
209

Psychoanaliza rozsmakowała się w niepodobieństwie. Celuje w coś, co 
w podmiocie pojedyncze, niepodobne do niczego w innym podmiocie, czyli 
w „to” – w „podmiot w podmiocie wykraczający poza podmiot”.  I dlatego 
skłania do wymazywania. Dobrą intuicją wykazał się w tym względzie Andy 
Warhol, który zwierzył się kiedyś: „Nie mam pamięci. Każdy dzień jest nowym 
dniem, ponieważ nie pamiętam poprzedniego. Każda minuta jest jak pierwsza 
minuta mojego życia. Staram się pamiętać, ale nie mogę. Dlatego ożeniłem 
się z moim magnetofonem. […] Mój umysł jest jak magnetofon z jednym 
przyciskiem – wyrzuć”.  Umysł Warhola,  jak umysł każdego dobrego czy-
telnika, jest odtwarzaczem, którego podstawową, choć paradoksalną funkcją 
jest usuwanie zapisanych treści, czyszczenie pamięci, zwracanie podmiotu 
jego wyjściowej pustce. To magnetofon, który od-twarza, pozbawia („się”) 
twarzy i kształtu, uśmierca to, co pamiętne i znane, a jednocześnie umożliwia 
powołanie do życia nowego i niewiadomego. Koniecznie jednak na zasadzie 
– by posłużyć się wglądem Paula de Mana – „głosu-zza-grobu”, głosu osoby 
symbolicznie martwej,  mówiącej „ze swego własnego nagrobka”.  Głos  ten 
należy rozumieć w jego psychoanalitycznej modalności, czyli jako szczegól-
ny rodzaj obiektu częściowego (co ważne, Lacanowski głos jako obiekt jest 
wytworem fonologicznej redukcji głosu do substancji języka). Głos to obiekt, 
który więźnie w gardle – niezapośredniczone jeszcze przez ojcowskie prawo 
residuum rozkoszy, samo niereprezentowalne i niewrażliwe na operacje zna-
czeniowe, jest zarówno skutkiem, jak i resztką strukturalnej, ufundowanej 
na różnicujących opozycjach logiki języka.  Głos ów jest przede wszystkim 
nieznośny, niczym irytujący szmer podczas odtwarzania pustej kasety ma-
gnetofonowej, ale to on stanowi rodzaj suplementu, który nadaje językowi 
podmiotu stwórczy charakter. 

W tym miejscu należałoby jeszcze wyraźnie odróżnić pamięć od nieświado-
mości – w przeciwnym razie, jeśliby je utożsamić, sztuka analizy ograniczała-
by się do zwykłego rozpamiętywania, rewidowania pewnej stałej i całościowej 
(choć oczywiście nigdy w całości niedostępnej) wiedzy, która nieprzerwanie 
zapisuje się na taśmie ludzkiego magnetofonu. Nieświadomość natomiast po-
winno się kojarzyć z podmiotem nieświadomego, z faktem, że podmiot zawsze 
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