacznych formach się to dokonuje – ufam Państwu wystarczająco po naszych pracach z 

zeszłego roku skupionych wokół kołpaka krzyżowego (cross-cap). Na schematach ilustrujących błony, możecie 

dostrzec przejawy wszelkich odmian związku wnętrza z zewnętrzem, zewnętrzna jama ciała, w której pływa 

płód, okryta owodnią, gdzie sama jama owodni jest okryta listkiem ektodermy kierującym ku zewnętrzu swoją 

stronę pozostającą w ciągłości z entodermą. 

Krótko mówiąc, zobaczycie Państwo, do jakiego stopnia wyczuwalna jest tam analogia pomiędzy tym, 

co jest odłączone od tych błon i (od)cięciem embriona, a separacją, na kołpaku krzyżowym (cross-cap) 

pewnego zagadkowego a, na które kładłem nacisk. Jeśli mamy odnaleźć tę analogię później, sądzę, że 

wystarczająco ją dziś wskażę, aby nam to zadanie ułatwić. 

Pozostaje nam zatem uczynić dziś to, co zapowiedziałem Państwu odnośnie tego, co wskazuje acting 

out w kwestii zasadniczego związku małego a z wielkim A. 

 

3 

 

Wszystko to, co jest acting outem należy przeciwstawić przejściu do czynu, passage à l’acte. Prezentuje 

się on za pomocą pewnych cech, które pozwolą nam wyodrębnić go. 

Głęboki i konieczny związek acting outu z a jest tym, w co pragnę Państwa zaprowadzić w pewnej 

mierze za rękę, nie dając Państwu zlec
11

. 

Zaobserwujcie Państwo w swoich oznaczeniach klinicznych, do jakiego stopnia trzymanie za rękę, żeby 

nie dać zlec, jest całkiem kluczowe dla pewnego typu relacji podmiotu. Kiedy napotkacie to, możecie być 
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całkowicie pewni, że jest to a dla podmiotu. Daje to zespolenia bardzo rozpowszechnionego typu, które nie są 

wcale z tego względu łatwiejsze do prowadzenia, bowiem równie dobrze a, o które chodzi, może być dla 

podmiotu najbardziej niedogodnym nad-ja. 

Istnieje typ matki, którą nazywamy kobietą falliczną, termin niepozbawiony trafności, ale który 

stosujemy nie wiedząc absolutnie, co chcemy powiedzieć. Zalecam Państwu ostrożność nim zastosujecie tę 

etykietę. Lecz jeśli macie do czynienia z osobą, kto mówi wam, że w tej właśnie mierze, w jakiej obiekt jest dla 

niej cenniejszy, w niepojęty sposób będzie ona okrutnie kuszona, aby nie zatrzymać tego obiektu w upadku, 

spodziewając się Bóg raczy wiedzieć jakiej cudowności w tego rodzaju katastrofie, zaś dziecko najbardziej 

kochane jest właśnie tym, któremu pewnego dnia w niewytłumaczalny sposób dała upaść, wtenczas zaś 

możecie dokonać Państwo utożsamienia z tym, co należy nazwać w tym wypadku matką falliczną. Istnieją z 

pewnością inne tryby, mawiamy, że właśnie ten wydaje się nam najmniej zwodniczy. W tragedii greckiej, co 

nie umknęło wnikliwości Giraudoux
12

, najgłębszy żal Elektry wobec Klitajmestry
13

 dotyczy tego, że pewnego 

dnia dopuściła do tego, że wyślizgnęła się jej z rąk. 

Wejdźmy teraz w acting out. 

W przypadku żeńskiego homoseksualizmu, jeśli próba samobójcza jest przejściem do czynu, passage à 

l’acte, cała przygoda z damą o wątpliwej reputacji, która podniesiona jest do funkcji najwyższego obiektu, jest 

acting outem. Jeśli policzek Dory jest przejściem do czynu, passage à l’acte, całe jej paradoksalne zachowanie 

wobec małżeństwa K., które Freud bardzo przenikliwie odkrywa natychmiast , jest acting outem. 

Acting out jest zasadniczo czymś w zachowaniu podmiotu, co jest pokazywane. Akcent pokazowy 

wszelkiego acting outu, jego nakierowanie na Innego, powinno zostać podniesione. 

W przypadku homoseksualizmu żeńskiego Freud podkreśla, że zachowanie młodej dziewczyny 

rozgrywa się na oczach wszystkich. Im bardziej jawność tego związku staje się skandaliczna, tym bardziej 

zaostrza się jej zachowanie. A to, co jest pokazywane, jest pokazywane zasadniczo jako coś innego, niż to, 

czym jest. Nikt nie wie, czym to jest, ale że chodzi o coś innego, w to nikt nie wątpi. 

Czym to jest Freud mimo wszystko mówi, chodziło o to, że miałaby ona chcieć dziecka od ojca. Lecz 

jeśli zadowolicie się Państwo tym, oznaczać to będzie, że niewiele wam potrzeba, bowiem dziecko to nie ma 

nic wspólnego z potrzebą matczyną. Dlatego też chciałem przynajmniej wskazać Państwu, że w 

przeciwieństwie do wszelkich poślizgnięć myśli analitycznej, godzi się posadowić związek dziecka z matką w 

pozycji w jakiś sposób bocznej w odniesieniu do głównego nurtu objaśniania pragnienia nieświadomego. 

W tym, co możemy przynajmniej ująć poprzez wpływ ekonomiczny, istnieje w normalnym związku 

matki z dzieckiem coś pełnego, krągłego, zamkniętego, coś równie kompletnego jak w fazie ciążowej, w 

punkcie do tego stopnia, że potrzebujemy specjalnych zabiegów, aby na powrót włączyć to w naszą koncepcję, 

i aby zobaczyć w jaki sposób wpływ tego stosuje się do związku cięcia pomiędzy i(a) oraz a. Ostatecznie 

wystarczy nam nasze doświadczenie przeniesienia, aby dostrzec, w jakim momencie analizy nasze analizowane 

zachodzą w ciążę i do czego im to służy – jest to zawsze szaniec powrotu do najgłębszego narcyzmu. Ale 

zostawmy to. 

Dziecko to chciała ona mieć jako coś zupełnie innego i rzecz ta również nie umyka, Bogu dzięki, 

Freudowi. Chciała mieć to dziecko jako fallusa, to znaczy, tak wyraża to doktryna w sposób najbardziej 

rozwinięty u Freuda, jako substytut, ersatz, czegoś, co wpada w całej rozciągłości w naszą dialektykę cięcia i 

braku, (a) jako upadku, jako brakującego. 

To właśnie pozwala jej po porażce w spełnieniu swojego pragnienia, zrealizować je zarazem w inny i 

ten sam sposób, jako érastès. Czyni siebie kochającym. Innymi słowy, staje się w tym, czego nie ma, fallusie, a 

żeby pokazać wyraźnie, że go ma, daje go. Jest to istotnie całkiem dowodny sposób. Zachowuje się wobec 

Damy, mówi nam Freud, jak służący rycerz, jak mężczyzna, jak ten, który może jej poświęcić to, co ma, 

swojego fallusa. 

Zatem połączmy te dwa terminy, pokazywana, czy wykazywania, oraz pragnienia, aby wyizolować 

pewne pragnienie, którego istotą jest pokazywanie się jako inne, a jednak pokazując się jako inne, określić się 

w ten sposób. W acting oucie powiemy zatem, że pragnienie, potwierdzając się [s’affirmer] jako prawda, rusza 

drogą, na której bez wątpienia nie dociera do celu inaczej jak w sposób, który nazwalibyśmy osobliwym, 

gdybyśmy już nie wiedzieli dzięki naszej pracy tutaj, że prawda nie jest z natury pragnienia. Jeśli przypomnimy 
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sobie formułę, zgodnie z którą pragnienie nie jest artykułowalne, mimo że jest artykułowane
14

, będziemy mniej 

zaskoczeni zjawiskiem, w obliczu którego się znajdujemy. Dałem nawet Państwu dodatkowe ogniwo – jest 

artykułowane obiektywnie, artykułowane wobec tego obiektu, który nazwałem zeszłym razem przyczyną 

pragnienia. 

Acting out jest zasadniczo demonstracją, ukazywaniem, niewątpliwie zasłoniętym, ale nie zasłoniętym 

w sobie. Jest zasłonięty jedynie dla nas, jako podmiot acting outu, w tej mierze, w jakiej to mówi
15

 [ça parle], w 

tej mierze, w jakiej to mogłoby wyglądać prawdziwie [faire vrai]. W przeciwnym razie przeciwnie jest 

widoczny w najwyższym stopniu i z tego względu właśnie w pewnym rejestrze jest niewidzialny, pokazując 

swoją przyczynę. Sednem tego, co jest pokazywane, jest owa resztka, jej upadek, to, co spada w całej sprawie. 

Pomiędzy podmiotem $, tutaj Uinnionym [Autrifié], że się tak wyrażę, w swojej strukturze fikcji, a 

Innym, A [przekreślone], niemożliwym do uwierzytelnienia, nigdy w pełni nieuwierzytelnionym, tym, co się 

wyłania, jest owa resztka, a, jest funt ciała. Oznacza to, że można dokonać wszelkich zapożyczeń, jakich się 

chce, aby zatkać dziury pragnienia, jak te w melancholii, jest tam Żyd, który wie co nieco o bilansie 

rachunków, i który domaga się pod konie funta ciała – myślę, że wiecie Państwo, co cytuję
16

. Oto cecha, którą 

odnajdziecie zawsze w tym, co jest acting outem. 

Przypomnijcie sobie to, co przydarzyło mi się napisać w moim sprawozdaniu z Kierowania leczeniem¸ o 

obserwacji Ernsta Krisa odnośnie przypadku plagiatu. Kris, ponieważ podążał pewną drogą, którą będziemy 

musieli być może nazwać, chce zredukować swego pacjenta środkami prawdy, pokazuje mu w sposób 

najbardziej niepodważalny, że nie popełnia plagiatu, przeczytał jego książkę, jego książka jest ze wszech miar 

oryginalna, przeciwnie, to inni zeń kopiowali. Podmiot nie może temu zaprzeczyć. Tyle, że ma to w dupie. I 

wychodząc, co też takiego czyni? Jak Państwo wiecie – sądzę, że jest mimo wszystko kilka osób, większość, 

które czytają od czasu do czasu to, co piszę – idzie nażreć się świeżych móżdżków. 

Nie będę przypominał mechanizmu przypadku. Uczę Państwa rozpoznawać acting out i to, co oznacza, 

mianowicie, to, co określam dla was jako małe a lub funt ciała. 

Wraz ze świeżymi móżdżkami pacjent daje po prostu znak Ernstowi Krisowi. To wszystko to prawda, 

tyle, że to nie dotyka kwestii, pozostają świeże móżdżki. Aby dobrze to Państwu pokazać, udam się, 

wychodząc, pożreć ich trochę, aby opowiedzieć o tym Państwu na następnym spotkaniu. 

Podkreślam, nie da się w tych tematach przesadzić z powolnym tempem. Powiecie mi Państwo – cóż, 

stawiam żądania i udzielam odpowiedzi, możecie mi powiedzieć, że nie zaakcentowałem tego wystarczająco – 

Cóż ma w sobie oryginalnego ów acting out i owo wykazywanie tego nieznanego pragnienia? Symptom, 

podobnie. Acting out to symptom. Symptom także pokazuje się jak każdy inny. Dowodem to, że musi zostać 

zinterpretowany. – Cóż, postawmy zatem kropkę nad i. Wiecie Państwo, że symptom nie może zostać 

zinterpretowany bezpośrednio, że potrzeba przeniesienia, to znaczy, wprowadzenia Innego. 

Nie pojmujecie być może wyraźnie i powiecie mi – No tak, właśnie to nam pan mówi o acting oucie. –  

Nie, nie jest zasadniczo z natury symptomu musieć być interpretowanym. Nie wzywa on do interpretacji tak, 

jak acting out, wbrew temu, co moglibyście Państwo sądzić. 

Trzeba zresztą wyraźnie zaznaczyć, acting out wzywa do interpretacji, ale pytanie dotyczy tego, czy jest 

ona w ogóle możliwa. Pokażę Państwu, że tak, ale poprzez balansowanie zarówno w praktyce, jak w teorii 

analitycznej. 

Co do symptomu jest jasnym, że interpretacja jest możliwa, ale pod pewnym warunkiem, który się tu 

narzuca, mianowicie, że przeniesienie się zawiązało. W swej naturze symptom nie jest jak acting out, nie woła 

o interpretację, bowiem, zbyt często się o tym zapomina, tym, co analiza odkrywa w symptomie, jest to, że 

symptom nie jest wezwaniem do Innego, nie jest tym, co pokazuje Innemu. Symptom w swej naturze jest 

rozkoszą, nie zapominajcie o tym, rozkoszą wetkniętą, untergebliebene Befriedung, nie potrzebuje was tak jak 

acting out, wystarczy sam sobie. Pochodzi z porządku tego, co nauczyłem Państwa rozróżniać z pragnienia jako 

rozkosz, to znaczy, zmierza ku Rzeczy, przekroczywszy barierę dobra – nawiązanie do mojego Seminarium o 

etyce – czyli zasady przyjemności i dlatego właśnie owa rozkosz może przełożyć się na Unlust – dla tych, 

którzy jeszcze tego nie słyszeli, termin niemiecki oznacza przykrość
17
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Wszystko to nie ja wymyśliłem, ani nawet nie ja to artykułuję, jest to powiedziane dosłownie u Freuda. 

Powróćmy do acting outu. 

W odróżnieniu od symptomu, acting out, cóż, to zaczątek przeniesienia. Jest to dzikie przeniesienie. Nie 

ma potrzeby analizy, domyślacie się Państwo, by było przeniesienie. Przeniesienie jednak bez analizy to acting 

out. Acting out bez analizy zaś, to przeniesienie. Wynika stąd, że jednym z pytań, które powstają odnośnie 

organizacji przeniesienia, chodzi mi o jego Handlung, obchodzenie się z nim, jest to, w jaki sposób dzikie 

przeniesienie można udomowić, w jaki sposób wprowadzić dzikiego słonia do zagrody, w jaki sposób 

poprowadzić konia w lonży, żeby chodził na maneżu. 

Jest to jeden ze sposobów postawienia problemu przeniesienia. Byłoby użytecznym postawić go od tej 

strony, ponieważ jest to jedyny sposób, by wiedzieć, w jaki sposób postępować z nim w przypadku acting outu. 

Dla osób, które będą musiały zainteresować się niebawem acting outem, sygnalizuję istnienie w 

Psychoanalytic Quarterly artykułu Phyllis Greenacre, General Problems of Acting out. Znajduje się on w 

numerze IV tomu 19 z 1950 roku, a zatem nie jest niemożliwy do znalezienia. Jest to z różnych względów 

bardzo interesujący artykuł, ale też wywołuje z mojej pamięci pewne wspomnienie. 

Było to w okresie oddalonym o jakieś dziesięć lat, po tym, jak przyjęliśmy już wizytę kilku 

wywiadowców. Phyllis Greenacre, która stanowiła część tej grupy, dała mi okazję do zaobserwowania 

pięknego acting outu, mianowicie frenetycznej masturbacji, jakiej oddawała się przed moimi oczami, 

poławiaczką małży, japońską figurką netsuke, która była w moim posiadaniu, a która nadal nosi jej ślady, mam 

na myśli ów przedmiot. Muszę też powiedzieć, że jej wizyta dostarczyła mi okazji do bardzo miłej rozmowy, 

dużo lepszej, niż ta, którą odbyłem z panią Lampl De Groot, a która była skandowana różnorodnymi 

przejściami do czynu, passage à l’acte, w poczet których wypada zaliczyć podskoki, które niosły ją prawie na 

poziom sufitu mojego gabinetu, niskiego, trzeba przyznać. 

Znajdujemy zatem w artykule General Problems of Acting out bardzo przenikliwe uwagi, mimo że – 

zobaczycie to Państwo, w każdym razie ci, którzy przeczytają – zyskują na objaśnieniu za pomocą 

oryginalnych pociągnięć, które staram się nakreślić przed Państwem. Kwestia dotyczy tego, w jaki sposób 

radzić sobie z acting outem. Istnieją trzy, powiada ona. Jest interpretowanie, jest zakazywanie, jest 

wzmocnienie ja. 

Co do interpretowania nie czyni sobie ona zbyt wielkich nadziei. To kobieta wielce, wielce szacowna, ta 

Phyllis Greenacre. Interpretowanie, mając na uwadze to, co właśnie Państwu powiedziałem, obiecuje mało 

efektów, choćby z tego względu, że właśnie dlatego acting out jest dokonywany. Kiedy oglądacie rzeczy z 

bliska, przez większość czasu dostrzegacie, że podmiot dobrze wie, że to, co robi w acting oucie, jest robione 

po to, by przedłożyć to waszej interpretacji. Tyle że liczy się nie sens tego, co interpretujecie, lecz resztka. 

Zatem przynajmniej tym razem bez uzupełniania wychodzi impas. 

Interesującym jest zamarudzić nieco, aby wyskandować hipotezy. 

Zakazywanie naturalnie składania do śmiechu, nawet samą autorkę, która powiada – tak czy owak 

można uczynić sporo rzeczy, ale nie powiedzieć podmiotowi, koniec z acting outami, oto co jest mimo 

wszystko trudne. Nikt zresztą o tym nie marzy. Obserwujemy mimo wszystko w tym punkcie wstępne zakazy 

w analizie. Istotnie zabrania się w niej dużo więcej, niż się sądzi. Wiele jest w oczywisty sposób czynione, aby 

uniknąć acting outów podczas sesji. Poza tym powiada się też pacjentom, by nie podejmowali zasadniczych 

decyzji co do swojego istnienia podczas analizy. Jest faktem, że tam, gdzie jest pochwycenie, istnieje pewien 

związek z tym, co można nazwać niebezpieczeństwem, czy to dla podmiotu, czy to dla analizy. 

Dlaczego robi się to wszystko? 

Zasadniczo – powiedziałbym, aby zobrazować moją wypowiedź – zarówno dlatego, że jesteśmy 

lekarzami
18

, jak też dlatego, że jesteśmy dobrzy. Jak mawia sam już nie wiem kto, nie chcemy, żeby pacjent, 

który właśnie powierzył nam siebie sprawił sobie dzieciaka. A najlepsze jest to, że udaje się to zrobić. Fakt, że 

mówi się o acting oucie, jest mimo wszystko znakiem, że wielu się zapobiega. Czy to o tym mówi pani 

Greenacre, kiedy mówi, że trzeba dać ustanowić się prawdziwemu przeniesieniu bardziej solidnie? 

Chciałbym odnotować tutaj pewien aspekt, którego nie widzi się w analizie, jej aspekt ubezpieczenia 

wypadkowego, ubezpieczenia zdrowotnego. Naprawdę zabawne jak bardzo – przynajmniej od momentu, kiedy 

analityk nabrał tego, co nazywa się doświadczeniem, to znaczy, wszystkiego tego, o czym w swojej własnej 

postawie nie wie – jak bardzo choroby o krótkim przebiegu są rzadkie podczas analiz, jak bardzo w analizie, 

która nieco się ciągnie, katary, grypy, wszystko to trzyma się z dala, a nawet w odniesieniu do cięższych 

                                                                                                                                                                                     
o etyce, gdzie omawia po raz pierwszy tak otwarcie zagadnienia rozkoszy. Podobnie z francuskim słowem déplaisir, którego Lacan 

używa w tym miejscu. 
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 W tym czasie jeszcze audytorium seminarium Lacana składało się w głównej mierze z psychiatrów. Miało się to zmienić już w 

następnym roku. 



chorób, gdyby w społeczeństwie było więcej analiz, wiele osób lepiej by się czuło. Sądzę, że zakład 

ubezpieczeń społecznych, jak i firmy ubezpieczające na życie powinny wziąć pod uwagę proporcję analiz w 

populacji, aby zmodyfikować stawki. 

I odwrotnie, kiedy przydarza się wypadek, nie mówię tylko o acting oucie, często na karb analizy 

kładzie to pacjent, jak i otoczenie. Mają rację, jest to acting out, zatem zwraca się to do Innego, a jeśli jest się w 

analizie, to zwraca się to do analityka. Jeśli zajął to miejsce, tym gorzej dla niego. Ponosi tak czy inaczej 

odpowiedzialność przynależną temu miejscu,  które zgodził się zająć. 

Pytania te być może mają rozjaśnić Państwu to, co chcę powiedzieć, kiedy mówię o pragnieniu 

analityka i kiedy stawiam jego kwestię. 

Tym niemniej nie zatrzymam się nad zapytywaniem o to, co przechyla sprawę w kierunku wzmocnienia 

ja – trzeciej z hipotez – zagadnienie tego, w jaki sposób udomawiamy przeniesienie, bowiem słyszeliście 

Państwo, jak mówię, że nie jest to proste. Nie zatrzymam się też nad tym, by powiedzieć to, czemu się zawsze 

przeciwstawiałem, bowiem nawet w opinii tych, którzy poszli tą drogą dawno ponad dekadę temu, a ściślej tak 

wiele dziesięcioleci temu, że zaczyna się o tym teraz mniej mówić, chodzi o doprowadzenie podmiotu do 

utożsamienia. Ludzie przyznają to w sporej części pism. 

Nie chodzi o utożsamienie z obrazem jako odbiciem ja idealnego w Innym, lecz o ja analityka ze 

skutkiem, który Balint nazywa prawdziwie maniackim atakiem, który opisuje nam jak kres analizy w ten 

sposób scharakteryzowanej. 

Ów atak reprezentuje tak ściśle co właściwie? Reprezentuje insurekcję a, które pozostało całkowicie 

nieruszone. 

 

4 

 

Powróćmy do Freuda i obserwacji przypadku homoseksualizmu kobiecego, w którym mamy wszelkiego 

rodzaju całkiem zachwycające zapisy. 

Chociaż powiada nam, że nic nie wskazuje, żeby wytworzyło się coś, co nazywa się przeniesieniem, 

powiada zarazem, że nie ma nawet przez moment kwestii tego, by pochylić się nad hipotezą, że przeniesienia 

nie ma. Tutaj określa się sam nie wiem jaka ślepa puenta w jego pozycji, bowiem oznacza to prześlepić to, co 

rozgrywa się relacji przeniesienia, a znajdujemy to sformułowane wręcz wprost w słowach samego Freuda o 

tym przypadku. 

Pacjentka – rzecz jest artykułowana jako taka – skłamała mu w marzeniu sennym. Od tej strony Freud 

charakteryzuje przypadek. Cenna agalma tego dyskursu o homoseksualności kobiecej jest czymś, przy czym  

Freud zatrzymuje się oszołomiony – on również stawia żądania i udziela odpowiedzi – Więc to tak, 

nieświadome może kłamać! 

Istotnie marzenia senne tej pacjentki cechuje coraz większy postęp ku płci, której jest przeznaczona, ale 

Freud nie wierzy w to ani przez moment, i nie bez słuszności, bowiem chora, która przynosi mu swoje sny 

mówi mu zarazem – Ależ tak, oczywiście, pozwoli mi to pobrać się, a to pozwoli mi zarazem tym łacniej 

zajmować się kobietami. 

Zatem mówi mu, że kłamie. I zresztą Freud w to nie wątpi. To właśnie sprawia pozór nieobecności 

wszelkiej relacji przeniesienia. Zatrzymuje się zatem nad tym – No, ale w takim wypadku to nieświadome, 

które mamy zwyczaj uznawać za najgłębszą prawdziwą prawdę, może nas zwodzić. I cała jego debata kręci się 

wokół tej Zutrauen, tego zaufania do nieświadomego – Czy możemy zachować je dla niego?, pyta. 

Stwierdza to w zdaniu, które jest bardzo charakterystyczne, ponieważ jest tak eliptyczne i 

skoncentrowane, że ma prawie znamiona potknięcia słownego, o którym wspominam w moim wystąpieniu z 

Rzymu. Przeczytam Państwu zdanie, nie wziąłem go ze sobą, przyniosę następnym razem, jest bardzo ładne, 

chodzi o dysputę na temat nieświadomego. Nieświadome zasługuje zawsze na zaufanie, powiada, zaś dyskurs 

marzenia sennego jest czym innym niż nieświadome, jest uczyniony przez pragnienie pochodzące z 

nieświadomego – ale przyznaje zarazem, posuwając się aż do ujęcia w słowa tego, że jest to zatem pragnienie, 

które wyraża się poprzez te kłamstwa. 

Ona sama mówi mu, że jej sny są kłamliwe. Tym przed czym Freud zatrzymuje się, oto problem 

wszelkiego kłamstwa symptomatycznego – zobaczcie Państwo, czym jest kłamstwo u dziecka – jest to 

kłamstwo tego, co podmiot chce powiedzieć, kłamiąc. I, rzecz dziwna, Freud daje [jej] zlec w obliczu zatarcia 

się wszystkich zębatek. Nie interesuje się tym, co je zatarło, mianowicie, odpadem, małą resztką, tym, co 

wszystko zatrzymuje, a co jest wszelako tutaj tym, o co chodzi. 



Nie widząc, co go krępuje [embarrassé], jest poruszony [ému]
19

, jak to z pewnością okazuje w obliczu 

groźby co do wierności nieświadomemu. A zatem przechodzi do czynu [passe à l’acte]. 

Jest to punkt, w którym nie przemyślał wystarczająco tego, na co, mówiąc przed Państwem o 

fantazmacie, położyłem nacisk w niedawnym wystąpieniu, mianowicie, paradoksu Epimenidesa. Owo kłamię 

jest jak najbardziej do przyjęcia w tej mierze, w jakiej tym, co kłamie, jest pragnienie w momencie, kiedy 

potwierdzając się jako takie, wydaje podmiot na to unieważnienie logiczne, przy którym zatrzymuje się filozof, 

kiedy widzi sprzeczność owego kłamię. 

Lecz ostatecznie tym, czego brakuje tu Freudowi, jest, jak wiemy, to, czego brakuje jego dyskursowi. 

Jest to to, co na zawsze pozostało dlań na etapie pytania – czego chce kobieta? Jest to potknięcie myśli Freuda, 

na czymś, co możemy nazwać prowizorycznie kobiecością. 

Nie wkładajcie mi Państwo w usta stwierdzenia, że kobieta jest kłamliwa jako taka, kiedy mówię, że 

kobiecość skrywa się, i że jest w niej coś z tego aspektu, by sięgnąć po określenia Yijing
20

, zmiennej słodyczy, 

czegoś, przed czym Freud zbłądził, zamarłszy zadławiony, kiedy odkrył, krótko po tym zajściu, nocny spacer, 

który jego narzeczona tego samego dnia, w którym wymienili ostatnie przyrzeczenia, odbyła – nie mówiąc mu 

o tym – z jakimś nieokreślonym kuzynem. Nazywam go nieokreślonym, już sobie dobrze nie przypominam, nie 

sięgnąłem do biografii, to jakiś byle kto, jeden z tych kobieciarzy z zabezpieczoną przyszłością, jak to się o 

nich mówi, co oznacza, że nie mają żadnej przyszłości. 

Tu właśnie sytuuje się ślepy punkt. Freud chce, żeby kobieta mówiła mu wszystko. Cóż, uczyniła to – 

talking cure oraz chimney-sweeping
21

. Poczyszczono sobie te kominy. 

Przez pewien czas, nie kłopotano się tym, istotnym było być razem, w tym samym przewodzie 

kominowym. Tyle że kiedy się z niego wychodzi, pojawia się pytanie – znacie je Państwo, zostało 

przypomniane pod koniec jednego z moich artykułów
22

, zapożyczone z Talmudu – kiedy wychodzi się razem z 

komina, kto z dwojga pójdzie się umyć? 

Tak, polecam Państwu ponowną lekturę tego artykułu, nie tylko tego, ale tego również tego, który 

popełniłem o Rzeczy freudowskiej
23

. Rzecz freudowską będziecie mogli ujrzeć tam wskazaną, śmiem twierdzić, 

z pewnym akcentem. 

Dianę
24

 wskazuję jako pokazującą ucieczkę lub następstwo tej Rzeczy. 

Rzecz freudowska to to, czemu Freud pozwolił zlec – lecz ona trwa po jego śmierci i to ona nadal 

ciągnie za sobą całe polowanie w formie nas wszystkich. 

Tę gonitwę będziemy kontynuowali następnym razem. 
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