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Izvleček
Retorika nezavednega
Diplomska naloga skuša osvetliti razmerja med Freudovimi mehanizmi nezavednega, kot sta
premestitev in zgostitev, ter retoričnimi figurami, zlasti kot so bila ta konceptualizirana v
Jakobsonovih in Lacanovih teoretskih pristopih. V prvem delu naloge je predstavljena
podrobna analiza in primerjava Freudovih, Jakobsonovih in Lacanovih konceptov, ki pokaže,
da preprosto povezovanje Freudovih mehanizmov nezavednega z retoričnimi figurami, kot sta
metafora in metonimija, ni ustrezno. Za Freudovo premestitev je pokazano, da ustreza tako
premikom na sintagmatski kot na paradigmatski osi, ob zgostitvi pa je treba upoštevati tudi
njeno inverzijo – za katero je pokazano, da je analogna Jakobsonovi poetski funkciji.
Mehanizme nezavednega je tako možno pojmovati kot »retorične operacije«, kot so bile
konceptualizirane v teoriji retoričnih figur Groupe µ, torej kot elementarne operacije, ki
delujejo na različnih jezikovnih nivojih. V drugem delu naloge tako zastavljeno analizo
mehanizmov nezavednega nadaljuje in dopolnjuje predstavitev in analiza Freudove
klasifikacije tehnik vica iz dela Vic in njegov odnos do nezavednega.
Ključne besede: psihoanaliza, strukturalizem, retorične figure, metafora, metonimija, vic

Abstract
Rhetorics of the unconscious
The thesis aims to elucidate the relations between Freud's mechanisms of the
unconscious, such as displacement and condensation, and rhetorical figures, especially
as conceptualized in Jakobson and Lacan's theoretical approaches. The first part of the
thesis presents a detailed analysis and comparison of Freud, Jakobson and Lacan's
concepts, which demonstrates the inappropriateness of simple analogies between
Freud's mechanisms of the unconscious and rhetorical figures, such as metaphor and
metonymy. Freudian displacement is shown as corresponding to shifts in the
syntagmatic as well as paradigmatic axis, while the concept of condensation also
necessitates the discussion of its inversion – which is shown to be analogous to
Jakobson's poetic function. The mechanisms of the unconscious can therefore be
regarded as »rhetorical operations« as conceptualized in Groupe μ's theory of rhetorical
figures, that is as elementary operations, which operate at different linguistic levels.
Thus conceived analysis is further developed and complemented in the second part of
the thesis by the presentation and analysis of Freud’s classification of joke techniques as
presented in Jokes and their relationship to the unconscious.
Keywords: psychoanalysis, structuralism, rhetorical figures, metaphor, metonymy, joke
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Največja odlika pa je, če je mojster v prispodobah [metaforah]: edinole tega se ni
mogoče naučiti, edino to je znamenje prirojene nadarjenosti. Kajti najti pravilne
prispodobe je isto kot odkriti podobnost med stvarmi.
Aristotel: Poetika

Najspretnejši razlagalec sanj je tisti, ki ima sposobnost zapažanja podobnosti.
Vsakdo lahko razlaga sanje, ki so jasne in preproste. A ko govorim o »podobnostih«,
s tem menim, da so sanjske predstave kot liki, ki se zrcalijo na vodni površini […].
Če je gibanje v vodi močno, odsev ni podoben izvirniku, niti liki niso podobni
resničnemu objektu. V razlaganju takšnih odsevov bi bil torej spreten tisti, ki bi lahko
hitro razločil in v trenutku povezal raztresene in popačene dele takšnih likov, in tako
sprevidel, da kateri od njih predstavlja moža ali konja ali karkoli drugega. [… N]ekaj
takšnega, kot je to [zabrisana podoba], je vse, kar sanje so; kajti notranje gibanje
zabrisuje jasnost sanj.
Aristotel: O prerokovanju iz sanj

4

Uvod
Tema te diplomske naloge, retorika nezavednega, se najbrž na prvi pogled zdi
specifična, pa vendar je ravno to polje, na katerem se srečujejo številne ključne teorije in
koncepti humanistike in družboslovja preteklega stoletja. Trije klasiki z začetka 20. stoletja –
ne le Freud, ampak tudi Saussure in Mauss – so vsak na svojem področju uporabljali pojem
nezavednega, ki pa je pri vseh treh vedno v povezavi s pojmom simbolnega.
Saussure na več mestih svojih predavanj govori o nezavednem delovanju jezika – tako
v znani primerjavi igro jezika opiše kot igro šaha, ki jo igra »nezavedni igralec« (Saussure,
1994: 103). Pojma nezavednega in simbolnega sta tudi ključni razsežnosti Maussove predelave
temeljnega sociološkega koncepta – Durkheimovega »družbenega dejstva« – v koncept
»totalnega družbenega dejstva«, saj Mauss družbeno življenje definira kot »svet simbolnih
odnosov« (Lévi-Strauss, 1996: 233) in poudarja, da je skupna in specifična značilnost družbenih
dejstev ravno dimenzija nezavednega: »V magiji, kakor v religiji, kakor v lingvistiki delujejo
nezavedne ideje.« (Ibid.: 246) V teh besedah verjetno ni težko prepoznati napovedi
strukturalizma kot osrednjega teoretskega gibanja 20. stoletja; vse te tendence se dejansko
zgostijo v enem ključnih del s sredine stoletja, Jakobsonovem članku o »dveh vidikih jezika in
dveh vrstah afazičnih motenj«, v katerem je zarisana obsežna serija dihotomij, povezanih s
temeljno opozicijo dveh retoričnih figur, metafore in metonimije, in ki vključuje tudi Freudove
mehanizme nezavednega. Par metafora/metonimija oz. paradigma/sintagma je v zgodovini
strukturalne paradigme seveda odigral ključno vlogo: tako v Lévi-Straussovi strukturalni
antropologiji, v Barthesovih (in številnih drugih) semioloških projektih, kot tudi v Lacanovi
»vrnitvi k Freudu«.
Roman Jakobson ni bil prvi, ki bi opazil obstoj podobnosti med mehanizmi delovanja
nezavednega in retoričnimi figurami. To so opazili že nekateri avtorji pred njim, deloma tudi
sam Freud, vendar gre pri tem večinoma za parcialne ali priložnostne opazke, brez prizadevanj,
da bi zasnovali koherenten teoretski sistem, ki bi zmogel zaobjeti tako področje nezavednega
kot retoričnih figur. Vprašljivo je tudi, koliko lahko o takšnem sistemu govorimo v zvezi z
Jakobsonovim člankom, saj so v njegovi teoriji o metaforičnem in metonimičnem polu jezika
Freudovi mehanizmi delovanja nezavednega omenjeni le na kratko: Jakobson mehanizma
premestitve in zgostitve umešča na os bližine (premestitev naj bi bila metonimična, zgostitev
pa sinekdohična); na podobnosti oz. na metaforičnosti pa naj bi temeljila identifikacija in
5

simbolizem. Vendar pa mora našo pozornost vzbuditi dejstvo, da Lacan, ki sočasno razvija
temeljne koncepte svoje interpretacije Freuda – in se pri tem eksplicitno opre na Jakobsonovo
distinkcijo – Freudova temeljna mehanizma delovanja nezavednega razvrsti drugače: zgostitev
poveže z metaforo, premestitev pa z metonimijo.
Cilj prvega dela naloge je zato ponoven premislek o razmerjih med temi koncepti. Ta
razmislek temelji na tako rekoč ponovni »vrnitvi k Freudu«: na natančnem pregledu Freudove
rabe konceptov zgostitve in premestitve ter z njima povezanih vidikov »retorike nezavednega«
ter na analizi zadevnih Jakobsonovih in Lacanovih tekstov. Gre torej za poskus sledenja
različnim teoretskim nitim, ki se srečujejo v prepletu teh temeljnih konceptov, pri čemer si za
vsako od teh niti prizadevamo, da bi jo konsistentno pripojili k njihovim izvornim kontekstom.
Teoretska analiza in primerjanje konceptov sta zato na nekaterih mestih osvetljeni s prikazom
širših povezav, kot ob predstavitvi vpliva Freudove zgodnje študije o afaziji na njegovo
pojmovanje jezika ali vpliva Lévi-Straussovega pojmovanja nezavednega na zgodnja Lacanova
dela.
Tako zastavljeno analizo v drugem delu naloge nadaljuje in dopolnjuje predstavitev in
analiza primerov iz Freudovega Vica in njegovega odnosa do nezavednega kot tistega
Freudovega dela, v katerem so mehanizmi nezavednega najbolj neposredno soočeni s
problematiko retoričnih figur. Področje smešnega oz. vica je v teoriji retorike in zlati retoričnih
figur običajno odrinjeno ob stran, Freudova knjiga pa z obširno predstavitvijo »tehnik vica« in
svojo kompleksno sistematiko meri prav na to področje.

6

I.

Retorika nezavednega

Freud in jezik
Psihoanaliza je na bistven način povezana z jezikom – temeljni vidik psihoanalize je, da
gre za t. i. »talking cure«1, torej zdravljenje z govorom: vsi terapevtski učinki, za katere si
analitik prizadeva in jih lahko doseže, so plod govora:
»Pri analitičnem zdravljenju se ne dogaja nič drugega, kot da zdravnik in tisti, ki ga
zdravnik analizira, izmenjavata besede. Pacient govori, pripoveduje o preteklih
doživetjih in sedanjih vtisih, toži, izpoveduje svoje želje in čustva. Zdravnik posluša,
skuša usmerjati pacientov miselni tok, ga opominja, navaja njegovo pozornost v
določene smeri, pojasnjuje in opazuje pacientove odzive, razumevajoče ali
odklanjajoče, ki jih je pri bolniku izzval« (Freud, 1916–1917: 27)

Odkritje terapevtske funkcije govora sodi v predzgodovino psihoanalize; v Freudovih
in Breuerjevih Študijah o histeriji iz leta 1895 je ta temeljni uvid opisan takole:
»Ugotovili smo namreč, sprva na naše veliko presenečenje, da so pozamezni
histerični simptomi, če nam je uspelo popolnoma jasno prebuditi spomin na sprožilni
dogodek, s tem oživiti tudi spremljajoči afekt, in če je pacient dogodek opisal do
največje možne podrobnosti in afekt izrazil z besedami, nemudoma in za vselej
izginili.« (Breuer in Freud, 1895d: 40)

1

Oznako »talking cure« je izumila Anna O. (Bertha Pappenheim), Breuerjeva pacientka iz let 1880–
1882 – med simptomi njene bolezni je bilo namreč tudi govorjenje v angleščini. S to oznako je
označila dejstvo, da je s tem, ko je (Breuerju) pripovedovala o svojih fantazijah in halucinacijah,
dosegla izrazito olajšanje svojih histeričnih simptomov (Breuer in Freud, 1895d, 64–65). Vendar se
je njena terapija končala z dramatičnim neuspehom: Anna je napad abdominalnih krčev, ki jih je
povzročila fantazma poroda, pospremila z besedami: »Prihaja otrok, ki ga imam z dr. Breuerjem.«
Breuerja je popadel strah, pobegnil je in bolnico, ki se je potem še mesece borila za ozdravitev,
prepustil kolegu (prim. Mannoni, 1986: 36–37). Breuer je seveda naletel na pojem transferja oz.
transferne ljubezni – ključen, a šele veliko kasneje definiran psihoanalitični koncept, ki označuje
prenos afekta, ki izvira iz zgodnejših razmerij, na analitika. Pravilno rokovanje s transferjem, njegovo
ustrezno usmerjanje je ključna sestavina uspešnega psihoanalitičnega procesa.
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Govor prinaša očiščenje – katarzo; Freud in Breuer sta Aristotelov pojem uporabila za
poimenovanje »katarzične metode«, ki sta jo v osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja
razvijala kot predhodnico psihoanalitične metode, v tistem času še s pomočjo hipnoze in
sugestije. Med delom s pacienti se je pokazalo, da lahko »govorno dejanje« v celoti nadomesti
»odreagiranje« afekta z dejanjem: »[...] v govorici najde človek nadomestek za dejanje, s
pomočjo katerega lahko afekt 'odreagira' malodane na enak način.« (Ibid.: 42) Besede torej
lahko v procesu zdravljenja v celoti nadomestijo in izničijo histerične simptome.2 To pa ima,
kot opozarja J. Forrester, tudi drugo stran: ne samo, da ima govor vlogo terapevtskega sredstva,
jezik je tudi bistvena sestavina teorije nevrotičnih simptomov, saj so ravno besede tiste, ki
simptomom dajejo njihovo specifično obliko (prim. Forrester, 1980: 3–4).
Freudovim pogledom na vlogo jezika lahko v predzgodovino psihoanalize sledimo še
na nekem drugem področju. Freud je leta 1891 izdal svojo prvo monografijo, delo o afazijah
(Zur Auffassung der Aphasien). Drobna knjižica je danes večinoma pozabljena in težko
dostopna, saj ni bila nikdar vključena v izdaje Freudovih zbranih del, pa vendar je bilo verjetno
ravno to delo bistveno za rojstvo psihoanalitične teorije kot »teorije o moči besed v oblikovanju
simptomov« (Forrester, 1980: 14) Kot pravi Forrester, je teorija afazije točka, na kateri se
srečujejo štiri ločene discipline: medicina, filozofija, psihologija in lingvistika – seveda pa je
tudi področje, ki je vznemirjalo tako Romana Jakobsona kot mladega Freuda.
V šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja je prišlo do ključnih odkritij na področju
afazij.3 Paul Broca je leta 1861 s kombinacijo kliničnih opazovanj govornih motenj in posmrtne
obdukcije možganov prizadetih pacientov pokazal, da je huda motnja govorne funkcije
povezana s poškodbo čelnega režnja leve možganske poloble. Desetletje kasneje je Carl
Wernicke uspel povezati jezikovno motnjo drugačnega tipa s poškodbami senčnega režnja leve
možganske poloble in sledeč svojemu in Brocovemu odkritju opredelil dva tipa afazij:
motorična (emisivna, Brocova) afazija, ki je povezana s poškodbo Brocovega področja, ter
senzorična (receptivna, Wernickejeva) afazija, ki je posledica poškodbe Wernickejevega

2

Lacan bo v svojem »Rimskem govoru« Freudovo in Breuerjevo odkritje povzel z naslednjimi
besedami: […] prav izkustvo, ki sta ga vpeljala ob tej histeričarki, [ju je] privedlo do odkritja tako
imenovanega travmatskega patogenega dogodka. In če sta ta dogodek prepoznala kot vzrok
simptoma, potem je temu tako zato, ker je ubesedenje prvega (v bolničinih 'stories') privedlo do
odstranitve drugega.« (Lacan, 1994: 77–78)

3

Predstavitev zgodovine raziskav na področju afazij je v celoti povzeta po prvem poglavju
Forresterjeve knjige Language and the Origins of Psychoanalysis. (Forrester, 1980: 14–29).
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območja. Te ugotovitve so pripeljale do nove stopnje v razvoju teorije afazije, do razvoja t. i.
diagramov, s katerimi so različni raziskovalci skušali povezati prostorska razmerja med
anatomskimi centri v možganih s funkcijskimi razmerji. Implicitni temelj tovrstnih diagramskih
prikazov je bila temeljna struktura živčnega sistema – fiziologija refleksnega loka kot povezave
med senzorično zaznavo z motorično reakcijo. V spekulativnih diagramih, s katerimi so skušali
v anatomska razmerja vključiti jezikovno funkcijo, pa se je dualističen senzorično-motorični
model hitro izkazal za nezadostnega, zato med senzorični in motorični center vrinejo še center
za »ideje« ali podobne instance.
Proti koncu 19. stoletja se začne vzpostavljati drugačen pogled na afazične motnje, zlasti
povezan z delom angleškega nevrologa Johna Hughlingsa Jacksona. Jackson postavi ključno
vprašanje: zakaj afaziki izrekajo ravno izjave, ki jih izrekajo, in ne kakšnih drugih. 4 S tem se
pozornost začne premeščati na jezikovno in psihološko področje – včerajšnje diagrame, s
katerimi so skušali vzpostaviti enoznačne povezave med anatomskimi centri in jezikovnimi
funkcijami, začne nadomeščati drugačen pogled, »psihologizacija« afazičnih problemov.
V ta kontekst se uvršča tudi Freudova monografija, saj gre pri njej predvsem za kritiko
načrtovalcev diagramov. Tudi Freud izhaja iz anatomskih oz. fizioloških dejstev, le da se ne
osredotoča več na vprašanje prostorsko zamejenih možganskih centrov, ampak v središče
svojega razmisleka postavi idejo nevrona in povezovalnih vlaken. Novi fiziološki pogled
poveže s psihološkim – z idejo asociacionizma; fiziološki koncept povezovalnih vlaken tako
dobi svoj psihološki korelat v konceptu asociativnih povezav:
»Tako izpeljani model je homogeno polje povezovalnih vlaken, abstraktna
fiziologija, ki pa je sedaj lahko pretvorjena v povsem psihološki prostor. [... N]a
ravni možganov je najti povezovalna vlakna: na ravni psihološkega prostora pa
hierarhično ureditev medsebojno povezanih funkcij asociacij.« (Forrester, 1980: 22)

Freud na mesto starih diagramskih konceptov postavi »homogeno asociativno polje
jezika« (Ibid.: 23) oz. »področje jezika« (Ibid.: 25), afazije pa v skladu s tem opredeli kot
asociativne motnje. Posledica poškodbe možganskega tkiva je torej omejitev splošnega

4

Takšna zastavitev problema verjetno pomeni začetno točko teoretske linije, ki bo skoraj 80 let
kasneje pripeljala do Jakobsonovih razmišljanj v »Dveh vidikih jezika in dveh vrstah afazičnih
motenj«. Dejansko so ravno Jacksonova dela poleg študij ruskega nevropsihologa Aleksandra Lurie
temeljna referenca Jakobsonovih prispevkov k teoriji afazije.
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delovanja jezikovnega aparata, ne pa prekinitev ali motnja delovanja katere od njegovih funkcij;
poškodba povzroči, da aparat kot celota deluje na drugačen način, a še vedno ohranja svojo
enotnost. Freud Wernickejevi simetrični kategoriji senzorične in motorične afazije nadomesti z
asimetrično dvojico: verbalno afazijo, pri kateri so motene samo asociacije med posameznimi
elementi besedne predstave, ter asimbolično afazijo, pri kateri so motene asociacije med
besedno in objektno predstavo.
Na tej točki končno pridemo to razloga, ki utemeljuje ta ekskurz v zgodovino afazije.
Del Freudove študije je namreč tudi naslednja shema5, ki prikazuje razmerje med besedno in
objektno predstavo:

Shemo dopolnjuje naslednje pojasnilo:
»Besedna predstava se prikazuje kot sklenjen, objektna predstava pa nasprotno kot
odprt predstavni kompleks. Besedna predstava ni prek vseh svojih sestavin povezana
z objektno predstavo, temveč le prek zvočne podobe. Vizualne med objektnimi
asociacijami so tiste, ki objekt zastopajo na podoben način, kot zvočna podoba
zastopa besedo. […]« (Freud, 1915e: 171)

Tako besedna kot objektna predstava sta, kot pravi Freud, »asociacijska kompleksa«,
bistveno pa je, da je besedna predstava vezana na objektno zgolj prek svoje zvočne podobe. Kot
opozarja B. Lešnik, je Freudova shema, ki povezuje vizualno podobo stvari in zvočno podobo

5

Shema je del krajšega odlomka monografije o afazijah, ki so ga uredniki Freudovega dela zaradi
konceptualnih ujemanj dodali Freudovemu temeljnemu metapsihološkemu spisu »Nezavedno«
(Freud, 1915e: 167–172 (Dodatek C – Beseda in reč)).
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besede presenetljivo skladna s Saussurjevo shematsko predstavitvijo znaka kot zveze
označenca z označevalcem (prim. Lešnik, 2009: geslo »stvarna predstava - besedna
predstava«). A še bolj pomembno je nekaj drugega: Freud v spisu »Nezavedno« (Freud, 1915e)
to pojmovno dvojico uporabi pri opredelitvi razmerja med nezavednimi in predzavestnimi
duševnimi procesi oz. med sistemoma Nzv in Pzv6.
Jedro sistema Nzv so »zastopstva gona, ki skušajo odvajati svojo investicijo[7] – torej
vzgibi želje.« (Freud, 1915e: 144) Pri tem je za sistem Nzv značilna velika gibljivost investicij,
ta pa se izraža v delovanju dveh procesov: »[…] s procesom premestitve lahko neka predstava
odstopi drugi celotno količino svoje investicije, s procesom zgostitve lahko vzame nase celotno
investicijo več drugih.« (Ibid.) Ta dva procesa sta znamenje delovanja primarnega psihičnega
procesa; v sistemu Pzv pa nasprotno vlada sekundarni proces, v katerem so tovrstne premestitve
in zgostitve »izključene ali zelo omejene« (Ibid.: 146).
Sistem Nzv ima naslednje značilnosti: protislovni vzgibi v njem obstajajo sočasno in si
ne nasprotujejo; v njem ni negacije, dvoma ali stopenj gotovosti; procesi tega sistema so
brezčasni, »do časa nimajo sploh nikakršnega odnosa« (Ibid.: 145); ne ozirajo se na realnost in
so povsem podrejeni »načelu ugodja«. Nezavedni procesi so za nas nespoznatni, razen »v
pogojih sanjanja in nevroz, torej tedaj, kadar so procesi višjega sistema, Pzv, z zniževanjem
(regresijo) prestavljeni nazaj na zgodnejšo stopnjo.« (Ibid.) Vseeno pa ločitev med sistemoma
ni absolutna: sistem Nzv se nadaljuje v »nasledkih«, kot so nadomestne tvorbe in simptomi,
stalno vpliva na Pzv in je tudi sam izpostavljen vplivom Pzv. Mejo med obema sistemoma
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Freud v t. i. prvi topiki (vpeljana je bila v VII. poglavju Interpretacije sanj) loči 3 sisteme psihičnega
aparata: nezavedno (Nzv), predzavestno (Pzv) in zavest (Zv). Druga topika (iz poznejšega obdobja,
prvič predstavljena v spisu »Jaz in ono« iz leta 1923) pa obsega instance ono, jaz in nadjaz; za drugo
topiko velja, da v celoti upošteva prvo, vendar ni njena preslikava (prim. Lešnik, 2009: geslo
»topika« in Laplanche in Pontalis, 1992: geslo »topika, topički«). Topični vidik implicira prostorska
razmerja – a ta niso povezana z anatomijo, oz. kot pravi Freud: »Naša psihična topika za zdaj nima
nič opraviti z anatomijo; nanaša se na območja duševnega aparata, kjer koli v telesu že so, ne pa na
anatomska mesta.« (Freud, 1915e: 133)

7

Freudov pojem Besetzung (ang. cathexis, fr. investissement) je v slovenščino prevajan na dva različna
načina: kot zasedba (npr. v Interpretaciji sanj) ali kot investicija (v večini drugih del). B. Lešnik v
svojem psihoanalitičnem slovarju zagovarja prvo različico, saj ta ohranja »arhaične konotacije
prisvojitve, ki jo ima Besetzung«. Kljub temu sem se v nalogi odločil za drugo različico, torej za
izraz investicija, saj implicira kvantitativno razsežnost koncepta in s tem bolje ustreza temu, kar
Freud imenuje ekonomski vidik metapsihološkega prikaza (prim. Lešnik, 2009: geslo »zasedba«).
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varuje funkcija cenzure; ta nastopa med sistemoma Nzv in Pzv, pa tudi med sistemoma Pzv in
Zv; v obeh primerih varuje pred dostopom nezavednih predstav do zavesti – a te meje niso
neprehodne: aluzije, posredni in popačeni izrazi potlačenih vsebin se cenzuri lahko izognejo
(Ibid.: 149–151).
V tako zastavljenem razlikovanju med nezavednimi in predzavestnimi procesi igra
ključno vlogo ravno razlikovanje med besedno in objektno oz. stvarno8 predstavo, ki ga je Freud
vpeljal v študiji o afazijah:
»[… Z]avestna predstava obsega stvarno predstavo plus pripadajočo besedno
predstavo, nezavedna pa je sama stvarna predstava. Sistem Nzv vsebuje stvarne
investicije objektov, prve in prave objektne investicije; sistem Pzv nastane tako, da
je ta stvarna predstava zaradi povezave z ustrezajočimi ji besednimi predstavami
prekomerno investirana. Lahko domnevamo, da so takšne prekomerne investicije
tiste, ki vzpostavljajo višjo psihično organizacijo in omogočijo zamenjavo
primarnega procesa s sekundarnim, ki vlada v Pzv.« (Ibid.: 158)

Povezava stvarne z besedno predstavo v tem smislu ne sovpada z ozavedenjem, ampak
daje zgolj možnost za to – točno v tem smislu ustreza sistemu Pzv.
Na prvi pogled se zdi, da se takšna Freudova zastavitev razmerja med zavestnimi in
nezavednimi predstavami precej slabo ujema z osrednjim geslom Lacanove »vrnitve k
Freudu« – tezo, da je nezavedno strukturirano kot govorica. A vseeno Freudova shema vsebuje
implikacijo, da se temeljna struktura psihičnega aparata vzpostavi ravno s posegom jezika oz.
govora (prim. Lešnik, 2009: geslo »stvarna predstava - besedna predstava«). Semiotik C. Metz
poudarja, da Lacanovo geslo govori o tem, da nezavedno obvladujejo procesi, ki so po svoji
naravi lingvistični, vendar pa to ne pomeni, da morajo biti lingvistične tudi vsebine, ki so tem
procesom podvržene. Poleg tega je, kot bomo pokazali ob obravnavi Lacanove teorije metafore
in metonimije, njegova obravnava vloge govorice v nezavednem in s tem povezanih jezikovnih
mehanizmov bistveno bolj kompleksna in daljnosežna od Freudove (prim. Metz: 1982: 222–
223). V vsakem primeru je temeljni postulat psihoanalitične terapije, da ravno z ubesedenjem

8

Freud v delu »Nezavedno« uporablja drugačno terminologijo kot v monografiji o afazijah: to, kar je
v zgodnejšem delu imenoval »objektna predstava«, zdaj imenuje »stvarna predstava«; pojem
»objektna predstava« pa dobi nov pomen: označuje celoten kompleks, sestavljen iz »stvarne« in
»besedne predstave« (prim. Freud, 1915e: 167, op. ur.).
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lahko dosežemo »tvorbe nezavednega« in na njih vplivamo. In prav tako ni nobenega dvoma o
tem, da, kot pravi Lacan, »[f]ilološke reference najdemo v Freudovih delih na vsaki tretji strani,
na vsaki drugi najdemo logične izpeljave, povsod pa dialektično razumevanje analitskega
izkustva in jezikovno analitiko […].« (Lacan, 1994: 157) J.-A. Miller takole povzame aporijo:
»Nekateri ugovarjajo, da ni Freud nikoli rekel, da je nezavedno strukturirano kot
govorica; ugovor nima teže, če je mogoče dokazati, da vsa koherenca njegovega
odkritja, ki ga je razlagal sproti, kakor je odkrival njegove implikacije, izvira prav iz
tega aksioma. Freud se je ubijal s tem, da bi psihoanalizo vključil med naravne
znanosti; a v resnici je bila njegova metapsihologija vselej le analiza radikalne
strukture govorice, logika označevalca.« (Miller, 1981-1982: 138)

Retorični mehanizmi nezavednega

Interpretacija sanj
Temeljna Freudova predpostavka, ki jo v Interpretaciji sanj želi dokazati, je, da je sanje
mogoče interpretirati. Starejše znanstvene teorije o sanjah, ki jih Freud temeljito predstavi na
prvih sto straneh svojega dela, niso dopuščale vprašanja interpretacije sanj, saj sanj niso
pojmovale kot duševno dejanje, ampak le kot poseben somatski proces, ki postane opazen prek
znamenj, ki jih pušča na duševnem aparatu. Za laično predstavo o sanjah pa je po Freudu že od
nekdaj značilno, da je v njej prisotna zamisel o prikritem smislu, zato je vedno povezana s
prizadevanjem po interpretaciji. Za ta prizadevanja je značilna raba dveh različnih metod: prva
je »simbolna interpretacija sanj« – pri tej celotno sanjsko vsebino poskušamo zamenjati »z neko
drugo, razumljivo in v določenem pogledu analogno vsebino« (Freud, 1900a: 106). Zgled
tovrstne interpretacije je Jožefova svetopisemska razlaga faraonovih sanj o sedmih debelih in
sedmih suhih kravah. Druga metoda, ki jo Freud imenuje »dešifrirna«, pa sanje obravnava »kot
nekakšno skrivno pisavo, v kateri je mogoče vsak znak po določenem ključu prevesti v drug
znak z znanim pomenom« (Ibid.) – posamezne elemente sanj torej prevedemo z uporabo ključa
ali »sanjske knjige«.
Za vse starejše načine interpretacije sanj je po Freudovem mnenju značilno, da so se
opirali zgolj na t. i. manifestno vsebino sanj – torej na sanje, kot so prisotne v našem spominu.
Pomen sanj, ki so ga interpreti želeli odkriti, je bil tako vedno zgolj sodba, zgrajena na temelju
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njihove manifestne vsebine. Freud je v zvezi s tem vpeljal bistveno novost, ki izvira iz
psihoanalitične tehnike, kot jo je razvil ob obravnavi psihopatoloških duševnih tvorb. Gre za
tehniko prostega asociiranja, ki temelji na ključni predpostavki psihoanalitičnega projekta –
ideji o popolni determiniranosti duševnega življenja9. Če to predpostavko sprejmemo, potem
velja, da proste asociacije v nobenem smislu niso tudi svobodne, ampak so nujno v celoti
določene.
Freuda so do interpretacije sanj privedle prav psihoanalitične obravnave pacientov, saj
so ti, ko jim je bilo naročeno, da poročajo o vsem, kar jim pri določeni temi pride na misel,
pripovedovali tudi o svojih sanjah. Kot pravi Freud, je bil od tod »le kratek korak do tega, da
tudi sanje obravnavamo kot simptom in da pri sanjah uporabimo metodo interpretacije, ki je
bila sicer izdelana za simptome« (Ibid.: 109):
»[Pacientu je treba] izrecno naložiti, da se odpove kritičnosti do misli, ki jih zazna.
Rečemo mu torej, da je uspeh psihoanalize odvisen od tega, ali bo opazil in sporočil
vse, kar mu pride na misel, in da naj se ne pusti speljati, da bi kaj zatrl, ker misli, da
ni pomembno ali da ni v zvezi s temo, ali ker se mu zdi nesmiselno. Do tega, kar mu
pride na misel, mora biti docela nepristranski [...].« (Ibid.)

Pri tem je ključen še en vidik: pacientu je treba naročiti, da svojo pozornost usmeri le
na posamezne dele vsebine sanj, ne pa na sanje v celoti – le posamezni deli sanj namreč sprožijo
nize asociacij; če pacienta vprašamo po pomenu sanj v celoti, na to vprašanje po pravilu ne
najde nobenega odgovora. Tehnika prostega asociiranja tako Freudovo metodo oddalji od
»simbolne« interpretacije in jo približa »dešifrirni« metodi, saj gre pri obeh za »interpretacijo
en détail in ne en masse« (Ibid.: 111). Vendar se tehnika prostih asociacij na bistven način
razlikuje tudi od »dešifrirne« metode: če za slednjo velja, da posamične dele vsebine sanj
prevaja z uporabo stalnega ključa, pa uporaba Freudove tehnike ravno nasprotno pokaže, da
9

Freud se s to idejo nekoliko podrobneje ukvarja na koncu Psihopatologije vsakdanjega življenja
(Freud, 1901b: 191–201). Kot v spremni besedi k slovenskemu prevodu tega dela poudarja M. Dolar,
je predpostavka o psihičnem determinizmu izhodišče psihoanalize kot znanstvenega projekta: »naj
imamo opravka s še tako naključnim, kaotičnim, nesmiselnim, nedoumljivim skupkom pojavov,
moramo predpostaviti, da jih obvladuje neka zakonitost, do katere se je mogoče dokopati [...].«
(Dolar, 2006: 23) Freud v tem delu tezo o absolutnem determinizmu ilustrira s poskusi, da bi si
izmislili povsem poljubno ime ali število. Ti poskusi so seveda nujno izkažejo za neuspešne: Freud
s številnimi primeri pokaže, da so imena ali števila, ki jih imamo za poljubno izmišljena, v resnici
vselej strogo determinirana; vedno so povezana z asociativno verigo, ki pojasni, zakaj si subjekt
»izmisli« ravno neko določeno ime oz. število.
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deli manifestne vsebine sanj pri različnih ljudeh in v različnih kontekstih praviloma skrivajo
različne pomene.
Tehnika prostega asociiranja interpretu sanj torej da na razpolago nov material: to so
t. i. latentne misli sanj. Pomena sanj tako ne iščemo več v manifestni vsebini sanj, ampak v
latentni. Razmerje med manifestno in latentno vsebino Freud obravnava v VI. poglavju
Interpretacije sanj, ki nosi naslov »Delo sanj«. Njun odnos primerja z odnosom med dvema
jezikoma ali dvema načinoma izražanja:
»Sanjske misli in vsebina sanj so za nas predstavitev iste vsebine v dveh različnih
jezikih, ali bolje rečeno, vsebina sanj je videti kot prepesnitev sanjskih misli v
drugačen način izražanja, katerega znake in sintaktične zakone ugotavljamo s
primerjavo izvirnika in prevoda. […] Vsebina sanj je podana tako rekoč v slikovni
pisavi in njene znake moramo drugega za drugim prevesti v jezik sanjskih misli.«
(Freud, 1900a: 265)

T. Todorov opozarja, da Freud v tej primerjavi uporabi izraz Übertragung
(»prepesnitev« v zgoraj navedenem slovenskem prevodu, namesto ustreznejšega »prenosa«) –
pri čemer naj bi šlo za »zelo natančen prevod izraza metaphora iz Aristotelove Poetike«.
Todorov meni, da se v tem in podobnih odlomkih kaže, da se je Freud »skoraj zavedal, da je
opisoval splošne oblike vseh simbolnih procesov in ne le tistih, ki so povezane z nezavednim
simbolizmom.«10 (Todorov, 1977: 316)
V Freudovem besedilu tezi o »prenosu« sledi še dodatna primerjava za odnos med
manifestno in latentno vsebino: manifestna vsebina sanj naj bi bila kot rebus, interpretacija sanj
pa je primerjana s postopkom reševanja rebusa – tako kot rebus moramo tudi sanje razstaviti na
posamezne elemente in tem elementom poiskati ustrezne zloge ali besede. »Če poskušamo brati
te znake v skladu z njihovo slikovno vrednostjo namesto v skladu z njihovo znakovno zvezo,
nas to očitno zapelje v zmoto« (Freud, 1900a: 265) – ali z Lacanovimi besedami: »Freud z

10

Nenavadno oblikovana propozicija zahteva kratek komentar: če se je Freud skoraj zavedal, da
opisuje splošne oblike simbolnih procesov, to najbrž pomeni predvsem, da se tega ni zavedal – v
resnici pa to v nobenem smislu ni bil njegov namen. Freuda dejansko zanimajo zgolj simbolni procesi
nezavednega, torej procesi, ki so povezani s »primarnim procesom«; če in kadar govori o drugih
simbolnih procesih, je to zato, ker jih uporablja za utemeljitev mehanizmov nezavednega ali ker tudi
v njih odkriva določene vidike nezavednega.
15

vsemi sredstvi ponazarja, da označevalna vrednost podobe nima nič skupnega z njenim
pomenom.« (Lacan, 1994: 157)
Temeljni aksiom Freudove teorije sanj je, da so sanje izpolnitev želje – da je torej želja
jedro latentnih misli sanj. Na podlagi analitičnih izkušenj se je pokazalo, da pri otrocih za
nastanek sanj zadošča poljubna želja, ki izhaja iz budnega življenja – takšne sanje so običajno
preproste, videti so koherentne in pri njih se povsem zlahka ugotovi, da gre za izpolnitev želje.
V primerjavi s sanjami odraslih ljudi so zato pravzaprav »nezanimive«: »Ne zastavljajo nobenih
ugank, ki bi jih bilo treba rešiti, vendar so seveda neprecenljiv dokaz, da sanje v svojem najbolj
notranjem jedru pomenijo izpolnitev želje.« (Freud, 1900a: 133) Želja je temeljni pogoj tudi pri
sanjah odraslih ljudi, vendar pa velja, da je ta želja zavestnim mislim tuja – možno je, da gre za
željo ki je potlačena, ali za željo, ki jo krepijo sile, ki prihajajo iz območja nezavednega (prim.
Freud, 1905c: 173). Delovanje nezavedne želje na gradivo latentnih misli je tisto, ki proizvede
sanje: »Pri tem je to gradivo tako rekoč potegnjeno v nezavedno, izpostavljeno je obdelavi,
kakršna poteka na ravni nezavednih miselnih procesov in kakršna je značilna za to raven.«
(Ibid.) Freud opozarja, da so latentne misli sanj same po sebi povsem običajne in korektne –
niti nimajo kot take kake posebne, privilegirane zveze s sanjami. Pravo bistvo sanj, njihova
temeljna značilnost je tako ravno funkcija, ki latentne misli transformira v manifestno vsebino
sanj:
»Sanje v bistvu niso nič drugega kot posebna oblika mišljenja, ki jo omogočajo
okoliščine med spanjem. To obliko pa ustvari delo sanj: prav to je bistvo sanj in
pojasnjuje njihove posebnosti.« (Freud, 1900a: 462–463, op. 3)

Razmerje dela sanj do običajnega, budnega mišljenja Freud opiše takole:
»Ne gre za to, da bi bilo delo sanj bolj neskrbno, bolj iracionalno, bolj pozabljivo ali
manj popolno kot budno mišljenje, temveč se od njega povsem razlikuje v
kvalitativnem pogledu in ga zato ni mogoče neposredno primerjati z njim. Sploh ne
misli, ne računa in ne sodi, ampak se omejuje na to, da daje takemu gradivu
[latentnim mislim sanj] novo podobo.« (Ibid.: 463)

Delo sanj zajema štiri različne procese: zgoščanje, premeščanje, upoštevanje
predstavljivosti in sekundarna obdelava.
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Delo zgoščanja se najprej kaže na nivoju splošnega razmerja med latentno in manifestno
vsebino: namreč v dejstvu, da je manifestna vsebina sanj v primerjavi z obsegom in bogastvom
latentnih misli, ki jih proizvede analitični proces, skromnejša in bolj jedrnata. To splošno
nesorazmerje omogoča zgoščanje kot posebna strukturna funkcija, ki povzroči, da se v enem
elementu manifestne vsebine sanj srečuje več tokov latentnih misli. Ta element je zaradi
premestitev investicij več tokov latentnih misli nanj močno investiran, kar se v sanjah pokaže
tudi v izraziti razločnosti, poudarjenosti tega elementa. Takšno doseganje večje intenzivnosti
elementov manifestne vsebine je eden izmed ciljev zgoščanja (tako kot je eden izmed ciljev
mehanizma premeščanja cenzura). Element, ki nastopa kot vozliščna točka, je naddoločen, ob
tem pa velja, da nikdar ne moremo določiti celotnega obsega naddoločenosti, saj vedno obstaja
možnost, da katere od povezav ob interpretaciji nismo odkrili, se pravi, da nismo odkrili vseh
latentnih misli, ki so v ozadju manifestne vsebine. Poleg tega, da je vsak manifestni element
povezan z več latentnimi, velja tudi obratno – da je vsak element misli sanj lahko povezan z
več manifestnimi elementi: »Asociacijska pot pelje od enega elementa sanj k več sanjskim
mislim in od ene sanjske misli k več elementom sanj.« (Freud, 1900a: 271)
V Predavanjih za uvod v psihoanalizo Freud proces zgoščanja povzame v treh točkah:
1. nekateri latentni elementi se povsem izpustijo; 2. iz obširnejšega kompleksa latentnih misli
preide v manifestno vsebino samo kak njihov drobec; 3. latentni elementi, ki imajo kaj
skupnega, se v manifestni vsebino združijo in stopijo v eno celoto (Freud, 1916–1917: 169).
Zgoščanje se v sanjah pogosto izraža v tvorbi mešanih oseb: »Takšna mešana oseba je
videti na primer kot A, oblečena pa je kot B, dela nekaj, česar se spominjamo pri C-ju, ob tem
pa nam je znano, da je to D.« (Ibid.) V osrednjem primeru Interpretacije sanj – sanjah o Irmini
injekciji – je Irma na tak način povezana z več osebami: s svojo prijateljico, ki bi jo Freud rajši
imel za pacientko (nanjo nakazuje posebna Irmina drža v sanjah); Irma v sanjah boleha za isto
boleznijo kot Freudova hči – ta pa je s svojim imenom povezana z neko drugo pacientko, ki je
umrla zaradi posledic zastrupitve; Irmin odpor pri odpiranju ust jo povezuje z neko guvernanto,
ki jo je Freud nekoč pregledal, na enak način pa še z njegovo ženo itd.
Drug možen iztek procesa zgostitve se kaže v posebni poudarjenosti kake lastnosti, ki
je skupna dvema osebama iz latentnih misli, medtem ko njune druge (različne) lastnosti
ostanejo zabrisane. Takšne mešanice lahko nastanejo tudi iz predmetov ali krajev – če le imajo
kaj skupnega:
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»Kakor da gre za novo in bežno tvorbo pojmov, katerih jedro je ta skupna poteza. S
tem prekrivanjem posameznih slik, zgoščenih med seboj, praviloma nastaja nejasna,
zabrisana slika, podobno, kot če posnamete več posnetkov na isto ploščo.« (Freud,
1916–1917: 169–170)

Zgoščanje je še posebno izrazito, kadar nastopi na besednem gradivu, oz. kot pravi
Freud, je »[d]elo zgoščanja v sanjah […] najbolj oprijemljivo, ko si za svoje objekte izbere
besede in imena. Sanje nasploh pogosto ravnajo z besedami, kot da bi bile stvari, in jih zato pri
sestavljanju obravnavajo enako kot stvarne predstave. Rezultat takih sanj so komične in redke
besedne tvorbe.« (Freud, 1900a: 281) Eden izmed primerov tovrstne zgostitve je stavek, ki ga
Freud sanja v noči po branju razprave nekega kolega, v kateri je pomembnost nekega
fiziološkega odkritja močno precenjena in zanosno poudarjena. Na to razpravo se nanaša tudi
sanjani stavek: »Napisana je v pravem n o r e k d a l s k e m slogu.« Nenavadna beseda
norekdalski se v interpretaciji najprej pokaže kot parodija (nemških) superlativov, kot sta
kolosalen ali piramidalen, nakar razpade na imeni oseb iz dveh Ibsenovih dram: Nora in Ekdal.
Freud se nato spomni, da je pred časom bral neki članek o Ibsenu, ki ga je napisal prav ta, v
sanjah kritizirani avtor. (Freud, 1900a, 281–282)
Podoben primer najdemo v sanjah, ki jih Freud navaja po Marcinowskem: v njih
sanjavcu ostane v spominu samo beseda erzefilisch, ki se šele ob interpretaciji poveže s stavkom
»To e r z e f i l i s c h vpliva na seksualne občutke.« Iz stavka je razvidno, da erzefilisch
nadomešča besedo erzieherisch [poučno, vzgojno]. Z interpretacijo se pojavi tudi dvom, ali
prava sanjska beseda ni morda erzifilisch, ki spominja na besedo Syphilis – sifilis. To sanjavcu
vzbudi spomin na večerni pogovor o problemu prostitucije z vzgojiteljico oziroma guvernanto
[Erzieherin], za katero pravi, da se njeno čustveno življenje »ni razvijalo povsem normalno«.
V interpretaciji sanjavec poveže besedi sifilis in strup – v smislu sifilisa kot strupa za seksualno
življenje. Misli sanj se da sedaj povzeti popolnoma logično: »S svojo pripovedjo [Erzählung]
sem hotel vzgojno [erzieherisch] vplivati na čustveno življenje naše vzgojiteljice [Erzieherin],
vendar sem se bal, da bi lahko to hkrati učinkovalo zastrupljajoče.« (Freud, 1900a: 287)
Besede Erzählung, erzieherisch, Erzieherin in Syphilis iz latentnih misli sanj so med
seboj (in tudi z manifestno besedo erzefilisch) asociativno povezane na način, ki ga lahko
primerjamo s prikazom asociativnih odnosov v Saussurjevih Predavanjih iz splošnega
jezikoslovja, predvsem s tisto skupino, ki se ravna zgolj po podobnosti akustičnih podob.
Saussure loči štiri tipe asociativnih odnosov: poleg asociativnih nizov, ki temeljijo na skupni
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»osnovi« (korenu) besede, ter tistih, ki temeljijo na priponi, lahko »asociacija […] izhaja tudi
zgolj iz analogije označevalcev […] ali pa, narobe, iz preproste podobnosti slušnih podob (na
primer enseignement in justement.« (Saussure 1997: 141) Pomenljivo je, da to skupino
asociativnih odnosov urednika Saussurjevega dela ocenita za nenormalno, »saj duh po naravi
zavrača asociacije, ki bi lahko zmotile razumljivost diskurza; a eksistenco asociacij te vrste
dokazuje preprostejša vrsto besednih iger, temelječih na nesmiselni zmedi, ki jo lahko povzroči
preprosta homonimija, kakor če rečejo: 'Les musiciens produisent les sons et les grainetiers les
vendent'.« (Ibid.: 141, op. 1) (»Glasbeniki proizvajajo zvoke, trgovci z žitom pa jih prodajajo«
– igra besed je možna v francoščini, v kateri beseda son istočasno pomeni tako zvok kot otrobe.)
Kot vidimo, se to, kar opisujeta Bally in Sechehaye, urednika Saussurjevih Predavanj,
nenavadno ujema s tem, kar Freud imenuje »primarni proces«. Vendar Saussure glede
legitimnosti tovrstnih asociacij ne izraža nobenih pomislekov; njihov obstoj v celoti dopušča,
to pa potrjuje tudi diagram na naslednji strani Predavanj (Ibid.: 142), na katerem so vsi štirje
tipi asociativnih odnosov povsem enakovredno zastopani.
Tudi Freud izrecno opozarja na nenavadnost asociacij, na katerih temelji delovanje
primarnega procesa; ta nenavadnost je značilna tako za zgoščanje kot za premeščanje: »Nobena
zveza ni […] preohlapna, nobena šala preslaba, da ne bi mogla zgraditi mostu od ene misli k
drugi.« (Freud, 1900a: 482)
Delo premeščanja se najprej kaže na ravni splošnega odnosa med manifestno in latentno
vsebino sanj – v dejstvu, da je manifestna vsebina osredinjena drugače kot misli sanj: sanje se
osredotočajo na druge elemente kot sanjske misli. Podobe, ki ležijo na obrobju latentnih misli
(ki so torej manj pomembne), prevzamejo v manifestni vsebini glavno vlogo in se pojavijo z
veliko čutno intenzivnostjo (in obratno). To splošno nesorazmerje omogoča posebna strukturna
funkcija – funkcija premeščanja. Delovanje te funkcije omogoča večja gibljivost »investicijske
energije« kot poglavitna lastnost primarnega procesa, ki upravlja z delovanjem sistema
nezavednega. Investicijska energija je v primarnem procesu popolnoma ločljiva od posamičnih
predstav in se kot taka lahko prosto premika po asociacijskih poteh ter zasede druge predstave.
Morda najizrazitejši primer prostega prehajanja investicijske energije, s tem pa tudi
nenavadnosti asociacij, ki dopuščajo premestitev, najdemo v primeru, ki ga Freud uvrsti v
skupino t. i. nedolžnih sanj. Za to vrsto sanj je po Freudu značilna posebno močna cenzura. V
manifestni vsebini sanj je stavek »Tega ne poznam,« analiza pa odkrije, da je sanjavka ta stavek
dejansko izrekla v nekem pogovoru nekaj dni pred sanjami – le da mu je sledil stavek
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»Obnašajte se spodobno.« Ta drugi stavek, ki je s prvim povezan samo kot zaporeden spomin,
je stavek, ki v resnici nosi pomen latentnih misli sanj. (Freud, 1900a: 182–184) Edina skupna
točka, ki jo imata elementa te premestitve, je zaporednost nastopa obeh elementov, od katerih
je delo sanj tistega, ki je nosil pomen, nadomestilo s tistim, ki prav nima nobenega pomena, s
čimer se premestitev razločno pokaže kot močno sredstvo cenzure oz. popačenja v sanjah.
Ta primer seveda odlično ustreza Jakobsonovi opredelitvi premestitve kot metonimične,
torej kot premika na osi bližine, vendar je Freudov koncept premestitve bistveno širši:
»[K premestitvam je treba prišteti] tudi vse vrste posrednega prikaza […], zlasti
nadomestitev kakšnega pomembnega, a spotikljivega elementa, z indiferentnim, ki
pa je za cenzuro videti neškodljiv in je v razmerju do prvega videti kot najbolj
oddaljena aluzija, nadomestek s pomočjo simbolike, metafore ali nečesa majhnega
[der Ersatz durch eine Symbolik, ein Gleichnis, ein Kleines].« (Freud, 1905c: 183)

Kot nadaljuje Freud, tovrstni »posredni prikazi«, metafore in aluzije, pri katerih ni težko
najti odnosa do nadomeščene stvari, »tudi v naših zavestnih mislih predstavljajo dopustna in
zelo uporabljana sredstva izražanja[11], vendar pa delo sanj prek vsake mere pretirava z uporabo
teh sredstev posrednega prikaza. Pod pritiskom cenzure je vsaka vrsta povezave dovolj dobra
za nadomestek z aluzijo, dovoljena je premestitev od enega elementa na katerega koli drugega.
Nadomestitev notranjih asociacij (podobnost, vzročna povezava itd.) s tako imenovanimi
zunanjimi (sočasnost, stičnost v prostoru, sozvočje) je še posebej izrazita in značilna za delo
sanj.« (Ibid.: 184) Freudov koncept premestitve torej zajame vse možnosti, tako premike na osi
bližine kot premike na osi podobnosti; vključuje tako Jakobsonove metonimije kot metafore.
Verjetno ne bi preveč zgrešili, če širino Freudovega koncepta premestitve primerjamo s širino
Aristotelove definicije metafore iz Poetike, ki poleg metafore, ki temelji na analogiji, zajame
tudi metonimijo in sinekdoho (»Prispodoba [metaphorá] je prenos pomena na neko drugo
besedo, in sicer: ali od splošnega na neko vrsto, ali od neke vrste na splošno, ali od ene vrste na
drugo vrsto, ali po analogiji.« (Aristoteles, 1982: 1457 b)) (prim. Koren, 2010: 2). Zdi se, da
razliko povzroči le vloga cenzure, katere zahteva je, da so povezave v sanjah kar se da nejasne.
11

Na nekem drugem mestu istega dela bo izrazil misel, ki se zdi tej ravno nasprotna: »[…] posredni
prikaz – nadomestilo misli sanj z aluzijo, z nečim majhnim, s simboliko, ki je analogna primeri – je
natanko tisto, kar ločuje način izražanja sanj od našega budnega življenja.« (Ibid.: 96) Seveda za delo
sanj velja zlasti to, da pri teh postopkih »pretirava«, a vseeno tu lahko zaznamo sled nihaja neke
misli, ki poetične postopke postavlja v bližino nezavednih procesov.
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V tem smislu so Freudove premestitve še posebno blizu Aristotelovemu pojmu uganke, ki je v
Poetiki opredeljena kot nekakšna limita funkcije metafore:
»Če bi se seveda kdo v svoji poeziji izražal izključno le v takšnih izrazih [glose,
prispodobe, podaljšane besede – vse, kar se razlikuje od vsakdanje govorice] bi iz
tega nastala ali uganka ali barbarizem: iz samih prispodob bi nastala uganka [12] […].
Bistvo uganke je namreč v tem, da skuša neko stvar označiti v nemogoči besedni
povezavi; tega pa ni mogoče doseči z navadnimi izrazi, temveč le s prispodobami.«
(Aristoteles, 1982: 1458 a)

Aristotel tako v Poetiki kot v Retoriki navaja isti primer uganke: »Videl moža sem, ki z
ognjem je bron na drugega lepil,«13 a je v Retoriki ugankam bolj naklonjen: »[…] nasploh je iz
dobro zastavljenih ugank mogoče zajeti primerne metafore, kajti metafore so kot uganke, zato
je jasno, da gre za dober prenos [pomena besed].« (Aristoteles, 2011: 1405 b) Seveda pa je vsa
ta ujemanja med premestitvami in Aristotelovimi koncepti treba dojemati na ozadju temeljnega
nasprotja: metafore in uganke so po Aristotelu prijetne, ker omogočajo spoznavanje,
pridobivanje vednosti brez truda (prim. Aristoteles, 2011: 1410 b, 1412 a; Mahon, 1999: 74),
za premestitve dela sanj pa je ključno ravno to, da spoznavanje ovirajo in onemogočajo.

Delo zgoščanja in delo premeščanja sta temeljna dejavnika dela sanj, druga dva procesa,
upoštevanje predstavljivosti in sekundarna obdelava, pa imata sekundarno vlogo – delujeta
predvsem kot dodatna pogoja, ki vplivata na tvorbo manifestne vsebine sanj.
Upoštevanje predstavljivosti je izraz dejstva, da ne sanjamo v mislih, ampak v podobah.
Pri tem gre za posebno vrsto premestitve – za zamenjavo besednega izraza latentnih misli s
slikovno, konkretno predstavitvijo v manifestni vsebini. Ta proces dela sanj je povezan z
umikom motorične in perceptivne investicije v času spanja, kar povzroči, da tok investicijske
12

Podobno tudi Kvintiljan: »Kakor zmerna in ustrezna raba metafor govor okrasi, tako ga prepogosta
raba zamegli in se je naveličamo, nenehna raba pa konča v alegorijah in ugankah.« (Kvintiljan,
2015: 602)

13

Gre za uganko, pripisano pesnici Kleobuli iz Lindosa. Rešitev uganke je postopek puščanja krvi z
bronasto kupico: v antiki so kri puščali tako, da so na zarezo na koži bolnika položili razgreto
bronasto kupico (kar ustreza »lepljenju brona« iz besedila uganke); ker je zaradi postopnega
ohlajanja nastajal vakuum, se je kupica prisesala in črpala kri (prim. Aristoteles, 2011: 339,
op. prev.).
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energije teče v obratni smeri kot v budnosti: od področja miselnih tvorb k čutnim zaznavam,
torej od besednega izraza nazaj k podobam – ki so v sanjah halucinirane.
Posebno vprašanje je predstavitev logičnih odnosov med elementi latentnih misli v
manifestni vsebini sanj. Logične odnose odkriva šele interpretacija, ta pa se lahko opre na
določene indikacije v materialu sanj. Odnos logične povezanosti dveh elementov je tako npr.
predstavljen z istočasnim nastopom obeh v manifestni vsebini. Odnos vzročne povezanosti je
lahko prikazan z zaporednostjo dveh sanj. Sicer izključujoča alternativa ali-ali se v manifestni
vsebini pokaže kot enakovredna obravnava obeh možnosti:
»Sanje na noben način ne morejo izraziti alternative 'ali-ali'. Navadno sta oba člena
enakopravno vključena v besedilo sanj. Klasičen zgled vsebujejo sanje o lrmini
injekciji. Njihove latentne misli so očitno: 'Nisem kriv za vztrajne Irmine bolečine;
krivda je ali v njenem zavračanju rešitve ali v neugodnih seksualnih okoliščinah
njenega življenja, ki jih ne morem spremeniti, ali pa njene bolečine sploh niso
historične narave, temveč organske.' Sanje uresničujejo vse te možnosti, čeprav se
med seboj skoraj izključujejo, in brez obotavljanja dodajo še četrto rešitev, ki izvira
iz sanjske želje.« (Freud, 1900a: 298)

Sanje tudi ne poznajo negacije:
»[... Z]di se, da 'ne' za sanje ne obstaja. S posebno naklonjenostjo združujejo
nasprotja v eno ali pa jih predstavljajo kot isto stvar. Sanje si tudi jemljejo pravico,
da predstavljajo poljuben element z njegovim želenim nasprotjem, tako da o
nobenem elementu, ki pozna nasprotje, ne vemo takoj, ali je v sanjskih mislih navzoč
na pozitiven ali negativen način.« (Ibid.: 300)

Odnos podobnosti je lahko predstavljen na dva načina, kar pa je odvisno od tega, ali je
podobnost v smislu posedovanja skupnih elementov prisotna že v samem materialu misli sanj
ali pa med procesom dela sanj šele nastane. Prva od teh dveh možnosti je identifikacija: v sanjah
se pojavi le ena izmed oseb povezanih prek skupnega elementa, medtem ko druga ostane
prikrita, manifestna oseba pa nastopa v situacijah, ki so značilne za prikrito osebo. S tem se že
približuje drugi možnosti: sestavljenki ali mešani tvorbi, kjer v sanjah nastopi lik, sestavljen iz
posamičnih elementov več oseb. Freud poudarja, da je »[p]redstavljanju razmerja podobnosti
[…] v pomoč, da delo sanj teži k zgoščanju« (Ibid.: 301). Tudi v tem opozorilu najdemo eno
od neujemanj z Jakobsonovo razmestitvijo Freudovih mehanizmov; Jakobson namreč
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identifikacijo in zgostitev umesti na nasprotna pola svoje temeljne opozicije: identifikacijo
(skupaj s simbolizmom) na metaforični pol in zgostitev (ki naj bi bila sinekdohična) skupaj z
premestitvijo (ta naj bi bila metonimična) na metonimični pol.
Sekundarna obdelava je proces, ki sicer poteka med sanjanjem, a je, kot nakazuje že
njegovo ime, pravzaprav bližji delovanju sistema predzavestnega in kot tak ni povezan z
latentnimi mislimi sanj: »delno prebujeno budno mišljenje« (Ibid.: 463) predeluje gradivo sanj.
To je proces, ki skuša podobe, ki jih ponudijo ostali procesi dela sanj, osmisliti, povezati in
racionalizirati:
»Ta funkcija se vede na podoben način, kot ga pesnik zlobno pripisuje filozofom
[gre za aluzijo na Heinejevo pesem 'Die Heimkehr'] – s svojimi cunjami in zaplatami
krpa vrzeli v zgradbi sanj. Posledica tega prizadevanja je, da sanje izgubijo videz
nesmiselnosti in nepovezanosti in se približajo vzoru razumljivega doživljaja.«
(Ibid.: 448–449)

V tem smislu gre za poskus interpretiranja sanj že znotraj samih sanj, hkrati pa ta proces
usmerja tudi njihovo tvorjenje. Sanje, ki nastanejo pod močnim vplivom tega dejavnika, se
zdijo povsem logične in razumne, nepresenetljive, vendar velja, da je interpretacija sanj v
smislu sekundarne obdelave vedno napačna; zato so sanje, ki se zdijo najbolj urejene in
smiselne, v resnici prav najbolj popačene.
Čeprav Freud govori le o štirih procesih dela sanj, se tem procesom pogosto dodaja še
peti, tj. proces simbolizacije oz. predstavljanja s simboli. Oporo za to umestitev deloma ponuja
kar sama Interpretacija sanj, saj je temi posvečen razdelek E poglavja o delu sanj, ki nosi naslov
»Predstavljanje s simboli v sanjah – še nekaj tipičnih sanj«14.
Freud se področja simbolov v Interpretaciji sanj loti s precejšnimi zadržki. Ti so
povezani z dejstvom, da so številni simboli, ki se pojavljajo kot deli manifestne vsebine sanj
(to zlasti velja za »spolno gradivo«), povezani s povsem določenimi, stalnimi pomeni (»Številni
simboli [...] redno ali skoraj redno izražajo isto.« (Freud, 1900a: 329) »Takšno stalno razmerje
med elementom sanj in njegovim prevodom imenujemo simbolično, sam element sanj pa simbol
14

Velja opozoriti, da tematike predstavljanja s simboli v prvi izdaji Interpretacije sanj ne najdemo;
gradivo, ki tvori razdelek E, je bilo dodano v drugi in tretji izdaji – a se je takrat pojavilo v V. poglavju
knjige (»Gradivo in viri sanj«). Tematika simbolizacije je bila tako v poglavje o delu sanj uvrščena
šele s četrto izdajo (1914). (Prim. Freud, 1900a: 327, op. ur.)
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nezavedne misli sanj.« (Freud, 1916–1917: 150)), kar bi nas, kot pravi Freud, lahko zavedlo »v
skušnjavo, da bi skicirali novo sanjsko knjigo po dešifrirni metodi« (Freud, 1900a: 328).
Simbolna interpretacija sanj se dejansko na bistven način loči od interpretacije, ki temelji na
tehniki prostih asociacij: »Ko v vsebini sanj pridemo do simbolnih elementov, nas tehnika
interpretacije na podlagi sanjavčevih prostih asociacij praviloma pusti na cedilu.« (Ibid.: 329)
V Predavanjih za uvod v psihoanalizo bo to izrazil še bolj zaostreno: ti elementi manifestne
vsebine sanj so »nemi«, pri njih odpove vse »siljenje« sanjavca, naj se domisli kake asociacije
(Freud, 1916–1917: 149–150).
Tematika simbolov je verjetno v splošni javnosti najbolj poznan del psihoanalitičnega
nauka: vsi podolgovati predmeti, vse dolgo, ostro orožje nadomeščajo penis, prav tako klobuki,
kravate, dežniki, drevesa, zrakoplovi itd.; skrinje, škatle, sobe, sploh vsi votli predmeti, polži,
školjke predstavljajo ženske oz. ženske genitalije; vzpenjanje po lestvah, stopnicah (zaradi
ritma in sopenja) so simboli spolnega akta; kralj in kraljica pomenita sanjavčeve starše; otroci,
bratje in sestre so predstavljeni kot majhne živali ali mrčes itd. Freud v Predavanjih za uvod v
psihoanalizo opozarja, da seznam stvari, ki jih sanje predstavljajo s simboli, ni velik: človeško
telo, starši, otroci, rojstvo, smrt, golota, zlasti pa vse, kar je povezano s seksualnim življenjem –
pri čemer je opazno izrazito nesorazmerje: označenih vsebin je malo, simbolov zanje pa zelo
veliko (prim. Freud, 1916–1917: 152–153).
Simbolni pomeni pogosto temeljijo na zgolj jezikovnih povezavah, na t. i. »besednih
mostovih« (Freud, 1900a: 319, op. 1): tako npr. otroci v sanjah lahko pomenijo spolovila,
»genitalni organ nasploh« (!) (Freud, 1916–1917: 157) – ker moški in ženske ljubkovalno
omenjajo svoja spolovila kot »ta male«; podoba meseca lahko pomeni zadnjico, ker se oba
pomena stikata v francoski besedi la lune; les lahko pomeni žensko ali mater, ker na splošno
pomeni snov oz. material – nemški Holz naj bi imel isti izvor kot grška hyle, podobno se
portugalska beseda za les madeira ujema z latinskim izrazom materia, ki je izpeljan iz matere.
Freud opozarja, da sanjska simbolika ni le posebnost sanj, ampak je značilna za
nezavedne predstave nasploh, »zlasti med ljudstvom, in še več kot v sanjah je najdemo v
folklori, mitih, pripovedkah, idiomih, pregovornih modrostih in šalah, ki krožijo.« (Freud,
1900a: 328) Temeljna razlika med simboliko in drugimi načini posrednega predstavljanja v
sanjah je po Freudu v tem, da je zveza med simbolom in tistim, kar ta predstavlja, »razvojne«
narave: »Kar je danes simbolno povezano, je v pradavnini verjetno združevala pojmovna in
jezikovna identiteta.« (Ibid.) Simbolom je tako pripisana določena univerzalnost – enako naj bi
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pomenili vsem ljudem, vendar pa se njihovega pomena sam sanjavec najpogosteje ne zaveda.
Njihova interpretacija zato zahteva poseg interpreta kot nosilca posebne vednosti in se tako
bistveno razlikuje od interpretacije sanjskih elementov s prostimi asociacijami. T. Todorov v
zvezi s tem opozarja, da je Freud pravzaprav odkritelj dveh metod interpretacije, saj je poleg
metode prostih asociacij (kot svojega najpomembnejšega odkritja) opredelil in opisal še
simbolno interpretacijo; njegova inovativnost naj bi bila zato največja prav na področju
interpretacije (prim. Todorov, 1977: 317). Pri interpretaciji sanj je, kot pravi Freud, treba
upoštevati obe tehniki – na ta način se izognemo tudi samovoljnosti presoje, značilni za
»dešifrirno« metodo:
»Obe tehniki interpretacije sanj se morata med seboj dopolnjevati; toda tako v praksi
kot v teoriji ostaja na prvem mestu postopek, ki sem ga opisal najprej in ki pripisuje
odločilen pomen temu, kar pove sanjavec, medtem ko nam je prevajanje simbolov,
kot sem ga pojasnil, na voljo kot pomožno sredstvo.« (Freud, 1900a: 335)

Vprašanje umestitve predstavljanja s simboli med ostale procese dela sanj se pokaže kot
nenavaden problem: po eni strani je treba upoštevati, da sta delo sanj in delo interpretacije
opredeljena kot dva postopka, ki tečeta v ravno nasprotnih si smereh (prvi od latentnih misli
sanj k manifestnim mislim, drugi pa obratno) (prim. Freud, 1916–1917: 168). Ker tudi simbolni
elementi manifestne vsebine zahtevajo delo interpretacije, bi iz tega sledilo, da je tudi njihov
nastanek nekako povezan z delom sanj. Po drugi strani pa Freud opozarja, da »pri delu sanj ni
treba predpostavljati nobene posebne simbolne dejavnosti duše« (Freud, 1900a: 326), saj so
simboli, ki jih sanje uporabljajo, že od prej navzoči v nezavednem mišljenju, so tako rekoč
»predpripravljeni« – in v tem smislu bi jih morali uvrstiti med gradivo sanj:
»[… G]re za […] nezavedna spoznanja, za miselne odnose, primerjave
[Vergleichungen] med različnimi objekti, ki vodijo do tega, da lahko en objekt
konstantno stoji na mestu drugega. Te primerjave ne nastajajo vedno znova, temveč
so že pripravljene, enkrat za vselej izgotovljene; to vendar izhaja iz njihovega
skladanja pri različnih osebah, morda celo skladanja kljub jezikovni različnosti.«
(Freud, 1916–1917: 164)

Kljub svoji specifičnosti se uporaba simbolov v sanjah ujema z ostalimi procesi dela
sanj: ustrezno zadosti pogoju upoštevanja uprizorljivosti, povezana pa je tudi s procesoma
zgoščanja in premeščanja. Že pri predstavitvi premeščanja je bilo opozorjeno, da se
predstavljanje s simboli skupaj z drugimi načini »posrednega prikaza« uvršča med premestitve.
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»Bistvo simbolnega razmerja je primerjava [ein Vergleich], vendar ne poljubna. […] Pri vrsti
simbolov je očitna primerjava, na kateri temeljijo. So pa tudi drugi simboli, pri katerih si
moramo zastaviti vprašanje, kje naj poiščemo tisto skupno, tertium comparationis te domnevne
primerjave.« (Freud, 1916–1917: 152) (Pri tem gre seveda za tiste simbole, ki izhajajo iz
»pradavne« pojmovne in jezikovne povezanosti.)
Freud glede simbolike opozarja tudi, da »ne smemo nikoli pozabiti na posebno
plastičnost psihičnega gradiva v sanjah« (Freud, 1900a: 329): po eni strani moramo simbol v
sanjah pogosto interpretirati v njegovem »pravem« pomenu in ne simbolno, po drugi strani pa
velja, da se bo sanjavec, ki lahko izbira med več različnimi simboli, odločil za tistega, ki bo
povezan z ostalim gradivom vsebine sanj: tak simbol bo torej naddoločen proizvod procesa
zgoščanja. Še več, tudi simboli sami po sebi so pogosto dvo- ali večpomenski: »Ta dvoumnost
simbolov je povezana z značilnostjo dela sanj, da dopuščajo nadinterpretacije [...].« (Freud,
1900a: 330)

Psihopatologija vsakdanjega življenja in vic
Mehanizma zgostitve in premestitve kot temeljna mehanizma primarnega procesa v
Freudovem delu ne nastopata samo v sanjah. Freud delovanje primarnega procesa najprej zazna
na psihopatološkem področju – v histeričnih simptomih, sčasoma pa se njegova opažanja
pomikajo na področja bolj običajnega, vsakdanjega delovanja duševnega aparata: analizam sanj
sledijo raziskave pozabljanja in spodrsljajev v Psihopatologiji vsakdanjega življenja (1901), v
Vicu in njegovem odnosu do nezavednega (1905) pa se posveti še analizi mehanizma vica. Za
ta tri dela – Lacan jih označi za »kanonske knjige o nezavednem« (Lacan, 1994: 168) – je
značilno, da se ukvarjajo s temami, ki so del vsakdanjega izkustva, a hkrati tudi izrazito
marginalne, saj so bile le redko predmet znanstvene obravnave (prim. Dolar, 2006: 221). To
najbolj velja prav za Psihopatologijo vsakdanjega življenja.
Freud delo uvede z analizo pozabljanja imen. Značilna podrobnost, ki se pojavlja pri
pozabi imen, je, da pozabo pravega imena spremlja vsiljevanje nadomestnih imen. V številnih
primerih se nadomestna imena pojavijo spontano; v primerih, kjer ne pride do spontane
pojavitve, pa lahko napačna imena proizvedemo z ustrezno usmeritvijo svoje pozornosti:
»Tistemu, ki se trudi domisliti pravega imena, pride na misel vse polno drugih –
nadomestnih – imen. V procesu, ki naj bi privedel do reprodukcije iskanega imena,
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je tako rekoč nastal premik [Verschiebung] in to je pripeljalo do nepravilnega
nadomestka. Predpostavljam, da ta premik ni prepuščen psihični svojevoljnosti,
temveč se drži zakonitih, predvidljivih poti. Domnevam skratka, da so nadomestna
imena v zvezi z imenom, ki ga iščemo, in da je to zvezo mogoče odkriti.« (Freud,
1901b: 10–11)

Freud mehanizem pozabe imen prikaže na primeru pozabe imena Signorelli. Freud se je
med vožnjo z vlakom v Bosni in Hercegovini z naključnim sopotnikom pogovarjal o italijanski
umetnosti. Sogovornika je želel vprašati, ali si je že ogledal freske v orvietski katedrali15, a se
nikakor ni uspel spomniti imena njihovega avtorja. Namesto pozabljenega imena sta se Freudu
v spomin vsiljevali imeni dveh drugih slikarjev, Botticelli in Boltraffio. Analiza asociacijskih
poti, ki so »premaknile« reprodukcijo imena, ga pripelje do naslednjih izsledkov: pred
pogovorom o Orvietu sta s sopotnikom govorila o običajih Turkov, ki žive v Bosni in
Hercegovini; zanje naj bi bilo značilno, da kažejo nenavadno zaupanje v zdravnika in hkrati
popolno vdanost v usodo. Ob neozdravljivi bolezni tako rečejo: »Gospod [Herr], kaj naj ti
rečem? Če bi ga bilo mogoče rešiti, vem, da bi ga ti rešil!« Freud se je spomnil, da je tej anekdoti
želel dodati še drugo: Turki naj bi zelo cenili seksualne užitke, obup, ki jih prevzame ob
seksualnih motnjah, pa naj bi bil v nenavadnem nasprotju z njihovo siceršnjo vdanostjo v usodo.
Eden od pacientov Freudovega kolega je tako nekoč dejal: »Saj veš, gospod [Herr], da je, če
tega ni več, življenje brez vrednosti.« Freud je to izjavo »zatrl«, ker te teme ni želel načeti v
pogovoru s tujcem. Pozornost pa je odvrnil tudi od nadaljevanja misli, ki se pri njem samem
navezujejo na temo smrti in seksualnosti – spomnil se je namreč na novico, ki ga je močno
pretresla, ko jo je nekaj tednov prej izvedel na postanku v Trafoiju: neki pacient, za katerega si
je močno prizadeval, si je zaradi neozdravljive seksualne motnje vzel življenje.
Freud sklene, da pozabe imena Signorelli ne more šteti za naključje, ampak je povezana
z določenimi motivi. Ti so povzročili, da je prekinil pripoved o turških običajih, vplivali pa so
tudi na to, da je iz zavesti izključil misli, ki bi se nanje navezale in privedle na novice iz Trafoija:

15

Gre za drzne, izrazito nazorne freske na temo apokalipse in poslednje sodbe v kapeli Sv. Brikcija,
nastale v letih 1499–1503. Vasari o njih zapiše naslednje: »[…] tam je naslikal vse prizore konca
sveta z nenavadnimi in domiselnimi invencijami – angele, demone, ruševine, potrese, požare,
Antikristove čudeže in mnoge druge podobne detajle poleg teh, vključno z akti, skrajšanimi pogledi
in mnogimi čudovitimi figurami – zamišljajoč si pri sebi grozo tega zadnjega strašnega dne.« (Vasari,
1991: 271)
27

»Hotel sem nekaj pozabiti, nekaj sem potlačil [verdrängt]. Resda sem hotel pozabiti
nekaj drugega, ne imena mojstra iz Orvieta; toda tisto drugo se je znalo asociativno
povezati z njegovim imenom, tako da je moja volja zgrešila cilj in sem nehote
pozabil eno, ko sem hotel pozabiti drugo. Nepripravljenost, da bi se spomnil, se je
tikala ene vsebine; nesposobnost spomniti se pa se je pokazala drugi. […]
Nadomestni imeni se mi tudi ne zdita več tako povsem neupravičeni, kot preden sem
jima našel razlago: spominjata namreč (kot kompromis) tako na tisto, kar sem želel
pozabiti, kot na tisto, česar sem se hotel spomniti, in mi kažeta, da se mi namen nekaj
pozabiti ni niti čisto ponesrečil niti čisto posrečil.« (Freud, 1901b: 11)

Freud povezave med pozabljenim in nadomestnim imenom ter potlačeno temo misli o
smrti in seksualnosti prikaže z naslednjo shemo (Ibid.: 12):

Shema ponazarja delovanje mehanizmov nezavednega, treba pa je dodati, da je primer
kompleksen, saj vključuje tako premestitve (Herr – Signor) kot zgostitve (Boltraffio =
Bo(snien) + Trafoi). Poleg tega je potlačena tema smrti in seksualnosti izražena na dva
nasprotujoča si načina: po eni strani je ime Signorelli pozabljeno zaradi povezave z »zatrto«
anekdoto o vrednotenju seksualnosti pri Turkih, po drugi strani pa se potlačeni spomin na
umrlega pacienta, povezan s Trafoijem – ravno obratno – izrazi v tvorbi nadomestnega imena
Boltraffio.
Freud opredeli tri pogoje, ki omogočajo pozabo imena in produkcijo nadomestnega
imena: nekakšna dispozicija, da ime pozabimo, predhodno zatrtje miselnega sklopa ter možnost
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vzpostavitve zunanje asociacije med imenom in poprej zatrtim elementom. Kot je nasploh
značilno za primarni proces, so asociacijske zahteve izrazito skromne (v primeru Signorelli gre
npr. za ujemanje zlogov oz. zaporedja črk) – z analizo pa se razkrije tudi bolj vsebinska,
intimnejša povezavo med potlačenim in novim elementom (Ibid.: 13).
Tovrstno dvojno motiviranost (tj. kombinacijo povezave prek zunanje, površinske
asociacije ter delovanja nezavednega miselnega niza, ki ovira oz. moti reprodukcijo ustreznega
imena ali besede) najdemo tudi v govornih spodrsljajih. Freud enega od preprostejših primerov
navaja po O. Ranku:
»Neki mladenič je na cesti nagovoril dekle: 'Wenn Sie gestatten, mein Fräulein,
möchte ich Sie begleitdigen.' ['Gospodična, če dovolite, bi vas požalil.'] Očitno je
hotel reči pospremil in se hkrati bal, da bi jo s to ponudbo užalil.« (Ibid.: 61)

Novonastala beseda begleitdigen je proizvod mehanizma zgoščanja, katerega delovanje
omogoča zvočna podobnost med besedama begleiten (pospremiti) in beleidigen (užaliti).
Asociativna povezava je lahko tudi drugačna; v primeru, ki ga Freud navaja po
R. Meringerju, enem redkih avtorjev, ki se je s temo govornih spodrsljajev ukvarjal pred
Freudom, temelji na pomenski opoziciji:
»Gotovo se živo spominjate, kako je nedavno tega predsednik avstrijskega
parlamenta odprl zasedanje: 'Visoki zbor! Ugotavljam navzočnost toliko in toliko
poslancev in zato proglašam zasedanje za končano!' Šele splošna veselost ga je
opozorila na napako, ki jo je zagrešil […]. Razlaga tega primera je pač, da si je
predsednik želel, da bi lahko zasedanje že končal, saj ni pričakoval na njem nič
dobrega.« (Ibid.: 53)

Meringer dodaja: »[…] številne različne raziskave so me poučile, da nasprotujoče si
besede na splošno pogosto zamenjavamo; v naši jezikovni zavesti so pač povezane, tako rekoč
dotikajo se in jih zato nič kolikokrat prikličemo na dan po pomoti.« (Ibid.)
Freud opozori, da govorne in podobne spodrsljaje kot izrazno sredstvo uporabljajo tudi
literarni avtorji; navaja primer, ki ga je O. Rank našel v besedah Porzie iz Shakespearovega
Beneškega trgovca: »[…] Joj oči, ki ste me urekle in me razdelile: pol me je vaše, pol pa vaše –
moje, sem htela reči; a če moje, vaše; tako sem vaša vsa!« (Ibid.: 83–84) V Predavanjih za
uvod v psihoanalizo, kjer predstavlja isti primer, dodaja, da lahko opazimo, »kako dobro na
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koncu Porzia izravna obe izpovedi, ki ju vsebuje spodrsljaj, kako odpravi nesoglasje med njima
in končno vendarle potrdi spodrsljaj.« (Freud, 1916–1917: 46–47)
Številni primeri iz Psihopatologije vsakdanjega življenja delujejo duhovito, pa tudi za
sanje pogosto velja, da v njih zasledimo odtenke šaljivosti; Freudov prijatelj W. Fliess se je
tako med branjem krtačnih odtisov Interpretacije sanj pritoževal, »da sanje vsebujejo preveč
vicev« (Freud, 1905c: 7, op. ur.), podobnosti med strukturami vicev in delom sanj pa je pogosto
opažal tudi sam Freud. Tovrstna razmišljanja, ki jih je spremljalo Freudovo zbiranje »židovskih
globokoumnih zgodb«, so bila med glavnimi povodi za nastanek Vica in njegovega odnosa do
nezavednega.
En osrednjih uvidov Freudove teorije vica je, da se tehnika vica ujema z tehniko dela
sanj prav glede delovanja zgostitve in premestitve:
»[… P]redzavesten miselni tok [je] za trenutek prepuščen nezavedni predelavi, iz
katere se potem pojavi kot šala. Pod vplivom nezavednega je izpostavljen delovanju
tam delujočih mehanizmov, zgoščevanja in premaknitve, torej istih postopkov, ki
sodelujejo, kot smo ugotovili, pri delu sanj, in tej skupnosti moramo pripisovati
podobnost med šalo in sanjami, kjer pač nastane.« (Freud, 1916–1917: 229)

Tehniko zgostitve najdemo v vicu, ki ga Freud navaja po Heinejevih Reisebilder:
Hirsch-Hyacinth, prodajalec loterijskih srečk, se pred pesnikom pohvali s svojim znanstvom z
bogatim baronom Rothschildom in reče:
»Tako mi bog pomagaj, gospod doktor, sedel sem ob Salomonu Rothschildu in on
me je obravnaval povsem kot sebi enakega, povsem familijonarno.« (Freud,
1905c: 21)

Stavek z neologizmom familijonarno v sebi zgošča dve misli: »R. me je obravnaval
povsem kot sebi enakega, povsem familiarno« in »tj. kolikor je milijonar tega sploh zmožen«.
(Ibid.: 23) Freud mehanizem nastanka vica grafično ponazori na naslednji način:

FAMILI
ARNO
MILIJONAR
FAMILIJONARNO
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Freud to tehniko vica imenuje »zgostitev z nadomestno tvorbo«, nadomestna tvorba v
tem primeru nastane s produciranjem »mešane besede« (Ibid.: 25).
Naslednji vic pa po Freudu predstavlja zelo jasen primer vica s tehniko premestitve:
»Trgovec s konji svoji stranki priporoča jahalnega konja: 'Če boste vzeli tega konja
in ga boste zajahali ob štirih zjutraj, boste ob pol sedmih v Bratislavi.' 'Kaj pa naj
počnem v Bratislavi ob pol sedmih zjutraj?'« (Ibid.: 61)

Bistvo te tehnike vica je v premestitvi miselnega toka na neko temo, ki je različna od
izhodiščne: trgovec govori o zgodnjem prihodu v mesto le zato, da bi s primerom poudaril
vrednost konja, kupec pa svojo pozornost premesti na zgodnjo uro prihoda. (Ibid.: 61)
Če v primeru familijonarno povsem zlahka prepoznamo enako delovanje mehanizma
zgostitve kot v nezavednem nasploh, pa se zdi, da so vzporednice med delovanjem mehanizma
premestitve v sanjah in v vicu precej bolj negotove – čeprav tudi za sanjske premestitve velja,
da jih lahko opišemo kot premestitve psihičnega poudarka na bližnje, sorodne elemente. Ta
problematika bo skupaj s Freudovo obširno analizo tehnik vica podrobneje predstavljena v
drugem delu naloge, tu pa bomo zaključili s Freudovim splošnim premislekom o vlogi
nezavednih procesov v oblikovanju vicev.
Freud nastanek vica opiše takole: »predzavestna misel je za trenutek prepuščena
nezavedni predelavi, njen rezultat pa takoj pograbi zavestna zaznava.« (Ibid.: 177) Sanje v tem
smislu delujejo kot vsiljena šala, razlika je le v tem, da v uporabi sicer istih sredstev prekoračijo
meje, ki jih mora upoštevati vic kot »najbolj socialna od vseh psihičnih dejavnosti, ki merijo na
dobiček ugodja.« (Ibid.: 191) Vic ne sme preseči določene količine nezavednih procesov, ker
ga sicer oseba, ki ji je vic namenjen, ne bi mogla razumeti: »Pogoj razumljivosti je zanj torej
obvezen: možnega popačenja z zgostitvijo in premestitvijo v nezavednem se lahko posluži le
do tiste mere, do koder mu zmore slediti razumevanje tretje osebe.« (Ibid.) Nasprotno pa so
sanje popolnoma asocialna duševna tvorba: ne razume jih niti sam sanjavec – čeprav samo v
njem obstaja možnost razumevanja teh sanj: »Ne samo, da jim [sanjam] ni treba posebej paziti
na razumljivost, ampak se morajo celo varovati tega, da bi bile razumljene, saj bi bile sicer
uničene; obstajajo lahko samo v maškaradi.« (Ibid.) Te Freudove misli dobro nakažejo
težavnost in problematičnost sočasne analize mehanizmov primarnega procesa in delovanja t. i.
poetske funkcije – hkrati pa prav njegovo delo določa raven, na kateri je to vendarle možno.
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Pred Jakobsonom

Ella Sharpe
Pisec uvoda v delo Elle Sharpe Dream Analysis (1938) je zapisal, da je bila avtorica
prva oseba, ki je spoznala, da delo sanj in »slovnična struktura jezika« pripadata istemu redu in
da jo poudarjanje bistvene vloge jezika dela za predhodnico Lacanovega gesla o nezavednem,
strukturiranem kot govorica (Sharpe, 1978: 9–10)16. Vendar pri Sharpovi ne gre za vpliv
lingvistike – tako kot bo šlo kasneje pri Lacanu –, ampak predvsem za vključevanje elementov
»stare« retorike: pomembni tezi o tem, da »[z]zakoni pesniške dikcije, ki so jih kritiki izpeljali
iz velike pesniške umetnosti, in zakoni formacije sanj, kot jih je odkril Freud, izhajajo iz istih
nezavednih virov in imajo mnogo skupnih mehanizmov« (Ibid.: 19) sledi navajanje primerov
sanj, v katerih so elementi latentne in manifestne vsebine povezani z asociacijskimi
povezavami, ki temeljijo na retoričnih figurah. Omenja komparacije, metafore (te bo v skladu
s komparacijsko teorijo metafore17 označila za »skrčene komparacije«) metonimije, sinekdohe,
pa tudi onomatopeje, antiteze ter besedne igre.
Za ilustracijo lahko navedemo enega od preprostejših primerov iz njene knjige – gre za
primer metonimije v sanjah, ki jih povzema stavek: »Iz omare vzamem kos svile in ga uničim.«
(Ibid.: 23) V analizi se je pokazalo, da element svile sama po sebi ni spodbudil pomembnejših
asociacij, te je sprožil šele izraz vzeti svilo [take silk]. Ta izraz se v angleščini metonimično
povezuje s poklicem odvetnika [barrister]: ko ti pri opravljanju svojega poklica dosežejo
določen status, morajo biti na obravnavah oblečeni v svilene toge. Kot prvi, bolj površinski
pomen sanj se je odkrilo sovraštvo, ki ga je sanjavec čutil do svojega poklica, nadaljnja analiza
pa je razkrila še sovražna čustva do njegovega očeta, ki je ravno tako opravljal odvetniški

16

Lacan E. Sharpe omenja v spisu »Vodenje zdravljenja in principi njegove moči«: »Moramo ji biti
hvaležni, da je v šolah za [psihoanalitične] praktike na prvo mesto postavila literarno izobrazbo […].«
(Lacan, 1994: 203) To se seveda povsem ujema s Freudovimi načeli: ta v svojem zagovoru laične
(nezdravniške) psihoanalize za bodoče analitike poleg določenih znanj s področja medicine zahteva
tudi poznavanje kulturne zgodovine, mitologije, psihologije religije in literarne vede (Freud, 1926e:
275); Lacan bo ta seznam pomenljivo razširil: »Sami bi k temu z veseljem dodali še: retoriko,
dialektiko […], slovnico in – najvišje, kar premore estetika govorice – poetiko, ki bi obsegala še
nepojasnjeno tehniko šale.« (Lacan, 1994: 108).

17

To terminologijo uvede M. Black v članku »Metafora« (Black, 1998), kjer loči tri temeljne tipe teorij
metafore: substitucijsko, komparacijsko in interakcijsko.
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poklic. Sharpova se pri tem primeru ne spusti v razčlenjevanje celotnega kompleksa premestitev
in zgostitev, ampak predvsem predstavi metonimično povezavo kot eno od možnosti, na katerih
temelji delovanje mehanizma premestitve (»vzeti svilo« – odvetniški poklic). S tem pa v bistvu
konceptualno še vedno ostaja v horizontu Freudovih opredelitev o nenavadnosti, površinskosti
asociacijskih povezav.
Določeno novost v primerjavi s Freudovimi pogledi pa najdemo pri njeni razlagi
mehanizma zgostitve: tega mehanizma po mnenju Sharpove ne najdemo le v sanjah in drugih
tvorbah nezavednega, temveč naj bi bil »neločljiv od vsega duševnega delovanja, tako
zavednega kot nezavednega« (Ibid.: 43). Za primer navaja nastanek Coleridgeove Pesmi o
starem mornarju: pesnik je v relativno kratkem obdobju napisal pesnitev, v katero je vključil
številne teme in podobe, ki so vplivale nanj:
»Celotna pesem je neizmerno obsežna zgostitev tisočerih slikovnih podob in
odtenkov občutij iz ducatov knjig, ki jih je Coleridge prebral, v eno celoto. Ta celota
je nastala s psihičnim mehanizmom zgostitve, podrejenem magnetu nezavednega
interesa, vira vse intelektualne dejavnosti. Velika hitrost nastajanja pesmi ponazarja
osupljivo delovanje zakona zgostitve pod nivojem zavesti.« (Ibid.)

Izpeljava Sharpove je nenavadna, saj se zdi, da ob razširitvi delovanja mehanizma
zgostitve na področje vseh duševnih dejavnosti zanemari temeljne distinkcije Freudove prve
topike: Freudova mehanizma zgostitve in premestitve sta izraza delovanja primarnega procesa,
torej načina delovanja, ki je značilen za sistem nezavednega, nasprotno pa se zdi, da v njenem
opisu nastanka Coleridgeove pesnitve mehanizem zgostitve deluje tudi ali celo predvsem v
sistemu predzavestnega. Pojem zgostitve tako v tej izpeljavi izgubi svojo pravo vsebino –
postane le še splošen izraz naddoločenosti, v smislu, da je vsako umetniško delo, tako kot
pravzaprav vsak drug pojav, rezultanta številnih vzrokov. Vendar bo zanemarjanje temeljnih
distinkcij Freudove prve topike kasneje postalo značilna poteza vseh pristopov, ki bodo tako ali
drugače povezovali psihoanalitične in lingvistične koncepte. Razmeroma razločen odmev teh
izpeljav E. Sharpe tako verjetno lahko najdemo v Lacanovem spisu »Instanca črke v
nezavednem«: »Verdichtung, zgostitev, je struktura nadgrajenih označevalcev, kjer ima svoj
teren metafora. Že samo [...] ime za zgostitev, Dichtung, nakazuje sorodnost tega mehanizma s
poezijo, saj navsezadnje zajema njeno tradicionalno funkcijo.« (Lacan, 1994: 158)
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Émile Benveniste
Leta 1956 je izšla prva številka lacanovske revije La psychanalyse. V njej sta bila
objavljena dva pomembna prispevka, poleg Lacanovega »Rimskega govora« (o tem podrobneje
v razdelku o Lacanu) tudi besedilo »Opombe o funkciji govorice v freudovskem odkritju«
(Benveniste, 2003), ki ga je napisal Émile Benveniste, eden pomembnejših predstavnikov
strukturalne lingvistike, ki je v tem obdobju deloval tudi v lacanovskih krogih. Tema besedila
je specifična: gre za zavrnitev Freudovega članka »O nasprotnem pomenu prabesed«
(Freud, 1910e) – krajšega besedila iz leta 1910, v katerem Freud predstavlja teorijo jezikoslovca
Karla Abela o nerazločevanju nasprotnih pomenov besed v »primitivnih« jezikih. Abel je v
brošuri iz leta 1884, ki jo povzema Freud, trdil, da se je v prvotnih jezikih za označevanje
nasprotij uporabljala le ena, skupna beseda. V jeziku starih Egipčanov naj bi tako beseda ken
prvotno pomenila »močanšibek«, kasneje pa se je razcepila na ustrezna nasprotna izraza: ken
(močan) in kan (šibek). To naj bi potrjevali tudi drugi primeri, npr. lat. altus, ki hkrati pomeni
tako visok kot nizek, bližina med nemškim bös (zloben) in staronemškim bass (dober) itd.
Freuda je ta tema zanimala, ker naj bi se ta lastnost prvotnih jezikov ujemala s tem, kako sanje
oz. primarni proces nasploh obravnava kategorijo nasprotja (prim. zgoraj, str. 22). Podobnosti
med sanjskimi procesi in »primitivnimi« jeziki so za Freuda tako pomenljive zato, ker ustrezajo
zamisli o ujemanju filogenetskega in ontogenetskega razvoja. Ta tematika se v Freudovih delih
pojavi v enem od kasnejših dodatkov v Tolmačenju sanj, k njej pa se bo vračal vse do svojih
zadnjih del, saj bo v njej skušal najti enega od znanstvenih temeljev svoje vede:
»[… S]anjanje je v celoti zgled regresije k sanjavčevim najzgodnejšim razmeram,
oživitev njegovega otroštva, gonskih vzgibov, ki so ga tedaj obvladovali, in načinov
izražanja, ki so mu bili na voljo. Za posameznikovim otroštvom se nam obeta
vpogled v filogenetsko otroštvo, v razvoj človeškega rodu, ki se v skrajšani obliki in
pod vplivom naključnih življenjskih okoliščin ponovi pri posamezniku.
[... P]ričakujemo lahko, da nas bo analiza sanj pripeljala do vednosti o človekovi
arhaični dediščini, do spoznanja o tem, kar mu je v duševnosti prirojeno. Kaže, da
so nam sanje in nevroze ohranile več duševnih starin, kot smo mogli domnevati, tako
da si sme psihoanaliza lastiti pomembno mesto med znanostmi, ki si prizadevajo
rekonstruirati

najstarejša

in

najtemnejša

(Freud, 1900a: 498)
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obdobja

začetkov

človeštva.«

Benveniste Abelove etimološke spekulacije in Freudovo teorijo brezpogojno zavrne: na
ravni semantične zgodovine pokaže, da so Abelovi primeri neustrezni, bodisi ker ne upoštevajo
dejanskih etimoloških povezav med besedami bodisi ker je bil pomen izbranih besed v
»primitivnih« jezikih drugačen, kot ga predstavlja Abel. Še večjo težo pa ima ugovor na logični
ravni: v jeziku, v katerem ni možno izraziti določenih nasprotnih pomenov, ti nasprotni pomeni
preprosto ne morejo obstajati – nemogoče je predpostaviti obstoj nekega nasprotja v jeziku, če
v njem ne najdemo tudi njegove realizacije. V tem smislu se »primitivni« jeziki na noben način
ne razlikujejo od naših, »sodobnih« jezikov. Benveniste opozori, da so Freudove zmote
»posledica njegovega stalnega zatekanja k 'izvirom': izviri umetnosti, religije, družbe,
govorice ... Neprestano prestavlja to, kar se mu zdi 'primitivno' v človeku, v nekakšno izvirno
primitivnost, kajti prav v zgodovino tega sveta projicira to, kar bi lahko imenovali kronologija
človeške duševnosti.« (Benveniste, 2003: 78) V nasprotju s tem bi po Benvenistu Freud to, kar
je iskal v »historični« govorici, lahko našel v mitu ali poeziji, npr. zlasti v nadrealizmu, za
katerega pa, kot je znano, ni imel nobenega razumevanja (prim. Esman, 2011).
Kot v svoji zgodovini strukturalizma opozarja F. Dosse, je bil Benvenistov ugovor zoper
Freudove vire in »historično« tematiko oblikovan tako, da bi čim močneje poudaril Lacanovo
ahistoričnost in pomen, ki ga je ta pripisoval retoričnim figuram (Dosse, 1997: II-44). Sklep
Benvenistovega besedila tako v celoti ustreza tedanjemu Lacanovemu projektu:
»[Lahko bi] prišli do plodnih primerjav med nezavedno simboliko in določenimi
tipičnimi postopki subjektivnosti, ki se izražajo v diskurzu. […] gre za stilistične
postopke diskurza. Kajti v stilu, bolj kot v jeziku, bi lahko videli mesto primerjave z
lastnostmi, ki jih je Freud razkril kot opozarjajoče na 'govorico' sanj. Podobnosti, ki
se zarisujejo med njima, so osupljive. Nezavedno uporablja pravo 'retoriko', ki ima,
tako kot stil, svoje 'figure', stari katalog tropov pa lahko obema izraznima registroma
preskrbi ustrezen inventar. V njem na obeh straneh najdemo vse postopke
substitucije, ki jih poraja tabu: evfemizem, aluzijo, antifrazo, pretericijo, litoto.
Narava vsebine bo omogočila pojavitev vseh vrst metafore, kajti simboli
nezavednega črpajo tako svoj pomen kot svojo težavnost prav iz metaforične
konverzije. Uporabljajo tudi postopka, ki ju stara retorika imenuje metonimija
(vsebujoče za vsebovano) in sinekdoha (del za celoto), če pa sintaksa simboličnih
povezav nadvse spominja na kak stilistični postopek, je to elipsa. (Benveniste, 2003:
81–82)
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Roman Jakobson in dva vidika jezika
Jakobsonova razprava »Dva vidika jezika in dve vrsti afazičnih motenj« (1954) (prvič
je izšla leta 1956 kot drugi del knjige Fundamentals of Language – torej v istem letu kot zgoraj
omenjena Benvenistov in Lacanov članek) je eno od osrednjih del strukturalističnega projekta.
Leži na presečišču več tradicij, tako v zgodovinskem kot v teoretskem smislu: teorijo afazij
poveže s temeljnimi dihotomijami strukturalne lingvistike, ki izhajajo iz tega, kar imenuje
»dvoplastna narava« oz. »bipolarna struktura« jezika: kombinacija/selekcija, kontekst/kod,
odnosi in praesentia/odnosi in absentia ter bližina/podobnost – vse to pa združi z dvema
velikima figurama retorične tradicije, metaforo in metonimijo. Jakobson meni, da je za
klasifikacijo afazičnih motenj uporaba teh dihotomij »nemara plodnejša« od klasičnega
Wernickejevega razlikovanja med emisivno in receptivno afazijo.
Govor afazikov z motnjami na osi podobnosti (čemur ustreza nemožnost selekcije) ima
naslednje značilnosti: bistveno je odvisen od konteksta, zato se ohranijo predvsem besede, ki
so inherentno povezane s kontekstom, kot so zaimki, vezniki ipd.; ohrani se sposobnost
oblikovanja stavkov, pri čemer pa so izpuščene ključne besede; odsotnost metajezika; izguba
bilingvizma; nerazumevanje metafor; uporaba metonimij, ki temeljijo na bližini (vilice
zamenjajo z nožem, mizo ali lučjo, črno s kar storite za mrtve, itd.) – takšne metonimije, kot
pravi Jakobson, »lahko označimo kot projekcije z linije običajnega konteksta na linijo
substitucije in selekcije: znak, (tj. vilice), ki navadno nastopa skupaj z drugim znakom (tj.
nožem) je mogoče uporabiti namesto tega znaka.« (Jakobson, 1989: 103)
Pri afazikih z motnjami na osi bližine pa je bistveno poškodovana možnost oblikovanja
propozicij; ohranijo se besede, izgubi pa se možnost kontekstuiranja; slovnične vezi so uničene,
izgubijo se besede, ki imajo čiste slovnične funkcije, kot so vezniki, predlogi in zaimki – najbolj
pa se ohranijo »ključne besede«, ki v primeru motenj na osi podobnosti prve izpadejo iz
stavkov; stavki tako postanejo le »kupi besed«.
Pri opisu tega tipa afazije naletimo na mesto, ki vzbudi pozornost – in kjer se
Jakobsonova shema oddalji od Saussurjevega prikaza asociativnih odnosov. Jakobson namreč
sprva uporablja Saussurjevo razločitev kombinacije in selekcije, prva naj bi povezovala
elemente in praesentia – v kontekstu, druga pa elemente in absentia – v kodu. »Deli konteksta
so v odnosu b l i ž i n e , medtem ko so znaki v substitucijski množici povezani z različnimi
stopnjami p o d o b n o s t i , ki se giblje med ekvivalentnostjo sinonimov in skupnim jedrom
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antonimov.« (Jakobson, 1989: 95) Torej se nam mora zdeti izredno nenavadno, ko čez nekaj
strani spregovori o posebnem tipu paradigme, katere elemente povezuje bližina:
»[… P]aradigma (zlasti množica gramatičnih sklonov kot on – njegov – njega [he –
his – him] ali časov voli – volil je) predstavlja isto semantično vsebino z različnih
vidikov, ki so med seboj povezani po bližini […]. Besede, ki izhajajo iz istega
korena, kot štipendija – štipendirati – štipendist, so po pravilu semantično povezane
po bližini.« (Ibid.: 107)

Ta posebnost Jakobsonove sheme seveda temelji na ustrezni logiki: na selekcijo
elementov te paradigme bistveno vpliva oz. jo determinira kontekst – če je torej pri afazikih z
motnjo na osi bližine poškodovana zmožnost oblikovanja stavčnih propozicij, torej
kombiniranje besed v višje enote, doleti enaka poškodba odnos med besedo in njenimi
sestavinami. Za takšne afazike je tako poleg eliminacije slovničnega ujemanja značilna tudi
»izguba možnosti, da bi besede razdelili na korene in pripone.« (Ibid.) Problematika razmerja
dela in celote je tako v tej izpeljavi podrejena pojmu bližine.
V zadnjem, ključnem delu besedila Jakobson z gesto, ki bi ji težko očitali pomanjkanje
velikopoteznosti, zariše obsežno serijo dihotomij, ki temelji na distinkciji, ki jo je vzpostavil s
klasifikacijo tipov afazije:
»Razvoj diskurza gre lahko po dveh semantičnih linijah: en predmet pogovora lahko
pelje k drugemu na podlagi podobnosti ali na podlagi bližine. Metaforični način bi
bil najustreznejši izraz za prvi primer, metonimični pa za drugega, saj se najbolj
zgoščeno izražata bodisi v metafori bodisi v metonimiji.« (Ibid.: 110)
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Metafora

Metonimija

podobnost

bližina

paradigmatska razmerja

sintagmatska razmerja

selekcija

kombinacija

afazične motnje na osi bližine

afazične motnje na osi podobnosti

romantizem, simbolizem

realizem (metonimična konstrukcija literarnih
del in »sinekdohične nadrobnosti«)

nadrealizem

kubizem

Chaplinova in Eisensteinova metaforična

sinekdohični »veliki plani« in metonimične

montaža s »prelivi«

»namestitve kamere« pri Griffithu

Freudova »identifikacija« in simbolizem

Freudova metonimična »premestitev« in
sinekdohična »zgostitev«

Frazerjeva »imitativna« magija

Frazerjeva »nalezljiva« magija

poezija

proza

Ob temeljni in utemeljujoči dihotomiji metafore in metonimije se zastavi tudi vprašanje,
kje je mesto tretje velike figure retorične tradicije – sinekdohe, ki temelji na razmerjih med
delom in celoto. Kot je razvidno tudi iz zgornje tabele, Jakobson v tej razpravi sinekdoho
vključi med odnose, ki temeljijo na bližini, že zgoraj pa smo opozorili, da so pri afazikih z
motnjami na osi bližine motena tudi sinekdohična razmerja med delom in celoto (tj. izguba
zmožnosti delitve besed na nižje enote in njihovega kombiniranja v povedi).
Jakobson se k vprašanju sinekdohe vrne v nekaterih kasnejših besedilih. Krajši članek
z naslovom »Parts and Wholes in Language« (1960) (Jakobson, 1971: 280–284) začne s
ugotovitvijo, da so bili lingvisti, kljub »raznovrstnim aspektom medsebojne odvisnosti med deli
in celotami v jeziku« (Ibid.: 280) nagnjeni k temu, da so te odnose spregledovali; to velja tako
za razmerja med stavki in nadrejenimi enotami, kot sta izjava in diskurz, pa tudi za razmerja
med besedo in njenimi konstitutivnimi deli. Premislek o teh raznolikih odnosih bi zato močno
povečal doseg lingvistike in omogočil sistematično analizo govornih sporočil, v povezavi tako
s kodom kot kontekstom, saj je, kot zaključuje, »bogat razpon napetosti med celotami in deli
vključen v zgradbo jezika, pri čemer so »pars pro toto, in na drugi strani, totum pro parte, genus
pro specie in species pro individuo [njegova] temeljna sredstva.« (Ibid.: 284)
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Podobna razmišljanja najdemo v članku »A Glance at the Development of Semiotics«
(1974) (Jakobson, 1987: 436–454), glede katerega F. Edeline in P. Minguet18 celo ugotavljata,
da je Jakobson v njem svojo »preveč poenostavljeno« dihotomijo nadomestil s »trihotomijo« –
in tako ustvaril prostor za sinekdoho (prim. Edeline in Minguet, 1977). Vendar Jakobsonov
članek, na katerega se sklicujeta, ne dopušča tega sklepa: Jakobson v tem besedilu sinekdoho
omenja predvsem v povezavi z razmerjem delov in celote v glasbi, abstraktnem slikarstvu in
umetnosti na splošno (Jakobson, 1987: 453–454), ne tematizira pa njenega odnosa do temeljne
jezikovne dihotomije.
Na splošno torej lahko sklenemo, da pri Jakobsonu v zvezi s sinekdoho obstaja nekakšno
nihanje; po eni strani v nobenem smislu ne ukinja pomena sinekdohe kot retorične figure in ne
razveljavlja njenega pomena in vloge (oz. logike razmerja med delom in celoto, ki jo podpira),
po drugi strani pa velja, da jo v svoji binarni shemi podredi principu bližine.

Lacanova teorija metafore in metonimije
Že na začetku naloge (prim. zgoraj, str. 10 in nasl.) smo nakazali nelagodno razmerje
med Freudovimi teoretskimi pogledi na odnos jezika (t. i. »besednih predstav«) do nezavednega
ter Lacanovim pojmovanjem nezavednega oz. tem, kar imenuje »nauk o označevalcu«,
utemeljen »v dejstvu, da ima nezavedno strukturo jezika, da se material v njem obnaša po
zakonih, ki jih je odkril študij obstoječih jezikov […]« (Lacan, 1994: 185) Vendar je ta aksiom
osrednji temelj celotnega Lacanovega projekta »vrnitve k Freudu«, saj naj bi omogočil, da se
številni težko združljivi momenti Freudovega razvoja teorije nezavednega povežejo v
koherentno celoto:
»Razumeti morate, da je Freud, ki je odkril nezavedno, razvijal konsekvence tega
odkritja v skladu s tem, kako si je postopno prihajal na jasno o njegovih implikacijah.
Freudova teorija je pravcata zmešnjava. […] Lacan je hotel iz [te zmešnjave] narediti
nekaj, kar je sam poimenoval francoski vrt – nekaj tako lepo urejenega, jasnega,
logičnega, kot so to, denimo, parki versajskega dvorca. Njegova teza je torej, da
Freudova raznotera neusklajena odkritja temeljijo na ideji, da je nezavedno
strukturirano kot govorica.« (Miller, 1983: 9–10)

18

Avtorja sta člana lieške skupine Groupe µ.
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Lacan problematiko govorice prvič postavi v središče teorije psihoanalize v t. i.
Rimskem govoru – poročilu z naslovom »Funkcija in polje govora in govorice v
psihoanalizi«19, ki ga je sam pojmoval za »začetek svojega pravega učenja« (Ibid.: 12). Gre za
dolgo, tematsko obširno in pogosto izjemno zahtevno besedilo, v katerem je osrednja pozornost
namenjena vzpostavitvi »psihoanalitičnega polja« kot jezikovnega, ob tem pa je razmerje
analitika do analiziranega subjekta postavljeno v okvire Heglove dialektike gospodarja in
hlapca, Freudov »gon smrti« in tematika časovnosti v analizi pa povezana s Heideggrovim
pojmom »biti-za-smrt«. Glavna polemična ost je usmerjena proti tedanji anglosaški koncepciji
psihoanalize, ki je v ospredje postavljala Freudovo »drugo topiko« in analitikovo nalogo
razumela kot krepitev »funkcije jaza« – s čimer je prišlo do »razvrednotenja« funkcije govorice.
Hkrati pa je jasno razvidna tudi intenca vpisati psihoanalizo v tok sočasno oblikujoče se
strukturalistične misli, celo zavest, da druge znanstvene discipline psihoanalitično teorizacijo
že prehitevajo na njenem lastnem področju:
»Zdi pa se nam, da bodo ti izrazi [Freudovi teoretski pojmi] samo jasnejši, če bomo
vzpostavili njihovo enakovrednost z današnjim jezikom antropologije in celo z
nedavnimi filozofskimi problemi, pri katerih mora psihoanaliza pogosto samo priti
po svojo lastnino.« (Lacan, 1994: 64)
»Ali ni čutiti, da je Lévi-Strauss na primer s svojo sugestijo o implikaciji struktur
govorice in tistega dela družbenih zakonov, ki urejajo zakonske in sorodstvene vezi,
že osvojil tisto ozemlje, kamor Freud postavlja nezavedno?« (Ibid.: 105)

Lacan se sklicuje na Lévi-Straussov članek »Jezik in analiza družbenih zakonov«
(1951), v katerem Lévi-Strauss zastopa tezo, da mora analiza družbenih pojavov slediti
lingvistiki oz. fonologiji, ki je že dosegla znanstveni status in ki je segla onkraj površinskih
zavestnih in historičnih izrazov jezikovnih fenomenov, »da bi dosegla temeljne in objektivne
realitete, sestavljene iz sistemov relacij, ki so proizvodi nezavednih miselnih procesov.« Če bi
bilo takšno redukcijo dejansko možno izpeljati tudi pri drugih družbenih pojavih, se zastavlja
vprašanje, ali bi bil možen sklep, »da imajo vse forme družbenega življenja v temelju enako
naravo – to je, da jih tvorijo sistemi vedênja, ki na nivoju zavestne in socializirane misli

19

Lacan je to poročilo predstavil na kongresu psihoanalitikov v Rimu, ki je potekal 26. in 27. septembra
1953. Prvič je bilo objavljeno leta 1956, v prvi številki revije La psychanalyse (tako kot zgoraj
obravnavani članek É. Benvenista). Nekoliko predelano besedilo je bilo kasneje objavljeno v Spisih
(1966).
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predstavljajo projekcijo univerzalnih zakonov, ki urejajo nezavedne dejavnosti duha?« (LéviStrauss, 1963: 58–59) In če te različne vidike družbenega življenja lahko preučujemo z
metodami in koncepti, podobnimi tistim, ki se uporabljajo v lingvistiki, bi se morali vprašati
tudi, ali njihova »najbolj notranja narava« ni enaka kot pri jeziku.
Vendar Lévi-Straussov koncept nezavednega še zdaleč ni preprosto združljiv s
Freudovim. V članku »Učinkovitost simbolov« (1949), ki se tudi uvršča med pomembne
reference Lacanovih zgodnjih del in v katerem Lévi-Strauss vzporeja psihoanalitično terapijo s
šamanskim postopkom, najdemo naslednjo primerjavo:
»Nezavedno […] je vselej prazno – ali, natančneje, je tako tuje mentalnim podobam,
kot je želodec hrani, ki potuje skozenj. Kot organ, ki opravlja specifično funkcijo,
nezavedno le vsili strukturne zakone neartikuliranim elementom, ki izvirajo drugje
– nagonom, čustvom, predstavam in spominom. Lahko bi torej rekli, da je
predzavestno individualni leksikon, v katerem vsakdo od nas zbira besednjak svoje
osebne zgodovine, vendar pa ta besednjak postane pomemben, za nas in za druge,
samo kolikor ga nezavedno strukturira v skladu s svojimi zakoni in ga tako
transformira v jezik. [… T]i zakoni so enaki za vse individuume in v vseh instancah,
kjer deluje nezavedno […].« (Lévi-Strauss, 1963: 203)

Lévi-Straussovo nezavedno je tako povsem prazno in abstraktno, v njem namesto
freudovskih nezavednih vsebin najdemo le formalne oz. strukturne mehanizme. Takšno
nezavedno je tuje Freudovemu konceptu, še več, zdi se, da Lévi-Straussovo nezavedno
pravzaprav bolj ustreza Freudovemu predzavestnemu, in obratno, da lahko Freudovo
nezavedno najdemo v tem, kar Lévi-Strauss imenuje predzavestno (prim. zgoraj, str. 12).
Lacanov nekritični prevzem te prevratne koncepcije nezavednega v njegovem zgodnjem delu
– katerega osrednji poudarek je umeščanje psihoanalize v tok takrat naglo napredujočega
strukturalističnega gibanja – je verjetno tudi vir značilnih kritik Lacanovega projekta. F. Dosse
tako npr. navaja obtožbo francoskega psihoanalitika Gérarda Mendla, da je Lacan za svoj dialog
s strukturalno antropologijo in zagotovilo znanstvenosti, ki je bilo s tem podeljeno psihoanalizi,
plačal visoko ceno – izgubo nezavednega kot specifičnega objekta psihoanalize: »[… V]edno
sem bil prepričan […], da je Lacan menil, da se ukvarja z nezavednim, a se je v resnici ukvarjal
s predzavestnim … Povsem upravičeno je reči, da je predzavestno strukturirano kot govorica.«
(Navedeno po: Dosse, 1997: 117)
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Ne glede na te teoretske zadrege bo ravno ta elementarna logika enačenja nezavednih in
jezikovnih strukturnih mehanizmov postala temelj Lacanove konceptualizacije »strukture
psihoanalitičnega polja« v Rimskem govoru in s tem tudi osnova njegovega prvega poskusa
povezave Freudovih mehanizmov nezavednega z retoričnimi figurami:
»Lotite se znova Freudovega dela v Traumdeutung in spomnite se, da imajo sanje
strukturo stavka oziroma – če se držimo črke – rebusa, se pravi pisanja, katerega
prvotno ideografijo naj bi predstavljale otrokove sanje in ki pri odraslem hkrati
reproducira fonetično in simbolno rabo označevalnih elementov, ki jih najdemo tako
v hieroglifih nekdanjega Egipta kot v pismenkah, ki so še zmeraj v rabi na Kitajskem.
Toda s tem smo razvozlali šele instrument. Šele z verzijo besedila pa se začne
pomembni del, za katerega Freud pravi, da nam je dan v delu sanj, se pravi, v njihovi
retoriki. Izpust in pleonazem, hiperbata ali silepsa, regresija, repeticija, apozicija, to
so sintaktična premeščanja, metafora, katahreza, antonomazija, alegorija,
metonimija in sinekdoha pa semantične zgostitve, za katere nas Freud uči, da
moramo v njih razbrati ostentativne ali demonstrativne namene, namreč prikrivanje
ali prepričevanje, zavrnitev ali zapeljevanje, s katerimi subjekt modulira svoj diskurz
v sanjah.« (Lacan, 1994: 89–90)

Zdi se, da gre v navedenem odlomku pravzaprav za poskus nekakšnega prevoda
Freudovih pojmov v lingvistične koncepte: rebus (ki pri Freudu nastopa kot ključna metafora
odnosa med manifestno in latentno vsebino sanj (prim. zgoraj, str. 15)) postane »struktura
stavka«, delo sanj »retorika«, mehanizmoma premeščanja in zgoščanja pa ustrezata dve seriji
retoričnih figur: »semantične zgostitve« se ujemajo s tem, kar klasična retorika imenuje tropi,
»sintaktična premeščanja« pa s figurami20. V opoziciji sintaksa/semantika lahko zaznamo tudi
odmev Saussurjeve temeljne opozicije med sintagmatskimi in asociativnimi odnosi21 – in s tem
tudi kasnejše Jakobsonove dihotomije.

20

Kvintiljan razliko med tropi in figurami opredeli takole: »Trop je torej govorni izraz, ki je prenesen
od naravnega, prvotnega pomena v drugega, da bi se govor olepšal. […] Figura pa je […] oblikovanje
govornega izraza, drugačnega od splošno sprejetega načina, ki bi se ponujal kot prva izbira.«
(Kvintiljan, 2015: 623–624)

21

Podobno kot v Barthesovi Retoriki starih, kjer ob opredelitvi razlike med tropi in figurami najdemo
naslednji komentar: »To razlikovanje je najstarejše in izhaja še iz antike; pri tropu sprememba v
pomenu zadeva eno samo enoto, eno samo besedo […], pri figuri sprememba zajema več enot, celo
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Navedeni odlomek je edino mesto Rimskega govora, ki se neposredno navezuje na našo
tematiko, vendar pa bo Lacan ta premislek o opoziciji zgostitev in premestitev nadaljeval s
precej bolj kompleksno analizo v članku »Instanca črke v nezavednem ali um po Freudu«22,
napisanem leta 1957, torej leto dni po izidu Jakobsonove razprave »Dva vidika jezika in dve
vrsti afazičnih motenj« (ki je tudi bistvena referenca tega Lacanovega dela).
Če je bil v Rimskem govoru Saussure v veliki meri prisoten le implicitno, ga v tem
članku Lacan vzame za izhodišče – a s številnimi modifikacijami: Saussurjevo shemo znaka
obrne na glavo, tako da sedaj označevalec, označen z veliko črko S, prevlada nad označencem
(označenem z malo črko s)23.
Saussure:
↑

𝑜𝑧𝑛𝑎č𝑒𝑛𝑒𝑐
𝑜𝑧𝑛𝑎č𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑐

Lacan:
S
𝑠

↓

Puščice in krog, ki so v Saussurjevi shemi nakazovale recipročno ujemanje in enotnost
dveh strani znaka24, v Lacanovem prikazu izginejo, bistvena vloga pa pripade »prečki«, ki
ločuje označevalec od označenca in ne implicira več odnosa pomenjanja, ampak, ravno
nasprotno, »pregrado, ki se upira pomenjanju« (Lacan, 1994: 145) (prim. Fink, 2004: 80). Ta
nova shema oz. »algoritem«, kot jo imenuje Lacan, naj bi omogočila »eksaktno preučevanje
označevalcu lastnih vezi in obsega njihovih funkcij v nastanku označenca.« (Lacan, 1994: 145)
Da bi se lahko poglobili v vprašanje narave govorice, se je treba znebiti »iluzije, da označevalec
ustreza funkciji predstavljati označenca.« (Ibid.: 146)

majhno sintagmo […]. Ta opozicija bi v grobem ustrezala nasprotju med sistemom (paradigmo) in
sintagmo.« (Barthes, 1990: 95)
22

Tako kot Rimski govor tudi ta članek preganja zavest o zaostajanju: datumski zapis na koncu članka
je pospremljen s skrivnostnim črkovnim nizom: »Z.s.s.l.n.p.« – kot navaja Miller, gre za krajšavo, ki
pomeni »Zadeve si se lotil nekoliko pozno.« (Miller, 1983: 12)

23

Kot opozarja F. Dosse, logiko, ki označevalec postavlja pred označenec, najdemo že v LéviStraussovem »Uvodu v delo Marcela Maussa« (1950): »[…] simboli so bolj realni kakor tisto, kar
simbolizirajo, označevalec je pred označencem in ga določa.« (Lévi-Strauss, 1996: 248) (Prim.
Dosse, 1997: I-114)

24

»Jezikovni znak je […] psihična entiteta z dvema stranema […]. Ti sestavini sta tesno povezani in
napeljujeta druga k drugi.« (Saussure, 1997: 80)
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Naslednji korak je nadomestitev Saussurjeve ilustracije označevalca in označenca – to
označi za zmotno, svojo pa napove z besedami, da »[…] jo lahko imamo za bolj pravilno le
zato, ker s svojo nedostojno obliko pretirano poudarja to, čemur se psihoanalitik še ni povsem
odpovedal, pri čemer upravičeno čuti, da ima njegov konformizem svojo veljavo le zaradi nje.«
(Ibid.: 147):
Saussure:

Lacan:

A ta duhovitost ni sama sebi v namen: Lacanova različica, ki minimalno enoto jezika
ilustrira z označevalno opozicijo, je pravzaprav povsem ustrezna ponazoritev temeljnega
Saussurjevega aksioma, ki pravi, da v jeziku obstajajo samo razlike25. Označevalec, ki ustreza
Lacanovemu »algoritmu«, tako sam po sebi ne prinaša pomena, ampak velja, da ves »spekter
iskanja pomena« pokrijejo »medsebojne relacije označevalca z označevalcem« (Ibid.: 150)
Za označevalec velja, da je artikuliran (sestavljen iz fonemov), poleg tega pa je zanj
nujna tudi »topološka podlaga«, to je »označevalna veriga: obročki verižice, ki je spojena z
obročkom neke druge verižice iz obročkov« (Ibid.: 149) – kar ponazarja povezovanje
označevalcev v višje gramatične enote. Kot pravi Lacan, »pomen vztraja (insiste) v označevalni
verigi, kljub temu, da noben element verige ne vsebuje (consiste) pomena, ki pa ga lahko v
istem trenutku proizvede. Vsiljuje se nam torej ideja nekakšnega drsenja označenca pod

25

»Vse, kar smo doslej povedali, lahko povzamemo v trditev, da so v jeziku zgolj razlike. Še več:
razlika v splošnem predpostavlja pozitivne člene, med katerimi se vzpostavlja; a v jeziku so samo
razlike brez pozitivnih členov. Naj vzamemo označenec ali označevalec, v jeziku ni ne idej ne glasov,
ki bi obstajali pred jezikovnim sistemom, so zgolj pojmovne in glasovne razlike, ki iz tega sistema
izhajajo. Koliko je v znaku ideje ali glasovne vsebine, je manj pomembno kot tisto, kar je okoli njega
v drugih znakih. Dokaz za to je, da se vrednost člena lahko spremeni, ne da bi se dotaknili njegovega
pomena ali glasov, temveč zgolj zato, ker je prišlo do spremembe v kakšnem drugem sosednjem
členu.« (Saussure, 1997: 135)
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označevalcem […].« (Ibid.: 150) Pomena torej ni možno lokalizirati v posameznih elementih
označevalne verige, ampak ga pogojuje njihova kombinacija v celotni verigi – ali kot pravi v
prvem predavanju seminarja Tvorbe nezavednega: »[…] precej jasno je, na primer, da če
začnem stavek, njegovega pomena ne boste razumeli, dokler ga ne zaključim, saj je navsezadnje
povsem nujno (ravno to je definicija stavka), da moram izreči njegovo zadnjo besedo, če naj bi
razumeli pomen prve […].« (Lacan, 2010: 6)
Saussure kot poglavitno značilnost označevalca oz. »glasovne verige« označi
linearnost26, a kot pravi Lacan, je to le nujni, ne pa tudi zadostni pogoj; horizontalni linearnosti
je treba dodati še vertikalno razsežnost:
»[… Z]adošča, da prisluhnemo poeziji […], da bi zaslišali polifonijo in da bi se
izkazalo, da se vsak diskurz odvija na številnem črtovju ene partiture. Pravzaprav ni
označevalne verige, ki ne bi vsega, kar artikulirajo dovoljeni konteksti na vertikali –
če lahko uporabim ta izraz – posamezne točke, hranila kot privesek k punktuaciji
vsake od svojih enot.« (Lacan, 1994: 151)

Ta zapletena konstrukcija verjetno ne označuje drugega kot to, kar Saussure imenuje
»asociativni odnosi«27, kar nakazuje, da takšna označevalna veriga nujno zajame tudi drugi tip
odnosov – poleg sintagmatskih (linearnost glasovne verige) še paradigmatske (vertikalni
konteksti). Tako beseda »drevo«, ki jo za primer uporabi Lacan, prikliče številne pomene in
kontekste (navedene po Littréjevem slovarju): s hrastom in platano moč in veličastnost,
znamenje križa (»In ko posrka vse simbolične kontekste, kamor jo postavlja biblijska
hebrejščina, postavi na golo vzpetino senco križa.« (Ibid.)), drevo življenja v možganskem
deblu, Saturnovo, Dianino drevo itd. Lacan prek analize tega koncepta označevalne verige, ki
vključuje tako horizontalne kot vertikalne povezave, preide k analizi funkcije metonimije:
»Ta struktura označevalne verige odkriva možnost, da lahko […] jezik uporabim za
označitev povsem drugih stvari od tistih, ki jih izreka. […]

26

»V nasprotju z vizualnimi označevalci (pomorski signali itn.), ki zmorejo hkratne komplikacije v več
dimenzijah, je zvočnim označevalcem na voljo edinole časovna premica; njihove prvine se
prikazujejo druga za drugo; tvorijo verigo. (Saussure, 1998: 84)

27

»Vsaka beseda lahko misel vselej napelje na vse, kar bi bilo mogoče z njo tako ali drugače povezati.
[…] Vsak člen je kot središče ozvezdja, kot točka, okoli katere se sučejo drugi koordinirani členi,
katerih vsota ni določena.« (Saussure, 1998: 141)
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Temeljna označevalna funkcija, ki se tako zarisuje v jeziku, ima svoje ime. […]
Ime se nahaja med stilnimi figurami ali tropi, od koder prihaja glagol: najti (trouver).
In to ime je metonimija.« (Ibid.: 152–153)

Ta izpeljava nakazuje, da metonimija ustreza tako sintagmatskim kot asociativnim
odnosom, vendar se v nadaljevanju besedila, ob primerjavi s Freudovima mehanizmoma
nezavednega, izkaže, da te ločnice v Lacanovi obravnavi niso povsem obstojne oz. nedvoumne.
Lacan kot primer metonimije navede klasično figuro: »trideset jader«28. Primer pokaže
neustreznost »realističnega« pristopa – saj ta ne da nobenega namiga o velikosti flote, ki naj bi
jo opisali s temi »tridesetimi jadri«; ne gre namreč za to, da bi imela vsaka ladja le eno jadro.
»Iz tega razberemo, da je zveza ladje in jadra le v označevalcu in da se metonimija opira na
tisto plat te zveze, kjer gre za odnos med besedami.« (Ibid.: 153)
Lacan torej z metonimijo označuje »prvo pobočje polja učinkov, ki ga konstituira
označevalec, da bi vanj naselil pomen« (Ibid.: 154), drugo pobočje pa pripade metafori, ki jo
ilustrira z Hugojevim verzom iz Spečega Booza:
»In snop njegov ni bil pogolten na tuje …« [Sa gerbe n'était pas avare ni
haineuse …, Njegov snop ni bil ne skop ne sovražen …]29

Kot pravi Lacan, sta moderna poezija in nadrealistična šola pokazali, da so pri
ustvarjanju metafor vse zveze dveh označevalcev enakovredne, če celo ne velja, da je potrebna
»kar največja oddaljenost med označenimi podobami.« Njegova definicija metafore se tako
glasi:
»[… U]stvarjalna iskra metafore ne preskoči tam, kjer soočimo dve podobi, to
pomeni, dva na enak način aktualizirana označevalca. Iskra preskoči med dvema
označevalcema, pri čemer eden zamenja drugega, tako da prevzame njegovo mesto

28

Ne gre spregledati – čeprav v okvirih Lacanove konceptualizacije ta distinkcija ne igra nobene
vloge –, da gre tu pravzaprav za sinekdoho, natančneje, za rastočo sinekdoho tipa »del za celoto«
(prim. Smolej in Hriberšek, 2006: 51).

29

Tudi pri tem primeru ne gre spregledati njegovega negotovega statusa: avtorji Groupe µ v zlobni
opombi v uvodu k Rhétorique générale zapišejo, da gre pravzaprav za sinekdoho (Groupe µ,
1982: 9); J.-F. Lyotard pa ob svoji analizi Lacanove teorije figuro označi za metonimijo (Lyotard,
2011: 252–253).
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v označevalni verigi, drugi, zastrti označevalec, pa ostane prisoten prek svoje
(metonimične) zveze z ostankom verige. Ena beseda namesto druge, taka je formula
metafore.« (Lacan, 1994: 154–155)

»Snop« iz Hugojevega verza tako napoteva k Boozu, ker ga v označevalni verigi
nadomesti – in ga obda s »sij[em] plodnosti – ki napoveduje presenečenje, opevano v pesmi:
gre za obljubo, da bo dosegel očetovstvo, ki bo v svetih okoliščinah dana starcu.« (Ibid.: 155)
Lacan navaja še dodaten primer, primer »moderne metafore«:
»Ljubezen je kamenček, ki se smeji v sonce.«

Lacan za ta primer trdi, da nima nič drugačne strukture kot Hugojev verz; čeprav je res,
da se tudi tu »smisel porodi iz nesmisla«, pa je retorična struktura tega primera bistveno
drugačna: gre za metaforo in praesentia, pri kateri ravno ne moremo govoriti o principu
nadomeščanja, saj sta v stavku prisotna tako komparat kot komparand. Ta primer tako tudi
izrecno nasprotuje zgornji definiciji metafore: iskra metafore tu ne preskoči med prisotnim in
odsotnim označevalcem, ampak ravno med dvema »na enak način aktualiziranima
označevalcema«.
Šele na tej točki, po izdelani teoriji lingvističnih funkcij metafore in metonimije, Lacan
ti funkciji poveže s Freudovima mehanizmoma zgostitve in premestitve. Drsenje označenca
pod označevalcem, ki je vselej (nezavedno) na delu v diskurzu, naj bi tako ustrezalo splošnemu
predpogoju funkcije sanj – premeščanju (Entstellung). V tem splošnem Entstellung pa najdemo
obe pobočji, po katerih označevalec vdira v označeno:
»Verdichtung, zgostitev, je struktura nadgrajenih označevalcev, kjer ima svoj teren
metafora. Že samo njeno ime za zgostitev, Dichtung, nakazuje sorodnost tega
mehanizma s poezijo, saj navsezadnje zajema njeno tradicionalno funkcijo.
Verschiebung ali premestitev; nemški izraz se bolj približa tistemu zdrsu, odložitvi
pomena, ki ga kaže metonimija in ki ga, odkar se je pojavila pri Freudu, predstavljajo
kot najprimernejše sredstvo nezavednega za prelisičenje cenzure.« (Ibid.: 158–159)

Kot nadaljuje, ta dva mehanizma, ki igrata prvenstveno vlogo v delu sanj, od njima
homolognih funkcij v diskurzu ne razlikuje »[n]ič razen neke okoliščine, imenovane Rücksicht
auf Darstellbarkeit, ki se vsili označevalnemu gradivu in jo pravilno prevedemo kot
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upoštevanje sredstev uprizoritve [upoštevanje predstavljivosti] […].« Tretji od procesov
Freudovega dela sanj, povezan z dejstvom, da sanjamo v podobah in ne v mislih, je torej tudi
tu (enako kot pri Freudu) opredeljen kot sekundarni oz. dodatni pogoj (prim. zgoraj, str. 21).
Lacan funkciji metonimije in metafore (v skladu s splošno strukturalistično težnjo k
formalizaciji) ponazori z dvema formulama:
𝑓(S. . . S′) S ≅ S ( − ) 𝑠
S′
𝑓( ) S ≅ S(+)𝑠
S
Prva ustreza funkciji metonimije: »odnos med besedami« oz. povezava označevalca S
z označevalcem S' (na levi strani formule) je kongruentna z ohranjanjem prečke med
označevalcem in označencem (na desni strani formule) – kar naj bi pomenilo, da pri metonimiji
ni vznika novega pomena oz. da se s tem ohranja (ali vzpostavlja) odpor pregrade med
označevalcem in označencem. Lacanova razlaga te formule je izjemno nejasna, a ustreza
njegovemu primeru metonimije, kjer označevalec »jadro« nadomešča označevalec »ladja«, ne
da bi pri tem prišlo do vznika novega pomena (prim. Fink, 2004: 99).
Formula funkcije metafore pa označuje, da je metaforična funkcija označevalca (leva
stran formule, kjer označevalec S' nadomesti označevalec S) »kongruentna« z vznikom pomena
(desna stran formule). Znak plus v oklepaju ponazarja prekoračitev »prečke« – in s tem pojav
pomena, »prehod označevalca v označenca« (Lacan, 1994: 162–163).
Metafora in metonimija sta torej – tako kot pri Jakobsonu – postali privilegirana tropa30,
ki sovpadata z dvema temeljnima in globalnima funkcijama, vendar pa se ta teorija pomembno
razlikuje od Jakobsonove: tu ne gre le za izraz dvoplastne narave oz. bipolarne strukture jezika,

30

Treba je opozoriti, da Lacan v tem besedilu ob analizi metafore in metonimije kot temeljnih
jezikovnih funkcij omenja tudi druge retorične figure – a jim tu pripade povsem drugačna vloga kot
v Rimskem govoru; tu namreč ustrezajo t. i. obrambnim mehanizmom, ki jih v svojem govoru
uporablja subjekt analize: »[…] paleta obrambnih mehanizmov […] [se] izkaže za hrbtno stran tega,
česar zgornja stran je nezavedno […]. Perifraza, hiperbaton, izpust, zamolk, preklic, zanikanje,
digresija in ironija so stilne figure (Kvintiljanove figurae sententiarum), medtem ko so katahreza,
litota, antonomazija in hipotipza tropi; njihovi izrazi se peresu vsiljujejo kot najprimernejše oznake
za te mehanizme.« (Ibid.: 167–168)
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ampak gre pri Lacanovi teoriji za vprašanje vznika pomena – produkcije označenca iz
označevalnih struktur.

Freud/Jakobson/Lacan
Neujemanje med Jakobsonovo in Lacanovo umestitvijo Freudovih mehanizmov ni
ostalo neopaženo. N. Ruwet, prevajalec Jakobsonovega članka v francoščino, navaja, da je na
to opozoril samega Jakobsona in prejel odgovor, »da razliko razloži nenatančnost koncepta
zgostitve, za katerega se zdi, da pri Freudu vključuje tako primere metafore kot primere
sinekdohe« (navedeno po: Lyotard, 2011: 248).
Lacanov odziv na neujemanje njegove in Jakobsonove razvrstitve najdemo v
predgovoru, ki ga je napisal h knjigi A. Lemaire iz leta 1969:
Ko, izhajajoč iz strukture jezika, formuliram metaforo na tak način, da ustreza temu,
kar [Freud] imenuje zgostitev v nezavednem, ter metonimijo tako, da utemelji
premestitev, se razburjajo, ker ne navajam Jakobsona (na kogar ne bi v mojem krogu
nikdar pomislili …, če ne bi izrekel njegovega imena).
Vendar ko opazijo, potem ko ga končno preberejo, da se formula, s katero sem izrazil
metonimijo, precej razlikuje od Jakobsonove, saj on freudovsko premestitev pojmuje
kot podrejeno metafori, mi to očitajo, kot da bi mu jaz pripisal svojo formulo.
(Lacan, 1969: 6)

Kot vidimo, si je s temi pojasnili težko pomagati – še toliko bolj zato, ker Lacan
dejansko napačno navede mesto premestitve pri Jakobsonu.
Že iz ugotovitev, ki spremljajo predstavitve Freudovih konceptov, je razvidno, da bi
težko govorili o kakem preprostem ujemanju Freudovih, Jakobsonovih in Lacanovih
konceptov. Glavna težava je seveda posledica dejstva, da gre tako pri Freudu kot pri Jakobsonu
in Lacanu za zelo splošne, globalne koncepte. Če na kratko povzamemo, premestitev pri Freudu
zajema tako premike na osi bližine kot premike na osi podobnosti. Čeprav velja, da so premiki
na osi bližine oz. t. i. »zunanje asociacije« še posebno značilne za mehanizme nezavednega, pa
Freud med premestitve uvršča tako metafore kot simbolizem. Za Freuda premestitev pomeni
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predvsem nadomestitev – substitucijo: »[…] neka določena predstava je nadomeščena z drugo,
ki ji je asociativno blizu.« (Freud, 1900a: 318)
Za zgostitev velja, da je načeloma povezana s podobnostjo; njene manifestacije tako
najdemo na kontinuumu med dvema poloma: pri sestavljenki je šele sestavljena tvorba tista, ki
je podobna elementom, iz katerih je nastala, pri identifikaciji pa je podobnost v udeleženih
elementih prisotna že od prej. Na zgostitvi je dejansko tudi nekaj »sinekdohičnega« – v smislu,
da v manifestni vsebini najdemo le zgoščeni, »naddoločeni« del celotnega kompleksa
povezanih latentnih misli. Tudi ta funkcija se torej izmika Jakobsonovi binarnosti, vendar pa
lahko, kot bomo pokazali v nadaljevanju, Freudov koncept zgostitve postavimo v logično
razmerje s kompleksnejšo jezikovno funkcijo – namreč s tem, kar Jakobson v članku
»Lingvistika in poetika« (1960) (Jakobson, 1989: 147–190) imenuje »poetska funkcija«.

Poetska funkcija in njene inverzije
Če si za zgled vzamemo enega najizrazitejših primerov zgostitve na besednem gradivu –
primer erzefilisch, vidimo, da lahko v stavku, ki ga proizvede analiza (»S svojo pripovedjo
[Erzählung] sem hotel vzgojno [erzieherisch] vplivati na čustveno življenje naše vzgojiteljice
[Erzieherin], vendar sem se bal, da bi lahko to hkrati učinkovalo zastrupljajoče [Syphilis].«)
prepoznamo delovanje tega, kar Jakobson označi za poetsko funkcije, namreč projiciranje
načela ekvivalence s selekcijske osi na kombinacijsko os oziroma iz paradigmatske na
sintagmatsko os. Ta projekcija pa v delu sanj poteka prav obratno: elementi latentne vsebine
sanj – ki nastopajo na sintagmatski osi – se »zgostijo« v »mešano besedo«, ki se pojavi v
manifestni vsebini. Ta element, ki torej dejansko nastopi v sanjah (v našem primeru beseda
erzefilisch), je v tem smislu sam na sebi celotna paradigma: je paradigma več elementov
latentne vsebine sanj: Erzählung, erzieherisch, Erzieherin, Syphilis31. Ta, sicer izjemno jasen
primer32, omogoča, da na novo definiramo funkcijo zgostitve: zgostitev je v razmerju do
poetske funkcije (definirane kot projekcija načela ekvivalence s selekcijske osi na
kombinacijsko) natančno njena inverzija.

31

Ti elementi so seveda večinoma povezani v smislu Saussurjevega »nenormalnega« tipa
asociativnosti (prim. zgoraj, str. 19).

32

Način funkcioniranja je popolnoma enak tudi v drugih primerih besednih zgostitev, kot so opisani
norekdalski slog, begleitdigen ali familijonarno.
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Zgostitev kot inverzna poetski funkciji torej projicira načelo ekvivalence s
kombinacijske na selekcijsko os, oziroma iz sintagmatske na paradigmatsko os – pravzaprav na
en sam element, ki zastopa celotno paradigmo. Izraz »projekcija načela ekvivalence« je v tej
zvezi zavajajoč – gre za to, da zgostitev poišče ali ustvari ekvivalenco med elementi latentne
vsebine (ti so si lahko podobni, kot v primeru erzefilisch, ali pa tudi ne – kot je opredeljeno v
definiciji sestavljenke). Zgostitev to ekvivalenco torej projicira v en sam element, ki predstavlja
njihovo skupno paradigmo. To se nenazadnje tudi dovolj natančno ujema z eno izmed
Freudovih opredelitev zgostitve:
»Njena izhodišča so skupne poteze, ki se po naključju ali v skladu z vsebino najdejo
znotraj sanjskih misli; ker pa te poteze praviloma ne zadoščajo za izdatno zgostitev, so
v delu sanj ustvarjene nove, umetne in bežne skupne poteze, v ta namen pa se
pravzaprav najraje uporablja besede, katerih zvočna podoba izraža različne pomene.
Novoustvarjene skupne poteze zgostitve postanejo del manifestne vsebine sanj kot
predstavniki sanjskih misli, tako da neki element v sanjah ustreza vozlišču ali križišču
znotraj sanjskih misli, zato ga je treba v razmerju do njih na splošno označiti kot
'naddeterminiranega'.« (Freud, 1905c: 175)

Spomnimo, da Freudov pojem naddoločenosti ustreza dvema inverznima postopkoma:
po eni strani je vsak manifestni element povezan z več latentnimi, hkrati pa je vsak latentni
element lahko povezan z več manifestnimi – »[a]sociacijska pot pelje od enega elementa sanj
k več sanjskim mislim in od ene sanjske misli k več elementom sanj.« (Freud, 1900a: 271) Prvi
postopek opisuje zgostitev, drugi pa je njena inverzija – ki pa se, kot smo pokazali zgoraj, ujema
z Jakobsonovo poetsko funkcijo.
Če takšno definicijo zgostitve primerjamo z Lacanovo (kot je razvita v članku »Instanca
črke v nezavednem ali um po Freudu«), lahko ugotovimo, da je njegova bistveno ožja: pri
Lacanu je zgostitev izenačena s funkcijo metafore kot ene od dveh temeljnih jezikovnih funkcij.
Njegova definicija metafore, po kateri iskra metafore preskoči »med dvema
označevalcema, pri čemer eden zamenja drugega, tako da prevzame njegovo mesto v
označevalni verigi, drugi, zastrti označevalec, pa ostane prisoten prek svoje (metonimične)
zveze z ostankom verige« (Lacan, 1994: 154), spominja na tisto, kar je Freud označil kot
identifikacijo (kot enega od možnih iztekov procesa zgoščanja): »Pri identifikaciji se le eni od
oseb, ki jih povezujejo skupne poteze, posreči predstavitev v manifestni vsebini sanj, medtem
ko se za drugo osebo ali ostale osebe zdi, kot da jih sanje zatrejo. Pokrivajoča oseba se v sanjah
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pojavlja v vseh povezavah in situacijah, ki se nanašajo ali nanjo ali na osebe, ki jih pokriva.«
(Freud, 1900a: 301) Situacija, v kateri je oseba v manifestni vsebini, v tem smislu ustreza
Lacanovemu ostanku označevalne verige, s katerim je zastrti označevalec v metonimični zvezi.
Vendar definiciji nista popolnoma identični. Osebe, ki nastopajo v Freudovem mehanizmu, so
že vnaprej povezane s skupnimi potezami, Lacanova označevalca – nadomeščeni označevalec
in nadomeščajoči označevalec – pa nista! Zveza med njima – »iskra metafore« – vznikne šele
s samim procesom, saj je za Lacana ključno ravno to, da ni nobene a priori povezave med
nadomeščenim

in

nadomeščajočim

označevalcem.

Poseben

mehanizem

odsotnega,

metonimično povezanega označevalca omogoči, da se med dvema a priori nepovezanima
označevalcema utrne »iskra metafore«, iskra, ki sproži »vznik pomena« – igro povezav med
nadomeščenim in nadomeščajočim označevalcem.
Lacanovo definicijo metafore lahko razstavimo v dve fazi: prvi ustreza mehanizem
»zastrtega označevelca«, ki ostaja prisoten prek metonimične zveze z ostankom verige, druga
faza pa je nadomestitev tega označevalca z drugim. Kot bomo pokazali v nadaljevanju, pa lahko
tudi tako opredeljeno prvo fazo Lacanove metafore postavimo v logično razmerje z
Jakobsonovo poetsko funkcijo. Zgoraj smo pokazali, da Freudov mehanizem zgostitve ustreza
inverziji poetske funkcije v smislu vzvratne projekcije ekvivalentnih elementov s sintagmatske
osi na paradigmatsko os. Poetsko funkcijo pa lahko obrnemo tudi z drugačnim postopkom,
katerega iztek bi bila funkcija, ki bi jo lahko opisali kot komplementarno poetski funkciji.
Poetsko funkcijo je možno opisati kot »ustvarjalno transgresijo« (Barthes, 1990: 198)
temeljne strukturne ločnice paradigmatske in sintagmatske osi, saj paradigmatske elemente (ki
so izvorno in absentia), razvršča na sintagmatsko os, ki je in praesentia. Poetska funkcija se
manifestira tako rekoč kot paradigma in praesentia. Možno pa si je zamisliti komplementarno
različico te »transgresije«, torej sintagmo in absentia. To pa je ravno koncept, ki ga Lacan
uporablja v svoji definiciji metafore: zastrti označevalec je v verigi označevalcev nadomeščen
z drugim označevalcem; potemtakem je in absentia, hkrati pa je »metonimično« (sintagmatsko)
povezan z ostankom verige. Še več, to predpostavlja obstoj dveh tipov paradigmatske osi oz.
osi in absentia: »paradigmatski tip« in »sintagmatski tip«; elemente prve povezuje podobnost,
elemente druge pa »metonimična« bližina.
Obstoj dveh tipov paradigmatske osi verjetno lahko razumemo tudi kot (implicitni)
razlog Jakobsonove rabe dveh retoričnih figur za označitev dveh osi jezika – tako pri metafori
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kot pri metonimiji gre za nadomestitev ene besede z drugo33, torej za vprašanje selekcije besede
na osi, ki je in absentia: pri metafori je ta beseda z nadomeščeno besedo v razmerju podobnosti,
pri metonimiji pa v razmerju bližine. Roland Barthes Jakobsonovo distinkcijo razume na
podoben način: »vsak metaforični niz [je] sintagmizirana paradigma in […] vsaka metonimija
[je] sintagma, ki je skrepenela in prešla v sistem. Pri metafori selekcija postane kontigviteta
(bližina, stičnost) in pri metonimiji kontigviteta postane polje selekcije (izbire).« (Barthes,
1990: 198) To lahko ponazorimo tudi shematično:

Sintagma

in praesentia

in absentia

brez transgresije

faza (1) Lacanove metafore
Barthesova metonimija

Paradigma

poetska funkcija

brez transgresije

Barthesov metaforični niz

Omenili smo že, da drugi možni iztek freudovskega mehanizma zgostitve, namreč
sestavljenka, zveze med osebami ne vzpostavlja s situacijo ali odnosi osebe v manifestni vsebini
sanj, ampak s konstrukcijo sestavljenega lika, ki nosi poteze več oseb.
»Pri sestavljenkah, ki obsegajo osebe, sanjska podoba vsebuje poteze, ki so značilne za
posamezne osebe, vendar jim niso skupne, kombinacija teh potez pa da novo enoto,
sestavljeno osebo. Sestavljanje se lahko dogaja na različne načine. Po eni strani lahko
ima sanjska oseba ime ene od oseb, ki se nanašajo nanjo [...]. Po drugi strani je lahko
sama sanjska podoba sestavljena iz vizualnih potez, ki v realnosti delno pripadajo eni
osebi in delno drugi. Ali pa druga oseba pri sanjski podobi ne sodeluje z vizualnimi
potezami, temveč s kretnjami, ki ji jih pripišemo, z besedami, ki ji jih pustimo reči, ali
s situacijo, v katero jo postavimo. V zadnjem primeru se izgubi ostra razlika med
identifikacijo in oblikovanjem sestavljene osebe.« (Freud, 1900a: 301–302)

33

Jakobsonova teorija (kolikor nanjo lahko gledamo kot na teorijo metafore) tako v celoti ostaja v
okvirih tega, kar M. Black imenuje substitucijska teorija metafore, nasprotno pa za Lacanovo teorijo
lahko rečemo, da zajame tako substitucijski kot interakcijski pogled: po eni strani gre za
nadomestitev enega označevalca z drugim, po drugi strani pa iskro metafore sproži ravno interakcija
med njima.
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Freud torej zazna težavnost razmejitve med identifikacijo in sestavljenko – meja med
njima je zabrisana, kolikor je situacija, v kateri oseba nastopa, hkrati že tudi ena izmed njenih
lastnosti.
Ta negotovost zariše problem, s katerim se Freud sicer ne ukvarja, a je, kot bomo
pokazali v nadaljevanju, pomemben tudi pri vprašanju razmerja med funkcijama zgostitve in
premestitve. Gre za problem enote oziroma za vprašanje, kako definirati meje med posamičnimi
elementi latentne ali manifestne vsebine, ki so podvrženi primarnemu procesu. Jasno je, da
elementov ne moremo razmejiti glede na besedne meje, saj obe funkciji pogosto delujeta tudi
na nižjih nivojih, hkrati pa Freudovo nihanje med sestavljenko in identifikacijo kaže, da imajo
lahko elementi, ki nastopajo v primarnem procesu tudi bistveno večji obseg – npr. celotno
podobo neke osebe v njeni situaciji. To nakazuje, da se velikostnega reda elementov, ki
nastopajo v okviru primarnega procesa, ne da določiti, saj se ta spreminja glede na vsakokratne
okoliščine oziroma potrebe dela sanj.34
Če sprejmemo, da velikostni red elementov primarnega procesa ni določen, lahko na
novo premislimo tudi razmerje med premestitvijo in zgostitvijo. Po eni strani lahko rečemo, da
je premestitev (kot prehajanje investicijske energije z ene predstave na drugo) temelj, ki
omogoča delovanje sleherne zgostitve. Hkrati pa Freud trdi, da nikdar ne moremo natančno
določiti celotnega obsega zgostitve, ki ga opravi delo sanj:
»Praviloma podcenjujemo obseg opravljene zgostitve, ker imamo sanjske misli, ki smo
jih odkrili, za popolno gradivo, vendar lahko z nadaljnjim delom interpretacije
razkrijemo še druge misli, ki se skrivajo za sanjami. [… P]ravzaprav nikoli zanesljivo
ne vemo, ali smo sanje povsem interpretirali. Celo če menimo, da je rešitev zadovoljiva
in brez vrzeli, ostaja možnost, da imajo sanje še kakšen drug pomen. Torej je, strogo
vzeto, obseg zgostitve nedoločljiv.« (Freud, 1900a: 267)

34

To nas lahko spomni na Saussurjevo obdelavo analognega problema: »S stališča subjektivne analize
pripone in osnove veljajo zgolj na podlagi sintagmatskih in asociativnih nasprotij […]. V latinskem
dictatorem, denimo, lahko najdemo osnovo dictator-(em), če ga primerjamo s consul-em, ped-em
itn., a če ga primerjamo z lic-to-rem, scrip-torem itn., nam bo za osnovo veljalo dicta-(torem), in dic(tatorem), če pomislimo na po-tatorem, can-tatorem. V splošnem in ob ustreznih okoliščinah se
govorcu lahko zgodi, da bo povlekel vse razmejitve, ki si jih je mogoče zamisliti (denimo: dictatorem glede na am-orem, ard-orem itn.; dict-atorem po or-atorem, ar-atorem itn.)« (Saussure, 1997:
211; prim. tudi str. 143).
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Če ta zaključek približamo pojmu premestitve, uvidimo, da ločnica med zgostitvijo in
premestitvijo začne izgubljati svojo ostrino, saj nikdar ne moremo dokončno skleniti, ali
element, za katerega se zdi, da je bil le premeščen, ni bil dejansko tudi zgoščen, se pravi, ali
izbor elementa, ki ga uporabi premestitev, ni bil pravzaprav motiviran še s kakšno drugo
asociacijsko povezavo, kar bi pomenilo, da je šlo za zgostitev.

Princip bližine
Jakobson v definiciji metonimične in metaforične osi uporablja pojma bližine in
podobnosti, ki pa jih ne problematizira – zanj predstavljata temeljna, ireduktibilna koncepta.
Roland Barthes v Elementih semiologije uporablja drugačen, bolj izdelan koncept podobnosti,
ki povezuje člene paradigme: »Členi v polju (ali paradigmi) morajo biti hkrati podobni in
nepodobni, vsebovati morajo skupen in različen element [...]« (Barthes, 1990: 186).35
Barthesova primera na ravni označevalca sta »izobraževanje« in »oboroževanje« (s skupnim
elementom »-vanje«), na ravni označenca pa sta primera izraza »izobraževanje« in »vzgoja«36
Barthes meni, da takšna formulacija »odpira pomemben teoretski problem: element, ki
je členom paradigme skupen [...], je pravzaprav pozitiven (ne diferencialen) element in zdi se,
da je ta pojav v protislovju s Saussurjevimi ponavljajočimi se izjavami o čisto diferencialni,
opozicijski naravi jezika.« (Ibid.) Barthes seveda priznava, da v širšem okviru ta problem
izgine, saj je domnevno pozitiven (nediferencialen) člen te paradigme glede na kako drugo
paradigmo pač popolnoma običajen diferencialen člen.
Barthes torej strogo sledi Saussurjevemu konceptu paradigme kot skupine asociativno
povezanih elementov, katerih povezava temelji na katerem koli skupnem elementu, ki lahko
izhaja tako iz področja forme kot pomena ali obeh. Vendar pa, kot smo lahko opazili, Barthes
35

Kot opozarja Paul Ricouer, najdemo pojmovanje podobnosti v smislu vsebovanja skupnih elementov
že v Aristotelovi Metafiziki: »Podobne pa se imenuje tako tiste stvari, ki so v vsakem oziru v taistem
stanju, in tiste, ki so po več lastnostih v taistem stanju kakor drugačne, in tiste, katerih kakšnost je
ena; nadalje pa se tisto imenuje enako z drugo stvarjo, kar ima z njo skupna večino ali odločilna
izmed nasprotij, po katerih se more spreminjati.« (Aristoteles, 1999: 1018 a). Ključen je drugi
pomen: podobne so tiste stvari, ki imajo več skupnih lastnosti. Ricoeur ob tem mestu opominja, da
ta pomen besede podobno še posebej ustreza pomenu metafore (Ricoeur, 2009: 299).

36

Barthes tu uporablja primere iz Saussurjevega prikaza asociativnih odnosov (prim. zgoraj, str. 19):
serija enseignement, armement, changement je primer za niz, ki temelji na skupni priponi; serija
enseignement, instruction, apprentisage, éducation pa je primer niza, ki izhaja iz »analogije
označencv« (Saussure, 1997: 141).
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pri zgornjih primerih ne opredeli, kaj natančno je tisto, kar je skupno izrazoma, ki sta si podobna
na ravni označenca (tj. »vzgoja« in »izobraževanje«) Teorijo, ki omogoča zajetje te podobnosti,
bo razvil šele A. J. Greimas v svoji Sémantique structurale – delo je izšlo leta 1966, dve leti po
Barthesovih Elementih semiologije. Greimasovo delo temelji na ideji razčlenjevanja besed v
semantičnem polju: besedo oz. semem vzpostavlja zbirka semov – minimalnih enot oz. »atomov
pomena« (prim. Groupe µ, 1982: 94); ta konceptualizacija pa je tudi temelj osrednjega dela t. i.
nove retorike, Rhétorique générale lieške skupine Groupe µ. Razmerje med besedo in njenimi
podrejenimi pomenskimi enotami je v teoriji Groupe µ razumljeno kot sinekdohično – saj gre
za razmerje med delom in celoto. V tem smislu sta si Barthesova »vzgoja« in »izobraževanje«
podobna zato, ker vsebujeta skupne in različne seme; »izobraževanje« in »oboroževanje« pa
zato, ker vsebujeta skupne in različne foneme oz. morfeme.
Greimasova teorija in teorija Groupe µ razmerje podobnosti torej opredeljujeta kot
utemeljeno na sinekdohi, na razmerju med delom in celoto. Besede, ki so si podobne (tako na
ravni označenca kot označevalca), so opredeljene kot tvorjene iz skupnih in različnih
elementov. V tem smislu pa bi morali – če upoštevamo Jakobsonovo binarno opozicijo, ki
sinekdohe podreja principu bližine – tudi besede, ki so si podobne, pojmovati kot podrejene
principu bližine.

Mehanizmi nezavednega kot retorične operacije
Splošna retorika Groupe µ ni le teorija metafore oz. tropov, ampak gre za teorijo in
klasifikacijo vseh retoričnih figur oz. metabolij: »[k]ot metabolije označujemo vse vrste
sprememb katerega koli vidika jezika […]« (Groupe µ, 1982: 18) – gre za vse vrste odmikov
od t. i. »ničte stopnje«. Metabolije se delijo na štiri tipe, glede na raven jezikovnih enot, na
kateri delujejo:
1. metaplazmi (morfološke figure) delujejo na ravni zvočne ali grafične podobe besed
ali enot, manjših od besede;
2. metatakse (sintaktične figure) zadevajo sintakso, učinkujejo na obliko stavkov;
3. metasememi (semantične figure) zadevajo semantični nivo – ustrezajo tropom stare
retorike;
4. metalogizmi (miselne figure) spreminjajo logično vrednost stavkov – ustrezajo
»miselnim figuram« stare retorike. (Prim. Groupe µ, 1982: 18)
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Na vseh štirih ravneh jezikovnih enot so možne štiri temeljne operacije, ki temeljijo na
možnosti dekompozicije diskurza v nižje enote: detrakcija (suppression), adjekcija
(adjonction), imutacija (suppression-adjonction) in transmutacija (permutation). Tako npr.
transmutaciji na morfološki ravni ustrezata anagram in palindrom, detrakciji na sintaktični ravni
figure, kot sta elipsa in zevgma, imutaciji na logični ravni pa alegorija in ironija itd. – vsaki od
operacij na vsaki od jezikovnih ravni torej ustreza ena ali več specifičnih retoričnih figur.
Za ta sistem retoričnih figur, ki je tu predstavljen v le najbolj osnovnih črtah, je značilna
izjemna kompleksnost, vendar pa je za nas bistvena le vpeljava pogleda, ki delovanje različnih
operacij (detrakcije, adjekcije, imutacije in transmutacije) najdeva na različnih ravneh
jezikovnih enot (tako na nivojih besede in stavka kot na nivojih forme in vsebine). Zdi se, da
točno tak pogled ustreza tudi Freudovima pojmoma zgostitve in premestitve: tudi ta
»mehanizma nezavednega« sta operaciji, ki delujeta na različnih nivojih – kar se jasno izpostavi
pri problemu, da ne moremo določiti velikostnega reda elementov, ki so podvrženi primarnemu
procesu (prim. zgoraj, str. 54); zgostitev tako npr. lahko deluje na morfološki ravni (kot v
primerih erzefilisch, familijonarno in drugih), na semantični (če sprejmemo Lacanovo
povezavo zgostitve (identifikacije) in metafore) ali na miselni oz. logični (kot velja za nekatere
primere Freudovih miselnih vicev).
Ta pogled se ujema tudi z razumevanjem zgostitve kot inverzije Jakobsonove poetske
funkcije – saj tudi ta funkcija deluje na različnih ravneh jezika, na fonološki, morfološki,
sintaktični in leksični: »V poeziji ne teži k temu, da bi oblikovala enakost, samo fonološka
sekvenca, pač pa na enak način vsaka sekvenca semantičnih enot.« (Jakobson, 1989: 177) Zato
za Freudove mehanizme - operacije velja, da so deloma lahko uporabni pri analizi retoričnih
figur, vendar pa bi bilo njihovo enačenje s posamičnimi figurami ali tropi neustrezno.

Pred prehodom v drugi del velja povzeti nekaj osrednjih ugotovitev, ki izhajajo iz
opravljene analize:
1. Kljub nekaterim specifičnim ujemanjem med Freudovimi, Jakobsonovimi in
Lacanovimi koncepti med njimi ni mogoče potegniti preprostih vzporednic: za
Freudovo premestitev smo pokazali, da ustreza premikom tako na sintagmatski kot
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paradigmatski osi, ob zgostitvi pa je treba upoštevati tudi njeno inverzijo – ki se
ujema z Jakobsonovo poetsko funkcijo.
2. Lacanova opredelitev metafore delno ustreza temu, kar Freud imenuje identifikacija
(kar se pravzaprav ujema z Jakobsonovo umestitvijo identifikacije na metaforični
pol), vendar pa je jedro Lacanove teorije nekje drugje: kljub temu, da sta v Lacanovi
konceptualizaciji zgostitev in premestitev izenačeni z metaforo in metonimijo, je
prava vrednost njegovega prispevka v tem, da gre za teorijo pomenjanja – za teorijo
odnosa med označevalcem in označencem oz. za teorijo vznika pomena iz
specifičnih označevalnih struktur.
3. Problem določitve velikostnega reda elementov, ki so podvrženi temu, kar Freud
imenuje »primarni proces«, nakazuje, da moramo Freudove mehanizme
nezavednega pojmovati na podoben način kot »retorične operacije« v teoriji
Groupe µ, torej kot elementarne operacije, ki lahko delujejo na različnih ravneh
jezika. Takšna zastavitev pomeni tudi, da enačenje Freudovih mehanizmov
nezavednega s posamičnimi retoričnimi figurami ni ustrezno.

58

II. Retorika vica

Freudova teorija vica
Že pri obravnavi mehanizmov zgostitve in premestitve smo na kratko nakazali delovanje
mehanizmov vica, vendar pa je Freudova analiza delovanja vica kompleksna in zahteva veliko
bolj podrobno analizo, ob tem pa omogoča tudi nadaljnjo razdelavo ugotovitev iz prvega dela
naloge. Če so, kot je bilo že omenjeno, Freud in bralci njegove Interpretacije sanj zaznavali
številne podobnosti med strukturami vicev in delom sanj, pa velja tudi, da je Freud v kasnejših
letih Vic in njegov odnos do nezavednega pojmoval kot nekakšen tujek v svojem opusu; v
Predavanjih za uvod v psihoanalizo tako pravi, da ga je to vprašanje »nekoč zavedlo nekoliko
stran od moje poti«37 (Freud, 1916–1917: 222). Delo je dejansko specifično, saj je ena osrednjih
tem ravno analiza retoričnih tehnik vica – zato verjetno ni presenetljivo, da ga je T. Todorov
označil za »najpomembnejše delo svojega časa o semantiki« (Todorov, 1977: 316). A vendar
ima Freudova analiza nemalo šibkih točk: kot bo pokazano v nadaljevanju, predstavitev tehnik
bolj kot ne le vzbuja videz sistematičnosti – Freud se tako rekoč tipaje prebija skozi obširno
gradivo, primeri, ki jih navaja, so redko nedvoumni, miselni tok pogosto prekinjen, podrobnejša
razlaga pa odložena ali ambivalentna.
Freud že na začetku svojega dela, ob pregledu (skromne) literature o vicu, omeni
značilno potezo teorij vica, za katero se zdi, da vic postavlja v bližino teorij metafore:
»Že od nekdaj se je vic rado definiralo kot spretnost, da odkrijemo podobnosti med
stvarmi, ki si niso podobne, torej prikrite podobnosti. Sam Jean Paul je to misel
duhovito izrazil takole: 'Vic je preoblečen duhovnik, ki poroči vsak par.' T. Vischer
dodaja: 'Najraje poroči tiste pare, katerih sorodniki nasprotujejo njihovi zvezi.'«
(Freud, 1905c: 15)

37

Tu velja pristaviti Lacanov komentar k temu delu – Freudova knjiga o vicu je namreč v lacanovski
psihoanalizi vedno znova uvrščena med glavne reference: »Naj se je naše zanimanje še tako odvrnilo
od [Vica in njegovega odnosa do nezavednega] – in upravičeno – to vendarle ostaja najbolj
nespodbitno delo (ker je najprozornejše), v katerem sledimo učinku nezavednega vse do njegovih
najbolj pretanjenih meja; in obraz, ki nam ga kaže, je prav obraz duha [l'esprit, tudi vic, duhovitost]
v dvoumju, ki mu ga podeljuje govorica […]. […] Tu je vse substanca, vse je biser.« (Lacan,
1994: 92)
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Podobne oksimoronske zveze je najti tudi v drugih opisih vica, kot so npr. Fischerjeva
»igriva sodba«, Kraepelinov »kontrast predstav«, Lippsov »smisel v nesmislu« ali Heymansova
»osuplost in razsvetljenje« (Ibid.: 14–17). Ob tem pa je ena temeljnih potez vica, celo njegova
»duša« prav njegova kratkost – Freud navede Lippsov opis: »Vic tega, kar pove, ne pove vedno
z malo, temveč s premalo besedami, tj. z besedami, ki po strogi logiki ali običajnemu načinu
razmišljanja in govora temu ne zadoščajo. Konec koncev lahko pove stvari celo tako, da jih
zamolči.« (Ibid.: 18) Osrednja ambicija Freudovega dela bo tako ravno poskus povezave
tovrstnih uvidov v »organsko celoto«, hkrati pa tudi razvrstitev vicev na osnovi njihovih
bistvenih značilnosti.
Freudova knjiga je razdeljena na tri dele: v analitičnem delu se Freud posveča analizi
tehnik in tendenc vicev, v sintetičnem delu razpravlja o psihičnih vidikih tvorbe vicev in
problematiki vica kot »družbenega procesa«, v teoretičnem delu pa o odnosu med vicem in
nezavednim ter razmerjih med vicem, komiko in humorjem. V skladu z osrednjo temo te
naloge, analizo retoričnih mehanizmov oz. operacij nezavednega, se bomo posvetili predvsem
prvemu delu, tj. opisu tehnik vicev, vseeno pa moramo na začetku orisati glavne poteze
Freudove teorije vica.
Temeljni razlog pripovedovanja vicev je po Freudu ugodje, ki ga to prinaša; to ugodje
pa izhaja iz dveh virov: tehnike in tendence vica. Vice, ki ne vsebujejo tendence, Freud označi
kot »nedolžne«: ti vzbujajo ugodje le s svojo tehniko, a takšno ugodje je le zmerno – pri
poslušalcu ne uspejo doseči dosti več kot občutek ugajanja in nasmešek. Primer izrazito
nedolžnega vica je naslednja rimana domislica: »Und weil er Geld in Menge hatte, / lag stets
er in der Hängematte.« [In ker denarja je imel na kupe, je vselej ležal v viseči mreži.] (Ibid.:
98). Zato pravi vici nastanejo le takrat, ko vsebujejo tudi tendenco:
»Breztendenčni vic skoraj nikoli ne doseže tistih nenadnih izbruhov krohota, zaradi
katerih se je tendencioznemu vicu tako težko upreti. Ker je lahko tehnika pri obeh
enaka, ni daleč domneva, da tendenciozni vic spričo svoje tendence razpolaga z
izvori ugodja, do katerih nedolžni vic nima dostopa.« (Ibid.: 104)

Freud pri analizi tendenc vpelje specifičen koncept oz. funkcijo kot ključen element
teorije vica: gre za vlogo tretje osebe – poslušalca vica –, ki je na bistven način povezana z
ugodjem, ki ga vzbuja vic. Hkrati pa ključna vloga tretje osebe izpostavlja tudi specifično
intersubjektivno strukturo delovanja vica. Freud to vlogo vpelje z analizo kvante kot govora, ki
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namerno poudarja seksualna dejstva in razmerja in ki je naslovljen na določeno osebo, ki
govorca seksualno vzburja. Predstopnja kvante je tako načeloma usmerjena na žensko in jo je
mogoče izenačiti s poskusom zapeljevanja; pripeljala naj bi k pripravljenosti ženske za spolni
odnos – do kvante pa pride takrat, ko ženska govorca zavrne: »Idealni primer tovrstnega odpora
pri ženski pride na dan ob sočasni navzočnosti nekega drugega moškega, tretje osebe, kajti
takrat je takojšnje popuščanje s strani ženske tako rekoč izključeno.« (Ibid.: 107) Ta tretja oseba
postopoma postane tista instanca, ki ji je kvanta namenjena: libidinalni impulz prve osebe se
zaradi zavrnitve druge osebe razvije v sovražno tendenco do nje – ter pozove k zavezništvu
tretjo osebo (ki je bila prvotno moteča). S to preobrazbo se kvanta že približa značaju vica, saj
tudi pri vicu v učinku ugodja ne uživa tisti, ki ga pripoveduje, ampak tretja oseba – nedejavni
poslušalec:
»Tendenciozni vic na splošno zahteva tri osebe: poleg tiste, ki vic pripoveduje, je tu
še druga oseba, ki postane objekt sovražne ali seksualne agresije, ter tretja, pri kateri
se izpolni namera vica, da povzroči ugodje.« (Ibid.)

Ta struktura tendencioznemu vicu omogoči črpanje ugodja iz vira ugodja, ki je zaradi
ovire postal nedostopen – »omogoča zadovoljitev nagona (poželjivega ali sovražnega) v
navzočnosti ovire, ki tej zadovoljitvi stoji na poti.« (Ibid.: 108)
Pri tendencioznih vicih je tehnika vica torej postavljena v službo nekega specifičnega
cilja. Freud opredeli štiri vrste tendencioznega vica; poleg razkrivajočega ali obscenega vica je
to še agresivni (sovražni) vic – pri katerem govorec izražanje odkrite sovražnosti do neke osebe
nadomesti s tehniko sramotitve, s katero na svojo stran pridobi tretjo osebo. Objekt tretje vrste
tendencioznega vica – ciničnega vica – so institucije, nosilci funkcij ter pravila morale ali
religije; tak vic zlasti pogosto napada institucijo zakonske zveze, saj, kot opominja Freud,
»[n]obena zahteva ni bolj osebna od zahteve po seksualni svobodi in kultura nikjer ni poskušala
izvajati močnejšega zatora, kot prav na področju seksualnosti.« (Ibid.: 118) Zadnja skupina –
skeptični vic – je najredkejša, njen primer pa je naslednja (dobro poznana) zgodba:
»Dva Žida se srečata v vagonu na postaji v Galiciji. 'Kam potuješ?' vpraša eden. 'V
Krakow,' se glasi odgovor. 'Poglej, kakšen lažnivec si!' se razburi drugi. 'Ko rečeš,
da greš v Krakow, vendar hočeš, da bi jaz mislil, da greš v Lemberg. Toda jaz vem,
da v resnici potuješ v Krakow. Zakaj torej lažeš?'« (Ibid.: 122)
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Kot pravi Freud, je vsebina tega vica vprašanje o pogojih resnice: »Ali gre za resnico,
če reči opišemo takšne, kakršne so, in se ne oziramo na to, kako bo poslušalec tisto, kar je bilo
rečeno, razumel?« Ta skupina vicev torej ne napada ne oseb ne institucij, ampak »gotovost
samega našega spoznanja, ene naših spekulativnih dobrin.« (Ibid.: 123)
Ugodje tendencioznega vica torej izhaja iz zadovoljitve neke tendence, ki je sicer ne bi
mogli zadovoljiti; ta ovira je lahko zunanja in izhaja iz razmerja moči v družbi, lahko pa gre za
»notranjo« inhibicijo. V obeh primerih, v prvem za vzdrževanje zatora tendence, v drugem pa
za vzdrževanje psihične inhibicije, je potreben »psihični izdatek«. Zato ugodje, ki nastane z
rabo tendenčnega vica, v tem smislu izhaja iz »prihranjenega psihičnega izdatka«.
Načelo prihranka je ključni koncept Freudove teorije vica – prihranek psihičnega
izdatka je namreč vir ugodja, ki ga vic vzbudi tako z zadovoljitvijo tendence kot z uporabo
tehnike; to ugodje, ki je nastalo s prihrankom, pa se izrazi oz. sprosti v smehu.38
Drugi vir ugodja v vicu, torej ugodje v tehniki vica po Freudu izhaja iz olajšanja
psihičnega dela, saj vic namesto običajnih miselnih postopkov uporablja tehnike, ki so značilne
za nezavedno – kot sta premestitev in zgostitev. V spisu »Nezavedno« najdemo koncizno
formulacijo tega principa:
»Predlagal sem, da imamo oba procesa [zgostitev in premestitev] za znamenje tako
imenovanega primarnega psihičnega procesa. V sistemu Pzv [predzavestno] vlada
sekundarni proces; kjer se lahko tak primarni proces odigra na elementih sistema
Pzv, je videti 'komičen' in zbuja smeh.« (Freud, 1915e: 144)

Tehnike vica se tako namesto »resne uporabe besed« osredotočajo na njihov zven,
notranje oz. pomenske asociacije nadomeščajo z zunanjimi, neobremenjeno eksperimentirajo z

38

Freud ločuje tri tipe smešnega: komično, humor in vic. Ugodje (izraženo v smehu) pri vseh treh tipih
izvira iz psihičnega prihranka: pri komičnem iz prihranjenega izdatka pri predstavljanju oz.
investiciji (Freudovo razumevanje komičnega se povezuje z Bergsonovo teorijo komike
avtomatizma, ki živo degradira na mehanično oz. neživo; tako se po Freudu dvema podobnima
obrazoma, ki sama po sebi ne delujeta smešno, smejimo zato, ker prihranimo izdatek, ki bi bil sicer
potreben za razumevanje vsakega živega bitja kot nečesa posebnega), pri humorju iz prihranjenega
izdatka pri občutkih ter pri vicu iz prihranjenega izdatka v inhibiciji. Te distinkcije so podrobno
razvite v zadnjem poglavju knjige; humorju pa veliko kasneje posveti še kratko, a prodorno razpravo,
ki »ekonomsko« teorijo poveže oz. dopolni s koncepti druge topike (Freud, 1927d).
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osupljivimi povezavami in aluzijami, se ne ozirajo na absurd itd. Vic se s tem povezuje tudi z
otroško igro z besedami in mislimi, ki jo Freud pojmuje kot prvo predstopnjo vica.
Ugodje, izhajajoče iz tehnike vica, je na poseben način povezano z ugodjem, ki izhaja
iz tendence, saj ustvari pogoje, ki omogočijo sprostitev inhibicije; razmeroma skromno ugodje,
ki izhaja iz tehnike, torej omogoči sprostitev bistveno večje količine ugodja, ki je povezana s
tendenco. Ta princip Freud imenuje načelo vnaprejšnjega ugodja. (Freud, 1905c: 147).
Ta teoretska konstrukcija je težavna, to pa še zlasti velja za idejo prihranka, ki izvira iz
tehnike vicev; kot opozarja tudi Todorov (Todorov, 1977: 312), Freud dejansko nikdar ne ovrže
pomembnega lastnega pomisleka glede teze o prihranku:
»Poleg tega si moramo pogumno priznati, da prihranki, ki jih ustvarja tehnika vica,
na nas ne morejo napraviti prav velikega vtisa. Morda spominjajo na način, kako
varčujejo nekatere gospodinje, ki gredo na bolj oddaljeno tržnico, ker je tam
zelenjava par vinarjev cenejša, pri tem pa denar potrošijo za vožnjo. Kaj si vic
prihrani s svojo tehniko? Zlaganje nekaj novih besed, ki bi tudi sicer zlahka
nastopilo; namesto tega se mora truditi najti tisto eno besedo, ki bo pokrila obe misli;
večkrat mora najprej pretvoriti izraz ene misli v neko neobičajno obliko, preden mu
ta lahko nudi oporo za združitev z drugo mislijo. Mar teh dveh misli ne bi bilo lažje,
enostavneje in tudi bolj varčno izraziti tako, kakor se pač primeri, pa četudi pri tem
ne pride do nobene skupnosti v izražanju? Ali ni prihranek pri izraženih besedah več
kot izničen z izdatkom [Aufwand] intelektualnih zmogljivosti?« (Freud, 1905c: 50)

Freud vice glede na tehniko razvrsti v dve veliki skupini: skupino besednih in skupino
miselnih vicev, a kot opozarja Todorov, te dihotomije nikjer izrecno ne vpelje ali utemelji
(prim. Todorov, 1977: 289). Delitev deloma ustreza delitvi stare retorike na besedne in miselne
figure oz. na figure na ravni označevalca in ravni označenca, vendar pa, kot bomo videli v
nadaljevanju, Freudova analiza nenehno prehaja iz ene ravni na drugo.
Freudova klasifikacija tehnik vica je zelo obširna39: zanjo je značilno veliko število
primerov, ki so pogosto problematični in Freud v njih pogosto identificira več tehnik hkrati. V
39

Freudovo kopičenje vicev in njihovih tehnik pogosto spomni na to, kar Barthes v svoji predstavitvi
stare retorike in njenih poskusov klasifikacije retoričnih figur označi kot »taksonomično besnilo«:
»Videti je, kakor da s temi retoričnimi figurami ni mogoče početi nič drugega, kakor da jih
imenujemo in razvrščamo […]. Odkod ta razkosevalna norost, ta pokrščevalni bes, to pijano govorno
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nadaljevanju tako sicer predstavljamo klasifikacijo v celoti, še zdaleč pa ne tudi vseh primerov
ali njihovih specifičnih komplikacij ter teoretskih implikacij – glavno pozornost posvečamo
predvsem tistim, ki se navezujejo na ugotovitve prvega dela.

Tehnike besednih vicev

1. Zgostitev
(1) Prvi opisani primer v knjigi je Heinejev vic o Hirsch-Hyacinthu z besedo
familijonarno, ki smo ga na kratko predstavili že v I. delu naloge (glej zgoraj, str. 30). Freud je
pokazal, da stavek z neologizmom familijonarno v sebi zgošča dve misli: »R. me je obravnaval
povsem kot sebi enakega, povsem familiarno« in »tj. kolikor je milijonar tega sploh zmožen«.
(Ibid.: 23) – a ti dve povedi, kljub svoji ostroumnosti, ne vsebujeta več nobene duhovitosti;
duhovitost vica nastane ravno s posebno tehniko skrajšanja oz. zgostitve, ki privede do nastanka
nadomestne tvorbe – mešane besede familijonarno.
V isto skupino se uvršča tudi odgovor nekega nekoč živahnega mladeniča na vprašanje
starega prijatelja, ki na njegovi roki opazi poročni prstan: »Kaj? Ste poročeni?« – »Da.
Trauring, aber wahr.« V odgovoru oz. besedi Trauring sovpadata dve komponenti: Ehering
[poročni prstan] in izrek »Traurig, aber wahr« [žalostno, toda resnično]. Podobno je tvorjena
tudi

Sainte-Beuvejeva

posmehljiva

oznaka

Flaubertovega

romana

Salambo

kot

Carthaginoiserie – mešana beseda je nastala iz besed Carthaginois in chinoiserie: gre za
zgodovinski roman, ki se dogaja v Kartagini; na dekorativne predmete v kitajskem slogu pa
spominja Flaubertovo podrobno slikanje detajlov (Ibid.: 25–27).
(2) Tehnika »zgostitve z manjšo modifikacijo«: »Z njim sem potoval téte-à-bête.«
Razlaga oz. »redukcija« vica je preprosta, Freud jo povzame takole: »Z X-om sem potoval téteà-téte in X je neumna žival.« (Ibid.: 30) Lepši primer enake tehnike Freud najde v opazki o
mlajšem moškem, ki se je zaradi svojega porekla in osebnih lastnosti zdel kot poklican, da
nekoč prevzame vodenje velike politične stranke, a kasneje je stranka oslabela, mladenič pa

obdelovanje govorice? Strukturalno bi se stvar lahko pojasnilo s tem, da poskuša retorika kodirati
govor, parole (in ne jezika, langue), to se pravi prav tisti prostor, kjer se, vsaj v načelu, kod neha.«
(Barthes, 1990: 95)
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tudi ni veliko napredoval v življenju – gospod N. je tako zanj zatrdil, »da ima za sabo veliko
prihodnost«; modifikacija je v zamenjavi predloga »pred« z njegovim nasprotjem »za« (Ibid.:
31–32). Primer je zanimiv, saj pokaže, da zgostitev, kot jo tu pojmuje Freud, ne operira le na
ravni posameznih besed, ampak so ji podvržene tudi kolokacije oz. stalne besedne zveze (»imeti
pred sabo veliko prihodnost«).
Kot opozarja Freud, razlike med primeri teh dveh skupin pravzaprav niso pomembne,
saj med njimi ni mogoče začrtati jasnih prehodov, ključno pa je, da gre vselej za delovanje
»neke zgoščujoče sile« (Ibid.: 24), ki proizvede specifično kratkost vica.

2. Raba istega materiala
V drugo skupino besednih vicev Freud uvrsti štiri tehnike, pri katerih gre vedno za »rabo
istega materiala«: celota in deli, prerazporeditev, raba istega materiala z manjšo modifikacijo
in raba iste besede v njenem polnem in praznem pomenu.
(1) Pri prvi tehniki gre za dvojno rabo ene besede – najprej kot celote in nato razstavljene
na zloge oz. dele, ki pa dobijo neki drug smisel:
»V pariški salon pripeljejo mladeniča, ki naj bi bil sorodnik velikega J. J. Rousseauja
in ima tudi isti priimek. Poleg tega je rdečelas. Vendar pa se vede tako nerodno, da
gostiteljica gospodu, ki ga je pripeljal v goste, v znak kritike reče: 'Vous m’avez fait
connaître un jeune homme roux et sot, mais non pas un Rousseau.' ['Seznanili ste me
z nekim rdečelasim in neumnim mladeničem, vendar ne z Rousseaujem.']«
(Ibid.: 35)

Podobno je tvorjena oznaka izvedbe Sofoklejeve Antigone, za katero se je kritikom zdelo, da ji
primanjkuje »antičnega značaja«: »Antik? Oh, nee.« [»Antična? O, ne.«] (Ibid.: 37)
(2) Primer za tehniko »prerazporeditve« je spodaj navedeni vic, a Freud nekaj strani
kasneje doda, da je ta vic tudi primer za rabo tehnike dvopomenskosti z aluzijo (tj. eno izmed
tehnik 3. skupine besednih vicev):
»Zakonca X živita na dokaj veliki nogi. Po mnenju enih naj bi mož veliko zaslužil in
si pri tem dal nekaj na stran [viel verdient – sich etwas zurückgelegt], spet po drugih
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pa naj bi se žena malce razdajala [sich etwas zurückgelegt, dobesedno malo legla
nazaj] in pri tem veliko zaslužila.« (Ibid.: 38)

(3) Primer tretje tehnike, rabe istega materiala z manjšo modifikacijo, je naslednji:
»Od nekega gospoda, ki je sam rojen kot Žid, sliši sovražno izjavo o židovski naravi.
'Gospod dvorni svetnik,' mu reče, 'z vašim antesemitizmom sem bil seznanjen, vaš
antisemitizem pa je zame nekaj novega.'« (Ibid.: 39)

Enaka tehnika je uporabljena tudi v znanem vzkliku »Traduttore – Traditore!«
[Prevajalec – izdajalec!] (Ibid.)
(4) Četrta tehnika te skupine je »raba iste besede v njenem polnem in praznem
pomenu« – kot pravi Freud, gre za besede, ki so v določenih rabah izgubile svoj polni pomen,
a ga v drugih kontekstih še ohranjajo:
»'Kako gre?' vpraša slepi hromega. 'Kot vidite,' odgovori hromi slepemu. (Ibid.: 40)

Za naslednji vic Freud meni, da ga je možno uvrstiti v dva pododdelka: tehnika vica se
po eni strani ujema s prvo tehniko te skupine, saj so besede najprej uporabljene v celoti, drugič
pa razstavljene (tako kot v primerih Rousseau in Antigona), po drugi strani pa ustreza tudi četrti
tehniki, torej rabi iste besede v polnem in praznem pomenu.
»Eifersucht is eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.«
[Ljubosumje je strast, ki vneto išče tisto, kar povzroča trpljenje.] (Ibid.: 40)

3. Dvopomenskost
Freud tretjo skupino besednih vicev vpelje na nenavaden način, saj že takoj pove, da se
tako rekoč ne razlikuje od druge:
»Nadaljnje primere večkratne rabe, ki jih lahko združimo v novo, tretjo skupino pod
oznako dvopomenskost, lahko brez težav razvrstimo v oddelke, ki se med seboj sicer
ne razlikujejo na podlagi bistvenih razlik, kakor se tudi celotna tretja skupina ne loči
od druge.« (Ibid.: 41)

(1) Dvopomenskost imena in njegovega stvarnega pomena:
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»'Mehr Hof als Freiung' [Več dvorjenja kot snubljenja], je rekel neki duhoviti
Dunajčan, misleč na številna lepa dekleta, ki jih ljudje že vrsto let obsipavajo s
pohvalami in ki si še vedno niso našle nobenega moškega. 'Hof' in 'Freiung' sta dva
trga v središču Dunaja, ki mejita drug na drugega.« (Ibid.: 42)

(2) Dvopomenskost stvarnega in metaforičnega pomena:
»[N]eki zdravniški kolega, znan kot šaljivec, je pesniku Arthurju Schnitzlerju nekoč
dejal: 'Sploh se ne čudim, da si postal tako velik pesnik. Saj je že tvoj oče držal zrcalo
svojim sodobnikom.'« (Ibid.)

Schnitzlerjev oče je bil slaven zdravnik – zrcalo, ki ga je uporabljal, je bilo laringoskop;
ravno tako pa je tudi smoter literarnih umetnin držanje zrcala resničnosti.
(3) »Prava dvopomenskost« oz. besedna igra: kot pravi Freud, pri tej tehniki besede niso
podvržene »nobenemu nasilju« – gre le za to, da lahko izrekajo dvojni pomen:
»Znano je, da je bil eden prvih vladarskih ukrepov zadnjega Napoleona konfiskacija
premoženja Orléanov. Odlična besedna igra iz tistega časa se je glasila: 'C'est le
premier vol de l'aigle'. 'Vol' pomeni let, a tudi rop.« (Ibid.: 43)

V isto skupino naj bi se uvrščali tudi naslednji vici:
»Zdravnik, ki zapušča bolniško posteljo neke ženske, zmajujoč z glavo reče njenemu
možu, ki ga spremlja: 'Vaša žena mi ne ugaja.' 'Meni že dolgo časa ne ugaja,' se hitro
strinja mož.« (Ibid.)

Kot pojasni Freud, je zdravnik svojo skrb zaradi zdravstvenega stanja te ženske izrazil
s takšnimi besedami, da je lahko mož v njih našel potrditev za svojo nenaklonjenost do nje.
»'Kaj predstavljajo [vorstellen] tile kipi?' vpraša tujec nekega Berlinčana pred vrsto
spomenikov na nekem javnem trgu. 'No ja,' mu odgovori ta, 'bodisi levo ali desno
nogo.'« (Ibid.: 44)

Še en Heinejev vic iz Harzreise:
»V tem trenutku se niti ne spomnim vseh imen študentov, med profesorji pa so
mnogi, ki sploh še nimajo nobenega imena.« (Ibid.: 45)
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Ter splošno znani profesorski vic:
»Razlika med rednimi in izrednimi profesorji je v tem, da redni ne naredijo nič
izrednega, izredni pa nič rednega [ordentlich, kot je treba].« (Ibid.)

V zadnjih dveh primerih gre za besedno igro, ki temelji na dvopomenskosti, a vendar
hkrati tudi za večkratno rabo – kot opozarja Freud, je ta še posebej izrazita v zadnjem primeru,
kjer se v vicu nenehno pojavlja beseda »redni«.
(4) Dvoumnost:
»To dekle me spominja na Dreyfusa. Vojska ne verjame v njeno nedolžnost.«
(Ibid.: 46)

(5) Peta tehnika je »dvopomenskost z aluzijo«; primer zanjo je Freud navedel že pri
tehniki »prerazporeditve«: gre za vic o možu, ki je veliko zaslužil in si pri tem dajal nekaj na
stran, ter ženi, ki se je malce razdajala in pri tem veliko zaslužila. Kot pojasni Freud, se ta
tehnika od tehnike dvoumnosti razlikuje po tem, da sta pri tehniki dvoumnosti (pri zgornjem
vicu o nedolžnosti) oba pomena dvoumne besede (nedolžnost) enako ustaljena in enako blizu
našemu dojemanju, tako običajni kot seksualni pomen; pri dvopomenskosti z aluzijo pa je drugi
(seksualni) pomen bistveno bolj prikrit in bi se lahko komu celo izmuznil.

Freud svojo predstavitev ne najbolj pregledne množice besednih tehnik sklene s
premislekom o njihovih skupnih lastnostih. Kot smo že omenili, naj bi med drugo in tretjo
skupino besednih vicev ne bilo bistvenih razlik; kot pravi Freud, naj bi bila dvopomenskost
pravzaprav »samo idealni primer rabe istega materiala« (Ibid.: 48), zato se kot glavno vprašanje
zastavi, kaj imajo te tehnike skupnega s tehnikama prve skupine (»zgostitev s tvorbo mešane
besede« in »zgostitev z manjšo modifikacijo«):
»Raba istega materiala je konec koncev samo posebni primer zgostitve; besedna igra
ni nič drugega kot zgostitev brez nadomestne tvorbe; zgostitev ostaja nadrejena
kategorija. Vse te tehnike obvladuje neka zgoščujoča tendenca ali, točneje, tendenca
varčevanja. Videti je, da je vse stvar ekonomije, kot pravi princ Hamlet (Thrift, thrift,
Horatio!) [Varčnost, Horatio, varčnost!].« (Ibid.)
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Sklep je nenavaden: Freud je namreč le nekaj strani prej tehnike druge skupine vpeljal
prav kot različne od zgostitve in ob njihovi analizi večkrat poudaril, kako pri teh vicih ni nič
izpuščeno ali skrajšano, npr. ob vicu o ljubosumju: »O kakšnem skrajšanju ni nobene sledi;
nasprotno, besedilo se zdi prej dolgovezno.« (Ibid.: 40–41) Če ima besedna igra dejansko nekaj
skupnega z zgostitvijo40, pa se zdijo primeri »rabe istega materiala« v retoričnem smislu ravno
nasprotni: gre namreč za paronomazije – v katerih lahko prepoznamo tudi delovanje
Jakobsonove poetske funkcije. Če smo za koncept zgostitve v prvem delu naloge pokazali, da
dejansko ustreza specifični retorični funkciji (namreč inverziji poetske funkcije, prim. zgoraj,
str. 50), ga torej Freud v tej argumentaciji z vpeljavo nadrejene »tendence varčevanja« razširi
tako, da vključi tudi operacije, ki so v retoričnem smislu ravno nasprotne.
V zvezi s to logiko povezovanja vseh tehnik besednega vica si velja ogledati še zelo
poseben primer: gre za dvojen vic – ki pokaže tvorbo zgostitve iz predprisotne paronomazije:
»Neki dami sem govoril o velikih zaslugah nekega raziskovalca, za katerega menim,
da je po krivici odrinjen na rob. 'Toda ta moški si vendarle zasluži kakšen
monument,' je menila. 'Možno, da ga bo nekoč tudi dobil,' sem odvrnil, 'toda
momentano ima zelo malo uspeha.' 'Monument' in 'momentano' sta nasprotji, ki ju je
dama sedaj združila: 'Torej mu zaželiva monumentani uspeh.'« (Ibid.: 26)

Freud to prigodo predstavi med primeri zgostitve – a povsem spregleda, da zgodbica
pravzaprav vsebuje dva vica, tvorjena z dvema različnima tehnikama: beseda monumentani je
res mešana beseda, tvorjena iz besed monument in momentano; vendar pa je prvi vic že pred
daminim odgovorom proizvedel sam Freud: besedi monument in momentano sta paronomaziji –
po Freudovi klasifikaciji bi prvi del zgodbice ustrezal tretji od druge skupine tehnik besednih
vicev – »rabi istega materiala z manjšo modifikacijo« (kot npr. »Traduttore – Traditore!«)
Ta primer jasno pokaže povezanost tehnike večkratne rabe in zgostitve: struktura tega
dvojnega primera se dejansko v celoti ujema z analizo primera erzefilisch, ki smo ga v prvem
delu naloge uporabili za ilustracijo analognosti oz. inverznega razmerja med Freudovo funkcijo

40

Tako za besedno igro kot za zgostitev velja, da se v eni »besedi« srečuje več elementov – vendar
tako, da se pri besedni igri v enem označevalcu srečuje več označencev, pri zgostitvi pa se v
t. i. mešani tvorbi srečuje več označevalcev (s pripadajočimi označenci).
69

zgostitve in Jakobsonovo poetsko funkcijo (ki v tem vicu ustreza tehniki »večkratne rabe istega
materiala«.
Tehnike besednih vicev si velja ogledati tudi s stališča klasifikacije retoričnih figur:
besedne zgostitve ustrezajo temu, kar je Lewis Carroll imenoval portmanteau (oz. mot valise,
ki po sistematiki Groupe µ ustreza »preprosti« adjekciji na nivoju metaplazmov); pri tehnikah
druge skupine, »rabi istega materiala«, gre, kot smo že omenili, za paronomazije (Freudovi
primeri vključujejo tako ponavljanje enakozvočnic kot blizuzvočnic); z isto skupino retoričnih
figur pa se povezujejo tudi besedne igre tretje skupine.

Tehnike miselnih vicev
Tako kot tehnike besednih vicev Freud tudi tehnike miselnih vicev razdeli v tri velike
skupine: miselna napaka, unifikacija in posredni prikaz.

1. Miselna napaka
(1) Tehnika premestitve: Freud razpravo o drugi veliki skupini vicev začne z nekaj
primeri, ki zaradi kompleksne tehnične strukture niso dovolj jasni, enega najčistejših primerov,
ki jih ni mogoče navezati na doslej obravnavane skupine, pa najde v naslednjem vicu:
»Neki siromak si je od svojega premožnega znanca sposodil 25 florintov, pri čemer
mu je na vso moč jadikoval nad svojo stisko. Še istega dne pa ga njegov upnik sreča
v restavraciji za skledo lososa z majonezo. Očita mu: 'Kaj? Najprej si od mene
sposodite denar, potem pa si naročite lososa z majonezo? Ste zato porabili moj
denar?' 'Ne razumem vas,' odvrne obdolženi, 'če nimam denarja, ne morem jesti
lososa z majonezo, če imam denar, ne smem jesti lososa z majonezo. Kdaj pa naj bi
potem sploh jedel lososa z majonezo?'« (Ibid.: 56)

Kaj je bistvo tehnike tega vica? Odgovor siromašnega uživača ima obliko logičnega
argumenta – a je v resnici globoko nelogičen; zdi se, kot da odgovarja na nekaj drugega, kot da
bi bil očitek narobe razumljen. Freud zato meni, da je ključno ravno to odvračanje odgovora
od pomena očitka – premestitev psihičnega poudarka oz. miselnega toka na neko temo, ki je
različna od izhodiščne (Ibid.: 58).
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Pri tej tehniki miselnega vica se z vso ostrino zastavi problem ločevanja miselnih in
besednih vicev; zlasti razločno se pokaže v enem od primerov, ki jim Freud posveti veliko
pozornosti – gre za enega od t. i. kopaliških vicev, »ki obravnavajo Žide iz Galicije in njihov
odpor do kopanja«:
»Dva Žida se srečata v bližini kopališča. 'Hast du genommen ein Bad?' vpraša prvi.
['Si se skopal?' – fraza ein Bad nehmen dobesedno pomeni 'vzeti kad' oz. 'kopel'.]
'Zakaj?' vpraša drugi, 'ali kakšna manjka?'« (Ibid.: 55)

Freud pri razmisleku o tehniki tega vica opozori, da očitna razlaga izhaja iz
dvopomenskosti besede »nehmen« [vzeti] – za prvega govorca je to nepoudarjena pomožna
beseda, za drugega pa glagol z neoslabljenim pomenom, kar bi vic uvrstilo med besedne vice
iz skupine rabe istega materiala: iste besede v njenem »polnem« in »praznem« pomenu. Da gre
dejansko za besedni vic, dokazuje tudi dejstvo, da vic izgine, če namesto izraza »ein Bad
genommen« uporabimo enakovreden glagol »gebadet«.
Freud se zaveda možnosti ugovora, da skuša ločevati tehnike, ki pravzaprav sodijo
skupaj, zato skuša jasneje nakazati specifičnost premestitvene tehnike v »kopališkem« vicu. Za
to uporabi primerjavo z vicem, ki naj bi v nasprotju s tehniko premestitve predstavljal zelo čist
primer besedne igre z besedo »vzeti«:
»Znani borzni špekulant in bančni direktor se s prijateljem sprehaja po Ringstrasse
[glavni dunajski bulvar]. Ko prideta do kavarne, mu predlaga: 'Pojdiva noter in
vzemiva kaj.' Prijatelj ga zadrži: 'Toda gospod dvorni svetnik, saj notri je vendar
polno ljudi.'« (Ibid.: 57, op. 62)

Freud razliko med besedno igro in premestitvijo opredeli takole:
»V primeru dvopomenskosti vsebuje vic zgolj besedo, ki jo je mogoče interpretirati
na več načinov in ki poslušalcu dopušča najti prehod od ene misli k drugi − prehod,
ki bi ga lahko z nekaj prisile izenačili s premestitvijo. V primeru premestitvenega
vica pa sam vic vsebuje miselni tok, v katerem se je takšna premestitev že izvršila;
tu premestitev pripada delu, ki je ustvarilo vic, in ne tistemu, ki je nujno za njegovo
razumevanje.« (Ibid.: 60)

Vendar se ta sklep ne ujema s primerom: tudi »besedni vic« o borznem špekulantu
povsem očitno vsebuje tak miselni tok, v katerem se je premestitev že izvršila – ločevanje
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tehnike dvopomenskosti besednega vica in tehnike premestitve miselnega vica se tako pokaže
kot izredno kočljivo.
Kočljivost potrjuje tudi nasprotno dejstvo – namreč to, da takšno premestitev miselnega
toka zlahka najdemo tudi v nekaterih od primerov, ki jih je Freud navedel kot čiste besedne vice
v skupini vicev s tehniko dvopomenskosti: to, na primer, velja za vic o možu, ki mu žena že
»dolgo časa ne ugaja«, ali za vic o kipih, ki »predstavljajo« levo ali desno nogo (prim. zgoraj,
str. 67). Oba primera se tudi po svoji konstrukciji (trditev – odgovor) ujemata s splošno
strukturo premestitvenih vicev:
»Premestitev običajno nastopi med tritvijo in odgovorom, ki sledi miselnemu toku v
drugačno smer, kot pa je bila nakazana v trditvi. Upravičenost ločevanja med
premestitvijo in dvopomenskostjo najlepše sledi iz primerov, v katerih se obe
kombinirata, kjer torej besedilo govora dopušča dvojni pomen, ki ga govorec sicer
ni predvidel, ki pa odgovoru pokaže pot do premestitve.« (Ibid.: 60, op. 65)

Distinkcije Freudovega konceptualnega aparata se tu dejansko pokažejo kot
nezanesljive – vendar pa to potrjuje tezo o delovanju retoričnih operacij nezavednega na
različnih jezikovnih nivojih: premestitev, ki po Freudovi klasifikaciji ustreza le miselnim
tehnikam, moramo prepoznati tudi v tehnikah besednih vicev, tj. zlasti v tehnikah, povezanih z
rabo istega materiala in dvopomenskostjo. Če torej kot primer besednega vica s tehniko
dvopomenskosti vzamemo vic o možu, ki na zdravnikovo poročilo o ženinem zdravstvenem
stanju odgovori z »Meni že dolgo časa ne ugaja,« in kot primer miselnega vica s tehniko
premestitve vic o trgovcu s konji, v katerem se kupčev odgovor na trgovčevo spodbujanje glasi:
»Kaj pa naj počnem v Bratislavi ob pol sedmih zjutraj?« (glej zgoraj, str. 31), je razvidno, da
gre v obeh primerih za premestitev oz. preusmeritev miselnega toka, a da to v besednem vicu
omogoči beseda »ugajati«, v miselnem vicu pa zveza »biti v Bratislavi ob pol sedmih zjutraj«.
(2) Nesmisel:
»Itzig je bil dodeljen za služenje v artileriji. Očitno je bil inteligenten fant, a
neposlušen in brez interesa za služenje. Eden izmed njegovih nadrejenih, ki mu je
bil naklonjen, ga je odpeljal vstran in mu dejal: 'Itzig, ti nisi primeren za nas. Naj ti
dam nasvet: kupi si kanon in postani samostojen.'« (Ibid.: 63)
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Kot pravi Freud, je nesmisel očiten – »[t]opovi vendar niso naprodaj in posameznik se
kot obrambna sila nikakor ne more osamosvojiti […].« (Ibid.)
»'Nikoli roditi se bi bilo za umrljive otroke človeškega rodu najbolje.' 'Toda,'
dodajajo modrijani časopisa Fliegende Blätter, 'to se posreči kvečjemu enemu na
100 000 ljudi.'« (Ibid.: 64)

V obeh primerih vic predstavi nekaj neumnega in nesmiselnega – s tem pa kot neumno
in nesmiselno razkrije še nekaj drugega: v prvem primeru Itzigovo neprilagodljivost, v drugem
primeru neumnost antičnega reka – saj »kdor se ni nikoli rodil, sploh ni otrok človeškega rodu;
zanj ne more obstajati ne dobro ne najbolje.« (Ibid.)
Tako kot premestitev tudi tehnika nesmisla temelji na odstopanju od »normalnega
mišljenja«, enako pa po Freudu velja tudi za vice naslednje skupine.
(3) Druge miselne napake:
»Neki gospod pride v slaščičarno in si naroči torto; a kmalu jo prinese nazaj in
namesto nje prosi za kozarček likerja. Ko spije, hoče oditi, ne da bi plačal. Lastnik
ga zadrži. 'Kaj hočete od mene?' – 'Plačajte liker.' – 'Zanj sem Vam vendar dal
torto.' – 'Tudi te niste plačali.' – 'Saj je tudi nisem pojedel.'« (Ibid.: 67)

Tudi ta zgodbica si, kot pravi Freud, »nadeva videz logike, ki pa je, kot nam je že znano,
primerna fasada za neko miselno napako« (Ibid.): kupec je vzpostavil (neobstoječo) povezavo
med »vrniti torto« in »vzeti liker«; dejansko dogajanje pa zajema dva neodvisna koraka: 1.
kupec vzame torto in jo vrne – zanjo potemtakem ne dolguje ničesar; 2. kupec vzame liker in
ga spije – tega torej mora plačati.
»A. si je od B.-ja izposodil bakreni kotlič; potem ko mu ga vrne, ga B. toži, ker ima
kotel sedaj veliko luknjo, zaradi katere je neuporaben. Njegov zagovor se glasi:
»Prvič, od B.-ja si kotliča sploh nisem sposodil; drugič; kotlič je že imel luknjo, ko
sem ga od njega prejel; tretjič, kotlič sem vrnil nazaj nepoškodovan.« (Ibid.: 69)

Vsak od ugovorov je dober sam zase – ko pa so postavljeni skupaj, se medsebojno
izključujejo; ali kot povzema Freud: »A. postavi 'in' na mesto, kjer je možen le 'ali-ali'.« (Ibid.)
Logika tega pomembnega primera je podobna kot pri postopku dela sanj, ki ne more izraziti
alternative »ali-ali« in namesto nje v manifestni vsebini sanj enakovredno uresniči vse
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možnosti41 (Ibid.: 216–217). Tako vic kot sanje torej na »sintagmatsko os« vnesejo več sicer
medsebojno izključujočih se elementov »paradigme« – v tem verjetno spet lahko prepoznamo
Jakobsonovo poetsko funkcijo oz. inverzno zgostitev: princip delovanja je namreč identičen,
ob čemer velja, da sanje in vic v teh primerih na sintagmatsko os prenašajo kompleksnejše
strukture, celotne stavke; delujejo torej na logični ravni.
Freudova priljubljena zgodba o kotliču se torej verjetno ujema z ugotovitvami prvega
dela – vendar pa je primer izjemen in bi iz njega težko izpeljevali splošna pravila. Zgodba o
torti in likerju je težavnejša; le s precejšnjo prisilo bi v njej lahko iskali nekakšno zgostitev na
logični ravni.
Freud v tej skupini navaja tudi večje število vicev, v katerih nastopa lik ženitnega
posrednika, t. i. Schadchen:
»Neki Schadchen je na razgovor o nevesti s seboj pripeljal pomočnika, ki naj bi
branil njegova stališča. Postavo ima kot jelka, meni Schadchen. – Kot jelka, ponovi
odmev. – In kakšne oči ima, te moraš videti. – In kakšne oči ima! potrdi odmev. – In
izobražena je bolj kot vsaka druga. – In kako je izobražena! – Toda eno drži, prizna
posrednik, ima čisto malo grbo. – In to kakšno grbo! ponovno potrdi odmev.«
(Ibid.: 71)

V tem in številnih podobnih vicih je miselna napaka v avtomatizmu, s katerim oseba
odreagira tudi takrat, ko to ni več primerno in je v nasprotju z njenimi namerami; kot pravi
Freud, razkritje psihičnega avtomatizma te vice postavlja tudi v bližino komičnega.

2. Unifikacija
»Januar je mesec, v katerem svojim dobrim prijateljem voščimo želje, ostali pa so
meseci, v katerih se te ne izpolnijo.«
»Človeško življenje se deli na dve polovici. V prvi si želimo, da pride druga, v drugi
pa si želimo prvo nazaj.«
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Freud zgodbo o kotliču navaja tudi v Interpretaciji sanj, ob analizi sanj o Irmini injekciji, v katerih
najde analogno logično strukturo (Freud, 1900a: 130–131; prim. zgoraj, str. 22).
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»Izkušnja je v tem, da izkusimo nekaj, česar si ne želimo izkusiti.« (Ibid.: 73)

Freud za te vice ugotavlja, da njihova tehnika močno spominja na tehniko »večkratne
rabe istega materiala« (2. skupina besednih vicev) – tak je zlasti zadnji primer, vendar pa tu
večinoma ne gre za to, da bi kot pri tehniki besednih vicih večkratna raba istih besed izhajala
iz njihovih dvoumnih pomenov, ampak za to, »da so tu postavljene nove in nepričakovane
enote, medsebojne povezave predstav, skupne definicije ali definicije, ki nastanejo z referenco
na skupni tretji element.« Za ta postopek, ki ga imenuje unifikacija, pravi, da je »očitno […]
analogen zgostitvi s tlačenjem v enake besede.« (Ibid.) Podobnosti besed pri besednih vicih s
tehniko večkratne rabe istega materiala torej tu ustreza podobnost miselnih povezav; v skladu
s tem Freud na drugem mestu knjige pravi, da unifikacija »konec koncev ni nič drugega kot
ponavljanje na področju miselnih povezav namesto na področju gradiva […]« (Ibid.: 134)
Ti primeri in Freudova razlaga jasno kažejo, da tako besedna kot miselna tehnika
temeljita na delovanju enakega mehanizma oz. operacije: pri besednih tehnikah (raba istega
materiala) zgostitev deluje na ravni besed, pri miselnih (unifikacija) na ravni »misli«.

3. Posredni prikaz
(1) Prikaz skozi nasprotje:
Kralj v svoji milosti obišče kirurško kliniko in naleti na profesorja, ki pravkar izvaja
amputacijo noge; celotni postopek spremlja z glasnim izražanjem svojega
kraljevskega odobravanja: »Bravo, bravo, moj dragi profesor!« Po končani operaciji
stopi

profesor

do

njega

in

globoko

klanjajoč

se

vpraša:

»Ali

veličanstvo zahtevajo še drugo nogo?« (Ibid.: 80)

Prikaz skozi nasprotje ni samo orodje vica – značilen je tudi za ironijo, eno od klasičnih
retoričnih miselnih figur. Freud tako tu navaja primer iz Shakespearovega Julija Cezarja: ko
Mark Antonij na koncu dolgega govora, s katerim preobrne razpoloženje poslušalcev ob
Cezarjevem truplu, še enkrat ponovi »Ker Brutus vam je častivreden mož …«, ve, da bo
ljudstvo nazaj zakričalo pravi pomen teh besed: »Bili so izdajalci: častivredni možje!« (Ibid.:
80)
(2) Prikaz s podobnim ali sorodnim: točnejši opis bi bil, kot pravi Freud, da gre za prikaz
s korelativnim ali povezanim. Freud kot primer te tehnike navede ameriško anekdoto:
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»Dvema ne preveč obzirnima poslovnežema je uspelo, da sta si z vrsto precej
tveganih projektov pridobila veliko premoženje in se sedaj poskušata prebiti v dobro
družbo. Med drugim se jima je zdelo smotrno, da se dasta naslikati najimenitnejšemu
in najdražjemu slikarju v mestu, čigar slike so bile silno znane. Dragocene slike so
bile prvič predstavljene na veliki soareji in gostitelja sta k steni salona, na kateri sta
bila eden zraven drugega izobešena oba portreta, popeljala celo najvplivnejšega
poznavalca umetnosti in kritika, da bi iz njega izvabila njegovo občudujočo presojo.
Ta je sliki dolgo časa gledal, nato zmajal z glavo, kot da bi nekaj pogrešal, pokazal
na vmesni prostor med obema slikama in povprašal: 'And where is the Saviour?' (In
kje je Odrešenik? Ali: tu pogrešam sliko odrešenika.)« (Ibid.: 81–82)

Pomen teh besed je, kot pravi Freud, jasen: umetnostnega kritika je pogled na obe sliki
spomnil na klasično kompozicijo Odrešenika med dvema drugima likoma, torej sliko Kristusa,
visečega med dvema razbojnikoma.
Freud ugotavlja, da tudi ta skupina miselnih vicev povsem ustreza eni od skupin
besednih vicev – »tehniki dvopomenskosti z aluzijo«, le da pri miselnih aluzijah »ne gre za
medsebojni odzven dvojice besed, temveč za odzven celotnih stavkov, značilnih besednih zvez
ipd.« (Ibid.: 83)
(3) Prikaz z nečim majhnim ali najmanjšim: gre za redko tehniko, ki je podobna opisu
z aluzijo, le da tu je tu celoten prikaz izražen z drobnim detajlom:
»Neki galicijski Žid potuje z vlakom in se v njem počuti kot doma. Odpne si suknjič
in da noge na sedež. Tedaj vstopi neki moderno oblečen moški. Žid se v trenutku
zbere in se postavi v spodobno držo. Tujec lista po knjigi, računa, razmišlja in vpraša
Žida: 'Oprostite, kdaj je Jom Kippur (dan sprave)?' 'Oho!' reče Žid in, še preden
odgovori na vprašanje, položi noge nazaj na sedež.« (Ibid.: 88)

Tudi prikaz z nečim majhnim je po Freudu povezan s »tendenco po prihranku«.
(4) Prikaz s primero: vici s to tehniko so pogosto breztendenčni – gre le za duhovitosti,
kot npr. v primerih iz Lichtenbergovih spisov:
»Baklo resnice je skorajda nemogoče ponesti skozi gnečo, ne da bi komu pri tem
osmodili brado.« (Ibid.: 90)
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»Motivi zaradi katerih nekaj storimo, bi lahko bili razdeljeni na način dvaintridesetih
vetrov [točk kompasa], njihova imena pa bi bila lahko podobno oblikovana: na
primer, kruh-kruh-slava ali slava-slava-kruh.« (Ibid.: 93)

Čeprav obstajajo redki primeri, v katerih je primera duhovita sama po sebi, pa Freud
meni, da večina vicev te skupine temelji na drugih tehnikah: prvi zgornji primer naj bi tako
ustrezal »rabi iste besede v njenem polnem in praznem pomenu« (eni od tehnik 2. skupine
besednih vicev), drugi primer pa »prikazu skozi nesmisel«.
Če Freud postopke besednih vicev v celoti poveže s splošnim pojmom zgostitve, pa je
pri miselnih tehnikah več različnih povezav s postopki dela sanj: sanjske premestitve naj bi se
ujemale s premestitvami miselnega toka, prav tako pa se z njimi povezujejo tudi tehnike
posrednega prikaza, kot so prikaz z aluzijo, z nečim majhnim ter s primero. Prikaz z nasprotnim
in miselne napake se ujemajo z načini predstavitve logičnih odnosov v sanjah – torej z
odsotnostjo negacije v sanjah in nemožnostjo izraza alternative »ali-ali« (prim. zgoraj, str. 22).
Tako kot besedne vice je tudi miselne možno obravnavati s stališča retoričnih figur:
miselne napake, kot je zgodba o kotliču, se povezujejo s figuro paradoksa, prikaz z nasprotjem
je z ironijo povezal že Freud, prikaz z najmanjšim bi ustrezal evfemizmu, druge oblike
posrednega prikaza pa bi lahko povezali z metaforo in metonomijo.

Vic in jezik
Analizo Freudove sistematike tehnik vica lahko končamo s splošnim sklepom, da
tehnike vica deloma ustrezajo mehanizmom oz. operacijam nezavednega, kot smo jih opredelili
v prvem delu naloge. Ujemanja so zlasti izrazita pri besednih vicih, saj je množico njihovih
tehnik dejansko možno zvesti na dve operaciji: zgostitev in njeno inverzijo v obliki
paronomazije. Pri tehnikah miselnih vicev je težav več, saj so primeri bolj heterogeni in
specifični: nekatere od tehnik, ki jih Freud obravnava kot miselne, se povsem ujemajo s
tehnikami besednih vicev, kar potrjuje tezo o analognem delovanju retoričnih operacij
nezavednega na različnih jezikovnih nivojih, pri drugih tehnikah, kot npr. zlasti pri t. i. miselnih
napakah pa povezovanje s splošnimi koncepti lahko deluje prisiljeno. Vendar na splošno velja,
da primeri dobro potrjujejo glavne črte Freudove teorije vica – vedno velja, da se tendenca vica
tako rekoč skrije za specifične anomalije, zdrse, ki izhajajo iz jezikovnih in logičnih struktur.
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Eno stran teoretske strukture Freudovega dela tako podpira skoraj nepregledna množica
tehnik, temelječih na besedah in mislih, ki strogost razuma nadomestijo z bližnjicami prek
nezavednega. Drugo stran podpira koncept tendence – koncept sovražnosti, upora, odpora zoper
ustaljeni red družbenih razmerij, moralnih zahtev, racionalne logike pojasnjenega sveta, ki pa
za svojo uresničitev potrebuje oporo tretje osebe. Obe strani jasno nakazujeta, od kod
fascinantnost vica za lacanovske pristope – saj vic po obeh linijah vodi do lika, ki ga Lacan
imenuje veliki Drugi. V tem metakonceptu se združujejo številni pomeni: »Drugi govorice, ki
je zmerom že tu«, »Drugi univerzalnega diskurza«, »Drugi, ki vsebuje vse tisto, kar je bilo
rečeno in kar si lahko kot tako zamislimo«, »tisti Drugi, ki je tretji v slehernem dialogu«, »Drugi
govora, temeljni nagovorjenec, naslovljenec diskurza onstran« in tudi »Drugi, čigar diskurz je
nezavedno« ter »Drugi želje, ki je nezavedna, ki je neprosojna za subjekt« (Miller, 1983: 21).
Zdi se, da so prav to koordinate, v katerih subjekt najde svoje mesto v vicu: svojo obsceno,
sovražno, uporno tendenco ogrne v plašč igre, ki mu jo ponudi struktura jezika – in tako svetu,
ki mu odreka užitek, nastavi ogledalo, v katerem se smisel sprevrne v nesmisel.
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Sklep
Primerjanje in analiza Freudovih, Jakobsonovih in Lacanovih del v prvem delu naloge
sta prinesla več pomembnih ugotovitev. Osrednji sklep je, da med Freudovimi, Jakobsonovimi
in Lacanovimi koncepti in opredelitvami metafore in metonimije ter zgostitve in premestitve ni
mogoče potegniti preprostih vzporednic: za Freudovo premestitev smo pokazali, da ustreza
premikom tako na sintagmatski kot paradigmatski osi, za zgostitev pa velja, da je treba
upoštevati tudi njeno inverzijo – za katero smo ugotovili, da se ujema z Jakobsonovo poetsko
funkcijo. Lacanova opredelitev metafore ustreza nekaterim vidikom Freudove zgostitve, vendar
pa je prava vrednost Lacanovega prispevka v tem, da gre za teorijo pomenjanja – za teorijo
vznika pomena iz specifičnih označevalnih struktur.
Problem določitve velikostnega reda elementov, ki so podvrženi temu, kar Freud
imenuje »primarni proces«, nakazuje, da moramo Freudove mehanizme nezavednega
pojmovati na podoben način kot »retorične operacije« v teoriji Groupe µ, torej kot elementarne
operacije, ki delujejo na različnih ravneh jezika. Takšna zastavitev pomeni tudi, da enačenje
Freudovih mehanizmov nezavednega s posamičnimi retoričnimi figurami ni ustrezno.
Te ugotovitve analiza primerov iz Freudovega dela o vicu v drugem delu naloge v veliki
meri potrjuje, po drugi strani pa je zaradi velike heterogenosti in specifičnosti primerov, zlasti
t. i. miselnih vicev, analiza težavna, povezovanje s splošnimi koncepti pa lahko deluje
prisiljeno.
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