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Met deze afwijking houdt de filosofie zich niet bezig. Toch ben ik 

van niets zo zeker als dat de perversiteit een van de machtigste 

drijfveren van de menselijke ziel is. [...] Zijn we niet voortdurend 

geneigd, ons redelijk oordeel ten spijt, om ongeschreven wetten te 

overtreden, alleen omdat wij weten, dat het wetten zijn?  

[Edgar Allan Poe in  ‘De zwarte kat’] 
 

 

Ethiek is niet langer te gronden in een in het zijn gefundeerde goedheid. Dit anti-essentialisme 

deelt de lacaniaanse theorie met heel wat andere ethica’s uit de twintigste eeuw. In die zin 

breekt ook zij met Aristoteles, eeuwenlang dé dominante referentie van ons morele denken. 

Voor een klassieke ethiek immers is de mens behept met een streven dat zich van nature op 

het goede richt en bestaat een morele houding erin die natuur te volgen en tot ontplooiing te 

brengen. Ook voor Lacan is de mens een streven; alleen is dat niet langer teleologisch op zijn 

voltooiing gericht en kent het geen reële gronding meer. Trouw aan Freud, denkt Lacan dit 

streven – of, zoals dat psychoanalytisch heet, die drift – niet als iets dat vanuit zijn ‘natuur’ 

functioneert, maar vanuit een verdraaiing, een ‘pervertering’ van de natuur. De drift werkt 

niet als een instinct, zoals vaak abusievelijk wordt beweerd, maar als een pervertering van het 

instinctmatige. 2 Het kind zuigt aan de moederborst, niet in de eerste plaats om zich te voeden, 

maar om het genot en de lust die het aan dit zuigen zelf beleeft. Vandaar dat het, ook nadat het 

zijn honger heeft gestild, blijft zuigen.3 Vandaar ook dat het, eens volwassen, bij momenten in 

                                                 
1
 Dit essay gaat terug op een lezing, gehouden ter gelegenheid van een studiedag “Culturalisering van de drift”, 

georganiseerd door het Centrum voor Psychoanalyse en Antropologie, K.U.Leuven, 16.03.2002. 
2
 Alfred Zenoni spreekt in die zin van een “dénaturation” of een “perversion de l’instinct” (Zenoni, “La biologie 

de la psychanalyse”, in: Quarto 52 [1993]: 98). 
3
 Het “sabbelen” (“das Lutschen”) is dan ook het eerste voorbeeld waarmee Freud in zijn Drei Abhandlungen zur 

Sexualtheorie (1905), “de uitingen der infantiele seksualiteit” illustreert (Freud, Nederlandse Editie: Klinische 

Beschouwingen 1, Boom, Amsterdam, 1985, p. 109).  Die polymorf perverse structuur van de drift is meteen ook de 

inhoud van Freuds zogeheten ‘panseksualisme’: daarmee is niet gezegd dat alles op genitale seksualiteit zou 

neerkomen, maar wel dat alle levensfuncties fundamenteel zijn getekend door die polymorf perverse structuur zoals 

hier beschreven. Die psychoanalytische basisstelling wordt helder uiteengezet en in zijn ontwikkeling binnen 

Freuds oeuvre nauwkeurig nagetrokken in een studie van Jean Laplanche: Vie et mort en psychanalyse 

(Flammarion, Parijs, 1970; voor wat hij over de basisstructuur van de seksualiteit schrijft, zie p. 33). Zie ook 
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staat is zijn eetfunctie aan te wenden om, koppig maar lustvol, ‘niets’ te eten (anorexia 

nervosa is daar een extreme, pathologische uiting van). Een levensfunctie wordt op het meest 

fundamentele niveau niet vanuit haar eigen functionaliteit beleefd, maar vanuit de lust die ze 

kan opleveren. Die lust is niet inhoudelijk aan de betreffende levensfunctie gebonden en kan 

dus virtueel alle vormen aannemen. Dit ‘polymorf perverse’ driftprincipe is het basisaxioma 

van de psychoanalyse. Wat een organisme drijft, is in haar ogen dus niet het 

zelfbehoudsprincipe (zoals klassieke levenstheorieën, maar ook hedendaagse theorieën als het 

neodarwinisme en de evolutionaire psychologie), als wel het lustprincipe.4 

Dit heeft verregaande gevolgen voor de manier waarop de psychoanalyse de ethiek 

denkt. Ook het morele streven benadert zij vanuit het axioma van het polymorf perverse 

lustprincipe. ‘Goed’ is datgene wat lustwinst oplevert, en dit kan in principe ‘alle vormen’ 

aannemen. De lust die wordt beleefd (of, klassiek uitgedrukt, het ‘goed’ dat iets ons doet), is 

nooit tot iets reëels of ontologisch terug te voeren. Meer nog, het goede bestaat erin die 

onophoudelijke, polymorf perverse gedrevenheid, juist gaande te houden, en het organisme 

blijvend rond te doen tollen in die ‘afstand’ die de beleving van haar natuurlijke functie 

scheidt. Dit laatste krijgt vooral in de lacaniaanse conceptualisering van de psychoanalyse een 

sterke nadruk. De lustwinst waarvan drift en verlangen leven is volgens Lacan maar 

vruchtbaar voor zover die worden gaande gehouden en in dit opzicht dus nooit ten volle 

worden bevredigd. In dezelfde zin interpreteert Lacan ook de positieve driftbeleving die de 

sublimatie is. Waar de verdringing het vrije spel van het verlangen stremt, bestaat de 

tegenhanger van de verdringing, de sublimering, erin het verlangen precies ongestremd te 

laten ‘vlotten’. In de sublimatie krijgt het polymorf perverse karakter dat drift en verlangen 

kenmerkt op de juiste manier vrij spel. In dat aspect ligt voor Lacan overigens haar grote 

ethische waarde. 

                                                                                                                                                         
Laplanche & Pontalis, Fantasme originaire. Fantasme des origines. Origines du fantasme, Hachette, Paris, 1985, p. 

73. 
4
 Merk dus wel dat lust hier als een levensprincipe geldt: slaagt een organisme er niet in lustwinst te vergaren, 

dan is het ten dode opgeschreven. Verder kan nog worden opgemerkt dat de momenteel aanhangige discussie 

tussen de biologisch georiënteerde wetenschappen (zoals neodarwinisme, evolutionaire biologie of psychologie) 

enerzijds en de psychoanalyse anderzijds ook op het niveau van hun axioma’s moet worden gevoerd. Beide 

soorten ‘weten’ kunnen elkaars waarheidspretentie niet louter bestrijden door naar feiten te verwijzen. Noch het 

principe van het levensbehoud, noch het lustprincipe kan immers ‘empirisch’ worden bewezen. Op axiomatisch 

vlak kunnen beide principes enkel tegen elkaar in stelling gebracht worden als basale aannames van waaruit 

feiten zinvol kunnen worden gearticuleerd. Dat zijn eerste (hysterische) patiënten zich lustvol vastklampten aan 

hun symptomen, dat zij als het ware genoten van de ziektes waaronder zij zegden te lijden, was voor Freud iets 

wat vanuit de aanname van het primaat van het lustprincipe plots zichtbaar en interpreteerbaar werd; het was niet 

iets dat hij empirisch vaststelde. Net zoals de these dat de menselijke evolutie geleid wordt door een 

zelfbehoudsprincipe als zodanig niet empirisch kan bewezen worden; het is een axiomatische aanname van 

waaruit empirische feiten leesbaar worden.     
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In wat volgt, ga ik niet alleen nader in op de polymorf perverse grondstructuur die 

Lacan in de sublimatie onderkent, maar ook en vooral op de onverwachte wending waartoe dit 

inzicht hem op een cruciaal moment in zijn oeuvre noopt. Immers, bijna onmiddellijk nadat 

hij in een uitdrukkelijk ethische context voor het eerst de sublimering met de polymorf 

perverse structuur van het driftleven in verband heeft gebracht, ziet Lacan zich gedwongen 

niet alleen zijn concept van sublimering en dat van ‘perversie’ grondig te herzien, maar ook 

aan de basis zelf van zijn hele theorie te sleutelen. Ik zoom meer bepaald in op de omslag die 

zijn theorie medio 1959 maakt, in de vakantiemaanden die zijn zesde van zijn zevende 

seminarie scheidt. Aan het eind van de laatste les van zijn zesde seminarie, Le désir et son 

interprétation (1958/59), in een passage waarin hij aangeeft dat zijn volgende seminarie over 

de ethiek zal gaan5, heeft hij het voor het eerst uitdrukkelijk over “sublimatie” en schrijft haar 

een “pervers” karakter toe.  Zijn daaropvolgende seminarie, L’éthique de la psychanalyse” 

(1959/60), dat veel uitvoeriger op de sublimatie ingaat, geeft echter van bij het begin al te 

kennen dat zijn theorie hieromtrent grondig is gewijzigd. Daar doet Lacan de sublimatie 

ondubbelzinnig contrasteren met de perversie. In plaats van één van de mogelijke perverse 

formaties wordt de sublimatie daar plots de tegenhanger van de perversie. Een begrip van die 

conceptuele wending in Lacans denken, zal ons tot de kern brengen van wat Lacan als de 

originele bijdrage van de psychoanalyse aan een moderne ethiek beschouwt.  

 

1. Sublimatie en/als perversie 

 

Wanneer Lacan aan het eind van zijn zesde seminarie, in een eerste definiëring van de 

sublimatie (een passage waarop ik even verderop nog terugkom), de term  “pervers” gebruikt, 

verbindt hij dat uitdrukkelijk met het ‘polymorf perverse’ karakter van het lustleven. In de 

loop van dit seminarie heeft hij er trouwens bij herhaling op gewezen dat het leidend principe 

van ons driftleven de lust is en dat we die moeten opvatten als een pervertering van de 

natuurlijke levensfuncties. Dit maakt de menselijke infans er alleen maar hulpelozer op (nog 

meer door ‘zijnstekort’ getekend, zo zegt Lacan vaak6): niets binnen of buiten hem is immers 

van nature op zijn lusteisen afgestemd. Toch slaagt het infantiele lustwezen erin dat 

zijnstekort te verschalken. Dit is wat Freud heeft willen vatten met zijn notie van 

oerverdringing en wat Lacan verbindt met de taal: om diens zijnstekort te verdringen 

                                                 
5 Hij houdt daar naar eigen zeggen een “pré-leçon” van zijn volgende seminarie (J. Lacan, Le séminaire, Livre 

VI, Le désir et son interprétation: 1958-1959, Publication hors commerce de l’Association Freudienne 

Internationale, Paris, 1996, p. 542). 
6
 J. Lacan, Écrits, Seuil, Parijs, 1966, p. 655, 667. 
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identificeert het infantiele lustwezen zich met het operationeel tekort waarmee de taal werkt. 

Het dodelijke tekort op het niveau van het zijn wordt afgedekt met een ‘leefbaar’ tekort, dit is 

met het tekort waarmee het bekenaarssysteem van de taal (de symbolische orde) werkt. Het 

lustwezen leeft derhalve niet als drager van wat het reëel is (want dan zou het aan diens 

zijnstekort ten onder gaan); het is slechts levensvatbaar als drager (subject) van wat het 

symbolisch is, dit is als drager van de betekenaars waarmee het door anderen ter sprake wordt 

gebracht. Het in principe Ik-loze lustwezen identificeert zich met de betekenaars waarmee 

anderen het over hem hebben, en vormt zich op die basis een eerste, imaginaire Ik. Het 

gebruikt daarbij de list van de omkering. In plaats van zichzelf te ervaren als een tekort, doet 

het alsof dat tekort bij de anderen ligt en het zelf de invulling van hun tekort is. Algauw zal 

‘his majesty the baby’ echter moeten toegeven dat die anderen niet enkel met hem begaan 

zijn, maar, over diens hoofd heen, ook en vooral naar iets of iemand anders verlangen. Het 

infantiele lustwezen heeft dan maar één uitweg: zich met het (onvervulde) verlangen van die 

ander te identificeren. Dit is wat Lacan de symbolische subjectconstitutie noemt. Hier 

constitueert het lustwezen zich als subject (drager) van het verlangen van de ander.7 

 Het ultieme object waarop het verlangend lustwezen gericht is als op ‘zichzelf’, datgene 

wat zijn lusteconomie haar fundament geeft, is en blijft het operationeel talig tekort waarmee 

het diens zijnstekort heeft verdrongen. Het is met andere woorden het symbolisch tekort, het 

tekort waarmee het betekenaarssysteem werkt. Ziedaar een perfecte oplossing voor het 

polymorf perverse, van de reële natuur afgesneden lustwezen. Eén en al verlangen, is het op 

zoek naar zichzelf, en op het moment dat het zijn ware ‘zelf’ vindt, treft het een tekort aan dat 

zijn verlangen alleen maar aanzwengelt. Het verlangend subject vindt ‘zichzelf’ enkel in een 

‘object’ dat nooit ophoudt puur tekort te zijn: het is het tekort zelf waarmee de symbolische 

orde werkt. Het lustwezen vindt ‘zichzelf’ inderdaad als een verlangen: als drager (subjectum) 

van dat verlangen, maar ook als onderworpen aan (tweede betekenis van subjectum) de wet 

van het verlangen. Immers, het betekenaarsuniversum waarin de lusteconomie opereert, dient 

zich formeel als een wet aan: het lustwezen heeft betekenaars te zijn. Geen enkele betekenaar 

echter kan dat verlangen naar zijnsvolheid invullen, ze kunnen enkel naar steeds weer andere 

betekenaars verwijzen. In die zin is het lustwezen blijvend onderworpen aan de wet van de 

                                                 
7
 Voor een uitvoeriger, maar ‘niet-technische’ uiteenzetting van Lacans subjecttheorie (zonder meer het kernpunt 

waarrond zijn hele theorie draait), zie mijn essay “Nu het woord aan de dood is” (M. De Kesel, Wij, modernen: 

essays over subject en moderniteit, Peeters, Leuven, 1998, p. 3-30. Voor een articulatie die Lacans ‘technisch’ 

jargon niet uit de weg gaat, zie het eerste hoofdstuk van mijn Eros & Ethiek (M. De Kesel, Eros & Ethiek: een 

lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII, Acco, Leuven, 2002, p. 22-59), alsook mijn essay “Naar het subject 

keer je niet terug” in: R. Devos, A. Braeckman & B. Verdonck, Terugkeer van het subject? Recente 

ontwikkelingen binnen de filosofie, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2002, p. 51-62. 
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betekenaar. Het is trouwens precies dankzij die wet dat het zich als (blijvend onvervuld) 

verlangen kan waarmaken. 

  Aan het eind van het zesde seminarie voelt Lacan zich echter gedwongen om de zaken 

scherper en complexer te articuleren. Het object waarnaar de mens verlangt, is niet zomaar het 

symbolisch tekort, dit wil zeggen het tekort waarmee de symbolische orde functioneert, het is 

altijd ook iets dat aan die orde van het tekort ontsnapt en dat hij meer en meer (maar in de 

laatste seminariesessies van dat zesde seminarie nog zeer weifelend en tastend) als iets reëels 

typeert. Het verlangen waarop de mens teruggaat, is niet louter binnen de symbolische orde te 

situeren, het neigt tegelijk naar een object dat daarbuiten valt, een object dat hij in zijn 

volgende seminarie als ‘das Ding’ zal conceptualiseren.8 Lacan voelt hier al aan dat die 

wending in zijn theorievorming verregaande gevolgen heeft voor de manier waarop het 

lustwezen zich tegenover de wet verhoudt. Natuurlijk leeft het verlangend subject van de wet: 

door zijn verlangen onder verbod te stellen, houdt de wet dat verlangen juist levend. En toch 

doet die conceptualisering te weinig recht aan de niet te onderdrukken neiging van het 

lustwezen om de wet te overtreden. Het verlangen leeft én van de wet én van de overtreding 

ervan. Het is in die context dat Lacan voor het eerst in zijn hele seminarieproject uitdrukkelijk 

de behandeling van de sublimatie aankondigt.  

 “Cultuur”, zo stelt hij aan het eind van de laatste les van zijn zesde seminarie (1 juli 

1959), is niet  louter iets waardoor een individu zich inpast in een genormeerde samenleving, 

maar ook iets dat hem in staat stelt tot een beweeglijke “dialectiek” ertegenover. Natuurlijk is 

de mens aangewezen op de samenleving. Hij is dat al, zo formuleert Lacan het hier,  als “sujet 

logique”, als logisch subject, als drager van de logos, van de talige, symbolische Ander.9 Maar 

dit neemt niet weg dat die samenleving juist door toedoen van het individu een neiging tot 

“entropie” en ontbinding kent, aangezien het zich tegelijk altijd ook tegen haar normen 

verzet.10 Al biedt die samenleving de modellen waarmee hij zich noodzakelijk moet 

identificeren, hij blijft er tegelijk weerbarstig aan. Uitgerekend dat “protest” legt het 

duidelijkst het verlangen bloot, dit is de fundamenteel polymorf perverse onaangepastheid 

waarop het menselijk driftwezen teruggaat. Aldus Lacan, in zijn typische, wat gemaniëreerde 

stijl: 

 

                                                 
8
 J. Lacan, Le séminaire, Livre VII, L'éthique de la psychanalyse: 1959-1960, texte établi par J.-A. Miller, Paris, 

Seuil, 1986, p. 55-86. 
9
 J. Lacan, Séminaire VI, op. cit., p. 538. 

10
 Ibidem. 
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Wat zich in de samenleving aandient als cultuur […] is iets dat een beweging installeert, een dialectiek, die 

dezelfde kloof openlaat waarbinnen wij ook de functie van het verlangen trachten te situeren. In die zin 

kunnen wij de perversie die dat met zich meebrengt, kenmerken als een reflex, een protest vanwege het 

logisch subject over wat dat subject ondergaat op het vlak van de identificatie, voor zover identificatie staat 

voor een verhouding die normen voor sociale stabilisering […] oplegt en instelt.
11

 

 

In die context valt enkele regels verder (en niet zonder de nodige nadruk) de term 

“sublimatie”:  

 

We zouden kunnen stellen dat er zich een soort wisselwerking [circuit tournant] installeert tussen wat we 

conformisme zouden kunnen noemen […] [en] de perversie, voor zover die staat voor […] alles wat zich 

aandient als een protest vanuit de eigenlijke dimensie van het verlangen als de verhouding die het subject er 

met diens ‘zijn’ op nahoudt – ziehier die fameuze sublimatie waarover we het misschien volgend jaar zullen 

hebben. Want die notie is echt de meest extreme van alles wat ik jullie hier tracht duidelijk te maken en doet 

dat ook het best uit de verf komen […].
12

  

 

De formulering van de sublimatie die Lacan in zijn zevende seminarie zal voorstellen, is hier 

al duidelijk aanwijsbaar. Daar definieert hij sublimatie als verheffing van “het object tot de 

waardigheid van het [reële] ding”: iets wordt buiten de vlottende keten van betekenaars 

geplaatst en rond dit reële punt worden de overige betekenaars opnieuw vlottend gehouden.13 

Of, minder technisch, het verlangen gaat bewust rond zijn niet bereikbaar – want reëel – 

object heen draaien. Sublimatie betreft dus de verhouding van het verlangend subject tot het 

reële (het ‘ding’), dit is tot diens ‘zijn’ dat zich situeert voorbij de (symbolische) 

betekenaarswereld waarin het zich beweegt. Die verhouding wordt hier uitdrukkelijk 

                                                 
11

 “Ce qui se présente dans la société comme culture […] est quelque chose qui instaure un mouvement, une 

dialectique, laissant ouverte la même béance à l’intérieur de laquelle nous essayons de situer la fonction du désir. 

C’est en ce sens que nous pouvons qualifier ce qui se produit comme perversion, comme étant le reflet, la 

protestation au niveau du sujet logique de ce que le sujet subit au niveau de l’identification, en tant que 

l’identification est le rapport qui ordonne, qui instaure les normes de la stabilisation sociale […].” (J. Lacan, 

Séminaire VI, op. cit.,p. 538-539) 
12

 “De sorte que nous pourrions dire que quelque chose s’instaure comme un circuit tournant entre ce que nous 

pourrions appeler conformisme […] [et] la perversion pour autant qu’elle représente […] tout ce qui dans la 

conformisation se présente comme protestation dans la dimension à proprement parler du désir en tant qu’il est 

rapport du sujet à son être – c’est ici cette fameuse sublimation dont nous commencerons peut-être à parler 

l’année prochaine. Car à la vérité c’est bien là la notion la plus extrême, la plus justificatrice de tout ce que je 

suis en train d’avancer devant vous […]” (J. Lacan, Séminaire VI, op. cit., p. 539). Lacan komt daarop in zijn 

achtste seminarie terug (Le transfert, 1960-61) en verwijst daar uitdrukkelijk naar deze laatste les van zijn zesde 

seminarie: “Je vous rappelle sous une autre forme ce que j’avais indiqué à la fin d’un séminaire précédent, le 

schéma du rapport de la perversion avec la culture. Si la société entraîne par son effet de censure, une forme de 

désagrégation qui s’appelle la névrose, c’est en un sens contraire d’élaboration, de construction, de sublimation 

disons le mot, que peut se concevoir la perversion quand elle est produit de la culture.” (J. Lacan, Le séminaire, 

Livre VIII, Le transfert: 1960-1961, texte établi par J.-A. Miller, Seuil, Paris, 1991, p. 43). 
13

 “Et la formule la plus générale que je vous donne de la sublimation est celle-ci – elle élève un objet […] à la 

dignité de la Chose.” (J. Lacan, Séminaire VII, op. cit., p. 133) 
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verbonden met de “perversie” en het “protest” vanwege het subject, dit is met de manier 

waarop het subject tekortschiet tegenover zijn nochtans levensnoodzakelijke identificatie met 

de Ander (met de modellen en normen dus die de samenleving hem aanreikt). De sublimatie 

moet worden gekaderd in een “circuit”, een “wisselwerking” tussen een conformering aan de 

norm enerzijds en een ‘pervers’ (alle normen verdraaiend) “protest” ertegen anderzijds. Die 

wisselwerking laat zien hoe het verlangen de basis vormt voor de cultuur en haar normen, hoe 

ook zij dus in laatste instantie ‘gefundeerd’ zijn in het polymorf perverse lustwezen waarop de 

mens teruggaat. 

 Dit is het wat cultuur en sublimatie met elkaar verbindt: ze geven beide aan dat de 

inschakeling van het subject in de symbolische orde alsnog een “vrije ruimte” openlaat die 

“protest” toelaat en het juist daarom mogelijk maakt dat het subject zich in die orde als een 

radicaal verlangen beweegt. Vandaar dat een sublimatie het subject toestaat zich min of meer 

bevredigd in de samenleving in te schrijven. Zij weet de wisselwerking levendig te houden 

tussen “conformisme” en “perversie” zodat het subject zich conform kan houden aan de wet 

zonder de radicaliteit van het verlangen te moeten opgeven.  

 

2. Sublimatie versus ‘perversie’ 

 

Met wat hij aan het eind van zijn zesde seminarie over sublimatie zegt, blijft Lacan volledig 

trouw aan het aldaar ontwikkelde thema. Zijn onderzoek naar “het verlangen en de duiding 

ervan” (“Le désir et son interprétation”, titel van dit seminarie) loopt uit op de vaststelling dat 

ook op het macroniveau van de cultuur, waar de sublimatie het duidelijkst werkzaam is, het 

verlangen het meest basale gegeven blijft. Geen wonder dus dat in zijn daarop volgende 

seminarie – L’éthique de la psychanalyse – diezelfde sublimatie een cruciale rol speelt. Om de 

‘ethiek van het verlangen’ die hij daar wil uitbouwen niet alleen op het microniveau van de 

psychoanalytische kuur uit te tekenen, maar dit ook voor het ruimere culturele niveau te doen, 

zal de sublimatie een welkom concept zijn. De waarden die een cultuur hoogschat zijn te 

duiden als ‘tot de waardigheid van het ding verheven objecten’, als betekenaars dus die met 

de niet in te nemen lege plek worden geassocieerd waarrond de hele drifteconomie draait en 

die op die manier het verlangen gaande houden. Morele waarden en ethische regels of 

plichten kunnen behoorlijk neurotiserend zijn: daarmee wordt de psychoanalyse dagelijks in 

haar praktijk geconfronteerd. Maar dat ze niet noodzakelijk zo hoeven te zijn, komt omdat ze 

teruggaan op een sublimatie, dit is op een betekenaarsformatie die aansluit bij de polymorf 
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perverse aard van ons meest fundamentele driftleven: een onophoudelijk draaien rond een 

‘ding’ waarmee we een (object)relatie ‘zijn’.14  

 De hoofse liefde – om het bij dat ene voorbeeld te houden15– opereerde in een zone die de 

bestaande morele codes te buiten ging. In dit soort nieuwe liefdescode (historisch te situeren 

in de elfde en twaalfde eeuw) onderwierp de man zich aan diegene die geacht werd als 

matrimoniaal object aan hem onderworpen te zijn. Hij plaatste dat ‘object’ buiten de 

bestaande symbolische orde en creëerde rond haar een nieuwe, artificiële erotische cultuur 

waarin zij als ongenaakbare Dame de wet dicteerde. In die artificiële parodie op de wet kwam 

de erotische, polymorf perverse ondergrond van onze verhouding tot de wet bloot te liggen: 

wat wij van de wet verlangen kan die wet ons per definitie niet geven, en precies daarom geeft 

– en gunt – hij ons ons verlangen. Precies het transgressieve, ‘perverse’ karakter van de 

hoofse liefde gaf extra ruimte aan het verlangen. Om die reden is die hoofse code – alsook 

andere cultuurfenomenen – in staat om ons het fundamenteel niet te bevredigen karakter van 

het verlangen te laten beleven zonder dat dit daarom neurotiserend werkt (zoals in het geval 

van een individuele neurose).  

 Het is goed hier nader in te gaan op een passage uit Lacans zevende seminarie waar hij 

zich uitdrukkelijk over die eigengereide vervlechting van sublimatie, perversie en ethiek 

uitlaat. Daaruit zal blijken dat de confrontatie van de sublimatie met de problematiek van de 

ethiek Lacans reflectie over die “perversie” alsnog tot modificatie en verfijning dwingt. Hij 

legt hier de basis voor wat later een specifieke perversietheorie zal worden, waarbij de term 

‘perversie’ niet langer met ‘polymorf pervers’ zal kunnen worden verward, maar één van de 

drie grote psychische structuren (naast neurose en psychose) zal aanduiden.   

 Het betreft een passage uit zijn les van 20 januari 1960. Op een bepaald moment 

accentueert hij daar het contingente, “historische” karakter van een sublimatie en typeert haar 

daarom, eerder dan als iets “collectiefs” of  “individueels”, als iets “cultureels”, dit is als iets 

waar het individu vanuit zijn weerbarstige singulariteit ‘dialectisch’ inhaakt in het collectieve. 

Voor wie de laatste les van zijn zesde seminarie had bijgewoond, kan de term ‘cultuur’ die 

Lacan hier gebruikt, niet neutraal in de oren hebben geklonken: 

 

Ik wil zeggen dat men in de tijd van Picasso niet schildert zoals in de tijd van Velázquez en dat men in 1930 

ook geen roman schrijft zoals men romans schreef in de tijd van Stendhal en dat dit een absoluut essentieel 

                                                 
14

 Lacans œuvre is inderdaad te lezen, niet alleen als een kritiek op de objectrelatietheorieën van zijn tijd, maar 

ook als een eigenzinnige, alternatieve versie van een objectrelatietheorie. Voor een uitwerking van die stelling, 

zie het al eerder aangehaalde eerste hoofdstuk van mijn Eros & Ethiek (op. cit., p. 23-59). 
15

 De hoofse liefde is weliswaar niet zomaar een voorbeeld. Lacan noemt haar ergens “un paradigme de 

sublimation” (Lacan, Séminaire VII, op. cit., p. 153).  
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element is, dat we nu niet meteen als collectief of als individueel of als nog iets anders moeten bestempelen. 

Laten wij zeggen dat we het onder de noemer ‘cultuur’ plaatsen en dat we het daarmee juist in zijn relatie 

tot de samenleving bevragen en meer bepaald welke bevrediging een samenleving daarin wel kan vinden. Ik 

wil zeggen dat daar het probleem van de sublimatie ligt, voor zover zij instaat voor de creatie van een aantal 

gestalten, waarvan kunst er maar één is, […].
16

 

 

Als sublimatie ontstaat kunst in een context waarin enkelingen zich aan de gangbare eisen van 

een samenleving onttrekken, maar niettemin zaken verwezenlijken waarin die samenleving 

zich naderhand ten volle kan herkennen. Alleen, zo suggereert Lacan, kunst is hier slechts één 

van de sublimaties waarvoor dit geldt. Dit is evenzeer van toepassing op de ethiek, zo 

redeneert Lacan verder. Ook zij gaat terug op een historisch, contingent moment waarop een 

enkeling de bestaande ethische code te buiten is gegaan om, als uit het niets, een nieuwe 

waarde te creëren. Als de samenleving zich daar naderhand in herkent, sluit die herkenning in 

libidinaal opzicht aan bij de ‘creatieve’ herkomst van die waarden. Wat mensen aan die 

waarden bindt is de fantasmatische transgressieve ruimte waaruit deze voortspruiten, een 

ruimte die beantwoordt aan de meest basale, polymorf perverse driftstructuur van hun 

verlangen.  

 Lacan haalt in dit verband een passage aan uit de Kritik der praktischen Vernunft, waar 

Kant twee verhalen opdist waarmee hij het “gewicht van de rede” in ethische kwesties 

illustreert.17 Niet toevallig gaat het telkens om een singulier individu dat uitdrukkelijk 

tegenover de wet wordt gesteld en de kans krijgt “protest” tegen haar aan te tekenen en haar 

zelfs te overtreden. In het eerste verhaal evoceert Kant een man die de kans krijgt de nacht 

met zijn maîtresse door te brengen, zij het dan wel dat hem, als hij op dit aanbod ingaat, 

naderhand de galg wacht. In het andere wordt iemand in staat gesteld ongehoorzaam te zijn 

aan de morele eis steeds de waarheid te moeten spreken: hij mag zijn medemens met een vals 

getuigenis de dood injagen, zij het dan wel dat hij, wanneer hij dat niet doet, zelf wordt 

                                                 
16

 “Je veux dire qu’on ne peint pas à l’époque de Picasso comme on peignait à l’époque de Velázquez, et qu’on 

n’écrit pas non plus un roman en 1930 comme on l’écrivait au temps de Stendhal, et que ceci est un élément 

absolument essentiel dont nous n’avons pas pour l’instant à le connoter sous le registre du collectif ou de 

l’individuel, ou de quelque chose d’autre. Disons que nous le mettrons sous le registre du culturel, et que son 

rapport justement avec la société, à savoir ce que la société peut bien y trouver de satisfaisant est justement ce 

qui maintenant est mis par nous en question. Je veux dire que c’est là que gît le problème de la sublimation en 

tant qu’elle est créative d’un certain nombre de formes dont l’art n’est pas la seule, […].” (les van 20.01.1960: J. 

Lacan, Le séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse: 1959-1960, Publication hors commerce de 

l’Association Freudienne Internationale, Paris, 1999, p. 163). Merk dat hier wordt geciteerd uit de piraatversie; de 

tekst is in de officiële redactie (J. Lacan, Le séminaire, Livre VII, op. cit. p. 128-129) dermate verkapt en 

dooreengehaald dat Lacans redeneerlijn niet meer is te achterhalen en, bijvoorbeeld, de reden waarom Lacan het 

woord “culturel” gebruikt niet meer uit de tekst is op te maken. 
17

 Lacan bespreekt die passage uit Kants tweede Kritik (pagina in oorspronkelijke uitgave A: 53-54) een eerste 

keer in zijn les van 20 januari 1960. Het is op die les dat we hier even nader ingaan. Lacan heeft die passage een 

tweede keer besproken aan het eind van zijn les van 23 maart. 
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omgebracht. In zijn analyse van die passage, waarbij hij zich grotendeels beperkt tot de eerste 

casus, hamert Lacan erop dat Kant één ding over het hoofd heeft gezien. Voor Kant is het 

duidelijk dat een man, eenmaal hij moet kiezen tussen een nacht genot of zijn lijfsbehoud, 

zonder meer voor het laatste zal opteren. Het is hem ontgaan, aldus Lacan, dat de man in 

kwestie wel eens een hoofse minnaar zou kunnen zijn. Voor zo iemand is het immers helemaal 

niet onzinnig of immoreel zijn maîtresse meer waarde toe te kennen dan zijn eigen vege 

lijfsbehoud. Wat bij het ethische dilemma waarvoor hij werd gesteld dan zou doorwegen, is 

niet “het gewicht van de rede”, zoals Kant poneert18, maar wel zijn Dame. Vanuit hoofs 

standpunt is zij, ook in ethisch opzicht, zijn ‘meesteres’, zijn ‘Domina’, diegene die zo goed is 

hem te willen ‘domineren’. Kant was niet in staat te vermoeden dat de man in kwestie 

evengoed voor die dodelijke liefdesnacht zou kunnen kiezen, niet zozeer omdat hij zijn lusten 

niet kan beheersen, als wel omdat hij omwille van een hoofs ethos zijn Dame gehoorzaamheid 

en trouw verschuldigd is. En dat ethos kent zijn herkomst niet in de onwrikbare 

transcendentale structuur van de menselijke rede (zoals een kantiaanse ethiek voorhoudt), 

maar in een “historisch dateerbare”19, poëtische revolutie, waarbij troubadours als uit het niets 

een nieuwe vrouwvriendelijke erotiek in het leven riepen.  

 Kants fundamentelere fout is, aldus Lacan, blind te blijven voor het feit dat een ethische 

houding in laatste instantie niet teruggaat op het “gewicht van de rede” noch op de autonomie 

van de wet, maar op een “dialectiek”20 tussen subject en wet. Die “dialectiek” – zo leerde het 

slot van het zesde seminarie – stelt het subject in een positie tegenover de wet en dus in 

zekere zin buiten de wet. Het staat er op die transgressieve plaats van waaruit die wet als uit 

het niets (‘creatio ex nihilo’) wordt gemaakt (zoals men literatuur en poëzie ‘maakt’, naar de 

sterke betekenis die het Klassiek-Griekse woord voor ‘maken’, ‘’ [‘poiein’], nog 

heeft). Kant heeft met andere woorden niet gezien dat een ethiek teruggaat op een sublimatie. 

Of, zoals Lacan het in een moeilijke en onhebbelijk lange zin stelt (waarvan hier slechts de 

ruggengraat wordt vertaald): 

 

Onze filosoof uit Königsberg […] schijnt helemaal niet te zien dat bij gevallen die beantwoorden aan wat 

Freud Überschätzung (overschatten) van het object zou noemen en dat ik vanaf nu sublimatie van het object 

ga noemen […] – en het is in die zin dat ik de dialectiek wil introduceren waarin (naar ik jullie leer) de 

essentie van de sublimatie te situeren is – dat dus in bepaalde gevallen van sublimatie van het vrouwelijke 

                                                 
18

 Lacan, Séminaire VII, op. cit., p. 130. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem. 
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object […] [zoals bij] de hoofse liefde […], dat dus in bepaalde gevallen van sublimatie die transgressie 

[zoals beschreven in Kants ‘verhaal’] begrijpelijk is […].
21

  

 

Het is dus voor Lacan niet onmogelijk dat de figuur uit Kants verhaal, om ethische redenen, 

een liefdesnacht met zijn dame verkiest boven zijn levensbehoud. In naam van een in casu 

hoofse ethiek, overtreedt hij de gangbare ethische wet, zelfs al moet hij daarvoor zijn 

lijfsbehoud op het spel zetten. Pas in die transgressieve situatie (die “franchissement”) wordt 

volgens Lacan duidelijk hoe een ethiek teruggaat op een sublimatie, dit is op een 

‘dialectische’ houding tegenover de wet.  

 Maar, zo geeft Lacan in een tussenzin van die onbetamelijke lange frase te kennen, 

diezelfde vrijplaats aan gene zijde van de wet maakt het “net zo goed” mogelijk dat men de 

wet te kwader trouw overtreedt en vervalt in pure, niet te tolereren misdadigheid:  

 

[…], net zo goed als men kan zeggen dat het niet onmogelijk is dat een heer die met een vrouw slaapt in de 

zekerheid naderhand door de galg of door iets anders afgemaakt te zullen worden, […] dit koudweg onder 

ogen ziet, alleen omwille van het plezier om (bijvoorbeeld) die dame in stukken te kunnen hakken.
22 

 

De plaats voorbij de wet is dus blijkbaar niet uitsluitend aan de sublimatie voorbehouden. Ook 

de misdaad opereert van daaruit, zo stelt Lacan hier. Het gebied jenseits van de wet, waar zich 

het ‘ding’ bevindt en dat het centrum van elke sublimatie uitmaakt, is tegelijk het domein van 

waaruit een criminele omgang met de wet opereert. Lacan zal verderop in dit verband een 

roman evoceren van Roger Vailland, La loi.23 De roman schetst het leven in een Zuid-Italiaans 

stadje waar sociale orde en maffiapraktijk onontwarbaar in elkaar overlopen. Iedereen is er 

voortdurend op uit over iedereen zijn macht te laten gelden of, zoals het daar heet, ‘de wet te 

stellen’ zodat het onderscheid tussen wet en misdaad, orde en corruptie verregaand vervaagt. 

Die praktijk heeft zelfs zijn beslag gevonden in een populair gezelschapsspel, dat 

veelbetekenend “De Wet” wordt genoemd en waarnaar de titel van Vaillands roman verwijst. 

Het betreft een kansspel waarbij de winnaar de anderen mag doen zwijgen of doen spreken, 

beledigen of loven, belasteren, kleineren, blameren, uitschelden; kortom, hij mag hun 

                                                 
21

 “Notre philosophe de Königsberg […] ne semble pas du tout considérer que dans des conditions suffisantes de 

ce que Freud appellerait Überschätzung, survalorisation du l’objet – et que je vais dès maintenant appeler 

sublimation de l’objet […] et c’est dans ce sens que j’ai l’intention d’introduire la dialectique où je prétends vous 

enseigner à situer ce qu’est réellement la sublimation –, donc que dans certaines conditions de sublimation de 

l’objet féminin […] [comme] une certaine théorie et pratique de l’amour courtois […], donc que dans certains 

conditions de sublimation, ce franchissement soit concevable […]. (Lacan, Séminaire VII, op. cit., p. 130) 
22

 “[…], si bien que l’on peut dire qu’il n’est pas impossible qu’un monsieur qui couche avec une dame étant très 

sûr d’être, par le gibet ou autre chose, zigouillé à la sortie, […] envisage froidement cette issue à la sortie – pour 

le plaisir de couper la dame en morceaux, par exemple.” (Lacan, Séminaire VII, op. cit., p. 131). 
23

 J. Lacan, Séminaire VII, op.cit., p. 89. 



 12 

ongehinderd ‘de wet stellen’. De verliezende medespelers, zij aan wie ‘de wet wordt gesteld’, 

moeten zich dit alles zonder protest laten welgevallen.24 Ook hier opereert men dus 

uitdrukkelijk vanuit een transgressief domein – het domein van het ding – , zij het dan op een 

manier waarop men iedereen uitbuit en in naam van de wet vooral terreur zaait.  

 Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat Lacan zijn notie van ‘perversie’ hier niet 

langer probleemloos kan laten associëren met de algemene ‘polymorf perverse’ conditie van 

de mens. Om sublimatie en misdaad, die beide opereren vanuit dezelfde transgressieve ruimte 

van het ‘ding’, van elkaar te onderscheiden, zal hij de term “perversie” enkel nog reserveren 

voor de misdaad en hem niet langer aanwenden om er, zoals aan het eind van het zesde 

seminarie, de sublimatie mee te karakteriseren. Enkele regels verder luidt het dan ook:  

 

Ik heb dus twee gevallen aangebracht die Kant niet had gezien, twee gestalten van de transgressie voorbij de 

grenzen die normaal aan het lustprincipe worden gesteld wanneer het oog in oog komt te staan met het 

criterium van het realiteitsprincipe: met name de excessieve sublimatie van het object [enerzijds] en wat 

men doorgaans de perversie noemt [anderzijds].
25

  

 

Opererend vanuit het ‘ding’ jenseits van de wet, zijn er voor het menselijk handelen dus twee 

mogelijkheden, een negatieve en een positieve: ofwel perverse misdadigheid, ofwel 

sublimatie.26 

 Dit betekent evenwel niet dat Lacan de sublimatie hiermee ook inhoudelijk ontdoet van 

het ‘perverse’ karakter dat hij haar aan het eind van het zesde seminarie had toegeschreven. 

Zij blijft ook hier ‘pervers’ in de zin dat ze een gestalte is van die polymorf perverse afstand 

die het lustwezen ten aanzien van de wet inneemt. Zij blijft met andere woorden een 

transgressief spel met de wet. Alleen gebeurt dit bij de sublimatie op een positieve manier: de 

transgressieve ruimte voorbij de wet wordt uitdrukkelijk opengehouden.  

                                                 
24

 “La Loi se joue dans toute l’Italie méridionale. [...] Le gagnant, le patron, qui fait la loi, a le droit de dire et de 

ne pas dire, d’interroger et de répondre à la place de l’interrogé, de louer et de blâmer, d’injurier, d’insinuer, de 

médire, de calomnier et de porter atteinte à l’honneur; les perdants, qui subissent la loi, ont le devoir de subir le 

silence et l’immobilité. Telle est la règle fondamentale du jeu de La Loi.” (Vailland, La loi, Gallimard, Paris, 

1972, p. 44-45) 
25

 “Je vous ai rapproché deux cas que Kant n’envisage pas, deux formes de la transgression au-delà des limites 

normalement désignées au principe de plaisir en face du principe de réalité considéré comme critère, à savoir la 

sublimation excessive de l’objet, et ce que l’on appelle communément la perversion.” (Lacan, Séminaire VII, op. 

cit., p. 131) 
26

 Zie ook het vervolg van het voorgaand citaat: “Sublimation et perversion sont l’une et l’autre un certain 

rapport du désir qui attire notre attention sur la possibilité de formuler, sous la forme d’un point d’interrogation, 

un autre critère d’une autre, ou de la même moralité, en face du principe de réalité. Car il y a un registre de la 

moralité qui est dirigé du côté de ce qu’il y a au niveau de das Ding, c’est à savoir ce registre qui fait hésiter le 

sujet au moment de porter un faux témoignage contre das Ding, c’est-à-dire le lieu de son désir, qu’il soit pervers 

ou sublimé.” (Ibidem) 
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 Hier stoten we zonder meer op het meest cruciale punt van Lacans sublimatieconcept. De 

reden waarom een sublimatie ons in staat stelt ons vanuit die ‘wetteloze’ ruimte tegenover de 

wet te verhouden zonder daarbij in pure misdaad te vervallen, is gelegen in het feit dat daar in 

dat transgressieve domein alleen ons object wordt geponeerd. Op geen enkele manier zijn we 

daar ook als subject aanwezig. Wat in de sublimatie tot de waardigheid van het ‘ding’ wordt 

verheven, is uitsluitend het object: iets waarnaar het subject verlangt maar waarmee het nooit 

samenvalt. Wat echter in de misdaad – in de “perversie”, zoals hier gedefinieerd – op die 

plaats van het transgressieve ‘ding’ wordt geponeerd, is het subject. In dit laatste geval neemt 

het subject zelf de plaats in van het ‘ding’ en heft daarmee de afstand op die het van het object 

scheidt (of doet minstens alsof die afstand is opgeheven). Wanneer zo iemand zich dan tot 

anderen wendt, is het niet te verwonderen dat het absolute kwaad waarvoor het ‘ding’ staat, 

mee aan de oppervlakte komt. De manier waarop de maffiosi uit Vaillands roman zich boven 

de wet verheven waanden, spreekt in dit verband boekdelen. Wie anderen ‘de wet stelt’ vanuit 

het transgressieve ‘ding’ dat eraan ten grondslag ligt, zaait onvermijdelijk terreur. 

 

3. Sublimatie en transgressie 

 

Veralgemenend kan men stellen dat Lacan, dankzij het concept van de sublimatie, de 

wetteloze, ‘mystieke’ grond van de morele wet heeft willen denken (om het met Montaigne en 

Pascal te zeggen27). Hij heeft in kaart willen brengen hoe de grond waarop een ethiek rust, 

voorgoed aan haar eigen ethische greep ontsnapt en hoe de wet, als remedie tegen kwaad en 

misdaad, in laatste instantie zelf op kwaad en misdaad teruggaat. Freud had die ‘mystieke’, 

onbewuste grond van de wet geschetst aan de hand van zijn mythe uit Totem und Tabu.28 Daar 

doet hij de wet teruggaan op de ongeremde libidinale wil van de oerhordeleider die alle genot 

voor zich houdt en daarom anderen elk genot verbiedt, reden waarom hij door die anderen 

wordt vermoord. Dit was hun enige manier om toegang te krijgen tot het hen onthouden 

genot. Het tragische is wel dat de misdadige ‘wet’ waarmee hun driftleven werd beknot, na de 

                                                 
27

 Montaigne oppert ergens in zijn Essays het idee dat wetten een in laatste instantie niet te rechtvaardigen, 

“mystieke” basis hebben (M. de Montaigne, Essays, Boom, Amsterdam, 1993, p. 1267), een idee dat door Pascal 

in zijn Pensées wordt overgenomen (B. Pascal, Gedachten, Boom, Amsterdam, 1997, p. 30). Die beide passages 

vormen de vaste referentie voor een lange filosofische reflectie die zich tot op heden inlaat met het idee van een 

‘mystieke’, illegitieme grond voor recht en wet. Denk alleen nog maar aan Walter Benjamins “Zur Kritik der 

Gewalt” (Benjamin, Maar een storm waait uit het paradijs. Filosofische essays over taal en geschiedenis, SUN, 

Nijmegen,1996, p. 53-79) en Jacques Derrida’s Force de loi (Derrida, Kracht van wet, Agora, Kampen, 2001). 

Met Freuds Totem und Tabu, waarin hij de mythe van de oerhordeleider construeert, en met de hele traditie van 

commentaren die deze tekst heeft gegenereerd, doet ook de psychoanalyse mee aan dit debat. 
28

 S. Freud, Nederlandse Editie, Cultuur en religie 4, Boom, Mepper / Amsterdam, 1984. 
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moord op hun vader, pas goed als onwankelbare ethische code wordt gevestigd. Hun 

schuldgevoel over hun wandaad bindt hen nog sterker aan de ‘misdadige’ wet dan de levende 

vader dat ooit had gedaan. Voor Lacan verwoordt die freudiaanse mythe een structurele 

waarheid: we zijn aan de wet gebonden door een (onbewust) schuldbesef die altijd al 

overtreden te hebben. Zijn “ethiek van de psychoanalyse” is te interpreteren als een poging 

die misdadige, ‘mystieke’, transgressieve ruimte die aan de basis van de ethische wet ligt tot 

zijn recht te laten komen, omdat daar bij uitstek het verlangen en de polymorf perverse 

driftmatigheid waarop dit teruggaat aan bod kunnen komen. 

 Alleen maakt Lacans sublimatieconcept duidelijk dat het verlangend driftwezen die 

ruimte niet als subject mag innemen, al was het maar omdat het dan – zoals Freuds mythe 

suggereert – in het heilloze geweld van de oerhordeleider vervalt. Formeler uitgedrukt wordt 

in dat geval de afstand vernietigd die het driftwezen van het ultieme object scheidt. De 

objectrelatie (waarop de mens in laatste instantie teruggaat) wordt dan als zodanig – dit is als 

relatie – opgegeven, wat zonder meer de dood van het subject inluidt. De enige manier om 

hier te overleven, bestaat erin dat het subject het geweld van zich afleidt en op anderen 

afreageert. Als de afstand tot het object wegvalt, komt het kwaad waarvoor het ‘ding’ staat, 

fataal in de nek van het subject zelf terecht. Als het subject doet alsof die kloof met het ding 

gedicht is, wordt het kwaad dat erin schuilgaat, afgereageerd op anderen en waant het subject 

zich soeverein als de maffiosi uit Vaillands roman of de helden uit Sades fantasmagorieën. 

Voor die laatste uitweg, waarbij het subject rechtstreeks opereert vanuit het transgressieve 

‘ding’, reserveert Lacan voortaan de term ‘perversie’, al zal het nog twee jaar duren vooraleer 

hij tot een uitgewerkte perversietheorie komt.29  

 Een ‘ethiek van de psychoanalyse’ zoals Lacan die voorstaat, wil compromisloos recht 

doen aan de dimensie van het verlangen en moet daarom de transgressieve herkomst van de 

wet affirmeren. Vandaar dat ze inzoomt op het ‘ding’, op die transgressieve ruimte die het 

subject toelaat niet zonder meer met de symbolische wet samen te vallen maar er een zekere 

                                                 
29

 Pas wanneer hij zijn theorie over het ‘ding’ volledig heeft geïntegreerd in zijn theorie over het fantasma – 

wanneer met andere woorden de notie van het ‘ding’ operationeel wordt als het ‘objet petit a’– komt hij tot een 

meer uitgewerkte perversietheorie. Die vindt een eerste neerslag in het even beroemde als onleesbare essay 

“Kant avec Sade” (1962; opgenomen in J. Lacan, Écrits) en wordt verder uitgewerkt in de loop van zijn tiende 

seminarie (L’angoisse, 1962-63), niet zonder de impuls van de seminarieles die Piera Aulagnier in dat kader 

heeft gegeven (les van 27.02.1963; Lacan, Le séminaire, Livre X, L'angoisse: 1962-1963, Publication hors 

commerce de l’Association Freudienne Internationale, Paris, 1996, p. 184-194). Gaandeweg zal de ‘perversie’ 

ook binnen de lacaniaanse theorie (in navolging van een onderscheid dat reeds in de psychiatrie gold, zij het met 

een andere invulling) als één van de drie grote psychische structuren worden beschouwd (naast de neurose en de 

psychose). Ook hier is het werk van Piera Aulagnier, vooral dankzij haar artikel “La perversion comme 

structure”, toonaangevend geweest (Aulagnier-Spairani, “La perversion comme structure”, in: L’inconscient 2 

[1967]: 11-41). 
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positie tegenover in te nemen. Pas die vrijplaats maakt het mogelijk dat een subject zich in 

een cultuur vol ‘neurotiserende’ wetten en normen toch op een min of meer bevredigende 

manier kan inschrijven. Juist als sublimatie – als ‘creatio ex nihilo’ – houdt een cultuur 

voeling met die vrijplaats en sluit ze aan bij de meest fundamentele, polymorf perverse 

structuur van het menselijk driftwezen. Maar voeling houden met dit transgressieve ‘ding’ 

betekent voor een sublimatie tegelijk: het subject op de nodige afstand houden van dat ‘ding’. 

Hier wordt de volle ethische draagwijdte duidelijk die Lacan aan de sublimatie toeschrijft. 

Dat die sublimatie uitgerekend het object tot de waardigheid van het ‘ding’ moet verheffen, 

komt vooral omdat het subject die plaats niet zelf mag innemen. 

 Misschien stoten we hier wel op één van de meest fundamentele redenen waarom 

Lacan, tegen Freud in, zijn sublimatietheorie helemaal vanuit de objectpool heeft 

geconcipieerd. De ‘objectrelationele’ grammatica, die ik ook elders in Lacans theorie ontwaar 

(zie noot 14) laat in ieder geval toe om de paradoxale geste waarvoor de sublimatie staat, 

helder in kaart te brengen. Het object van de objectrelatie die wij zijn, ligt voorbij de grens 

van de wet, het subject van die relatie blijft echter vóór de wet staan. Op die manier wordt het 

min of meer bevattelijk waarom wij als driftwezens én verknocht blijven aan de wet én 

onverminderd gefixeerd zijn op wat voorbij de wet ligt. Lacans objectrelationeel gedachte 

sublimatie geeft te kennen hoe een voeling met het domein jenseits van de wet – een 

noodzakelijke vereiste om het verlangen tot zijn recht te laten komen en dus conform te zijn 

aan een “ethiek van de psychoanalyse” – wel degelijk mogelijk is zonder dat de mens ‘zelf’ 

(dit is als subject) de grens van de wet overschrijdt. De sublimatie houdt het menselijk 

driftleven open naar een object dat zich voorbij de wet bevindt, maar staat het tegelijk toe zich 

zonder meer als een ‘subject’ (‘drager’) van die symbolische wet te handhaven. Enkel die als 

objectrelatie gedachte sublimering stelt ons in staat de relatie tussen wet en verlangen als een 

“dialectiek” te denken30, zij het dan een dialectiek die – in tegenstelling tot wat Hegel 

voorhoudt – haar antagonistische werking nooit opgeheven (aufgehoben) weet. 

 Een sublimatie verheft alleen het object – en nooit het subject – tot de waardigheid 

van het ‘ding’. In de geste zelf waarin de grens van de wet (de symbolische orde) wordt 

overschreden en een object boven de wet gaat prijken, wordt het subject verhinderd in die 

transgressie mee te gaan. Pas een gesublimeerd object kan de ruimte voorbij de wet open 

houden – en zo de meest radicale dimensie van het verlangen aan bod laten komen – zonder 

dat het subject in die gevaarlijke openheid wordt meegesleurd. Zo treedt de hoofse minnaar tal 
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van gangbare regels met de voeten en opent daardoor een ruimte voorbij de wet, maar de 

Dame die (als gesublimeerd object) in die ruimte wordt geïnstalleerd, belet hem tegelijk om 

(als subject) die ruimte ook effectief in te palmen. Bij wat “doorgaans” perversie wordt 

genoemd (zoals Lacan zich uitdrukt in de eerder geciteerde passage uit het zesde seminarie31), 

respecteert men die ruimte echter niet en neemt het subject zelf de plaats in van het ‘ding’, van 

waaruit het dan letterlijk wetteloos de wet gaat stellen. De maffiosi uit Vaillands roman 

verhouden zich niet tot een object jenseits van de wet, maar stellen zichzelf (als subject) 

letterlijk buiten of boven de wet en leggen die wet van daaruit met soevereine willekeur aan 

hun medemensen op. 

 Nu wordt ook duidelijk hoe in de sublimatie de paradox die in de objectrelatie 

geïmpliceerd ligt (met name dat het driftwezen én zijn driftobject is én zijn relatie tot dat 

object), scherp naar voren treedt. Enerzijds ‘is’ de mens het object waarnaar hij verlangt: pas 

in dat object ‘is’ hij wat hij verlangt te zijn. Alleen wordt, anderzijds, diens ‘zijn’ nooit anders 

dan als een object geponeerd, als een referentiepunt dat zich voorgoed achter een grenslijn 

heeft teruggetrokken en dat ons tot in het oneindige naar onszelf – naar dat object dat we 

‘zijn’ – doet verlangen en ons op die manier bevestigt als een (object)relatie.  

Ook de ethische inzet van een sublimatie is hierdoor duidelijker geworden: zij staat 

borg voor het verlangen door juist de onophefbare kloof tussen subject en object tot de motor 

van de ‘cultuur’ te maken. Een tot ‘ding’ verheven object affirmeert de transgressieve 

dimensie van ons verlangen, maar het verhindert ons tegelijk door die transgressie 

meegesleurd te worden aangezien het subject uitdrukkelijk aan die wetoverschrijdende geste 

wordt onttrokken. Op die manier laat een sublimatie de cultuurmens toe aansluiting te vinden 

bij de polymorf perverse aard van zijn driftleven en verhindert zij hem tegelijkertijd te 

vervallen in de laakbare positie van de misdadige perversie waar men denkt zelf het ‘ding’ te 

zijn. De sublimatie koppelt dus een positieve, min of meer lustbevredigende geste aan een 

actieve bestrijding van een misdadig kwaad waartoe de perversie aanleiding geeft. Alleen al 

daaruit blijkt haar ethische dimensie. 
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Summery 

 

Psychoanalytical theory’s main axiom tells that drive does not function in a ‘natural’, but in a 

distorted and ‘perverted’ way. Drive’s most basic purpose is not the organism’s self-

preservation, but its ‘pleasure’ (Freud: Lustprinzip). That is why life, being natural and 

biological, is not lived naturally and biologically: the organism takes a ‘polymorph perverse’ 

distance towards its natural, biological functioning and, in that very distance, ‘enjoins’ it. On 

the most fundamental level, it lives from that very ‘pleasure’. Lacan’s theory of desire is an 

elaboration of that Freudian thesis on the polymorph perverse pleasure principle. The 

Lacanian ‘ethics of desire’, elaborated in his sixth and seventh seminar, is built upon that 

thesis as well. That is why, at the very end of his sixth seminar (1958/59), he defines 

sublimation as ‘perverse’ and therefore of ethical value: in a non-repressing way, sublimation 

opens up desire to its polymorph perverse ground. However, in the next seminar (on “the 

ethics of psychoanalysis”, 1959/60), Lacan changes his theory on both sublimation and 

perversion. Now, sublimation is defined as the cultural gesture by which we put a desired 

object on the level of ‘das Ding’ (the Thing, a new concept introduced in that seminar to name 

an object, which is not a signifier). Here, perversion gets an ethically negative meaning: for, 

so Lacan argues, when we put ourselves as subject at the position of that Thing, we act like a 

pervert, and abuse the ethical rule for immoral purposes. The article follows in detail this shift 

in Lacan’s theory and discusses its important impact on his thesis on ethics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


