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Forudsætninger: Freud, Hegel og strukturalismen
Tegnanalyse og samfundsanalyse

Psykoanalysen er fra sin fødsel analyse – dvs. for så vidt psykoanalysen er en
teori, er det en teori, der ikke kan adskilles fra en analytisk praksis. Psykoanaly-
sen er netop ingen psyko-logi, ingen “lære om psyken”, hvor psyken betragtes
som et på forhånd givet og afgrænset objekt, hvis love kan iagttages og beskri-
ves. Som betegnelsen “analyse” angiver, er psykoanalysen snarere en opløsning
af psyken i dens (funktionelle) bestanddele, og også en opløsning af psyken til

bestanddel: en bestanddel i en større forskelssættende og betydningsskabende
struktur, som bl.a. producerer fænomener som “psyken”.

Meget generelt kan man sige, at det, som psykoanalysen analyserer, er ud-
sagn, fra klientens udsagn på briksen til den offentlige scenes proklamationer:
politikerens udtalelse, reklamens slogan, kunstværkets gestus. Det særlige ved
psykoanalysens tilgang til disse udsagn er antagelsen af, at der altid bliver sagt
noget andet end det, der bliver sagt. At man altid siger noget andet end det,
man ønsker at sige, og det, man tror, man siger. At ethvert udsagn er drevet
frem af en dynamik, som overskrider udsagnet selv, for slet ikke at tale om ud-
sagnets ophavsmand og dennes bevidste intention.

Psykoanalysen kan anskues som en semiotik: en teori om, hvordan betyd-
ning dannes, og om hvordan tegn kan aflæses. Men det er en semiotik, der fast-
holder, at der også findes noget “uden for” tegnet; noget, som altid vil undslip-
pe tegnet og snarere vise sig mellem tegnene: i “fejl”, i kortslutninger, i pauser, i
tonefald.

Psykoanalysen er en teori, der ikke kan adskilles fra sin egen tegnaflæsende
og tegnproducerende, analytiske praksis. En praksis, der udvikledes med hen-
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blik på at bringe det enkelte menneske ud af de fastlåste scenarier (af mere eller
mindre smertefuld karakter), som mange af os bruger tilværelsen på at
gennemspille igen og igen. Men som også kan overføres til et overindividuelt
niveau og bruges til at analysere de tvangsmæssige scenarier (ideologiske, soci-
ale, politiske, kulturelle), som vi kollektivt er underlagt.

Allerede Freud forsøgte at overføre de fænomener, han iagttog i den lille fa-
miliehistorie, til den store kulturhistorie, men det er den strukturalistiske psykoa-
nalyse, som den udformes af Lacan, der for alvor muliggør, at psykoanalysen
også kan anvendes kultur- og samfundsanalytisk. Lacan insisterer på at tænke i
strukturer frem for fænomener eller substanser. Disse strukturer kan da gennem-
spilles og iagttages på niveauer, der både er “mindre end” og “større end” sub-
jektets: intrapersonalt, interpersonalt, overpersonalt, nonpersonalt – på indivi-
dets niveau, på kollektivets, samfundets, sprogets og ideologiens niveau.

Det kan måske undre, at jeg betegner Lacans psykoanalyse som “struktura-
listisk”, al den stund han sædvanligvis regnes for “poststrukturalist”. Men her
er det min holdning, at Lacan (som alle poststrukturalister) både er strukturalist
og poststrukturalist. Strukturalist, fordi det, han analyserer og begrebsliggør,
vitterligt er strukturer frem for fænomener eller substanser. Poststrukturalist,
fordi han gør op med binariteten som det strukturerende grundprincip og i ste-
det tænker i glidende differentieringer, asymmetrier og retroaktive virkninger.1

Freud og det ubevidste

Lacans teori hviler på to grundpiller. For det første hans parole: “Tilbage til
Freud”, som var et kampråb mod de revisionistiske psykoanalytikere (primært
den amerikanske egopsykologi), der efter Lacans mening havde forrådt Freuds
radikale indsigter om subjektet: at det ikke er herre i sit eget hus, at det har sin
oprindelse i en negation, og at dets selvopretholdelsesdrift (Freuds “livsdrift” el-
ler “lystprincip”) ligger i bestandig konflikt med en drift mod selvopløsning
(Freuds “dødsdrift”, Lacans drift mod jouissance). For det andet hans formali-
sering af de freudianske teorier; hans konsekvente udskiftning af Freuds fantasi-
æggende billeder og myter med tørre algebraiske symboler. Det, Freud kalder
“fallos”, kalder Lacan �. Det, Freud kalder “urfaderen”, kalder Lacan S1 osv.
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1. Det, Freud kaldte Nachträglichkeit, og som i fagterminologien oversættes med “retroaktiv
performativitet”.




