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For 1930’erne og 1940’ernes kritiske og marxistiske tænkere var der især ét
spørgsmål, som trængte sig på: hvorfor støttede de arbejdere, som skulle have
båret revolutionen igennem, autoritære regimer? I forsøget på at besvare dette
spørgsmål blev marxistiske indsigter suppleret med elementer fra især den
freudianske psykoanalyse med det formål at konceptualisere og undersøge den
gensidige konstitution af psyke og samfund. Freud kunne her bruges til at svare
meningsfyldt på spørgsmålet om, hvorfor folk begærer deres egen undertryk-
kelse, eller, formuleret marxistisk, hvorfor man handler imod sine objektive
interesser. Det måske mest kendte svar på dette spørgsmål kommer fra Frank-
furterskolens studier af den autoritære personlighed, altså af et individ, der
grundet sin psykiske gestaltning var særlig udsat for nazismens paroler.
Spørgsmålet var ganske simpelt: Hvorfor virker ideologierne? Hvad er det, de
tilbyder? Hvad giver dem ressonans? Svaret, som blevet givet, var, at de dulme-
de den eksistentielle angst gennem “repressiv desublimering”.

Emnet for denne artikel er imidlertid et andet svar på spørgsmålet om for-
holdet mellem den sociale orden og det psykiske, nemlig den slovenske filosof
og sociolog Slavoj �i�eks svar. �i�ek, og med ham den såkaldte Lublianaskole,
er som Frankfurterskolen båret af et ønske om at forene en sociologisk og mar-
xistisk analyse af samfundsmæssige dominansforhold med en række psykoana-
lytiske indsigter. Den væsentligste forskel mellem de to perspektiver er dog, at
det psykoanalytiske fundament for Ljublianaskolen ikke længere er en freudi-
ansk teori om mennesket og dets driftsliv, men derimod en lacaniansk teori om
den sociale formning af begæret. Strategien sigter ikke længere mod at skabe en
alliance mellem to fundamentalt forskellige ontologier (de præsociale drifter og
det ideologiske system med dets materielle fundering), men placerer sig så at
sige “i midten” ved dels at tage udgangspunkt i, at begæret altid allerede er so-
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