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Om konstitueringen af den 
- 

borgerlige psyke 
Et bevidsthedshistorisk nybrud, belyst gennem 
opdragelseslitteratur og romantisk digtning 

Den danske og til dansk oversatte borgerlige opdragelseslitteratur, 
der tager sin begyndelse ved midten af 1500-tallet, udgar et vzsent- 
ligt, men upåagtet bevidsthedshistorisk kildemateriale. Dens brud- 
przgede udvikling indtil slutningen af 1700-tallet både afspejler og 
befordrer markant skiftende opdragelsesidealer i snzver sammen- - 
hzng med vekslende familie- og menneskesyn, men på visse punkter 
også en underliggende kontinuitet. En nzrmere betragtning af opdra- 
gelsesskrifterne åbner op for påvisningen af nogle grundlzggende 
udviklingstrzk i den gradvise fastlzggelse af den 'moderne' borgerli- 
ge psyke - set i bredt kulturhistorisk perspektiv. Ved begyndelsen af 
1800-tallet synes denne fastlagt i sine grundtrzk. Samtidig begynder 
netop her, i takt med feudalismens afvikling til fordel for kapitalisti- 
ske produktionsforhold, udbredelsen af borgerlige psykiske manstre 
til stadig bredere befolkningslag. 

De tidlige opdragelsesskrifter har deres basis i en velhavende kab- 
mandsstand, de senere i et nyt, toneangivende embedsborgerskab. 
Adelens, håndvzrkernes og bandernes også indbyrdes ganske forskel- 
lige socialisationsformer er belysende overfor de borgerlige. Men i det 
skarpt standsdelte feudalsamfund er det disse sidste, der så at sige 
har fremtiden for sig, og som der her skal fokuseres på. - Op til 
midten af 1700-tallet er opdragelseslitteraturen helt overvejende ret- 
tet ind mod det mandlige kan. Men med udviklingen af den nye 
intimsfære forages kvindens ideologiske funktion overfor mand og 
barn, de 'indre' kvaliteter bliver mere afgarende end husholdnings- 
mzssige fzrdigheder, og hermed stiger interessen for pigeopdragel- 
sen. Dette felt har den nyeste kvindeforskning taget op, og hovedin- 
teressen vil her vzre drengesocialiseringen. 

Szrligt iajnefaldende er de store skift i opdragelsesidealer i slutnin- 
gen af 1700-tallet. Den stzrkt autoritzre opdragelse aflases fra om- 
kring 1760'erne af en 'falsom' men underliggende autoritzr, der igen 
blot et par årtier senere overlejres af en pludselig og hidtil uset under- 
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trykkelse af seksualiteten. Men hermed kastes også nyt lys over litte- 
raturen, idet centrale dele af den romantiske digtning synes at be- 
krzfte, at denne modsztningsfyldte forening af faderautoritet, kzrlig- 
hed og seksualundertrykkelse medfarer en tilstramning omkring nye 
og dybe konflikter. 

Måske tidligst afspejles dybden af konflikterne i visse af Oehlen- 
schlagers vzrker, men her i form af en vanskelig tolkbar symbolik. Et 
szregent men markant eksempel er Baldur hin Gode fra Nordiske Digte, 
1807. Tragedien er det farste »skzbnedrama«, en genre der nåede 
hajdepunktet i 18lOYerne, men blev ugleset p.g.a. sin fremstilling af 
fatale familiekonflikter, hvis grelhed de historiske gevandter ikke var 
et tilstrzkkeligt dzkke over. Som mytologisk allegori, måske tznkt 
som lzsedrama og i hvert fald aldrig opfart, adskiller Baldur hin Gode 
sig imidlertid fra genrens hovedlinie. Det dunkle og suggestive vzrk 
har fascineret fra det forelå i manuskript og op til i dag - uden at 
forståelsen af det er nået ud over digterens egen farste tolkning. (Der 
henvises i avrigt til min behandling af romantikkens teater i Dansk 
litteraturhistorie bind 5, 1984, der er skrevet delvis ud fra den her 
opridsede tilgang; specielt relevante er afsnittene »Borgerligt fami- 
liedramaa, »Oehlenschlagers tragedier«, ~Skzbnedramaet: famili- 
ens sammenbrude, »En ny romantiks gennembrud« og »Bournon- 
ville og balletten«.) 

Artiklens hovedinteresse er nogle afgarende udviklingstrzk i kon- 
stitueringen af den borgerlige psyke. Det metodiske greb overfor såvel 
opdragelseslitteratur som digtning har vzret en kombination af so- 
cialhistorie, mentalitetshistorie og psykoanalyse. De nok så forskellig- 
artede mentalitetshistoriske vzrker der tilbyder sig bfr. litteraturli- 
sten) savner dog for starstedelens vedkommende en egentlig psykolo- 
gisk teori, mens den freudske psykoanalyse er ahistorisk. Der viser sig 
imidlertid at blive stadig starre overensstemmelse mellem på den ene 
side den psyke, der danner sig hen mod begyndelsen af 1800-tallet og 
på den anden psykoanalysens billede af 'menneskets' psyke et århun- 
drede senere. Arbejdet har derfor en yderligere dimension, nemlig at 
knytte an til bestrzbelserne på at tilfiaje mentalitetshistorien en dybe- 
re psykologisk forankring og i samme bevægelse bidrage til en histori- 
sering af psykoanalysen. 
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