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  … und wenn ihr auf’s Meer müsst, ihr Auswanderer, 
so zwingt dazu auch euch — ein Glaube !2

Et på mange måder bemærkelsesværdigt opråb fra 301 forskere blev den 11. maj i år 
bragt som debatindlæg i Dagbladet Politiken med en appel til offentligheden og navnlig 
politikerne om at påtage sig et større ansvar i afværgelsen af den forestående klimakrise. 

Oplægget var bemærkelsesværdigt på grund af emnet, selvfølgelig — presset på jor-
dens økosystemer har nået et så kritisk punkt at faren for en irreversibel miljøforandring 
er forestående og dermed en tilstand hvor vi i den kommende tid ikke blot vil erfare ka-
tastrofale vejrmæssige ændringer, men ligeledes uoverskuelige demografiske, sociale og 
geopolitiske spændinger som med al sandsynlighed ikke vil kunne løses på fredelig vis. 

Initiativet er også bemærkelsesværdigt på grund af den åbenbare enighed der synes at 
herske på tværs af samtlige forskningskredse ved de relevante læreanstalter i Danmark. 

Men måske nok især på grund af den åbenhjertighed, hvormed disse til daglig efter-
tænksomme og beherskede mennesker simpelthen har taget bladet fra munden og for-
muleret sig i utvetydigt klare toner: kloden kan ikke klare mere, den globale opvarming 
er allerede godt i gang, problemerne løses ikke bare ved at ty til tekniske foranstaltnin-
ger. 

Der skal, med andre ord, politiske beslutninger til. Beslutninger i retning af et “opgør 
med ideen om, at vækst i bnp er den vigtigste måleenhed for trivslen i vort samfund”, som de 
afslutningsvist skriver i deres manifest. 

Klarere kan det for så vidt ikke siges og mange tak for det.

*

Når disse gode mennesker begiver sig ud i et sådant ærinde, er det selvsagt fordi de me-
ner det magtpåliggende at gøre noget ved situationen. De er simpelthen af den opfattelse 
at om lidt vil det være uigenkaldeligt for sent. Teksten er derfor båret af en dybtfølt be-
kymring. En regulær frygt skinner igennem på trods af en prosa der ellers er velafbalan-
ceret og saglig. 

Under læsningen tænkte jeg på Robert Oppenheimers situation i sin tid, da det gik op 
for ham hvad den atombombe —som han ellers på afgørende vis havde været med til at 
udvikle— kunne udrette. Omstændighederne under hvilke nutidens forskere udtaler sig 
er selvfølgelig nogle andre, men som videskabsmænd og -kvinder er de jo ikke blot vel-
informeret og de forhold, de taler om, men også medansvarlige for den tilstand som vo-
res tekno-videnskabelig civilisation har bragt os i. Det påtrængende ved deres appel er 
således helt berettiget.

  Argument til Freuds Agorá arbejdsår 2018-20191

  Friederich Nietzsche Die fröhliche Wissenschaft, § 3772
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Men dertil  kommer  følgende:  forskerne  ved  udmærket  at  deres  intervention  gør 
hverken fra eller til sålænge de såkaldte ‘relevante aktører’ ikke tager del i affæren. Thi 
der kræves nogle helt andre kræfter og en mere beslutsom indsats før man kan gøre sig 
forhåbninger om at tingene vil rettes op. For sagen er og forbliver en politisk anliggen-
de, og kendsgerningerne er, at der simpelthen ikke er politisk vilje til at gøre noget ved 
det.  Vore moderne mestre har for længst frasagt sig ansvaret for deres beslutninger og 3

er i det store og hele ikke interesserede i hvad dagens eftertænksomme siger til dem. 
Man har kaldt det fortrængning — at mesteren skulle fortrænge hvad der går imod 

hans forestillinger. Og når man husker på at det, som de 301 nu siger, faktisk er blevet 
sagt næsten ordret for allerede 50 år siden (i Menton-erklæring hvor 2.200 videnskabs-
mænd i 1971 rettede deres bange anelser til FN) og at det siden er blevet gentaget re-
gelmæssigt (i 1992 og igen i 2017 — med 15.000 internationale forskere som under-
skrivere) da kan man vel nok synes at der er noget om det med, at det simpelhen er et 
fortrængningsfænomen vi står over for. 

Det er imidlertid ikke tilfældet. For aktiv forglemmelse er ikke lig med fortrængning. 
Det ville være for nemt.

Der er tale om noget ganske andet. Noget som Freud kaldte Verleugnung (‘fornægtel-
se’, som vi siger på dansk — politisk fornægtelse i dette tilfælde), og som består i at 
sige: ‘Jeg ved det godt, men alligevel …’, ‘Jeg ved godt at det forholder sig sådan og 
sådan, men jeg vælger at se bort fra det alligevel’, når man står over for en kendsger-
ning. Freud brugte termen i forbindelse med sit studie af perversionen, men det kan 
også udmærket anvendes til at læse politiske forhold, for så vidt fornægtelsen (“Hvis det 
er fakta, benægter jeg fakta”) står central i enhver ideologisk stillingtagen. 

For når man nægter at fravige fra en forudfattet antagelse (som f.eks. “lille Hans” og 
hans overbevisning om at alle måtte være udstyret med en Wiwimacher), at man er parat 
til at fornægte hvad man rent faktisk ser (‘den skal nok vokse ud før eller siden’). Op-
retholdelsen af en dogmatisk antagelse vejer tungere end de faktiske forhold. 

Det siger sig selv at hele diskussionen står og falder med definitionen af hvad sådan-
ne “faktiske forhold” står for, dvs. af hvad vi i grunden skal forstå ved «virkeligheden». 
En sag, der unægteligt inddrager ikke kun spørgmålet om videns status og værdi men 
også dens relation til sandheden.

I den aktuelle situation drejer det sig i det store hele om to diskursive indretninger  4

som står over for hinanden i anvendelsen af diskursens spillerum:

nemlig på den ene side mesterens brug af diskursens pladser (her delvist repræsenteret 
af ‘nødvendighedens politikere’, som blot agerer som bugtalere for de vækstdriftige — 
herefter MD):

 Den ansvarlige minister på området udtalte straks at der var tale om nogle overilede synspunkter og 3

Dansk Industri kom nogle dage efter (d. 15. maj) med en officiel udtalelse om at “økonomisk vækst bør 
ikke underordnes klimahensyn”.
  En indregning hvis grundstruktur kan siges at bestå i et forløb hvor A sætter B i arbejde så et produkt C 4

frembringes og blotlægger samtidig en instans D, der fungerer som sandheden ved A’s bevæggrunde :
                                                                             A  ⟶  B
                                                                                      D        C
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lemmelse  er  ikke  lige  med fortrængning.  Det  ville  være  for 
nemt.

Der er imidlertid tale om noget ganske andet.  Noget som 
Freud kaldte Verleugnung (‘fornægtelse’, som vi siger på dansk 
— politisk fornægtelse i dette tilfælde), og som karakteriseres 
ved den holdning en person kan indtager overfor en kendsger-
ning ved at sige: ‘Jeg ved det godt, men alligevel …’, ‘Jeg ved 
godt at det forholder sig sådan og sådan, men jeg ser bort fra 
det alligevel’. 

Freud brugte termen i forbindelse med hans studie af per-
versionen, men kan også udmærket anvendes til at læse politi-
ske forhold, for så vidt fornægtelsen (“Hvis det er fakta, be-
nægter jeg fakta”) står centralt  i  enhver ideologisk stillingta-
gen. Det er fordi man nægter at fravige fra en forudfattet anta-
gelser (som f.eks. vores egen ‘lille Hans’ overbevisning om at 
alle måtte være udstyret med en Wiwimacher), at man er parat 
til at fornægte hvad man ren faktisk ser (‘det skal nok vokse ud 
før eller siden’). Opretholdelsen af en dogmatisk antagelse ve-
jer tungest end de faktiske forhold. 

Det siger sig selv at hele diskussionen står og falder med 
definitionen af  sådanne “faktiske forhold”, dvs. af « virkelige-
heden ». Hvilket da inddrager spørgmålet om videns status og 
værdi og dens forhold til sandheden.

I den aktuelle situation drejer det sig i det store hele om to 
diskursive indretninger som står over for hinanden i anvendel-
sen af diskursens spillerum:

   agent  ⟶  arbejde 
sandhed       produkt

nemlig på den ene side mesterens brug af diskursens pladser 
(her delvis repræsenteret af ‘nødvendighedens politikker’, som 
blot agerer bugtalere for de vækstdriftige — her efter MD)

 S1 ⟶ S2 
 S        !

og så på den anden (lige her) hysterikerens brug af diskursens 
pladser (herefter HD)

 S ⟶ S1 

 !       S2   

som forsøger at få mesteren til at opføre sig ‘ordentlig’.
Det er nemt at  se hvordan begge positioner opererer med 

forskellige videns opfattelser. For mens mesteren forlanger at 
S2 blot skal sørge for at arbejde uantastet så den uendelig pro-
duktion af gadgets fortsatter , da er hysterikeren i et anden for2 -
hold til viden: her forlanges at mesteren selv kommer i arbejdet 
og sørge for at en ny viden bliver produceret,  en viden som 
bringer subjektet på kommando (eller agentens) plads.

Hos de 301 udtrykkes det således: 
« Men ét står klart: Vore samfund – rige som fattige – vil foran-
dres gennemgribende, og jo mere vi tøver, jo større synes risikoen 
for, at demokratiske principper vil komme under pres » 

og om de ændringer der skal til siges: 
« Heri ligger et opgør med ideen om, at vækst i bnp er den vigtig-
ste måleenhed for trivslen af vort samfund. At nå dertil kræver 
imidlertid en ny dansk politisk klimarealisme, hvor vore politike-
re tager videnskabelig viden alvorligt og handler derefter. »
Med andre ord: At skifte diskurs koster. Koster ikke mindst 

med hensyn til hvad det er der installeres på sandhedspladsen. 
Thi der er jo trods alt en væsentlig forskel mellem det S som i 
mesterdiskursen  indsættes  på  sandhedspladsen  som  en  slags 

 Akkumulationen af plastikflasker i havet er en illustration heraf, som man 2

godt kan fatte. Men det kunne jo være så meget andet.



og så på den anden side (lige i denne sammenhæng) hysterikerens brug af diskursens 
pladser (herefter HD)5

som forsøger at få mesteren til at opføre sig ‘ordentligt’.
Det er nemt at se hvordan begge positioner opererer med forskellige vidensopfattel-

ser — dvs. forskellige brug af S2 (S1 sætter S2 i arbejde i den forstand at S2 må anvende 
sine færdigheder for at tilvejebringe det produkt som S1 efterlyser). For mens mesteren 

                                                               S1 ⟶ S2 

forlanger at S2 blot arbejder uantastet videre så den uendelige produktion af gadgets 
fortsætter , da er hysterikeren i et anden forhold til viden: 6

                                                                S ⟶ S1 

her forlanges at mesteren selv kommer i arbejde og sørger for at en ny viden bliver pro-
duceret, en viden som bringer subjektet på kommandoen (eller agentens) plads.

                                                               S ⟶ S1  

                                                                      S2

Hos de 301 udtrykkes det således: 
« Men ét står klart: Vore samfund – rige som fattige – vil forandres gennemgribende, og jo 
mere vi tøver, jo større synes risikoen for, at demokratiske principper vil komme under pres 
» 

og om de ændringer der skal til, siges: 
« Heri ligger et opgør med ideen om, at vækst i bnp er den vigtigste måleenhed for trivslen af 
vort samfund. At nå dertil kræver imidlertid en ny dansk politisk klimarealisme, hvor vore 
politikere tager videnskabelig viden alvorligt og handler derefter. »
Med andre ord: At skifte diskurs koster. Koster ikke mindst med hensyn til hvad det 

er, der installeres på sandhedspladsen. Der er trods alt en væsentlig forskel mellem det S 
som i mesterdiskursen indsættes på sandhedspladsen som en slags universel forbruger 
der lader sig ‘matche’ af de gadgets som indretningen bliver ved med at producere, og 
det S som kommer på agentens plads i hysterikerens diskurs og giver sig til at protestere 
lige så snart det bliver klar over at den sandhed der bygges på (se nederst til ventre i 
HD) er 𝒶, det vil sige en mernydelse hvis ønskværdighed ikke er ubetinget. 

*

  Jeg anvender Lacans betegnelser, men det er klart at der måske er brug for yderligere præciseringer og 5

nok også omformuleringer af benævnelserne. Lacan selv bruger i hvert fald megen tid på at få sådanne 
bestemmelser nærmere defineret.
 Akkumulationen af plastikaffald i havet er en illustration heraf, som man godt kan fatte. Men det kunne 6

jo være så meget andet.
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 S1 ⟶ S2 
 S        !

og så på den anden (lige her) hysterikerens brug af diskursens 
pladser (herefter HD)

 S ⟶ S1 

 !       S2   

som forsøger at få mesteren til at opføre sig ‘ordentlig’.
Det er nemt at  se hvordan begge positioner opererer med 

forskellige videns opfattelser. For mens mesteren forlanger at 
S2 blot skal sørge for at arbejde uantastet så den uendelig pro-
duktion af gadgets fortsatter , da er hysterikeren i et anden for2 -
hold til viden: her forlanges at mesteren selv kommer i arbejdet 
og sørge for at en ny viden bliver produceret,  en viden som 
bringer subjektet på kommando (eller agentens) plads.

Hos de 301 udtrykkes det således: 
« Men ét står klart: Vore samfund – rige som fattige – vil foran-
dres gennemgribende, og jo mere vi tøver, jo større synes risikoen 
for, at demokratiske principper vil komme under pres » 

og om de ændringer der skal til siges: 
« Heri ligger et opgør med ideen om, at vækst i bnp er den vigtig-
ste måleenhed for trivslen af vort samfund. At nå dertil kræver 
imidlertid en ny dansk politisk klimarealisme, hvor vore politike-
re tager videnskabelig viden alvorligt og handler derefter. »
Med andre ord: At skifte diskurs koster. Koster ikke mindst 

med hensyn til hvad det er der installeres på sandhedspladsen. 
Thi der er jo trods alt en væsentlig forskel mellem det S som i 
mesterdiskursen  indsættes  på  sandhedspladsen  som  en  slags 

 Akkumulationen af plastikflasker i havet er en illustration heraf, som man 2

godt kan fatte. Men det kunne jo være så meget andet.



Vi må dog se i øjnene at vores bekymrede venner ikke har nogen chance for at blive 
hørt i den nuværende situation. Ikke af ond vilje såmænd. Men simpelthen fordi diskur-
sens struktur ikke tillader det. Eller nærmere bestemt: fordi mesterens diskurs nu om 
dage har gjort sig anonym og regerer via stråmænd. 

For vores aktuelle mester —den der anviser ‘nødvendigheden politik’, indlejres i dag 
i hvad Lacan kaldte den universitære diskurs  (herefter UD)7

dvs. en indretning hvor viden placeres i agentens plads med henblik på at kommandere 
𝒶 i arbejde således at den subjektivitet, som mesteren har brug for, bliver produceret. 
Mestersignifianten —dvs. S1 som den egentlige mester— er her hengemt på sandhedens 
plads som ‘nødvendigheden’ selv og dirigerer politikerne som mener at vide hvordan-
det-hænger-sammen (agenten her fremstår da som en løsrevet viden til tjeneste for en 
højere sag),

S2 sætter ‘regnedrengene’ i sving i ‘Moderniseringsstyrelsen’ (og  andre dertil indrettede 
steder)  hvor 𝒶  udfolder sig så man-får-valuta-for-pengene (thi  ligesom merværdi vil 
have merværdi, således også med mernydelsen, som søger sin beståen). 

𝒶 får derved sat S på plads i en mere eller mindre fremmedgjort tilstand. 
Et grotesk eksempel på         

er  det  åbenlyse bestillingsarbejde som Liberal  Alliance udfører  for  Saxo Bank,  som 
kunne være grinagtigt hvis det ikke var så forstemmende. 

     
              kan på sin side udmærket illustreres med den uforskammede mishandling af læ-
rerne under forrige overenskomst ‘forhandling’.  De blev, som bekendt, ‘sat-på-plads’, 
dvs. tvunget til en formatering hvis subjektive følger efterhånden kommer frem.

UD’s formel viser iøvrigt ganske tydeligt hvorfor appellen fra de 301 har svært med 
at komme i hus. For den instans de i bund og grund henvender sig til er S1, altså bag-
manden, som jo her styrer både S2 og 𝒶,

 En betegnelse som måske passede dér i tresserne, men som i dag må præciseres yderligere. Lacan selv 7

knyttede den til ‘bureaukratiet’ og det er sikkert at den skal læses ud fra de erfaringer vi har fået derom i 
forbindelse med Sovjetunionen og dens Nomenklatur. En størrelse som imidlertid ikke må forveksles med 
Embedsværket men snarere skal findes i væsner som vores nuværende Moderniseringsstyrelse og lignen-
de.
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universal forbruger der lader sig ‘matche’ af de ganget som in-
dretningen bliver ved med at producer, og det S som kommer 
på agentens plads i hysterikerens diskurs og giver sig til at pro-
testere lige så snart det bliver klar over at den sandhed der byg-
ges på (se nederst til ventre i HD) er !, det vil sige en mereny-
delse hvis ønskeværdighed ikke er ubetinget. 

Men vi må se i øjnene at vores bekymrede venner ikke har no-
gen chance for at blive at blive hørt i den nuværende situation. 
Ikke  af  ondtvilje  såmænd.  Men  simpelthen  fordi  diskursens 
struktur ikke tillader det. Eller nærmere bestemt: fordi meste-
rens diskurs nu om dag har gjort sig anonymt og regerer via 
strømand. 

For vort aktuel mester —den der anviser ‘nødvendigheden 
politik’, indlejres i dag i hvad Lacan kaldte den universitære 
diskurs  (herefter UD)3

 S2    ⟶  ! 
 S1          S

dvs.  en indretning hvor viden placeres i  agentens plads med 
henblik på at kommandere ! i arbejdet således at den subjekti-
vitet som mesteren har brug for bliver produceres. Mestersigni-
fiant —dvs. S1 som den egentlig mester— er her hengemt på 
sandhedensplads som ‘nødvendigheden’ selv og dirigerer poli-
tikerne som mener at vide hvordan det hænger sammen (agen-
ten her er et løsrevet viden til tjeneste for en højere sag),

   S2    ⟶    
   S1        

 En betegnelse som måske passede dér i tresserne, men som i dag må præ3 -
ciseres yderligere. Lacan selv knyttede den til ‘byrokratiet’ og det er sikkert 
at den skal læses ud fra de erfaringer vi har fået derom i forbindelse med 
Sovjetunionen og dens Nomenklatur.  Noget  som imidlertid  ikke må for-
veksles med Embedsværket men snarere skal findes i vores nuværende Mo-
derniseringsstyrelse og lignende.

universal forbruger der lader sig ‘matche’ af de ganget som in-
dretningen bliver ved med at producer, og det S som kommer 
på agentens plads i hysterikerens diskurs og giver sig til at pro-
testere lige så snart det bliver klar over at den sandhed der byg-
ges på (se nederst til ventre i HD) er !, det vil sige en mereny-
delse hvis ønskeværdighed ikke er ubetinget. 

Men vi må se i øjnene at vores bekymrede venner ikke har no-
gen chance for at blive at blive hørt i den nuværende situation. 
Ikke  af  ondtvilje  såmænd.  Men  simpelthen  fordi  diskursens 
struktur ikke tillader det. Eller nærmere bestemt: fordi meste-
rens diskurs nu om dag har gjort sig anonymt og regerer via 
strømand. 

For vort aktuel mester —den der anviser ‘nødvendigheden 
politik’, indlejres i dag i hvad Lacan kaldte den universitære 
diskurs  (herefter UD)3

 S2    ⟶  ! 
 S1          S

dvs.  en indretning hvor viden placeres i  agentens plads med 
henblik på at kommandere ! i arbejdet således at den subjekti-
vitet som mesteren har brug for bliver produceres. Mestersigni-
fiant —dvs. S1 som den egentlig mester— er her hengemt på 
sandhedensplads som ‘nødvendigheden’ selv og dirigerer poli-
tikerne som mener at vide hvordan det hænger sammen (agen-
ten her er et løsrevet viden til tjeneste for en højere sag),

   S2    ⟶    
   S1        

 En betegnelse som måske passede dér i tresserne, men som i dag må præ3 -
ciseres yderligere. Lacan selv knyttede den til ‘byrokratiet’ og det er sikkert 
at den skal læses ud fra de erfaringer vi har fået derom i forbindelse med 
Sovjetunionen og dens Nomenklatur.  Noget  som imidlertid  ikke må for-
veksles med Embedsværket men snarere skal findes i vores nuværende Mo-
derniseringsstyrelse og lignende.

S2 sætter ‘regnedrengene’ i sving i ‘Moderniseringsstyrelsen’ (og  
andre dertil indrettede steder) hvor ! udfolder sig så man-får-
valuta-for-pengene (thi ligesom merværdi vil have mereværdi, 
således også med mernydelsen, der kun stræber efter dens for-
øgelse). 

S2    ⟶  ! 
   S1           S 

!  får derved sat S  på plads en en mere eller  mindre  frem-
medgjort tilstand. 

Et grotesk eksempel på      S2      
                                          S1         
er den åbenlys bestillingsarbejde som Liberal Alliance udfører 
for Saxo Bank, som kunne være grinagtig hvis det ikke var så 
forstemmende. 

 ! 
   S   kan  på  sin  side  udmærket  illustreres  med  lærernes 
uforskammede  mishandling  under  forrige  overenskomst  ‘for-
handling.  

UD’s formel viser iøvrigt ganske tydelig hvorfor appellen 
fra de 301 har det svært med at komme i hus. For den instans 
de i bund og grund de henvender sig til er S1, altså bagmanden, 
som jo her styrer både S2 og !,

      S2    ⟶  ! 
      S1           

men den han ingen chance for at komme i nærheden af den og 
må nøjes med håndlangeren godt styret af dens merenydelse

     S2   ⟶   ! 
                  S 

Imidlertid er situationen faktisk endnu mere komplekst. Fordi 
hvad vi jo som bekendt har med at gøre er et samfundsmæssige 

S2 sætter ‘regnedrengene’ i sving i ‘Moderniseringsstyrelsen’ (og  
andre dertil indrettede steder) hvor ! udfolder sig så man-får-
valuta-for-pengene (thi ligesom merværdi vil have mereværdi, 
således også med mernydelsen, der kun stræber efter dens for-
øgelse). 

S2    ⟶  ! 
   S1           S 

!  får derved sat S  på plads en en mere eller  mindre  frem-
medgjort tilstand. 

Et grotesk eksempel på      S2      
                                          S1         
er den åbenlys bestillingsarbejde som Liberal Alliance udfører 
for Saxo Bank, som kunne være grinagtig hvis det ikke var så 
forstemmende. 

 ! 
   S   kan  på  sin  side  udmærket  illustreres  med  lærernes 
uforskammede  mishandling  under  forrige  overenskomst  ‘for-
handling.  

UD’s formel viser iøvrigt ganske tydelig hvorfor appellen 
fra de 301 har det svært med at komme i hus. For den instans 
de i bund og grund de henvender sig til er S1, altså bagmanden, 
som jo her styrer både S2 og !,

      S2    ⟶  ! 
      S1           

men den han ingen chance for at komme i nærheden af den og 
må nøjes med håndlangeren godt styret af dens merenydelse

     S2   ⟶   ! 
                  S 

Imidlertid er situationen faktisk endnu mere komplekst. Fordi 
hvad vi jo som bekendt har med at gøre er et samfundsmæssige 

S2 sætter ‘regnedrengene’ i sving i ‘Moderniseringsstyrelsen’ (og  
andre dertil indrettede steder) hvor ! udfolder sig så man-får-
valuta-for-pengene (thi ligesom merværdi vil have mereværdi, 
således også med mernydelsen, der kun stræber efter dens for-
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Appellen har derfor ingen chance for at komme i nærheden af S1 og må nøjes med hånd-
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at indføre nye ‘udfordringer’, da S1 —i dette tilfælde— ikke tager imod mernydelse.

*

Men situationen er imidlertid noget mere kompleks. 
Vi  har som bekendt at gøre med en samfundsmæssig indretning som på nuværende 

tidspunkt har organiseret sig således at den er i stand til at regulere sit vitale kredsløb 
nærmest uden styring. Det er i al fald det narrativ vi bliver præsenteret for fra dens se-
neste opdatering.

Kapitalismen i dens hyperindustrielle  tidsalder synes nemlig at have løsrevet sig fra 8

de diskursive rammer vi hidtil har kendt (startende med oldtidens mester, over monotei-
smens indretning, videnskabens fremstød og den analytiske diskurs som den senest an-
komne, og med gensidige omdefineringer efterhånden som de er blevet formuleret og 
iværksat). Den nuværende kapitalisme videreføres i hvert fald  i kraft af et regime der 
lader til at fungere med sine egne regler. 

Lacan giver nogle enkelte indikationer i den forbindelse, men kapitalismens diskur-
sivitet udgør fortsat en problematik der er gådefuld og derfor uhåndterlig indtil videre. 
Heraf i øvrigt vores politiske forvirring og paralyse over for de nuværende tilstande — 
hvorfor vores 301 venners initiativ er kærkomment som forsøg på at finde udveje.

De bemærkninger vi har fra Lacan side vedrørende en mulig konceptualisering af 
den kapitalistiske diskurs (herefter KD), finder vi i et oplæg han afholdt den 12. maj 
1972 ved Milanos Universitet under titlen Om den analytiske diskurs . Han lægger ud 9

med at præcisere hvad der efter hans mening karakteriserer enhver diskurs , nemlig 10

(1) at etablere og opretholde hvad han kalder ‘et socialt bånd’ (dvs. hvad vi på dansk må 
gengive som ‘sammenhængskraft’ — vi skal ikke være bange for det ord), for så vidt 
grundlaget  for  socialiteten  ikke  er  naturgivet  (menneskesamfundet  er  ikke  etologisk 
funderet), men en følge af at sproget findes , 11

 Jeg holder fast ved dette udtryk fordi det forekommer mig mest passende. ‘Post-modernisme’, ‘sen-ka8 -
pitalisme’, ‘post-industriel’, ‘videnssamfund’, ‘digital-samfund’, etc., ser alle bort fra at kapitalakkumula-
tionen stadig bygger på forøgelse af merværdien og at denne er afhængig af arbejdskraften. At en lille del 
af verden kan nøjes med kapitalspekulationen skal ikke få os til at se bort fra at det er en verdensomspæn-
dende maskine vi har med at gøre, som bygger på udbytning af de fleste. Udbytning vil sige: nydelse. 
Nærmere bestemt: frarøvelse af den merværdi som nydelsen står i nær forbindelse med. Det er dét psyko-
analysen skal hjælpe os til  at forstå. Og derfor er Lacans parallelle overvejelse om forholdet mellem 
‘merværdi’ (Marx) og ‘mernydelse’ (Freud ifølge Lacan) væsentlig, thi hvad der står på spil er mulighe-
derne for opretholdelsen af libidoøkonomien som livgivende styrke. Bernard Stieglers arbejde i den hen-
seende er fortsat afgørende. Hans Économie de l’hypermatériel et psychopouvoir (Paris, 2008), er et godt 
sted at starte hvis man ikke kender noget til ham).
  Publiceret i Lacan en Italie (1953-1978), Rome, La Salamandre, tosproget udgivelse, p. 32-55. Fore9 -

læsningen kan hentes her: http://espace.freud.pagesperso-orange.fr/topos/psycha/psysem/italie.htm 
  Han aftegner blot problematikken her. Min læsning af den støtter sig til de fem års arbejde (1968-1972) 10

der ligger til grund for de uformelle udtalelser Lacan her fremsætter.
  Her er Émile Benvenistes studier derom uomgængelige. 11
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(2) at regulere den overskydende nydelse som signifikant-samspillet genererer, eftersom 
det er netop dens homeostase der afgør subjektets position, 
(3) at indføre ikke blot en umulighed i den subjektive/diskursive organisering (det er det 
samme) men også en afmægtighed i dens økonomi, nemlig det som psykoanalysen kal-
der ‘kastration’.

Lacan tager udgangspunkt i mesterens diskurs fordi den må anses at være den første 
manifestation af tale-funktionens diskursive organisering. En begivenhed i sprogets felt  
som sandsynligvis må betragtes som en emergent hændelse, men om hvilket vi ikke kan 
sige ret meget, fordi den fortaber sig i tidens mørke. Til gengæld kan vi godt antage at 
det angår sondringen mellem S1 og S2. En sondring der er en følge af den omstændighed 
at en signifikant ikke kan repræsentere sig-selv (eller mere præcist, ikke er identisk med 
sig selv: a ≠ a), hvorfor en signifikant-relation må etableres (noteret med pilen)  

S1 ⟶ S2

Denne relation  fungerer som Freuds kontaktbarrierer, indretning hvor en forbindelse 12

kommer i stand netop i kraft af afgrænsningen. 

At ‘signifikanten’ ikke er identisk med sig selv har flere konsekvenser. For det første, 
at der ikke gives ‘een signifikant’ eller ‘signifikantEN’, men netop altid mindst to , i 13

den forstand at en signifikant altid vil referere til en Anden signifikant. Dernæst, at den-
ne forskel og denne nødvendighed genererer en rest eller et overskud  som ikke er sig14 -
nifikant (dvs. symbolsk) men reelt, og som fra da af sætter sit præg på strukturens øko-
nomi. Endelig er der det forhold at denne rest bliver ved med at produceres hvorfor den 
må omsættes ved hjælp af en procedure (en ‘specifik aktion’, for at sige det med Freud) 
som helst anskaffer tilfredsstillelse (‘bringer fred’), og sørger samtidig for at den nævnte 
‘aktion’, ikke sætter den opnåede organisering i fare.

Dette sker idet 𝒶 omsættes i den subjektive økonomi som objet cause du désir, dvs. 
som et objekt der vækker ønsket   15

som Ursag (hvis man tillader mig sådan en neologisme — ‘tabt objekt’ ville Freud have 
sagt). En årsag der, omsat som objekt, kalder på (skaber faktisk) subjektet S — S fordi 
spaltet, dvs. ønskende.

Det er hvad ‘mesterdiskursen’

 Som i streng forstand udgør et ‘ordnet par’ i matematisk forstand og må ‘i virkeligheden’ skrives 12

                                                                       (S1 ⟶ (S1 ⟶ S2)). 
Vi må lade det lige her ligge, men må i det mindste gøre opmærksom på det. Hvad relationsbegrebet in-
den for matematikken angår, se Henrik Stetkærs artikel “Om begrebet relation”, fra 2005, som er fortsat 
ganske oplysende (kan hentes her: http://docplayer.dk/39864902-Om-begrebet-relation.html )

  Faktisk mindst fire, men lad det også ligge.13

  Eller ‘exces’, hvis man intuitivt vil tænke det via Georges Batailles part maudite. 14

  Le suscite, genererer, frembringer ønsket, som netop forskelligt fra behovet, lysten eller nydelsen15
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denne nødvendighed genererer en rest eller ekses  som ikke er 8

signifikant (dvs. symbolsk) men reel, og som fra da af sætter sit 
præg i strukturens økonomi. Endelig er der det forhold at denne 
rest bliver ved med at produceres hvorfor den må omsættes ved 
hjælp af en procedure, som på den ene side må give efter for en 
vis afspænding i form af en procedure som helst anskaffer til-
fredstillelse, dels må sørge for at den anvendte ‘specifik aktion’ 
(for at sige det med Freud), ikke sætter den opnåede organise-
ring i fare.
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           !        (produceret mernydelse)
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                S1  ⟶  S2          i henhold til          agent  ⟶  arbejde 
                S     !         pladserne         sandhed       produkt 

i henhold til pladserne 
skriver.

Men i den notation er der tillige en afgørende moment: At 
diskursenstruktur forudsætter at sandheden og produktet ikke 
på nogen måde står i direkte forbindelse med hinanden. 
 

 La parte maudite om man vil, i første omgang og hvis man vil tænke den 8

med Georges Bataille.
 Le suscite, genererer, frembringer ønsket, som netop forskelligt fra beho9 -

vet, lysten eller nydelsen
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http://docplayer.dk/39864902-Om-begrebet-relation.html


noterer i henhold til pladserne

Men notationen indeholder tillige et afgørende moment som er vigtig at notere: Dis-
kursens virke forudsætter at sandheden og produktet ikke på nogen måde står i direkte 
forbindelse med hinanden, da deres sammenlægning ville medføre at dens organisering  
ville kollapse.

Det er hvad kløften (eller spærringen — Lacan taler om barrière ) mellem disse to 16

poster (i alle diskurser) noterer

og begrunder hvad psykoanalysen kalder kastration. 
Kastrationen vedrører således ikke det umulige, men det forhold, at jeg afstår fra no-

get der udmærket kunne finde sted (en nydelse, subjektet kunne få adgang til), noget der 
fravælges i stedet for noget andet, afstås til fordel for en mernydelse som derved er un-
der (kastrationens) kontrol . Kastrationen handler i den forstand om regulering af ny17 -
delsen i kraft af ønsket. 

Derfor skelner Lacan mellem umuligheden og afmægtigheden (mellem l’impossible 
og l’impuissance). For det umulige er strukturelt (topisk, som Freud udtrykte det) mens 
afmægtigheden er dynamisk, da den omhandler den brug der kan gøres af de mulighe-
der som strukturen ellers giver. 

Dette er nemt at se netop i forbindelse med mesterdiskursen. For mesteren ville helt 
og aldeles kunne bemægtige sig slavens produktion (𝒶 som mernydelse) og tilmed nyde 
slaven selv hvis lysten var til stede (endda til døden hvis det endelig skulle være), men 
det er jo klart at det ville sætte hele den sociale konstruktion som også mesteren er af-
hængig af, i fare. En sådan overskridelse ville medføre undergangen af mesteren selv . 18

Derfor har han en interesse i at lade være. Og heraf hans afmægtighed. 

Han er afmægtig ikke fordi han ikke kan men fordi han bliver nød til at lade være. 
Den rette afstand imellem disse to poster, S og a,  er således afgørende. Selve mulig-
hedsbetingelse for fantasmets tilblivelse og opretholdelse (S ♢ 𝒶). 

♢ noterer i den forstand alle de operationer der indgår i organiseringen af den subjek-
tive struktur (forskydning, fortætning … kastration, etc.), som holder strukturen åben og 

  Hvilket han i øvrigt skriver det som ♢, fordi det er jo netop denne forhindring der afgører diskursens 16

værdiforløb. 
  Hos Freud vedrører det forbindelsen mellem drifternes Mischung- og Entmischungs- tilstand.17

  Noget i retning af hvad fablen om forholdet mellem frøen og skorpionen midt i floden anskueliggør.18
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 Kløften 



virksom . En sammensmeltning af sandhedens og produktets pladser ville medføre at ♢ 19

forsvinder og have uoverskuelige konsekvenser for subjektet på grund af den entropi det 
ville indføre. 

Omvendt —og paradoksalt nok— le discours du Maître en son départ fondamental, 
exclut  le  fantasme,  siger  Lacan  den  11.  marts  1970.  Dvs.  ‘I  udgangspunktet  sætter 
mesterdiskursen (som grundstruktur) fantasmet på et sidespor’. 

Thi det ordnede par S1 ⟶ S2 giver på den ene side mulighed for at fantasmet kan 
komme i stand (ved at holde de nævnte positioner på afstand af hinanden) men nyder så 
at sige ikke noget af det selv, da (S1 ⟶ S2) og (S ♢ 𝒶) befinder sig hver især på deres 

niveau.  ♢ er derfor ligesåvel at opfatte som en barriere (hvilket må henlede vores op-
mærksomhed på Lacan insisteren på ‘la barre’, spærringen – f.eks. imellem signifiant 
og signifiéen). 

Og Lacan tilføjer: 

« Derfor er mesterdiskursen, når alt kommer til alt, grundlæggende forblindet. »  20

Hvilket vel kan noteres således: 

Der er ikke indlysende hvorfor mesterdiskursen i Lacans optik misser fantasmet, jeg 
kan i hvert fald ikke genneskue det yderligere lige nu, men at det er via den nævnte for-
blindelse (eller blindhed overhovedet) at den Kapitalistiske Diskurs udledes fra MD, er 
for Lacan en rimelig hypotese. 

*

For hvad kendetegner da den ‘Kapitalistiske diskurs’ ?
KD er på en måde en variation af MD, men den undergraver til gengæld alle dens 

kendetræk. Ikke mindst det grundlæggende princip , at det er forbudt at overskride en 21

vis grænse med hensyn til hvordan nydelsen udarter sig. Thi det særegent ved KD er 
dens grænseløshed, da den ikke anerkender kastrationen. 

Således hvad kapitalismen bygger på: trang til kapitalakkumulation, trang til bemæg-
tigelse af overskuddet, en trang som, når den først går i gang, ikke kan standse igen. 
Dette udgør ganske vist dens force men også dens forbandelse. For ‘vareøkonomiens 
kredsløb’ (Marx) er underkastet en gentagelsetvang med forøgelsen af merværdien som 
drivkraft. En fremfærd der skubber til dens indbyggede autodestruktion ved konstant at 
tilstræbe en udvidelse af det igangværende kredsløb, så det omfatter flere og flere livs-
områder. 

Alle de kriser som kapitalismen har undergået er blevet ‘løst’ ved at inddrage nye 
‘markeder’, ved at udvide kredsløbets omfang. 

  I en tilstand af ‘Anti-entropi’ vil man måske i dag kunne sige med Systembiologiske termer (hvilket er 19

noget andet end den ‘negentropi’ som Erwin Schrödinger i sin tid foreslog). 
 « C’est bien, à la vérité, ce qui le rend dans son fondement tout à fait aveugle. », ibid. seancen fra den 20

11.03.1970.
 Som overholdes af alle de andre ‘normale’ diskursive indretninger Lacan har beskrevet, da de benytter 21

sig af den ramme som mesteren har lagt for.
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Og hvad vores 301 venner i bund og grund peger på er, at kapitalismen ikke kan for-
vente at fortsætte med at forøge dens Lebensraum længere, at grænsen er nået og at 
denne ikke bunder i en foreløbig afmægtighed (som kapitalismen altid vil hævde er ‘ud-
fordringer’ der må løses med knofedt — markedet udvides, arbejdskraften optimeres, 
produktionsforholdenes effektiviseres, konkurrenceevnen forbedres, etc., etc.), men i en 
umulighed, som er reel. Nu er det selve kloden der simpelhent ikke kan mere.

*

Marx’s store spørgsmål var hvordan det gik til at penge blev forvandlet til kapital. Han 
svarede med sin teori om merværdi, dvs. produktionen af et overskud som det gælder 
om ikke at bruge til konsum men til reinvestering. Hvor den almindelige opfattelse var 
at ‘penge avler penge’ (hvilket svarer til at sige at ‘kapitalen producerer kapital plus 
merværdi’, altså  k ⟶ (k + mv)), blev Marx klar over at det snarere handlede om at få 
noget arbejdskraft (dvs., i bedste fald, købe den) til at producere så meget, således at 
den både kunne reproducere sig selv (hvilket indebærer at der i regnskabet tages højde 
for det samfundsmæssigt nødvendige arbejde), genetablere den investerede kapital og 
frembringe den tiltrængte merværdi. 

For Marx handlede det snarere om følgende skema:

arbejdskraft ⟶ (rekonstitueret arbejdskraft + merværdi),
dvs. 

ak ⟶ (ak⟶ mv).

Penge (kapitalen) alene er således ikke i stand til at producere værdier. Nogen må 
lægge krop til for at fremskaffe det. Derfor må man tage ‘arbejdskraften’ med i betragt-
ning. Dette er meget vigtigt at huske. Ikke mindst fordi den såkaldte ‘finanskapitalisme’ 
gør alt hvad den kan for at få os til at glemme det.22

*

Freuds store spørgsmål var på sin side hvordan det kunne være at subjektet begiver sig  
hinsides lystprincippets stilstand, dvs. hvordan det kunne være at mennesket gad at be-
skæftige sig med noget overhovedet . Han svarede med dødsdriften, en foranstaltning 23

som forhindrer at  libidoakkumulationen fortsætter i  en uendelighed, forvandles til  et 
hele, til alt, til Roman Rolands ‘oceaniske følelse’.

I den forstand og for så vidt signifikant-samspillet også producerer en overskydende 
andel, kan man godt betragte de signifikantmæssige relationer menneskerne etablerer 
imellem hinanden, ud fra en politisk-økonomisk synsvinkel. 

En væsentlig forskel er imidlertid til stede: Mens kapitalen blot stræber efter egen 
forøgelse og overlader fordelingspolitikken til tilfældighedernes spil (eller snarere: sty-
rer den til egen fordel), da er det overskud, som signifikantrelationen afstedkommer, af 
en helt anden type. For hvad signifikanternes samvirke producerer er ikke blot andre 
signifikanter (nærmere bestemt lingvistiske tegn) eller subjektive effekter (hvilket også 
er et signifikant anliggende da subjektet er ‘en signifié for signifikant-relationen’, som 

  Lige som man ‘glemmer’ slavernes arbejdet (de findes altså stadig), kvindernes arbejde (misogynien er 22

fortsat generaliseret), økologiens grænser, det samfundsmæssige nødvendige arbejde, etc. 
  Vi husker at ‘lystprincippet’ er ret beset princippet om den mindste anstrengelse.23

�9



Lacan formulerer det), men frembringer tillige (og nærmest utilsigtet) noget som ikke er 
af signifikant art, noget reelt. 

Det reelle, psykoanalysens reelle, er derfor ikke at betragte som noget der skulle fo-
religge allerede fra tidernes morgen. Det er snarere en slags materiel aflejring af signifi-
kanternes stræben. Det er i bund og grund Lacan brugte årevis på at formalisere.

Således ‘l’objet petit 𝒶 de Lacan’. 
Et  objekt  der  kommer i  stand som ‘mernydelse’ i  kraft  af  et  afkald  på  nydelsen 

(Freud taler om “driftmæssigt afkald”), afkald der til gengæld (det undrede Freud me-
get) giver næring til autoritetsdimensionen og styrker den .24

*

Som sagt giver Lacan i maj 1972 et bud på hvordan, ud fra en rent formal betragtning, 
den kapitalistiske diskurs muligvis kan tænkes. Det drejer sig, som man kan læse det i 
notationen, om en enkel manipulation (skal vi mon sige: ‘En effektivisering’?) af meste-
rens diskurs, som har nogle dramatiske konsekvenser. 

Lad os sætte dem side om side så vi kan studere dem:

 

Vi bemærker jo straks at ændringen foregår på MD’s venstre side og at den består 
først og fremmest i at agenten og sandheden skifter beliggenhed, således at S (i dette 
tilfælde) som i MD befandt sig på sandhedens sted, i KD indtager det plads hvor kom-
mandoen tidligere befandt sig. Tilsvarende bliver S1, som i MD befandt sig på agenten 
plads, nu, i KD, anvist til det sted hvor sandheden tidligere tog plads (nederst til ventre). 

Dette medfører en mærkbar forandring af den dynamik som diskursen forventes at 
anrette med hensyn til subjektets tilblivelse og trivsel. For mens diskursernes almene 
virke fulgte en protokol hvor både umuligheden og magtesløsheden indvirkede regule-
rende i de foregange som fik ‘apparatet’ til at fungere, synes disse i KD erstattet af en 
forenklet ‘arbejdsgang’ som ikke blot simplificerer ‘kredsløbet’, men som også homo-
geniserer de forskellige poster i en sådan grad, at man kan spørge om disse har nogen 
funktion længere da alt går op i eet. Det er i hvert fald tydeligt at vi dermed er gået fra 
en indretning som er grundlægende a-sfærisk (ikke euklidisk), MD, til noget der er lut-
ter sfæricitet, KD.

 Det er noget der afgjort må interessere os i forbindelse med vores nomologiske studier hvorfor vi må se 24

at få det genoptaget i detaljer. Freuds overvejelser om driftsafkald og autoriteten videreføres selvfølgelig 
af spørgsmålet om forbindelserne mellem mernydelsen og overjeget (det unære træk, identifikationen) hos 
Lacan. En læsning af de nomologiske forhold ud fra libidoteorien vil sandsynligvis hjælpe os til at genop-
tage problemerne vedrørende den politiske økonomi på et andet grundlag end dens nuværende politisk-
teologiske ramme.
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Alors, ce cinquième discours ! le discours capitaliste, un discours qui est détermination
du discours du maître6. La formalisation en est la suivante :

$    S2

  

S1                        a

Discours qui serait le résultat de la copulation du discours de la science et du discours
du maître, laissons parler Lacan à Milan :  « […] la crise, non pas du discours du maître, mais
du discours capitaliste, qui en est le substitut est ouverte.

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au
contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?

De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est

pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable dans un truc que je
pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).

Maintenant vous êtes embarqués… vous êtes embarqués… mais il y a peu de chances
que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
hasard.

A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par

                                                
6 D’un discours qui ne serait pas du semblant, séance du 16/06/1971.
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comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).
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puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
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conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
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Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est
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psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7
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Det er nemt at se, at hvor MD i høj grad sørger for at funktionerne og posterne ikke 
sammenblandes, er dette lige præcist hvad KD fører til. For den ‘almindelige diskursivi-
tet’ sigter først og fremmest på at at give subjektet et hjem i den Anden, mens KD ingen 
interesse har herfor. Ikke fordi den er imod det, men fordi den er bare ligeglad. Det er 
ikke dens anliggende. Her gælder det blot om at holde ‘flowet’ ved lige, at maskinen 
holdes i gang uden mål og med, bare det virker og varerne er udvekslelige. For det afgø-
rende er at alt kan udveksles med alt. Også subjektet, som blot inddrages i vareøkono-
mien som endnu et kontraktuel element. Kastrationen, afholdenhed, sættes ude af kraft. 

*

Den strukturelle forskel mellem MD og KD bliver yderligere fremhævet når man folder 
deres skematisme ud. Lad os derfor folde dem ud, i det mindste intuitivt, så deres uove-
rensstemmelse kommer tydeligere til syne:

Lad os starter med MD.
Altså:

hvis ramme vi nu kan åbne på følgende måde, idet det ene af ‘benene’ løftes op

Dette giver os følgende skema:

dvs. et Møbiusbånd

med et aftegnet ‘indvendigt otte-tal’, som Lacan kaldte det (hvilket snarere skal forstås 
som en ‘loop’ og ikke blot en sløjfe), dvs.:
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Alors, ce cinquième discours ! le discours capitaliste, un discours qui est détermination
du discours du maître6. La formalisation en est la suivante :

$    S2

  

S1                        a

Discours qui serait le résultat de la copulation du discours de la science et du discours
du maître, laissons parler Lacan à Milan :  « […] la crise, non pas du discours du maître, mais
du discours capitaliste, qui en est le substitut est ouverte.

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au
contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?

De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est

pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable dans un truc que je
pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).

Maintenant vous êtes embarqués… vous êtes embarqués… mais il y a peu de chances
que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
hasard.

A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par
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altså det forløb, en vandring ad Møbius-båndets flade ville give.25

‘Diskursen’ i Lacans forstand er nemlig et forsøg på at give en algebraisk notation til 
de topologiske betingelser som synes at være til stede i talens produktion af en subjektiv 
position. Det drejer sig, med andre ord, om at redegøre for talens struktur for så vidt det 
ubevidste er medinddraget når subjektet kommer til.

Nu skal vi se på ‘Kapitalistens diskurs’, så vi kan sammenligne disse to vidt forskellige 
tilgange til talens funktion (og dvs. værdi), som MD og KD egentlig står for. For i og 
med KD er vi i et helt andet register. 

Som sagt foreslår Lacan at skrive det således:

som, idet vi lader den ‘løfte benet’, viser sig i sit formale grundlag som dette:

 Hvad der derved er på færde i psykoanalytisk henseende anskues yderligere idet man lader det pågæl25 -
dende forløb aftegnes i den torus som giver Møbius-båndet dens egentligt materielle grundlag (Møbius-
båndet er nemlig et snit af en torus), som tillige viser forbindelsen mellem anmodningen —noteres her 
med ‘D’ (for la demande)—og ønsket —som da noteres med ‘d’ (for le désir).

Det er noget vi må se nærmere på i det følgende.
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Alors, ce cinquième discours ! le discours capitaliste, un discours qui est détermination
du discours du maître6. La formalisation en est la suivante :

$    S2

  

S1                        a

Discours qui serait le résultat de la copulation du discours de la science et du discours
du maître, laissons parler Lacan à Milan :  « […] la crise, non pas du discours du maître, mais
du discours capitaliste, qui en est le substitut est ouverte.

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au
contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?

De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est

pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable dans un truc que je
pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).

Maintenant vous êtes embarqués… vous êtes embarqués… mais il y a peu de chances
que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
hasard.

A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par
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pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).
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que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
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A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par
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altså

Den politiske diskussion

Spørgsmålet  er  dog  om man  fortsat  kan  tale  om definerede 
pladser.

hvis man overhovedet kan tale om kapitalismen som diskurs 
(det  er  noget  der  står  til  diskussion.  Dels  i  forbindelse  med 
spørgsmålet om forbindelse mellem diskurs og ‘social bånd’/
sammenhængkraft, dels i forbindelse med subjektets position)

Kapitalismens Lebensraum

Klimarealisme indebærer at man ser i øjnene at Danmark ikke 
er så ‘grøn’ som den officielle fortælling siger, at den til stadig-
hed fremhævet ‘bæredygtighed’ ikke har noget på sig.

Vi risikerer en fremtid, hvor vi måske har forpasset muligheden 
for at bremse klimaforandringerne og deres ødelæggende effekter.
En omstilling og afbødning af klimaforandringer og miljøproble-
mer rummer også muligheder. Mere miljømæssigt forsvarlig ad-
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dvs. følgende skema

En cirkel. 
Kapitalismen er revolutionær fordi den drejer rundt om sig selv. 
Og det er lige præcist dét der er problemet. For af sin natur er kapitalismen entropisk 

og afhængig af at der tilføres liv udefra. Det er et problem for subjektet ikke mindst, da 
da udsættes for lidt af hvert.

Lad os nu resummere det hidtil anførte ved at sætte disse to diskursive organiseringer 
over for hinanden. 

Vi får da

Som lader anskueliggøre at vi står over for to vidt forskellige grundstrukturer: Den ene 
ikke-euklidisk og den anden euklidisk

*

Følgerne af disse forskel er ganske markant og har konsekvenser for subjektet. Lad os 
se på dem.

For hvad siger MD egentlig ?

Den siger, at subjektet er sub-jekt (dvs. undersåt), for bestandig afhængigt af en sig-
nifikant relation hvor det ‘stræber’ efter et objekt det aldrig vil kunne nå frem til som 
følge af kastrationen (derfor noteres subjektet som spaltet, som S).  Den eneste mulig-
hed S i så fald har for at komme i nærheden af a er ved at lade sig repræsentere af en 
signifikant over for en anden signifikant (‘lade sig repræsentere’ er allerede for meget 
sagt eftersom det ganske enkelt ikke findes uden signifianter). Rammerne er ganske vist 
temmelige magre for subjektets udfoldelse, men det er hvad der er. Til gengæld kan der 
ønskes,  hvilket praktiseres med fuldt overlæg (den psykiske realitet  består sådan set 
ikke af andet). Og der kan ønskes netop fordi rammerne er magre. I psykoanalysen er 
ønsket knyttet til de signifiantmæssige vilkår som subjektiviteten forudsætter.
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Alors, ce cinquième discours ! le discours capitaliste, un discours qui est détermination
du discours du maître6. La formalisation en est la suivante :

$    S2

  

S1                        a

Discours qui serait le résultat de la copulation du discours de la science et du discours
du maître, laissons parler Lacan à Milan :  « […] la crise, non pas du discours du maître, mais
du discours capitaliste, qui en est le substitut est ouverte.

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au
contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?

De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est

pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable dans un truc que je
pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).

Maintenant vous êtes embarqués… vous êtes embarqués… mais il y a peu de chances
que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
hasard.

A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par
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Alors, ce cinquième discours ! le discours capitaliste, un discours qui est détermination
du discours du maître6. La formalisation en est la suivante :
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Discours qui serait le résultat de la copulation du discours de la science et du discours
du maître, laissons parler Lacan à Milan :  « […] la crise, non pas du discours du maître, mais
du discours capitaliste, qui en est le substitut est ouverte.

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au
contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?

De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est

pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable dans un truc que je
pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).

Maintenant vous êtes embarqués… vous êtes embarqués… mais il y a peu de chances
que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
hasard.

A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par
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du discours du maître6. La formalisation en est la suivante :
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Discours qui serait le résultat de la copulation du discours de la science et du discours
du maître, laissons parler Lacan à Milan :  « […] la crise, non pas du discours du maître, mais
du discours capitaliste, qui en est le substitut est ouverte.

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au
contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?

De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est

pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable dans un truc que je
pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).

Maintenant vous êtes embarqués… vous êtes embarqués… mais il y a peu de chances
que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
hasard.

A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par
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Alors, ce cinquième discours ! le discours capitaliste, un discours qui est détermination
du discours du maître6. La formalisation en est la suivante :

$    S2

  

S1                        a

Discours qui serait le résultat de la copulation du discours de la science et du discours
du maître, laissons parler Lacan à Milan :  « […] la crise, non pas du discours du maître, mais
du discours capitaliste, qui en est le substitut est ouverte.

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au
contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?

De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est

pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable dans un truc que je
pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).

Maintenant vous êtes embarqués… vous êtes embarqués… mais il y a peu de chances
que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
hasard.

A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par
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II - La coupure du cross-cap en forme de huit intérieur

Huit intérieur

Cross-cap

Coupure en forme de huit intérieur qui passe par les 

‘points troués’ A,C (et B,D). 

Ce qui donne deux surfaces :

Le petit a

La bande de Moebius

A,C

B,D

Gilles Chatenay



Med mesterdiskursen som grundstruktur får subjektet derfor en ikke-lineær relation 
til objektet. Det er strukturens ikke-euklidiske indretning (her illustreret af Möbius-bån-
dets finurligheder, men det afgørende er at det drejer sig om en rumlighed der bygger på 
et hul, en tomt) der indfører sådanne spileregler, lige så vel som de impredikative  vil26 -
kår de interne relationer må underkastes for at de kan komme i stand. Møbius-båndets 
‘sløjfe om sig selv’ er temmelig afgørende da det netop giver ‘husly’ til subjektet. 

Hvilke da står i tydelig kontrast til hvad den kapitalistiske diskurs 

tilbyder.
For vi kan med det samme se at vi her har at gøre med et hvileløs subjekt uden hol-

depunkter. Der er tale om et subjekt som ikke blot er løsrevet fra sine signifikantmæssi-
ge bindinger, men det er tillige (hvilke er en følge af det første) afskåret fra at kunne 
benytte sig af kastrationens beskyttelse. Subjektets relation til objektet er her så direkte, 
at den er potentielt forfølgende (𝒶 ➝ S) .  Hvorfor den nydelse, som der kan komme på 27

tale, kan være ganske anmassende —ja, tilintetgørende— da den ikke reguleres af ka-
strationen. 

Hovedproblemet her består i at ‘diskursen’ kører at for godt, at den kører så godt at 
den risikerer at gå over gevind, at brænde op fordi der er intet til at standse den. Den 
gentagelsestvang som det uendelige  sfæriske kredsløb S ➝ S1 ➝ S2 ➝𝒶 ➝ S … osv. 
nærmer sig døden (entropien, som jeg har kaldt det tidligere) i sin mest reelle form. En 
tilstand som for subjektet har de mest katastrofale følger der det er selve det ubevidstes 
chiffrering (dets ‘arbejde’) risikerer at nulstilles når det er alene denne indretning der få 
lov til at bestemme rytmen (dvs. tiden, hvilket er en meget vigtig aspekt ved hele denne 
problematik som vi må komme ind på ved en senere lejlighed). Her skal vi til gengæld 
tilføje, at den død jeg her henviser til i forbindelse med KD er morderisk slet og ret. Den 
har intet med Freuds ‘dødsdrift’ som er overvejende symbolsk og livgivende. Dødsdrif-
ten er i den forstand anti-entropisk (sådan som f.eks. Giuseppe Longo tematiserer det), 
og har mere med Penelopes optrævlende indsats end med noget andet at gøre.  

Jo mere KD folder sig ud jo tydeligere bliver det, at dens umættelige behov for Le-
bensraum (‘vækst’) fører den til sin egen kollaps. Lacan taler derfor om Verwerfung i 
den forbindelse , netop fordi den kapitalistiske diskurs efter hans mening udelukker 28

kastrationen fra det symbolske. Og han tilføjer, som allerede anført: 

  Man siger at en definition er impredikativ, når den definerede term indgår i dens definition. Siden Ber26 -
trand Russell har man kendt sådanne definitioner som ‘paradokser’, hvorfor man har brugt umådeligt 
mange kræfter på at udradere dem (eller i hvert fald  sætte dem ‘under kontrol’), da den gængse opfattelse 
har været at de er uskønne og derfor uønskelige. Det viser sig imidlertid at disse definitioner ikke nød-
vendigvis fører til paradokser og at i hvert fald den sproglige udveksling ikke kan klare sig uden. I psyko-
analysen svarer den til Freuds Entstellungsbegreb, der jo er afgørende for ‘det psykiske apparat’s funk-
tionsvirke. Lacans definition af signifikanten som ‘det, der repræsenterer et subjekt for en anden signifi-
kant’ er impredikativ.

  I den indretning som den analytiske diskurs tilbyder står vi også i en situation hvor 𝒶 ➝ S er på tale. 27

Her indtræffer dette dog under kontrollerede forhold (umuligheden og kastrationen er gældende — hvil-
ket ‘abstinensreglen’ angiver på sin måde), uden at dets eventuelle skadelige følgevirkninger kan, af den 
grund, afvises som et reelt spørgsmål. 

   I Le savoir du psychanalyste, seance fra den 6. januar 1970.28
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la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
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« Tout ordre, tout discours, qui s’apparente du capitalisme laisse de côté ce que nous appel-
lerons simplement les choses de l’amour » , 29

hvilket kan læses derhen, at det afgørende problem med kapitalismen er at den, set altså 
ud fra psykoanalysen, angriber selve libidoen. Ikke bare lidido forvaltningen men libi-
doen slet og ret. Det rammer kroppen, skriften og ønsket, dvs. de tre basale forankringer 
som som subjektet har til rådighed. Det siger sig selv at det er noget vi afgjort må for-
holde os til i den kommende tid.

*

Den diskussion som de 301 forskere forsøger at bringe på dagsordenen er naturligvis 
politisk. Og den er det så meget desto mere som de spørger hvorvidt ideen om polis kan 
have en fremtid under de nuværende omstændigheder. Jeg mener, ideen om ‘det sociale’ 
som en selvstændig praksis der er værd at bevare. 

For de siger i bund og grund dette: hvis vi ikke tager os i agt for konsekvenserne af 
en samfundsmodel hvis eneste princip er at opnår maksimal profit, da er det sikkert og 
vist at vi ender i en Ragnarok. 

Og når de argumenterer at:
« Vi risikerer en fremtid, hvor vi måske har forpasset muligheden for at bremse klima-
forandringerne og deres ødelæggende effekter.

En  omstilling  og  afbødning  af  klimaforandringer  og  miljøproblemer  rummer  også 
muligheder. Mere miljømæssigt forsvarlig adfærd for os alle indebærer målrettede investe-
ringer i en forandring væk fra fossilafhængighed, overforbrug og ressourcespild.

Det kan give en retning væk fra de dermed forbundne sundhedsskadelige produktions-, 
livsstils- og forbrugsmønstre.

Vi skal have en åben debat om, hvordan vi udvikler en samfundsøkonomi, der både 
giver de nødvendige nedskæringer i CO2 og forurening og samtidig skaber livskvalitet for 
alle danske borgere. Det kunne være mere tid til fællesskaber, børn og et sundt, aktivt liv 
med forøget livskvalitet.    », 

er det sandt at sige, en opfordring til at sætte en stopper for det kapitalistiske regime ! 
Eller i hvert fald sætte det under kontrol. Men kontrol af hvem ?

*

Spørgsmålet er yderst relevant. For hvad denne appel også viser, er at der så at sige ikke 
er nogen hjemme, at der i grunden ikke er nogen relevant modtager i det nuværende po-
litiske liv da reaktionerne fra officiel side har været overvejende fornægtende, hvorfor 
det heller ikke er tilstrækkeligt at plædere for en sag, for at blive taget i betragtning. Der 
skal noget mere til. 

Thi argumentationsvægten ved de såkaldte ‘saglige argumenter’ ligger på et meget 
lille sted nu om dag efter at ‘smagsdommerne’ er blevet systematisk bekæmpet siden 
årtusindskiftet. Vi har altså ikke behøvet vente på Hr. Trump for at blive udsat for den 
form for ‘oprydning’. Diskussionen om statens funktion i det moderne samfund, om so-
liditeten af dens institutioner og ikke mindst om forholdet mellem det civile samfund og 
ikke kun etaterne men i høj grad erhverslivet har været i gang længe. Det er bare det, at 

  “Enhver indrening, enhver diskurs som ligger på linje med kapitalismen tilsidesætter hvad vi i al sin 29

enkelthed må betegne som kærlighedens sager”. Ibid.
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præmisserne for den diskussion har været underdrejede, fordi man er gået ud fra at kapi-
talismen som indretning også per definition er samfundsbærende.

Det er netop denne antagelse de 301 drager i tvivl. For når de, med deres fortale for 
en ‘klimarealisme’, som de kalder det, opfordrer os til at se i øjnene de illusioner som 
trives herhjemme om at Danmark skulle være særlig ‘grøn’ og ‘bæredygtig’ —sådan 
som det vidt og bredt tales om, ja så slår de jo ubærligt også hul på alle de andre illusio-
ner der udbasuneres vidt og bredt. Selvbedrageriet om verdens lykkeligste folk, verdens 
mindst ulige samfund, den bedste velfærdsmodel (nu omkalfatret som verdens bedste 
konkurrencestat oven i købet), osv., osv., som vi vitterligt labber i os uden videre. 

For vi har det jo SÅ godt, ikke ?
Dén virkelighed synes så kompakt i sin fortælling, at vi nærmest ikke kan stille noget 

op over for den. For, jo da, det går strygende og snart kan vi købe hele verden … igen, 
ikke sandt ?

Men se. Det er måske netop her at vi kan gøre brug af den begrebslighed som psyko-
analysen efterhånden har udarbejdet i forbindelse med studiet af hvad Freud kaldte ‘li-
bidofunktionen’. Nu i forbindelse med studiet af de sager som den sociale aktualitet stil-
ler os overfor. 

For hvis der er noget psykoanalysen faktisk ved noget om, er det lige præcis hvad 
virkeligheden er for en størrelse — og især når den er betonagtig om jeg så må sige. 

Men for at kunne gøre det, skal vi med det samme have noget på det rene: nemlig at 
virkeligheden  ikke på nogen måde er en illusion (ingen relativisme her),  ejheller  en 
‘konstruktion’ som man omkostningsfrit kan finde på at erklære. 

Virkelighed er derimod noget ganske håndfast og bastant da den i høj grad må karak-
teriseres som en ubevidst dannelse, en effekt af det arbejde som den psykiske realitet 
udfører når den har opnået sin kalibrering ved hjælp af fantasmet, dvs. når S har justeret 
sin væren i kraft af 𝒶 det måtte have til rådighed. Thi virkeligheden er akkurat hvad 

(S ♢ 𝒶) 

ikke blot giver os adgang til, men fremstiller for os. 
Først når vi begynder at orientere os i forholdet mellem ‘den psykiske realitet’ (libido 

økonomien) og ‘virkeligheden’ (ønsketænkningen) kan vi få øje på det reelle (sympto-
met), som den pågældende opstilling med nødvendighed havner ud i. Symptomet, ikke 
kun som et patologisk forekomst men som en konstitutiv grundbetingelse . Med andre 30

ord: så er det at vi kan begynde at have en ide om hvad der rent faktisk foregår. Hos den 
enkelte, med også i samfundet. 

Det reelle vedrører i den forstand hvad der ikke hænger sammen, det, som sætter sig 
imod en totaliserende hensigt. Og når det manifesterer sig som symptom, da er det ube-
vidste på færde. Thi symptomet vidner om den måde subjektet indgår i en nydelsesrela-
tion med det ubevidste.  Dette siger ikke andet end hvad Freud ganske tidligt opdagede 31

og anvendte som udgangspunkt for psykoanalysen: at symptomerne er erstatning for 
manglende libidinal tilfredsstillelse. Men sat i en samfundsmæssig kontekst giver det os 
mulighed for at begribe kilden til det ubehag der karakteriserer netop vores kultur — 
både på det kollektive og det individuelle plan, som sagt. Thi Unbehagen, som Freud 
kaldte det, er et kollektivt anliggende som ikke er entydigt til alle tider (jeg mener: hver 

  Det er her at en nærmere overvejelse vedrørende hvad Freud kaldte ‘hverdagslivets psykopatologi’ 30

kommer virkelig på sin plads. For ikke alle symptomer er patologiske. 
 Se seancen fra den 18. februar 1975, hvor Lacan går videre med sådanne overvejelser og genoptager 31

Marx bl.a. Her skal det blot antydes til senere brug.
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epoke har sine genvordigheder med den falliske funktion), fordi den Anden forandrer 
sig over tid. Spørgsmålet for os er at finde ud af hvad det er for en forandring den kapi-
talistiske menageri indfører i samfundet og kulturen i disse tider. 

I den sammenhæng forekommer det mig ganske afgørende at få præciseret hvorvidt 
det er berrettiget at tale om diskurs i forbindelse kapitalismen. For hvis det er rigtigt at 
en diskurs’ opgave —diskurs defineret her sådan som psykoanalysen gør det og med 
henvisning til de betragtninger jeg indtil videre har forelagt— hvis en diskurs’ opgave er 
at oprette og opretholde de sociale bindinger eller bånd som subjektet afhænger af, dvs. 
de  nødvendige  (kærligheds)relationer  som  menneskerne  etablerer  imellem  hinanden 
takket været kastrationen, ja så må vi uden tvivl sige, at kapitalismen ikke er en diskurs. 
Allerede  den  omstændighed  at  den  ikke  accepterer  nogen  form  for  regulering  og 
uhæmmet anvender alle de ressourcer (materielle som immaterielle) den kan komme i 
nærheden af for at opnå sit formål, må siges at være grund nok til at franskrive den som 
diskursiv indretning. I den forstand er kapitalismen at betragte som en gevækst —det er 
vel lige ordet— der i det lange løb er ødelæggede for socialiteten.

For den sfæriske procedure som kapitalismen iværksætter overalt hvor den får lov til 
at udfolde sig, sigter ene og alene på kapitalisering af merværdien på bekostning af alt 
andet. 

Vores 301-venner peger rigtigt nok på de forestående økologiske forandringer, men 
disse er blot nogle af de mange truende forandringer som kapitalismen efterhånden stil-
ler os i udsigt. For vores vedkommende, som analytikere, og som begrundelse for at vi 
også må være opmærksomme på disse forhold, er det selvfølgelig spørgsmålet om sub-
jektets skæbne under sådan et regime der har vores interesse.

*

Lacan spurgte sig selvfølgelig også om hvad der kunne have foranlediget kapitalismens 
fremkomst. Han taler i den forbindelse om en ‘glidning’ (glissement) som mesterdiskur-
sen skulle have undergået —en slags afart eller mutation om man vil— og som for godt 
200 år siden for alvor tog fat efter at have været forberedt i og med Reformationen . 32

Det centrale for os her er følgende: at denne procedure —der i sit udgangspunkt er blot 
een blandt andre livsformer som udfolder sig under mesterdiskursens hjemmel— vokser 
sig uforholdsvis stor og som —med finanskapitalens overtagelse af akkumulationspro-
cessens styring— ender med, ligesom en metastase, at invadere alle samfundets aspek-
ter. 

Ja, af sin natur er kapitalismen 

  I den forbindelse og for en analyse som ikke forbliver ved ‘den protestanstiske etik’ à la Weber (alt 32

respekt for ham i øvrigt) kan Jon Elsters Leibniz and the development of economic rationality  (Oslo, 
1975), stærkt anbefales.
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Alors, ce cinquième discours ! le discours capitaliste, un discours qui est détermination
du discours du maître6. La formalisation en est la suivante :

$    S2

  

S1                        a

Discours qui serait le résultat de la copulation du discours de la science et du discours
du maître, laissons parler Lacan à Milan :  « […] la crise, non pas du discours du maître, mais
du discours capitaliste, qui en est le substitut est ouverte.

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au
contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?

De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est

pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable dans un truc que je
pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute
petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche
comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite,
ça se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).

Maintenant vous êtes embarqués… vous êtes embarqués… mais il y a peu de chances
que quoi que ce soit se passe de sérieux au fil du discours analytique, sauf comme ça, bon, au
hasard.

A la vérité, je crois qu’on ne parlera pas du psychanalyste dans la descendance, si je
puis dire, de mon discours… mon discours analytique. Quelque chose d’autre apparaîtra qui,
bien sûr, doit maintenir la position de semblant, mais quand même ça sera … mais ça
s’appellera peut-être le discours PS. Un PS et puis un T. Ça sera d’ailleurs tout à fait
conforme à la façon dont on énonce que Freud voyait l’importation du discours
psychanalytique en Amérique … ça sera le discours PST. Ajoutez un E, ça fait PESTE. »7

Un discours du maître perverti, qui me donne l’envie d’écrire :  « Le discours du
mettre » comme dans mettre au placard, mettre à la poubelle, mettre au chômage, mettre sur
la paille (si on est ami avec B. Madoff) ; au fond, un discours où l’individu, à distinguer du $
sujet de l’inconscient, se fait abuser…, passez-moi l’expression triviale, se fait mettre !

L’inversion de $ et de S1, par rapport au discours du maître, c’est placer le S1 en
position de vérité et mettre le $ en position d’agent. Mais pour qu’il puisse se formaliser, il
faut aussi supprimer les vecteurs entre agent et jouissance, et entre vérité et plus-de-jouir.

Cette écriture nous montre combien on peut parcourir la structure sans rencontrer
l’impossibilité existante dans les quatre autres ; un parcours selon un huit renversé, en boucle.

Ce nouveau discours, mais est-ce encore un discours dans la mesure où les liens
fondamentaux qui faisaient l’éthique des quatre autres sont rompus ? Il n’a pu advenir que par

                                                
6 D’un discours qui ne serait pas du semblant, séance du 16/06/1971.
7 1972 !!!



en metastase som ikke formår at opretholde et socialt bånd selv og som lever af at para-
sittere egnede foreliggende politiske regimer . Kort sagt: kapitalismen er nødt til at ind33 -
lejres inden for mesterdiskursens rammer. 

Men dér hvor mesteren på grund af diskursens møbiuske (ikke-sfæriske) organisering 
har måttet respektere strukturens forskellige posters relative selvstændighed ved at udø-
ve en vis beherskelse med hensyn til kapitaliseringen af mernydelsen (det er hvad vi 
indtil for kort tid siden og som et levn fra oplysningstiden har kendt som kunstens eller 
lærdommens  eller  religionens  profitfriområder),  da  har  den  kapitalistiske  indretning 
presset mere og mere på i retning af en stadig ‘effektivisering af indsatsen’, som det 
hedder sig i dag, hvilket blot vil sige disciplinering af arbejdsstyrken  og reproduktio34 -
nen af forbrugersamfundet.

Disse forhold er væsentlige og må have vores interesse , fordi den krise vi står midt 35

i er en samfunds- og civilisationskrise som ikke kun omfatter produktionsformerne og 
forbrugsvaner, men berører det ubevidste selv. For hvis det er rigtigt, som Lacan fore-
slår, at kapitalismens indretning forkaster (Verwerfen) kastrationen, da er det også rigtigt 
nok at mulighederne for subjektets positionering i forhold til køns- og generationsfor-
skellene vanskeliggøres. Forkastelse af kastrationen indebærer en ødelæggelse af det 
symbolskes medierende indsats som følge af udvekslingsforholdene (dvs. kærlighedsli-
vet såmænd), reduktion til lutter fakticiteter, en tingsliggørelse man ikke holder til ret 
længe uden at blive udsat for psykotiserende eller perverterende fænomener.

Det er her at symptomets politik viser sin værdi, thi det kan i høj grad fremstå som et 
forsvar mod sådan et samfundsmæssigt pres. Således f.eks. med hvad man i almindelig-
hed kalder stress, men også vise former for depression og andre ‘folkesygdomme’ vi i 
dag kender til. Over for en tilstand hvor vi i stigende grad bliver presset til at opføre os 
som ‘kvalitetsprodukter’ , dvs. maskiner, i en verden hvor dødsdriften ikke er livgi36 -
vende men destruktion slet og ret, da må symptomet anerkendes som et sidste værn mod 
den sjælelige tilintetgørelse  (sjæledøden som dr. Daniel Poul Schreber ganske præcist 
omtalte det). 

Symptomets politik vil i den forstand sige —og i høj grad på baggrund af dets for-
ankring i det ubevidste— at vi også må kunne være i stand til at se symptomet som en 
mulighed for at bringe noget, der er på vej til det reelle, tilbage til det symbolske. At vi 
formår at anvende den libido der trods alt er til stede i symptomets dannelse, til at re-
konstruere det symbolske netværk som subjektet har brug for og som kapitalismens re-
gime systematisk ødelægger. I den forbindelse er det værd at overveje hvordan sam-

  Det er rigtigt nok at den ikke kan profitere af alle politiske indretninger, men det er ikke rigtigt at den 33

går hånd i hånd med demokratiske styrer. Kina viser i dag at kapitalismen indretter sig udmærket under 
diktatoriske forhold. Måske skal vi læse Carl Erik Soya igen.

 Ja, også på vores breddegrader. Denne disciplinering finder sted hele vejen rundt. Situationen på skole34 -
området er, nå ja, et skoleeksempel på dette. CEPOS udtalelser her på det sidste om at biblioteker, sy-
gepleje og ældreforsorgen “trækker arbejdsudbuddet ned”, er endnu et eksempel på hvor gennemideologi-
seret problematikken er (‘gratis’ biblioteker tilskynder bare de arbejdsledige til at lade være med at arbej-
de, ‘gratis’ syge- og ældrepleje medfører på deres side at »Når der er skattefinansieret ældrepleje, så be-
høver du ikke arbejde så hårdt, at du skal spare op til privat ældrepleje, fordi det stilles gratis til rådighed 
af den offentlige sektor. Det vil også trække arbejdsudbuddet nedad«, forklarer os cheføkonom (de ynder 
ved Gud også af at kalde sig selv for ‘Chefanalytiker’) Mads Lundby Hansen).

 Jeg synes at Jon Elsters “The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory.” Pp. 103-132 35

in Foundations of Social Choice Theory,  edited by Jon Elster and Aanund Hylland. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1986, er ganske oplysende.

 Disponible, omstillingsparate, lærenemme, etc., dvs.: til tjeneste. Til tilfredstillelse af en anonym nyder. 36
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menstillet imellem de forskellige ubevidste dannelser kommer i stand, og deres betyd-
ning for subjektets ligevægt.

*

Der er voldsomt meget der kan siges og må siges om sådanne yderst relevante sager. 
Vi må derfor se at finde plads til dem i det kommende og følgende arbejdsår.  I det 

mindste ved at genoptage Freuds « En illusions fremtid » og « Kulturens ubehag », fra 
henholdsvis 1927 og 1930, i en læsning der kan inspirere os til at begribe den nuværen-
de sociale, politiske og kulturelle tilstand fra et ny vinkel.

Det angår psykoanalysen i allerhøjeste grad. For hvor besynderligt det end kan lyde, 
et væsentligt bidrag til at kunne orientere os i det felt som forholdet mellem kulturen og 
civilisationen (det er ikke det samme) stiller os overfor i dag, ville være  at gentænke 
inddragelsen af kastrationen, og dermed den falliske funktion, i reguleringen af den sub-
jektive organisering. 

Det er netop hvad psykoanalysen kan byde med.
Det indebærer bl.a. at vi bliver i stand til at genoptage Freuds lære som andet end et 

forældet tidstypisk foretagende og anerkender den som det, den er: et af de voldsomste, 
mest radikale og afgørende videnskabelige bidrag blandt alle dem der fandt sted ved 
forrige århundredskifte. For opdagelsen af det ubevidste et afgjort mindst lige så epoke-
gørende som opdagelsen af kvantemekanikken og den dag i dag lige så gådefuld (som 
kvantespørgsmålet i øvrigt), som på Freuds dage. 

At øjne en udvej til vores nuværende kulturelle ubehag forudsætter i al fald at vi langt 
om længe begriber hvad dødsdriften står for. 

Det vil give os en anderledes lydhørhed over for symptomets politik. 
Og må anses som en forudsætning for at den tiltrængt gen-erogenisering af kroppene, 

skriften og kunsten i det hele taget, vi trænger til, kan sættes i gang. 
For genoptagelsen af erotikken som politisk kraft er faktisk det eneste der kan redde 

os fra den ‘modernisering’ der tilbydes os i dag. Udfordringen består dog i at lade være 
med at forvandle det til endnu en omgang freudo-marxisme.

I sin sidste seminar, fra arbejdsåret 1978-1979 og med overskriften La topologie et le 
temps, Lacan giver nogle anvisninger derom. Eller rettere: idet han netop ikke fik tid tid 
at gennemføre undersøgelsen overlod han opgaven til os: for spørgsmålet om forbindel-
sen mellem subjektets topologi og tiden er ganske central, for så vidt subjektiviteten er 
tiden. 

Hos Lacan drejer det sig derfor mindre om Væren og Tiden end om det ubevidstes og 
libido-økonomiens tidslig bestemmelse. Forhold som vi har alle mulige grunde til at in-
teressere os for, da kapitalismens angreb på libido arter sig netop som et angreb på vores 
subjektiv tid. Dette er måske det allerstørste problem vi står over for, når det drejer sig 
om vores mental økologi. Frarøvelse af vores tid disciplinerer os ikke kun, den indfører 
os også i en form for proletarisering vi ikke har kendt tidligere. Det er vores subjektivi-
tet OG bevidsthed der frarøves os når tiden forsvinder ind i de gadget det stjæler vores 
opmærksomhed. Også dette må have vores opmærksomhed fremover.  
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