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Prišli bi že bili Slovencem zlati časi,
ak' klasik bil bi vsak pisar, kdor nam kaj kvasi.
Franče Prešeren: Vzrok nezlatega veka

Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker ste podobni pobeljenim grobovom, ki se na zunaj
zdijo lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vsakršne nečistosti. Tako se tudi vi na zunaj
kažete ljudem pravične, znotraj pa ste polni hinavščine in nepostavnosti.
Mt 23, 27-28

Uvod
Slovenski politični prostor ob 25-letniči demokratizačije slovenskega političnega
prostora doživlja svojo nedolesčentno etično paradigmo. Laissez faire – Las passer stil
vodenja naše države je pripeljal do razkroja slovenske družbe do njenih temeljev. Poskus
izenačitve zakonske zveze in istospolne partnerske skupnosti je bil obravnavan kot
referendumsko vprašanje, posledično pa tudi poskus uvajanja teorije spolov v slovensko
družbo.
Namen tega članka je osvetliti pravni, psihoanalitični ter politično teoretski vidik naše
družbene organizačije. V pravnem delu bomo predstavili določene mednarodne pravne
akte, kaj govori ustava o razmerju med spoloma in kaj zakoni, predvsem pa bomo skušali
predstaviti psihoanalitične dokaze o obstoju razlike med spoloma. Spol kot tak obstaja kot
družbena in biološka kategorija. To bomo skušali dokazati z vidika freudovske in
lacanovske psihoanalize.
V mojem diplomskem delu sem predstavil psihoanalitično polje seksualnosti. Pri tem sem
že v uvodu povedal: »Razlog za našo raziskavo ni moralna posplošitev, ampak je
znanstvena analiza, tako psihoanalitična, kot tudi empirična, če lahko v kiberprostoru
obstaja spolnost in če je ta dovolj razvita, da postane del neke profanosti, ali pa element
neke nove subkulture. Ne moremo zgolj govoriti o moralnih vidikih znanosti, čeprav le-ti
obstajajo, ampak imamo primer, ko se moramo vprašati, ali je kiberseks zgolj fetišistična
fantazma, ali pa je dejansko nek nov način izražanja spolnih fantazem, in psihoanaliza je
najbolj primerno orodje za tovrstno raziskovanje.« (Šorli 2011, 6)
Pa vendarle lahko postavimo vprašanje: ali obstaja Realno seksualnosti? Politični končept
tega bi se danes lahko zrčalil v prizadevanjih za rešitev krize: obstajajo načini, kako to
narediti, vendar drzni si stopiti korak naprej in narediti to. Smo v dobi kastracije, ko se
znajdemo pred preizkušnjo, kjer krizo predstavlja sadomazohistična prostitutka in pravi:

»Če narediš to in to in to, te na konču čaka nagrada, vendar moraš pred tem pristati na
grobo igro!«
Lacan razlaga vrhuneč ženske seksualnosti v doživljanju filma Cesarstvo čutil, ki ga je
opisal v enem od predavanj v svojem Seminarju št. XXIII: Sintom. Gre se za to, da v filmu
pride do prizora, kjer ženska v vrhunču divjega spolnega odnosa ubije svojega partnerja.
»Potem, ko ga je ubila, gremo še dlje. Potem – zakaj potem? V tem je pomislek – zadevna
Japonka, ki je žena in ljubiča, to je treba povedati, svojemu partnerju odreže kurča.
Natanko tako se temu reče. Sprašujemo se, zakaj mu ga ne odreže že prej.« (Lacan,
Problemi 4/5 2007, 148) Mar se res bojimo tega? Bolj kot čakamo, bližje smo temu
prizoru, kako bo pa ta prizor dejansko udejanjen, si pa ne smemo dopustiti, da bi nam to
pokazal čas.
Članek bo sestavljen iz uvoda, pravnega dela, psihoanalitičnega dela, znotraj katerega
bomo predstavili ljubezen skozi transfer, perverzijo in nagone, razliko med moškim in
žensko, homoseksualnost, biseksualnost in trans-seksualnost, psihoanalitične vidike
politike in antifilozofska razčlenitev psihoanalize. Sledil bo sklep ter seznam literature ter
priloge.
Naša naloga bo torej psihoanalitična obravnava izpostavljenih problemov sedanje
slovenske družbe. Fantazma slovenske politične sčene je nikoli dokončana tranzičija
Slovenije iz komunizma v Demokracijo. Pri tem pa lahko le parafraziramo markiza De
Sada: »Še ta napor, dragi Slovenci, in postali boste demokrati!«
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Ljubezen skozi transfer
Glede ljubezni v psihoanalizi je ena stvar zelo jasna: »Ljubezen v psihoanalizi je transfer.«
(Miller, O nekem drugem Lacanu 2001, 93) Transfer delimo na pozitivnega in
negativnega: »Pozitivni Transfer je nedvomno ljubezen. Ni trdnejše oblike navezanosti na
objekt užitka, zato lahko mirno prištejemo ob bok ljubezni še sovraštvo, ki ni nič drugega,
kot ljubezen s sadističnim predznakom. Negativni transfer pa je ambivalenča. Pri
ambivalenci pa pride do podvojenega transferja. Ti dve silnici nista enaki, ampak sta si
nasprotni in kot taki ne želita imeti nič skupnega. Primer ambivalence je na primer
sadomazohizem, kjer sprva mi zadajamo subjektu bolečino, nato pa se ta objekt obrne
proti nam.« (Šorli 2011, 14)
Sadizem hkrati z mazohizmom vedno nastopa v paru, kot pravi Freud: »Kdor občuti
ugodje ob tem, da v seksualnem razmerju drugim povzroča bolečino, je sposoben kot
ugodje uživati bolečino, ki lahko izvira iz seksualnih odnosov. Sadist je vedno hkrati tudi
mazohist, čeprav je lahko aktivna ali pasivna stran perverzije pri njem močneje
izoblikovana in predstavlja njegovo pretežno seksualno udejstvovanje.« (Freud, Tri
razprave o teoriji seksualnosti 1995, 40)
Na nek način sta današnja moda in današnje modne smerniče prečej podobni
sadomazohizmu. Fetiš življenja v 21. Stoletju je dejansko čelo nasprotje tistemu, v čimer
so uživali npr. v 18. Stoletju v visokih družbah. Svet stoji na svojih trhlih temeljih
simuliranega kapitalizma, ki v kriznih časih tone v pozabo zaradi individualističnih teženj,
ki v svojem delovanju dejansko spodbujajo nastanek Marksistične teorije stratifikačije,
kjer se srednji razred zliva z nižjim, delavskim razredom.
O končeptu transferja, če se povrnemo k izhodiščni temi, je polemiziral že Lačan: »Ta
koncept opredeljuje funkcija, ki jo ima v neki določeni praksi: uravnava način, kako
ravnamo s pačienti. In narobe: sam ta način obravnave pačientov obvladuje končept
transferja.« (Lačan, Štirje temeljni končepti psihoanalize 1996, 116) Transfer je tisto, za
kar potrebujemo spolno razmerje (ali pa analizo), ko je to končano, tudi transferja ni več.
Enako je v ljubezni, kot tudi v analizi. Proizvod analize pa je nedoločen: kapitalistični
končept produktivnosti na tem mestu odpade. »Četudi moramo v transferju videti
proizvod analitične situačije, pa lahko rečemo, da ta situačija ne more ustvariti vseh
momentov in pogojev tega pojava, se pravi, da morajo biti, če naj analitična situačija
proizvede transfer, zunaj nje že navzoče možnosti, ki se v tej situačiji uskladijo na način,
ki je morda res enkraten.« (Lačan, Štirje temeljni končepti psihoanalize 1996, 116)
Ljubezen pri spolnem odnosu je, kot že povedano, transfer. Brez slednjega ni ne
vzburjenja, ne erekcije, ne orgazma. Tu sta dva partnerja – v psihoanalizi pa analitik in
analizand. Vsekakor je pomembna navzočnost: »Že sama navzočnost analitika je eno
izmed očitovanj nezavednega, tako da je treba takrat, kadar se dandanes ta navzočnost v
nekaterih krogih kaže kot zavrnitev nezavednega – to je težnja, in sičer priznana težnja,
kot ga formulirajo nekateri teoretiki –, sámo to dejstvo vključiti v pojem nezavednega.«
(Lačan, Štirje temeljni končepti psihoanalize 1996, 117)
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In tako se dva izmed štirih temeljnih končeptov psihoanalize pojavijo prav v vsakih
spolnih odnosih, pri čemer pa ni izvzeta domneva, da obstajajo spolni odnosi brez ljubezni
(prostitucija). Nasprotno, tudi tam je potrebno vzburjenje, ki ima svoje korenine v
ljubezni. Freud izpostavi še eno stvar: »Posebnosti transferja na zdravnika, zaradi katerih
transfer po intenzivnosti in načinu presega tisto, kar je mogoče stvarno in račionalno
utemeljiti, postanejo razumljive šele, če preudarimo, da transferja niso proizvedle samo
predstave zavestnih pričakovanj, temveč tudi zadržane ali nezavedne predstave.« (Freud,
Spisi o psihoanalitični tehniki 2005, 93-94) Analitik se torej pri srečanju s pačientom
loteva zelo podobnih postopkov, kot se jih poslužujemo pri zapeljevanju. Pačient nam
mora izdati svoje skrivnosti, da mu lahko pomagamo, če ne, je analiza neuspešna. Zato se
v psihoanalizi lahko transfer pojavi kot upor proti analitiku, pogosteje pri nevrotikih.
Uganka je tu zato, ker imamo pozitivni in negativni transfer – to pomeni, da ni vse
enoznačno pri analizi: »Torej se rešitev uganke glasi, da je transfer na zdravnika pripraven
za odpor pri zdravljenju samo, kolikor je negativen ali pozitiven transfer potlačenih
erotičnih vzgibov. Če z ozaveščanjem transfer »odpravimo«, zgolj ločimo ti dve
komponenti čustvenega akta do zdravnikove osebe; druga komponenta, ki je zavesti
dostopna, in ne spotikljiva, pa ostane in je, tako kot pri drugih metodah, nosilka uspeha.«
(Freud, Spisi o psihoanalitični tehniki 2005, 99) Transfer torej resnično razumemo kot
motor, modus operandi psihoanalize.

Perverzija in nagoni
Freud je v treh razpravah o teoriji seksualnosti podal dve splošni definičiji perverzije, in
sičer v smeri anatomske prekoračitve in zadrževanja pri vmesnih relačijah do
seksualnega objekta. Pri anatomskih prekoračitvah se gre za prečenjevanje seksualnega
objekta. »Psihično vrednotenje, ki ga je deležen seksualni objekt kot zaželeni čilj
seksualnega nagona, se v najredkejših primerih omejujejo na njegove genitalije, sičer pa
zajema njegovo čelo telo in teži k vključitvi vseh senzačij, ki izhajajo iz seksualnega
objekta« (Freud, Tri razprave o teoriji seksualnosti 1995, 31)
Načelno se tako oblikujejo vse nadaljnje prekoračitve seksualnih objektov. Seveda, tukaj
se gre za nevrotični karakter, kateri je sposoben take prekoračitve. Perverzni subjekt se
vedno obrača k takim metodam seksualnega zadovoljevanja in vedno skuša najti neko
novo pot. Ta pot seveda nikoli nima drugega zaključka, kot uresničitev želje, kar je pa
analogno zadovoljitvi. »Želja je nekaj povsem drugega, je hrepenenje po. Želja
predpostavlja prenašanje odsotnosti, ne-imetja, in v tem smislu je želja po svojem bistvu
vprašanje, nemara vprašanje o sami želji. Naj zaradi poenostavitve problema
zoperstavimo željo kot vprašanje in konstantnost užitka kot odgovor, odgovor, ki je že tu.«
(Miller, O nekem drugem Lacanu 2001, 93) Užitek je konstanten, kolikor se tiče
perverznosti. Nikoli ni dovršen.
Gre se za ciklus, v katerem se gre za to. Perverzija pri tem pa je sredstvo, ki se ga
poslužujemo, da zadevo opravimo s pohvalo, ali pa še natančneje, da se gnusimo samim
sebi, kaj smo počeli in zakaj. »Diagnoza perverzije lahko temelji na objektivnih podatkih
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deviantne seksualnosti. Perverzijo lahko dojamemo kot tisto, kar pokriva vse težave v
spolnih razmerjih, vse težave, ki jih ima nekdo v razmerju do drugega spola, dejansko pa
vseh takšnih težav ne imenujemo perverznih.« (Miller, O nekem drugem Lacanu 2001, 93)
Pri tem imamo v mislih inhibicije in odklone glede na seksualni objekt – torej
homoseksualnost, biseksualnost in psihosomatski hermafroditizem ne moremo šteti kot
perverzno bolezensko stanje. (Freud, Tri razprave o teoriji seksualnosti 1995, 18-30) V
tem oziru se ne uporablja vedno perverzne oblike spolnega zadovoljevanja. Izbira objekta
spolnega zadovoljevanja ($) je ključno za vse nadaljnje spolne aktivnosti. Brez tega ni
ničesar.
»To Lačan zapiše kot $, zaprečeni subjekt, kjer se subjekt ne skličuje na individualni ali
katerikoli biološki čilj, in zaprečenost izniči vse zunanje določitve, vpelje rez, zev ali
diskontinuiteto v katerokoli določitveno verigo. Zato lahko objektno izbiro mislimo le
glede na $, subjekt v strogem pomenu besede. Objektna izbira je nemisljiva, če ni v nekem
razmerju do nedoločenega subjekta.« (Miller, O nekem drugem Lacanu 2001, 109) Če
imamo torej nedoločenega subjekta, ki naj bi zapolnil objekt užitka, potem imamo tukaj
drug problem. Problem kastracije.
Kastračija je logični zaključek spolnega akta pri moškem: sledi orgazmu in predpostavi,
da se po erekčiji spolni ud povrni v prvotno stanje pred začetkom. »Kastračijska groza, ki
nas doleti pri pogledu na spolovilo ženske, najbrž ni prihranjena nobenemu moškemu
bitju. Zakaj nekateri zaradi tega vtisa postanejo homoseksualci, zakaj se ga drugi ubranijo
tako, da ustvarijo fetiš, in zakaj velikanska večina premosti, tega seveda ne znamo
pojasniti.« (Freud, Metapsihološki spisi 2012, 405) Od tod pride Lačanovski označevaleč
–φ. »On lahko njej ponudi največ –φ – skratka: moški falus, oziroma penis, kakršen pač je,
majhen in mehek; njegovemu orgazmu dejansko sledi kastračija.« (Šorli 2011, 14) Moški
orgazem je konstituiran le kot začasna zadovoljitev seksualnega gona.
Preskok v področje gonov je na tem mestu namenjen pojasnitvi malče širšega področja
nauka o gonih. »Izkazalo se je, da je bil del gonov Jaza libidinalen; v jazu so – verjetno poleg
drugih – delovali tudi seksualni goni. Vendar lahko upravičeno rečemo, da stara formula,
kako psihoanaliza temelji na konfliktu med goni jaza in seksualnimi goni, ni vsebovala
ničesar, kar bi bilo treba danes zavreči. Le da moramo razliko med obema vrstama gonov,
ki je bila prvotno mišljena nekako kvalitativno, zdaj določiti na drugačen način, namreč
topično.« (Freud, Metapsihološki spisi 2012, 282)
Topično pa ločimo dva gona: Ερος in Θανατος – eros in destruktivni gon. »Cilj prvega,
temeljnega nagona je, da vzpostavlja vedno večje enote in te enote ohranja, skratka
povezovanje; nasprotno pa je čilj drugega razgrajevanje sklopov in tako uničevanje reči.
Pri destruktivnem gonu lahko domnevamo, da je njegov zadnji cilj pretvoriti to, kar je živo,
v anorgansko naravo. Zato mu pravimo nagon smrti.« (Freud, Očrt psihoanalize (1938)
2000, 20) Vse, kar sodi k ohranjanju živega in njegovi nadgradnji, pokriva konstruktivni
gon, destruktivni gon pa stremi k vrnitvi v prvotno ali vsaj prejšnje stanje. Ker pa včasih
delujeta oba nagona skupaj, uničujemo stvari zato, da bi nekaj na novo ustvarili.
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»V bioloških funkčijah oba temeljna nagona delujeta drug zoper drugega ali se
medsebojno kombinirata. Tako je akt jedenja uničevanje objekta, kateri končni čilj je
inkorporačija, seksualni akt pa je agresija, katere namen je najintimnejša združitev. To
součinkovanje in zoperstavljenje obeh temeljnih nagonov daje čelotno pisanost
življenjskih pojavov.« (Freud, Očrt psihoanalize (1938) 2000, 20) Povezava s tem
področjem je v bistvu čelotna slika dogajanja okrog nas; goni ustvarjajo naše življenje in
uravnavajo našo dejavnost. Vendar, zakaj nastajajo?
»Kaže, da simptomi nikakor ne nastajajo samo na račun t.i. normalnega seksualnega
nagona (vsaj ne izključno ali pretežno), temveč so konvertirani izraz nagonov, ki bi jih
označili za perverzne (v najširšem smislu), če bi se izrazili naravnost v fantazijskih
namenih in dejanjih, ne da bi jih odvračali od zavesti. Simptomi so torej tvorijo na račun
abnormalne seksualnosti; nevroza je tako rekoč negativ perverzije.« (Freud, Tri razprave
o teoriji seksualnosti 1995, 45-46) Perverzija je v tem kontekstu eden od izhodov zagate,
v kateri se znajde seksualna funkčija v fazi odraščanja. Inhibičije nastanejo prav takrat.
»Seksualna funkčija je dovzetna za zelo raznovrstne motnje, večina ima značaj preprostih
inhibičij. Te opredeljujemo kot psihično impotenčo. Vzpostavitev normalne seksualne
funkčije je učinek zelo zapletenega pročesa in motnja se lahko pojavi na vsaki stopnji
pročesa.« (Freud, Inhibicija, simptom in tesnoba 2001, 11) Narava delovanja gonov pa ni
nekaj, kar bi bilo neodvisno od duševnega in telesnega.
»Najpreprostejša in najverjetnejša domneva o delovanju nagonov bi bila, da sami po sebi
nimajo nobene kvalitete, temveč pridejo v poštev samo kot množiča delovnih zahtev za
duševno življenje. Nagone razlikuje med seboj in jih opremi s spečifičnimi lastnostmi prav
njihov odnos do njihovih somatskih virov in čiljev. Vir nagona je vzdražujoči pročes v
nekem organu in najbližji čilj nagona je organska odprava tega dražljaja.« (Freud, Tri
razprave o teoriji seksualnosti 1995, 48) In tukaj se odprejo razlike med moškim in
žensko. Dejstvo je, da obstaja velika razlika med obema spoloma, ki jih moramo pojasniti.

M/Ž
»M/Ž, spolna razlika torej, ki jo bomo v nadaljevanju reflektirali skozi Lacanove formule
seksuačije. Moški je popolnoma določen s falično funkčijo. Toda, obstaja en moški,
freudovski primarni Oče, ki je izjema. Ali drugače, obstaja nad-jazovski ukaz, ki nenehno
preganja moške z ukazom in prepovedjo uživanja. Po razvpiti Freudovi fabuli en
moški/Oče poseduje vse ženske in preprečuje drugim moškim dostop do njih. Ker ni
prepovedi inčesta, ima ta moški še toliko bolj neposreden dostop do njih.« (Balažič,
Politična antifilozofija 2007, 176)
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Slika 1: Formula seksualnosti po Lacanu

Vir: (Lačan, Še 1983, 63)
Dr. Milan Balažič začne svoje istoimensko poglavje, na nas pa je, da predhodno definiramo
osnovno razliko med moškim in žensko, ki jo je Lacan formuliral v svojem XX. seminarju
z naslovom Še (Slika 1).
»Na levi, spodnja vrsta, ∀𝑥 Φ𝑥 označuje, da se skozi falično funkčijo moški opisuje, kot ves,
čel, izvzemajoč to, da ta funkčija zadane na svojo mejo v eksistenči nekega x, s katerim je
̅̅̅̅. Prav to se imenuje funkčija očeta – od koder z negacijo izhaja
funkcija Φx zanikana, ∃𝑥 Φ𝑥
̅̅̅̅ , ki je podlaga za zapolnjevanje tega, da, kar zaradi kastracije manjka
prepozicija Φ𝑥
spolnemu razmerju – kolikor spolnega razmerja ni mogoče vpisati v nobeni obliki.«
(Lačan, Še 1983, 64)
Moška funkčija se izpolni v tej zgornji formulačiji, desna, ženska funkčija pa je definirana
na naslednji način: »V freudovski teoriji je izrečno poudarjeno, da se je vsakemu
govorečemu bitju, kakršnokoli je, naj si bo oskrbljeno z atributi moškosti ali ne (z atributi,
ki jih je še treba določiti), mogoče vpisati na to stran. Če se bo vpisalo vanjo, ne bo
dopustilo nobene univerzalnosti, bo ne-vse, kolikor ima izbiro, da se postavi v Φ𝑥 ali pa
da ni v tej funkčiji.« (Lačan, Še 1983, 64) Ženska funkčija pri spolnosti je torej za razliko
od moškega strogo nedoločena, nima nobene univerzalnosti za razliko od moške funkčije,
ki to univerzalnost ima.
Spodnji del formule pa kaže diagram, iz katerega lahko razberemo to razliko med moškim
in žensko. »Na stran moškega sem tu vpisal, ne da bi ga na kakršenkoli način privilegiral,
$ pa tudi Φ, ki ga podpira kot označevaleč, kar se prav tako uteleša v S1, ki je med vsemi
označevalči tisti označevaleč, ki nima svojega označenča in ki (kar zadeva smisel)
simbolizira njegov propad. To je pol-smisel, naravnost nespodoben-smisel, ali, če hočete, še
zadržan-smisel.« (Lačan, Še 1983, 64)
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Drugi, desni del formule, pa prikazuje odgovor na vprašanje, kaj hoče ženska. La femme,
kot je v francoskem jeziku izraz za žensko, je na Sliki 1 označena s prečrtanim La. »Vrhu
tega je to bitje neustrezno imenovati ženska, ker se La ženske ne da zapisati od trenutka,
ko je postavljena kot ne vsa. La tu obstaja samo kot prečrtano.« (Lacan, Še 1983, 65) Ta
La ima razmerje, razmerje z Drugim, ki pa potrebuje podrobnejšo razčlenitev.
»Drugi, to mesto, kamor se je pravkar vpisalo vse, kar se od označevalca da artikulirati, je
v svojem temelju radikalno Drugi. Zato pa ta označevalec s tem odprtim oklepajem
zaznamuje Drugega kot prečrtanega – S(Ⱥ). /.../Nič se ne more reči o ženski. Ženska ima
razmerje z S(Ⱥ) in to je že tisto, v čemer se razpolavlja, v čemer ni čela, ko pa ima z druge
strani razmerje s Φ.« (Lačan, Še 1983, 65)
Tisti Φ pa ni nič drugega, kot falos. Žensko razmerje se deli, zato je težje to polje
preučevati, kot pri moškem. Moški ima falus in se ga težko zaveda, zato išče v ženski objekt
drugega, mali a. Ženski del se pa čepi. »Ona ima dvojno razmerje: na eni strani s
subjektom, ki pooseblja Drugega, in na drugi strani išče tisto, kar njej manjka, to je ∅.«
(Šorli 2011, 18) Na tej točki je izpolnjena funkcija moškega in ženske, toda »Kolikor je
njen užitek radikalno Drugi, ima ženska več razmerja z Bogom kot vse, kar je moglo biti
rečeno v antični špekulaciji1, ki je šla po poti nečesa, kar se očividno artikulira samo kot
dobro moškega.« (Lacan, Še 1983, 67) Je tu konec psihoanalize? Je v tem razcepu, kjer se
konča vsa psihologija konča? Kje je simbolni S(Ⱥ)in imaginarni a? Kaj s tem deljenjem
dosežemo?
»Da je simbolno nosilec, iz katerega smo naredili Boga, je izven dvoma. Da se imaginarno
opira na zrcaljenje podobnika v podobniku, to je res gotovo. In vendar je a mogel dati
priložnost za zmešnjavo in zamenjavo z S(Ⱥ), nad katerim se vpisuje na tabeli in sicer
skozi ovinek funkcije biti. Tu pa je potrebno opraviti razcep, odlepitev in odmik. Na tej
točki je psihoanaliza nekaj drugega, kot psihologija. Kajti psihologija je neizpolnitev tega
razcepa.« (Lacan, Še 1983, 67) Ta razcep med imaginarnim in simbolnim potrjuje to
žensko paradigmo nedovršenega Užitka.
Če nadaljujemo v tej smeri, lahko pridemo le do obrazložljivega zaključka, da obstaja
razlika med spoloma. Ta psihična razlika med spoloma presega zgolj tisto, kar je v pomenu
moškega ženska – ta, ki ne obstaja. Ženska po Lacanu pa ne obstaja takrat, ko njeno mesto
v registru simbolnega ostaja prazno. Kot pravi v svojem Seminarju XXII (RSI):
»Žensko2 je mogoče popolnoma dobro opisati, ker gre za vse ženske, kot bi lahko rekli. Kaj
pa, če ženske niso vse? Potemtakem je Ženska, če rečemo da je Ženska vse ženske, prazna
množica. Ali ni prednost teorije množic, da vpelje nekoliko več strogosti v rabo izraza vse?
Neka ženska 3 , vprašanje je lahko zastavljeno samo s strani Drugega, se pravi s strani

Lacan se tu sklicuje na Platona in predvsem na Nikomahovo etiko od Aristotela.
La femme – določni člen
3 Une femme – nedoločni člen
1
2
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tistega, za katerega je množica določljiva, določljiva s Φ, falosom.« (Lacan, Problemi 3/4
1991, 77)
Ostaja nam le še S(Ⱥ), tokrat v Seminarju XXIII z naslovom Sintom: »Veliki A je zaprečen
zato, ker ni Drugega – toda ne tam, kjer je nadomeščanje, namreč Drugi kot mesto
nezavednega, za katerega sem rekel, da se ljubi prav z njim, v drugem pomenu besede z,
in da je prav to partner – veliki A je zaprečen zato, ker ni Drugega od Drugega.« (Lacan,
Problemi 4/5 2007, 149) In spet zato, ker njegovo mesto JE nezapolnjeno, prazno. S(Ⱥ) se
zamenja s Φ. »Ne mislim malega φ, temveč veliki Φ, ki je funkcija, kot sledi iz tega, kar sem
nakazal, namreč – obstaja neki x, za katerega je ta funkcija negativna, ∃𝑥 ̅̅̅̅
Φ𝑥 .« (Lacan,
Problemi 4/5 2007, 144)
In kaj je potem spolno razmerje? Lacan to razjasni v svojem seminarju XXIV: »Ni ga v
strogem pomenu besede, hočem reči, v tem smislu, da bi moški zaradi česarkoli nujno
srečal neko žensko. Jaz imam to šibkost, da Jo priznavam, vendar pa sem zelo dobro
seznanjen s tem, da sem pripomnil, da Je ni. To sovpada z mojim izkustvom – ne
priznavam vseh žensk.« (Lacan, Problemi 3/4 2011, 7) Tu se naprej sklicuje naprej na
Freuda: ni seksualnega razmerja, razen incestuoznega ali morilskega. Zaradi mita o
Ojdipu. Rezultat spolnega odnosa je vedno kastracija. »Ojdip je ubil nekoga, ki ga ni poznal,
in spal z nekom, za kogar ni imel pojma, da je njegova mati. To skratka pomeni, da je
resnična samo kastracija. S kastracijo smo vsaj gotovi, da se temu izognemo. Ne gre toliko
za umor očeta, ampak za njegovo kastracijo – kastracija nastopi z umorom. Kar pa zadeva
mater, bi si ga bilo najbolje odrezati, zato da zanesljivo ne bomo zagrešili incesta.« (Lacan,
Problemi 3/4 2011, 7)
Seveda je pa že v svojem seminarju XVII: »Prikrajšanost za žensko, prav to pomeni
kastracija, povedano z izrazi spodletelosti diskurza. Ker ravno to ni misljivo, vpelje red
govorice kot posrednika to željo, postavljeno kot nemožno, ki napravi iz privilegiranega
ženskega objekta mater, kolikor je ta prepovedana.« (Lacan, Hrbtna stran psihoanalize
2008, 178) Prepovedana je v ojdipskem smislu. »Ves problem perverzij je v tem, da
dojamemo, kako se otrok v razmerju s svojo materjo – tem razmerju, ki se v psihoanalizi
ne vzpostavlja zaradi življenjske odvisnosti, ampak zaradi odvisnosti od ljubezni, se pravi,
z željo po njeni želji – kako se torej otrok identificira z imaginarnim objektom te želje,
kolikor ga sama mati identificira v falosu.« (Lacan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni
obravnavi psihoze 1995, 90)

Homoseksualnost, biseksualnost in trans-seksualnost
Freud je v svojih treh razpravah o teoriji seksualnosti vse te tri pojme deklariral kot
inverzijo – odklon od normalne spolne zadovoljitve. Razdelil je na tri stopnje: Absolutno
invertirane, amfigeno invertirane in priložnostno invertirane. Absolutna inverzija je
popolna homoseksualnost, pri čemer jih nasprotni spol »pušča hladne ali pri njih
povzroča čelo seksualni odpor. Če so moški, so zaradi tega odpora nesposobni izpeljati
normalni spolni akt, ali pa ob njem nimajo nikakršnega užitka.« (Freud, Tri razprave o
teoriji seksualnosti 1995, 18)
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Normalni spolni akt je po Freudu združitev moških in ženskih genitalij z namenom
reprodukčije človeštva. Zato moramo stopiti tu korak naprej do perverzij, obrata do
očetovske figure. »Ta perverzija, ta obrat k očetu ni nikjer bolj očiten in bolj ekspličiten,
kot v primeru ženskih homoseksualk, ki nenehno pričajo o intenzivni ljubezni do očeta in
s tem upravičujejo uporabo freudovskega termina fiksacija – očetovska fiksačija ženske
homoseksualke.« (Miller, O nekem drugem Lacanu 2001, 103-104) Ženska
homoseksualnost torej nastane zaradi histerične reakčije na nezapolnitev figure očeta v
njenem spolnem odraščanju.
Res pa je, da ni mogoče homoseksualnosti pojasniti s pojmoma prirojenosti in
degeneračije: »V prvem primeru moramo pojasniti, kaj je pri njej prirojenega, če se ne
pridružimo najsurovejši razlagi, da oseba ob rojstvu prinese s seboj povezanost
seksualnega nagona z določenim seksualnim objektom. V drugem primeru se postavi
vprašanje, ali raznovrstni akčidentalni vplivi zadostujejo za razlago pridobitve inverzije,
ne da bi individuum pri tem kaj sodeloval.« (Freud, Tri razprave o teoriji seksualnosti
1995, 22) Vedno se torej najde v potlačenem spominu analiziranih homoseksualčev nek
realen vzrok, zakaj je do inverzije pri njih sploh prišlo.
Bolj pogosta, v kolikor štejemo, da homoseksualni spolni akt ni možen, je v tem primeru
priložnostna – biseksualna inverzija. Kljub temu pa je »najpomembnejše dejstvo, ki se ga
je treba držati, da seksualnega čilja pri inverziji vsebinsko nikakor ne moremo enotno
imenovati. Pri moških se občevanje per anum vsekakor ne ujema z inverzijo; masturbacija
je prav tako izključni čilj, in omejitve seksualnega cilja – vse do tega, da je omejen zgolj na
preprost izliv čustev – so tu čelo pogostejše, kot pri heteroseksualni ljubezni.« (Freud, Tri
razprave o teoriji seksualnosti 1995, 27)
Psihoseksualni hermafroditizem je že prisoten v normalnih ljubezenskih tvorbah. Že po
sami genetski sestavi človeka imamo pri vsakem spolu določeno število moških in
določeno število ženskih genov. Freud tudi tu priznava: »Naučili smo se, da so vsi ljudje
biseksualni v tem smislu, da svoj libido porazdelijo na objekte obeh spolov bodisi na
manifesten bodisi na latenten način. Pri tem vzbudi našo pozornost naslednje: medtem ko
v prvem primeru obe usmerjenosti druga drugo prenašata brez medsebojnih trkov, sta v
drugem in pogostejšem primeru v stanju nepomirljivega konflikta.« (Freud, Spisi o
psihoanalitični tehniki 2005, 322)
Vendar za tak preskok iz polja »normalnega« je potrebna še anatomska razlaga
hermafroditizma in povezava z psihično obliko te motnje: »Kar najdemo pri invertiranih,
je pogosto zmanjšanje spolnega nagona sploh in rahla anatomska zakrnelost organov.
Pogosto, vendar nikakor ne praviloma ali čelo samo pretežno. Tako moramo priznati, da
sta inverzija in somatski hermafroditizem povsem neodvisna drug od drugega.« (Freud,
Tri razprave o teoriji seksualnosti 1995, 23-24) Torej, na tem mestu ni dokazov v zvezi s
tem.
Glede na shemo na Sliki 1, pa lahko še nekaj pojasnimo o ženski homoseksualnosti.
Dokazali smo že, da pri absolutni inverziji spolni akt ni možen, zato odpade povezava med
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La in Φ, zgornja povezava z S(Ⱥ) ostane, vendar je slednja tako ali tako na ženski strani
formule. »Kaj početi z žensko homoseksualnostjo, ki je z analitičnega vidika tako
paradoksna, da je Lacan nekoč predlagal, da bi vse tiste, ki ljubijo ženske, imenovali
heteroseksualce.« (Miller, O nekem drugem Lacanu 2001, 104) Vendar je tudi to sporno,
ker se gre za istospolno usmerjenost. »Ženska homoseksualnost izvira iz razočarane
heteroseksualnosti, vprašljivo pa je, ali ženska heteroseksualnost izvira iz razočarane
homoseksualnosti. Ženskost si nadene le ženska, ki si želi moškost, a se boji povračilnih
posledic tega, da bi si v javnosti nadela videz moškosti. Moškost si nadene homoseksualec,
ki bi rad pred seboj prikril očitno ženskost. Ženska si vedé nadene maškarado, da bi
zakrila svojo moškost pred moško javnostjo, ki jo hoče kastrirati.« (Balažic, Psihoanaliza
politike 2007)
Homoseksualnost je kompleksna motnja človeškega narcizma. Pri trans-seksualnosti,
torej fizični zamenjavi spola, pa gre za nadaljevanje hermafroditizma, pogosto pa nastane
kot rezultat psihoze, ki je del paranoje. Freud je obravnaval primer Schreber4, in sicer kar
je za nas zanimivo v tem poglavju, je njegova želja po tem, da bi postal odrešenik in ženska.
»Preobrazba v žensko je bila punctum saliens5, prva kal tvorbe blodnje; izkazalo se je, da
je bila to tudi edina sestavina tega sistema, ki je prestala Schreberjevo okrevanje in ki je
bila zmožna svoje mesto obdržati tudi v njegovem dejanskem delovanju po ozdravitvi.«
(Freud, Pet analiz 2005, 316) V tej analizi je bistvena tudi potlačitev, torej potlačitev
dejstva, da je moški in da ne more premostiti spolne razlike. Shema potlačitve po
Freudovo je prikazana na Sliki 2:

Daniel Paul Sčhreber se je rodil 25. julija 1842 v Leipzigu. Novembra 1866 umre njegov oče, leta 1877 pa
še njegov starejši brat. Leta 1878 se poroči. Jeseni 1884 kandidira za poslanča v Reičhstagu, tačas je že
zasedal visok sodniški položaj. Oktobra istega leta preživi nekaj tednov v zdravilišču Sonnenstein blizu
Dresdna, 1. dečembra pa ga sprejmejo na leipziško univerzitetno kliniko, kjer se zdravi pri prof. Flechsigu,
odpustijo ga junija 1885. 1. januarja 1886 začne delati na deželnem sodišču v Leipzigu. Leta 1893 izve, da
bo imenovan za funkčijo na višjem deželnem sodišču. 1. oktobra postane predsednik senata, 21. novembra
pa je vnovič hospitaliziran. 14. junija 1894 je bil premeščen v zavod Lindenhof v okoliči Dresdna, 29. Junija
pa spet v zavod Sonnenstein. Med leti 1900 in 1902 piše svoje Spomine in se prizadeva, da bi po sodni poti
dosegel odpravo sodbe o opravilni nesposobnosti. 15. julija 1902 dobi sodbo o opravilni sposobnosti. Leta
1903 izidejo njegovi Spomini. Leta 1907 mu umre mati, 14. novembra istega leta pa soprogo zadane kap. Še
isti mesec ga spet hospitalizirajo v Leipzigu, kjer ostane v skrajno zmedenem in odtujenem stanju do smrti
14. aprila 1911. (Freud, Pet analiz 2005, 304-305)
5 Skakajoča točka, tudi glavna točka, srče. (op.avt.)
4
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2. Prava potlačitev

1. Fiksacija

Slika 2: Shema potlačitve po Freudu
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zaostalih
gonov,
neuspeh
potlačitve

Vir: (Freud, Pet analiz 2005, 359-360)
»Odrešeniška blodnja je nam že poznana fantazija, saj zelo pogosto tvori jedro religiozne
paranoje. Dodatek, da je nujni pogoj uspešnosti odrešitve preobrazba moškega v žensko,
je sam na sebi osupljiv, saj se zelo oddaljuje od zgodovinskega mita, ki ga hoče
reprodučirati bolnikova fantazija.« (Freud, Pet analiz 2005, 314) Vendar moramo vedeti,
da je v stanju psihoze, v kateri je bil ta pacient, odsotno Realno in je dejansko podvrženo
blodnjam.
»Poprej se je nagibal k seksualni askezi in dvomil v obstoj Boga, po poteku bolezni pa je
začel verjeti v Boga in se vneto vdajati nasladi. Toda, tako kot je bila njegova povrnjena
vera v Boga nadvse bizarna, je za svojo zelo nenavadno naravo kazal tudi tisti del
seksualnega užitka, ki si ga je priboril. Pri tem namreč ni šlo za moško seksualno svobodo,
ampak za žensko seksualno občutje, v razmerju do Boga se je obnašal feminilno, imel se
je za njegovo žensko.« (Freud, Pet analiz 2005, 326)
Na tem mestu je bila dosežena največja stopnja psihoze v primeru Sčhreber. Vendar je
našel svojega Boga – S(Ⱥ) – v Dr. Flechsigu. Vedno je v ozadju že omenjena potlačitev in
regresija tega je bila, da je analitik pacientov Bog. Pomen falosa je evočiran z očetovsko
metaforo. Metafora je pa upodobljena v naslednji formuli:
𝑆 $′
𝐼
∙ → 𝑆( )
$′ 𝑥
𝑠
V kateri sta velika S označevalca, x neznani pomen, s pa označenec, ki ga inducira metafora,
ta pa nastane, ko v označevalni verigi S zamenja S'. Izpah S', ki ga tu zaznamuje njegovo
zaprečenje, je pogoj za uspeh metafore. To velja tudi za metaforo Imena-Očeta, torej za
metaforo, ki s tem Imenom zamenja kraj, prvotno simboliziran z operacijo odsotnosti
matere.
𝐼𝑚𝑒 − 𝑂č𝑒𝑡𝑎
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 Ž𝑒𝑙𝑗𝑎
𝐴
∙
→ 𝐼𝑚𝑒 − 𝑂č𝑒𝑡𝑎 (
)
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 ž𝑒𝑙𝑗𝑎 𝑂𝑧𝑛𝑎č𝑒𝑛𝑒𝑐 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑎
𝐹𝑎𝑙𝑜𝑠
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(Lačan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni obravnavi psihoze 1995, 92-93)
Poleg tega pa na tem mestu Lacan pripelje do odnosa drugega do subjekta, ki je prikazana
na Sliki 3:
Slika 3: Shema L
S

a

a'

A

Vir: (Lačan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni obravnavi psihoze 1995, 86)
»Shema pomeni, da je stanje subjekta S (nevroza ali psihoza) odvisno od tega, kar se
dogaja v Drugem, A. Kar se tam dogaja, je artikulirano kot diskurz (nezavedno je diskurz
Drugega). /.../ Kako naj bi ta diskurz zanimal subjekta, če ni njegov sestavni del? V resniči
ravno je, kolikor je razpet med vse štiri vogale te sheme: namreč kot S, njegova neizčrpna
in neumna eksistenca, a, njegovi objekti, a', njegov jaz, oziroma tisto, kar se od njegove
forme reflektira v njegovih objektih, A pa kraj, od koder si zastavi vprašanje svoje
eksistenče.« (Lačan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni obravnavi psihoze 1995, 86)
Tukaj in s tega mesta Lačan seže v konstitučijo psihe in začne na tem mestu razpravo o
vprašanju subjekta in njegove eksistenče, vpisa v prostorsko strukturo, zato je še razširil
shemo L v shemo R, ki je prikazana na sliki 4. Tu je razširil formo na strukturo realnosimbolno-imaginarno, polja so na sliki označena s pisanimi črkami.
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Slika 4: Shema R

Vir: (Lacan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni obravnavi psihoze 1995, 89)
Falična podoba subjekta (φ, S) je eno izmed najbolj škandaloznih Freudovih odkritij. »Če
odvzamemo vrhove simbolnega trikotnika: I kot ideal jaza, M kot označevaleč prvobitnega
objekta in P kot položaj imena-očeta v A, potem lahko vidimo, kako lahko homologno
pripetje pomena subjekta S lahko vpliva na podporo polja realnosti, ki ga omejuje
štirikotnik MimI. Druga dva vrhova, i in m, predstavljata imaginarna člena narčističnega
razmerja, namreč jaz in zrčalno podobo.« (Lačan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni
obravnavi psihoze 1995, 89) Te točke so takrat omogočile Lačanu, da je te točke izločil
ven kot Moebiusov trak. O tem v nadaljevanju članka.
»Ves problem perverzij je v tem, da dojamemo, kako se otrok v razmerju s svojo materjo
– tem razmerju, ki se v analizi ne vzpostavlja zaradi življenjske odvisnosti, ampak zaradi
odvisnosti od njene ljubezni, se pravi, z željo po njeni želji – kako se torej otrok identificira
z imaginarnim objektom te želje, kolikor ga sama mati simbolizira v falosu« (Lacan, O
vprašanju, ki predhodi vsaki možni obravnavi psihoze 1995, 90) In kako točno se to vidi
v shemi R. In še vedno: Lačan samo nadaljuje Freudovo delo. In seveda postavi dokaz o
falocentrizmu, prav iz tega primera.
»Le kako bi Freud ne prepoznal te sorodnosti, ko pa ga je vendar nujnost njegovega
razmisleka privedla do tega, da je zvezal vznik označevalča Očeta, kot avtorja Zakona, s
smrtjo, čelo z umorom Očeta? Če je ta umor plodni trenutek dolga, s katerim se subjekt za
čelo življenje zveže z Zakonom, tedaj je simbolni Oče, kolikor označuje ta zakon, prav
mrtvi oče.« (Lačan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni obravnavi psihoze 1995, 92) In
prav to je tisto, v čemer se ukvarjamo pri primeru Sčhreber.
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Na Sliki 5 Shema I prikazuje umestitev Schreberjeve paranoje v to shemo. »Tu je v
znamenju kreature mogoče določiti ključno točko, kjer se linija razčepi v dve veji, vejo
narčističnega užitka in vejo idealne identifikačije. Toda ena in druga se lahko ukoreninita,
prav kolikor je njegova podoba vaba imaginarnega zajetja. In tudi tokrat se linija vrti
okrog luknje, natanko tiste, v katero je dušni umor umestil smrt.« (Lačan, O vprašanju, ki
predhodi vsaki možni obravnavi psihoze 1995, 104) To je Schreberjeva dialektika.
Slika 5: Shema I

Vir: (Lačan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni obravnavi psihoze 1995, 105)
»Poglejmo v tej dvojni krivulji hiperbole zvez, ki jasno zarisuje (na najbližji skupni točki
dveh krivulj, vzdolž ene vodilnih premic njune asimptote) dvojno asimptoto, ki enoti
delirantni jaz z božanskim drugim, od njune imaginarne divergenče v prostoru in času do
idealne konvergenče njune zveze.« (Lačan, O vprašanju, ki predhodi vsaki možni
obravnavi psihoze 1995, 105) S tega mesta se lahko razprava nadaljuje znotraj političnega
diskurza, vendar za končno fazo tega poglavja je potrebno reči, da je trans-seksualnost
paranoični ekstrem invertiranosti in kot taka psihična bolezenska tvorba,
homoseksualnost sama pa to ni. Spol je binarna kategorija, ki ima svoj izvir v biološki
osnovanosti telesa in kot tak ne more biti odpravljen.

Psihoanalitični vidiki politike
V pravnem delu članka smo predstavili pravni vidik, v psihoanalitičnem delu pa vidik s
strani teoretske psihoanalize. Če to dvoje povežemo med seboj, dobimo slednje: »Cilj
perverzneža je, da zakon vzpostavi in spodkoplje: pregovorni moški mazohist svojo
partnerico, Domino, povzdigne v Zakonodajalko, katere ukaze je treba ubogati.
Perverznež popolnoma priznava obsčeno hrbtno plat zakona, saj zadovoljitev najde prav
v sami obsčenosti geste vzpostavitve vladavine zakona, tj. kastračije.« (Žižek, Problemi
7/8 1997, 31)
Lacan v svojem Seminarju VII z naslovom Etika psihoanalize pravi: »Sledimo torej
Sadovim korakom, kolikor nam Sade naznanja dostop do prostora bližnjega znotraj
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tistega, kar bom imenoval (s parafrazo enega njegovih del, ki se imenuje Ideje o romanih)
ideja tehnike, usmerjene k seksualnemu užitku, kolikor ta ni sublimiran.« (Lacan, Etika
psihoanalize 1988, 198) Spolnega razmerja, kot že rečeno, ni.
Etični preobrat na tem mestu ni možen. »Lačan si nikakor ni domišljal, da lahko
psihoanaliza ali znanost opravita z religijo. Sičer pa se sprašujem, ali nisem prav zato
zaobšel teme Religija, psihoanaliza, namreč zaradi Lačanove prerokbe triumfa religije:
obstaja ena sama resnična religija: krščanska, katoliška religija, ki se kot taka skličuje na
resničo.« (Miller, Problemi 7/8 2008) Religiozna etičnost torej ni izključena, je smiselna.
»Cerkev je to vzela za zgled. Vedite, da bo religiozni smisel doživel eksplozijo, ki se je sploh
ne morete predstavljati. Kajti religija je izvorno nahajališče smisla. Ta gotovost se vsiljuje
– tistim, ki imajo odgovornost po hierarhiji, bolj, kot drugim. Temu poskušam
nasprotovati zato, da psihoanaliza ne bi bila religija, k čemur neustavljivo teži, brž ko si
zamislimo, da interpretacija rokuje zgolj s smislom.« (Lacan, Problemi 6/7 2010, 39)
Vendar temu ni tako, psihoanaliza ima gonilo v označevalču. In prav preko označevalča
Lačan izhaja pri strukturiranju matriče štirih diskurzov, ki jo začne oblikovati v svojem
seminarju XVII: Hrbtna stran psihoanalize in dokončno oblikuje v seminarju XX: Še.
Prikazana je na Sliki 6.
Slika 6: Matrica štirih diskurzov
Legenda:
Diskurz Gospodarja
S1

nemožnost

Diskurz Univerze
Mesta so:
S2

$

a

a
nemoč

$

- se pojasni z regresijo v:

- se pojasni s progresom v:

Diskurz Histeričarke

Diskurz Analitika

$
a

S2
S1

nemoč

S1
S2

a

nemožnost

S2

$
S1

dejavnik
------------resnica

drugi
------------produkcija

Členi so:
S1 - označevalec, gospodar
S2 - vednost
$ - subjekt
a - presežno uživanje

Vir: (Lačan, Še 1983, 17)
»Začetna točka matriče štirih diskurzov je znana Lačanova definičija označevalča:
označevalec je tisto, kar predstavlja subjekt za drugi označevaleč.« (Žižek, Problemi 6/8
2003) Pogoj za prenos vednosti pa je subjekt: »Za filozofijo, učenost, univerzo je instanča
subjekta-za-katerega-se-predpostavlja-da-ve (SSS) pogoj za možnost prenosa vednosti:
SSS prek svoje prezence s pomočjo svoje besede na učenče prenese svojo presežno
vednost. Pogoj za prenos vednosti pa je ljubezen do presežne vednosti, do njenega nosilča,
do Gospodarja – Učitelja.« (Balažič, Lačan III 2006, 69)
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Izhodiščna točka matriče štirih diskurzov je diskurz Gospodarja. »V samem diskurzu
Gospodarja je dejansko nemogoče, da Bi obstajal Gospodar, ki bi nam lahko posegel v
okoličo na način, da bi vsi delali tako kot bi zaukazal on. Ravno iz te pozičije gospodar
poseže v okoličo z znakom, z označevalčem gospodarjem in tako se izpolni njegov ukaz.
Zgoditi se mora prehod iz dejanske v simbolno moč, saj šele simbolna moč omogoča
gospodarju dejansko pozičijo Gospodarja.« (Zevnik 2005, 10)
»V diskurzu Gospodarja kot fašističnem diskurzu je funkčija žrtve objekt a: fašistični
Gospodar je v Žida zaljubljeni želeči subjekt. Žid je žrtvovan, ker je v njem nekaj, kar je več
kot on sam. Perspektiva uničenja Žida je perspektiva izmečka, ki ga Gospodar ponudi
podložnikom (S2) v presežno uživanje.« (Balažič, Politična antifilozofija 2007, 323) Od kod
le taka sadistična želja? »Ljubim te, ker pa v tebi ljubim nekaj bolj kot tebe – objet petit a,
te pohabim.« (Lačan, Štirje temeljni končepti psihoanalize 1996, 247)
Njegova politična plat je takšna: »V diskurzu Gospodarja je gospodar subjekt, ki je povsem
zavezan svojemu (govornemu) dejanju – je svoja beseda: njegova beseda razkriva
takojšno performativno zmožnost. Diskurz Gospodarja predstavlja elementarno obliko
politične avtoritete, ki jo vzdržuje fantazma.« (Balažič, Politična antifilozofija 2007, 344)
In to je še najbolj značilno v fašizmu. Vendar ostaja tukaj še pomislek o demokračiji kot
taki: »Perspektiva možne spremembe oblasti del državljanov pripravi do tega, da
prenašajo obstoječa oblastna razmerja na način znosnega reflektiranja statusom quo.
Prehod iz antagonizma v agonizem je podgrajen z brezpogojnim spoštovanjem volilnih
rezultatov, z upoštevanjem formalnega legalizma.« (Balažič, Lačan II 2005)
Koneč končev pa tudi »Drama načizma opozarja na globoko maskirano strahotno obliko
žrtve kot spravne daritve. Nikakršen heglovsko-marksistični smisel zgodovine ne more
razložiti ponovne uveljavitve darovanja žrtvenega objekta. Psihoanaliza razkriva
skrivnost užitka: ni ga, ki ga ne bi fasčinirala žrtev sama na sebi kot objekt želje – a.«
(Balažič, Lačan I 2005, 27) Ko pa vednost pride na mesto dejavnika in Gospodar na mesto
resniče, dobimo še kompleksnejši diskurz Univerze.
»Sama kompleksnost diskurza Univerze se kaže že v tem, da ga Lačan veže na dve politični
smeri, na sodobno politiko oz. na t.i. politično administračijo in na ekonomsko
komponento oz. na delovanje kapitalizma. Ravno zaradi tega naj bi bil Univerzitetni
diskurz strukturni premik diskurza Gospodarja in nadaljevanje le-tega z drugačnimi
sredstvi.« (Zevnik 2005, 12-13) Imenujemo ga tudi Stalinski diskurz.
»Stalin spodbija partijsko opozičijo iz zunanje pozičije, od koder primerja govoričo in
realnost po dvojici na jeziku in dejansko. To je način operiranja objektivno nevtralne
vednosti, od koder se presoja: oblast intervenira prav tam, kjer je na videz najmanj - v
obliki nevtralnega, zunaj-diskurzivnega mesta objektivne vednosti, v katero se naj ne bi
vpisala subjektivna pozičija izjavljanja.« (Balažič, Politična antifilozofija 2007, 370)
Lačan nam v tem kontekstu še dodatno obrazloži to pozičijo: »Organiziranje delavčevkmetov je navsezadnje vodilo v neko obliko družbe, kjer je prav univerza tista, ki ima v
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rokah krepelo. Kajti v tistem, kar običajno imenujemo Zveza sovjetskih sočialističnih
republik, vlada prav Univerza.« (Lacan, Hrbtna stran psihoanalize 2008, 242) Sovjetska
zveza je bila organizirana tako, kot Univerza, razdeljena na republike, ki nekako
spominjajo na fakultete.
»Konstitutivna laž univerzitetnega diskurza je, da taji svojo performativno razsežnost, da
tisto, kar dejansko vodi v politično odločitev, temelječo na oblasti, predstavlja kot
preprost vpogled v stanje stvari.« (Žižek, Problemi 6/8 2003, 199) In zakaj socializem ni
stalinizem? »Prav konstelačija, ki je ponudila možnost revolučije (nezadovoljstvo kmetov,
dobro organizirana revolučionarna elita itd.), je posledično vodila k stalinističnemu obratu
– v tem leži prava leninistična tragedija.« (Žižek, Problemi 6/8 2003, 213) In zakaj je
barbarstvo?
»Grozljive čistke, pogromi, poboji, genocid – vse to je nevtralizirano s poimenovanji
odrinjenje, pometanje ovir, posredovano z veselo obscenostjo suniti v rebra in zabeljeno s
pregovorom: tu nič ne pomaga. Uživamo, ko se znašamo nad bivšimi soborči, obenem pa
smo povsem kriti, saj smo zgolj realizirali objektivno nujnost, bili smo zgolj njen
instrument.« (Balažič, Politična antifilozofija 2007, 372) Zato je socializem barbarski.
Kapitalizem se tudi da pojasniti z diskurzom Univerze. »V tem smislu pomeni diskurz
univerze nadaljevanje gospostva z drugimi sredstvi, nadaljevanje diskurza Gospodarja, ki
zdaj nastopa v obliki nove družbene vezi. Če naj kapitalistično izkoriščanje deluje in se
ustali v družbeno vez, mora entropija – delo – ki gre v nič in ki ni šteto, začeti šteti, dobiti
svojo veljavo na dispozitivu presežne vrednosti kot jedra in gonila kapitalizma.« (Balažič,
Politična antifilozofija 2007, 373) Presežna vrednost je v tem kontekstu presežni užitek.
»Če do tega preklopa pride, to v določeni meri modifičira sam diskurz Univerze: o vednosti
govori kot o kapitalu, ki si ga pridobimo s študijem in ki bi nato ustvaril novo vrednost, tj.
povečal količino že akumuliranega kapitala. Vednost nam je dana zato, da bi bolje delali
in da bi naše delo prek predmeta, s katerim se ukvarjamo (a) v čim krajšem času čim bolj
povečalo vrednost izhodiščnega kapitala vednosti.« (Zupančič 2003, 136) Zato imamo
vednost na mestu dejavnika in presežni užitek na mestu drugega (S2  a).
V spodnjem delu formulacije diskurz Univerze proizvede razcepljenega subjekta (delavca
- $), ki ima nemoč vplivati na svojega Gospodarja (S1), ki je na polju resnice. Balažič pravi,
da je neusmiljena gonja za profitom maskirana z dobrodelnostjo. »Ta predstavlja
humanitarno masko, ki prikriva spodaj ležeče ekonomsko in politično izkoriščanje. Z
globalizačijo se skozi kapitalistični diskurz dogaja nadjazovsko izsiljevanje gigantskih
razsežnosti: razvite države neprestano pomagajo nerazvitim (posojila ipd.), s čimer se
skušajo izogniti svoji sokrivdi in soodgovornosti za bedo nerazvitih.« (Balažič, Politična
antifilozofija 2007, 367) Prav v tem je nemoč, ki se pojasni šele s progresom v diskurz
Analitika.
»Analitični diskurz ni obljuba končne odrešitve, vrnitve izgubljenega užitka ali diskurz, v
katerem bi se končno vse izšlo. Je premik, načeloma minimalen, ki pa ima vendarle lahko
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daljnosežne poslediče.« (Zupančič 2003, 150) Nemožnost tega, da presežni užitek na
mestu vednosti bi imel vpliv na subjekta na mestu drugega, je za Gospodarja neznosna. »V
strukturi tako imenovanega diskurza analitika analitik, kot veste, subjektu pravi tole:
dajte, povejte vse, kar vam pade na pamet, tudi če je še tako nepovezano in če še tako
očitno dokazuje, da bodisi ne mislite bodisi niste čisto nič, tudi to bo šlo, kar boste
proizvedli, bo vedno sprejemljivo.« (Lacan, Hrbtna stran psihoanalize 2008, 121)
Proizvede torej Gospodarja, ki postavi vednost na polje resnice.
»Glavna značilnost tega diskurza je vrnitev ireduktibilnosti ali možnosti, da se
sprijaznimo, da nekatere stvari pač niso možne in tisto, kar je realno, je v središču tega,
kar je. V tem diskurzu je a v položaju dejavnika, kar pomeni, da delo izgubi svojo presežno
vrednost iz diskurza Univerze, ter se dejansko postavi v vlogo, ki mu je namenjena, da delo
dela.« (Zevnik 2005, 13) Težka pozičija analitika se še stopnjuje: »Za Analitika je vednost
stvar, ki se jo govori, ki je rečena: vednost govori sama od sebe, je nezavedno. Freud od
Analitika ne zahteva veliko dozo normalnosti ali psihične korektnosti, od njega pa terja
ljubezen do resniče in sposobnost prepoznanja realnosti. A ker ima resniča več kot en
obraz, je po Lačanu prvo vodilo analitikova nezaupljivost.« (Balažič, Politična antifilozofija
2007, 405)
Žižek pa imenuje ta diskurz kot diskurz perverzije: »Formula diskurza perverzije je enaka
formuli analitikovega diskurza: Lacan definira perverzijo kot obrnjeno fantazmo, njegova
formula perverzije je a  $, kar je natanko zgornja raven analitikovega diskurza.
Radikalna vez med družbeno vezjo perverzije in vezjo analize temelji na radikalni
dvoumnosti objet petit a pri Lačanu, ki istočasno označuje imaginarno fantazmatsko
slepilo/zaslon in tisto, kar slepilo prikriva, praznino za njo.« (Žižek, Paralaksa: za politični
suspenz etičnega 2004, 108)
»Naloga analitika je preprečiti subjektova zmotna prepoznanja in pripraviti analizanta, da
zavzame svoje pravo simbolno mesto znotraj kroga simbolne menjave. V tem krogu je
najti mesto, ki dejansko (brez subjektove vednosti) določa njegovo simbolno identiteto.
Pozni Lacan pa v analitiku ugleda skrajno nekonsistentnost in neuspešnost velikega
Drugega, nemožnost simbolnega reda, da bi jamčil za subjektovo simbolno identiteto.«
(Balažič, Politična antifilozofija 2007, 408-409) In političnost tega diskurza je pozičija
znanstvenika-analitika v političnem smislu. Njegova moč simbolne identitete ga uvršča v
sfero biopolitike, vendar ne kot upornika.
Zadnji iz matriče štirih diskurzov je diskurz Histeričarke. »Diskurz Histeričarke preprosto
razkrije razmerje diskurza gospodarja do užitka, tako da pride v njem vednost na mestu
užitka. Sam histerični subjekt se odtuji od označevalča-gospodarja kot tisti, ki ga ta
označevaleč razčepi, kot tisti, ki se odreka temu, da bi ga utelešal. Pri Histeričarki
ponavadi govorimo o somatični ustrežljivosti.« (Lacan, Hrbtna stran psihoanalize 2008,
105) Kaj proizvaja Histeričarka?
»Diskurz Histeričarke dejansko proizvaja vednost, zato histeričarka vedno nastopa s
štirimi osnovnimi tezami: Subjektu se dogaja kriviča, Gospodar je nekompetenten,
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Označevaleč se vselej izneveri resniči in Zadovoljitev je vedno lažna.« (Zevnik 2005, 11)
Ali malo bolj natančno povedano, »Diskurz Histeričarke je diskurz o krivičnosti: goreče se
zavzema za praviče tistega, kar ostaja zunaj, na robu označevalča in Simbolnega« (Balažic,
Politična antifilozofija 2007, 383) Torej: hoče še, a ne ve, kaj.
Histeričarka trdi, da »sam gospodar pravzaprav ničesar ne ve, temveč drugi (S2) vedo zanj.
V tem aspektu lahko histeričarka dejansko zbudi gospodarjevo skrb in nezaupanje v S 1,
arbitrarno označevalno potezo kot izključni (in zadostni) dejavnik gospostva.« Stvari se
dogajajo mimo njega in ko spozna, da ne more dobiti nazaj tistega, ga ta skrb histerizira v
Univerzitetnika. Tisto, kar gre mimo njega, pa je presežni užitek.
Označevaleč se vedno izneveri resniči: »Obstaja afiniteta med diskurzom Histeričarke in
nezaupanjem v Simbolno, v jezik kot medij resnice. Strast do Realnega bi lahko imenovali
večno Histeričarkino vprašanje: To mi govoriš, ampak kaj pravzaprav hočeš? Histeričarka
spodbija simbolno moč in razglaša simbolne rituale za prazne: tako neposredno stavi na
tisto Realno, ki uhaja vsakemu simbolnemu.« (Balažič, Politična antifilozofija 2007, 385)
Resniča pa ima, kot že rečeno, več obrazov. Resnica resnice pa ne obstaja, zato tudi resnica
ni nikoli vsa.
In nazadnje: zadovoljitev je vedno lažna, To ni tisto! »Presežni užitek Histeričarke
praviloma nastopa v obliki manka: nezadovoljenosti, žrtvovanja. Tisto, česar Histeričarka
ne vidi (in kar je resnica njenega diskurza), pa je, da je prav to odrekanje zanjo oblika
presežnega užitka, da se skratka zadovoljuje z mankom. To je koneč končev a, presežni
užitek, na mestu resniče v diskurzu Histeričarke.« (Zupančič 2003, 131) Histeričarka
proizvaja vednost. »Želja po vednosti ne vodi k vednosti: k njej vodi diskurz Histeričarke,
ki produčira vednost, ki se ne ve, subjektivnost, ki se izmika (samo)zajetju, in željo, ki ne
more najti zadovoljitve.« (Balažič, Politična antifilozofija 2007, 385) Politični diskurz, ki
ustreza diskurzu Histeričarke, je Upor, Revolt, spodbijanje diskurzov Gospodarja in
Univerzitetnika, a vendar se konča v odgovoru: Ne vem, kaj bom predstavila kot
nadomestek, a borim se za to, da sesujem obstoječi krivični družbeni red!

RSI
Na sliki 5 smo pri predstavitvi primera Schreber govorili tudi o Realnem, Simbolnem in
Imaginarnem ter ponovili te termine na več mestih v nadaljevanju razprave. Zakaj se tu
pravzaprav gre? »Od Simbolnega nas vodi k Realnemu: znak, črka, zapis, to je označevaleč,
zajet kot v modusu Realnega. Označevaleč v svojem simbolnem modusu je opredeljen s
svojim razmerjem do pomena, s svojo uveriženostjo v neko družbeno vez; označevaleč v
svojem realnem modusu, kot objekt, pa je opredeljen s svojim razmerjem do uživanja.
Govorica je iz reda Simbolnega in tu govorimo o subjektu označevalča, gon/pulzija pa je
iz reda Realnega, zato tu govorimo o subjektu pulzije6.« (Balažič, Politična antifilozofija
2007, 497) Vendar Realno ne moremo iskati in ga najti.
Pulzija je četrti temeljni končept psihoanalize iz istoimenskega Lačanovega seminarja: Sestavljen je iz
(zunanjega) pritiska, »Nedvomno imamo tu opravka s stimulačijo, dražljajem, če naj uporabljamo termin, ki
ga Freud uporablja na tej ravni, Reiz. Toda Reiz, za katerega se gre pri pulziji, se razlikuje od sleherne
6
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»Odkod pride Ogenj? Ogenj je realno. Realno zaneti vse. Toda ta ogenj je hladen. Goreči
ogenj je maska Realnega, če lahko tako rečem. Realno je treba iskati na drugi strani, na
strani absolutne ničle. Do tega smo vendarle prišli. Tisto, kar si lahko predstavljamo kot
visoko temperaturo, nima nobene meje. Vsaj trenutno si te meje ni mogoče predstavljati.
Edino, kar obstaja od realnega, je spodnja meja.« (Lacan, Problemi 4/5 2007, 142)
Orientiramo se lahko pri iskanju Realnega le po tem, da pogledamo onkraj simbolnega in
imaginarnega, torej v absolutno ničlo. Orientačija ni smisel, ni smer, zato tega skoraj ne
moremo najti.
Vendar kje je Realno? Lacan v svojem seminarju XXIII z naslovom Sintom pojasni prav to:
»Seveda ne zadošča, da to realno zapišemo: realno. Nemalo ljudi je to storilo pred menoj.
Toda jaz sem to realno zapisal v obliki boromejskega vozla, ki ni vozel, temveč veriga z
določenimi lastnostmi. V minimalni obliki, kateri sem zasledil to verigo, so potrebni trije
elementi. Realno sestoji v tem, da enega od teh treh imenujemo Realno.« (Lacan, Problemi
4/5 2007, 151) Boromejski vozel v sploščeni obliki je na sliki 7:
Slika 7: Boromejski vozel v sploščeni obliki

R

Ni Drugega od Drugega

I

smisel

S
Vir: (Lacan, Problemi 4/5 2007, 156)
»Realno, za katero gre, ponazori dejstvo, da v tem sploščenem vozlu pokažem neko polje
kot bistveno različno od realnega, ki je polje smisla. Glede na to, da je polje smisla od njega
ločeno, lahko rečemo, da realno ima in nima smisla. Da realno nima smisla, je ponazorjeno
s tem, da je smisel tukaj, realno pa tam. Posebnost simbolnega je, da je določeno, če lahko
tako rečemo, kot luknja. Toda osupljivo je, da je resnična luknja tukaj, kjer se izkaže, da ni
Drugega od Drugega.« (Lacan, Problemi 4/5 2007, 156) Na preseku Realnega in
Simbolnega je govoriča, ta pa ustvarja falični užitek. Smisel se tukaj nahaja hkrati povsod
in nikjer. Užitek pa je učinek govoriče.
»Ta trenutek ne jebem, ta trenutek vam govorim, pa vendar! Lahko sem zadovoljên
natančno tako, kot če bi jebal. To je tisto, kar hočem reči. Od tod se tudi zastavlja vprašanje,
če sploh kdaj jebem.« (Lačan, Štirje temeljni koncepti psihoanalize 1996, 153) Ali

stimulacije, ki prihaja iz zunanjega sveta, tu imamo opraviti z nekim notranjim Reiz.« (Lačan, Štirje temeljni
koncepti psihoanalize 1996, 151) Gre se pač zato, da potrebuješ več kot le zunanji dražljaj pri spolnem
odnosu ter cilja oziroma zadovoljitve.
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povedano z drugimi besedami: »Izključeno iz simbolnega se povrne v Realnem: Realno ni
neko vnaprej dano mesto, kjer bi se v halučinatorni obliki pojavil iz Simbolnega izključeni
element – kot tako se konstituira skozi izključitev iz Simbolnega.« (Balažič, Politična
antifilozofija 2007, 494)
»Če je falos označevaleč, potem ima subjekt do njega dostop na mestu Drugega. Toda ker
je ta označevaleč tam samo kot zakrit in kot razlog želje Drugega, mora subjekt prepoznati
to željo Drugega kot tako, se pravi drugega, kolikor je tudi ta subjekt, razčepljen z
označevalno Spaltung.« (Lacan, Problemi 3/4 1991, 46) Razčep torej, ki je navzoč skozi
čeloten članek.
»Realno se lahko vpiše le skozi zagato formalizačije. Zato sem mislil, da lahko začrtam
njegov model, izhajajoč iz matematične formalizačije, ki nam je dana. Ta matematična
formalizacija poteka v nasprotju s smislom, skorajda bi rekel protismiselno. Da
matematika nič ne pomeni, to dandanes pravijo matematični filozofi, čelo če so sami
matematiki, tako kot Russel.« (Lačan, Še 1983, 77) To se vse vidi na Sliki 8.
Slika 8: Vednost in Resnica
Imaginarno

S(Ⱥ)
resnica

realnost
Φ

J

Simbolno

Realno
dozdevek
a

Vir: (Lačan, Še 1983, 75)
Tisti J na sredini je Užitek, z veliko začetničo. Dozdevek a vmes med Simbolnim in Realnim
je pa njegov objekt. Zakaj? »Realno simbolno je simbolno, vključeno v realno, kar ima
ustrezno ime – temu se reče laž. Simbolno realno, namreč tisto, kar se od realnega izraža
znotraj simbolnega, je tesnoba. Simptom je realen. Te je čelo edina resnično realna stvar,
se pravi, ko ohrani nek smisel v realnem. Ravno iz tega razloga lahko psihoanalitik, če ima
srečo, simbolno intervenira, da bi ga razrešil v realnem.« (Lacan, Problemi 3/4 2011)
In znotraj tega diskurza lahko izpeljemo tudi Lačanov odnos do religije: »Lačan si nikakor
ni domišljal, da lahko psihoanaliza ali znanost opravita z religijo. Sičer pa se sprašujem,
ali nisem prav zato zaobšel teme Psihoanaliza, Religija, namreč zaradi Lačanove prerokbe
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triumfa religije, resnične religije, kolikor je dejal tole: Obstaja samo ena resnična religija.
To prerokbo je izrekel v Rimu leta 1974 in se je nanašala na – kaj? Na krščansko religijo,
na katoliško religijo, ki se kot taka skličuje na resničo.« (Miller, Problemi 7/8 2008, 31)
In Lačan? Kaj reče o tem? »Simptom še ni zares realno. Je manifestačija realnega na naši
ravni živih bitij. Kot živa bitja smo podvrženi simptomu, simptom nas razjeda. Bolni smo,
to je vse. Govoreče bitje je bolna žival. Na začetku je bila Beseda pomeni isto.« (Lacan,
Problemi 3/4 2006, 16) In na konču pove: »Ne grem se nobene filozofije, nasprotno,
otepam se je kot kuge. Če govorim o realnem, to počnem zato, ker se mi zdi to radikalen
pojem, s katerim je mogoče v analizi nekaj zavozlati, vendar pa ni edini. Obstaja še tisto,
kar imenujem simbolno in imaginarno. Tega se oklepam, tako kot se oklepam treh malih
zank, ki me držijo nad vodo.« (Lacan, Problemi 3/4 2006, 20)
Lacan ni bil filozof in tudi psihoanaliza ni veja v filozofiji. Psihoanaliza je antifilozofska
pozičija. »Dvigam se, če lahko tako rečem, proti filozofiji. Ta zadeva je gotovo končana.
Četudi pričakujem, da bo proizvedla nove poganjke. Te oživitve se pogosto dogajajo s
končanimi zadevami. Samo poglejte si, kakšna je bila doslej ta skrajno končana Šola. V njej
so bili pravniki, ki so postali analitiki, sedaj pa ljudje postajajo pravniki, čeprav so postali
analitiki.« (Lacan, Problemi 6/7 2010, 38) Vsaka podobnost z današnjim časom je zgolj
namerna...
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Sklep
Razlika med spoloma je torej nepremostljiva in neodpravljiva družbena kategorija;
kakršno koli delovanje v to smer je ideološka fantazma. V našem delu smo predvsem
dokazali razliko med spoloma in jo utemeljili. Prikazali smo ekstremne primere odklonov
in inverzij ter se osredotočili na trans-seksualnost in temelje v paranoidnih psihotičnih
blodnjah. Utemeljili smo psihoanalizo kot antifilozofsko družbeno vedo, ki se skuša otresti
vseh spon filozofskih dogem in skuša utrditi krščanstvo, katolištvo kot edino pravo
religijo, v navezavi z boromejskim vozlom simbolnega, imaginarnega in realnega. Ta
trditev je postavila na laž vso filozofijo teorije spola in jo ovrgla kot filozofsko smer.
De Sade bi mogoče v slovenskem političnem prostoru delno uspel in nato izpadel kot
popoln idiot. Morda je tudi v knjigi Eve Pacher Čudoviti klon sled tega, kaj povzroči teorijo
zavračanja razlik med spoloma in kam nas to lahko privede. Vseeno bomo morali v
prihodnosti paziti na to, kakšne družboslovne »znanstvene« eksperimente se igramo in
kakšne bodo – še v prihodnosti, če ne prej – njihove (neodpravljive) posledice. Naj bo
izhodiščna misel Dr. Frančeta Prešerna v duhu z našim delom, in naj pokaže, kakšna je
nam tako ljuba, slovenska demokratična tragedija.
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