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0dipus' skyld 
Eller findes det ubevidste? 

Hvorfor er Sofokles' Kong Ødipus den psykoanalytiske tekst par excellence? 
Den virker ikke umiddelbart overbevisende som den eksemplariske, fiktive 
tekst for psykoanalysen. Tragediens problemstilling synes for åbenlys, for 
gennemskuelig, for en psykoanalytisk interpretation. Lzseren, Ødipus og den 
psykoanalytiske patient soger naturligt nok efter en mening, men som den le- 
dende trope i tragedien antyder (udvekslingen mellem blind og seende'), må vi 
alle tage os i agt for ikke at blive blzndet af det alt for åbenlyse. 

FØrst er det vigtigt at få stillet sp~rgsmålet rigtigt. Sofokles' tragedie har 
ikke grundlagt psykoanalysen. Psykoanalysen er funderet på klinisk erfaring. 
Men tragedien kan have fået nogle brikker til at falde på plads for Freud, og 
der er nok ingen tvivl om, at han har set sin teori bekræftet i den antikke trage- 
die; set parallellen som et tegn på erkendelsens universaliteL2 

Sp~rgsmålet er: i hvilke forhold kan Kong Ødipus ses som parallel til psy- 
koanalysen - til psykoanalytisk praksis og til psykoanalytisk teori? Freud selv 
forsoger sig aldrig med en egentlig analyse af Kong Ødipus, som f. eks. af 
Hamlet, og de paralleller han drager er hurtigt opridset. Han ser i stykket en 
reprzsentation af en almen begærsstruktur for det lille drengebarn: den at rette 
sine forste seksuelle impulser mod sin mor og sit forste had, sine forste aggres- 
sive impulser, mod sin far. Han ser stykkets stadige indvirken på et moderne 
publikum som bevis for kompleksets universalitet: 

>>Når Kong Ødipus ikke virker mindre rystende på det moderne menne- 
ske end på samtidens grækere [. . . må der] vzre en stemme i vort indre, 
som er parat til at anerkende skzbnens tvingende magt i Ødipus [. . .] 
Hans skzbne kan kun gribe os, fordi den også kunne vzre blevet vores, 
fordi oraklet fØr vor fodsel har spået os en forbandelse magen til hans. 
Måske var det os alle beskåret at rette den forste seksuelle tilbojelighed 
mod vores mor, det forste had og voldelige Ønske mod vores far; vore 
dromme overbeviser os herom« (II, p. 266f.). 
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