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Narcissisme og beatmusik 

,,Just forget about your brotherly 
and otherly love 
Motherly love is just the thing for you 
and your mothers gonna love you 
til1 you don't know what to do.'' 
(Mothers of Invention, 1966) 

I sin artikel ,,Kultur og protestmateriale - en analyse af popmu- 
sikkens unge publikum" peger Graham Murdock på det misfor- 
hold, der hersker mellem den eksisterende massekommunika- 
tionsforskning og så ungdommens reelle massemedieerfaringer. 
Massemedieforskningen koncentreres omkring fjernsynet og dets 
påvirkning (volds- og reklameproblematikken), mens de empiri- 
ske undersØgelser viser, at ungdommen bruger langt mere tid på 
at lytte til beat og popmusik sammen med deres kammerater end 
foran fjernsynet sammen med deres forzldre. Murdock konklu- 
derer sine indledende betragtninger med at skrive: 

,,Hvis vi for fremtiden koncentrerer os om disse områder (alt- 
så fjernsynet, reklame- og voldsproblematikken) og samtidig i 
praksis udelukker andre dimensioner, så risikerer vi i uan- 
svarlig grad at forvr~nge helhedsbilledet af forholdet mellem 
den opvoksende ungdom og massemedierne." 
Murdock 1974 s. 41) 

Samtidig med at han påpeger, at man reelt intet ved om proble- 
met, og at der ikke eksisterer systematiske undersØgelser af de 
unges interesse for beatmusik. 

Jeg vil her forsØge at bidrage med nogle indfaldsvinkler på 
problemet af primzrt socialisationsteoretisk og psykoanalytisk ka- 
rakter og i denne sammenhzng lade en rzkke andre n@dvendige 
undersØgelsesområder ligge, idet jeg vil tage udgangspunkt i Al- 
fred Lorenzers socialisationsteori og Heinz Kohuts narcissisme- 
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teori. 
På det sted i ,,Materialistisk socialisationsteori", hvor Loren- 

zer begynder at stige ned fra den kategoriale afklanngs niveau og 
så småt begynder at tage fat på det, der i hans terminologi kal- 
des ,,den systematiske brudte praksis" indfØrer han med en hen- 
visning til Susanne K. Langer en distinktion mellem de diskur- 
sive og de præsentative symboler, de sidste reserveres kunstens 
område. Lorenzer parallelliserer nu de to symbolsystemer idet 
han skriver: 

,,Mens navnet under sprogindforingen tages fra et eksisterende 
vokabular, og interaktionsformen, udtrykkeligt befæstes ved 
benævnelsen, så betyder den præsentative symboldannelse 
åbenbart nyindfØringen af en fremstillingsfigur, der skal arti- 
kulere en endnu ukendt oplevelse." 
(Lorenzer 1975 s. 115) 

Forskellen mellem de to symbolkategorier bestemmes ved hen- 
holdsvis indordning, tilpasning og oplosning. De diskursive sym- 
boler er indordningen, tilpasningen af barnet til det herskende 
sprogfællesskab. Mens de præsentative symboler betegnes som 
,,oplosning af de herskede formelementer under påvirkning af 
ikke artikulerede oplevelser." Lorenzer soger nu at fæstne de re- 
præsentative symbolers plads i interaktionsmodellen, idet han 
fastslår at denne trang til nyformulering og oplosning må ud- 
springe af dialektikken mellem den enkeltes dnftskrav og den 
samfundsmæssige praksis. 

Formidlingen mellem disse to symbolsystemer sker i en regres- 
siv bevægelse over det Lorenzer betegner protosymbolerne. Pro- 
tosymbolerne bestemmes som de benævnte interaktionsformer, 
der er blevet hængende undervejs i socialisationen, som altså har 
været ikke-relevante for identitetsdannelsen og tilpasningen, 
uden at de forsvinder helt ud af bevidstheden: 

,,... men opbevares i det net af relationer, de indgår i, ,,i bag- 
grunden" af bevidstheden. Ejheller afskærer det ,,endegyldigeU 
symbol på nogen måde sin - genetiske - relation til protosym- 
bolet. Deraf kommer, at det endegyldige symbol altid er om- 
givet af en halo (minering) af protosymboler. Netop denne 
halo udgØr grundlaget for fantasi-aktiviteten, der holder sig 
levende som det ikke-identiskes brod mod det alment aner- 
kendte. Det er dette fantasiområde resp. de for fantasierne til- 
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