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DEN SATANS SIGNIFIANT — 2 
 

 
Signifiant er en term Jacques Lacan indførte i psykoanalysen for at præcisere 
metapsykologiens grundlag. Hensigten var at udvide psykoanalysens 'indre ud-
viklingsmuligheder', sådan som Freud ønskede det. Termen hentes fra lingvistik-
ken (Ferdinand de Saussure), hvor den indgår i definitionen af tegnbegrebet. 
Tegnet tænkes som en slags atomar enhed ved de sproglige akter.  

 
 
Det lingvistiske tegn antages derfor at være en slags byggesten for betydnings-
produktionen. Det menes at forene to serier af sproglige forløb (syntagmatiske 
og paradigmatiske), som, for så vidt de stabiliseres i deres diakroniske og syn-
kroniske parametre, giver adgang til en vis semantisk værdi. Heraf den overve-
jende opfattelse af signifiant som 'udtryk' og dens pendant signifié som 
'indhold'.  

Et 'tegn' (signe) er i den henseende en meningsfuld enhed hvor et indhold 
tilkendegives ved hjælp af et udtryk — eller som det også siges: signifianten 
'bærer' signifiéen.  

Et ikke uvæsentlig følge af denne opfattelse er, at 'verden' ganske 'naturligt' 
får ophold 'uden for sproget' som 'referent'. 
 
Hvad indførelsen af ordet 'signifiant' i psykoanalysen skulle løse knytter sig 
ikke mindst til det forhold at Freud inddrager termen 'forestilling' (Vor-
stellung) i sine overvejelser. Ordet var som sådan allerede belastet (psykologisk, 
filosofisk) på Freuds tid, hvorfor han fremtvang det en ny anvendelse på bag-
rund af sine egne kliniske refleksioner.   

Hvor den daværende hjerneforskning (Meynert, etc.) i forestillingen så en 
enhed svarende til samtidens lokalisationistiske antagelser om hjernens virke, 
valgte Freud (jvf. afasistudierne) at anlægge en funktionel betragtning som 
snarere understregede forestillingens sammensatte karakter.  

Forestillingen var efter hans mening mindre et punkt (en lokalitet) end et 
vejkryds (et sted), så at sige.  
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Noget lignende gjorde sig gældende i forhold til psykologien. For hvor den-
ne opfattede forestillingerne som 'idéer' der understøttede tanker der kunne 
spaltes (Janet. osv.), insisterede Freud på de foregange der indgår i forestillin-
gernes netværksmæssige fordeling.  

Fortrængningsbegrebet har en afgørende andel i definitionen af den freud-
ske Vorstellung. Når det tages i betragtning mister forestillingen nemlig sin 
karakter af egenskab (eller, i værste fald, substans), for i stedet at definere en 
tilstand (forestillingen kan være fortrængt eller ikke, f.eks.). Altså kan forestil-
ling kun være en værdi, som afhænger af en funktion.  

Når forestillingernes almene forvaltning (fortætning, forskydning, osv.) og 
de omskrivningsprocedurer som dens foregange forårsager gøres gældende, 
træder selv sagt spørgsmålet om hvad en 'repræsentation' er for en størrelse 
tydeligere og tydeligere frem (hysteristudier med videre).  
 
Kulminationen ved disse freudske undersøgelser vedrørende forestilling finder 
derfor sted i og med fremkomsten af symbolproblematikken i psykoanalysen.  

For lige så snart symbolerne forlanger en afklaring (hvad repræsenterer de 
mon?), viser der sig samtidig behov for en eller anden form for grænse med 
hensyn til hvor langt anvendelsen af forestillingsbegrebet kan række: Thi er 
dette eller hint konversionssymptom ikke 'symbolet' på dén eller dén traumati-
ske hændelse? Eller 'forestiller' et givet 'drømmesymbol' ikke noget arketypisk? 
Og hvad med denne handling, 'symboliserer' den ikke en 'underbevidst fore-
stilling'?    

Altså blev det efterhånden tydeligt, at begribelsen af de spørgsmål som 
Freud forsøgte at håndhæve via sit forestillingsbegreb gled mere og mere i bag-
runden til fordel for en lutter hermeneutisk praksis.  

Det skete til trods for at Freud ustandseligt (med 'overdetermination' i 1900, 
'gentagelsestvang' i 1920, 'Urgeschichte' i 1939), insisterer på at han, i og med 
forestillingsbegrebet, er ude efter at gribe fat i en struktur, som ikke lader sig 
reducere til en eventuel indholdsværdi. Freud var nemlig frem for alt interes-
seret i at begribe selve den funktionelle sammenhæng (eller 'symbolske orden', 
som Lacan kom til at betegne den), der gør det muligt at den semantiske pro-
duktion overhovedet kan finde sted.  
 
Man forstår derfor godt at det for Lacan er magtpåliggende at løsrive signifi-
ant-spørgsmålet fra dets tegnmæssige baggrund, før han kunne anvende det i 
forhold til Freuds symbol- og forestillingsproblematikker. For sålænge signifi-
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anten er bundet til tegnet vil det ikke være andet end udtryk for et indhold, 
hvilket er netop hvad forestillingsbegrebet forsøgte at komme væk fra.  

Lacans første træk bestod derfor i at udsætte tegn-enheden for en slags 
atomspaltning, så den antagne faste forbindelse mellem signifié og signifiant 
blev brudt op.  

Men det er snarere den kærnespaltning (for at forblive i metaforikken) han 
tilsvarende udsætter selve signifianten for, der nok er mere væsentlig, fordi 
den blotlægger en logik som vedrører selve grundlaget for den subjektive dia-
lektik. 
 
Hvis signifianten er satanisk (for den får os jo til at svovle), er det fordi den 
omtalte logik er umedgørlig. Det var lige præcis dette aspekt der fik Lacan til at 
fremhæve dens betydning, eftersom han var interesseret i at få begrænset de 
fortolkningsskred som psykoanalysen også udsættes for.  

Frem for alt ved at gøre opmærksom på den omstændighed, at signifianten 
ikke 'repræsenterer noget for nogen', som det er tilfældet med tegnet, men at 
den derimod kun kommer i stand såfremt den 'repræsenterer et subjekt for en 
anden signifiant'.  

Dette er meget problematisk for standardlogikken, fordi det medinddrager 
en impredikativ procedure (her ved at definiendum indgår i definitionen), som 
denne ikke kan godtage. Men dette er så meget desto mere afgørende i en psy-
koanalytisk sammenhæng da den omtalte procedure gør signifianten ikke-
lokaliserbar, som var den en partikel, men begrundes i en gentagelse.  

Det centrale er her at signifianten ikke findes i verden, men at den skaber 
den. Verden har derfor ingenlunde en forrang som ekstern referentialitet. 

Det giver selvsagt anledning til genoptagelsen af en række spørgsmål — om 
virkeligheden, sandheden, den anden, objekterne …, men frem for alt nok 
spørgsmålet om mulighedsbetingelserne for en subjektposition, dvs. spørgs-
målet om hvordan den Anden, som logisk instans, kommer i stand for den 
enkelte. 
 
Disse og mange andre relevante forhold vil blive drøftet til FREUDS AGORÁs 
møde i juni.  

 
Osvaldo Cariola,  

april 2014 
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PROGRAM 
 

DEN SATANS SIGNIFIANT 2 
 
 
Lørdag formiddag 
 
10.00 Lis Haugaard:  BENVENISTES BAUDELAIRE 
11.00 Elisabet Holst:  DOSTOJEVSKIJ 'DOBBELTGÆNGEREN' 
 
Dostojevskijs Dobbeltgængeren (1846) er kun en af en lang række fortællinger 
om dobbeltgængere der udkom i Europa (og med E.A. Poe i USA) især i den før-
ste halvdel af 1800-tallet. Figuren blev (i denne omgang) først lanceret af den 
tyske forfatter Jean Paul med fortællingen om Siebenkäs (1795-96), og senere, i 
flere udgaver i E.T.A. Hoffmanns historier (fx i Elexirs des Teufels (1815), Der 
Dobbeltgänger, Der Sandmand (1816)). 
Men der var snart ikke den forfatter i romantikkens og romantismens Tyskland, 
Frankrig og Skandinavien der ikke kastede sig over temaet, jegets splittel-
se/fordobling, enten direkte i dobbeltgængerhistorier eller i fortællinger om selv-
stændiggjorte (bortkomne, bort-byttede eller –solgte), skygger og spejlbilleder. (fx 
Peter Schlemihl (1814) af Adelbert von Chamisso, Hoffmanns Sylvesternatten 
(1815), og H.C.Andersens Skyggen (1846)). Forestillingen om en skjult person-
lighedsdel blev fra andet hold bl.a. fremsat i 1780'erne gennem den tyske læge 
F.A. Mesmers opdagelse af, at der under hypnose fremkom en ny personlighed 
hos hans patienter.  
I flere af fortællingerne begynder miseren med en eksplicit pagtindgåelse (men 
pagtindgåelse er der nok altid, eksplicit eller implicit). En 3. instans indføres der-
ved, der dog hverken er Gud eller loven, men en ubestemmelig figur, den ”grå 
mand”, eller, sjovt nok, ofte en doktor eller professor et eller andet, ikke just Sig-
norelli, men et lignende italiensk klingende navn (Spalazzani, Scapinelli, Sapo-
relli). Måske en slags dagsrest fra dannelsesrejsen til Italien, som næsten samtli-
ge tyske og skandinaviske forfattere i perioden foretog?  
Hos Dostojevskij repræsenteres figuren vistnok af Dr. Krestjan Ivánovitsj. 
Spørgsmålet er så: Og hvad har nu alt dette med signifianten at skaffe? 
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Lørdag eftermiddag 
 
13.00 Morten Ditlevsen:  LE TITRE DE LA LETTRE. 
14.00 Tine Byrckel:   DET INDRE OG DET YDRE 
15.00 Frank Grohmann:  SYMBOLSK GÆLD? 
 
Søndag formiddag 
 
10.00 Stig Salling:   OPPOSITION OG INVOLUTION - FRA APULEIUS TIL KLEIN 
 
Oppositionskvadratet afgik ved døden indtil flere gange i det 20. århundrede, 
men genopstod i allehånde svært genkendelig former – herunder Lacans seksua-
tionsformler. En underbelyst mulighed er, om oppositionskvadratet kan forstås 
som en kleingruppe-lignende struktur, og dermed genetablere en oppositionens –
og i sidste ende dermed også negationens– grundstruktur. 
 
11.00 Osvaldo Cariola: REKURSIVITET, IMPRÆDIKABILITET, PRÆDIKABILITET. 
 
Af prædikative grunde er definitionen af signifikanten (som det, der repræsente-
rer et subjekt for en anden signifikant) uantagelig for den gængse videnskabsteo-
retiske ideologi. De imprædikative (eller 'selvreferende') definitioner er imidler-
tid velkendte inden for logik og matematik (omend ofte rangeret under rubrik-
ken: 'paradokser') og kan snildt anvendes i studiet af den lacanske definition. 
Det kræver dog at Freuds 'gentagelsestvang' revurderes som andet end et pato-
gent kuriosum, og at spørgsmålet vedrørende rekursivitet inddrages i overvejel-
serne. 
 
 
Søndag eftermiddag 
 
13.00 Peter Andreasen:       ALFRED LORENZER OG SYMBOLSPØRGSMÅLET  
14.00 Laurits Lauritsen:      LAPLANCHES KRITIK AF LACANS SIGNIFIANT-BEGREB  
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