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„Różnica płci w psychoanalizie” 

Wykład wygłoszony przez Davida Bernarda1 w Warszawie w 

czerwcu 2019 roku 

David Bernard: Zacznę przede wszystkim od podziękowania za to, że 

zostałem zaproszony. Już wcześniej miałem okazję pracować z 

koleżankami i kolegami, a teraz z Państwem będziemy mogli 

zastanowić się nad tematem jakim jest różnica płci z punktu widzenia 

psychoanalitycznego. Dziękuję również osobom kierującym 

Instytutem Francuskim. To, że mogę tutaj przemawiać jest dla mnie 

zaszczytem.  

Kończąc wstęp, chciałbym zachęcić Państwa do zabierania głosu, 

proszę się tego nie obawiać. Po wykładzie będzie czas na pytania i 

debatę. Dla mnie bardzo cenne są wszystkie reakcje, pytania, ale 

także wyrazy niezgody, które umożliwiają wymianę i rozwój.  

Tym bardziej w związku z dzisiejszym tematem, czyli z różnicą płci.  

Jest to temat bardzo obecny w dyskusji w przestrzeni publicznej 

naszych czasów.   

Francuski psychoanalityk Jacques Lacan, przyjmując perspektywę 

psychoanalityczną, całkowicie przebudował teorię związaną z różnicą 

płci.  Dzisiaj przedstawię kilka z wielu punktów, kilka prawidłowości, 

które Lacan wyodrębnił na ten temat. Jest ich wiele więcej, ja 

przedstawię te, które mi wydały się ważne. Chodzi o tezy, które 

rozwijał pod koniec lat 60. i w latach 70. Przede wszystkim trzeba 

zacząć od usytuowania jego opracowań w kontekście [historycznym]. 

Wydaje mi się, że zbyt często zapomina się o odniesieniu do czasów, 

                                                           
1 David Bernard praktykuje psychoanalizę w Rennes, i jest członkiem Szkoły Psychoanalizy Forów Pola 
Lacanowskiego z tytułem A.M.E. Jest również wykładowcą na wydziale psychologii Uniwesytetu Francuskiego w 
Rennes. Autor książki „Lacan i wstyd” (Lacan et la honte) wydanej przez Editions du Champ lacanien, kierował 
zbiorowym wydawnictwem „Lacan z Wedekindem. Inna lektura adolescencji” (Lacan avec Wedekind. Une autre 
lecture de l’adolescence) Presses Universitaires de Rennes 

https://www.champlacanien.net/
https://www.champlacanien.net/
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w których żył Lacan. I to podkreśliwszy, nie chodzi tylko o to jakie to 

miało odzwierciedlenie w jego wystąpieniach publicznych, w 

tekstach, w stosowanej praktyce psychoanalitycznej, praktyce 

klinicznej, ale także w jego wsłuchiwaniu się w ruchy społeczne, w 

szczególności ruchy młodego pokolenia [w tamtym okresie we 

Francji]. Dotyczy to w dużej mierze tych refleksji, które formułował w 

odniesieniu do kapitalizmu, do uniwersytetu, a także oczywiście 

wszystkich ruchów związanych z feminizmem.  

I stąd pojawia się pytanie – co z tego, co się działo w ruchach 

feministycznych Lacan zaczerpnął do swoich opracowań na temat 

różnicy płci? Lacan nigdy nie reagował pogardą na rewolucyjne ruchy  

młodych. Przeciwnie, chętnie wysłuchiwał pytań czy żądań, które 

formułowali. Przy czym jego odpowiedź zawsze była oparta o pozycję 

psychoanalityczną, nie inną.  Choć są też inne podejścia jak 

filozoficzne, socjologiczne, każde ma swoją wagę, ale on udzielał 

odpowiedzi z perspektywy psychoanalitycznej. Oznacza to, że u 

Lacana nie znajdziemy żadnej demagogii, żadnej propagandy. 

Natomiast zabierał głos w taki sposób, by być na poziomie 

interpretacji psychoanalitycznej. Wielu psychoanalityków i 

psychoanalityczek tamtego okresu, w tym uczniów Lacana, 

angażowało się w ruch feministyczny. A dzisiaj ich prace 

przywoływane są w badaniach dotyczących tematyki gender. W 

szczególności chodzi o prace Judith Butler2. 

Te prace wciąż zachęcają nas, aby kwestię różnicy płci pozostawić 

otwartą. Oznacza to, że jest to okazja do debaty, która jest bardzo 

istotna dla samej psychoanalizy. Lacan podkreślał mocno, że 

psychoanalitycy są często tymi, którzy jako pierwsi wypierają to, co 

nieświadome wyjaśnia (fr.renseigner) na temat płci. A to dla samej 

                                                           
2 Judith Butler – amerykańska filozofka feministyczna, profesor literatury porównawczej i retoryki University of 
California, zajmuje się teoriami władzy, tożsamości i płci;  https://pl.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler
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praktyki psychoanalitycznej miałoby efekt niszczycielski. Tak więc 

istniała i nadal istnieje konieczność, konieczność etyczna, by stawiać 

pytanie o różnicę płci, nie tylko dla psychoanalizy, ale także dla 

uaktualnienia stanu więzi społecznych.  

Jak to niezwykle cennie podkreśla Judith Butler w artykule, bardzo 

słusznie zatytułowanym: „Koniec różnicy płci”, odnosząc się do prac 

innej psychoanalityczki francuskiej, feministki, która była zresztą 

uczennicą i analizantką Lacana, Luce Irigaray3, „pytanie o różnicę płci 

jest pytaniem dla naszych czasów”.  

Co więcej, w toczących się na ten temat debatach związanych z tym 

tematem, pisze ona: „nie ma żadnej korzyści z redukowania naszych 

różnic. Chodzi raczej o to, by wiedzieć, jak je rozwijać w jak 

najlepszych warunkach”. 

W naszych czasach, w których rasizm stale się wszędzie 

rozpowszechnia, a szczególnie w Europie, podkreślam z uznaniem 

propozycję Judith Butler by z kwestii różnicy, w tym różnicy płci, 

uczynić pytanie dla naszych czasów i w tym celu „zapytywać o sens 

słów”.  A ostatecznie zapytywanie o sens i wagę słów stanowi istotę 

etyki psychoanalizy.  

Zatem spróbuję, w ramach perspektywy psychoanalitycznej, zapytać 

o sens wyrażenia „różnica płci”.  Jak możemy to dzisiaj odczytywać w 

psychoanalizie?  

Tak jak mówiłem wcześniej, można by przytoczyć wiele cytatów z 

Lacana na ten temat. Ograniczę się jednak do kilku jego propozycji, 

aby wyartykułować zagadnienie różnicy płci poprzez odniesienie go 

do fallusa. W latach 70. ubiegłego wieku dwa główne zarzuty były 

                                                           
3 Luce Irigaray – francuska myślicielka i aktywistka feministyczna, autorka prac o charakterze 
interdyscyplinarnym, z pogranicza filozofii, psychoanalizy i językoznawstwa, przedstawicielka feminizmu 
postmodernistycznego.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Luce_Irigaray 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Luce_Irigaray
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skierowane przeciwko psychoanalizie przez niektóre prądy 

feministyczne. Nie przez wszystkie, bo było tych prądów wiele. 

Pierwszy z tych zarzutów celował przeciwko psychoanalizie ze 

względu na odniesienie do fallusa. Dla swoich autorów, opierał się on 

na tym, że miałoby to być wyłącznie odniesienie do rozkoszy męskiej. 

Natomiast drugi zarzut oparty był na założeniu, że gdyby uwolnić się 

od tego odniesienia do fallusa, można by się wtedy uwolnić od 

różnicy płci. I z tym wiąże się slogan z tamtego okresu, który pozostał 

słynnym sloganem we Francji: „Kobieta jest mężczyzną/człowiekiem 

(fr. homme)4 jak każdy inny”.  

I co na to odpowiada Lacan? 

Lacan odpowiedział wiele rzeczy, ale w szczególności, że „ miesza się,  

z pośpiechem chce się zanegować różnicę płciową. Chce się ją 

zniweczyć poprzez stosowanie znaku równości, kobieta = mężczyzna. 

A to co nadzwyczajne, to nie te wszystkie bzdury, ale raczej  

przeszkoda która w ten sposób zostaje ujęta,  wobec której te bzdury 

miałyby stanowić, co za groteskowe słowo, transgresję”5. Oczywiście 

warto zwrócić uwagę na ton tego komentarza Lacana, na 

zniecierpliwienie czy złość, którą przejawia reagując na tę próbę 

zanegowania różnicy płci.  

Trzeba to doprecyzować - Lacan w żadnym razie nie sprzeciwia się 

równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na płaszczyźnie 

społecznej. I wiemy, w którym momencie walka o tę równość na 

płaszczyźnie społecznej pozwoliła na duży postęp, w szczególności, 

jeśli chodzi o prawodawstwo, przy czym nadal jeszcze trzeba to 

wzmacniać. Jego krytyka wiąże się z tym, że podczas gdy broni się tej 

równości na płaszczyźnie społecznej, na płaszczyźnie podmiotowej 

jest ona jednocześnie odrzucana. Chodzi o to, że dla Lacana istnieje 

                                                           
4 homme – w języku francuskim oznacza zarówno mężczyznę jak i człowieka  
5 J. Lacan Seminarium XIX „Ou pire” (seminarium niewydane) 
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różnica płci, której nie da się zatrzeć na płaszczyźnie nieświadomego. 

Co więcej, ta różnica jest tym, co zwyczajowo wszyscy próbują 

wypierać. Wyparte jednak powraca i wspiera rozwój symptomów, ale 

także wspiera efekt segregujący wobec więzi społecznych.  Stąd to 

podenerwowanie Lacana, który walił pięścią w stół, żeby obudzić 

psychoanalityków. Byłoby czymś niewyobrażalnym, gdyby 

psychoanalitycy sami wypierali różnicę płciową, którą demonstruje 

nieświadome.  
 

Podejście Lacana jest takie, że im bardziej będziemy się tę różnicę 

starali zatrzeć, tym bardziej będzie się ona ujawniała w symptomach i 

w zjawiskach segregacji. Zadanie dla psychoanalizy polega więc na 

tym, żeby ponownie zdefiniować różnicę płci i przyjąć tę różnicę.  

Do czego Lacan chciałby obudzić psychoanalityków? Mianowicie do 

tego, co nazywa realnym płci.  

Terminu realne nie należy rozumieć jako rzeczywistość, ale w sensie 

jaki nadaje mu Lacan, czyli jako coś niemożliwego do rozwiązania, 

niemożliwego, które wpływa na płeć.   

Między płciami jest coś fundamentalnie niemożliwego, co w 

szczególności zawsze będzie sprzeciwiać się pełnemu połączeniu 

partnerów na poziomie pragnienia jak i rozkoszy6. 

Lacan wypowie to w specyficznym zdaniu, w którym stwierdza: „Nie 

ma stosunku płciowego”. Kiedy mówi coś takiego, czyni to, żeby 

pobudzić audytorium. Po to, żebyśmy się zastanowili, dlaczego tak to 

formułuje, że „nie ma stosunku płciowego”. Chodzi o to, że nie ma 

takiej możliwości, żeby dwoje partnerów stało się jednym, jednością. 

Tak, jak można by było tego pragnąć w miłości.  

                                                           
6 wszędzie tam, gdzie pojawia się słowo rozkosz jest to tłumaczenie francuskiego słowa jouissance, czyli 
rozkosz, aż po cierpienie, które często pozostawiamy bez tłumaczenia. 
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Jest zawsze, jak to Lacan formułował, pewne nieporozumienie 

pomiędzy płciami. Taka jest więc dla psychoanalizy „przeszkoda”, 

wobec której nie można dokonać „transgresji”. Lacan będzie więc 

odrzucał możliwość negowania różnicy płci, z tego względu, że 

odrzucenie tej różnicy byłoby sposobem twierdzenia, że można się 

uwolnić od realnego płci. Negowanie różnicy płci, które próbuje 

ukrywać, maskować, zasłaniać to istotne nieporozumienie pomiędzy 

płciami, jest jego zdaniem, głupotą. I wróci do tego tematu kilka lat 

później, obawiając się, że w kontekście tamtych czasów jego teza o 

braku stosunku płciowego zaczęła służyć niektórym do rzekomo 

psychoanalitycznej teoretyzacji, na temat braku różnicy między 

płciami.  I dlatego powiedział: „Kiedy mówiłem wam, że nie ma 

stosunku płciowego, nie powiedziałem, że płcie się mieszają, jestem 

bardzo daleko od tego”. Dla niego, według logiki nieświadomego, a 

nie według logiki prawa, twierdzenie, że kobieta = mężczyzna; 

mężczyzna = kobieta, byłoby sposobem na pomieszanie obu płci, tak 

jak dwie barwy, początkowo różne, pomieszałyby się, stając się 

jednością, co prowadziłoby do podtrzymywania wiary, że istnieje 

stosunek płciowy. Oznaczałoby to, że każdy może odnaleźć w kimś 

innym swe uzupełnienie, i łącząc się z nim stworzyć Jedno. W związku 

z tym negowanie tej różnicy płci polegałoby na dawaniu fałszywej 

obietnicy, fałszywej obietnicy wyzwolenia od realnego płci po to, 

żeby stworzyć harmonię.  

Temu właśnie się sprzeciwia Lacan w sposób bardzo stanowczy, 

dobrze znając nie tylko symptomatyczne konsekwencje tego 

wyparcia dla podmiotu, ale także konsekwencje na poziomie więzi 

społecznych.  

W związku z tym już staje się trochę jaśniejsze jakie są dokładne 

powody strukturalne, dla których Lacan nie zgadza się na negowanie 

różnicy płci. Teraz istotne jest, żeby doprecyzować na czym polega ta 
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różnica, i co ją warunkuje w psychoanalizie oraz na czym polega całe 

wyzwanie i ten przewrót, którego dokona Lacan.  

 

W tym celu wrócimy do krytyki, która jest kierowana przeciwko 

psychoanalizie, jeżeli chodzi o miejsce jakie przypisuje różnicy płci i 

fallusowi. Ta krytyka była kierowana przeciwko psychoanalizie w 

latach 70., ale trwa do dzisiaj, w szczególności w niektórych pracach 

dotyczących tematyki gender. Polega ona na zarzucaniu 

psychoanalizie, że tworzy teorię różnicy płci w oparciu wyłącznie o 

odniesienie do fallusa, dzieląc [ludzi] na tych którzy go mają, czyli 

mężczyzn i te, które go nie mają, czyli kobiety. A więc w efekcie 

mielibyśmy z jednej strony kobiety, które nie mają fallusa i rozpaczają 

z tego powodu a z drugiej strony tych, którzy fallusa mają i trzymają 

go w schronieniu bojąc się, że.… 

Tak wygląda krytyka wobec psychoanalizy. Aby na tę krytykę 

odpowiedzieć, trzeba najpierw podkreślić, że dla psychoanalizy fallus 

jest rzeczywiście tym, co stwarza różnicę pomiędzy płciami.  

Freud już to podkreślał, Lacan do tego nawiązuje jednak z pewnym 

„ale”, z pewnym zastrzeżeniem, bo wracając do Freuda, Lacan 

całkowicie na nowo definiuje to odniesienie do fallusa i w 

konsekwencji również odniesienie całej psychoanalizy do różnicy płci. 

Trzeba więc doprecyzować w jakim sensie fallus stanowi tę różnicę 

płci, przy czym jest on czymś zupełnie innym niż prostą odmiennością 

anatomiczną. Trzeba tutaj wyraźnie podkreślić różnicę pomiędzy 

fallusem a penisem. Gdyby rzeczywiście fallus był penisem byłby 

jedynie pewną różnicą anatomiczną i elementem, którego 

brakowałoby kobietom. Ale to pomieszanie fallusa z penisem trwa 

nie od dzisiaj. Od starożytności fallus wcielał, stał się, znaczącym 
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pragnienia i rozkoszy erosa i był reprezentowany przez penisa we 

wzwodzie.  

Dlaczego takie powiązanie penisa i fallusa? Na to pytanie trzeba 

odpowiedzieć. 

Bardzo ważne jest przypomnienie, że fallus w psychoanalizie jest 

czymś innym niż penis. Ale trzeba też wyjaśnić, dlaczego penis 

bardziej niż jakiś inny organ mężczyzny czy kobiety, został wybrany by 

od starożytności stanowić wyobrażeniowe wcielenie fallusa. Jest 

wiele możliwych odpowiedzi, w szczególności taka, że świadczy to o 

dominacji odniesienia fallicznego w społeczeństwie, w szczególności 

ze względu na dominację władzy jaką mieliby mieć mężczyźni 

kosztem kobiet, i to od bardzo dawna.  

Psychoanaliza nie przeczy temu, natomiast pozwala dodać jeszcze 

kolejne powody, które wiążą się zarówno w aspekcie socjologicznym 

jak i antropologicznym z pragnieniem, z rozkoszą i z nieświadomym 

dla obu płci. Aby powiedzieć jakie są te powody, warto jest odnieść 

się do etymologii francuskiego słowa „viril”, co po polsku znaczy 

męski i który wyobrażeniowo wskazuje męskość. Ten francuski 

termin „viril" pochodzi od łacińskiego „vir", który oznacza mężczyznę 

jako samca, czyli w oparciu o jego anatomię. W tym pojęciu „vir”, 

mężczyzna jest połączony, pomieszany ze swoimi atrybutami 

płciowymi. 

Pascal Quignard7 w książce „Płeć i trwoga”, pisze tak o starożytnym 

Rzymie: „w starożytności mężczyzna jest mężczyzną jedynie wtedy, 

kiedy ma erekcję. Brak cnoty potencji, mocy, prześladował mężczyzn. 

Po łacinie termin określający cnotę czyli „virtus” pochodzi również od 

wspomnianego łacińskiego „vir". Ujawnia się tutaj jeszcze inny 

                                                           
7 Pascal Quignard – francuski pisarz, eseista i tłumacz 
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znaczący wymiar fallusa w fantazji związany ze sferą wyobrażeniową, 

mianowicie władza.  

Czyli ten łaciński termin „vir" oznacza nie tylko płeć męską, ale też 

penisa z jego cnotą, z jego możliwością, z jego potęgą, która 

reprezentuje penisa w stanie erekcji. Lacan, w komentarzach na 

temat mężczyzn, ale także na temat kobiet często będzie powoływał 

się na te rozróżnienia etymologiczne. W samej mowie pojawia się 

rozróżnienie pomiędzy płciami, w oparciu o fallusa rozumianego jako 

„vir", czyli w sensie penisa z jego mocą erekcji. Gdyby iść za taką 

reprezentacją fallusa w sferze wyobrażeniowej, można by dojść do 

wniosku, że penis historycznie reprezentuje fallusa na bazie jego 

zdolności wzwodu. A tymczasem, właśnie to Lacan chce sprostować, 

czy nawet odwrócić. I wcale nie będzie negował różnic 

anatomicznych, jak czasem się sądzi. Wręcz wraca do anatomii 

wyjaśniając, jakie cechy penisa sprawiają, że mógł wspierać to 

wyobrażenie fallusa, ale z innego powodu niż to, co się zakłada 

wyobrażeniowo. Lacan podkreśla, że cechą penisa jest nie tylko to, że 

może być w stanie erekcji, ale że może przestać być w tym stanie. Jest 

to więc organ, który zmienia kształt; to jest jego druga ważna cecha 

anatomiczna - może pojawiać się i znikać w powiązaniu z rozkoszą. 

Szczególną cechą penisa w jego związku z rozkoszą jest to, że z chwilą 

rozkoszy mężczyzny penis znika. U kobiet to nie występuje. Tak więc 

realną funkcją penisa jest nie tyle samo nabrzmiewanie, jak i koniec 

tego nabrzmiewania, po to by mógł wytworzyć się dla mężczyzny 

orgazm. Czyli jak podkreśla Lacan, tą charakterystyczną cechą 

anatomii penisa jest jego zanik, dokładnie w tej samej chwili, gdy 

pojawia się rozkosz. Czyli tam, gdzie zwykle myślimy o penisie jako o 

zdolnym do erekcji, tam Lacan przeciwnie podkreśla możliwość 

zaniku erekcji i powiązanie go z granicą, jaką jest funkcja 

rozkoszowania się. Wiemy skądinąd, że poziom symboliczny polega 
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właśnie na tego rodzaju opozycji, czyli przemianie pomiędzy 

obecnością i nieobecnością. Stąd penis mógł rzeczywiście szczególnie 

nadawać się, aby stać się znaczącym jako fallus. A więc, przez to, że 

jest to organ, który pojawia się i znika, penis nadawał się do tego, aby 

stać się znaczącym pozwalający na symbolizowanie rozkoszy, o którą 

chodzi w seksualności.  

Pojawia się jednak pytanie: o jaką rozkosz chodzi w seksualności?  

I tu również jest przewrót u Lacana. Fallus, który od zawsze był 

wyobrażany jako penis w stanie wzwodu, nie byłby według Lacana 

znaczącym dla pełnej, harmonijnej rozkoszy, jak można było 

fantazjować w oparciu o obraz wzwodu. Byłby natomiast znaczącym 

dla rozkoszy ograniczonej, przerwanej, wykastrowanej. To, co 

charakteryzuje penisa, w odróżnieniu od żeńskich organów 

płciowych, jest to, że jest ucieleśnieniem znaczącego rozkoszy 

przerwanej, odciętej.  

Zacytuję do tego fragment z Lacana: „W pewnym sensie możemy 

łatwo odizolować jego rozkosz. Można o niej myśleć jako o 

wykluczonej (...). Organ kluczowy w kopulacji jest również możliwy do 

wyizolowania w jego funkcjach nabrzmiewania i opadania, 

wyznaczając krzywą, zwaną orgastyczną, doskonale definiowalną - 

kiedy jest koniec, to jest koniec”8. 

Lacan prostuje nasze przesądy i ten jego przewrót polega na tym, że o 

ile penis w dziejach miał tak wielkie znaczenie w reprezentacjach 

fallusa, miało to miejsce nie tyle ze względu na jego moc, na jego 

potencję, ale ze względu na możliwość jego znikania w powiązaniu z 

rozkoszą. A więc opadnięcie penisa ucieleśnia rozkosz ograniczoną, 

czyli w pewnym stopniu wykluczoną, wykastrowaną. Tak więc fallus 

nie odpowiada rzeczywistemu penisowi, ale właśnie temu czym penis 

                                                           
8 J. Lacan Seminarium XVII “L'envers de la psychanalyse”, Paris: Seuil, 1991 
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nie jest. Dokładniej to formułując, fallus nie reprezentuje rozkoszy 

penisa wyobrażonego jako organ we wzwodzie, ale wręcz przeciwnie 

obrazuje rozkosz, której penisowi brakuje.  

Precyzując, fallus nie będzie reprezentował rozkoszy penisa, „penisa 

wyobrażonego jako organu nabrzmiewającego”, ale dokładnie 

odwrotnie, rozkoszy, której penisowi brakuje. Rozkoszy, która 

miałaby miejsce, gdyby nie nastąpiło to ograniczenie, to opadnięcie 

organu. Pojawia się więc pewna opozycja pomiędzy sposobem w jaki 

zwykle myśli się o fallusie, mianowicie jako o znaczącym dla siły 

wyobrażonej przez penisa w stanie erekcji, a tym czego jest 

rzeczywiście wskaźnikiem, mianowicie znaczącym dla rozkoszy, której 

podmiotowi brakuje.  

Z tego wynikają dwa bardzo ważne wnioski, które możemy poczynić. 

Pierwszy jest taki, że fallus nie jest znaczącym władzy, ale znaczącym 

rozkoszy, która właśnie umyka wszelkiej władzy. Z drugiej strony, 

fallus nie tylko nie jest własnością mężczyzny, ale okazuje się właśnie 

tym, czego mężczyzna nie ma, i nie ma tego też kobieta. Fallus jest 

znaczącym tego, czego brakuje zarówno mężczyźnie jak i kobiecie. 

Nikt nie ma fallusa.  

Na tej podstawie lepiej można zrozumieć, dlaczego fallus i penis były 

ze sobą mylone. Wiąże się to z tym, że jako istoty mówiące, jakimi 

jesteśmy, fantazjujemy na ten temat władzy i rozkoszy. Mylić fallusa z 

penisem we wzwodzie, jest sposobem dalszego wypierania faktu, że 

rozkosz jest ograniczona, wykastrowana - jak mówimy w 

psychoanalizie.  A więc fallusa nie należy rozumieć jako obiektu, który 

pozwoliłby dokonać podziału z jednej strony na mężczyzn, którzy go 

mają, a z drugiej kobiety, które go nie mają. Fallus powinien być 

natomiast rozumiany jako znaczący, który pojawia się w roli „osoby 

trzeciej” pomiędzy mężczyzną a kobietą. Pomiędzy partnerami fallus 
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jest znaczącym tego, co zawsze pozostaje pragnione.  Fallus nie tylko 

nie należy do nikogo, ale jako znaczący braku mocy, konstytuuje 

punkt wspólny dla mężczyzn i kobiet.  Wskazuje na brak i oddziałuje 

na mężczyzn i na kobiety. Gdy to już zostało przyjęte Lacan podkreśla, 

że kobiety i mężczyźni mają inną relację do braku, do kastracji. I z 

tego względu psychoanaliza całkowicie odmienia zagadnienie różnicy 

płci. Aby to wykazać Lacan odnosi się do kategorii, w których kobiety i 

mężczyźni byli zawsze rozróżniani i definiowani w dziejach. W sferze 

wyobrażeniowej fallus miałby być tym narzędziem mocy, potęgi, o 

tyle o ile pozwalałby realizować się tej potędze w akcie.  

I dlatego w historii zawsze była pokusa, żeby definiować mężczyzn i 

kobiety w oparciu o bieguny aktywności i pasywności, przyjmując 

taką logikę, że mężczyzna, jako niby posiadający fallusa, byłby 

określany jako aktywny, natomiast kobieta, która by go nie miała, 

byłaby uważana za pasywną.        I temu Lacan też się sprzeciwiał i to 

odwrócił.  Jego dowodem jest prosta obserwacja fenomenologiczna, 

rodzaj psychopatologii życia codziennego obu płci. 

„Głupotą tego, co nazywa się aktywnością, jeśli to na tym chcieć  

opierać rozróżnienie między kobietą a mężczyzną – to dosyć 

powszechne twierdzić, że to mężczyzna, nasz kochaniutki, jest 

aktywny. Tymczasem w stosunku płciowym, wydaje mi się, że to 

raczej kobieta rozporządza. (...) Nie jest oczywiste, że w normalnym 

życiu aktywność i pasywność są rozdzielone tak, jak się to mówi. (...) 

W życiu, takim jakie jest wszędzie, poza tym, gdzie nastąpił nasz 

wielki chrześcijański przewrót, mężczyzna, on sobie dogadza, a 

kobieta, miele, wygniata, szyje, robi zakupy, a potem, w tych trwałych 

cywilizacjach, które nie zaginęły, znajduje jeszcze czas, żeby potem 

pokręcić tyłkiem - mówię oczywiście o tańcu - ku radosnej satysfakcji 
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faceta, który się tam znajduje. Jeśli chodzi o aktywność i pasywność, 

to by było na tyle…”9 

Widzimy zatem, że koncepcja różnicy płci, w której króluje opozycja 

pomiędzy męską aktywnością a biernością kobiecą jest dla Lacana 

durna. Nie tylko tak twierdzi, ale wyjaśnia dlaczego. To pomieszanie 

penisa z fallusem w konsekwencji prowadzi do tego, że mężczyzna, 

jako że jest wyposażony w organ, jest bardziej skłonny, aby 

wyobrażać sobie, że ma też fallusa. A tymczasem jak mógłby mieć 

fallusa, jeżeli fallus jest właśnie znaczącym tego, czego mężczyzna nie 

ma, tego, czego brakuje penisowi.  

Jest tu więc dla niego pewien paradoks, który jednak często się 

potwierdza. Mianowicie Lacan mówi, że mężczyzna często będzie 

odczuwał, cytuję: że „narodził się z pozorem mocy”.  Jednym słowem 

mężczyzna jest tym, który wierzy, że skoro ma penisa, ma też fallusa. 

Stąd powodujące cierpienie niepokoje u wielu mężczyzn, związane z 

wykonaniem, osiąganiem. To poprowadziło Lacana, a jeszcze 

wcześniej Freuda, do wniosku, że mężczyźni są bardziej bezpośrednio 

wystawieni na działanie lęku kastracyjnego niż kobiety. Czyli właśnie 

wbrew powszechnemu mniemaniu, poprzez to, że mężczyźni są 

wyposażeni w penisa, są też bardziej narażeni na lęk utraty, na lęk 

kastracji. W efekcie sprawia to, że mężczyźni czasem są bardziej 

zahamowani w akcie, w działaniu. I koniec końców po prostu mniej 

aktywni. Widzimy tutaj, jak Lacan odrzuca możliwość rozpatrywania 

różnicy płci w aspekcie czysto anatomicznym. W efekcie, jak to Lacan 

sformułuje, drugorzędne cechy płciowe, co służy określeniu różnic 

płciowych między mężczyzną a kobietą, są wszystkie wyłącznie 

wtórne, drugorzędne, niewystarczające do zdefiniowania mężczyzny i 

kobiety. Tyle, jeżeli chodzi o anatomię, jej konsekwencje i obraz ciała.  

                                                           
9 J. Lacan Seminarium XIX „Ou pire” (seminarium niewydane) 
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Ponadto Lacan odmawia też możliwości zdefiniowania mężczyzny i 

kobiety w oparciu o ich zachowania. Czyli można badać zjawiska 

związane z codziennym zachowaniem mężczyzny i kobiety, ale nie 

wystarcza to, aby zdefiniować i odróżniać obie płcie. Różnica płci nie 

może być więc w psychoanalizie ustanowiona ani w oparciu o 

anatomię, z którą wiąże się obraz ciała, ani w oparciu o zachowania, 

choćby nawet było zakodowane w kulturze, w rejestrze 

symbolicznym. Jednak Lacan nie porzuca tych dwóch rejestrów - 

wyobrażeniowego i symbolicznego - uwzględnia je, ale dodaje do nich 

ten trzeci, o którym wspomniałem, a mianowicie realne. To co realne 

płci, które jest definiowane przez fallusa.  A więc w psychoanalizie 

różnica płci składa się z połączenia rejestru wyobrażeniowego, 

rejestru symbolicznego, ale także rejestru realnego.  Pojawia się tu 

punkt skrzyżowania, ale także punkt różnicujący pomiędzy 

psychoanalizą a teoriami gender. Psychoanaliza w pełni zgadza się z 

tym, że istota płciowa, nie może być redukowana do tożsamości 

anatomicznej, wyobrażeniowej, czy symbolicznej, zakodowanej w 

kulturze. Jednak nauczanie Lacana nie umożliwia dojścia do wniosku 

o pełnej swobodzie podmiotu w kontekście płci. I dlatego Lacan 

będzie tutaj stosować wyrażenie: „istota upłciowiona”. A jest to coś 

innego niż tożsamość płciowa.  

Istota upłciowiona oznacza, że na każdego jako istotę mówiącą, 

wpływa, ogranicza, i determinuje jego realne płci, czego symbolem 

jest fallus, choć w sposób różny. 

I teraz przechodzę do konkluzji. Najpierw takie krótkie 

podsumowanie.  

Po pierwsze fallus jest daleki od bycia własnością jednych i brakiem 

własności drugich. Jest natomiast brakiem rozkoszy i dla jednych i dla 

drugich.  
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Drugi wniosek, paradoksalnie ci, którzy są wyposażeni w organ - 

mężczyźni - są przez to bardziej bezpośrednio podatni na utratę, na 

brak, inaczej mówiąc na kastrację.  

A więc, choć i mężczyźni, i kobiety są podatni na kastrację to jednak w 

różny sposób, wręcz przeciwny do tego, na co mogłaby wskazywać 

różnica anatomiczna. Wszyscy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, są 

podatni na kastrację co oznacza, że fallus, symbolizujący brak, 

pozostawia każdego z pytaniem o wiedzę jak być mężczyzną, lub jak 

być kobietą.  Innymi słowy pozostawia każdego podzielonego przez 

pytanie co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą. 

Konsekwencją faktu, że fallus jest znaczącym braku jest 

pozostawienie każdemu swobody wyboru zdefiniowania się jako 

kobieta, mężczyzna lub poprzez inną tożsamość, których w 

dzisiejszych czasach jest wiele.  Ale nie poza swoje ograniczenie, 

które wprowadza realne płci, które nie jest możliwe do 

przekroczenia. 

 

Pytanie: Jest takie zdanie Lacana, które odnosi się do Freuda, że 

wybór płci nie zachodzi wedle prostej zasady: dla dziewczyny chłopak, 

dla chłopaka dziewczyna, więc zastanawiam się, jak w świetle tego, 

co Pan powiedział można to wyjaśnić? I wydaje się, że można to 

wyjaśnić tak, że skoro kwestia fallusa sytuuje każdego wobec braku, 

to ten brak może ucieleśniać osoba tej samej płci, bo inaczej nie da się 

tego pojąć.  

DB: Oczywiście, tak. Nie wiem, co dodać, bo właśnie o to chodzi. To, 

co Lacan mówi, jeżeli chodzi o fallusa, mianowicie, że jest to znaczący 

czegoś, czego brak.  Istota mówiąca chce wierzyć w to, że fallus 

istnieje jako obiekt.  W tym kontekście Lacan mówi, nie ma nic 

lepszego jak zasłona, która pozwala zakładać, że za nią jest fallus jako 
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obiekt. I stąd jego wniosek, że kobieta może być wyobrażeniowo 

jeszcze bardziej falliczna od mężczyzny, skoro chodzi tutaj o grę 

zasłoną, a nie pokazywanie prawdziwego obiektu. Jeszcze raz 

widzimy jak daleko jesteśmy poza aspektem anatomicznym, bo w grę 

wchodzi rejestr wyobrażeniowy i symboliczny. 

 

Pytanie: Mam takie pytanie, jest rzecz, o której Pan powiedział, która 

jest dla mnie nieoczywista. Mianowicie jest to teza, że wypieranie 

różnicy prowadzi do segregacji. Wydaje się to nieoczywiste, ponieważ 

jeżeli wypieramy różnicę, to tak jak byśmy byli jednym, wszyscy byli 

równi, więc jest to konsekwencja, z którą się jak najbardziej zgadzam, 

ale ona jest nieco paradoksalna. Jeśli mógłby Pan coś więcej 

powiedzieć na ten temat, myślę, że to byłoby bardzo ciekawe z punktu 

widzenia współczesnego dyskursu na temat segregacji, na temat 

myślenia w ogóle o różnicy w społeczeństwie.  

DB: Lacan w żadnym razie nie chce odrzucić różnicy, w szczególności 

różnicy płci, ale nie tylko. Chodzi również o różnicę w kulturze, 

różnicę w różnych społeczeństwach, wspólnotach, itd.  To pozwala 

stworzyć miejsce dla Innego w jego inności. Chęć zniesienia różnic, 

choćby nawet w imię równości, sprowadzałaby się do narzucenia 

tego samego modelu wszystkim. I dlatego tak bardzo zależy mu na 

utrzymaniu pojęcia różnicy, w szczególności różnicy płci. Oczywiście 

potem pojawia się pytanie, jak zdefiniować tę różnicę. I stąd jego 

próby zredefiniowania różnicy płci, zredefiniowania fallusa, itd. 

Dalszą konsekwencją jest to, że gdybyśmy starali się zacierać różnicę, 

tym samym bardziej będziemy wykluczać wszelkie formy inności. I 

dlatego, w tym momencie definiuje w sposób bardzo ostry 

braterstwo.  Mówi, że braterstwo to izolowanie się w grupie od całej 

reszty. To znaczy wszyscy grupujemy się ze sobą przeciwko temu, co 

jest nieznane lub co jest znane, ale słabo, itd.  A psychoanaliza na 
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pewno nie jest po to, żeby zacierać różnicę, ale raczej po to, żeby 

zredefiniować tę różnicę, czy to na płaszczyźnie społecznej, czy innej, 

żeby prowadziło to do stworzenia miejsca dla inności.  

 

Pytanie: Pomyślałam, że naziści poszli tą drogą bardzo daleko.  

DB: Oczywiście. Kiedy Lacan mówi o braterstwie jako o izolowaniu się 

od reszty, rzecz sprowadza się do tego, kogo redukujemy do pozycji 

tej reszty.  

Pytanie: Zastanawiam, się czy teorię Lacana można odnieść w ogóle 

do osób, które są bezpłciowe, których nie można zakwalifikować do 

kobiety albo mężczyzny?  

DB: Oczywiście tak, dlatego, że tu nie chodzi wcale o zachowanie, 

postępowanie, pewne cechy fizyczne. W pewnym momencie Lacan 

formułuje uwagę na temat osób, które myślą o operacji zmiany płci i 

zauważa w stosunku do tych osób, że coś zrozumiały, skoro wiedzą 

już, że bycie mężczyzną albo kobietą to nie jest kwestia anatomii. 

Natomiast kiedy chcą zrealizować to poprzez operację z powrotem 

popełniają ten sam błąd. Innymi słowy Lacan zauważa, że operacja 

chirurgiczna w takich okolicznościach byłaby powtórzeniem tego 

samego błędu, który wszyscy popełniają, mianowicie sprowadzaniem 

różnicy płci do aspektów cielesnych, anatomicznych. I tu znowu 

odniesienie do fallusa. Powiedzieć, że fallus jest znaczącym braku a 

nie obiektem to znaczy, że nie ma żadnego modelu mężczyzny ani 

kobiety. Każdy tworzy, wynajduje samego siebie. Natomiast wszyscy 

jesteśmy podzieleni przez pytanie: jak być mężczyzną, jak być 

kobietą.  I być może codziennie rano stawiamy to pytanie, gdy 

przeglądamy się w lustrze.  
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Sama możliwość zmiany płci, jest czymś coraz bardziej dostępnym i 

pozytywnym, ale psychoanaliza relatywizuje coś w tym zakresie.  

Nadzieja, że będzie się zupełnie wolnym w odniesieniu do płci, to jest 

punkt, który był krytykowany przez Lacana.  Wszystko jest coraz 

bardziej możliwe z technicznego, [chirurgicznego] punktu widzenia - 

w porządku, to dobrze - każdy może na swój sposób podążać w 

stronę bycia mężczyzną lub bycia kobietą, ale ta wolność ma swoje 

granice i taka zmiana, jeśli chodzi o zmianę płci, nie rozwiążę 

wszystkich problemów.  Każdy i tak będzie w taki czy inny sposób 

poddany wpływowi bycia mężczyzną lub kobietą, nawet po zmianie 

płci. 

 

Pytanie: Chciałbym zapytać, jak Pan rozumie brak stosunku 

płciowego? 

DB: Dziękuję za to pytanie. To umożliwi mi doprecyzowanie tej 

kwestii. Lacan najpierw mówił: „Nie ma aktu płciowego”. Przez co 

chciał powiedzieć, że nie ma takiej możliwości by Inny stał się 

prawdziwie naszym uzupełnieniem, dopełnieniem. Nie jest możliwe, 

żeby Inny zaspokoił w pełni to, czego nam brak. Weźmy za przykład 

parę heteroseksualną, choć można równie dobrze, wziąć za przykład 

parę homoseksualną. [Akt płciowy] nie umożliwi ustanowienia się 

prawdziwego połączenia pomiędzy mężczyzną a kobietą czy 

mężczyzną a drugim mężczyzną.  Czyli pozostaje brak uzupełnienia, 

dopełnienia. A później Lacan przekształci to mówiąc, że nie ma 

stosunku płciowego. Gdzie termin stosunek ma znaczenie 

matematyczne. Tak, jakby chodziło o rodzaj koniunkcji dwóch 

elementów, jednego ze zbioru kobiet a drugiego ze zbioru mężczyzn, 

gdzie każdy element z jednego zbioru ma swój odpowiednik w drugim 

zbiorze. Z powodu braku stosunku dopełnienia, u istot mówiących, 

miłość wiąże parę w ich historię.  Przy czym to, że nie ma stosunku 
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płciowego nie musi być wcale złą wiadomością. Powiedzenie, że nie 

ma stosunku płciowego, dla bycia mężczyzną lub kobietą oznacza, że 

trzeba coś wymyślić, odkryć, wynaleźć.  

Oznacza to, że u istot mówiących seksualność nie należy wyłącznie do 

rejestru potrzeb. Gdyby było inaczej, to funkcjonowalibyśmy tak jak 

zwierzęta, to znaczy czekalibyśmy na odpowiednią porę roku, 

sygnały, itp, aby rozpocząć reprodukcję.  W przypadku istot 

obdarzonych mową wygląda to zupełnie inaczej. Zaczynamy się 

zastanawiać jak do niego, czy do niej podejść, co powiedzieć, 

zaryzykować zaproszenie do restauracji, czy nie, itd.  I tego typu 

rozterki zaczynają się często bardzo wcześnie wraz z pierwszą 

miłością.  Wszyscy pamiętamy czasy, gdy w podstawówce byliśmy w 

kimś zakochani a ten ktoś się zakochał w kimś jeszcze innym itd., 

mnóstwo tego typu problemów. Czyli stwierdzając, że dla nas nie ma 

czegoś takiego jak stosunek płciowy, oznacza to, że te nasze miłości, 

problemy itd., to niezły rozgardiasz. I dlatego powstają książki, 

piosenki.  

 

Pytanie: jeżeli chodzi o psychoanalizę w kontekście różnic płci, czy 

można wnioskować na temat rozwoju języka, o jego pochodzeniu?  

Czy został stworzony bardziej przez mężczyzn, czy bardziej przez 

kobiety?  

DB: Szczerze dziękuję. Bardzo dobre pytanie, bardzo skomplikowane. 

Lacan wypowiedział się na ten temat pod koniec swojego nauczania,  

ale jeszcze nie do końca to zrozumiałem. Według tego, co powiedział, 

to raczej mężczyźni ustaliliby kod, czyli to, co utrwala sens. Podczas 

gdy kobiety i tu jak często, Lacan bardzo życzliwie się odnosi do roli 

kobiet, miałyby w języku wymyślić czy wykorzystać dwuznaczność, 

wieloznaczność.  
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Zatem język jest tym co się wciela w mowę ze swoimi 

dwuznacznościami, niejasnościami, z całym swoim możliwym 

bogactwem, podczas gdy kod celuje raczej w utrwalenie, fiksację 

jakiegoś jednego znaczenia. Lacan dodaje też, na temat, który Pani 

poruszyła, kiedy komentuje stosunek kobiet do fallusa.  Dzisiaj o tym 

nie mówiłem, ale można wiele na ten temat powiedzieć.  Stwierdza 

mianowicie, że dla kobiet jest wiele możliwości, jeśli chodzi o 

odniesienie do fallusa.        I jedną z tych możliwości jest mówienie, 

odniesienie przez sam fakt mówienia. Wskazuje, że u kobiet jest 

zaspokojenie falliczne w samej mowie. Jeżeli chodzi o oczekiwania 

kobiety względem mężczyzny, chodzi o to, żeby ten mężczyzna mówił 

do niej. Czyli podkreśla wymiar satysfakcji czy zaspokojenia w samej 

mowie, niezależnie od aktu.  

 

Pytanie: To nie będzie pytanie. To będzie raczej komentarz. Nie znam 

francuskiego. To jest przykład jak pewne słowo we mnie 

zarezonowało. To jest słowo Lacan. Ponieważ słyszałem dzisiaj na 

wykładzie „la confusion”10. To jest coś co jakoś dobrze mi się składa. 

Więc to jest pierwszy komentarz.  

Drugi: po 10 latach uczestnictwa w wykładach, które organizuje FPPL, 

zobaczyłem jak wspaniałe jest przynoszenie tego, co wniósł Lacan 

przez osoby, które tu przyjeżdżają. Chcę powiedzieć, że każdy z Was, 

każdy z prowadzących przynosi i Lacana, ale też siebie w jakimś 

przetworzeniu, przemyśleniu i jest to bardzo żywe i świetne. Trzeci 

komentarz jest właśnie z tym związany, jeśli miałbym marzyć o 

zajęciach z wychowania seksualnego, to dziś to się udało, więc bardzo 

Panu dziękuję i dziękuję też FPPL.  

DB: Dziękuję. 
                                                           
10 We francuskim słowie „la confusion”, które oznacza niejasność, zamieszanie, konfuzję, zawstydzenie, słychać 
także Lacan – nazwisko Jacquesa Lacana, autora psychoanalizy lacanowskiej. 
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