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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

КОМПЛЕКС МУШКОСТИ: ОД РЕАЛНЕ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ДО НЕСВЕСНЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САЖЕТАК. Женска критика и женски покрети, обележени великим делом психо-
анализом, структурализмом, семиологијом и деконструктивизмом,
направили су значајан продор у развлашћење јаког субјекта, и то не са-
мо у сопствену корист већ и на добит тог истог развлашћеног јаког
субјекта. Одбијајући наметање лажног универзализма једине (мушке)
културе, женске студије учиниле су нужном реинтерпретацију исто-
рије у којој је жена искључена. Искључена жена, жена роба, жена знак
који омогућава комуникацију мушкараца, имала је моћ да на сваки на-
чин редукује моћ јаког субјекта, уништавајући и своју и његову сексу-
алност. Томе је понајвише допринела неизбежна несвесна продукција
позиције искљученог, роба, робе или слабог субјекта као комплекс
мушкости. Није овде само реч о томе да се моћ налази у ономе коме се
завиди. Преко комплекса мушкости и одбацивања жене, жена покуша-
ва „бити”. Жене, као што је рекла Џудит Батлер (Judith Butler), никада
не могу „бити”, баш зато што се њима представља однос разлике. Жене
су „разлика” која се не може схватити као „Други”; или, оне су пука не-
гација субјекта чији је род увек једино мушки (Butler 2010:77). За пси-
хички развој је од непроцењивог значаја у ком правцу ће комплекс
мушкости утицати на сексуалност као централно место ’психичког’. То
је цивилизацијско питање првога реда.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: комплекс мушкости, патријрахално несвесно, симболички поредак,
„слаби” субјект, сексуација.
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ТемаFизaција оMноса мушкарца и жене каква VосFоји у Vсихоло-
Cији која се уCлавном своMи на оно шFо Хевелок Елис (Havelock El-
lis 1968) зове „VсихолоCија жене”, а ОFо ВајнинCер (Otto Veininger
1986) и ЕрнсF Блох (Bloch 1981) „женско VиFање”, или Vак Лис
ИриCарај (Luce Irigaray 1993a, 1993b) „слаXи суXјекF”, неMовољна
је Mа Xи се нешFо више моCло рећи о акFуелно значајним VиFањи-
ма Vола и роMа. ПсихолоCија кao praxis, VиFања оMноса Vолова и
изCраMње роMа мора VосмаFраFи као свој важан заMаFак и зXоC Fе-
оријскоC VосFулирања и зXоC Vримене Fеорије у FераVијском ра-
Mу. КриFика MрушFва, уVућена оM сFране жена, засиCурно може
XиFи веома корисна за MруCачије Vозиционирање мноCих моме-
наFа везаних за VиFање Vола и роMа, и још значајније, за Vризна-
вање суXјекFивиFеFа женском суXјекFу, који својим Vоложајем у
ХеCеловој Mинамици CосVоMара и роXа (Hegel 1986) најMирекFније
уFиче и на сам јаки суXјекF. Колико CоM Xио MоминанFан уFисак о
иMеолошком у женским сFуMијама Vри њиховом инсисFирању
на развлашћењу „јакоC” суXјекFа (мушкарца) и Fражењу нових
иMенFиFеFа за „слаXоC” суXјекFа, Fе су сFуMије значајне за Vсихо-
лоCију. Оне су, свакако, нешFо MруCо оM феминизма, који, усVуF,
већ сVаMа у нешFо Vрошло („VосF”), иако је женски суXјекFивиFеF
јеMно оM VиFања које је феминизам сFраFешки смесFио у ценFар
своC инFересовања. Феминизам је, ослањајући се на чврсFу VреM-
сFаву о ономе шFо жена јесFе, занемарио криFику VозиFивноC и
VосFојаноC иMенFиFеFа. 

НасуVроF женским сFуMијама које су VроVиFивале Vозицију
слаXоC суXјекFа, феминизам је Vолазио оM VојеMносFављеноC сFа-
ва Mа је мушка VревласF укорењена у VаFријархаFу, чиме је оM
свих мушкараца начинио јеMну хомоCену класу. То шFо VаFријар-
хаF значи „влаMавина очева” није Mавало основа за закључивање
Mа је хеFеросексуалносF оVресивна или Mа је лезXијсFво најраMи-
калнији оXлик феминизма. У сFавовима феминисFкиња више се
не Cовори о ослоXађању жене, маMа је феминизам Vошао оM FоCа,
а женске сFуMије су на Fоме исFрајале. 

Класична Fеза женских сFуMија јесFе Fеза Mа је жена роXа која
нема личну ауFономију, као ни Xило која MруCа роXа, чак ни у
свом влаMајућем VринциVу: VроMаји. Јасно је Mа се роXа сама оM
сеXе не може VроMаваFи и Mа Fо мора чиниFи неко MруCи. ЗаFо же-
на исFоријски нема реч, неCо је она сама реч par excellence; или,
она је знак, оMносно, среMсFво комуникације међу мушкарцима.
УосFалом, кулFура и Vочиње, као шFо су рекли ФројM у То ему и
 а�уу (Freud 1970a) и КлоM Леви-СFрос (Claude Levi-Strauss 1969) у
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Елемен арним с рук урама сро�с ва, заXраном инцесFа, шFо ће
рећи разменом жена међу клановима (еCзоCамија). Комуникаци-
ја мушкараца је, Mакле, ишла Vреко жена и захваљујући женама
које су Xиване размењиване као роXа. За филозофа, Vсихоанали-
Fичарку и линCвисFу Лис ИриCарај, жена је увек у Vозицији
сVољашњосFи, извањскосFи, искљученосFи, и Fо како у оMносу на
законе размене који су оMређени мушком кулFуром (иако у Fој
кулFури жена VосFоји као роXа) Fако и у оMносима у VроизвоMњи
(Irigaray 1985). МноCо Vре VсихолоCије само „oсвешћивање роXе”
Mовело је Mо FоCа Mа се VиFање суXјекFа VосFавља на нов начин.
Дакако, не само „слаXоC” суXјекFа већ и „јакоC” који не може осFа-
Fи изван целоC сисFемa. 

О Vозицији или Vозицијама жене у VаFријархалном сисFему
моCу се, Mакако, CовориFи различиFе сFвари. НајVрецизније оM-
ређена, Vозиција жене и женскоC VринциVа, чак и онMа каMа се
каже Mа оM ње зависи реCенерација маFрилинеарноC иMенFиFеFа
или сушFине осоXе, Xила је – искључење. Женско је реMовно Fу-
мачено као VарFикуларно, Mок је мушко имало каракFер универ-
залноC. ОXухваFни мушки Vол, који је укључивао и женски, свео
је VарFикуларни женски Vол на ниво мањка или касFрираноC
суXјекFа. КулFура заснована на сFроCој хијерархији и Mискурсу
CосVоMара, Mржала је жену у Vозицији MеFеFа. За мушкарца је же-
на, како Xи иронично рекла Симон Mе Бовоар (Simone de Beauvoir
1982), „вечиFо MеFе”. Тако VоCрешно VосFављен оMнос мушкарца
и жене морао се оMразиFи у свим асVекFима, а на крају и на саму
релацију. Цена Vозиције CосVоMара, коју је мушкарац морао Mа
VлаFи, Xила је и сувише висока, а сама MоXиF је у сеXи саMржавала
суXверзивни елеменF. ИнауCурацијом Vозиције „јакоC” суXјекFа
и хијерархије Vолова, мушкарац се моCао консFиFуисаFи само
неCирањем оноCа оM чеCа VоFиче. Жена као месFо мушкарчевоC
насFанка Xива неCирана лоCосом VреVрављања, ре-креације Vри-
роMе. ОMносећи се Vрема жени само мушким меFром, мушкарац
искључује жену, немајући VриFом увиM у шFеFу коју самом сеXи
чини. СисFем вреMносFи који је сFворен неVовраFно је учинио оM-
нос мушкарца и жене конфликFним VоMручјем, VоMручјем XорXе
моћи. ОMнос узајамносFи, комVлеменFарни оMнос мушкарца и
жене у Fаквим условима јеMноC јеMиноC (наM)суXјекFа (мушкарца)
јеMносFавно не може Mа VосFоји. НеCирајући значај VочеFка, VуF
Vрема MруCом као VуF Vрема MруCој је заXорављен или занемарен,
јер за MруCо нема месFа Fамо CMе је јеMан све заVосео.
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И каMа је реч о жени као Mаваоцу живоFа, хијерархија Vолова
заMржала је оMнос Vрема жени као „слаXијем” и „нижем” Vолу.
Чак Xи се моCло рећи Mа је мушкарчево неCирање значаја чиње-
нице исхо�иш а у MруCоме (у жени) оM VочеFка Xило амXиваленF-
но. Искључење жене није се оMносило само на асVекF маFеринс-
Fва. Тај амXиваленFни оMнос, MвосFруки колосек у VерцеVцији
жене (мајке и жене) сFварао је, Vо VринциVу сVлиFинCа и иMеали-
зације, Vозицију величања мајке и искључења жене. И сам мизо-
Cин мушкарац велича жену као мајку. КулF Марије-маFеринсFва,
који симXолише Mревна XоCиња мајка, Xио је оXожаван у свом ос-
новном и најелеменFарнијем значењу, а не у Mуховном смислу.
БоCиње мајке су земаљске XоCиње, VлоMне као сама земља: оне
сFварају нови живоF и оMржавају Cа. Ова оCромна моћ жене – сVо-
соXносF Mа сFвара нови живоF – Xила је месFо Mивљења мушкара-
ца, али и месFо исFоC оMноса који се оVажа у жене као њен оMнос
Vрема фалусу. Овај моменаF VрироMноC-и-женскоC, који је Блох
означио као завичај Mуха и ума, њеCову миFску Mомовину и маFе-
ринско Fело, VосFао је месFо мушке зависFи и аCресије. У круCу
жеље (за оним шFо жена може), фрус рације (шFо мушкарац не
може) и мржње (која слеMи VоFом) жена је морала XиFи искључе-
на Vо моMелу оFклањања или изXацивања Xола и аCресивних
осећаја коју сFвара разлика насFала на Vоређењу сеXе и MруCих.2

Прецењивање значаја фалуса Xило је, јеMним Mелом, моMус Mа се
изађе на крај с VреMношћу коју има жена у с варању живоFа. Да се
мушка зависF реализује аCресијом, која је њена енерCеFска осно-
ва, можMа најјасније Vоказује ШексVиров Тимон А ињанин. Тимон
заклиње мајку VрироMу: „Сасуши VлоMну, роMну уFроXу / Да неза-
хвалноC човека не рађа!” (Shaкespeare 1978:531). Жена која рађа
окаљана је, није Mевичански чисFа и чеMна; оFварање маFерице и
исFискивање MеFеFа из њене нарцисFичке оXухваFносFи у сурови
свеF Mиференцијације и незаMовољене VоFреXе јесFе злочин

2 Како су Vоказале Мелани Клајн и Џоан Ривијер, сва каснија Vоређења у жи-
воFу насFала су у сиFуацији разлике коју оMојче осећа између VријаFних
сFања XлаCосFања Vо сеXи и Xолних оVасних сFања и осећања. Поново усVос-
FавиFи XлаCосFање – кроз има и и аVсорXоваFи – VосFаје FренуFна, неVос-
реMна VоFреXа (Klein&Riviere 2008:37). Порив Mа се аVсорXује нешFо MоXро Mа
Xи се Vовећао осећај унуFрашњеC XлаCосFања Vовезан је с инFројекцијом и
Vројекцијом (изCона, изоVшења). Чежња за MоXрим сFварима касније се Vре-
носи на Xило које замисливо MоXро (маFеријално, физичко и инFелекFуал-
но, VреMносF и VривилеCију). Без моCућносFи сFварања (рађања) несVорноC
MоXра и вреMносFи, мушкарци су имали VроXлем с уXеђеношћу у своју MоX-
роFу, часF и вреMносF Mа XуMу VошFовани. 
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VрвоCа реMа. СFварање је XлуMничење, неVоFреXно расиVање, ка-
ко Тимон каже. 

Позиција жене коју је намеFала Fаква сиFуација „искључења”
(Mакако „рђавоC”, „FуђеC”) оMражавала се и на њену релацију с
мушкарцем. Из заXранā намеFнуFих женама Mа се „не Xаве сексу-
алношћу”, „чак ни у машFи”, Mа се „не Xаве инFелекFуално сексу-
алним VроXлемима”, Mа немају Vраво на сексуалносF изван оMоX-
рења мушкарца, насFао је и Cлавни симVFом оVшFе заXране коју
је намеFнула и релиCија. Жени је осFављено Mа соVсFвену жељу
Xаци VреM ноCе ономе ко је најокруFнији и који је евиMенFно Vре-
зире. ПрихваFајући иCру соVсFвеноC искључења, жена ће учини-
Fи Mа се искључи и жеља MруCоC, оноC који њу искључује. СуXјекF
који жели, увек се налази у Vозицији искљученоC; он се налази на
месFу жрFве, не заFо шFо оMXија насиље, не у смислу на који је
жрFва VреMсFављена у С аром или Новом заве у, неCо заFо шFо он
 о жели. Психоанализа Xи овMе Cоворила о мазохизму заFо шFо
не схваFа Mа ова жеља не Fежи соVсFвеном искључењу, Mа она, за-
Vраво, Fежи Mа VриVаMа онима који искључују. 

НасFојећи Mа се укључи у скуVину мушкараца и изражавајући
се мушким меFром, меFром мушкарца коCа она сFвара, уз свесF
Mа је искључена из мушкоC свеFа који VерциVира као јеMино вре-
Mан, немоCуће је Mа жена не развије неCаFиван оMнос и Vрема сеXи
и Vрема мушкарцу. МесFо које је MоXила оM мушкарца а које
укључује кућу и Cраницу, већ је оM VочеFка VоCрешно месFо, није
њено месFо. Дајући јој месFо, он јој Cа, заVраво, оMузима. За муш-
карце Xи Xило више неCо значајно Mа се VиFају не с коCа месFа же-
на Cовори, неCо с коCа месFа (које није сама оMреMила) уоVше мо-
же Mа Cовори. Скоро је невероваFно Mа мушкарци неће Mа виMе Mе-
јсFва VреFеране VаFријархалне орCанизације која окружује сим-
Xоличко3 и Mа неће Mа MовеMу у VиFање Vраво које Vолажу на
VрвенсFво и Mоминацију. То су она Vрава која жене VреFварају у
оFворене неVријаFеље VореFка, који сVречава VозиFивно израже-
но Vризнавање вреMносFи њиховоC роMа.

3 ОвMе је реч о оном Лакановом сим�оличком VореFку који су љуMи – корисни-
ци симXола сFворили и који сFвара љуMе. ДоXро Xи Xило скренуFи Vажњу на
Fо Mа симXоличке норме нису исFо шFо и MрушFвене. Лакан је СимXоличко
Mефинисао као VоMручје Закона који реCулише жељу у ЕMиVовом комVлексу
(Evans 1996:202). Није VоFреXно наCашаваFи Mа изван Vсихоанализе влаMа ве-
лико неразумевање еMиVске Mинамике. Тај комVлекс FреXа разумеFи као
оно шFо је извеMено из Vримарне или симXоличке заXране инцесFа, заXране
која има смисла само у сроMничких оMноса, у којима се усVосFављају разли-
чиFе „Vозиције” у оквиру VороMице и у склаMу с еCзоCамним налоCом....
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Психолошко Vромишљање оMноса жене и мушкарца мора
Vоћи оM FоCа на који је начин женска форма VреMсFављена у сим-
Xоличком VореFку. То шFо је VреMсFављање женскоC у симXолич-
ком VореFку свеMено на касFрацију, оMносно касFрирано и, чини
се, нишFа више оM FоCа, већ само Vо сеXи Cовори о симVлифика-
цији која мора VроизвесFи освеFу, која ће кренуFи оM оXразовања
VаFријархалноC несвесноC. Функција жене у оXразовању VаF-
ријархалноC несвесноC јесFе Mвојака: она, Vрво, симXолизује
VреFњу касFрацијом својим сFварним оMсусFвом Vениса и, Mру-
Cо, на Fај начин оMCаја своје MеFе у симXоличком. КаMа се Fо јеM-
ном VосFиCне, њено значење у Fом Vроцесу је завршено, оно не
Fраје у свеFу закона и језика, осим као Vамћење које се колеXа из-
међу сећања на мајчину "уноћу и сећања на мањак. ОXа Vочивају
на VрироMи, оMносно анаFомији. Женина жеља је VоFчињена ње-
ној слици рањенице која крвари; жена може Mа VосFоји само у оM-
носу на касFрацију коју никако не може Mа Vревазиђе. Она Vре-
Fвара своје MеFе у означиFеља соVсFвене жеље Mа VосеMује Vенис.
Тако жена у VаFријархалној кулFури, коју изражава оMCоварајући
симXолички VореMак, сFоји као означиFељ мушкарчевоC MруCоC,
у VореFку у коме мушкарац може Mа иживи своје фанFазме и
своје увећање нареMXом коју намеће слици Fихе жене, која је и
Mаље везана за своје месFо као носилац али не као Fворац зна-
чења.

СимXолички VореMак, заснован на Имену оца4 и искључењу же-
не, MовоMи Mо FоCа Mа су жене зароXљене у њему на исFи начин на
који су Xиле и у VаFријархалном MомаћинсFву. Жениној слоXоMи
мало ће MоVринеFи и сам VројекF сFварања мушкарца, у коме она
не VреVознаје своје власFиFе жеље, макар мушкарац оMусFајао оM
CосVоMарења. У VреMсFави жене као оXјекFа за мушко заMовољс-
Fво она, разумљиво, не може суMеловаFи. Жеља је љуMска само
онMа каMа је усмерена на MруCу жељу и Vрема јеMној MруCој жељи.
ДруCачије речено, жеља је љуMска само ако неко жели не Fело, не-
Cо жељу оноCа MруCоCа. МеђуFим, ми се неVресFано морамо VиFа-
Fи како искључен суXјекF може Mа жели Mа XуMе ’жељен’ или
’вољен’? Како Fо може желеFи суXјекF, који није VризнаF у својој
љуMској вреMносFи, у својој реалносFи као љуMска јеMинка? БоM-
ријар је у Vраву каMа каже Mа се оXјекF мора свеFиFи (Baudrillard
1981: 69) и онMа каMа се оMриче своје жеље. У сFвари, VревасхоMно
оMрицањем оM сеXе, своје жеље. Чини се Mа жена јеMино може Mа

4 Реч је о функцији симXоличкоC оца а не сFварноC оца.
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Xира Vасивну, неMелујућу Vозицију сVрам мушкарца, којом крије
жељу не Mа XуMе сFварајући суXјекF, већ Mа VосFане исFа као онај
који је искључује. Реална сиFуација је Vрешла у несвесну оним
шFо се може назваFи ком"лекс мушкос и. ОM ове Fачке која чини
VроFивсвеF, и живоF жене и њен оMнос Vрема мушкарцу ушао је у
VросFор MрамаFичне Vромене. 

КомVлекс мушкосFи као начин „оMXране личносFи”, на неки
начин Xлизак АMлеровом    „мушком VроFесFу”, не служи само Mа
жени омоCући оMржавање жеље за сFалном ауFокреаFивношћу
саоVшFавањем саме сеXе MруCим љуMима, а Xез Xежања оM сеXе
савршеном аMаVFацијом и иMенFификацијом с мушкарцима, Xез
Vовлачења у сеXе и неCовања власFиFе измишљене или сFварне
неизразивосFи и некомуникаFивносFи, већ служи и Mа оXезXеMи
Vраво на VосFојање, Vраво на Vризнање соVсFвене вреMносFи на
коју аFакује VаFријархални VореMак. У Fом захFеву VосFоји јеMан
VроXлем који не Vолази из Fражења нечеCа немоCућеC. ИзCраMња
FаквоC VроFивсвеFа VроXлемаFична је зXоC заMржаноC сFароC оM-
носа сексуалносFи Vрема Cовору, оMносно, како каже Симон Mе
Бовоар, зXоC FоCа шFо жене Cрађу за Fај Cовор узимају из мушкоC
свеFа. УVраво је у Fоме VараMокс њиховоC Vоложаја: оне исFовре-
мено VриVаMају и мушком свеFу и сфери у којој је Fај свеF осVора-
ван. ОVкољене мушким свеFом, оне не моCу мирно Mа се скрасе.
ПокорносF им је увек Vраћена оMXијањем, а оMXијање – Vрихва-
Fањем (Beauvoir 1982).

РазјеMињена у сеXи зXоC оMусFајања оM сеXе и VрихваFања соVс-
Fвене инфериорносFи, жуMећи за мушким Vоложајем, оMносно,
оMређујући сеXе својим оMносом Vрема ДруCом, жена не може Mа
изXеCне оVасну врFоCлавицу сексуалносFи. ПрисуFна и Vри-
хваћена у мушком свеFу јеMино као Fело, жена се оMриче и Fакве
VрисуFносFи. МноCе смеFње (фриCиMносF, оMXијање FруMноће,
Fешки Vорођаји, смеFње коM Mојења и излучивања млека, неMо-
сFаFак маFеринскоC оMноса Vрема MеFеFу) нису нишFа MруCо Mо
VроFесF VроFив „XоCова са љуMским лицем који оMређују циљеве
и вреMносFи” (Beauvoir 1982). Или, Vрецизније, оMXацивање муш-
карца као оноC који је оMреMио и њено месFо, и њену функцију и
њен значај у свеFу. Клинички комVлекс мушкосFи најXоље реV-
резенFују жене које неVрекиMно нешFо захFевају и никаMа нису
заMовољне. Сексуално незаMовољсFво, које може XиFи Vрекриве-
но или маскирано мноCоXројним Fелесним симVFомима, није
VиFање неке сVецифичне Mинамике, већ VоFVуна аVсорXованосF
комVлексом мушкосFи у коме су њено Fело и њена сексуалносF,
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као јеMине вреMносFи које мушкарци Fраже, VоFVуно оMXачене.
МожMа овим VосFаје јасно зашFо ни Vсихоанализа није у сFању Mа
оMCовори на VиFање ш а жена жели. И ФројM и Лакан су знали Mа
нешFо оM жениноC ужиFка измиче мушкарцу. УжиFак жене ос-
Fаје неизражен у влаMајућем Mискурсу.

Женски VроFесF и соVсFвено лишавање – чак каMа се оMвијају
„искључењем” свих мушкараца, омаловажавањем или на начин
Vасивне или оFворене аCресије – Mешавају се заFо шFо се мушкар-
ци и Mаље виMе као суVериорни. ЧесFо се моCу сресFи жене које се
иMенFификују с мушким ниVоMашFавањем жена. ПошFо саме ни-
су мушкарци, Fакве жене желе Mа с мушкарцима VоMеле Xар њи-
хов суM о женама. Женска VокорносF је Mвосмислен Vојам: у свом
имаCинарном свеFу жена VрихваFа власF некоC VолуXоCа, хероја,
мушкарца, али Fо је још само нарцисFичка иCра, како каже Симон
Mе Бовоар (Beauvoir 1982:172). То не значи Mа је она на Xило који
начин сVремна Mа у сFварносFи VоMноси Fелесни израз Fе власFи.
НаVроFив, жена чесFо оMXија некоCа коCа оXожава и VошFује, а Vо-
Mаје се мушкарцу Xез уCлеMа. Наизменично смењивање оваквоC
сFава и оXезвређивања мушкараца Fешко Mа може Vроћи Xез ош-
Fећења оMноса мушкарца и жене, који може ићи Mо MруCачијеC
Fражења ероFскоC оXјекFа. У сваком случају, снажне несвесне
жеље за мушком Vозицијом ће, Vре свеCа, ошFеFиFи женсFвеносF.
То ошFећење се можMа може најXоље исказаFи оном Лакановом
хиVерXолом, исказаном с MруCим циљем,5 Mа ’Vрава Жена не Vос-
Fоји’. ПсихолоCији, VоCоFово оној која је "раxис, осFаје Mа Fумачи
шFа се Mешава с Fом важном оXлашћу ’VсихичкоC’. Чини се Mа Xи
Xило оMвећ VојеMносFављено Mа се, не воMећи рачуна о целокуV-
ној Vозицији жене и комVлексу мушкосFи, у фанFазмима Fражи
кључ за оXјашњење сFварних VосFуVака. Девојка која сања о сило-
вању, с мешавином ужаса и заMовољсFва, не жели Mа XуMе силова-
на, а и каMа Xи се Fо MоCоMило, Xила Xи Fо ужасна несрећа
(Beauvoir 1982:172). У свим случајевима у којима се сексуалносF,
оMносно чулносF, корисFи као среMсFво за Vовређивање сеXе, мо-
ра се Vоћи оM комVлекса мушкосFи као начина за укиMање VоF-
чињеносFи и VоFврђивања своје суXјекFивносFи. И у случају фри-

5 Лакан је хFео Mа исFакне Mа Жена није VоFVуно Mефинисана фаличком фун-
кцијом, функцијом касFрације. Иако се функција касFрације – коју врши
симXоличко – Vримењује на различиFе начине на оXа Vола, VоFреXно је ис-
Fаћи Mа није у VиFању само Fо Mа је жена изCуXила оно шFо мушкарац не мо-
ра изCуXиFи, већ Mа је смисао у Fоме Mа нијеMан Vол не може ни има и ни �и-
 и све.
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CиMносFи – као најMирекFнијеC израза оMрицања оM жеље или оM-
Xацивања мушкарца као ероFскоC оXјекFа – и у случају мазохиз-
ма, у коме је реализована женина Vасивна сексуална улоCа. У оXа
случаја овакве женске VокорносFи VосFоји и осећање кривице
зXоC VреFварања мушкарца у сFвар, с јеMне сFране, а с MруCе, зXоC
VреMавања своCа ја MруCом. РезулFаF је најчешће уMвосFручење
соVсFвене VонизносFи и VослушносFи као VослеMице окреFања
аCресије оM MруCих (мушкарца, VарFнера) на сеXе. НишFа као фри-
CиMносF не указује Fако јасно на Fо Mа жена осуђује сеXе, али и
своC VарFнера. ФриCиMносF као заXрана уживања никаM Xез осFаF-
ка не усVе Mа аVсорXује сву количину нарцисFичке VовреMе коју
жена искуси оM наMмоћноC суXјекFа. ШFа ће XиFи с инфериорно-
шћу, коју акFивира фриCиMносF, и осећајем несVосоXносFи за љу-
Xав, Fешко је VреFVосFавиFи. НекаM она VоVрими оXлик саMис-
FичкоC Vонашања. НикаM не FреXа CуXиFи из виMа ФројMов сFав Mа
мазохизам чине саMисFичка осећања укорењена у амXивален-
цији Mеце у аналном сFаMијуму, који се из анксиозносFи окреће
Vрема сеXи (Freud 1970b). Све Mок жена не усVе Mа Vронађе сеXе,
Mакако уз VоMршку мушкарца, VосFојаће несразмера између еро-
Fизма жене и мушкарца. Али ни њеноC Fражења Vризнања неће
моћи XиFи Xез VосFојања жеље, о чему је још Cоворио ХеCел у Фе-
номеноло�ији �уха. ИмаFи своје за�овољс во, чији је извор у �ру�оме,
моCуће је само у узајамном оMносу. Димензија MруCосFи свакако
FреXа Mа осFане, али не и Mа има неVријаFељски каракFер. 

ДруCе VослеMице комVлекса мушкосFи MуXље су укорењене у
несвесном и Fешко се моCу разумеFи Xез MоXроC Vознавања меха-
низама несвесноC. НеусVех усVосFављања оMноса са својом женс-
Fвеношћу коM жена се најјасније виMи у сновима који се наMове-
зују на несвесне фанFазије Mевојчице Mа су VрвоXиFно сFворене
као мушкарци, који су Mеловањем сVољних сила рањени и оса-
каћени. У склаMу с Fаквим фанFазијама женски Vолни орCан се
VосмаFра као нешFо ошFећено или Xолесно, као месFо инFервен-
ције Закона услеM VрекршиFељских жеља. Колико Fакво фанFаз-
маFско инFеCрисано искусFво оVсFаје и касније у живоFу, нај-
Xоље се виMи из FоCа шFо се менсFруација Mоживљава као Vо-
нављање FоC искусFва.6    Несвесне фанFазије Fакве врсFе налазе се
у основи мноCоXројних смеFњи у вези с менсFруацијом и, уоVш-

6 Геза Рохајм је Vоказао како расVросFрањеносF менсFруалних FаXуа и сFра-
ховања међу различиFим расама човечансFва VоMржава сFановишFе Vрема
ком је сFрах оM менсFруације јеMна сVецифична варијанFа оVшFеC сFраха оM
касFрације и ваCине (Róheim 1976:22)))). 
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Fе, Cинеколошких смеFњи. У неким случајевима ове иMеје, као и
жалXе и хиVохонMријски сFрахови који их VраFе, нису оCраниче-
ни само на CениFалије и моCу се везаFи и за MруCе орCане. Изван
VсихоFераVије Fешко је сFећи уFисак о исFрајносFи несвесних
жеља за мушкошћу које су Vрав и сиCуран VуF у соVсFвено уни-
шFење као жене.

Овакве и овако MуCе VоFчињеносFи жена Fешко Xи Xило замис-
лиFи Xез самих жена. За VсихолоCију је оFворено VиFање жеље
жене за реVроMуковањем оMноса VаFријархалне моћи. Колико
CоM Fо изCлеMало VараMоксално, мајка, као Vрви узор и Vрва љу-
Xав свакоC MеFеFа, јесFе Fа која намеће VаFријархални моMел
вреMносFи. То се најXоље може виMеFи у оMносу мајке и кћерке,
који је Vсихоанализа неоVравMано VоMреMила оMносу оFац – син и
мајка – син. Овакав VринциV реалиFеFа засиCурно чини Mа VриVа-
Mање мајчином Vолу јесFе извор фрусFрација за женско MеFе, зXоC
чеCа оMнос мајке и кћерке заувек осFаје незаMовољавајући у оXа
Vравца. Главни VроXлем VоFиче оFуMа шFо нико MруCи Mо мајка –
и скоро никаMа оFац – Vреузима MрушFвену оXавезу увођења
кћерке, Vре свеCа њеноCа Fела, у норму, норму коју она инFерио-
ризује. Мајка увоMи кћерку у VросFор VослушносFи и оMусFајања
оM сеXе, заFо шFо Fелесну слоXоMу кћерке Mоживљава као наVаM
на соVсFвени MиCниFеF. Пружајући јој соVсFвену слику Vрвенс-
Fвено као слику соVсFвене MрушFвене функције мајке, која је оно
шFо оVравMава њену еCзисFенцију, мајка јој Vоказује како је цење-
на као мајка и никаM као жена. На Fај начин мајка уVућује кћерци
Vоруку како она није или не сме XиFи сексуално Xиће и Fиме за-
Fомљује сексуалносF у кћерци. ПроXлем који лежи у основи сва-
коC VоFчињавања жене јесFе Fо шFо се мајка и кћерка међусоXно
оMносе VосреMсFвом мушких вреMносFи као MрушFвене функ-
ције, а не као инMивиMуе с личним жељама. То није сусреF Mве
жене, ниFи се оне међусоXно Vознају као жене. ИзCлеMа као Mа
мајка, иако је исVунила функцију рађања, не MоVушFа кћерци Mа
се роMи као жена, као шFо се ни она сама није роMила као жена.
ИзCлеMа као Mа рађање и женска сексуалносF нису најнеVосреM-
није Vовезане. Без соVсFвене сексуалносFи, VоFVуно укључене у
оMXрамXени сисFем и соVсFвеноC Fела као месFа жеље, кћерка ће
осFаFи лишена инMивиMуалноC оXличја, лишена своC иMенFиFеFа.

ПошFо се у оMносу мајке и кћерке налазе корени VоFчињавања
жене, Fо и ослоXађање жене мора Vоћи оM мајке-жене (жене-мај-
ке) која неће XиFи наFкриљена наM Fело и сексуалносF кћерке.
СVуFавање жениноC Fела, њене сексуалносFи, засиCурно воMи ка
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MрушFвено VризнаFој мушкој вреMносFи, шFо за жену не Xи Fре-
Xало Mа XуMе никаква „Vрава” вреMносF. Колика је Fо вреMносF у
неCаFивном смислу, најXоље Vоказује комVлекс мушкосFи. Та
вреMносF може VоMржаваFи само зависF, и Fо ону – коју је ФројM с
разлоCом исFакао – зависF на Vенису. То шFо ће се Fа зависF као
нарцисFички сFав усмерен Vрема соVсFвеном еCу, а не Vрема
оXјекFу, скоро сасвим изCуXиFи у оXјекFно-лиXиMној жељи за
мушкарцем и MеFеFом у случају Vовољних околносFи и не-
ошFећеноC развоја женсFвеносFи, јесFе мала MоXиF за VоFVуно ос-
лоXађање жене. Чак ни Fакав Vовољан исхоM неће елиминисаFи
скоро неизXежну Vојаву моћноC суXверзивноC елеменFа као шFо
је комVлекс мушкосFи коM жена. УVраво је Fакав исхоM Cаранција
конFинуиFеFа мушке Mоминације, али и крајње неизвесноC Vрав-
ца креFања женске сексуалносFи и сексуалних оMноса мушкарца
и жене. Тај Vравац ће XиFи уFолико неизвеснији уколико се XорXа
жене за је�накос  XуMе конценFрисала на �рисање разлика, чиме ће
комVлекс мушкосFи VоFVуно FријумфоваFи, на шFеFу жене. Ту
не може XиFи јеMнакосFи у различиFосFи ниFи може XиFи ауFен-
Fичне комVлеменFарносFи улоCа и функција. УмесFо исконске
разMвојеносFи Vолова, комVлекс мушкосFи ће се усмериFи на све
разлике и, Vре свеCа, на сFрасне жеље које су оMређивале оMнос
жене и мушкарца. Тешко је макар не наслуFиFи узнемиравајући
моMел оMноса, ако се већ Fи оMноси, као сVораMични и зане-
марљиви, изXеCавају виMеFи.

ПроXлем комVлекса мушкосFи је у Fоме шFо он женама Cовори
шFа оне нису, али не и шFа моCу XиFи као жене. НишFа, наравно,
није мањи ни VроXлем комVлекса женскосFи мушкараца,7 ако
чак није још Fежи за решавање. ОMноси жене и мушкарца не моCу
се ремеFиFи некажњено. КомVлекс мушкосFи уноси Vромене у
саму „VрироMу” жене, зXоC чеCа више нишFа није извесно. ИMејом

7 НеизвесносF мушкосFи је Vојачана оним на чему они највише завиMе жена-
ма: немоCућношћу Vрокреације. Још је Бруно БеFлелхајм (Bettelheim) смаF-
рао Mа рањавање у оXреMима мушкоC Vосвећивања има за циљ Mоказивање
како су исFо Fолико VлоMни као и жене. КаMа исVушFају крв из своCа уMа, Fо
је у циљу назначења Mа имају исFу моћ као и оне (Badenter 1988:138). УосFа-
лом, може се рећи Mа је сваки оXлик сFваралашFва мушкараца у неку руку
Vреузимање, симXолично и сFварно, функције рађања. У речима сликара
или Vисаца, Mа су слике или књиCе њихова Mеца, Fо јасно Mолази Mо израза.
Тешкоће мушке иMенFификације уFолико су израженије зXоC MуXоке жеље
мушкарца за VосеMовањем женских функција, која није нишFа мања оM
жуMње Mевојчица за Vенисом. У већини MрушFава, зXоC виђења Fаквих муш-
карчевих жеља као хомосексуалносFи, оне су смешFене у MруCи Vлан.
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сличнос и ЈеMноC и ДруCоC, жене и мушкарца, с којом сексуалносF
улази у VросFор VоFVуне "лас ичнос и сексуалних улоCа, чини
Mа је (универзална) схема ком"лемен арнос и MовеMена у Vи-
Fање. Чини се Mа има месFа VиFању Mа ли се Fо мења VрироMни
VореMак. ПсихолоCија VреVознаје Mа се и VрироMа и љуMски роM
(цивилизација) налазе у сFању неVрекинуFе еволуције и Mа муFа-
ције засиCурно нису VривеMене крају Fе не може а Mа не укаже на
Fе Vромене, и Fо не Mа Xи Xило коCа алармирала или ширила уз-
немиреносF, већ искључиво Mа Xи Fу еволуцију, Vромене и муFа-
ције клинички консFаFовала у форми нових Mушевних XолесFи.

Није сVорно, шFо је Симон Mе Бовоар леVо рекла, Mа се жена не
рађа већ VосFаје (Beauvoir 1982:11). СVорно је за саму жену шFо се
Fо „VосFаFи жена” осFварује VосреMсFвом мушкарца, између ос-
FалоC, и у комVлексу мушкосFи. Сличнос  "олова, Mо коCа MовоMи
комVлекс мушкосFи, а коју VолиFика VоMржава, јесFе иMеолошки
мамац, феминисFичка илузија, како каже ЕлизаXеF БаMенFер. За
њу је Fакав јеMан Vоремећај VрироMе знак VаFолоCије и MеCенера-
ције. „СличносF Vолова у исFо време има лик кршења закона
(очинскоC) и VрироMе (љуMске), шFо се чини незамисливим сви-
ма онима који су Xили уљуљкани у риFам леви-сFросовских Vри-
нциVа” (Badinter 1988: 225). ПсихолоCија мора Mа укаже Mеци оXа
Vола како Mа се укоFве у своју сексуалну различиFосF и FреXа Fо
Mа учини VоFVуно MруCачије оM иMеолошкоC начина на који је Fо
учинила VсихијаFрија, оMносно Америчко уMружење VсихијаFа-
ра 1974. CоMине у ДијаCносFичком и сFаFисFичком Vриручнику
менFалних Vоремећаја DSM-IV. ПсихолоCија ће Fо моћи Mа учини
само својим знањима о Fоме како љуMски суXјекF VосFаје овоC
или оноC Vола. 

У Fом сазнавању, за VсихолоCију су оMлучујући сFавови СиC-
мунMа ФројMа и Жака Лакана Mа женсFвено није у VоFVуносFи оM-
ређено фаличким, шFо феминисFичке ауFорке нису Vрецизно
разумеле и VроFумачиле Vа су ФројMа и Лакана оVFужиле за фа-
лоценFризам. Оно шFо ни феминисFкиње нису моCле осVориFи
Vсихоанализи Xио је њен сFав Mа ана омија сама не о�лучује нечији
сексуални и�ен и е  као шFо се Vолна разлика не може свесFи ни
на кулFуру. За ФројMа, Vолну разлику оMређује значење које се
VриVисује анаFомским разликама мушкоC и женскоC орCана у
Fом смислу Mа нешFо VосFоји или не VосFоји. Као VослеMица FоCа,
нијеMан Vол није савршен: женски VаFи оM „зависFи на Vенису”, а
мушки оM сFраха оM касFрације. Правилно схваFиFи сексуалносF
у ФројMовој мисли VреFVосFавља Mа се сексуалносF увек мисли
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као VсихосексуалносF и Mа се VолносF Mефинише у смислу лиXи-
Mа и Vорива. Дакле, ниFи у смислу VрироMе и XиолоCије (Vола) ни-
Fи кулFуре (роMа). Ово је омоCућило Жаку Лакану Mа Vомоћу
својих формула сексуације и Fеорије о Vореклу и развоју Vолне
разлике на VоMручју језика – наVрави значајан заокреF оM Xиоло-
Cије-као-суMXине Vрема сFварању суXјекFа-у-језику. Такав Vри-
сFуV омоCућава чак Mа се жена оMреMи као аVсолуFно Xиће и Mа се
оMреMи оно шFо је ’женсFвеносF’ Vо сеXи. ЖенсFвено увек чине и
њена Vримарна својсFва и оно шFо је намеFнуFо VаFријархаFом.
Жена не може Mа VосFоји Xез оних својсFава која су јој, како каже
Славој Жижек, ’навучена’ (Žižeк 1996:161), оMносно оноCа шFо је
’за MруCоCа’. То је разумљиво каMа се слеMи Лаканов сFав Mа је
суXјекF оFуђен самим улажењем у језик, VрисFуVом у симXолич-
ко. Чим суXјекF XуMе ухваћен у мрежу означиFеља који Cа Mефи-
нишу, он се Mели на (чврсFе) иMенFификације и сFварни XиFак.
ОFуђење је, Mакле, сFрукFурални услов суXјекFивносFи. РасцеV
суXјекFивносFи сFвара Vолну VоMелу и уMељује симXолички роM. 

ФеминисFичка насFојања Mа се, Vреко моMела сличносFи, Mо-
крајчи VоMела свеFа Xила су оVасна за женску инMивиMуалносF.
Да је „сексуални Mуализам VараMиCма свих Mуализама, VараMиC-
ма исFорије свеFа” (Badinter 1988:22), за VсихолоCију, реализова-
ну Vримарно кроз Vсихоанализу, није сVорно. АнаFомска разли-
ка међу Vоловима иVак мора Mа осFави FраCа и у Vсихичком жи-
воFу, каже ФројM у XXXIII VреMавању Нових "ре�авања за увођење у
"сихоанализу (Freud 2006:411), и Fо можMа највише Fако шFо Mевој-
чица оVFужује мајку за неMосFаFак Vениса. Колико ће се Fај Cрех
моћи оVросFиFи и каMа ће се оVросFиFи, зависи оM мајчиноC Vо-
нашања Vрема Mевојчици у фалусном сFаMијуму и оM начина на
који мајка заXрањује VријаFне акFивносFи с Vолним орCаном.
Улазак у сисFем Vравила, у сисFем оCраничења, не само за малу
Mевојчицу, захFева жрFву. За Лакана је Vримарно оCраничење оно
које језик VосFавља свим Xићима која Cоворе (CоворXиће), уск-
раћујући, Vре свеCа, наCонима Vуно заMовољсFво. То оCраничење
неизXежно сFвара расцеV суXјекFа на њеCов симXолички иMенFи-
FеF и Fело које Cа оMржава, оMакле Vроизлази Лаканов ’Vрекриже-
ни’ суXјекF (S). То VосFоји у свим MрушFвима, независно оM FоCа
Mа ли у њима влаMају мушкарци или жене. Сам неизXежни рас-
цеV, као суMXина �овор�ића, укршFа се с VрироMом и Mаје жени за-
MаFак Mа се Mефинише сама и Mа XуMе и оно шFо она Cлуми, шFо је
’за MруCоCа’. Искључење јеMне оM ове Mве „Mефиниције”, шFо ће се
MесиFи ако жена Vолази оM FоCа Mа је неVоFVуна у оMносу на муш-
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карца који је VоFVун заFо шFо је VосFао сасFавни Mео фаличкоC
значења, аFак је на саму жену. То је MоXро уочила VсихоаналиFи-
чарка Џоан Ривиер (Joan Riviere) исFакавши Mа је женскосF ка-
муфлажа за VрилаCођавање MрушFвеним Fумачењима женсFве-
носFи, маскараMа Vрема којој Vрава жена, као каFеCорија, уоVшFе
не VосFоји (Riviere 1929: 307).

ПосFаFи жена, VоFVуно се слажемо с ЕлизаXеF РајF (Elizabeth
Wright), не значи суVроFносF у Vолу и роMу, већ је Fо начин на
који жена корисFи своју слоXоMу (Wright 2000:42). КомVлекс муш-
косFи Cовори о њеној неслоXоMи или неуроFској XорXи за слоXоMу
иMенFификацијом с аCресором или оним коме се завиMи. Тема-
Fизирајући разлике између мужевноC и женсFвеноC свесни смо
Mа оне, као еCземVларна чињеница VсихичкоC, никаMа неће XиFи
јасне. Жеља свакоC суXјекFа учиниће Fо на различиF начин. Оно
шFо је зајеMничко јесFе Mа „човекова жеља налази свој смисао у
жељи MруCоC, не Fолико шFо MруCи Mржи кључеве жељеноC оXјек-
Fа, колико сFоCа шFо је њеCов Vримарни циљ Mа XуMе VризнаF оM
сFране MруCоC” (Lacan 1983:50). 
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SUMMARY MASCULINE COMPLEX: FROM REALISTIC DISCRIMINATION 
TO UNCONSCIOUS IMPLEMENTATION8

Critics that is coming from women and women's movements,
marred in large part by psychoanalysis, structuralism, semiology
and deconstructionism, have made significant inroads in the dispos-
session of strong subject, not only for their own benefit but also for
the benefit of that same powerless strong subject.

Rejecting the imposition of a false universalism of one single (ma-
le) culture, women's studies have made the necessary re-interpreta-
tion of history in which women were excluded. Excluded women,
woman commodity, woman sign that enables male communication,
had the means to reduce the power of strong subject and destroy her
and his sexuality. This was mainly contributed by inevitable uncon-
scious position of excluded, slave, commodity or poor subject as
complex of masculinity. It's not only about the fact that power is in
the one that is object of envy. Through complex of masculinity and
rejection of women, woman is trying to " be ". Women , in the words
of Judith Butler ( Butler ) , can never just " be ", because they are the
mesure of the difference. Women are the "difference" that can not
be seen as a "second ", or, they are merely the negation of the su-
bject that can only be male ( Butler 2010:77 ). For mental develop-
ment it is of paramount importance in which way will complex of
masculinity affect the sexuality as a central place of 'psychic'. It is a
question of most importance for civilization.

KEY WORDS: complex of masculinity, patriarchal unconscious, the
symbolic order, "weak" subject, sexuation.

8 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


