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Den efterfølgende artikel af Jean Laplanche hører hjemme i en 
fransk psykoanalytisk sammenhæng og behøver derfor nogle ord 
med på vejen, når den udsendes i dansk oversættelse. Fransk psy- 
koanalyse har de sidste tredive år haft Jacques Lacan (1901-1981) 
som sit ubestridte centrum. Især i 1970erne var Lacan blevet en 
levende myte i parisiske intellektuelle cirkler. Hans forelæsninger 
var et helt utroligt tilløbsstykke, og der verserede de særeste histo- 
rier om hans excentriske gerninger. Hvad enten disse historier er 
sande eller ej, kan man roligt regne med, at Lacan selv tog aktivt 
del i plejen og vedligeholdelsen af sit spraglede image. Alt i alt ske- 
te der en stigende polarisering inden for det psykoanalytiske mil- 
jø. Det var svært at holde sig neutral. Var man ikke med Lacan, 
måtte man være forberedt på at blive betragtet som hans mod- 
stander, og det var til skade for en saglig diskussion af hans 
teorier. 

Lad mig indtil videre udpege tre karakteristiske træk ved La- 
cans arbejde: (1) den påståede freudianske ortodoksi, nylæsnin- 
gen af Freuds skrifter og kritikken af de »falske« freudianere in- 
den for den internationale psykoanalytikersammenslutning; (2)  
inddragelsen af det store arsenal af videnskabelige og filosofiske 
hjælpediscipliner: den sprogvidenskabelige strukturalisme, fæno- 
menologien og i de senere år logikken; (3) den svært tilgængelige 
fremstillingsform: lange passager i hans skrifter er det skinbarlige 
volapyk (ligesom det ubevidste, mente han vist). 

Jean Laplanche (født 1924) fulgte Lacan i 1950erne, men blev 
i 1960erne stående på en noget mere moderat position end Lacans. 
Han kom således ikke med i Lacans Ecole freudienne de Paris, der 
blev stiftet i 1964. Laplanche er først og fremmest en uovertruffen 
Freud-leser, hvilket især kommer til udtryk i hans og Pontalis’ 
store Vocabulaire de la psychanalyse (1967). 

I fransk psykoanalytisk litteratur har der jævnligt været henvis- 
ninger til kontroversen mellem Lacan og Laplanche. Historien er 
i korthed denne: Lacan anvendte i sin artikel »Bogstavets instans 
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i det ubevidste« (1957) og senere i psykose-artiklen (1959) lingvis- 
ten Ferdinand de Saussures termer signifiant/signifie i forsøget på 
at begrebsliggøre visse mekanismer i det ubevidste. Laplanche ar- 
bejdede sammen med Serge Leclaire videre med Lacans formler i 
et seminaroplæg fra 1959 (nedskrevet 1960 og første gang publice- 
ret i 1961 under titlen »L’inconscient, une etude psychanalyti- 
que«). Især Laplanches ændring af en af Lacans formler faldt La- 
can for brystet, og han kritiserede den bl.a. ved en forelæsning i 
1964 (Lacan 1973a, s. 223-28). Laplanche skærpede sine syns- 
punkter ved genudgivelsen af artiklen i 1966, og Lacan kom atter 
til orde i en bog af Anika Rifflet-Lemaire fra 1970: såvel i forordet 
som i et delvist aftrykt interview kritiserede han Laplanche sekun- 
deret af Rifflet-Lemaire selv, der over flere kapitler pillede La- 
planches formel fra hinanden. I Laplanches forelæsninger fra 
1970erne finder man en del hentydninger til Lacan, men først i de 
fire forelæsninger fra 1978, der er oversat her, tog han bladet fra 
munden. 

Denne kontrovers har større interesse end som så. Det er en 
dybtgående problematisering af den Lacan’ske hypotese om, at 
det ubevidste er struktureret som et sprog, og modsætningsforhol- 
det følger endvidere en brudlinje i Freuds eget forfatterskab, 
brudlinjen mellem psykoanalysens klinisk-terapeutiske aspekt på 
den ene side og dens teoretisk-metapsykologiske aspekt på den an- 
den side. 

(Det bør nævnes, at der med hensyn til psykoanalytiske og ling- 
vistiske termer - og sammenhængen mellem dem - kan hentes en 
del hjælp hos Dines Johansen (1977b), hvor også LacadLaplan- 
che-kontroversen får nogle ord med på vejen, specielt s. 259-64.). 

I. Nogle grunde til at beskæftige sig med det ubevidste 
Hvad er det ubevidste? Ja, begrebet har en lang forhistorie, men 
det er først i 1800-tallet, at det rigtig tager form som det enkelte 
subjekts indhold af aktive kræfter, som det ikke selv er herre over, 
og som det dårligt nok har kendskab til. Det ubevidste er det ikke 
erkendte i subjektet, det område hvor selverkendelsen ikke slår til. 
Det begrebsliggøres - i skønlitterære og filosofiske værker - som 
en instans, der gang på gang spiller subjektet et puds, fremkalder 
de særeste vrangforestillinger i det og driver det til at handle 
anderledes, end det fornuftigvis burde, men det fremstilles også 
som en instans, der rummer et uudtømmeligt fond af viden. Det 
tillaegges modstridende prædikater som »guddommeligt«, »djæ- 
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