
	
	
	

JACQUES	LACAN:	”SPEJLSTADIET”	
___________________________________________________________	

Læsning	af	Lacans	«	Le	stade	du	miroir	
comme	formateur	de	la	fonction	de	Je	»	

 
Til	 forskel	 fra	 Freud,	 hvis	 indgang	 til	 det	 ubevidste	 finder	 sted	 via	 hysterien	 og	
konversionsfænomenerne,	er	Lacans	møde	med	psykoanalysen	påvirket	af	hans	erfaringer	
med	den	paranoide	psykose	og	de	spørgsmål	denne	rejser	angående	‘virkeligheden’	og	jeg-
funktionen.	Hvad	er	 ‘jeget’	 for	 en	 størrelse?	Hvad	 regulerer	dets	virke	og	definerer	dets	
muligheder?		
Freud	var	på	det	rene	med	at	jeget,	som	‘instans’	betragtet,	ikke	var	konstitutionelt	givet,	

at	det	kom	til	i	løbet	af	sjælelivets	udvikling.	Men	hvordan?	Hvordan	fandt	det	sin	plads	et	
sted	imellem	sansning	og	perception,	bevidsthed	og	driftsliv,	‘omverden’	og	libidoens	krav?	
Det	stod	ikke	klart	i	mange	år.	Først	i	1914,	med	indføring	af	begrebet	om	narcissismen	i	
psykoanalysen,	gives	nogle	muligheder	for	at	kunne	sige	noget	om	det	i	egentlig	forstand.	
Dette	bliver	dog	på	en	måde	overdøvet,	i	hvert	fald	begrænset	i	dets	potentialitet,	i	og	med	
at	indføringen	af	sondringen	mellem	Jeget,	Det’et	og	Overjeget	kommer	i	stand	i	1920.		
Dels	 fordi	 narcissismen	 især	 fik	 en	 negativ	 bestemmelse,	 men	 også	 fordi	 de	

præciseringer	 som	den	 nye	 topik	medbragte	med	 hensyn	 til	 Det’et	 og	Overjeget	 gav	 en	
illusion	om	at	jeg-spørgsmålet	dermed	også	var	løst,	selv	om	det	forblev	stort	set	samme	
sted:	 omkring	 forholdet	 mellem	 perceptionen	 og	 bevidstheden.	 Det	 er	 rigtigt	 nok	 at	 vi	
derefter	 kunne	 sige,	 at	 jeget	 såmænd	 også	 havde	 nogle	 ubevidste	 og	 førbevidste	
komponenter,	 men	 ret	 beset	 forblev	 tankegangen	 den	 samme:	 jeget	 står	 over	 for	
omverdenen,	som	det	må	tilpasses	i	forhold	til,	på	trods	af	(i	bedste	fald:	‘under	hensyn	til’)	
kravene	 fra	 Det’et	 og	 Overjeget.	 Således	 starten	 på	 myten	 om	 jegets	 autonomi,	
tilpasningsevne	og	sundhed	der	kom	til	at	dominere	i	den	psykoanalytiske	tradition	i	mange	
år	under	navnet	Ego-psykologi.	
Dvs.	ikke	helt.	Fordi	der	også	var	traditionen	omkring	Melanie	Klein	som	på	sin	måde	

satte	sig	imod	denne	såkaldte	‘strukturelle	model’,	som	den	blev	kaldt	med	henvisning	til	
Freuds	‘æg’	i	forelæsning	31.	Hun	fastholdt	at	den	‘indre’,	driftsmæssige,	virkelighed	ikke	
sådan	 var	 til	 at	 flytte	 uden	 videre.	 Men	 denne	 indstilling	 forblev	 ikke	 desto	mindre	 en	
minoritet	i	det	samlede	billede.	
Af	 kasuistiske	 grunde	 kunne	 Lacan	 slet	 ikke	 acceptere	 den	 tilpasningsideologi	 som	

dermed	blev	forfægtet.	Dels	som	følge	af	sine	erfaringer	med	psykosen,	som	sagt,	men	også	
fordi	 diskussionen	 af	 selvbevidsthedens	 spørgsmål	 (via	 Hegel)	 og	 nok	 især	 hans	
opmærksomhed	på	problematikken	omkring	kropsbilledet	(via	bl.a.	gestaltpsykologien),	fik	
ham	til	at	genoptage	narcissismespørgsmålet	på	en	ny	måde.	‘Jeg-funktionen’	bliver	dermed	
grebet	 an	 i	 en	 overvejelse	 der	 sætter	 ‘virkeligheden’	 i	 forhold	 til	 ‘den	psykiske	 realitet’,	
narcissismen	i	sammenhæng	med	driftslæren	og	kropsoplevelsen	inden	for	rammerne	af	
libidinaløkonomien	i	det	hele	taget	(dvs.	i	udvekslingen	med	andre).	
Det	 er	 i	 denne	 forbindelse	 Lacan	 bliver	 interesseret	 i	 de	 forslag	 som	 den	 franske	

psykolog	 Henry	Wallon	 (1879-1963),	 allerede	 i	 19341	 havde	 fremlagt	 omkring	 barnets	
                                                
1 Les Origines du caractère chez l'enfant. Les préludes du sentiment de personnalité, Boisvin, Paris, 1934, genudgivet i PUF-Quadrige, Paris, 

2002 
 



adgang	 til	 sit	 eget	 kropsskema,	 hvor	 en	 etologisk	 undersøgelse	 om	 forskellen	 mellem	
menneskebarnets	og	abeungens	reaktioner	over	for	deres	spejlbillede	blev	anvendt.	Lacan	
kendte	godt	Wallon	på	det	tidspunkt,	da	han	bl.a.	havde	deltaget	i	de	forelæsninger	denne	
gav	i	løbet	af	20’erne	(og	som	altså	samles	i	udgivelsen	fra	‘34).	Psykologernes	iagttagelser	
vedrørende	en	 fase	 i	en	udviklingspsykologisk	sammenhæng	 integreres	således	 i	Lacans	
egen	psykoanalytiske	refleksion.		
Den	tekst	vi	skal	læse:	Spejlstadiet	som	danner	af	Jeg-funktionen	sådan	som	den	åbenbares	

i	den	psykoanalytiske	erfaring,	er	fra	1949	og	allerede	indlejret	i	Lacans	egen	tankegang	(vi	
ved	at	han	skrev	en	 første	version	 i	1936,	men	den	er	gået	 tabt),	men	det	vil	 ikke	være	
ueffent	at	vi	hen	ad	vejen	også	ser	på	Wallons	egen	opfattelse	af	spørgsmålet.	Hos	Lacan	er	
det	 en	 basal	 problemstilling	 som	 ‘overlever’,	 så	 at	 sige,	 de	 forskellige	momenter	 i	 hans	
senere	udarbejdelser.	Jeg	forstiller	mig	i	hvert	fald,	at	vi	læser	“Spejlstadiet”	parallelt	med	
Freuds	 narcissismeafhandling.	 Begge	 tekster	 vil	 fremgå	 (på	 dansk)	 i	 kompendiet	 for	
Agoráens	aktiviteter	2019-2020.	
	

I	 forbindelse	med	denne	 læsning	 er	 det	 oplagt	 tillige	 at	 få	 inddraget	 de	 overvejelser	 og	
erfaringer	som	vi	lige	så	stille	har	fået	adgang	til	via	indførelsen	af	Terapeutisk	Afspænding	
(Bergès-metoden)	i	vores	regi.	Det	er	i	hvert	fald	givet	at	mange	af	de	teoretiske	spørgsmål	
Lacan	formulerer	i	forlængelse	af	spejlstadiet-fænomenet	er	at	finde	i	TA’s	praksis.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––		
Femten	tirsdage	fra	kl.	19	til	21,	fra	september	2019	til	maj	2020.		
dvs.	den	17.9.,	01.10.,	29.10.,	12.11.,	26.11.	og	10.12.	(2019)	samt		
den	14.01.,	28.01.,	25.02.,	10.03.,	24.03.,	14.04.,	28.04.,	12.05.		

og	26.05.	(2020)	

Koordineret	ved	Osvaldo	Cariola.	


