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POVZETEK 

Magistrsko delo v teoretski raziskavi obravnava konceptualizacijo transferja med učiteljem in 

učencem, izhajajoč iz spoznanj, ki jih je o transfernem razmerju med analitikom in analizantom 

prinesla psihoanaliza. V delu pokažemo, zakaj vznikne transfer, kako se vzpostavi transferni 

odnos med analitikom in analizantom ter med učiteljem in učencem, kaj je skupnega ter kaj 

različnega psihoanalizi in vzgoji. Sprašujemo se, ali so oziroma kako so izbrani teoretiki s 

področja filozofije edukacije obravnavali odnos, ki ga psihoanaliza tematizira s konceptom 

transferja, in kako naj analitik in učitelj odkrivata nezavedne procese, ki vplivajo na procese 

analize oz. vzgoje in izobraževanja. V prvem delu je opredeljen koncept  transferja pri Freudu, 

Lacanu in nekaterih drugih psihoanalitikih, v drugem, pedagoškem delu pa pojasnjujemo 

konceptualizacijo transferja med učiteljem in učencem.  

V raziskavi ugotavljamo, da med pojmom očeta v psihoanalizi in pojavom transferja obstaja 

povezava. Transfer med učiteljem in učencem vznikne, ko učitelj zasede mesto »očetovske 

instance«, mesto v strukturi govorice, ki omogoča prenos simbolnega Zakona. Po Lacanu je to 

mesto Ideala jaza, ki predstavlja točko simbolne identifikacije. Simbolna identifikacija je 

pomemben proces, preko katerega učenec ponotranji pravila oz. simbolni Zakon, učitelju pa 

omogoči, da preko pri učencu ponotranjenih družbenih norm vzgojno vpliva na učenca. Šele 

uspešna realizacija omenjenega procesa je pogoj za vzpostavitev avtonomije, odgovornosti in 

svobode, ki so povezani z osebnostnim razvojem posameznika. 

Transfer je povezan tudi z vednostjo, kar Lacan tematizira s konceptom »subjekta, za katerega 

se predpostavlja, da ve«; učitelj bo pri poučevanju uspešen, če bo zasedel to mesto. Zaradi 

predpostavke, da ima učitelj vednost, se učitelj učencu kaže kot ljubezni vreden, kar pri učencu 

vzpostavlja željo po znanju in učenju.   

Ugotavljamo, da mora učitelj nujno analizirati svoja vzgojna dejanja oz. jih reflektirati. Vendar 

pa refleksija ravnanj z vidika »zavesti« velikokrat ni dovolj. Magistrsko delo zastavlja 

vprašanje, ali oziroma kako naj bi učitelj reflektiral nezavedna vodila lastnih ravnanj, kar je 

nenazadnje vprašanje o osebni analizi učiteljev, ki kot individualna osebna odločitev ostaja 

odprt problem. V tej točki z opravljeno raziskavo učitelje opozarjamo na vzajemne vplive 

nezavednega pri procesih vzgoje in izobraževanja ter jih ozaveščamo o pomembnosti 

odkrivanja lastnega nezavednega.  

 

Ključne besede: transfer, psihoanaliza, šola, vzgoja, učitelj. 



 
 

ABSTRACT 

CONCEPTUALIZATION OF TRANSFERENCE BETWEEN THE TEACHER AND 

THE LEARNER 

The theoretical research of the master’s thesis discusses the conceptualization of transference 

between the teacher and the learner drawn from the transference relationship between the 

analyst and the analysand based on psychoanalysis. The thesis shows the reasons for the 

emergence of transference, the establishment of a transference relationship between the analyst 

and the analysand and between the teacher and the learner. Both common positions and the 

differences between psychoanalysis and education are also described. The question is whether 

and how the chosen academics in the field of philosophy of education addressed the relationship 

that is described with the concept of transference in psychoanalysis, but also how the analyst 

and the teacher can identify the unconscious processes that affect analysis or education. The 

first part defines the concept of transference as identified by Freud, Lacan and some other 

psychoanalysts. However, the second part discusses the conceptualization of transference 

between the teacher and the learner.  

The research shows that there is a connection between the psychoanalytic notion of a father and 

the emergence of transference. The transference between the teacher and the learner emerges 

when the teacher takes the position of a “father figure”, a position in the structure of speech that 

allows the introduction of the Symbolic Order. According to Lacan, this presents the Ego Ideal 

and a point of symbolic identification. However, symbolic identification is an important process 

through which the learner can internalize the rules or the Symbolic Order, whereas the teacher 

can have an influence on the learner through the internalized social norms. A successful 

completion of this process is crucial for the establishment of autonomy, responsibility and 

freedom, which go hand in hand with an individual’s personal development.  

The transference is also related to knowledge and for this purpose, Lacan uses the concept of 

the “subject supposed to know”. The teaching can therefore be successful if the teacher follows 

this process. In addition, because the learner assumes that the teacher possesses a depth of 

knowledge, the teacher seems to be worthy of being loved and this creates the desire to acquire 

knowledge and learn. 

We note that the teacher should analyse and reflect their educational activities. Nevertheless, 

the reflection of actions in terms of “consciousness” is often not enough. The master’s thesis 

raises the question of how the teacher should reflect the unconscious part of their own actions. 

This relates to the teacher’s personal analysis and remains an open problem due to the individual 



 
 

and personal nature of the decision. In line with the conducted study, the attention of teachers 

should be drawn to the reciprocal impact of the unconscious regarding educational actions and 

to the importance of exploring their own unconscious. 

  

Keywords: transference, psychoanalysis, school, education, teacher. 
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1 UVOD  
 

Sigmund Freud poleg poklicev vladarja in zdravnika/analitika poklic učitelja1 označi za enega 

izmed »nemogočih« poklicev. Pri vseh omenjenih poklicih gre za odnose med ljudmi, med 

katere pa se pogosto vmešajo transfer in učinki nezavednega. V magistrskem delu sta v ospredju 

dva izmed treh: na eni strani poklic analitika in s tem psihoanaliza, na drugi pa poklic učitelja, 

s tem pa poučevanje oz. vzgajanje. Medtem ko je vzgoja eden izmed človekovih najstarejših 

načinov za oblikovanje bodočih generacij in ohranjanje določene družbe, je psihoanaliza 

vzniknila kot teorija, s katero naj bi lažje in bolje razumeli človekovo obnašanje, delovanje. 

Čeprav se zdi, da si obe prizadevata za podoben namen, pa se psihoanaliza in vzgoja glede na 

svoje metode in cilje zelo razlikujeta (Bettelheim, 1969). Kar jima je skupno, je transferno 

razmerje.   

Pojav transferja ima že dolgo zgodovino (moč ga je pokazati že v Platonovem dialogu 

Simpozij), a kljub temu ga je konceptualno utemeljil šele psihoanalitik Sigmund Freud, 

nadgradil pa Jacques Lacan. Temu so sledili mnogi psihoanalitiki, ki se vzniku transferja med 

lastno klinično prakso niso mogli izogniti. Na področju psihoanalize je tako pojav in koncept 

transferja dodobra raziskan. Ena izmed prvih, ki je izsledke psihoanalize in konceptualizacije 

transferja prenašala v vzgojo in izobraževanje, je bila Freudova hči Anna. Izkazalo se je, da 

poklic analitika in učitelja nista združljiva v smislu, da bi analitik lahko poučeval analizanta oz. 

učitelj analiziral svoje učence. A če bo učitelj razumel koncepte kot so »subjekt, za katerega se 

predpostavlja, da ve«, transferna ljubezen, veliki Drugi, želja, vednost, bo tudi lažje razumel 

svojo vlogo pri procesih vzgoje in izobraževanja.  

Namen magistrskega dela je raziskati in opredeliti pojav transfernega razmerja med učiteljem 

in učencem z ozirom na transferno razmerje med analitikom in analizantom v psihoanalizi. 

Fenomen transferja sem izbrala zato, ker se mi zdi pomembno, da učitelj razume, da pri 

poučevanju ne gre zgolj za posredovanje določenega znanja, ampak za nekaj več. Gre (tudi) za 

prenos, tj. transfer, ki poteka na nezavedni ravni in povzroča, da ima poučevanje tudi vzgojne 

učinke. Določen del transfernih učinkov pa je lahko tak, da deluje mimo učiteljeve ali učenčeve 

intencionalnosti in ima lahko pozitivne, pa tudi negativne učinke.  

                                                           
1 V besedilu uporabljamo moški slovnični spol, ki ga dojemamo spolno nezaznamovano. To pomeni, da zapisana 

oblika zajema tako analitike/analitičarke, analizante/analizantke, učitelje/učiteljice, učence/učenke. 
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Glavni cilj raziskave je bil opredeliti pojav transferja med učiteljem in učencem. Znotraj tega 

cilja sem želela ugotoviti, zakaj vznikne transfer, kako se vzpostavi transferni odnos med 

analitikom in analizantom ter med učiteljem in učencem, kaj je skupnega in kaj različnega  

psihoanalizi in vzgoji. Vprašala sem se, ali so oziroma kako so izbrani teoretiki s področja 

filozofije edukacije obravnavali odnos, ki ga psihoanaliza tematizira s konceptom transferja, in 

kako naj analitik in učitelj odkrivata nezavedne procese, ki vplivajo na procese analize oz. 

vzgoje in izobraževanja.  

Magistrsko delo je plod teoretske raziskave literature, ki na način deduktivne analize in 

argumentacije obravnava koncept in pojave transferja na področju psihoanalize ter vzgoje in 

izobraževanja. Viri raziskave so tudi praktični primeri na osnovi psihoanalitične literature ter 

primeri iz filma Zboristi (Barratier, 2004). 

V magistrskem delu sem predstavila, kako različni teoretiki pojmujejo in opisujejo transfer v 

psihoanalizi, začenši z njegovim utemeljiteljem Freudom. Posebej me je zanimala 

konceptualizacija transferja pri Lacanu in nekaterih drugih psihoanalitikih, nato pa sem 

natančneje obravnavala transferno razmerje med učiteljem in učencem.  

Ker je ravno od poteka transfernega razmerja odvisno, kako uspešen bo učitelj pri svojem delu, 

je zelo pomembno, da zna odkrivati nezavedne procese, ki vplivajo na procese vzgoje in 

izobraževanja.   



3 

 

2 KONCEPTUALIZACIJA TRANSFERJA PRI FREUDU 
 

Pojem transferja ima sicer dolgo zgodovino, a ga je kot takšnega konceptualno utemeljil šele 

Sigmund Freud, ki je transfer postavil v sam center svoje psihoanalitične tehnike. Da bi pojav 

transferja lahko razumeli, je smiselno, da uvodoma pojasnimo, kaj je psihoanaliza.  

 

2.1. PSIHOANALIZA IN ZGODNJI ZAMETKI KONCEPTA 

TRANSFERJA  
 

Pri svojem kliničnem delu je Freud sprva uporabljal katarzično metodo, ki jo je odkril Josef 

Breuer. Z njim je Freud sodeloval pri obravnavi pacientke Berthe Pappenheim, znane pod 

psevdonimom Anna O. Primer je vodil do ugotovitev, ki so pomembno vplivale na  kasnejši 

razvoj psihoanalize: »Ugotovili smo namreč, sprva na naše veliko presenečenje, da so 

posamični histerični simptomi, če nam je uspelo popolnoma jasno prebuditi spomin na sprožilni 

dogodek, s tem oživiti tudi spremljajoči afekt, in če je pacient potem dogodek opisal do največje 

mogoče podrobnosti in afekt izrazil z besedami, nemudoma in za vselej izginili.« (Breuer in 

Freud, 2002, str. 40). Metoda katarze je temeljila na hipnozi, v kateri je analitik pacienta spravil 

v psihično stanje, enako tistemu, v katerem se je prvič pojavil njegov bolezenski simptom. V 

tem stanju so pacienta spremljala intenzivna čustva, na dan so vreli spomini in impulzi, ki so 

bili davno izrinjeni iz zavesti. Pacient je o vsem naštetem govoril zdravniku, s tem pa je zdravil 

svoj simptom in njegovo ponavljanje. Breuer je z metodo katarze sicer ozdravil Anno O., a 

metoda  je imela le začasno uspešne rezultate. Kasneje sta s Freudom ugotovila, da je mogoče 

natanko isti postopek uporabiti tudi brez hipnoze in da je ob »zavestni prisotnosti« analizanta 

tehnika še učinkovitejša. Da bi »markirala« svoje odkritje, sta od Anne O. same prevzela izraz 

talking cure (zdravljenje z govorjenjem) in humoristično oznako chimney-sweeping (čiščenje 

dimnika), ki se prakse psihoanalize do določene mere drži še danes (Komel, 2008).  

V Študijah o histeriji Freud svojo metodo še vedno imenuje katarzična, čeprav ponekod že 

govori o psihični analizi. Bistveno sestavino katarzične metode, hipnozo, je leta 1892 pričel 

nadomeščati z metodo koncentracije, ki jo je uporabil na pacientki Elisabeth von R. Tudi to je 

kmalu opustil, sočasno pa je začel za svojo metodo uporabljati termin psihoanaliza (Lešnik v 

Freud, 2001).  

Pri psihoanalizi zdravljenje ne temelji niti na hipnozi niti na koncentriranju, ampak na pogodbi 

med zdravnikom analitikom in oslabljenim jazom bolnika – slednji obljubi, da bo popolnoma 
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iskren, kar pomeni, da bo dal na razpolago vso snov, ki mu jo nudi njegovo samozaznavanje, 

analitik pa mu zagotovi najstrožjo diskretnost in mu nameni svoje izkustvo pri razlagi gradiva, 

na katerega vpliva nezavedno. Vzpostavi se t.i. temeljno pravilo psihoanalize, ki analizanta 

obveže, da brez kritike izreče vse, kar mu pride na misel. A pri tem ne gre zgolj za pacientovo 

podajanje gradiva in analitikovo prevajanje le tega, ampak še za marsikaj drugega (Freud, 

2013). Miller (1983) pravi, da analitik izvaja pritisk na pacientovo nezavedno že samo s tem, 

ko ga posluša, in da pacient za analitika nikoli ne govori kar si že bodi – prav nasprotno, 

analizantovo podajanje prostih asociacij privede do tistih področij libida, ki veljajo za skrita in 

odmaknjena.  

V psihoanalitični praksi je Freud zaznal, da je paciente izredno težko pripraviti do tega, da 

spregovorijo o svojih bolečih in neprijetnih spominih – ta pojav je poimenoval odpor in ga 

povezal s potlačitvijo, zaradi katere simptomi prekrivajo te spomine (Lešnik v Freud, 2001). 

Odporov je v analitičnem zdravljenju precej, vsi pa imajo isti namen – zaščititi potlačeno 

nezavedno.  

Freud se je poglobljeno posvetil temu, kako premagati odpor pacienta do tega, da sprejme 

interpretacijo svojih lastnih simptomov s strani drugega, ki se mu je zaupal v zdravljenje na 

podlagi njegovega strokovnega znanja (Komel, 2008). Za premagovanje takšne vrste odpora je 

potrebno nekaj več kot samo vednost: »Poleg intelektualnih motivov, ki jih pritegnemo, da bi 

premagali odpor, bomo le redkokdaj lahko shajali brez afektivnega dejavnika, osebnega vpliva 

zdravnika, in v številnih primerih bo le-ta zmožen premagati odpor.« (Breuer in Freud, 2002, 

str. 325). Tako Freud koncept transferja posredno omenja že v Študijah o histeriji, v delu z 

naslovom O psihoterapiji histerije, kjer sicer razgrinja svoje teoretske poglede na histerijo, 

hkrati pa kaže na »vlogo afekta ljubezni v vsakršni psihoterapevtski praksi.« (Komel, 2008, str. 

98). 

Ravno ta »afektivni dejavnik« Freud kasneje poimenuje transfer in ga natančneje opredeli v 

delu Interpretacija sanj, v katerem sicer koncept transferja razume še povsem preprosto kot 

prenos nekega smisla (Robertson, 1999). V mislih ima predvsem neko delo premeščanja afekta 

z neke nezavedne predstave, sedeža nezavedne želje na neko aktualno predstavo (Lešnik v 

Freud, 2001). Transfer se tako kaže v odgrinjanju analizantove želje, skrite v vsebini njegovih 

sanj. Kljub dokaj vsakdanjemu pojmovanju koncepta transferja v tem inavguralnem 

psihoanalitičnem delu, pa se pomembno spremeni cilj psihoanalize: ta ni več golo spominjanje, 

ampak je ob učinkih dogodkov potrebno upoštevati tudi učinke želje.  
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Freud v primeru zdravljenja pacientke Dore spozna, da je transfer ključen za psihoanalizo in da 

mora biti zdravnik analitik nanj dobro pripravljen. Da bi o pojavu transferja poučil bodoče 

kolege analitike, v Spisih o psihoanalitični tehniki poda svoja opažanja, »zakaj se med 

psihoanalitičnim zdravljenjem nujno vzpostavi transfer in kako pride do njegove znane vloge 

med obravnavo.« (Freud, 2014, str. 92). Freud v teh spisih razvije tri oblike transferja: transfer, 

identificiran s funkcijo ponavljanja, transfer, identificiran z odporom, in transfer, identificiran 

s sugestijo (Miller, 1983).  

2.2. TRANSFER, IDENTIFICIRAN S FUNKCIJO PONAVLJANJA  
 

Pojem transfer Freud prvič uporabi v delu Interpretacija sanj, kjer se kaže kot pojav, 

identificiran s funkcijo ponavljanja.  

Svojo prvo fazo psihoanalitičnih raziskovanj je Freud utrdil z obravnavo sanj – najbolj znan 

primer je obravnava njegovih lastnih sanj o Irmini injekciji. Misli, ki v spanju ostanejo prisotne 

kot preostanek dnevnega dela, se ponoči povežejo z nezavedno željo, ki je običajno potlačena 

in izključena iz zavestnega bivanja. S takšno povezavo misli dobijo nezavedno podporo, znova 

lahko postanejo dejavne in se v zavesti pojavijo v obliki sanj. V takšni interpretaciji sanj je 

transfer zgolj nek prenos, pot do nezavednega materiala. Opira se na nezavedno željo, ki 

dnevnim ostankom podeli drugačen, nov pomen. Ta pomen se ponavlja, skozi to ponavljanje 

pa se nezavedno oprijema določene manifestne oblike sanj. Freud tu govori o transferju kot o 

prenosu smisla, premestitvi, načinu, kako želja uporabi forme, ki so ji povsem tuje, se jih 

polasti, vanje infiltrira in jih opremi z novim pomenom (Miller, 1983). Prvi freudovski koncept 

je »splošni proces nezavednih tvorb – sanj, spodrsljajev, šal – način, kako se želja maskira in 

se obesi na označevalce, ki so kot taki brez pomena. To je zelo splošno pojmovanje transferja.« 

(Miller, 1983, str. 76).  

Od primera pacientke Dore naprej se uveljavi natančnejši freudovski pomen transferja, tj. 

transfer v psihoanalitičnem smislu, ki nastane, ko se želja pripne na samega analitika, torej ko 

analizant svojo željo naslovi na analitika. Želje ne naslovi na osebo analitika, ampak zgolj na 

označevalca analitika. Takšen koncept transferja ima dva aspekta: prvi je aspekt, preko katerega 

se transfer identificira z nezavednim ponavljanjem, drugi je aspekt, preko katerega se, 

nasprotno, identificira z odporom (z drugim aspektom se ukvarjamo v naslednjem podpoglavju) 

(Miller, 1983).  Transfer se v analitični situaciji identificira s funkcijo ponavljanja na sledeč 

način: »V vsakem človeku se na podlagi vpliva prirojene zasnove in tega, kar je nanj vplivalo 

v otroštvu, izoblikuje določen, njemu lasten način, kako zadovoljuje svoje gone. Vse to se 
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združi v nekakšen kliše (ali tudi več klišejev), ki ga človek v življenju praviloma ponavlja, na 

novo odtiskuje, kolikor mu to pač dopuščajo zunanje okoliščine.« (Freud, 2014, str. 92). 

»Transfer je tisti trenutek, ko se v te klišeje ujame psihoanalitik, trenutek, v katerem libidalni 

naboj vključi zdravnika v eno tistih psihičnih serij, ki si jih je pacient ustvaril v teku svojega 

življenja.« (Miller, 1983, str. 80). Analitik je tako identificiran s podobo matere, brata, očeta, 

transfer pa je v tem oziru imaginarna utvara, blodnja, nekaj, kar ni racionalno.  

V spisu Spominjanje, ponavljanje, predelava, ki je pomemben zaradi prvih omemb konceptov 

»prisila ponavljanja« in »predelava«, Freuda zanima odnos prisile ponavljanja do transferja in 

odpora. Opazi, da je transfer sam del ponavljanja, ponavljanje pa je transfer pozabljene 

preteklosti ne samo na zdravnika, ampak tudi na ostala področja trenutne situacije (Freud, 

2014). Ko analitik pacientu naloži temeljno psihoanalitično pravilo, analizant svoje potlačeno 

nezavedno brani s številnimi odpori. Večji kot je odpor, toliko bolj ponavljanje nadomesti 

spominjanje. Kaj pa analizant sploh ponavlja oz. uprizarja? Ponavlja vse, kar je iz virov 

njegovega potlačenega že prodrlo na površino, ponavlja svoje inhibicije in nazore, svoje 

patološke značajske poteze. Glavno sredstvo za ukrotitev analizantove prisile ponavljanja in za 

preoblikovanje te prisile v motiv spominjanja je uporaba transferja. Analitik mora transfer 

obrniti v vzvod za zdravljenje. Freud (2014) pravi, da mora analitik transfer razkriti kot torišče, 

kjer se lahko analizant izraža v popolni svobodi. Od njega mora zahtevati, da razkrije vse, kar 

se skriva v patogenih gonih njegovega duševnega življenja. Če pacient pokaže sodelovalni 

odnos in spoštuje eksistenčne pogoje obravnave, lahko analitiku uspe, da analizantovim 

bolezenskim simptomom dodeli nov transferni pomen, da njegovo navadno nevrozo nadomesti 

s transferno, ki pa je naposled ozdravljiva s terapevtskim delom. V praksi to pomeni, da 

zdravnik analizantu razkrije in razodene še neznani odpor. Nato mora analizantu dati dovolj 

časa, da o odporu premisli, se vanj poglobi, ga predela in končno tudi premaga. Šele na tej točki 

lahko analitik in analizant skupaj odkrijeta potlačene vsebine, ki hranijo odpor (Freud, 2014).  

2.3. TRANSFER, IDENTIFICIRAN Z ODPOROM 
 

Drugi vidik psihoanalitičnega koncepta transferja je transfer, identificiran z odporom, in je 

nasproten transferju, identificiranemu s funkcijo ponavljanja. Analitikov pritisk na analizanta 

je za Freuda nujno sorazmeren z določenim odporom (Miller, 1983). Kar bega Freuda, je 

»uganka, zakaj se transfer v analizi zoperstavi obravnavi kot najmočnejši odpor, medtem ko 

mu je sicer treba priznati, da je izven analize nosilec zdravilnega učinka in pogoj dobrega 

izteka.« (Freud, 2014, str. 94).  
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Zdi se smiselno, da se na tem mestu najprej vprašamo, zakaj vznikne transfer in kako se 

transferni odnos med analitikom in analizantom sploh vzpostavi.  

Za vsako psihonevrotično bolezen je značilna t.i. introverzija libida2. Pri tem se zaveden delež 

libida, obrnjen k realnosti, zmanjša, poveča pa se nezaveden delež libida, ki oskrbuje pacientove 

osebne fantazije. Freud (2014) zapiše, da se je libido s tem vrnil v regresijo in oživil infantilne 

podobe. Naloga analitičnega zdravljenja je, da poišče libido in ga naredi ponovno dostopnega 

zavesti. A da bi se to zgodilo, »mora izbruhniti boj; vse sile, ki so povzročile regresijo libida, 

se bodo kot »odpori« dvignile proti temu vdoru, da bi ohranile novo stanje.« (Freud, 2014, str. 

96). Obstajata dva izvora odporov: prvi je v tem, da introverzija libida korelira z zunanjim 

svetom, drugi pa v tem, da libido privlačijo tisti deleži kompleksa, ki pripadajo nezavednemu, 

regresija pa se pojavi, ker realnost popusti. Analiza se bori z odpori obeh izvorov – premagati 

mora privlačnost nezavednega in odpraviti potlačitve nezavednih gonov ter njihovih produkcij. 

»Odpor spremlja obravnavo na vsakem koraku; vsaka posamezna asociacija, vsako dejanje 

bolnika v obravnavi mora računati na odpor, saj se kaže kot kompromis med silami, ki težijo k 

okrevanju, in že navedenimi silami, ki se okrevanju upirajo.« (Freud, 2014, str. 96).  

Transfer vznikne, ko se zaradi analitičnega raziskovanja patogenega kompleksa k njegovim 

koreninam v nezavedno analitik znajde na področju, »kjer je odpor tako očiten, da se bo morala 

naslednja asociacija ozirati nanj in izraziti kot kompromis med zahtevami odpora in zahtevami 

raziskovalnega dela.« (Freud, 2014, str. 97). Freud tu naredi pomemben korak v svoji 

konceptualizaciji transferja. Psihoanalitik postane ena od tvorb nezavednega, ali kot zapiše 

Miller (1983, str. 78): »Rečemo lahko, da je analitik kot označevalec del psihične ekonomije 

pacienta – prav to je odkritje transferja. V psihični ekonomiji je mesto, ki ga zavzame analitik.« 

Analitik postane del analizantovega nezavednega. Pojav transferja nakazuje, da je nezavedno 

dotaknjeno, to pa se najbolj izrazito vidi v kršenju temeljnega psihoanalitičnega pravila, tj. z 

analizantovim molkom, ki pa razkrije, da ta misli na analitika. Gonilo zdravljenja postane boj 

med analizantovim libidom in analitikovo zahtevo. Transfer se sprva vedno kaže kot 

najmočnejše orožje odpora, vendar tega ni mogoče razumeti brez da bi opozorili na razliko med 

pozitivnim in negativnim transferjem.  

 

Pozitivni transfer je transfer prijaznih in nežnih čustev ter njihovih derivatov v nezavednem. Ta 

praviloma izhajajo iz erotičnih virov, saj naj bi bili vsi naši čustveni odnosi povezani s 

                                                           
2 Sicer Jungov izraz.  
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seksualnostjo, osebe iz naše realnosti, ki jih spoštujemo, pa so v našem nezavednem lahko še 

zmeraj seksualni objekti (Freud, 2014). Pozitivni transfer je potrebno razlikovati od erotično 

obarvanega transferja – erotično obarvan transfer je običajno samo pokazatelj potlačene travme 

in v analizi služi kot sredstvo odpora. V psihoanalitični situaciji pride v poštev samo transfer 

prijaznih čustev in simpatije, medtem ko je erotičnega potrebno celo preganjati (Miller, 1983). 

 

Drugi pol predstavlja negativni transfer, transfer sovražnih čustev. Pri ozdravljivih oblikah 

nevroz obstaja sočasno s pozitivnim transferjem, pogosto je naravnan na isto osebo. Za 

nevrotične osebe je značilna visoka stopnja takšne ambivalentnosti, analitik pa mora biti precej 

spreten, da preseže negativni transfer in ga spremeni v pozitivnega. V kolikor tega ne doseže, 

vpliv na zdravljenje ni možen in psihoanalitična obravnava se zaključi. To pa nikakor ni cilj 

zdravljenja. Analizirati transfer pomeni odpraviti negativni transfer in vzdrževati prijaznega. 

»To omogoča, da na pacienta delujemo s sugestijo, tako pa seveda pridemo do tretje oblike 

transferja, to je transferja, identificiranega s sugestijo.« (Miller, 1983, str. 82). 

2.4. TRANSFER, IDENTIFICIRAN S SUGESTIJO 
 

Freud se zdravljenja svojih pacientov loteva na povsem drugačen način, kot to počnejo 

zdravniki v zavodih za mentalno zdravljenje; ti se posvečajo zgolj simptomatiki in simptome 

»zdravijo«  s pomočjo zdravil. Freud se s psihoanalizo želi dokopati globlje – išče vzroke za 

bolezen, na katero sicer kažejo simptomi. Takšno zdravljenje zahteva trajnost, zato je 

pomembno, da analitik številnim odporom navkljub zadrži analizanta v analitičnem procesu 

tako dolgo, dokler ta odporom ne nadvlada. Nemalokrat se zgodi, da se v analizi pojavi 

negativen transfer, ki ga je mogoče zmanjšati oz. nanj vplivati s pomočjo sugestije.  

Freudova zamisel je, da je rezultat psihoanalize osnovan ravno na sugestiji, razume pa jo kot 

»vplivanje na osebo s pomočjo transfernih pojavov, ki so možni pri tej osebi.« (Freud, 2014, 

str. 99). Analitik mora s svojimi sugestijami preoblikovati analizantova sovražna čustva v 

prijazna, pozitivna, na analizanta pa mora vplivati tako, da transfer postane odpor, ki je 

pomemben vzvod za odpravilo potlačitev. Miller (1983) pravi, da med transferjem in sugestijo 

obstaja neke vrste ekvivalenca in tudi razlika, ki pa jo je težko razumeti. To napetost med obema 

konceptoma sicer razloži Lacan z novo teorijo o transferju, a s tem se bomo ukvarjali nekoliko 

kasneje.  

Sugestivna metoda vzpostavi stanje, v katerem se psihoanaliza lahko nadaljuje. Pomembno je 

poudariti, da analitik s svojimi sugestijami ne išče potlačenega materiala v nezavednem. Takšno 
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funkcijo je sugestija opravljala pri katarzični metodi, pri psihoanalizi pa je v ospredju zgolj in 

samo njen vpliv na pacienta.   

Do sedaj smo se ves čas ukvarjali samo z analizantovimi čustvi. Kaj pa se zgodi, če se na 

transfer odzove tudi analitik s svojimi čustvi? V takšnih primerih se pojavi nasproten transfer, 

imenovan kontratransfer. Ker se ta lahko pojavi kot posledica transferne ljubezni, bomo oba 

omenjena koncepta obravnavali v naslednjem podpoglavju.  

2.5. TRANSFERNA LJUBEZEN IN KONTRATRANSFER  
 

Če je Freudovo prvo odkritje odkritje nezavednega, potem je njegovo drugo odkritje to, čemur 

pravimo transfer. »Kar si predstavljamo, ko govorimo o transferju, je konec koncev prav 

transferna ljubezen: če o nekom, ki je v analizi, rečemo, da transferira, ponavadi mislimo prav 

na njegove občutke do analitika.« (Silvestre, 1987, str. 17). Freud je sprva transferno ljubezen 

enačil s ponavljanjem, ki ga proizvaja nezavedno. Sklepal je tako: »če analizant ljubi svojega 

analitika, je to zaradi tega, ker ga ima – na primer – za mater ali očeta, ki jo/ga je imel rad.« 

(prav tam, str. 17). Če bi bilo to sklepanje pravilno, bi lahko analitik analizantu pojasnil, da ni 

njegov oče/mater in težava bi se rešila. Nadalje Freud odkrije, da se ljubezen med zdravljenjem 

pojavi kot odpor.  

V spisu Opombe o transferni ljubezni Freud opozarja na eno izmed specifičnih analitičnih 

situacij, ki je pomembna zaradi svoje pogostosti in je izrednega teoretskega pomena. Govori o 

primeru, v katerem ženska pacientka nakazuje oz. neposredno izrazi, da se je zaljubila v svojega 

zdravnika analitika. Čeprav se situacija na prvi pogled zdi mučna in komična, kot pravi Freud, 

pa je v svojem bistvu zelo zapletena. Ravno zaradi svoje specifičnosti bi morala biti diskusija 

o njej ena izmed glavnih potreb analitične tehnike (Freud, 2014). 

Zdravnik analitik, ki ga doleti zaljubljenost njegove pacientke, meni, da se situacija lahko 

razplete na dva načina: »redkejši je ta, da vse okoliščine omogočijo njuno trajno legitimno 

združitev, pogostejši način pa, da se zdravnik in pacientka razideta in opustita začeto delo, ki 

naj bi služilo ozdravitvi, a ga je zmotil nek elementaren dogodek.« (Freud, 2014, str. 153). V 

takšnem primeru bo pacientkino stanje slej ko prej zahtevalo ponovno analitično obravnavo in 

niti najmanjšega dvoma ni, da se bo zaljubila tudi v drugega analitika. Vzorec pacientkine 

zaljubljenosti se lahko ponavlja v nedogled, če se nanjo ne pogleda tako z vidika analitika, ki 

analizo izvaja, in pacientke, ki analizo potrebuje. Analitik mora spoznati, »da je pacientkino 

zaljubljenost vsilila analitična situacija […], pacientka pa je pred alternativo: bodisi se mora 
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odpovedati psihoanalitični obravnavi ali pa mora zaljubljenost v zdravnika sprejeti kot 

neizogibno dejstvo.« (Freud, 2014, str. 154).  

Pacientkina zaljubljenost ovira nadaljnjo zdravljenje, zato je izraz transfernega odpora. 

Ljubezenska zahteva je edino, kar ima pacientka pred očmi. Predaja se svoji zaljubljenosti in 

postane neuvidevna, njena nežna čustva izpuhtijo. Omenjeno nastopi ravno v trenutku, ko bi 

analitik moral od nje zahtevati, da se spomni ali prizna kakšen mučen ali močno potlačen 

dogodek svojega življenja. To kaže na to, da je bila zaljubljenost prisotna že prej, a jo je odpor 

zdaj začel izkoriščati za to, da bi se prekinilo njeno zdravljenje, vso zanimanje za analizo 

odvrnilo drugam, analitika pa spravilo v zadrego (Freud, 2014). Cilj ljubezni, porojene v 

analitični situaciji, je torej prekinitev analize na način obvladanja analitika s pacientkinim 

nezavednim.  

Da bi se zdravljenje nadaljevalo navkljub ljubezenskemu transferju in skozenj, Freud uvede 

»abstinenčno pravilo«, ki pravi, da analitik nikoli in nikdar ne sme sprejeti ali vračati ljubezni. 

Analitik mora premagati animalični del svojega jaza in nadaljevati z analizo, pacientki pa mora 

dopuščati, da ohranja pozitivna čustva, saj so ta gonilo pri delu in spremembah. »Za analizo sta 

enako pogubna tako uslišanje pacientkinega ljubezenskega hrepenenja kot njegova potlačitev. 

[…] Ljubezenski transfer ohranimo, vendar ga obravnavajmo kot nekaj nerealnega, kot 

situacijo, ki jo je treba v zdravljenju preboleti in speljati nazaj na njene nezavedne vire; 

pripomoči mora k temu, da tisto, kar je bolniku v ljubezenskem življenju najbolj skrito, privede 

do zavesti in ga s tem obvlada.« (Freud, 2014, str. 159).  

Nadalje v spisu Freud opozori, da obstajajo tudi ženske z elementarno strastjo, ki ne prenesejo 

nobenih nadomestkov, zato se ljubezenski transfer brez njegove zadovoljitve izkaže za 

neuspešnega. Pri takšni pacientki ima analitik na izbiro dvoje: ali vrniti ljubezen ali pa si 

nakopati močno sovraštvo zavrnjene ženske. »V nobenem od obeh primerov ne moremo 

zaslediti koristi za zdravljenje. Brez uspeha se moramo umakniti, pred nami pa bo ostal nerešen 

problem, kako je zmožnost za nevrozo združena s tako neuklonljivo potrebo po ljubezni.« (prav 

tam, str. 160).  

Miller (1983) sprašuje, kako se ta transferna ljubezen razlikuje od ljubezni v »življenju«3. 

Enako se je vprašal že Freud in pojasnil, da je transferna ljubezen umetna, ker jo izzove 

analitična situacija in jo stopnjuje odpor, poleg tega pa naj bi bila tudi veliko bolj nerazumna 

od »pristne« ljubezni. Millerju (1983, str. 84) se to ne zdi najbolj prepričljiva obrazložitev 

                                                           
3 Namenoma ne uporablja pojma »vsakodnevna ljubezen«, ker je mnenja, da se ljubezni pač ne vidi vsak dan.  
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razlike med ljubeznima: »Če si stvari ogledamo prav od blizu, ne moremo razločiti te transferne 

ljubezni od one prave. Težko bi jo razglasili za nepristno. Če je namreč ta transferna ljubezen 

zavezana ponavljanju, stereotipnim načinom obnašanja, ki so zapisani v subjektu in so 

pripravljeni, da se ob primerni priložnosti prebudijo, potem to velja za sleherno ljubezen. 

Nobene ljubezni ni, pravi Freud, ki bi ne imela svojega prototipa v otroštvu. Z drugimi 

besedami, ta ljubezen je končno enako resnična kot ona.«  

Transferna ljubezen je eden izmed ključnih konceptov v psihoanalizi in je nujno potrebna za 

samo zdravljenje. Od obeh akterjev v analitični situaciji zahteva skrbno in previdno ravnanje, 

saj pacientkina zaljubljenost v analitika ne izvira iz realnih čustev, ampak iz nezavednega, ki 

deluje na analitika z namenom, da bi se analiza zaključila. Transferna ljubezen se tako kaže kot 

odpor, ki ponuja dve možnosti: analitik lahko ljubezen vrne ali zavrne. Kljub temu, da si 

pacientka želi ozdraveti, njeno nezavedno nadvlada, a tu mora analitik delovati etično: 

»Pacientka se mora od njega naučiti premagovanja načela ugodja, odpovedi neposredni, vendar 

socialno neprilagojeni zadovoljitvi, in sicer v korist bolj oddaljene, morda sploh negotove, toda 

psihološko in socialno neoporečne zadovoljitve. Zato jo mora zdravnik peljati skozi pradobo 

njenega duševnega razvoja in na tej poti pridobi pacientka tisti presežek psihične svobode, 

zaradi katerega se zavestne duševne dejavnosti – v sistematičnem smislu – razlikujejo od 

nezavednih.« (Freud, 2014, str. 164). S tem se transferna ljubezen preoblikuje v pozitivni 

transfer in transferno nevrozo, ki je ozdravljiva.  

V primeru, da se zdravnik analitik odzove na pacientkino zaljubljenost in ji nežnosti vrača, 

povzroči pojav kontratransferja. Pojem kontratransferja je Freud razložil kot opis analitikovega 

nezavednega odgovora na analizantove nezavedne vsebine. V klinični situaciji je to 

zdravnikova komplementarna infantilna reakcija na pacientovo transferno vsebino (Praper, 

1999).  

Praper (1999) v svojem članku Transfer in kontratransfer v razvojni analitični psihoterapiji 

povzema Reicha (1951), ki je freudovski klasični pojem kontratransferja razširil na vnašanje 

vseh analitikovih nezavednih teženj in konfliktov v analitični proces, kar se odraža v njegovih 

tolmačenjih in tehnikah. S takšnim razumevanjem je kontratransfer poenoten s celotnim 

terapevtskim transferjem, s premeščanjem vsakršnih infantilnih seksualnih ali agresivnih 

impulzov na pacienta. Kontratransfer nekateri analitiki redefinirajo kot celoto analitikovih 

nezavednih reakcij na analizanta, še posebej na njegovo transferno vsebino (Laplanche in 

Pontalis, 1973 v Praper, 1999).  Upravičeno je trditi, da potemtakem na to lahko tudi analizant 

odreagira s kontratransferjem (Lagache, 1973 v Praper, 1999).  
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Pomembno je opozoriti, da je kontratransfer prav tako kot transfer neizogiben sestavni del 

analitične situacije in da kot tak nima patološkega izvora. »Če kontratransfer zajema celovito 

odzivanje terapevta na transfer pacienta in obratno, če je torej kontratransfer enega dinamično 

psihologična reakcija na transfer drugega v terapevtskem odnosu, potem lahko govorimo o 

nezavedni, dinamično uglašeni resonanci – o pravi psihoanalitični komunikaciji.« (Praper, 

1999, str. 74).  

Za našo raziskavo je bistvenega pomena ožja definicija kontratransferja (in k tej se nagiba tudi 

večina psihoanalitikov), ki pravi, da kontratransfer zajema analitikov infantilni, konfliktni, 

dinamični odziv kot reakcijo na analizantove transferne reakcije.  

Že Freud je opazil, da je vnašanje kontratransfernih reakcij v analitični proces lahko zelo 

nevarno in da omejuje sam proces zdravljenja. Da bi to preprečil, je analitike pozval k učni 

analizi oz. k izvajanju samoanalize.  

2.6. SAMOANALIZA, UČNA ANALIZA 
 

Zahteva, ki jo Freud (2014) postavlja analitikom je, da morajo ti prepoznati in obvladati 

»nasprotni transfer«. Ker se vsak psihoanalitik srečuje tudi z lastnimi kompleksi in notranjimi 

odpori, ki ga pri delu lahko omejujejo, je nujno, da opravlja samoanalizo. Analitiki, ki 

psihoanalizo že opravljajo, morajo tako skrbeti za svoje »očiščenje«, bodoči analitiki pa 

potrebujejo osebno analizo. Na osnovi zahteve po nadzoru nad kontratransfernimi reakcijami 

je Freud prvič spregovoril o pomembnosti drže psihoanalitika4 in to dokončno nadgradil z 

abstinenčnim pravilom.  

Vsak posamezen analitik mora svojo dejavnost začeti s samoanalizo in jo postopoma 

poglabljati, medtem ko pridobiva izkušnje pri svojih bolnikih. Tisti analitik, ki v lastni 

samoanalizi ne proizvede zase pomembnih rezultatov, se lahko takoj odpove delu 

psihoanalitika, saj ni sposoben analitično obravnavati svojih pacientov (Freud, 2014). A ravno 

pri svoji samoanalizi je Freud spoznal, da ta ni vselej ugodna. Poročila o pomembnih delih 

njegove samoanalize najdemo v pismih Fliessu, zlasti v pismih št. 70 in 71, obeh napisanih 

oktobra 1897. V enem izmed teh pisem zapiše: »Moja samoanaliza je še nadalje prekinjena. 

Uvidel sem, zakaj. Samega sebe lahko analiziram samo z objektivno dobljenimi znanji (kakor 

                                                           
4 Analitik je sprejemnik slišanega, zato predstavlja garanta smislu povedanega. Posedovati mora visoko stopnjo 

psihičnih normalnosti in korektnosti (te doseže s samoanalizo), imeti pa mora tudi določene sposobnosti in odlike, 

da lahko na analizanta enkrat deluje kot vzor, spet drugič kot učitelj. Analitični odnos mora temeljiti na 

resnicoljubnosti in vzajemnem zaupanju (Freud, 2014).  
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kakega tujca), prava samoanaliza je nemogoča, sicer ne bi bilo nobene nevrotične bolezni. Ker 

imam še kakšno uganko pri svojih primerih, me mora to zadrževati tudi v samoanalizi.« 

Podobno opaža tudi kasneje: »…pri samoanalizah je nevarnost nepopolnosti posebej velika. 

Prehitro se zadovoljimo z delnim pojasnilom, za njim pa odpor zlahka zadržuje tisto, kar je 

morda pomembnejše.« Zaradi teh nepopolnosti samoanalize je pomembna nadaljnja Freudova 

zahteva po praksi učne oz. didaktične analize. To vrsto analize izvaja nek drug analitik, prvi pa 

v njej privzame vlogo analizanta.  

Naloga analitika v samoanalizi in učni analizi je, da spozna svoje nezavedno, saj drugače pri 

svojem delu v analizo vnaša nove načine izbire in raznorazna popačenja, ki pa so lahko usodna, 

neugodna, celo škodljiva za sam razplet analize. S poznavanjem svojih kompleksov se lahko 

na omenjena načina »očisti« le-teh, s tem pa tudi bolje dojame, kar mu govori analizant. 

Zdravnik analitik mora nezavednemu, prejetemu od pacienta, posvetiti svoje lastno nezavedno, 

prav tako kot mora analizant upoštevati temeljno psihoanalitično pravilo in brez samokritike 

povedati vse, kar mu pride na misel. Svoje proste asociacije mora nizati brez kakršnegakoli reda 

in zadržkov, pri tem mu ne sme biti neudobno. Analitik pa mora izrečeno obravnavati brez 

cenzure, sicer analiza ne uspe (Freud, 2014).  

2.7.  KONEC TRANSFERJA, KONEC ANALIZE? 
 

Naslov podpoglavja nakazuje, da se s vprašanjem o povezavi med končnostjo transferja in 

končnostjo psihoanalize bližamo tudi h koncu raziskovanja konceptualizacije transferja pri 

Freudu. Poiskati moramo še odgovor na vprašanje, ali konec analize pomeni konec transferja 

oziroma ali konec transferja pomeni konec analize. 

Vprašanju, ali je analizo mogoče pripeljati do njenega konca, Freud odmerja prostor v enem 

izmed zadnjih strogo psihoanalitičnih tekstov, v spisu Končna in neskončna analiza, napisanem 

leta 1937. Svoja razmišljanja o zastavljenem tehničnem problemu začenja z opredelitvijo 

večpomenskega izraza »konec analize«. Prvi, praktični pomen, je jasen: analiza se konča, ko se 

akterja ne srečujeta več na analitičnih delovnih urah. Da bi se to zgodilo, morata biti izpolnjena 

dva pogoja: a) pacient ne trpi več zaradi svojih simptomov, premagal je svoje tesnobe in 

inhibicije, in b) analitik presodi, da je bolnik ozavestil toliko potlačenega, si pojasnil toliko 

nerazumljivega, premagal toliko notranjega odpora, da se ni potrebno bati ponovitve patoloških 

procesov. Če cilj ni dosežen zaradi zunanjih težav, ne govorimo o nedokončani, ampak o 

nepopolni analizi (Freud, 2014). Drugi pomen je zahtevnejši, ker se vprašamo, »ali je bilo 

vplivanje na pacienta prignano tako daleč, da nadaljevanje analize ne more obljubiti nobene 
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nadaljnje spremembe.« (Freud, 2014, str. 297). Ali lahko psihoanaliza razreši vse potlačitve, ki 

so se zgodile, ali lahko zapolni vse luknje v spominu?   

 

Za uspeh analitičnega prizadevanja Freud kot odločilne našteje tri momente: 1) vplivi 

travmatične etiologije, 2) relativna moč gonov, ki jih je treba obvladovati, in 3) vprašanje 

spremembe jaza. Ko analiza uspe premagati neko prisotno nevrotično motnjo in se ta kasneje 

ne ponovi ali je ne nadomesti neka druga, se analiza v nekem smislu konča. Etiologija takšne 

motnje je bila travmatična. Etiologija nevrotičnih motenj je običajno mešanica konstitucijskega 

in akcidentalnega momenta. O prvem govorimo, ko se premočni goni upirajo brzdanju s strani 

jaza, o drugem pa, ko gre za učinkovanje zgodnjih oz. prezgodnjih travm, ki jih nezreli jaz ni 

mogel obvladati. Travmatična etiologija je za analizo najugodnejša. V pretežno travmatičnem 

primeru bo analiza svoje delo opravila z odliko in le v takšnem primeru lahko govorimo o 

dokončno zaključeni analizi.  

Veliko več težav povzročata druga dva dejavnika, konstitucijska moč gonov in v obrambnem 

boju pridobljena sprememba jaza, ki lahko učinkovanje analize in njeno trajanje podaljšata v 

nedogled.  

Konstitucijski moment se navezuje na vprašanje, ali je možno, da trajno in dokončno rešimo 

nek gonski konflikt, da »brzdamo« gonske zahteve. Vse potlačitve se zgodijo v otroštvu, pri 

tem gre za »primitivne obrambne ukrepe nezrelega, šibkega jaza. V kasnejših letih ne pride več 

do nobenih novih potlačitev, temveč se stare ohranijo, jaz pa za obvladovanje gonov še naprej 

terja njihove usluge. Nove konflikte reši, kot pravimo, naknadna potlačitev.« (Freud, 2014, str. 

303). Analiza tako lahko odpravi nekatere potlačitve, a pojavijo se druge, trdnejše. Dosežek 

analitične terapije bi bila naknadna korektura izvornega procesa potlačitve in aktualizacija vseh 

gonskih konfliktov, bodisi v realnosti bodisi v transferju, a to je zelo težko: »Če gonski konflikt 

ni aktualen, če se ne izrazi, nanj tudi z analizo ni mogoče vplivati.« (Freud, 2014, str. 309). 

Ozdravitev tako uspe samo deloma, saj se analizi ne uspe dotakniti deležev starih mehanizmov. 

Na tem mestu ne moremo govoriti o končnosti analize, saj se ta ob vsakem aktiviranju latentnih 

konfliktov nadaljuje.  

Noben izmed treh momentov ni nov v Freudovi teoriji, a tretji moment, spremembe jaza, je v 

spisu Končna in neskončna analiza na novo opredeljen in kot tak ključen za vprašanje končnosti 

analize.  

V analitični situaciji se analitik poveže z jazom osebe-objekta, da bi uklonil neobvladane deleže 

onega. Normalen jaz je idealna fikcija. Vsak normalen človek je samo povprečno normalen, 

njegov jaz se v tem ali onem delu, v večji ali manjši meri približuje jazu psihotika. Freudu 
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oddaljenost od enega jaza in bližina drugemu jazu predstavlja provizorično mero za to, kar 

imenuje »sprememba jaza«. Te raznolike vrste in stopnje spremembe jaza so lahko izvorne ali 

pridobljene. S prvimi se že rodimo, povezane so z dedovanjem in imajo zato za raziskavo 

manjši pomen. Druge pridobimo z vzgojo v času razvoja. »Jaz poskuša od vsega začetka 

izpolniti svojo nalogo, da bi v službi načela ugodja posredoval med njegovim Onim in zunanjim 

svetom, da bi zavaroval Ono pred nevarnostmi zunanjega sveta. Če se v tem prizadevanju nauči 

biti defenzivno naravnan tudi do lastnega Onega in obravnava gonske zahteve kot zunanje 

nevarnosti, se to vsaj deloma zgodi zato, ker razume, da bi zadovoljitev gonov pripeljala do 

konfliktov z zunanjim svetom. Jaz se potem pod vplivom vzgoje navadi premestiti prizorišče 

boja od zunaj navznoter, obvladati notranjo situacijo, preden je postala zunanja, in pri tem 

večinoma postopa pravilno.« (Freud, 2014, str. 313). S postopki, imenovanimi »obrambni 

mehanizmi«, se jaz tako izogiba nevarnosti, tesnobi, neugodju. Najpogostejši obrambni 

mehanizem je potlačitev. Kot že vemo, se analizant na odkrivanje potlačenega nezavednega 

odzove z odpori, zato jaz zdravljenje obravnava kot novo nevarnost. Nastane odpor proti 

razkrivanju odporov in tako obrambni mehanizmi niso samo odpori proti ozaveščanju vsebin 

onega, ampak tudi odpori proti analizi nasploh in s tem proti ozdravljenju (Freud, 2014). 

Sklepamo lahko, da je »iztek analitičnega zdravljenja bistveno odvisen od tega, kako močno in 

kako globoko so ukoreninjeni ti odpori, ki povzročajo spremembe jaza.« (Freud, 2014, str. 318).  

Freud se nikoli ni posebej opredelil o končnosti analize: »Nimam namena trditi, da je analiza 

nasploh delo brez zaključka. Ne glede na teoretski pristop do tega vprašanja menim, da je 

končanje analize stvar prakse. […] Za cilj si ne bomo postavili, da obrusimo vse človeške 

posebnosti v prid shematični normalnosti, ali celo zahtevali, da »temeljito analizirani« ne sme 

občutiti nobenih strasti in razviti nobenih notranjih konfliktov. Analiza naj ustvari psihološke 

pogoje, ki so ugodni za funkcije jaza; s tem bi bila njena naloga opravljena.« (Freud, 2014, str. 

329).   

Kaj je s transferjem? Če je ena stran tista, ki omogoča analitično interpretacijo in je ključ do 

ozdravitve, je njegova druga stran tista, ki interpretacijo onemogoča, ne pa tudi konča. Komel 

(2008) zapiše, da je potrebno ločiti med transferjem kot »udejanjanjem nezavednega« in 

transferjem kot »odporom« in »zaprtjem nezavednega«. S tem se že pomikamo k  Lacanovi  

teoriji konceptualizacije transferja. 
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3 KONCEPTUALIZACIJA TRANSFERJA PRI LACANU 
 

Na fenomenološki ravni še razmejen freudovski koncept transferja je moral počakati vse do 

Jacquesa Lacana, ki je pojmovanja transferja poenotil in ogromno doprinesel k razumevanju 

transfernega odnosa ne le v psihoanalizi, ampak tudi v vzgoji.  

Preden je Lacan izdelal svojo teorijo, je transfer enačil s ponavljanjem. V tekstu iz leta 1953, 

Funkciji in polju govora in govorice v psihoanalizi, ki ga imenujemo »rimski govor«, Lacan 

zapiše, da prisila ponavljanja ne meri na nič drugega kot na historizirajočo časovnost izkušnje 

transferja (Lacan, 1994). Šele v delu Štirje temeljni koncepti psihoanalize se Lacan odvrne od 

omenjenega pojmovanja transferja in predpostavi štiri temeljne koncepte psihoanalize: 

nezavedno, ponavljanje, transfer in pulzija. Pri tem je najpomembnejše, da pojem transferja loči 

od pojma ponavljanja. Lacanova nova teorija želi odpraviti protislovnosti v Freudovem neredu 

in napraviti stičišče vseh teh pojmov (Miller, 1983). 

Za razumevanje Lacanove konceptualizacije transferja je potreben vpogled  v razvoj njegove 

teorije. V magistrskem delu bomo deloma sledili Dolarjevi razporeditvi faz Lacanove misli (1. 

imaginarno: 1936–1953, 2. simbolno: 1953–1964, 3. realno: 1964–1975), dodali pa ji bomo še 

četrto fazo, t.i. sintom: 1975–1981. Potrebno bo predložiti njegov nasledek temeljnega 

psihoanalitičnega pravila, kjer pravi, da je zdravljenje mogoče le s predpostavko, da je 

nezavedno strukturirano kot govorica (Lacan, 1996). Miller (1983) pravi, da je to osnovni 

gradnik Lacanove teorije. Temu bo sledilo bistveno poglavje za našo raziskavo in bo namenjeno 

konceptu »subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve«. Veliki Drugi, ljubezen in koncept želje 

so prav tako ključni pojmi.  

 

3.1. JACQUES LACAN 

 

Lacan (1901–1981) je študiral psihiatrijo in leta 1932 doktoriral na temo O paranoični psihozi 

v njenih odnosih z osebnostjo (De la psychose paranoïaque dans ses raports avec la 

personnalité). Svojo osebno analizo je opravil leta 1934 in s tem pridobil članstvo v Pariškem 

psihoanalitičnem združenju (SPP). Lacan se je v psihoanalizi uveljavil leta 1936 s svojim 

prispevkom Zrcalni stadij na kongresu Mednarodne psihoanalitske asociacije (IPA), ki se ga je 

udeležil tudi Sigmund Freud, a Lacana ni prišel poslušat (Hribar, 1995). »Lacanov prvi nastop 

v psihoanalitski areni je zelo pomemben zaradi tega, ker se je že tedaj postavil po robu 

naraščajočemu in čedalje bolj prevladujočemu toku t.i. ego-psihologije.« (Dolar, 1983, str. 43). 
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Svojo teorijo o zrcalnem stadiju otroka je Lacan izpopolnil v spisu Zrcalni stadij kot oblikovalec 

funkcije jaza (1949). Istega leta je postal tudi sodelavec Inštituta za psihoanalizo. Zaradi 

nenehnih trenj tako znotraj SPP kot v odnosu do IPA in kasnejše nezaupnice Lacanu kot 

predsedniku SPP-ja, so psihoanalitiki okrog Lacana ustanovili novo društvo Francosko 

psihoanalitsko združenje – Skupina za freudovske študije in raziskave. Združenje je svojo 

teorijo zasnovalo na Lacanovem delu Funkcija in polje govora in govorice v psihoanalizi ali 

t.i. »rimskem govoru.« Ta spis je prva prelomnica Lacanove misli in predstavlja prehod s faze 

imaginarnega k fazi, kjer je v ospredju simbolno (Hribar, 1995). Lacana je predvsem zanimalo, 

kako se lahko psihoanaliza kot praksa prenaša naprej. V Štirih temeljnih konceptih psihoanalize 

poudarek prenese na tretjo fazo, realno. S tem delom Lacan ustanovi Francosko psihoanalitsko 

šolo, ki se kmalu preimenuje v Pariško freudovsko šolo. Lacan s to šolo v nekaj letih pridobi 

svetovni sloves. »Leta 1969 v seminarju Hrbtna stran psihoanalize vpelje znamenite štiri 

diskurze: diskurz gospodarja, diskurz univerze, diskurz histeričarke in diskurz analitika.« 

(Hribar, 1995, str. 412). S seminarjem Še začne Lacan razvijati zadnjo, četrto fazo, imenovano 

sintom (Hribar, 1995). 

Kljub temu, da je bil Lacan soustanovitelj mnogih psihoanalitskih združenj in društev, težava 

ni bila v njegovem nespoštovanju predpisov glede števila in dolžine psihoanalitičnih seans 

(Dolar, 1983), ampak v dilemi, kdo lahko avtorizira analitika za njegovo delo in kako ga 

avtorizira (Lacan, 1996). Povod za mnoge škandale je bil ravno Freudov odgovor na to dilemo, 

in sicer didaktična analiza. Lacan se je zavedal nevarnosti, ki jih prinaša analiza oz. pozicija 

analitika na mestu »subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve«. Sebe na to mesto nikoli ni 

postavljal, saj je v njegovem spektru to mesto že bilo dodeljeno Freudu, ki je nesporna referenca 

njegove teorije. Lacan je mnenja, da se analitik avtorizira sam (Lacan, 1996).  

Znotraj neolacanovcev še vedno poteka spor, ne le glede dolžine seans med različnimi 

psihoanalitičnimi skupinami, ampak tudi glede promocije ali t.i. prehoda psihoanalitikov: »ali 

naj bo informativna in naj gradi na natančno predpisanih postopkih institucionalizacije ali 

performativna, kakršna je lacanovska, ki izhaja iz primata učitelja kot nosilca sokratovske 

resnice.« (Hribar, 1995, str. 413).  

3.2. IMAGINARNO 
 

Prva, imaginarna faza Lacanove misli je povzeta v njegovem spisu Zrcalni stadij kot 

oblikovalec funkcije jaza (1994). Zrcalni stadij predstavlja obdobje otrokovega razvoja od 

šestega do osemnajstega meseca starosti. V tem obdobju se otrok prične zanimati za svojo 
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podobo v ogledalu, za svoj imago (od tod tudi poimenovanje prve faze – imaginarno). Ta se 

prične fiksirati in s povzročanjem svojih gibov otrok prične ločevati svoj svet od okolja oz. od 

zunanjega sveta. Sprva ločuje svojo podobo zgolj od okolja v ogledalu, a hkrati preučuje tudi 

razmerje »med vsem tem virtualnim kompleksom in realnostjo, kar pomeni, da to razmerje že 

tudi podvaja.« (Hribar, 1995, str. 419). Otrok se identificira s podobo v podobi; ta identifikacija 

pa je bistvena za nastanek »ontološke strukture človeškega sveta. Gre za simbolno matrico, v 

kateri se jaz oblikuje, še preden se objektivira znotraj dialektičnega identificiranja z drugim in 

preden ga govorica vzpostavi kot subjekt, tj. kot refleksivno, pojmovno bitje.« (prav tam, str. 

419).  

 »Funkcija zrcalnega stadija se nam odslej kaže  kot poseben primer funkcije imaga, ki je v tem, 

da vzpostavi povezavo med organizmom in njegovo realnostjo ali, kot pravijo, med Innewelt in 

Umwelt.« (Lacan, 1994, str. 40). Z zrcalnim stadijem si je Lacan prizadeval razložiti, zakaj se 

otrok tako zelo zanima za svojo zrcalno podobo. Ta podoba je njegova, a hkrati je podoba 

nekoga drugega, saj je sam v razmerju do nje pomanjkljiv. Razmik povzroči, da se otrok s 

podobo identificira. Imaginarna odtujitev, torej dejstvo, da se identificiramo s podobo drugega, 

je konstitutivna za jaz. Takšen pristop do psihoanalize je Lacanu utrl pot, saj je z zrcalnim 

stadijem vprašanje jaza pojasnjeval precej drugače kot večina takratnih psihoanalitikov: »Po 

tem pojmovanju jaz ne enoti, niti ni enoten, pač pa je natanko »ropotarnica imaginarnih 

identifikacij«; te imaginarne identifikacije so tiste, ki v teku analitičnega zdravljenja druga za 

drugo prihajajo na dan.« (Miller, 1983, str. 16).  

V spisu Lacan ne govori o jazu kot subjektu, ampak kot o objektu zrcalne imaginarne 

identifikacije. Zrcalni stadij je bistven za določitev funkcije jaza. Ko se ta dovrši, otrok obrazec 

dualno imaginarnega razmerja s svojo zrcalno podobo prenese na razmerje z drugim. Svoje 

objekte prične konstituirati znotraj abstraktne ekvivalentnosti v konkurenci z drugimi. Ob tem 

pa se razvije želja kot želja Drugega. Vprašanje želje bo v nadaljevanju še pomembno za našo 

raziskavo.  

3.3. SIMBOLNO 
 

Simbolno je druga faza razvoja Lacanove teorije in je na sledi tekstu Funkcija in polje govora 

in govorice v psihoanalizi. Pri otroku se prehod iz imaginarnega na simbolno dogaja sočasno s 

premikom zrcalnega stadija k stadiju igre z motkom, ki se zgodi v poldrugem letu otrokove 

starosti. Igro z motkom je opisal Freud (2012a, str. 247): »Otrok je imel lesen motek, ki je bil 

ovit z vrvico. Nikoli mu ni prišlo na misel, da bi ga, recimo, vlekel za seboj po tleh, se torej z 
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njim igral kot z vozičkom, temveč je z veliko spretnostjo vrgel motek, ki ga je držal za vrvico 

čez rob svoje zastrte posteljice, tako da je izginil v njej, ob tem izrekel svoj pomenljivi o-o-o-

o, zatem pa z vrvico spet potegnil motek iz postelje in ga zdaj ob njegovi ponovni pojavitvi 

pozdravil z radostnim »Tu« [»Da«]. Taka je bila torej ta igra v celoti, izginotje in vrnitev, le da 

smo bili večinoma deležni zgolj prvega dejanja, ki ga je samega zase neutrudno ponavljal kot 

igro, četudi je bilo drugo dejanje nedvomno povezano z večjim ugodjem.« Otrok je v tej 

preprosti igri fort/da na simbolni ravni uprizarjal prisotnost in odsotnost matere. S to igro se 

prične obdobje simbolnega.  

Lacanova teorija se začne z razločitvijo med simbolnim in imaginarnim. »Zares bi lahko rekli, 

da se Lacanov nauk začne z radikalnim ločevanjem med tem, kar pripada področju 

imaginarnega, in tem, kar pripada področju simbolnega. […] Hkrati s to razločitvijo vpelje 

Lacan razliko med jazom v njegovi imaginarni razsežnosti in med subjektom kot simbolnim 

členom – to je eden prvih terminov, ki jih, če že hočete, vpelje v Freuda, in obenem eden prvih 

terminov njegove algebre.« (Miller, 1983, str. 17).  

Lacanovo simbolno je precej razdelan pojem, gradita ga dve pobočji: pobočje govora in pobočje 

govorice. Pobočje govora funkcijo govora opredeljuje kot funkcijo posredovanja med subjekti. 

Tisto, kar je potlačeno, je pri psihoanalitičnem zdravljenju potrebno simbolizirati z govorom. 

»To je Lacan hotel reči, ko je zapisal, da je nezavedno neko cenzurirano poglavje subjektove 

zgodovine. Zdravljenje pa deluje tako, da nazaj podeli pomen tistemu, kar je subjektu v njegovi 

izkušnji postalo nepresojno.« (prav tam, str. 18). Ta ugotovitev Lacana pripelje do strukturiranja 

nezavednega kot govorice.  

Drugo pobočje, pobočje govorice, je simbolni red, »diakritična množica diskretnih, razločenih 

elementov« (prav tam), kar pomeni, da elementi prejmejo svojo vrednost v razmerju do drugih; 

sami na sebi nimajo smisla, oblikujejo se s prepleteno, artikulirano, avtonomno strukturo. Ta 

struktura nima svojega vira, ampak je tu že od vedno. To lahko najbolje razložimo, če si 

zamislimo majhne otroke, ki tvorijo oblike, ki so dokaj zapletene z vidika sintakse; ko jih 

pozneje želimo naučiti govoriti, jim pokažemo predmet in izgovorimo besedo, nato pa otroku 

povemo, da se temu predmetu reče tako. Pri tem ugotovimo, da si otroci govorice ne prisvojijo 

postopoma, ampak sami začnejo sestavljati pravila, saj so oblike, ki so s sintaktičnega gledišča 

zapletene, že od vsega začetka navzoče v njih. Subjekt strukture ne spremeni, ampak se ji 

podredi (Miller, 1983). Pobočje govorice je simbolni red, preko katerega se ljudje konstituiramo 

kot ljudje. Ravno preko govorice smo si v različnih medsebojnih odnosih, tj. vlogah.  
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Miller (1983) ugotavlja, da simbolno, ki je struktura v celoti, pri Lacanu deluje kot člen, 

katerega razmerje do subjekta se razlikuje od imaginarnega razmerja med jazom in drugim. V 

ta namen Lacan vpelje velikega Drugega, Drugega z veliko začetnico, ki se razlikuje od tistega, 

pisanega z malo, ki je recipročen in simetričen z imaginarnim jazom. Veliki Drugi ima 

pomembno vlogo v Lacanovi teoriji transferja, zato se mu bomo v nadaljevanju še natančneje 

posvetili.  

3.4. REALNO5 
 

Prehod iz imaginarne v simbolno fazo Lacan naznači z zamenjavo igre pred ogledalom z igro 

fort/da. Tretja faza, realno, reinterpretira igro fort/da: »Ko Freud doume, da gre v vnukovi igri, 

v ponavljajočem se fort-da, za ponavljanje, seveda lahko poudari, da otrok učinek tega, da je 

mati zginila, krpa tako, da sam postaja dejavnik, ki to zginevanje povzroča – toda ta pojav je le 

drugoten.« (Lacan, 1996, str. 60). Na začetku otrok ne usmerja pozornosti na vrata, skozi katera 

je mater odšla, tudi ne kaže pričakovanj, da bo mater pri teh vratih spet zagledal. Otrok najprej 

skrbno opreza za krajem, bdi na točko, kjer ga je mater zapustila, se umaknila od njega. »Zev, 

ki jo vpelje zaris te odsotnosti, ta vselej odprta zev povzroča nenehno opisovanje nekakšne 

sredobežne proge; v to progo pa ne pade drugi kot figura, v katero se projicira subjekt, pač pa 

prav ta motek, s katerim je subjekt povezan z vrvico, ki jo drži v roki – motek, v katerem se 

izraža tisto, kar se od subjekta v tej preizkušnji odtrga, v katerem se izraža to samo-pohabljenje 

subjekta, iz katerega bo kakor perspektivično izšel red pomnjenja. Ta igra z motkom je namreč 

subjektov odgovor na tisto, kar je materina odsotnost ustvarila na meji njegovega področja, ob 

robu zibke, namreč odgovor na jarek [fossé], in preostaja mu le še to, da ga igraje se preskakuje. 

[…] Ob tej igri nastane ena izmed prvih opozicij – da moramo subjekt postaviti prav v ta objekt, 

na katerega se ta opozicija dejavno nanaša, torej prav v ta motek. Temu objektu bomo pozneje 

dali njegovo lacanovsko algebrično ime – petit a.« (prav tam).  

Bistvena dejavnost same igre je ponavljanje. Za tem ponavljanjem se ne skriva otrokova 

zahteva ali potreba po materini vrnitvi, ampak otrokovo soočenje z materino odsotnostjo. 

Ponavljanje pomeni srečevanje z realnim, ki se vrača na svoje mesto tako, da se obenem izmika. 

Realno je onkraj Zakona simbolnega reda.  

                                                           
5 Realno in sintom, zadnji dve fazi v Lacanovi teoriji, nista toliko bistveni za našo raziskavo, zato ju bomo v 

magistrskem delu samo orisali ter izpostavili njune ključne lastnosti. V magistrsko delo smo ju uvrstili zaradi uvida 

v razvoj Lacanove misli.  
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V lacanovski teoriji je termin realno pomensko nasproten pojmu realnosti – ta je namreč 

temeljno fantazmatska. »Z izrazom realno najprej poimenuje zunanjost analitične izkušnje, a s 

pomočjo transformacije, ki je prav toliko topološka, kolikor je dialektična, Lacan realno bolj in 

bolj odkriva v središču te izkušnje. Realno je razsežnost tistega, kar v označevalčevi igri ne drsi 

in se tudi ne preobraža kakor podoba, temveč »se vrača vselej na isti kraj« – kakor zvezde in 

travme. Medtem ko se imaginarno navsezadnje podreja simbolnemu, pa se realno upira, udarja 

nazaj.« (Miller, 1983, str. 28). Realno je ne-možno in v celoti simbolnega odpira zev, mesto, ki 

pomeni, da je simbolno ne-celo. 

Žižek (1987) opozarja na paradoksno naravo realnega. Realno je izhodišče, podlaga procesa 

simbolizacije in hkrati izmeček samega procesa, preostanek, ki uide simbolizaciji. »Realno je 

polnost inertne prezence, pozitivnosti, v realnem nič ne manjka, tj. vanj vnese manko šele 

simbolizacija, hkrati pa je realno praznina, luknja sredi simbolnega, tj. sam manko, ki zeva sredi 

simbolnega, okoli katerega se strukturira simbolno; realno kot izhodišče, predpostavka, je 

polnost, pozitivnost brez manka, kot proizvod pa je praznina, ki jo obkroži simbolno.« (Žižek, 

1987, str. 185). Tisto, ki se zmeraj vrača na svoje mesto, je zgolj ena stran pojma realnega pri 

Lacanu; po drugi strani je realno čisti dozdevek, himerična entiteta6. Naslednja nasprotna 

opredelitev je »preostanek strukture/struktura«. Je to, česar se ne da zapisati, istočasno pa je 

sam zapis.  

Sklenemo lahko, da je realno točka neposrednega ujemanja nasprotij.  

3.5. SINTOM 
 

Koncept sintoma Lacan opredeli v seminarju Sintom (Le sinthome, 1975/76). Če so v prvih treh 

fazah v ospredju igre otroka, se v četrti fazi začne igrati Lacan sam: »V prvi, imaginarni fazi je 

šlo za igro otroka pred ogledalom, v drugi, simbolni fazi za igro otroka z motkom kot 

nadomestkom matere, v tretji realni fazi za isto, a drugače razloženo igro (motek zastopa zdaj 

del otroka samega), v tej četrti fazi, fazi sintoma pa smo sredi igre z boromejskim vozlom in 

njegovimi zankami.« (Hribar, 1995, str. 501). V zvezi s to igro se v Sintomu pojavlja naslednji 

zapis: 

 

                                                           
6 To je predvsem vidno ob pojmovanju travme. Travma je »trdno jedro«, ki vztraja in je spodletelo simbolizaciji, 

hkrati pa ni nič, drži se praznine in je fantazmatske strukture; pomembno je le to, da ima strukturne učinke (Žižek, 

1987).  
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R   S   I 

S   I   R 

I   R   S  

__________ 

sintom 

 

Velike tiskane črke predstavljajo zanke: R pomeni realno, I imaginarno in S simbolno. Za 

boromejski vozel je značilno, da so zanke prepletene tako, da z odvezanjem ene odvežemo vse. 

Če torej razvežemo npr. R (realno), se razvežeta tudi S (simbolno) in I (imaginarno). So-ločljiva 

povezava na način boromejskega vozla kaže, da je človek sestavljen na troedini način. Človek 

je imaginarno, simbolno in realno bitje. 

3.6. SUBJEKT, ZA KATEREGA SE PREDPOSTAVLJA, DA VE 

 

Lacan tri različne pojave transferja, ki jih artikulira Freud, osredini s svojim pojmom »subjekta, 

za katerega se predpostavlja da ve«. Pravi, da lahko transfer dojamemo zgolj, če vzamemo za 

njegovo izhodišče »subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve«. »Brž ko se nekje prikaže 

»subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve«, imamo tudi transfer.« (Lacan, 1996, str. 217, 

236). Kako se konceptualizira transfer pri Lacanu in kaj pojmuje s »subjektom, za katerega se 

predpostavlja, da ve« (v nadaljevanju S.s.S.)?  

Obravnave koncepta transferja se Lacan (1996) loti v svojem seminarju z naslovom Navzočnost 

analitika, kjer predstavi splošno mnenje, da je transfer afekt. Po freudovsko transfer razdeli na 

pozitiven, ki je ljubezen, in na negativen, pri katerem pa je previden – ne identificira ga s 

sovraštvom, ampak raje govori o dvoznačnosti oz. ambivalenci. Z obema pojmovanjema Lacan 

ni najbolj zadovoljen; pravi, da je bolj upravičeno reči, da pozitiven transfer prevlada, ko 

analitika dojemamo kot nekaj dobrega, negativen pa, ko nam je analitik trn v očesu. Omenja 

tudi neko drugo rabo izraza transfer, to je izraz »sredi transferja je«, ki pa jo izloči in o njej ne 

govori. Koncept transferja opredeljuje posebna funkcija: uravnava način, kako ravnamo s 

pacienti, hkrati pa sam način obravnave pacientov obvladuje koncept transferja. Iz tega sledi 

vprašanje, ali transfer nastane v analitični situaciji ali obstaja tudi zunaj nje. Lacan (1996, str. 

116) pravi, da »četudi moramo v transferju videti proizvod analitične situacije, pa lahko rečemo, 

da ta situacija ne more ustvariti vseh pogojev in momentov tega pojava, se pravi, da morajo 
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biti, če naj analitična situacija proizvede transfer, zunaj nje že navzoče možnosti, ki se v tej 

situaciji uskladijo na način, ki je morda res enkraten.« To nam kaže, da so učinki transferja 

mogoči tudi izven analitične situacije in so strukturirani kot igra transferja v analizi. Analiza z 

odkritjem učinkov transferja tem podeli eksperimentalno obliko, ki pa ni bistveno drugačna od 

naravne. S sprožitvijo transferja v analizi se pokažejo »njegovi strukturalni temelji, verjetno 

edini način vpeljave univerzalnosti uporabe tega koncepta.« (prav tam, str. 117).   

V freudovski konceptualizaciji transfer nastopa kot del nezavednega ponavljanja, ujet v prisilo 

ponavljanja. Tisto, kar se ponavlja, je vse, kar je iz virov analizantovega potlačenega pri njem 

že prodrlo na plan; ponavlja svoje nevrotične simptome, inhibicije, jalove nazore in svoje 

patološke značajske poteze. Z vzpostavitvijo temeljnega psihoanalitičnega pravila analitik 

izvaja pritisk na analizantovo nezavedno. Lacan za razliko od ostalih post-freudovskih 

teoretikov psihoanalize tako kot Freud verjame v nezavedno in mu pripisuje velik pomen 

(Miller, 1983). Lacan (1996, str. 118) s tezo, da je nezavedno »vsota učinkov govora na subjekt, 

in sicer učinkov, ki se gibljejo na isti ravni, kjer se subjekt vzpostavi prek učinkov 

označevalca,« problematizira status subjekta kot subjekta, hkrati pa pokaže, da je nezavedno 

strukturirano kot govorica. Analizant je subjekt, ki se v transferju skozi govorico šele 

subjektivira. Nezavedno se artikulira kot nekaj, »kar je vzpostavljeno s subjektovo 

neopredeljenostjo, to je tisto, do česar lahko na enigmatičen način pridemo prek transferja.« 

(Lacan, 1996, str. 120). A vznik transferja ne pomeni predaje oblasti nezavednemu, ampak je 

nasprotno njegovo zaprtje v smislu, da je »nezavedno diskurz Drugega. Tisti diskurz Drugega, 

ki ga je treba realizirati, diskurz nezavednega pa ni onstran zaprtja, marveč je zunaj. Prav ta 

diskurz nas prek analitikovih ust vabi, naj znova odpremo oknice.« (prav tam, str. 122). Tisti 

Drugi, ki analizantu umanjka, je analitik. Na tem mestu lahko izpeljemo koncept transferja, v 

katerem analitik predstavlja »subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve.«  

Ko se analizant odloči za zdravljenje s psihoanalitično tehniko, stopi v odnos, ki ni enakovreden 

– analizant podaja material, njegov simptom postane element z določenim pomenom, analitik 

pa vse sprejema in interpretira, »vrača mu njegovo lastno sporočilo v njegovem resničnem 

pomenu, tj. v sprevrnjeni obliki.« (prav tam, str. 129). Lacan (1996, str. 129) to razloži z 

židovsko zgodbico o vlaku: »Grem v Lemberg, pravi prvi, drugi pa mu odgovori: Zakaj praviš, 

da greš v Lemberg, če pa greš res v Lemberg in če tedaj, ko mi praviš, da greš v Lemberg, tako 

govoriš zgolj zato, da bi jaz mislil, da greš v Krakov7?« Kaj pomeni »vračati sporočilo v 

                                                           
7 Šala, ki jo sicer najdemo v Freudovem tekstu Vic in njegov odnos do nezavednega (2012b).  
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sprevrnjeni obliki«, pokaže tudi Freud v svojem spisu Zanikanje (2012a): analizant s pomočjo 

projekcije zavrača nekaj, kar mu je pravkar prišlo na misel. Potlačeno miselno ali predstavno 

vsebino pripelje do zavesti tako, da jo zanika. Npr. če se sprašuje, kdo je oseba v sanjah in nato 

izjavi, da mati ni, si ga Freud dovoli popraviti: »Torej je mati!« (Freud, 2012a, str. 394). 

Analizant želi z zanikanjem potlačenega prevarati analitika. Zgodi se torej neka prevara, ki se 

sprevrača v resnico. Psihoanalitik sproža prevaro s svojo pozicijo, na katero se postavlja; to je 

na mesto, kamor se naslavlja simptom, tj. element z določenim pomenom. Simptom je ves čas 

sporočilo, naslovljeno na Drugega, analitik pa je sprejemnik simptoma.  

Pri tem moramo imeti v mislih, da je za strukturo analitične situacije značilno nesimetrično 

razmerje, ki postavlja analitika v položaj poslušalca tistega diskurza, ki ga izzove pri analizantu, 

ko mu naloži upoštevanje temeljnega psihoanalitičnega pravila. Analizant podaja material, 

analitik pa ima »strukturalno funkcijo, da ta material interpretira, da ga posluša, sprejema, 

presoja.« (Miller, 1983, str. 91). Miller (1983, str. 88) poudarja, da S.s.S. ni tisto, kar si običajno 

predstavljamo, namreč »da si analiziranec, ki pride v analizo, zamišlja, da analitik vse ve.« 

Analitik mesto S.s.S. zasede, ko povabi analizanta, naj govori o vsem in čemerkoli že. Analitik 

analizantu zagotavlja jamstvo, da njegovo govorjenje ne gre v izgubo, da nekaj pomeni, še 

preden ve, kaj pomeni. Analitikova naloga je, da podaja pomen temu, kar je izrečeno.  

Analitik je na mestu »subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve«, če je objekt transferja. 

Transfer je pojav, v katerega sta skupaj vključena oba, analizant in psihoanalitik. V svoji osnovi 

je neposredni nasledek strukture analitske situacije (Miller, 1983). Dojamemo ga lahko kot 

postulat »subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve«.  

Freudove aspekte koncepta transferja – ponavljanje, odpor, sugestija – skuša Lacan osrediniti 

ravno s pojmom »subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve«. Ta mu predstavlja 

transfenomenalni temelj transferja. Dolar (1983) pojasni pot, po kateri Lacan pride do teorije o 

»subjektu, za katerega se predpostavlja, da ve«  kot o stožerju, okoli katerega se vrtijo vsi pojavi 

transferja. Analitik mora predstavljati podlago za odlaganje analizantovih imaginarnih 

identifikacij; le tako je analiza lahko uspešna. Lacan pri analizi članka psihoanalitika Thomasa 

Szasza ugotovi, da transfer deluje tudi, če analitik ni lep in pameten (Szasz je bil »grd kot uš«, 

pa je vseeno uspešno analiziral svoje paciente), to pa ga vodi do spoznanja, da »je v transferju 

na delu neka realnost, ki nima nobenega opravka s telesnim imagom, namreč neka simbolna 

realnost, ki se požvižga na imaginarno identifikacijsko oporo.« (Dolar, 1983, str. 46). Začetni 

moment v analizi je torej vstop v transfer, ki vzpostavlja strukturo S.s.S. Na svoji poziciji se 

analizant predaja prostim asociacijam in išče resnico o samem sebi, o svoji identiteti, o svoji 



25 

 

želji – Lacan to označi kot »odprtost transferja«. Analizant išče resnico »na konici svoje besede, 

ta pa je pri analitiku kot velikem Drugem, pri tem poslušalcu, ki odloča o pomenu. Zato je tako 

pomemben njegov molk, molk, ki pušča prostor razvitju besede in ki ne sme prenagljeno 

zadovoljiti pacientove zahteve, vprašanja, kdo sem, kakšna je moja želja, kaj v resnici hočem.« 

(Miller, 1983, str. 91).  

Zaključimo lahko, da je analitik z vidika S.s.S. veliki Drugi in da je »subjekt, za katerega se 

predpostavlja, da ve« transfenomenalni temelj transferja; je njegov konstituirajoči učinek, ki 

ga ločimo od ostalih, konstituiranih učinkov transferja. 

3.7. VELIKI DRUGI  
 

Veliki Drugi predstavlja tisto fenomenološko danost, ki je ob slehernem odprtju nezavednega 

vedno že tu. Strukturna nujnost velikega Drugega ima v Lacanovi teoriji več različnih pomenov 

(npr. Drugi kot mesto govora, mesto želje itd.), rešitev pa po Žižku (2013, str. 103) ni v tem, da 

jasno razločujemo med njimi: »Precej bolj pomembno je analizirati tisto, čemur bi Hegel rekel 

»samogibanje pojma«, način, kako en pomen, v skladu s svojimi notranjimi napetostmi in 

implikacijami, preide v drugega (pogosto v svoje nasprotje).« Tako se histeričarka kot objekt 

užitka Drugega počuti izrabljena, izkoriščena in te pozicije ne prenese, psihotik pa na drugi 

strani v njem uživa. »Vir vseh teh premikov v pomenu velikega Drugega je v tem, da gre v 

subjektovem odnosu do Drugega dejansko za zaprt krogotok, zanko, ki jo najbolje upodablja 

Escherjeva slika dveh rok, ki slikata druga drugo. Veliki Drugi je virtualni red, ki obstaja le v 

toliko, kolikor subjekt »veruje« vanj; kolikor subjekt Drugega suspendira, pa izgine s tem tudi 

subjekt sam, njegova »realnost«. Paradoks je v tem, da je simbolna fikcija konstitutivni element 

same realnosti: če vzamemo stran fikcijo, izgine tudi realnost sama.« (Žižek, 2013, str. 103).  

Z verovanjem vanj, subjekt velikega Drugega postavlja na mesto »subjekta, za katerega se 

predpostavlja, da ve« na mesto gospodarja, ki vse vidi in vse ve. »Brž ko se nekje prikaže 

»subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve«, imamo tudi transfer.« (Lacan, 1996, str. 217, 

236). V sami analizi je navzoča nevarnost, da bo ta Drugi, torej analitik, prevaran. Krog prevare 

lahko ponazorimo s tem, »ko smo prepričali drugega, da on ima to, kar nam manjka in kar 

potemtakem lahko dopolni, ko smo prepričali sami sebe, da lahko še naprej spregledujemo to, 

kar nam manjka.« (prav tam, str. 124). Tisto, kar omogoča prevari njen vznik v analitičnem 

diskurzu, je območje ljubezni. Učinek transferja je, pravi Lacan, ljubezen. »Transfer ni ljubezen 

preprosto zaradi tega, ker bi analiziranec ljubil svojega analitika, temveč zato, ker želi, da bi ga 

analitik ljubil, torej se mu skuša na tak ali drugačen način predstaviti kot ljubezni vreden.« 
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(Miller, 1983, str. 94). Analizant od velikega Drugega, tj. analitika, zahteva ljubezen. »Drugi je 

mesto, kjer se subjekt vzpostavi kot ideal, kjer mora uravnavati to, kar nastopi kot jaz ali idealni 

jaz – ki ni ideal jaza –, se pravi, kjer se mora vzpostaviti v svoji imaginarni realnosti.« (Lacan, 

1996, str. 133). Žižek (1988a) razloži, da se mora subjekt v velikem Drugem identificirati z 

neko označevalno potezo; konkretne upodobitve te poteze bi bile ime ali mandat, ki ga subjekt 

sprejme nase (učitelj, mož, žena itd.). Pri tej simbolni identifikaciji pa je pomembna še ena 

raven, raven imaginarne identifikacije. To je razmerje imaginarnega jaza do svoje podobe. »... 

imaginarno samodoživljanje jaza kot izvira svojih dejanj je način, kako subjekt sprevidi, kako 

se zaslepi za svojo radikalno odvisnost od velikega Drugega, od simbolnega, čigar učinek v 

resnici je.« (Žižek, 1988a, str. 49). Analitik zavzema položaj Ideala jaza, če in samo če je ta 

različen od položaja Idealnega jaza. »Ideal jaza je točka, s katere se subjekt vidi kot ljubezni 

vreden, s katere se torej vidi kot Idealni jaz. […] Idealni jaz je imaginarna funkcija, Ideal jaza 

pa simbolna.« (Miller, 1983, str. 94). Razliko med njima najpreprosteje razloži Žižek (1988a, 

str. 49) s povzetkom zasnutka lacanovske teorije imena in priimka: »ime zaznamuje idealni jaz, 

točko imaginarnega poistovetenja, priimek pa je od očeta, tj. zaznamuje kot Ime Očeta točko 

simbolne identifikacije, instanco, od koder se gledamo in presojamo. […] simbolna 

identifikacija (točka, od koder se gledamo) je tista, ki dominira in določa lik, v katerem smo si 

všeč.«  

Ko gre v analitičnem izkustvu za ohranitev njegovega razmerja, je analitikova funkcija, da 

legitimno nastopa kot Drugi, da analizantu nudi svoje jamstvo; vse ostalo pa je na analizantu. 

»Simbolno dejanje je stvar psihoanalitika: to je postavitev aksioma, da ima vse določen vzrok. 

Delo, produkcija pa je stvar analizanta.« (Miller, 1983, str. 106).  

3.8. KONCEPT ŽELJE 
 

Konceptualizacijo transferja pri Lacanu je mogoče razumeti samo v povezavi s še enim 

pomembnim lacanovskim konceptom, tj. z analitikovo željo. Koncept želje je sicer kot temeljni 

koncept razvil že Freud; o njem je pisal v delu Interpretacija sanj (2001), kjer je opisoval 

premestitev psihične moči od ene predstave k drugi pod vplivom nezavedne želje. Freudovi 

želji lahko tako sledimo v njegovih lastnih analizah. Psihoanalitikova želja pri Freudu je tisto, 

»kar deluje pri psihoanalitiku z mesta, kjer je, kadar je ujet v pacientov transfer.« (Cottet, 1983, 

str. 220). Vendar nas na tem mestu zanima pojav analitikove želje kot bistveni moment 

transferja. Lacan (1996, str. 219) pravi, da je »želja os, stožer, toporišče, kladivo, s pomočjo 
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katerega se sprosti element sile, inercija, ki se skriva za tem, kar se v pacientovem diskurzu 

sprva izrazi v obliki zahteve, se pravi, za transferjem.«  

Lacan se z izvorom želje ukvarja v delu Etika psihoanalize, koncept želje pa razvije v seminarju 

Subverzija subjekta in dialektika želje (objavljenem v Ecrits, 1966). Oblikuje graf želje, ki je 

artikuliran v štirih zaporednih oblikah. Žižek, ki povzame Lacanov seminar v svojem članku 

Graf želje (1988a), pojasni, da se ne moremo osrediniti na zadnjo in najbolj popolno obliko 

grafa; vse od prve pa do zadnje oblike se graf namreč dopolnjuje in retroaktivno spreminja.  

Da bi razumeli koncept transferja, zadostuje, da si ogledamo Millerjevo risbo, ki predstavlja 

elementarno različico t. i. grafa želje.  

 

 

 

Slika 1: Elementarna različica t.i. "grafa želje" (Miller, 1983, str. 92) 

 

Gre za odnos med označencem in označevalcem: »A je prva os, os označevalca, na drugo os 

bomo napisali označenec, analitika pa bomo postavili v to točko kot tistega, ki mu je naslovljen 

označevalec, in hkrati kot tistega, ki naknadno odloča o pomenu tega, kar mu je naslovljeno. 

Tukaj, v velikem A, je vmeščen analitik, ki deluje kot sss, kot smisel.« (Miller, 1983, str. 92). 

Glede na označenca in označevalca »imamo radikalno kontingenten proces retroaktivnega 

proizvajanja pomena.« (Žižek, 1988a, str. 47). Lacan omenjeno razmerje vidi kot »prešitje«, ta 

povsem »elementarna celica želje« pa že kaže na učinek transferja: »… že na tej skrajno 

elementarni ravni grafa zajamemo specifični učinek transferja oziroma transferne iluzije: 

iluzija, ki definira transfer, je prehitevanje, korelativno zaostajanju označenca za označevalcem: 
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je prav v tem, da se zazdi, kot da je pomen, ki ga je nekemu elementu retroaktivno fiksirala 

točka prešitja, tj. označevalec – gospodar, že od vsega začetka navzoč v tem elementu kot 

njegovo imanentno bistvo, npr. kot da je svoboda »po svojem bistvu« vsebinska in ne le 

formalna, kot da je država »po svojem bistvu« orodje razrednega gospostva itd. Zadeva je 

seveda toliko paradoksna, kolikor je ta transferna iluzija nujna, tj. je prav merilo uspešnosti 

»prešitja«; »prešitje« je uspešno le, kolikor se spregleda kot operacija.« (Žižek, 1988a, str. 47).  

V tretji obliki grafa izstopa vprašanje »Che vuoi?« – to praviš, toda kaj s tem hočeš?, ki 

ponazarja zev, ki jo razpira zapisano vprašanje. S tem vprašanjem Lacan meri razliko med 

izjavo in izjavljanjem in kot odgovor ponuja fantazmo: »Fantazma je natanko odgovor na ta 

»Che vuoi?«, je poskus zapolniti zev vprašanja z odgovorom. […] Na obči teoretski ravni je 

ključno dejstvo, da je fantazma konstrukt, ki zapolni praznino, zev želje Drugega; fantazmatski 

konstrukt je način, kako se izognemo neznosni situaciji, ko Drugi od nas nekaj hoče, pa te želje 

Drugega ne moremo prevesti v pozitivno interpelacijo, v mandat, v poslanstvo, s katerim bi se 

lahko simbolno identificirali.« (Žižek, 1988a, str. 52).  

Človekova želja je vedno želja Drugega (Lacan, 1996). Zev želje Drugega se trudimo zapolniti 

tako, da se Drugemu ponujamo kot objekt njegove želje. »V tem smislu je, kot pravi nekje 

Lacan, ljubezen interpretacija želje Drugega: odgovor ljubezni je »jaz sem tisto, kar ti manjka, 

s svojo predajo tebi, s svojim žrtvovanjem te bom zapolnil (kompletiral). Gibanje ljubezni je 

torej dvojno, meri na zapolnitev mojega (subjektovega) manka in manka Drugega: želeči 

subjekt zapolni svoj manko (najde iskani objekt želje, npr. Boga) tako da se sam ponudi 

Drugemu kot tisto, kar zapolnjuje njegov manko. V tem smislu je ljubezen, kot spet pripominja 

nekje Lacan, zmerom vzajemna: »ljubim te« pravzaprav pomeni »ponujam se ti kot objekt tvoje 

ljubezni« (Žižek, 1988a, str. 53). Subjekt prevara samega sebe glede tega, kar si želi, ko se 

ponuja Drugemu kot objekt njegove želje. Zgodi se prevara ljubezni, saj Drugi nima tistega, 

kar si želi subjekt, prav zato pa tudi subjekt ne more zapolniti manka Drugega s svojo ljubeznijo. 

Prevara ljubezni je dvojna, saj »presek dveh mankov (manka subjekta in manka Drugega) zniči 

sam manko v vzajemnem zapolnjevanju.« (prav tam).  

Paradoks fantazme, ki sicer nastopa kot odgovor na vprašanje »Che vuoi?«, leži med okvirjem, 

ki koordinira naše želenje in obrambo pred željo Drugega. Paradoks se lahko zaostri do 

tavtologije, da je sama želja obramba pred željo. »Želja, strukturirana skozi fantazmo, je 

obramba pred željo drugega, pred to »čisto«, trans-fantazmatsko željo.« (prav tam, str. 54). Ko 

Lacan pravi: »Ne popusti glede svoje želje!« (kar postane vodilo psihoanalitične etike), misli, 

da ne smemo popustiti glede želje, ki je oprta na fantazmo, ampak glede želje Drugega onstran 
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fantazme. Željo Drugega v psihoanalitičnem procesu uteleša analitikova želja: »analizant se ji 

najprej skuša izmikati tako, da se – skozi transfer – ponuja analitiku kot objekt ljubezni, iz 

transferja pa izstopi, ko jo sprejme v njeni brezdanjosti.« (prav tam).  

»Psihoanalitikova želja« je izključno lacanovski pojem in je kot takšna nujno potrebna za 

analitičen diskurz. Zakaj analizant dodeli analitiku mesto »subjekta, za katerega se 

predpostavlja, da ve«? Zakaj analitik to mesto sprejme? »Kolikor se za analitika predpostavlja, 

da ve, se zanj predpostavlja tudi, da bo šel nezavedni želji naproti.« (Lacan, 1996, str. 219). To 

pomeni, da bo analizant analitiku zaupal. Tisto, kar analitika postavlja na njegovo pozicijo, je 

transfer. Analizant je v analizi podvržen želji analitika – da bi se mu dokazal kot ljubezni 

vreden, mu ponudi transferno ljubezen, s tem pa ga prevara. To, kar se skriva za ljubeznijo, 

pripadajočo transferju, je afirmacija vezi med analitikovo in analizantovo željo (Lacan, 1996). 

Biti v analizi kaže, da sta »nočem želeti« in »to, da želim« ista stvar. Da nočemo želeti pomeni, 

da hočemo, da ne želimo. »Tu ne gre za analitikovo zahtevo ali za moč, ki bi jo uveljavljal 

preko sugestije, temveč za nekaj, kar izhaja iz analitika in kar nasprotno omogoča, da se iz tega 

rešimo: ne gre za sredstva, ki proizvajajo transfer, temveč za delovanje analitika, ki naj bi 

transfer ukinilo.« (Cottet, 1983, str. 219). Za analitika je bistveno, da pozna dialektiko želje in 

na njeno zahtevo ne odgovarja – pomembno pa je, da se na raven želje umesti in od te točke 

interpretira. 

3.9. LJUBEZEN IN PLATONOV SIMPOZIJ 
 

Svoja razmišljanja o transferju Lacan razširi izven meja psihoanalitske situacije – z navezavo 

na Sokrata, ki je tako kot Freud »služil ljubezni zato, da bi se je poslužil« (Lacan, 2015, str. 9), 

za svoje izhodišče izbere filozofijo.  

Fenomen transferja Lacan pojasni s sklicevanjem na Platonov Simpozij, s tem pa med drugim 

pokaže, da je transfer obstajal že mnogo pred Freudom in da med transferjem in filozofijo 

obstaja vez.  

Simpozij, ki sodi med najzanimivejše in najvplivnejše Platonove dialoge, je Apolodorjeva 

pripoved o gostiji v čast zmagi tragiškega pesnika Agatona. Po tedanjem atenskem protokolu 

je obilni večerji vselej sledil simpozij (gostija, so-pitje, pivska zabava). Na večerji so gostje 

samo jedli, simpozij pa je kot del slavnostnega druženja sledil pojedini in je bil namenjen so-

pitju. V Platonovem Simpoziju se družba odpove pijančevanju in orgiastični spolnosti, namesto 

tega pa izrekajo hvalnice Ljubezni, Erosu (Platon, 2009a). Ljubezen tako zavzema osrednje 



30 

 

mesto v Simpoziju, prav tako pa tudi v filozofiji; navsezadnje je ljubezen vsebovana že v njenem 

imenu. Filozofija je ljubezen do modrosti. »Nedvomno nenavadna ljubezen, ki pa zaradi 

psihoanalize nastopi v nekoliko drugačni luči. Filozofska ljubezen je tisto, kar psihoanaliza 

identificira v fenomenu transferja.« (Tomšič, 2010, str. 221). 

Silvestre (1987) je transfer, ki je v bistvu transferna ljubezen, umeščal med največja Freudova 

odkritja (poleg nezavednega) in menil, da nam je Freud s tem ponudil sredstvo, s katerim lahko 

na novo spregovorimo o ljubezni. Cilj psihoanalize je resnica subjekta, ravno ljubezen pa 

predstavlja sredstvo, kako priti do te resnice. »Ljubezen se naslavlja na tisto točko govora, v 

kateri se beseda zaustavi. Subjektu, soočenemu s to preizkušnjo, se ponujata dve rešitvi: točko, 

na kateri nima več besed, lahko ali poskusi oborožiti ali pa jo zapolni z zamaškom.« (Silvestre, 

1987, str. 19). Ljubezen postane zahteva, za katero ni nujno, da dobi odgovor.  

Na prvi pogled Freud in Lacan o transferni ljubezni menita enako, a med njima obstajajo 

pomembna razhajanja. »Freud je transferno ljubezen razglasil za umetno proizvedeno ljubezen, 

za ljubezen, ki jo izzove sama analitična situacija. V tem oziru je transferna ljubezen kot bergla 

analitičnega postopka zgolj dozdevek ljubezni. […] Gre skratka za navezanost analizanta na 

analitika. Na transferno ljubezen se navezuje tisto, čemur je Freud rekel transferna nevroza, se 

pravi bolezen, ki nastopi kot metafora za bolezenski kompleks, zaradi katerega se je bil 

analizant primoran nasloviti na analizo. Transferna ljubezen v tem oziru nastopi kot bolezen 

ljubezni, celo ljubezen kot bolezen. Vstop v analizo veže analizantov bolezenski kompleks na 

ljubezensko vez, ki zadeva analitikovo osebo.« (Tomšič, 2010, str. 221). Lacan ti predpostavki 

v transfernem razmerju razmeji – eno dodeli vednosti in drugo subjektu. Centralna os 

transfernega razmerja postane »subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve« (ki spada k 

pobočju vednosti),  prav tako pa os razmerja postane tudi objekt ljubezni. Kaj to pomeni, Lacan 

razloži ravno s pomočjo Platonovega Simpozija, natančneje s vpogledom v dialog med 

Sokratom in Alkibiadom. V Alkibiadovem izjavljanju Lacan opozori na pomen besede ágalma. 

Na prvi pogled ágalma pomeni okras, nakit. Beseda je formalno uporabljena v trenutku, ki v 

celoti sprevrne prizor. Po hvalnicah, ki so se do sedaj ukvarjale z ljubezensko snovjo, zdaj v 

igro vstopi Alkibiad, igralec, ki vse spremeni (Lacan, 2015). Alkibiad pravila igra spremeni, ko 

prevzame avtoriteto predsednikovanja. Zaukaže, da hvalnic ne bodo več peli ljubezni, ampak 

kar drug drugemu. Ágalma v besedilu ne nosi svojega prvotnega pomena, ampak pomeni nekaj 

dragega, nekaj, kar je v notranjosti. Predstavlja skrivni objekt, po katerem hrepeni ljubeči in ga 

vidi v ljubljenem. To mesto v Simpoziju zavzame Sokrat, ki ga Alkibiad opeva; v preambuli 

pove, da je Sokrat nekdo, katerega ljubezenske dispozicije vlečejo k lepim dečkom. Ponovi 
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primero s silenom, s katero je pričel svojo hvalnico in katere domet je dvojen. Najprej gre za 

Sokratov videz, ki je vse prej kot lep. Po drugi strani pa silen ni samo podoba, ki jo zarišemo s 

tem imenom: je embalaža oz. način, kako nekaj predstaviti (Lacan, 2015). Ta topološki napotek 

je bistven, saj gre za tisto, kar je v notranjosti. Ker Alkibiad ve, da Sokrata privlačijo mladi 

dečki, verjame, da ga privlači tudi sam – Sokrat Alkibiadu predstavlja objekt, v katerem je skrit 

objekt želje, ágalma. Postati želi vreden njegove želje. A Sokrat zavrača vstop v igro ljubezni, 

to pa je tesno zvezano z dejstvom, ki je postavljeno že na samo izhodišče – namreč da on ve. 

»On ve, za kaj gre v ljubezenskih zadevah, to je celo, kot sam pravi, edina zadeva, ki jo pozna8. 

In rekli bomo, da Sokrat zato, ker ve, ne ljubi.« (Lacan, 1992, str. 23). Sokrat nastopa kot 

»subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve«, s tem pa se giblje na pobočju vednosti in ne 

ljubezni. Dodeljena mu je pozicija analitika.  

Ker Sokrat ve, ne ljubi – metafori ljubezni preprečuje, da bi se proizvedla. Zanj ni na njem 

samem ničesar, kar bi bilo mogoče ljubiti. Kar se zgodi v nadaljevanju dialoga je, da Sokrat 

svojo hvalnico izreče Agatonu, s tem pa zadovoljuje Alkibiada. To nam kaže, da je bila 

naperjenost na Agatona dejansko prisotna v vseh Alkibiadovih izjavah, da se je vse pravzaprav 

vrtelo okoli Agatona (Lacan, 2015).  Zdi se, kot da je Alkibiadov govor imel en sam cilj: da 

mora Sokrat ljubiti njega in nikogar drugega, Alkibiad pa sme edini ljubiti Agatona (Platon, 

Simpozij, 222d).  

Lacan se vpraša, pred kom se je Alkibiad v svoji hvalnici v resnici izpovedoval. Sokrat 

Alkibiadu pokaže, da njegova (neizpolnjena) želja meri še na nekoga, in sicer na Agatona. 

Alkibiadova želja se z velikega Drugega premesti v malega Drugega, v objekt a; kaže se kot 

želja Drugega, katere bistvo je ravno v tem, da zanjo ne vemo. Sokrat Alkibiadovo obsedenost 

z ljubeznijo zariše kot transferno ljubezen in jo napoti na njeno resnično željo (Lacan, 2015).  

Dolar (1990) si zastavi vprašanje, kaj se psihoanaliza lahko nauči iz Simpozija kot razprave o 

ljubezni. »Na eni strani imamo torej manko (in s tem željo in aktivnost), na drugi strani pa 

objekt (ljubljeni je pasivni pol), toda kot pravi Lacan, »kar enemu manjka, ni tisto, kar je skrito 

v drugem«. Srečanje je vselej neuspelo, med obema zija neki temeljni razkol, zev, in od tod vsa 

drama ljubezni. Imamo torej manko in objekt, toda ne ujemata se: prvega ni mogoče zapolniti 

z drugim. Ljubeči ne ve, kaj mu manjka in ljubljeni ne ve, kaj ima – predpostavka ljubezni je 

obenem primanjkljaj vednosti. Taka zastavitev problema, ki jo je mogoče zakoličiti v 

                                                           
8 Na začetku simpozija, po večerji, se Sokrat strinja, da se namesto pijančevanju posvetijo govoru o ljubezni: »…ne 

poznam nič drugega razen ljubezenskih zadev.« (Platon, Simpozij, 177d).  
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Platonovem tekstu, implicira slovito Lacanovo formulo, definicijo ljubezni, ki jo je v tem 

seminarju prvič uporabil: dati tisto, česar nimaš. […] Ključna pa je seveda analogija tega 

mehanizma z analitično situacijo. Pacient je tisti, ki nima – in na strani tistega, ki nima, je vsa 

dejavnost –, analitik pa je tisti, ki domnevno ima, ki poseduje skrivni objekt, ki bi edini lahko 

ozdravil pacienta njegovega manka.« (Dolar, 1990, str. 44). Čeprav je analitik postavljen na 

pozicijo ljubljenega, ne sme odgovoriti z mehanizmom ljubezni, torej s tem, da bi sam postal 

ljubeči. Na željo ne sme odgovarjati z lastno željo in se kot objekt ne sme subjektivirati. Tako 

tudi Sokrat v Simpoziju ne odgovori na Alkibiadove številne poskuse zapeljevanja, ne stopa v 

verige ljubezni, kot ljubljeni ne stopi na mesto ljubečega, ne postane subjekt ljubezni in ne 

odgovarja z lastno željo. »Tako se postavi na mesto neke središčne praznine, domnevna polnost 

zaklada se vselej izmakne: v središču je prav zato, ker se ne pusti ujeti v igro substitucij. Ve, da 

nima zaklada, ágalma, a kljub temu vztraja v poziciji onkraj želje, prav zato pa lahko, kot pravi 

Lacan, predstavlja »točko nevednosti v središču vednosti«, točko, ki vedno uhaja, čeprav je v 

njenem središču. […] To je točka, na katero meri analitičen pojem transferja in po tej plati je 

mogoče Sokratovo pozicijo primerjati z analitikovo.« (Dolar, 1990, str. 48).  
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4 KONCEPT TRANSFERJA PRI NEKATERIH DRUGIH 

PSIHOANALITIKIH 
 

4.1. ANNA FREUD 
 

Ena izmed prvih, ki je izsledke psihoanalize in konceptualizacije transferja prenašala v vzgojo 

in izobraževanje, je bila Freudova hči Anna. Anna Freud se je ukvarjala predvsem z 

raziskovanjem Ega oz. Jaza, bila pa  je tudi začetnica psihoanalitične otroške psihologije.  

V kratkem spisu z naslovom Transfer (ang.: Transference) je transfer opredelila kot analitikovo 

najmočnejše orodje, v mislih pa je imela vse analizantove impulze, ki se porajajo v njegovem 

odnosu do analitika. Ti impulzi nimajo svojega izvora v objektivni analitični situaciji, ampak v 

analizantovih zgodnjih odnosih, in so sedaj ponovno oživljeni preko vplivov prisile ponavljanja 

(A. Freud, 1990). 

Anna Freud je glede na različno stopnjo kompleksnosti ločevala med tremi različicami 

fenomena: transfer libidinalnih impulzov, obrambni transfer in »udejanjenje v transferju«.  

Prvi tip transferja, transfer libidinalnih impulzov (ang.: transference of libidinal impulses), je 

zelo preprost. Analizant postane vznemirjen zaradi strastnih emocij, kot so ljubezen, sovraštvo, 

ljubosumnost, ki jih čuti do analitika. Tem čustvom se upira, hkrati pa se počuti osramočenega, 

ponižanega, saj se ta čustva manifestirajo navkljub njegovi volji. Z upoštevanjem temeljnega 

psihoanalitičnega pravila in nadaljnjimi preiskavami se pokaže, da je izvor teh afektov v starih 

afektivnih konstelacijah, kot sta npr. Ojdipov ali kastracijski kompleks. Ta zelo močna čustva 

postanejo razumljivejša, če jih ločimo od analitične situacije. Na tej točki lahko analitik zapolni 

vrzel v analizantovi preteklosti in ga oskrbi z novo informacijo o njegovem infantilnem 

obdobju. Analizant je pripravljen sodelovati z analitikom in njegovo interpretacijo, saj se na ta 

način osvobodi impulza v sedanjosti (A. Freud, 1990).  

Obrambni transfer (ang.: transference of defence) za razliko od prvega, ki ga pripisujemo Id-u, 

spada k Egu. Analizant na analitika prenaša tudi vse popačene forme impulzov, ki so svojo 

obliko zavzeli že v analizantovem otroštvu. Druga različica transferja je odgovorna za številne 

tehnične težave, ki vzniknejo v analitični situaciji. Ko transfer zavzame to formo, analitik ne 

sme računati na analizantovo sodelovanje. Analitikova interpretacija se namreč dotakne 

neznanih elementov Ega, s čimer povzroči, da je analizant povsem proti analitikovemu delu 

(prav tam).  

Kot tretjo formo A. Freud (1990) navede »udejanjenje v transferju« (ang.: acting in the 

transference), ki je proces, pri katerem je meja analize prestopljena. Analizanta preko 
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interpretacije sanj, prostih asociacij, odporov in preko prejšnjih dveh različic fenomena 

transferja vidimo le znotraj analitične situacije, ki je nenaravna. Transfer postane 

kompleksnejši, ko analizant preneha spoštovati stroga pravila analitičnega zdravljenja in začne 

svoje vedenje (impulze in obrambne reakcije) inscenirati v vsakdanjem življenju. Z 

analitikovega vidika je to celo poučno, saj je analizantova psihična struktura povsem razkrita. 

Čeprav ta tip transferja ponuja dragocen vpogled, pa je njegov terapevtski doprinos majhen. Z 

njim se je najtežje soočiti (prav tam).  

 

4.1.1. Spor z Melanio Klein 

 

Anna Freud je bila kot začetnica otroške psihoanalize prepričana, da je analizo otrok potrebno 

kombinirati z vzgojnim vplivanjem nanje: »pri otrocih [se] čista analiza brez pedagoških 

primesi zdi neprimerna in vprašljiva.« (M. Klein, 1998, str. 12). Ta njena teza je le eden izmed 

razlogov, da se je sprla z Melanio Klein, ki je v nasprotju s Freudovo zavzela stališče, »da se je 

treba pri psihoanalizi otrok držati enako strogih tehničnih pravil, kakor jih je Freud postavil za 

delo z odraslimi.« (Lešnik v M. Klein, 1998, str. 589). Melanie Klein je razvila igralno tehniko 

in tehniko interpretacije risb, s katerima je nadomestila tehniko prostih asociacij, Anna Freud 

pa je vztrajala pri tehniki sodelovanja s starši in pri »krepitvi pozitivnega transferja« (prav tam). 

Tu se izriše še ena ključna razlika – medtem ko je A. Freud pozitivni transfer dojemala kot 

pogoj, da otroka naveže na svojo lastno osebnost, je M. Klein sklepala, da že otrokov igriv in 

prijateljski odnos do nje kaže na pozitivni transfer, ki ga je potrebno brž uporabiti pri delu. M. 

Klein v Simpoziju o analizi otroka (1998, str. 24) pravi: »Razlog za razliko v najinih 

ugotovitvah je preprosto to, da različno obravnavava transfer. […] Anna Freud misli, da je 

pozitivni transfer nujni pogoj za vsako analitsko delo z otroki. Negativni transfer pri njej ni 

zaželen.« A. Freud meni, da je delo uspešno le pri pozitivnem transferju, negativni vzgibi do 

analitika pa so za njo nepripravni in jih je treba čim prej odpraviti. Za M. Klein je pravilna 

obravnava transferja ključna za uspešen zaključek analize, pri A. Freud pa postane koncept 

transferja nezanesljiv (prav tam).  

Na podlagi njunega spora sta se izoblikovala dva tabora, »kleinovci« in »freudovci«. Obstajal 

je tudi tretji tabor, ki je s teorijami visel nekje vmes med obema že omenjenima taboroma. 

»Freudovci« so nadjaz priznavali kot preostanek razrešitve Ojdipovega kompleksa pri približno 

petih letih. »Kleinovci« so temu ugovarjali, ker so menili, da nadjaz ni tako povezan z 

Ojdipovim kompleksom in da se oboje zgodi že mnogo prej, v prvih mesecih življenja (Lešnik 

v Klein, 1998). »Nadjaz je po Melanie Klein že učinek »konstelacije prvih objektov« in ne šele 
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prijemov vzgoje, tj. posredovanja družbenih norm, Ojdipov kompleks pa je posledica oralne 

deprivacije; zaradi odstavitve od prsi se otrok odvrne od matere k očetu.« (Lešnik v Klein, 1998, 

str. 591).  

 

4.2. MELANIE KLEIN 
 

V svojem spisu Izvori transferja (ang.: The Origins of Transference) Melanie Klein (1990) 

opozori na dejstvo, da se transfer, sicer v različnih formah, pojavlja skozi vse naše življenje in 

vpliva na vse naše odnose. A v tem spisu Kleinova svojo pozornost namenja transferju v 

psihoanalitičnem procesu. Pravi, da lahko z vse globljim prodiranjem v analizantovo nezavedno 

in z vztrajanjem v analizi pojav transferja razumemo bolje. Da bi lahko pojasnila izvor 

transferja, Melanie Klein v nadaljevanju spisa zapiše svoje zaključke o zgodnjih fazah razvoja 

pri otroku, katerih glavne izsledke smo podali že v prejšnjem poglavju. Njena teorija o vzniku 

nadjaza in pojavu Ojdipovega kompleksa jo privede do tega, da tudi izvor transferja povezuje 

s procesi, ki v zgodnjih fazah razvoja determinirajo objektne odnose9. Zaradi tega se je potrebno 

v analizi neprestano vračati k ljubljenim in osovraženim objektom, ki so prevladovali v 

analizantovem zgodnjem otroštvu in med katerimi zdaj niha. Vzajemno delovanje pozitivnega 

in negativnega transferja se izkaže za neprecenljivo, ampak le, če analiza preišče interakcijo 

med ljubeznijo in sovraštvom, pa tudi tesnobo, agresijo in občutki krivde, ter odkriva, komu so 

ta konfliktna čustva in nelagodja sicer namenjena. M. Klein je z raziskavo zgodnjih procesov 

ugotovila, da negativni transfer, ki mu v psihoanalitični tehniki posvečajo premalo pozornosti, 

predstavlja predpogoj za analiziranje globljih plasti duševnosti. Analizi negativnega in 

pozitivnega transferja ter analizi njunega vzajemnega delovanja M. Klein pripisuje nepogrešljiv 

pomen pri zdravljenju tako odraslih kot otrok.  

Nadalje M. Klein (1990) zapiše, da je analitik v transferni situaciji dolgo zavzemal mesto 

matere, očeta ali koga drugega iz analizantovega otroštva. Z znanjem, ki ga je v tistem času 

posedovala, ugotovi, da se je pravzaprav potrebno poglobiti v specifične detajle raznolikih vlog, 

ki jih analizant dodeljuje analitiku. V infantilnem obdobju otrok namreč ne spozna veliko ljudi, 

vendar pa tiste, ki jih, dojema kot množico objektov, ker se mu kažejo v različnih vidikih. Ne 

pomaga, da ugotovimo, za katero vlogo stoji analitik, če ne razumemo, kateri vidik vloge je bil 

obujen. Zgodi se tudi, da med enim srečanjem analitik zavzame mesto obeh staršev – v tem 

                                                           
9 Objektni odnos je odnos z osebo, s katero poteka čustvena izmenjava. Na podlagi te izmenjave stečejo 

identifikacijski procesi, v katerih pa Ego gradi lastno strukturo.  
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primeru se lahko pojavi negativni transfer visoke intenzitete, saj analizant takšen transfer 

dojema kot sovražno zavezništvo. M. Klein pravi, da se pri tem v analizantovih fantazmah 

obudi oz. manifestira mešanica obeh staršev, ki se kaže kot ena figura. To poimenuje 

»kombinirana starševska figura«, ki je v tem spisu ne opisuje, pravi pa, da je to ena izmed 

karakteristik fantazme, ki se formira v zgodnji fazi Ojdipovega kompleksa in je lahko pogubna 

tako za objektne odnose kot seksualni razvoj posameznika.  

V omenjenem spisu se M. Klein (1990) tudi vpraša, če pri rabi pojma ˝transferna situacija˝ 

zares mislimo na vse bistvene, temeljne pomene tega koncepta. Na podlagi lastnih izkušenj 

pravi, da je pri razpletanju podrobnosti transferja najpomembneje, da koncept mislimo kot 

totalne situacije, ki se, tako kot emocije, odpori in objektni odnosi, premeščajo od preteklosti 

do sedanjosti.  

Koncept transferja pri M. Klein ima svoj izvor v zgodnjih fazah razvoja ter v globljih plasteh 

nezavednega. Zaradi te teorije meni, da je njen koncept transferja zastavljen širše kot pri ostalih 

psihoanalitikih, in da je posledica takšne teorije tehnika, s katero lahko preko celotnega 

predstavljenega materiala sklepamo na nezavedne elemente transferja.  

4.3. AUGUST AICHHORN 
 

Avstrijski psihoanalitik in pedagog August Aichhorn v svojem prispevku z naslovom Transfer 

(ang.: The Transference) fenomen transferja in njegovo konceptualizacijo povzame po 

Sigmundu Freudu, vendar v prispevku ne razgrajuje njegove teorije, ampak se osredini na tiste 

bistvene elemente transferja, ki jih lahko poveže s socialno prevzgojo otrok. V tem oziru 

transfer opredeli kot čustven odziv učenca na svojega vzgojitelja oz. terapevta in opozori, da to 

ne pomeni, da vzgojitelj zasede mesto pri učencu na enak način kot analitik pri analizantu. 

Aichhorn (1990) omenja tudi kontratransfer, čustveni odnos, ki ga vzgojitelj vzpostavi z 

učencem, analitik pa z analizantom.  

Odnos in čustva, ki jih otrok razvije do svojega vzgojitelja, so pogojena z njegovim zgodnjim 

odnosom do neke druge osebe. Aichhorn poudarja, da mora imeti vzgojitelj to ves čas v mislih, 

če želi razumeti svoj odnos z otrokom.  

Otrokova navezanost na družino in njegovi ljubezenski odnosi z njenimi člani ne pustijo 

globokega vtisa le skozi rezultirajoče identifikacije, ampak pomembno vplivajo tudi na njegova 

ljubezenska razmerja v prihodnosti. Aichhorn (1990) pravi, da že Freud pokaže, kako so 

posameznikovi kasnejši emocionalni odnosi pravzaprav le odtisi tega ali drugega vzorca, ki se 
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je vzpostavil v zgodnjem otroštvu. Pri tem se navezuje na tisto najpreprostejše pojmovanje 

transferja pri Freudu.  

Namen Aichhornovega prispevka pa je pravzaprav pokazati, kako ravnati s transferjem pri 

analizi asocialnih otrok oz. prestopnikov. Pri tem je moč opaziti vpliv Anne Freud, saj je tudi 

Aichhornu primarno najpomembnejša vzpostavitev dobrega odnosa z otrokom. »August 

Aichhorn sam poudarja, da je doseženi uspeh rezultat zdravljenja s pomočjo transferja, se pravi 

s sugestijo. Vzgojitelj, pojasnjuje Aichhorn, si mora prizadevati, da pri osebi zbudi pozitivni 

transfer, preden sploh lahko nanjo vzgojno vpliva, saj lahko na gojenca deluje le, kolikor ga ta 

postavi na mesto svojega Ideala jaza (in prav v tem je transfer).« (C. Millot, 1983, str. 206).  

V magistrskem delu se ne ukvarjamo z analiziranjem otrok niti s prestopništvom, pa vendar 

Aichhorn v svojem prispevku poda ugotovitev, ki je pomembna tudi za našo nadaljnjo 

raziskavo: pravi, da je vzgojiteljevo znanje o mehanizmih transferja (kot jih opisuje Freud) 

nepogrešljivo in nujno pri njegovem delu. Aichhornu analitična teorija služi za to, da razume 

psihološke temelje svoje pedagoške praske, da pokaže in predvsem spozna, katera gibala 

poženejo prakso v tek. Poznavanje psihoanalitičnih konceptov mu omogoča, da dojame tisto, 

kar počne (C. Millot, 1983). 
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5 KONCEPTUALIZACIJA TRANSFERJA MED 

UČITELJEM IN UČENCEM 
 

Sigmund Freud poleg poklicev vladarja in zdravnika/analitika poklic učitelja označi za enega 

izmed »nemogočih« poklicev. Za vse tri pravi, da lahko pri njih že od vsega začetka 

pričakujemo nepopoln uspeh (Freud, 2014). Pri vseh omenjenih poklicih gre za odnose med 

ljudmi. Skupna jim je moč, s katero lahko človek preko govora razpolaga z drugim. Kljub temu 

v zadnji instanci oblast vseh treh ostaja omejena, saj si nezavednega ni mogoče podrediti, ker 

smo mu, ravno nasprotno, podvrženi (C. Millot, 1983). To pomeni, da slovite oznake 

»nemogoči« ti poklici ne prejmejo zato, ker bi bili nemogoči sami po sebi, ampak ker so 

vprašljivi učinki, ki pri poklicih, ki imajo opraviti z odnosi med ljudmi, nastanejo – nikoli ni 

mogoče predvideti, kako se bo izšlo. Ni nujno, da bo zastavljen cilj enak končnemu rezultatu.  

»Nemogoči« poklici temeljijo na konceptu transferja: »Tako kot druga dva, vsebuje [vzgajanje] 

transferno razmerje, moment začaranosti z vednostjo, za katero predpostavljamo, da jo poseduje 

nekdo drug – ta predpostavka, to verovanje vzpostavlja njegovo avtoriteto.« (E. Dolar Bahovec, 

1992, str. 11). Verovanjski moment je v vladanju, analizi in vzgoji bistven za transfer, ki tem 

poklicem omogoča, da so.   

 

5.1. PSIHOANALIZA IN VZGOJA 
 

Medtem ko je vzgoja eden izmed človekovih najstarejših načinov za oblikovanje bodočih 

generacij in ohranjanje določene družbe, je psihoanaliza na drugi strani vzniknila kot teorija, s 

katero naj bi lažje in bolje razumeli človekovo obnašanje, delovanje. Čeprav se zdi, da si obe 

prizadevata za podoben namen, tj. omogočiti človeku, da doseže svoj potencial, pa se 

psihoanaliza in vzgoja glede na svoje metode in cilje zelo razlikujeta (Bettelheim, 1969).  

Z vzgojo naj bi otroka pripravili do tega, da bi sprejel in ohranjal, kar je najboljše v obstoječi 

družbi, psihoanaliza kot terapija pa naj bi posamezniku omogočila, da se bori s tem, kar mu je 

družba »vsilila«. Če se z vzgojo trudimo ohranjati obstoječi red v zunanjem svetu, pa se s 

psihoanalizo trudimo revolucionirati obstoječe v našem notranjem svetu.  

Glavna metoda psihoanalize je obravnava, katere cilj je odkriti kompleks v nezavednem in 

ozdraveti. Je terapevtska metoda, ki je namenjena nevrotičnim osebam; v psihoanalizo vstopajo 

odrasli zaradi simptomov, ki se kot popačeni izrazi kompleksa kažejo v zavednem. Med analizo 

analizant odkriva »stvari«, ki jih do zdaj ni poznal. S tem prihaja do vednosti, ki je prej ni 
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posedoval. Analitik mora pri tem paziti, da analizanta o ničemer ne poučuje. Ta med 

zdravljenjem nastala situacija je paradoksna, saj analizant konstituira vednost brez poučevanja. 

Analitik nastopa kot učitelj, ki prav ničesar ne poučuje, analizant pa se »nikakor ne obnaša kot 

samouk, narobe, marsikaj se nauči, a nič takega, kar bi lahko poučeval, in tega ni mogoče 

obravnavati drugače kot s teorijo transferja. […] Analitična vednost v bistvu ni vednost o 

nezavednem, temveč vednost, v kateri je nezavedno udeleženo in izpolnjuje neko funkcijo.« 

(Mannoni, 1992, str. 219 – 220). Dokopati se do kompleksa v nezavednem, ki je glavni cilj 

psihoanalitične obravnave, bi lahko označili z besedno zvezo »dokopati se do resnice lastne 

želje«. Na začetku analize analizant verjame v analitikovo vednost; proces analize je odvisen 

od tega, ali je mogoče njegovo verovanje pretvoriti v predpostavko vednosti, tj. v funkcijo opore 

v procesu proizvodnje vednosti. Analizant analitika postavi na mesto »subjekta, za katerega se 

predpostavlja, da ve«, ki pa je zgolj točka, ki deluje kot predpostavka, da se zahteve, naslovljene 

na analitika, obrnejo okoli nje in se vrnejo k analizantu kot njegova nezavedna želja (Močnik v 

Freud, 1989).  

Sklenemo lahko, da analiza išče vednost, ki ni znana vnaprej. Nastanjena je v nezavednem 

posameznika in z namenom, da bi se ozdravil simptomov, ta vstopi v analizo. Analitik na 

podlagi svojega znanja in izkušenj o poteku analize ter znanja o naravi nezavednega zgolj 

usmerja analizanta do te vednosti. Predstavlja poroka, ki analizantu zagotavlja, da obstaja neka 

nezavedna vednost. Svoje delo naj bi analitik opravljal objektivno in neosebno, s čustveno 

hladnostjo, kot temu v spisu Nasveti zdravniku, kako naj ravna pri psihoanalitični obravnavi 

(Freud, 2014) pravi Freud. Analitik mora za analizanta ostati neprediren, kot zrcalo, ki ne 

pokaže ničesar drugega kot tisto, kar mu je pokazano. Freud (2014) analitikom ne priporoča 

uporabe kakšnih posebnih pripomočkov ali zapiskov med obravnavami, svetuje pa jim, da 

vsemu slišanemu pripisujejo »enolično pozornost«. To pomeni, da morajo analitiki dobro 

poslušati in pri tem odmisliti skrb, ali si bodo poslušano zapomnili. S takšno naravnanostjo je 

analitik med obravnavo lahko kos vsem zahtevam.  

V vzgojno-izobraževalni proces vstopajo otroci, ki imajo skupaj s svojimi vzgojitelji in učitelji 

jasen cilj: doseči znanje, vednost. Za razliko od psihoanalize je znanje, ki ga otrok pridobiva v 

času svoje vzgoje in izobraževanja, družbeno določeno/verificirano in torej dano od zunaj. 

Učitelj pri svojem delu uporablja različne didaktične pristope, metode in oblike poučevanja z 

namenom doseči cilje, ki si jih je zastavil vnaprej in jih tudi dobro pozna. Distanca, ki se 

vzpostavi med učiteljem in učencem, je manjša kot med analitikom in analizantom, učitelj 

deluje bolj osebno kot analitik; učitelj do učenca lahko deluje prijateljsko, mu svetuje, kaže 
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svoja čustva, z njim vzpostavlja dialog, kar pa ne pomeni, da sta učitelj in učenec v 

enakovrednem odnosu. Odnos učitelj-učenec je določen z institucionalnimi okvirji, kjer učitelj 

predstavlja zastopnika institucije in »nadrejeni pol«.   

S tega gledišča se vzgojo in izobraževanje umešča med tradicionalne vidike, ki proces dojemajo 

le kot prenašanje vednosti, znanja. A vendar se tu dogaja še marsikaj drugega, saj v odnosu 

učitelj-učenec nezavedno obeh deluje vzajemno. Ta podobnost, »da prihaja v obeh poklicnih 

odnosih do stičišč nezavednega, tako terapevtovega/pedagogovega, kot tudi 

klientovega/učenčevega« (Koštal, 1998, str. 46), nas ne sme zavesti v smislu, da bi učitelj lahko 

bil (ali celo moral biti) analitik. C. Millot (1983) jasno poudari, da je splošno pravilo ločiti 

pedagoško nalogo in terapevtski odnos. Psihoterapijo opravlja analitik, ki ni nosilec vzgojne 

funkcije, saj je vzgojni odnos ločen od analitičnega. »… ista oseba ne more imeti funkcije 

pedagoga in funkcije analitika; če je, denimo, kdo, pa čeprav le nekaj časa, zavzemal pozicijo 

pedagoga, si s tem zapre možnost, da v razmerju do iste osebe deluje kot analitik.« (C. Millot, 

1983, str. 214).  

 

Delovanje nezavednega v obeh poklicnih odnosih kaže na še eno skupno točko psihoanalize in 

vzgoje – to je transfer. V prvem delu magistrske naloge smo pojasnili, kako vznikne in deluje 

transfer med analitikom in analizantom, v nadaljevanju pa bomo dosedanje ugotovitve prenesli 

v pedagoški diskurz.   

 

5.2. TRANSFERNO RAZMERJE MED UČITELJEM IN UČENCEM 
 

C. Penley (1992) kot učiteljevo poglavitno pedagoško orodje izpostavi ravno to, kar v analizi 

imenujemo transfer. Pri tem poučevanja ne smemo misliti s tradicionalnega vidika kot zgolj 

prenašanje neke vednosti, znanja, ampak moramo imeti pred seboj tudi nek drug prenos, to je 

prenos na ravni nezavednega. Ravno ta prenos, ki ga imenujemo transfer, povzroča vzgojne 

učinke. »Pri vzgoji je torej, tako kot v analizi, na delu transfer, ki vzgojitelja in analitika »zvleče 

v zgodbo,« on sam postane njen del.« (E. Dolar Bahovec, 1992, str. 12). 

Kako se transferno razmerje, ki je v zadnji instanci pravzaprav ljubezensko razmerje, vzpostavi 

med učiteljem in učencem? Takšne vrste ljubezen se ne razlikuje od prave, že za Freuda pa je 

nekaj ločenega od seksualnosti. Ne gre se samo za razmerje do »subjekta, za katerega se 

predpostavlja, da ve«; »ljubezen je nekaj, kar ne zadeva vednosti, temveč resnico, resnico 

subjekta, njegovo bit. Podeljuje ji gotovost nekega pomena, ki je ves čas enak.« (E. Dolar 
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Bahovec, 1992, str. 12). Pokaže se, da med pojmom očeta v psihoanalizi in transferjem obstaja 

povezava. Freudova ideja o funkciji očeta in Lacanova ideja o Imenu očeta kažeta na zapis 

tistega, kar podeli pomen biti subjekta, zapis trdnega pomena, kar je točka prešitja (prav tam). 

Točka prešitja je Lacanov pojem teoretske psihoanalize. Predstavlja performativno gesto, ki je 

sama po sebi brez pomena in ne označuje ničesar, vendar pa daje, »prišije« pomensko vlogo 

drugim označevalcem. Točka prešitja je koncept, ki Freudovo idejo o funkciji očeta in 

Lacanovo idejo o Imenu očeta preinterpretira in poveže. To je moč dokazati na primeru 

razrešitve ojdipskega trikotnika: tretji člen v trikotniku, Ime očeta, predstavnik gotovosti in 

simbolnega Zakona, od zunaj poseže v imaginarno narcistično razmerje med materjo in 

otrokom, ter ga prekine. Tako otrok očetu podeli mesto Ideala Jaza. Očetovski Ideal jaza 

predstavlja simbolni Zakon – to je tisti zakon, ki posameznika zavezuje od znotraj (Koštal, 

1998). V konceptu očetovskih funkcij je udeležena instanca avtoritete, h kateri je zavezano 

transferno razmerje. »Tako v družini kot v šoli obstaja bistven razkorak med tem, kako ravnamo 

z otrokom v vsakdanjem življenju ali kakšno vzgojo načrtujemo, in med tem, kako se ti učinki 

prelamljajo skozi instanco nezavednega.« (E. Dolar Bahovec, 1992, str. 17). Med dejanskim 

očetom v vsakdanjem življenju, med dejansko avtoriteto, in vzgojiteljem kot »očetovsko 

instanco«, kot mestom v strukturi, obstaja razlika, ki je ključnega pomena10. Slednja omogoča 

prenos očetovskega, simbolnega Zakona iz generacije na generacijo in hkrati nastopa kot 

instanca prepovedi, meje. Podobno razloči avtoriteto tudi dr. Stanko Gogala, ko jo razdeli na 

dva tipa: socialno, kamor umešča šolo, in osebno, ki jo je delil na zunanjo ter notranjo. V 

zunanjo je uvrstil učitelje, ki svojo vlogo razumejo zgolj kot »zastopniki šolske oblasti«, v 

notranjo pa učitelje z močno osebnostjo (Gogala, 2005).  

Omenjena razlika med obema avtoritetama se zelo dobro pokaže v filmu Zboristi (Barratier, 

2004, originalno Les choristes). Film se prične, ko se slavni dirigent Pierre Morhange pripravlja 

na koncert v New Yorku. Medtem ga zmotijo z novico, da njegova mama umira v Franciji. Po 

koncertu se Pierre odpravi v domovino, kjer ga med obujanjem spominov na domu obišče 

nekdanji sošolec Pépinot, ki mu izroči dnevnik njunega profesorja glasbe. Na tem mestu se 

protagonista z zgodbo retrospektivno vrneta v čas njunih šolskih dni, približno petdeset let 

nazaj, v leto 1949, ko je nadarjen glasbenik Clément Mathieu (Gérard Jugnot) sprejel službo 

vzgojitelja oz. nadzornika v šoli za težavne otroke, imenovani Fond de l'Etang. Šolo, ki je 

delovala kot internat, so obiskovali neukrotljivi, disfunkcionalni in problematični dečki (med 

                                                           
10 O tem je že mnogo pred psihoanalizo pisal J. J. Rousseau. V delu Emil ali o vzgoji (1997) piše o očetovskih 

podobah avtoritete, ki jih dojema v nasprotju z aktualno, dejansko avtoriteto.  
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njimi tudi Pierre in Pépinot). Njihov ravnatelj Rachin (François Berléand) deluje po načelu 

akcija-reakcija, kar pomeni, da je vsako neprimerno ravnanje dečkov sankcionirano. Nalaga 

jim kazni, kot so večdnevno služabniško delo (npr. ribanje tal, umivanje oken), hujše kršitve 

hišnega reda pa kaznuje s priporom. Rachin takoj pokaže svojo strogost, saj okara tudi 

Mathieuja, ki zamudi že prvi delovni dan. Vendar pa navkljub številnim kaznim dečki niso kaj 

manj nemogoči. Celo vedno huje je, saj povsod po šoli nastavljajo nevarne pasti. Na eno izmed 

teh naleti hišnik, stric Maxence, ki se poškoduje. Ob tej nesreči Rachin vse dečke takoj skliče 

na dvorišče. Vpraša jih, kdo je kriv za nesrečo strica Maxenca. Kljub temu da nihče izmed 

dečkov ne prizna krivde, ravnatelj odloči, da nekdo vendarle mora biti kaznovan. Mathieuju 

ukaže, naj izbere enega izmed dečkov in mu naloži kazen. 

Iz opisanega prizora je razvidno, da ravnanja ravnatelja Rachina ustrezajo Žižkovi opredelitvi 

»očetovskega nadjaza«, ki jo razvije na osnovi Lacanove interpretacije ravnanj svečenika Joada 

iz Racinove Athalie (Žižek, 1987) – kot hrbtne, obscene in krute plati samega univerzalnega 

Zakona. Tudi ravnatelj Rachin ravna brezobzirno, zlohotno, »zahteva svoje ne glede na 

okoliščine«. Tako predstavlja avtoritarni tip vzgojitelja, ki deluje iz pozicije očetovskega 

nadjaza, saj zlorabi samo mesto zakona, na katerega je postavljen kot ravnatelj. Njegova 

brezpogojna, brezobzirna zahteva po kaznovanju ne glede na krivdo v dečkih zbuja odpor in 

upor. Na negativen način jih uči o slabostih te vrste »avtoritete«, kar vidimo iz tega, da se dečki 

v filmski pripovedi z Rachinom kot zastopnikom zakona ne identificirajo.  

Vzajemni učinki nezavednega med učiteljem in učencem delujejo tako, da zahtevajo vpeljavo 

učenca v razsežnosti simbolnega reda. Simbolizacija kot proces vedno poteka preko 

identifikacije. »Ko govorimo o identifikaciji, imamo v mislih proces ponotranjanja lastnosti 

otroku pomembnih Drugih.« (Koštal, 1998, str. 55). Razliko med imaginarno in simbolno 

identifikacijo Žižek (1987) najpreprosteje opredeli, ko pravi, da v imaginarni identifikaciji 

oponašamo drugega na ravni podobnosti, da se skušamo identificirati z njegovo podobo, 

medtem ko se v simbolni identifikaciji identificiramo z drugim prav na točki, kjer je ta drugi 

neposnemljiv, tj. kjer uhaja podobnosti.  

Ko učenec učitelja dojame kot pomembnega Drugega, kot nekoga, vrednega zaupanja in mu 

želi slediti, učitelju dodeli mesto objekta identifikacije in mu s tem omogoči, da z vzgojo vpliva 

nanj. V obravnavanem filmu učenci kot pomembnega Drugega doživljajo novega nadzornika 

in vzgojitelja Clémenta Mathieuja. Mathieu si njihovo zaupanje pridobi že na prvi skupni uri, 

čeprav se učenci ob njegovem prihodu v razred iz njega norčujejo, vzamejo mu torbo in si jo 

podajajo. Mathieu si jo skuša priboriti nazaj, ob tem pa v razred vstopi ravnatelj. Zanima ga, 
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zakaj je v razredu takšen hrup in kaj se pravzaprav dogaja. Mathieu brez pomisleka ravnatelju 

zagotovi, da se ne dogaja nič, s tem pa zaščiti učence. To dejanje zaščite »ustvari skupnost 

učitelja in učencev« in pri učencih proizvede zaupanje in ljubezen, ki postane glavno gibalo 

vzgojnih dejanj. Mathieu zaščiti tudi učenca, ki mu je vzel torbo pod pretvezo, da ga je ravno 

poklical k tabli in zahteval tišino. Izpostavi ga šele, ko ravnatelj zapusti učilnico, kaznuje 

(vzpostavi simbolni Zakon) pa ga tako, da ga pošlje v kot.  

Učenec na učitelja naslovi zahtevo po ljubezni, ki je gibalo vzgoje. Učenec se učitelju kaže kot 

ljubezni vreden, ker mu učitelj predstavlja Ideal jaza. Na tem mestu moramo ohraniti strogo 

konceptualno raven in razlikovati med nadjazom, Idealom jaza (Ich-Ideal) in idealnim jazom 

(Idealich). Trojica se prekriva s trojico realno – simbolno – imaginarno. Tisto, kar Ideal jaza in 

idealni jaz loči od nadjaza, je identifikacija, saj sta Ideal jaza in idealni jaz dva modusa 

identifikacije, simbolni in imaginarni. Nadjaz nastopa kot ireduktibilno tuji, neponotranjeni, 

travmatični, nedojeti, grozljiv ukaz, torej kot nekaj realnega v pomenu nemogočega, tistega, 

česar se ne da simbolizirati (Žižek, 1987). Ideal jaza po Lacanu predstavlja točko simbolne 

identifikacije, točko v Drugem, ki je bistvena, da se subjekt vidi kot vreden ljubezni. Skozi 

simbolno identifikacijo učenec ponotranji simbolni Zakon. Ko učitelj zavzame mesto Ideala 

jaza, vznikne transfer (M. Kovač Šebart, 1990). Transfer pojasnjuje delovanje avtoritete in je 

nekaj bistvenega v pedagoški situaciji. Pojavi se tam, kjer se prikaže »subjekt, za katerega se 

predpostavlja, da ve«. »Ker je transfer udejanjenost realnosti nezavednega, poučevanje ni zgolj 

kognitivna, informativna izkušnja, temveč je tudi emocionalna, erotična izkušnja.« (S. Felman, 

1992, str. 244). »Ta pot je edinstvena po tem, da smo lahko zgolj z njeno pomočjo izpostavili 

formulo »subjekt, ki se zanj predpostavlja, da ve« – torej formulo, za katero sem jaz, ki vam 

govorim, menil, da je treba nanjo opreti transfer, kolikor se ne razlikuje od ljubezni. Ne morem 

se izogniti temu, da ne bi zaznamoval nove odmevnosti, ki jo lahko za vas privzame ta termin, 

vednost. Tistega, ki zanj predpostavljam, da ima vednost, ljubim. Transfer je ljubezen.« (Lacan 

v S. Felman, 1992, str. 244). M. Kovač Šebart (1990) zapiše, da transfer ni ljubezen preprosto 

zato, ker bi učenec ljubil učitelja, ampak zato, ker se mu kaže kot ljubezni vreden. »Učitelj 

lahko na učenca vpliva le, kolikor pri njem zbudi pozitivni transfer, kar pomeni, da lahko na 

učenca vpliva le, kolikor ga ta postavi na mesto svojega Ideala jaza.« (Millot v M. Javornik in 

M. Šebart, 1991, str. 31). Ko učitelj zasede učenčevo mesto Ideala jaza, steče simbolna 

identifikacija, katere rezultat je ponotranjenje pravil. S temi pravili lahko učitelj usmerja 

obnašanje in ravnanje učenca, nanj lahko vzgojno vpliva. Ta instanca, notranje-zavezujoči 

zakon oz. glas vesti ob kršitvi pravil posameznika kaznuje z občutji sramu (Žižek v M. Javornik 
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in M. Šebart, 1991). Govorimo o procesu, ki posameznika konformira družbenim zahtevam, ki 

jih posreduje njihov nosilec (starši, učitelji) – »proces, katerega »rezultat« je oblikovano 

»notranje vodilo«, notranje zavezujoči zakon, glas vesti. Šele vzpostavitev oz. uspešna 

realizacija omenjenega procesa je namreč pogoj za vzpostavitev tistih elementov, ki se 

proklamirajo v zvezi z osebnostnim razvojem posameznika: avtonomije, odgovornosti, 

svobode.« (M. Javornik in M. Šebart, 1991, str. 31).  

V članku O vlogi učitelja v pedagoškem procesu (1991) avtorici pravita, da »vzgoja kot 

zavestna, načrtovana aktivnost ni možna.« (prav tam, str. 32). V pedagoški interakciji učitelj 

zaseda mesto, s katerega vzgaja preko vzpostavljanja pravil in postavljanja zahtev. Pravila in 

zahteve vzgojnih dejavnosti, pa tudi vzgojna načela, temeljne vrednote, vzgojni postopki in 

ukrepi so v šolskem prostoru zavestno načrtovani in določeni vnaprej; zapisani so v vzgojnih 

načrtih, ki jih oblikujejo delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in ostalimi sodelavci. Tudi 

doma morata biti starša pri vzgoji svojih otrok enotna, zato se morata o njej dogovoriti ter jo 

načrtovati. Z obeh omenjenih vidikov je vzgoja načrtovana in zavestna dejavnost. Res pa je, da 

se načrt ne izide vselej: zastavljen cilj ne bo nujno enak dobljenemu rezultatu, zato ni mogoče 

predvideti, kako se bo z vzgojo izšlo. Nadalje avtorici v članku zapišeta, da je vzgoja možna le 

kot »bistveno drugotno stanje«. Žižek (1988b) kot »bistveno drugotna stanja« navaja ljubezen 

ali ugled ali spoštovanje in opozori na paradoks: to so stanja, ki so pomembna in za katera se 

nam gre v življenju, a takoj, ko se jih trudimo doseči načrtovano, »pokvarimo igro«. Dosežemo 

jih tako, da si jih ne postavimo neposredno za cilj, ampak kot smoter v nečem drugem. Ta stanja 

se nato proizvedejo kot spontani stranski produkt. Vzgoja torej ni tista, ki je »bistveno drugotno 

stanje«, ampak so to vzgojni učinki. Če si npr. kot učitelji prizadevamo, da bodo učenci 

spoštovali starejše ljudi, tega ne storimo zgolj tako, da jim rečemo: »Spoštovati morate 

starejše.« Po pojasnjevanju pravila je potrebno narediti korak naprej. Naš cilj si moramo 

zastaviti in ga načrtovati, vendar še v nečem drugem: skozi dejanje. Ravno dejanje spoštovanja 

je, če se ponavlja, tisto, ki proizvede vzgojni učinek, »bistveno drugotno stanje«, v našem 

primeru spoštovanje.  

»Vzgoja avtonomnega posameznika torej direktno ni možna.« (M. Javornik in M. Šebart, 1991, 

str. 33). Zastavlja se vprašanje, kaj je mišljeno z »direktno«. Pokazali smo, da vzgoja ni 

direktna, kolikor je le »v besedah« in ni direktna v smislu zgolj racionalne razlage. Toda na 

drugi strani je direktna, saj so zahteve, naslovljene na učenca, direktne. Šele ko so pravila 

predhodno jasna, že znana, učitelj lahko brez dodatne razlage od učencev zahteva »to ali ono«, 

jih poučuje in učinek ponavljajočega se dejanja bodo atributi, kot so ljubezen, ugled, 
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dostojanstvo, ki lahko vzniknejo samo kot nehoteni stranski produkti, kot »bistveno drugotna 

stanja«. Ne moremo jih ustvariti racionalno, s smotrno dejavnostjo, kot nek nujni produkt, ki 

bo sledil brez posredovanja nezavednega tistega, ki je vpleten (učenca).  

Ko Mathieu razkrije glavnega krivca za nesrečo strica Maxenca, se odvije naslednji dialog:  

Mathieu: »Torej si ti poškodoval strica Maxenca.« 

Le Querrec: »Ne, nisem bil jaz.« 

Mathieu: »Ne sprašujem, ampak trdim, da si bil ti.« 

Mathieu ni učencu ničesar razlagal, niti ga ni spraševal, ali je kriv on. Vendar pa tudi ni ostal 

pri besedah; sprva ga je želel odpeljati v ječo, ker pa ga je Le Querrec prosil za usmiljenje, mu 

je Mathieu namesto pripora naložil delo v ambulanti, kjer je deček skrbel za poškodovanega 

hišnika. Čeprav je Mathieu prisilil krivca, da prevzame odgovornost za svoje dejanje, pa je 

ostalim prikazano, kot da se je deček prostovoljno javil za nego strica Maxenca. Ni težko 

razbrati, da si je Mathieu s tem pridobil veliko zaupanje svojih učencev. Pokaže se, da je 

vzgojitelj Mathieu načrtoval, da bo učenca Le Querreca naučil sprejemati odgovornost za svoja 

dejanja, ta cilj pa si je zastavil doseči preko dejanja. To dejanje, tj. vsakodnevna nega 

poškodovanega hišnika, se je ponavljalo in proizvedlo vzgojni učinek, tj. sprejemanje 

odgovornosti za lastna dejanja.  

Učenec bo za učiteljeva vzgojna dejanja dosti bolj dojemljiv, če bo z njim v transfernem 

odnosu. Nadzornik in vzgojitelj Mathieu se izkaže za nadarjenega glasbenika. Na šoli ustanovi 

pevski zbor, člane pa sprejema na podlagi uspešno opravljene avdicije. Pierre Morhange, eden 

izmed težavnejših učencev, se avdicije ne udeleži, ker je v »ječi«. Ko odsluži kazen in se vrne 

v razred, pa do pevskega zbora kaže zanemarljiv in odklonilen odnos. Ko mu Mathieu sugerira, 

naj zapoje lestvico, se Morhange skremži in mu pokaže jezik. Mathieu pripomni, da mu 

neotesanost ne pristaja, zatem pa zazvoni šolski zvonec in pevskih vaj je konec. Na svojem 

večernem obhodu Mathieu iz učilnice zasliši petje. Pred notnim zapisom stoji Morhange, ki s 

tankočutnim glasom odpoje pesem. Matheiu vstopi v učilnico in Morhanga vpraša, kaj počne. 

»Nič,« odvrne Morhange. Mathieu pa mu pravi: »Slišal sem neke glasove, verjetno od 

utrujenosti.« Seveda je Mathieu prav dobro vedel, kaj je počel Morhange, a mu tega ni pokazal. 

Ker je Morhange kršil 8. člen šolskih pravil, tj. da učenci ne smejo sami v učilnice, se ga 

Mathieu odloči kaznovati. Pri tem poudari: »Morhange, tvoj problem je, da počneš stvari, ki ti 

ne pristojijo. Zbežiš, smiliš se sam sebi, igraš upornika … Mogoče to koga impresionira, vendar 
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ne mene. Ne bom igral tvoje igre. Od jutri naprej obvezne zborovske vaje. In vsak dan glasbene 

ure.« Mathieu dečkov glas označi za čudežnega. S »kaznijo« mu želi dokazati, da ni brezupen 

in brez prihodnosti, kot so mu to govorili drugi. Edini mu da priložnost, da popravi svojo 

neprimerno obnašanje, tako pa z njim vzpostavi odnos, ki deluje transferno. Morhange mu 

prične zaupati in ga dojema kot »subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve«. Želi mu 

dokazati, da je vreden priložnosti, ki jo je dobil, s tem pa vzgojitelju daje moč, da vzgojno 

vpliva nanj.  

Ko smo z nekom v transfernem razmerju, se zdi, kot da je ta nekdo že v svoji biti to, s čimer 

fascinira; ne glede na to, kaj počne, mu pripisujemo ugled, ljubezen, dostojanstvo. Tako tudi 

transfer vznikne nenadoma, nenačrtovano, spontano zaradi nečesa, kar je »v meni več kot jaz« 

(Žižek, 1988b).   

Temu, čemur pravimo transfer med učiteljem in učencem, dr. Stanko Gogala poimenuje kontakt 

(ali stik) in ga izpostavi kot prvo zahtevo obče metodike: »Uspeh in prijetnost šolskega dela je 

v največji meri zavisen od tega, ali se učitelju posreči stopiti z učenci v tako bližino, da nastane 

med njim in med učenci osebna povezanost, osebni kontakt, ki šele omogoči izobrazbeno ter 

vzgojno dajanje in sprejemanje. […] Kontakt med učiteljem in učenci pomeni neko notranjo 

napetost, ki nastane med delom v razredu in ki povezuje učitelja in učence. […] Kontakt med 

učiteljem in učenci je temeljni pogoj za intenzivno skupno delo.« (Gogala, 1966, str. 24). 

Gogala kontakt pri poučevanju primerja s sožitjem med učiteljem in učenci in poudarja, da ne 

daje samo učitelj in sprejemajo učenci, temveč da dajejo tudi učenci in sprejema učitelj. 

Transferni odnos se kaže kot vzajemen. Iz moči transfernega razmerja učitelj črpa neizmerno 

moč za svoje delo, transfer mu omogoča sproščenost in razdajanje pri delu z učenci. Hkrati se 

pojavi iskrena domačnost, ki je pogoj za najintenzivnejše delo. Učenci tako nimajo časa za 

svoje stvari, ne kršijo discipline in ne nagajajo, saj jih učitelj potegne za seboj, v smer svojega 

dela. »V kontaktu učitelj svoje učence notranje zaposli.« (Gogala, 1966, str. 26). Ker je učenec 

v transfernem razmerju notranje povezan s svojim učiteljem, ta nima težav z vzpostavljanjem 

discipline. Transfer ustvarja najnaravnejšo in najpopolnejšo obliko šolske discipline, ker »to ni 

disciplina, ki jo ustvarja strah in grožnja, to ni disciplina zunanje mirnosti in reda, za to 

disciplino se ne skriva notranji protest in težnja po kljubovalnosti.« (prav tam).  

Dr. Stanko Gogala (1966) za vzpostavitev kontakta oz. transferja med učiteljem in učencem 

navaja tri načine: najprej lahko učitelj učence pritegne osebno, to je s svojo osebnostno močjo 

in pomembnostjo. V praksi se je pokazalo, da učenci vzgojno ne morejo mimo učitelja kot 

osebnosti in da ta nehote vpliva nanje. Gre za učiteljevo notranjo in osebno avtoriteto, ki jo 
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učenci doživijo s pomočjo osebnostnih čustev priznanja, spoštovanja in občudovanja. Dalje 

lahko učitelj svoje učence prevzame z osebnim načinom svojega dela, ki ni šablonski, ampak 

je izraz njegove povezanosti s tem, kar posreduje učencem. Učenci hitro začutijo, ali je učitelj 

predan svojemu delu, ali ga njegovo delo duhovno bogati. Ker učitelj podaja samega sebe, 

učenci zaznajo iskrenost in toplino njegovega prepričanja. Znanje, ki ga podaja učitelj, učencem 

zaradi tega ni le objektivna resnica, ampak njegova duhovna lastnina. Nenazadnje učitelj učence 

pritegne z učno snovjo predmeta, ki ga poučuje. Vzpostavitev transfernega razmerja med 

učiteljem in učenci preko vseh treh omenjenih načinov nazorno prikazuje analiziran film. 

Problematične, disfunkcionalne in nedisciplinirane dečke nov vzgojitelj in nadzornik Mathieu 

sprva navduši s svojimi ravnanji. Do svojih učencev je strpen in zaščitniški. Predstavlja 

avtoritativen, demokratičen tip avtoritete, ki je povsem v nasprotju z avtoritarnim tipom 

vzgojitelja, ki ga predstavlja ravnatelj Rachin. S svojo strastjo do glasbe, predmeta, ki ga 

Mathieu poučuje z neustaljenimi učnimi metodami, v dečkih zbudi pripravljenost in zagon za 

delo, poslušnost, sočutje ter tako povsem spremeni njihova življenja. S psihoanalitičnega vidika 

Rachin in Mathieu predstavljata dve vrsti vpeljave užitka v pedagoško situacijo: medtem ko je 

pri Mathieuju užitek sublimiran (ta užitek (učitelja in preko njega učencev) je vezan na željo 

do glasbe in na njeno izvajanje ter kot sublimacija užitka deluje spodbudno), ravnatelju Rachinu 

sprevrnitev in zloraba zakona nalagata njegov lastni sadistični »nadjazovski ukaz« užitka, ki 

zbuja nasprotovanje in »onemogoča« simbolno identifikacijo. 

 

Gogala poudarja, da kontakta (transferja) ne gre ustvariti umetno, niti se ga ne da izsiliti. »To 

je iracionalni in nepreračunljivi element metode. To ni razumski faktor, s katerim moremo 

naprej računati in na katerega bi mogli slepo graditi. […] Kontakt pa v šolskem delu tudi ni 

stalna in fiksna stvar.« (prav tam, str. 27). Učitelj transfernega odnosa nikoli ne vzpostavi z 

vsemi učenci oziroma se mu to redkokdaj posreči. V razredu se vedno najde kakšen učenec, ki 

ga učitelj na noben način ne uspe pritegniti. Prav tako se enako tesen transfer ne razvije v vseh 

razredih, v katerih učitelj poučuje. Vzgojitelj Mathieu v obravnavanem filmu npr. nikakor ne 

uspe vzpostaviti kontakta z novim učencem Mondainom.  

 

Gogala v svoji pedagogiki vzgojne učinke povezuje z učiteljevim posredovanjem učne snovi. 

»To pomeni, da želimo razvijati ob učnih predmetih skladno vse učenčeve sposobnosti in da 

hočemo izoblikovati celega človeka, ki ne bo samo intelektualno zelo razvit in miselno 

samostojen, temveč bo tudi življenjsko zrel in samostojen, bo osebno vreden in moralno 

kvaliteten človek, bo vesten in odgovoren, bo nesebičen in požrtvovalen, bo discipliniran in 
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delaven, bo kulturno razgledan, zainteresiran in občutljiv, bo fin in plemenit, bo imel 

izoblikovan estetski okus, bo družbi predan, bo imel oster čut za gospodarsko in družbeno 

koristna dejanja ter bo samozavesten in demokratičen državljan.« (Gogala, 1966, str. 107).  

Eden izmed temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je oblikovanje 

samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno 

pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti (Krek idr., 2011). Učitelj mora pri svojem 

delu skrbeti, da je pouk vzgojen in paziti, da izobraževanje ne prevlada nad vzgajanjem ali celo, 

da bi bilo izobraževanje in vzgajanje ločeno. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji (2011) je zapisano, da so pogoj uspešnega poučevanja in prenašanja znanja ustrezna 

vzgojna ravnanja in odnos vzgojiteljev in učiteljev do otrok. Vzgoja in znanje sta v praksi 

povezana in prepletena. Podobno zapiše že Kodelja (1995, str. 122): »Vzgojne učinke ima lahko 

že uporabljena metoda izobraževanja.« Da imajo učne vsebine izredno vzgojno moč, lahko 

vidimo že pri Platonu, ki s svojo dialektiko ne le informira, ampak tudi oblikuje učenca. Prav 

tako so izobraževanje v službo vzgoje postavili tudi renesančni humanisti (prav tam). »Tudi 

znamenita Herbartova koncepcija vzgojnega pouka poudarja vzgojo skozi izobraževanje, skozi 

posredovanje znanj pri posameznih učnih predmetih.« (prav tam). M. Kovač Šebart (2002) še 

doda, da mora vzgoja, če želi proizvesti trajne učinke, doseči oblikovanje značaja dejansko 

preko pouka. Vzgojnih ciljev namreč ni mogoče uresničevati ločeno od pouka ali kje v kakšnem 

posebnem prostoru. Pouk tega ne prepušča drugim dejavnikom, ampak vzgojne učinke 

proizvaja preko in s svojimi mehanizmi. Pomembno pa je, da učinek ne more biti predviden 

vnaprej.  

 

Vzgojno moč učnih vsebin opazimo tudi v omenjenem filmu. Ko učenci brskajo po Mathieu-

jevih osebnih stvareh in odkrijejo neke partiture, za to niso kaznovani. Nasprotno, vzgojitelju 

dajo briljantno idejo: odloči se, da bo ustanovil zbor. Mathieu pripravi avdicijo, pridobi 

dovoljenje ravnatelja in nastane šolski zbor. Izkaže se, da je najbolj težaven učenec, Pierre 

Morhange, najbolj nadarjen za glasbo. Ravno preko glasbe Mathieu pomembno vzgojno vpliva 

na Pierra.  

 

Pri nastanku »kontakta« oziroma transfernega razmerja med učiteljem in učencem Gogala 

veliko vlogo daje učitelju in njegovim osebnostnim odlikam. Pojmu »dobrega učitelja« 

pripisujemo zelo različne osebnostne lastnosti in kompetence, ki jih ni malo. Med vsemi je zelo 

težko določiti, katere so tiste »prave«. Prav tako nima vsak dober učitelj vseh lastnosti, ki jih 

morda nek avtor pripisuje pojmu »dobrega učitelja«. Tudi Freud od bodočega analitika ne 
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pričakuje, da bo popoln človek in tudi ne zahteva, »da bi se temu poklicu posvetile samo osebe 

s tako izjemno in redko popolnostjo.« (Freud, 2014, str. 328).  

Še najbolj primerno pojasnilo, kakšna naj bo učiteljeva osebnost, da steče proces simbolne 

identifikacije, najdemo pri Slavoju Žižku, ki pravi, da obstaja neki X, ki čudežno obarva vse 

lastnosti: »k »pravi« ljubezni spada občutek, da bi osebo še vedno ljubili, tudi če bi se 

spremenile vse njene pozitivne lastnosti.« (Žižek, 1987, str. 124). Če prevedemo v pedagoški 

diskurz: ne vemo, katere so tiste osebnostne lastnosti, ki delajo učitelja dobrega in uspešnega, 

vemo pa, da je ključen neki X, nekaj v njem, kar čudežno obarva vse njegove lastnosti. K dobri 

in uspešni učiteljevi osebnosti spada občutek, da bo ta pri svojem delu še vedno dober in 

uspešen, tudi če bi se spremenile vse njegove pozitivne osebnostne lastnosti. M. Kovač Šebart 

in M. Javornik (1991) menita, da je naštevanje osebnostnih lastnosti in kompetenc brez 

vsakršnega smisla, če med učiteljem in učencem ne vznikne transfer. Transfer med učiteljem 

in učencem predstavlja Žižkov X, ki na novo obarva vse učiteljeve lastnosti. Sklenemo lahko, 

da je za uspešno poučevanje bolj ključen pojav transferja kot pa osebnostne lastnosti učitelja.  

 

Kar nas je psihoanaliza še naučila o poučevanju je, da vsi človeški odnosi, vse diskurzivne 

interakcije temeljijo na emocionalni dinamiki. Da bi analitično pojasnil to eksplicitno spoznanje 

še v pedagoški situaciji, Freud (v S. Felman, 1992, str. 243) zapiše: »Psihoanaliza nas je naučila, 

da se posameznikova emocionalna drža do drugih ljudi oblikuje v presenetljivo zgodnjih letih. 

Osebe, na katere je otrok na ta način navezan, so njegovi starši. Njegova poznejša poznanstva 

so prisiljena prevzeti neke vrste emocionalno nasledstvo, srečujejo se s simpatijami in 

antipatijami, pri nastajanju katerih so sama zelo malo sodelovala. Ti ljudje (učitelji) so postali 

naši nadomestni očetje. Prav zato so se nam zdeli, tudi če so bili še zelo mladi, tako zrelo in 

nedosegljivo odrasli. Nanje smo prenesli spoštovanje in pričakovanja, povezana z vsevednim 

očetom iz svojega otroštva, in jih potem obravnavali kot svoje lastne očete doma. Z njimi smo 

se soočali skozi ambivalentnost, ki smo jo bili pridobili v svoji družini, in s pomočjo te 

naravnanosti smo se spopadli z njimi, kot smo imeli navado spopadati se s svojimi ljubimi 

očeti.« To pomeni, da smo na učitelje prenesli čustva, ki so bila prej povezana z našimi starši. 

Sledeč Freudu, Lacan vedno znova poudarja, da se »udejanjenost realnosti nezavednega« 

oziroma transfer vzpostavlja samo tam, kjer gre za »subjekt, za katerega se predpostavlja, da 

ve.« (Lacan, 1996). C. Penley (1992, str. 258) pojasni, kako poučevanje vedno poteka preko 

zapeljevanja – učenec se želi učiti zato, »ker učitelja, kolikor predpostavlja, da učitelj ve, ljubi.« 

Učitelj je lahko uspešen oziroma je sploh lahko učitelj le takrat, ko v polni meri zasede mesto 

»subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve.« Do te funkcije mora biti odgovoren, saj 
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predstavlja središče transfernega razmerja, hkrati pa je le s te pozicije mogoče prenašati znanje 

in vzgajati. Če bi se učitelj odmaknil od te imaginarne pozicije, bi izgubil svoje 

najpomembnejše pedagoško orodje, tj. transfer. 

 

5.3.  TRANSFERNO RAZMERJE NA OBMOČJU VEDNOSTI IN ŽELJE 

Lacanu se zdi zanimivo, da so učitelji vedno vedeli dovolj, ko so zasedli položaj tistega, ki ve. 

Ni učitelja, ki zaradi nevednosti ne bi izpolnil svoje naloge. To ga je privedlo do mišljenja, da 

je »pravo le tisto poučevanje, ki pri poslušalcih uspe vzbuditi vztrajanje, to željo po vednosti, 

ki lahko nastopi samo tedaj, ko so ti sami izmerili nevednost kot tako – nevednost, kolikor je, 

kot taka, plodna – in to tudi pri tistem, ki poučuje.« (Lacan v S. Felman, 1992, str. 239). To 

pomeni, da učitelji ne prenašajo izgotovljene vednosti, ampak le ustvarjajo pogoje, ki 

omogočajo učenje. Ko Lacan posega po Freudovi teoriji, ne »uči« Freuda, ampak uči »pogoj«, 

ki omogoča, da se učimo Freuda (S. Felman, 1992).   

Že Sokrat je svojo izjavo o lastni nevednosti pokazal na nekaj bistvenega – nikoli ne bomo 

posedovali vse vednosti; naj si za njo še tako prizadevamo, se bo vedno znova vztrajno 

izmikala. Zahodna pedagogika se je od antičnega filozofa naučila bore malo. Na sledi je bila 

sicer plemenitemu, a težko dosegljivemu cilju: z metodičnim raziskovanjem je želela izčrpati 

prav vse, kar se lahko ve. Višek, ki ga je dosegla, lahko označimo s heglovskim konceptom 

»absolutne vednosti«, ki istočasno označuje potencialni cilj in dejanski konec dialektike (S. 

Felman, 1992). Lacan se odzove z opozorilom, da gre pri absolutni vednosti za dejstvo, »da se 

diskurz zapre nazaj sam vase, da je povsem v skladu sam s seboj.« (Lacan v S. Felman, 1992, 

str. 236). Ozirajoč se na Lacanovo konceptualizacijo ugotovimo, da obstaja nekaj, kar ni nikoli 

povsem v skladu s samim seboj in niti ne more biti identično z vednostjo, ki jo imamo o sebi. 

To je nezavedno. S. Felman (1992, str. 236) nezavedno označi kot nehoteno vednost, »ki uide 

intencionalnosti in pomenu, vednost, ki jo izreka govorica subjekta (izreka v njegovih 

spodrsljajih ali v njegovih sanjah), vendar pa je subjekt ne more prepoznati, vzeti za svojo, si 

jo prisvojiti; govoreča vednost, ki je vendarle prikrita govorčevi vednosti.« Ali po lacanovsko: 

»nezavedno je vednost, ki ne more dopustiti védenja, da nekdo ve.« (Lacan v S. Felman, 1992, 

str. 236). Človek nikoli ne more izkoreniniti lastne nevednosti, saj v njegovem nezavednem tiči 

vednost, o kateri nič ne ve. »Absolutna vednost je vednost, ki je izčrpala svojo lastno 

artikulacijo; toda artikulirana vednost po definiciji ne more izčrpati lastne vednosti o sebi.« (S. 

Felman, 1992, str. 237). Iz tega sledi, da je absolutna vednost nemogoča, človeška pa 

netotalizabilna.  
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Ko se učimo, si skušamo kar največ zapomniti in se tega kasneje tudi spomniti11; če se česa ne 

spomnimo, to pogosto označimo kot nekaj, kar ne vemo. Rečemo lahko, da to izključimo iz 

zavesti, to pa je zvezano s potlačitvijo in zahtevo po pozabljanju. »Nevednost ni negibno stanje 

odsotnosti, ni preprosto pomanjkanje informacije: je dinamično zanikanje, aktivno zavračanje 

informacije.« (prav tam). Kaj pa se zgodi, če je učitelj tisti, ki česa ne ve, in to odkrije učenec? 

Možnosti sta dve: ali učitelj izgubi svojo avtoriteto (in s tem se konča transferno razmerje) ali 

pa njegova nevednost postane plodna in pri učencih zbudi željo po vednosti. Slednje je po 

Lacanovem mnenju pravo poučevanje. S spoznanjem, da učitelj ne ve vsega, učenec dojame, 

da je vednost pravzaprav ne-cela. C. Penley (1992) k temu doda, da učitelj lahko poučuje zgolj 

to, kako se uči sam.  

Tisto, kar učence vodi k učenju, je njihova želja po znanju, vednosti. Pravzaprav je želja po 

vednosti tista, ki nas od malih nog dela radovedne in pripravljene odkrivati vse okoli nas. Da 

bi razumeli mehanizem, ki je za »željo po vednosti«, se moramo vnovič vrniti k Lacanu in 

njegovi dialektiki zahteve in želje. Že od ranega začetka lahko opazimo dvojno odtujenost 

otrokove želje: »na eni strani v želji njegovih staršev, kolikor je vanjo umeščen že pred svojim 

rojstvom; na drugi strani pa je odtujena zato, ker bodo morale njegove potrebe zaradi obstoja 

govorice iti skozi sprevod zahteve, tako da se bo njegova želja konstituirala prek tega postopka 

kot ireduktibilni ostanek in se ne bo mogla nepopačeno izraziti v obliki zahteve, čeprav je sama 

učinek govorice. Vprašanje po njegovi želji se za otroka, tako kot za sleherni subjekt, že 

spočetka formulira kot spraševanje po želji Drugega, na katero skuša dobiti odgovor, ki pa je 

lahko le varljiv, kolikor namesto odgovora o želji, ki ga strukturno ni mogoče formulirati, dobi 

zgolj zahtevo s strani Drugega. Če pa do nje pride in če se ji prilagodi, potem je prav vprašanje 

njegove lastne želje tisto, ki je zagrajeno in ki ga odtujuje pri poskusu zadovoljiti zahtevo 

Drugega.« (C. Millot, 1983, str. 214). Če pustimo prvo odtujitev ob strani in si ogledamo drugo: 

otrok se poskuša prilagoditi zahtevi Drugega, pridobiti želi ljubezen Drugega, da se konstituira 

kot idealni jaz nasproti svojemu vzgojitelju/učitelju, ki predstavlja Ideal jaza. S tem žrtvuje 

svojo željo, ki ni več želja Drugega, ampak »želja po vednosti.«  

Da bi pojasnili triado potreba-zahteva-želja, moramo za izhodišče predpostaviti neko naravno 

potrebo in nek realen, naraven predmet, ki to potrebo zadovolji (npr. hrano v primeru lakote). 

                                                           
11 O tem piše že Platon: »… učenje je v celoti spominjanje,« pravi Sokrat Menonu. Menon: »Da, Sokrat. Toda 

kaj misliš s tem, da se ne učimo, temveč da je to, kar imenujemo učenje, spominjanje? Me lahko poučiš, kako je s 

tem?« Sokrat mu odgovori: »Ravnokar sem rekel, Menon, da si zvit mož, zdaj pa me sprašuješ, če te lahko poučim 

– jaz, ki trdim, da ne obstaja učenje, ampak le spominjanje. Tako bi se takoj pokazalo, da govorim v protislovju s 

seboj.« (Platon, Menon, 81d–82b).  
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Takoj ko se potreba prične artikulirati v simbolnem mediju, začne delovati kot poziv Drugemu, 

izvirno Materi kot »prvobitnemu velikemu Drugemu12«; delovati začne kot zahteva, saj je 

Drugi tisti, ki potrebo lahko zadovolji (Žižek, 1984). »S tem pa je celotna ekonomija 

sprevrnjena: zahteva meri na objekt potrebe, vendar pa prek tega objekta in skozenj meri na 

ljubezen Drugega (Matere), tistega, v čigar moči je, da nam priskrbi objekt ali nam ga odvzame. 

In, z nasprotne strani, če nam Drugi ugodi in nam da zahtevani objekt, ta objekt ne deluje 

preprosto kot objekt zadovoljitve potrebe, marveč je hkrati izpričevanje, potrditev ljubezni 

Drugega, Matere.« (prav tam, str. 14). Ko npr. mati ugodi zahtevi svojega otroka po hrani, 

hkrati otroku izkaže svojo ljubezen. Žižek (1984) to podpre z dokazom, da otrok postane 

izredno nezadovoljen, če se mati na njegovo zahtevo odzove hladno. Vidimo lahko, da za 

omenjeno triado leži logika »negacije negacije.«  Lacan s vpeljavo želje rešuje antagonistično 

razmerje med potrebo in zahtevo, »kjer lahko zahtevo po ljubezni Drugega izrazimo le v obliki 

zahteve nekega predmeta potrebe, ki pa ´nikoli ni tisto´.« (prav tam, str. 15). Želja ne teži k 

zadovoljitvi potrebe, hkrati pa ne zahteva ljubezni. Je razlika, ki nastane, ko potrebo odštejemo 

od zahteve.  

5.4. KAKO NAJ ANALITIK IN UČITELJ ODKRIVATA NEZAVEDNE 

PROCESE, KI VPLIVAJO NA PROCESE ANALIZE OZ. VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA?  

 

Kako uspešen bo učitelj pri svojem delu, ni odvisno le od njegovih dobrih osebnostnih lastnosti, 

ampak tudi od tega, kako bo potekal transferni odnos med njim in učencem. Ker učenec dojema 

učitelja kot pomembnega Drugega iz svoje preteklosti, mora biti učitelj dovolj emocionalno 

stabilen, da ima učenec možnosti za identifikacijo. V odnosu z učiteljem bo učenec 

(po)doživljal ojdipalno rivaliziranje, in samo učitelj, ki bo znal slediti sebi, tega rivaliziranja ne 

bo doživljal kot osebni napad in ga tudi ne bo neustrezno sankcioniral (Koštal, 1998).  

 

Prepoznavanje in poznavanje nezavednih duševnih procesov je tako pomembno ne le za 

analitika, ampak tudi za učitelja. Če se v analitični ali pedagoški situaciji pojavi kontratransfer, 

se lahko ta sprevrže v imaginarno zrcalno igro ljubezni in sovraštva. Vsak izmed akterjev lahko 

tako nezavedno uprizarja pretekle konflikte in doživetja, ki pa sicer ne izhajajo iz trenutnega 

stanja. Da bi se temu izognili v analizi, že Freud izpostavi potrebo po didaktični analizi in 

                                                           
12 »Prvobitni veliki Drugi,« Mati se pred posegom Zakona kaže kot vsemogočni Drugi. Ko nastopi Zakon, pa 

subjekt spozna, da je Mati prav tako podvržena nekemu Zakonu; to oslabi njeno vsemogočnost in samovoljo. Žižek 

(1984) nastop Zakona označi za »razodtujitven«, saj subjekt vzpostavi distanco do želje Matere, s tem pa se 

njegova želja ne omejuje več na zahtevo po materini ljubezni.  
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samoanalizi13 (S. Felman, 1992). Analitik si med svojim izobraževanjem pridobi dovolj dobro 

znanje in občutljivost za izpraševanje lastnega nezavednega, tako da se klientu lahko prikazuje 

kot »ogledalo« njegovega razmišljanja in doživljanja. Učitelj tega znanja in sposobnosti ne 

poseduje, zato ne more biti zadržan do učenca na enak način kot je analitik do analizanta 

(Koštal, 1998). Dragoceno spoznanje, ki ga lahko tu prevzamemo od psihoanalize je, da je 

vpogled v lastno nezavedno tisto, kar učiteljem lahko pomaga razumeti mehanizme transferja. 

Ker se učiteljska stroka ne poslužuje samoanalize ali didaktične psihoanalize, se zastavlja 

vprašanje, kako naj učitelj pri sebi odkriva nezavedne procese, ki v interakciji z učenci vplivajo 

na procese vzgoje in izobraževanja.  

Eden izmed ciljev magistrskega dela je ozavestiti učitelje o pomembnosti raziskovanja lastnega 

nezavednega. To zavedanje predstavlja prvi korak, ki ga učitelj lahko naredi pri samem sebi. 

Ko razume in ve, kako veliko vlogo igra nezavedno pri njegovem poučevanju, pa ta vednost 

preide v ozadje, saj postane pomembnejše, kakšen odnos bo do lastnega nezavednega učitelj 

vzpostavil.  

C. Millot (1983) poudarja splošno pravilo, da je pedagoško delo vendarle ločeno od 

psihoanalitične teorije. Psihoanalizo izvaja analitik, ki ni nosilec vzgojne funkcije, vzgojni 

odnos pa je strogo ločen od analitičnega. A vzgojni učinek ne rezultira zgolj v učiteljevem 

načrtovanem, zavestnem delovanju, pač pa pri tem deluje tako njegovo kot učenčevo 

nezavedno. Ravno učiteljevo nezavedno in nezavedno učenca pa je tisto, ki se postavlja med 

pedagoški ukrep in dobljeni rezultat, zato nobena pedagoška teorija ne omogoča vračunanja 

učinkov metod, ki jih učitelj požene v tek (C. Millot, 1983). Pri naslavljanju na učenca učitelj 

zadeva njegovo nezavedno, ne da bi vedel, »in sicer ne s tistim, kar misli, da mu sporoča, pač 

pa s tistim, kar prek njegovih besed prehaja od njegovega lastnega nezavednega.« (prav tam, 

str. 211). Kar nam kaže pedagoški odnos je, da ima učiteljevo nezavedno pravzaprav veliko 

večji vpliv kot njegove zavestne, načrtovane namere. 

To se pokaže v enem izmed zadnjih prizorov v filmu Zboristi (2004). Transferno razmerje, ki 

vznikne med nadzornikom in vzgojiteljem Mathieujem ter glasbeno nadarjenim, a vedenjsko 

težavnim Morhangem, predstavlja temeljni pogoj za njuno skupno delo. Nadzornik iz 

transfernega odnosa črpa moč, da se zoperstavi ravnatelju in premaga strah, ki ga čuti ob njem. 

Tako zbor nekaj časa deluje celo v ilegali. Na drugi strani Morhange utrjuje svoj talent, veliko 

vadi in pri tem ne razmišlja preveč o uganjanju norčij. Spodleti mu le še enkrat, ko iz 

                                                           
13 Didaktično analizo in samoanalizo podrobneje obravnavamo v prejšnjih poglavjih.  
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ljubosumja, ki ga čuti ob druženju njegove mame in Mathieuja, slednjemu na glavo zlije črnilo. 

Neljubemu dogodku sledijo pevske vaje, kjer pa Mathieu Morhangu odvzame solo. Čeprav mu 

reče, da nihče ni nepogrešljiv in da mu je povsem vseeno, ali bo še kdaj pel, pa je njegovo 

sporočilo ravno obratno. To se potrdi na nastopu pevskega zbora pred grofico, ko Mathieu z 

gesto vendarle povabi Morhanga, da odpoje solistični del. Kot v filmu pravi nadzornik sam, 

takrat v njegovih očeh prebere nešteto stvari: »Ponos, zadovoljstvo, pa tudi nekaj povsem 

novega zanj, hvaležnost.«  

Tisto, kar preko učiteljevih besed iz lastnega nezavednega prihaja do učenca, nima vedno nujno 

pozitivnih vzgojnih učinkov. Če učitelj preko svojih vzgojnih dejanj indoktrinira, ne da bi se 

tega zavedal, če prenaša vrednote, ki niso v skladu s človekovimi pravicami (ki so temelj javne 

šole), strpnostjo in pravičnostjo, »ki so skorajda splošno sprejete in so skupne vsem 

državljanom, ne glede na razlike v njihovih vrednostnih preferencah in filozofskih in religioznih 

prepričanjih« (Kodelja, 2007, str. 120), potem učitelj na učenca deluje vzgojno negativno. Kako 

naj torej učitelj spoznava in posledično spreminja svoja stališča in predsodke, svoje čezmerne 

zahteve, ki učenca priklepajo na nalogo, da realizira njegove ideale?  

Menimo, da mora učitelj analizirati svoja vzgojna dejanja oz. jih reflektirati. »Refleksija nam 

omogoča, da spoznavamo, katere neizgovorjene teorije, stališča in predsodki so pri nas prisotni 

in kako ti vplivajo na naše delo.« (M. M. Klemenčič Rozman, 2010, str. 254). S. Žorga (v M. 

M. Klemenčič Rozman, 2010) pravi, da z refleksijo opredeljujemo vzroke in okoliščine, ki so 

tvorile izkušnjo, razmišljamo o tem, kaj smo hoteli doseči, kakšne posledice so nastale, katere 

prikrite želje in stališča so bili prisotni pri našem delovanju. Pri tem ugotavljamo, da z refleksijo 

učitelj naredi šele prvi korak, tj. da ozavesti vplive lastnega nezavednega, ki v interakciji z 

učenci vplivajo na procese vzgoje in izobraževanja. Kako pa naj zdaj, na tej točki, učitelj 

vzpostavi odnos z lastnim nezavednim in predvsem kako ga naj obvlada v svojih vzgojnih 

dejanjih ter kako naj prepreči zlorabe, h katerim lahko zaradi svojega položaja hitro zdrsne? 

Zastavlja se torej vprašanje, ali naj se učitelj vendarle posluži osebne analize. To je problem, ki 

mora ostati odprt zaradi dejstva, da je položaj učitelja položaj pedagoga in ne analitika, vstop v 

analizo pa je povsem osebna odločitev – torej mora ostati odločitev posameznega učitelja.  

Ena izmed možnih – čeprav verjetno ne vedno zadostnih – rešitev omenjenega problema bi 

lahko bila refleksija, ki pa bi potekala na sistematičen način (v šoli preko samo-evalvacije 

njenega dela) in bi kot taka bila na sledi samorefleksije, v kateri analiziramo svoja ravnanja.   
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6 ZAKLJUČEK 
 

Namen magistrskega dela je bil raziskati in opredeliti pojav transfernega razmerja med 

učiteljem in učencem z ozirom na transferno razmerje med analitikom in analizantom v 

psihoanalizi. V prvem delu je opredeljen koncept  transferja pri Freudu, Lacanu in nekaterih 

drugih psihoanalitikih, v drugem, pedagoškem delu pa pojasnjujemo konceptualizacijo 

transferja med učiteljem in učencem.  

 

Raziskava, ki je bila zastavljena teoretično, viri pa so bili tudi praktični primeri na osnovi 

psihoanalitične literature in primeri iz filma Zboristi, je pokazala, da se med psihoanalitičnim 

zdravljenjem nujno vzpostavi transfer, ki vznikne, ko se zaradi analitičnega raziskovanja 

patogenega kompleksa k njegovim koreninam v nezavedno analitik znajde na področju, kjer se 

zaradi očitnega odpora naslednja asociacija navezuje nanj. Psihoanalitik tako postane del 

analizantovega nezavednega. Pojav transferja nakazuje, da je nezavedno dotaknjeno, to pa se 

najbolj izrazito vidi v kršenju temeljnega psihoanalitičnega pravila. Transfer se sprva vedno 

kaže kot najmočnejše orožje odpora, vendar pa hkrati postane tudi gonilo zdravljenja. Freud je 

na začetku svoje prakse transfer dojemal kot prenos smisla, premestitev. Kasneje je razvil tri 

oblike transferja: transfer, identificiran s funkcijo ponavljanja; transfer, identificiran z odporom 

in transfer, identificiran s sugestijo.  

Na fenomenološki ravni še razmejen freudovski koncept transferja je moral počakati na 

Jacquesa Lacana, ki je pojmovanja transferja poenotil in ogromno doprinesel k razumevanju 

transfernega odnosa ne le v psihoanalizi, ampak tudi v vzgoji. Za razumevanje Lacanove 

konceptualizacije transferja je potrebno slediti fazam razvoja njegove teorije; te faze so 

imaginarno, simbolno, realno in sintom. Lacan je transfer predstavil kot temeljni koncept 

psihoanalize. Tri različne pojave transferja, ki jih je artikuliral Freud, Lacan osredini s svojim 

pojmom »subjekta, za katerega se predpostavlja da ve«. Za razliko od ostalih post-freudovskih 

teoretikov psihoanalize enako kot Freud verjame v nezavedno in mu pripisuje velik pomen. 

Lacan s tezo, da je nezavedno vsota učinkov govora na subjekt pokaže, da je nezavedno 

strukturirano kot govorica. Analizant je subjekt, ki se v transferju skozi govorico šele 

subjektivira. Nezavedno se artikulira kot nekaj, do česar lahko na enigmatičen način pridemo 

prek transferja. 

 

Z raziskavo smo tudi ugotovili, da med pojmom očeta v psihoanalizi in pojavom transferja 

obstaja povezava. Transfer med učiteljem in učencem vznikne, ko učitelj zasede »očetovsko 
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instanco«, mesto v strukturi, ki omogoča prenos simbolnega Zakona. Po Lacanu je to mesto 

Ideal jaza, ki predstavlja točko simbolne identifikacije. Simbolna identifikacija je pomemben 

proces, preko katerega učenec ponotranji pravila oz. simbolni Zakon, učitelju pa omogoči, da 

vzgojno vpliva nanj. Šele uspešna realizacija omenjenega procesa je pogoj za vzpostavitev 

elementov avtonomije, odgovornosti in svobode, ki so povezani z osebnostnim razvojem 

posameznika. 

Transfer je povezan tudi z vednostjo, kar Lacan tematizira s konceptom »subjekta, za katerega 

se predpostavlja, da ve«; učitelj bo pri poučevanju uspešen, če bo zasedel to mesto. Zaradi 

predpostavke, da ima učitelj vednost, se učitelj učencu kaže kot ljubezni vreden, kar pri učencu 

vzpostavlja željo po znanju in učenju.   

 

Ravno od transfernega razmerja med učiteljem in učencem je odvisno, kako bo učitelj opravljal 

svoje delo, zato je prepoznavanje in poznavanje nezavednih duševnih procesov pomembno ne 

le za analitika, ampak tudi za učitelja. Analitik svoje lastne komplekse v nezavednem, ki ga pri 

delu lahko omejujejo, odkriva s pomočjo samoanalize in didaktične analize. Učitelj se tega ne 

poslužuje, zato se zastavlja vprašanje, kako naj učitelj pri sebi odkriva nezavedne procese, ki v 

interakciji z učenci vplivajo na procese vzgoje in izobraževanja. 

 

Ugotavljamo, da sta poklic analitika in poklic učitelja med seboj izključujoča, saj sta 

psihoanaliza in vzgoja dva ločena procesa. Čeprav se zdi, da si oba prizadevata za podoben 

namen, tj. omogočiti človeku, da doseže svoj potencial, pa se glede na svoje metode in cilje 

zelo razlikujeta. Dragoceno spoznanje, ki ga učiteljska stroka lahko prevzame od 

psihoanalitične je, da vpogled v lastno nezavedno pomaga pri razumevanju mehanizmov 

transferja. Ravno nezavedno obeh, učitelja in učenca, je tisto, ki se postavlja med pedagoški 

ukrep in dobljen rezultat. Učitelj se mora zavedati, da ne vzgaja le z načrtovanim, zavestnim 

delovanjem, ampak da vzgojni učinek rezultira tudi v tem, kar prek njegovih besed prehaja od 

njegovega lastnega nezavednega. Da bi se izognil negativnim vzgojnim učinkom, mora učitelj 

analizirati svoja vzgojna dejanja. To lahko najprej stori s samorefleksijo, vendar menimo, da to 

ni dovolj, saj s tem le ozavesti vplive lastnega nezavednega, pomembno pa je, da z njim 

vzpostavi odnos. Ali iz tega evidentira osebna analiza učitelja, deloma odgovarjamo in deloma 

prepuščamo v srž nadaljnjim raziskavam.  
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