
	
	

JACQUES	LACANS	ECRITS	
___________________________________________________________	
Præsentation	af	teksterne	i	Jacques	Lacans	”Écrits”	

	
Lacans	Écrits	fra	1966	har	i	sandhed	et	dårligt	ry.	Svære,	siges	de	at	være.		
Og	det	er	vel	rigtigt	nok.	Skriftsamlingen	er	nu	engang	umedgørlig.	Især	når	man	begiver	

sig	 ud	 i	 den	 for	 at	 lære-hvordan-man-gør,	 får-det-store-teoretiske-overblik	 eller	 bare	
interesserer-sig-for-psykoanalysen.	 Kort	 sagt:	 når	 man	 bare	 vil	 læse	 den	 som	 en	 bog.	
Halsløs	gerning.		
For	Écrits	er	netop	ikke	en	bog.	Ikke	engang	en	samling	af	tekster.	Der	er	snarere	tale	om	

skriverier,	 noter	 fra	 en	 psykoanalytiker	 som	 forsøger	 at	 forklare	 sig	med	 hensyn	 til	 sin	
praksis,	sine	valg	af	kategorier,	sine	blindgyder,	men	frem	for	alt	redegøre	over	for	andre	
analytikere,	hvorfor	han	 fastholder	sit	engagement	 i	og	med	psykoanalysen,	hvorfor	han	
mener	at	Sigmund	Freud	er	værd	at	beskæftige	sig	med.		
Thi	Lacan	er	freudianer.	Kan	ikke	begribes	uden	Freud.	Han	diskuterer	Freuds	opfindelse	

(psykoanalysen)	ved	at	genoptage	de	spørgsmål	som	hans	opdagelse	(det	ubevidste)	rejser,	
i	 lyset	 af	 en	 revurdering	af	de	midler	hvormed	disse	må	begribes	og	håndteres.	 For	det	
gælder	for	det	ubevidste	som	med	elektriciteten1,	at	selv	om	begge	er	blevet	opdaget	inden	
for	 rammerne	 af	 en	 lægelig	 erfaring,	 hører	 deres	 studie	 og	 begrundelse	 til	 andre	
videnssammenhænge	end	dér	hvor	de	blev	fundet.	For	elektricitetens	vedkommende	er	det	
klart	nok	fysikken	der	er	dens	rette	sted,	for	det	ubevidste	leder	vi	på	en	måde	stadig	efter	
den	rette	hylde.	
Derfor	 ledte	 og	 undersøgte	 Lacan	 inden	 for	 mange	 felter	 de	 elementer	 der	 kunne	

underbygge	 psykoanalysens	 rationalitet,	 derfor	 afprøvede	 han	 utrætteligt	 forskellige	
indfaldsvinkler	og	perspektiver,	til	stor	irritation	for	sine	elever	som	i	grunden	ikke	altid	
forstod	ret	meget	af	det	han	foretog	sig,	konservative	som	sådanne	plejer	at	være.	Noget	
lignende	skete	med	Freud	og	hans	elever.	
For	hvordan	løsrive	sig	fra	den	psykologiserende	(dvs.,	for	mig	at	se,	teologisk-politiske)	

læsning	som	psykoanalysen	til	stadighed	udsættes	for?	Hvordan	undgå,	at	den	reduceres	til	
en	pastorale	(eventuelt	forklædt	i	revolutionære	gevandter)	eller	en	wellness	slet	og	ret?	
Lacan	mente	at	det	gjaldt	om	at	 insistere	på	dens	etiske	grundlag	(Freud	skulle	 ligefrem	
have	indført	en	ny	etik	i	verden	som	sidestillede	ham	med	oldtidens	vise)	—	men	hvordan	
forstå	det	egentlig,	når	nu	etikken	er	blevet	til	en	forhandlingsvare	og	oldtidslærdommen	
en	by	i	Rusland?		
Men	 nok	 især	 er	 der	 det	 problem,	 at	 psykoanalysen	 indtil	 videre	 forbliver	 ikke-

klassificerbar	som	praksis,	det	ubevidste	ustyrligt	som	videnskabeligt	problem	og	den	logik	
dette	fordrer,	uformuleret.		
Man	 kan	 selvfølgelig	 altid	 sige	 at	 det	 ikke	 kan	 være	 anderledes,	 at	 psykoanalysen	 er	

mærkelig	 af	 natur,	 ‘sui	 generis’	 som	Freud	 godt	 kunne	 lide	 at	 formulere	 det	…	men	det	
fratager	ikke	analytikerne	at	skulle	forklare	sig	og	sige,	hvorfor	det	nu	forholder	sig	sådan.	
Det	var	Lacans	standpunkt.	Og	derfor	indskrev	han	utvetydigt	psykoanalysen	i	den	store	

elan	 som	 oplysningstiden	 gav	 anledning	 til,	 med	 de	 formaliserings-,	 forklarings-	 og	
                                                
1 For at anvende det eksempel Freud selv giver i Spørgsmålet om lægmandsanalysen: « … selv om hele 

læren om elektricitet tog sit udgangspunkt i en iagttagelse af nerve–muskel–præparatet, er der dog ingen 
i dag der vil hævde, at den derfor skulle betragtes som et fysiologisk anliggende. »  In FOREGANGE nr. 1, 
København 2011, side 103. 
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rationalitetskrav	dette	indebærer	…	også	når	det	medfører	at	man	må	gøre	op	med	de,	på	et	
givet	tidspunkt	gældende,	formaliserings-,	forklarings-	og	rationalitetskrav.		”Gøre	op”,	ikke	
nødvendigvis	for	at	fjerne	eller	som	sådan	antaste	dem	men	blot	for	at	gøre	noget	andet	
gældende	(kvantefysikken	antaster	ikke	den	klassiske	fysik,	den	åbner	‘blot’	op	for	en	anden	
‘materialitet’	 som	vi	 fortsat	 tilskriver	 fysikken	 i	mangel	 af	 bedre	 begribelse;	 det	 samme	
gælder	for	‘det	ubevidste’	og	de	konsekvenser	det	har	at	tage	højde	for	det).	
	

*	
Écrits	er	altså	ikke	en	lærebog,	men	en	samling	noter	der	optegner	de	spørgsmål,	problemer,	
delsvar	og	nye	opdagelser	som	hypotesen	om	det	ubevidste	indebærer	når	man	konsekvent	
vil	tage	bestik	af	dens	rækkevidde.	Det	vil	sige	de	praktiske,	kliniske,	videnskabelige,	etiske	
og	andre	forhold	der	knyttes	til	Freuds	opdagelse.	Écrits	er	ikke	en	bog	og	derfor	ikke	til	at	
læse,	men	som	noter	fra	en	analytiker	til	andre	analytikere	(ikke	mindst	dem,	der	er	under	
uddannelse	—	dvs.,	i	bedste	fald,	alle	analytikere	til	enhver	tid)	kan	de	sagtens	anvendes	
som	udgangspunkt	 for	 frugtbar	 overvejelse.	 Alene	 og	 (især,	 vil	 jeg	mene)	 sammen	med	
andre.		
Det	er	i	den	ånd	jeg	her	inviterer	til	at	mødes	—dem,	der	måtte	føle	sig	tiltalt	af	en	sådan	

opgave—	for	i	fællesskab	at	diskutere	de	spørgsmål	som	Lacan	præsenterer	for	os	i	sine	
noter	 ud	 fra	 de	 forudsætninger	 og	 spørgsmål	 som	hver	 især	måtte	 have.	 Betragtet	 som	
udgivelse	består	Écrits	af	29	indlæg,	4	introducerende	og	delvis	biografiske	tekster	samt	2	
appendikser	(foruden	bagsidenoten	som	er	en	écrit	 i	sig	selv).	Det	publicerede	materiale	
spænder	over	en	periode	på	tredive	år	og	består	af	indlæg	der	forholder	sig	eksplicit	til	det	
igangværende	arbejde	 i	de	 forskellige	sammenhænge	Lacan	deltog	 i.	For	 lige	så	 lidt	som	
man	kan	abstrahere	fra	Freud	i	Lacans	forskellige	interventioner,	 lige	så	 lidt	kan	man	se	
bort	fra	den	intellektuelle	kontekst	inden	for	hvilken	Lacan	agerer.	Det	siger	sig	selv	at	det	
ugentlige	seminar	Lacan	afholdt	fra	1950	til	1966	(som	er	tidspunktet	hvor	Écrits	publiceres	
—	han	fortsatte	frem	til	1979),	i	høj	grad	er	til	stede	i	de	forskellige	noter	vi	nu	har.	
	

*	
Jeg	forestiller	mig	at	vi	fra	gang	til	gang	snakker	om	de	tekster	vi	har	for	fra	den	ene	ende	

af	og	frem.	Vi	kan	selvsagt	ikke	læse	os	igennem	det	hele,	men	vi	kan	i	det	mindste	forsøge	
at	 præcisere	 hvad	det	 er	 for	 nogle	 spørgsmål	 Lacan	 forholder	 sig	 til,	 grunden	 til	 at	 han	
overhovedet	 vælger	 lige	netop	dem	og	de	 eventuelle	 svar	 eller	 omformuleringer	han	 så	
foreslår.		
Vi	 må	 finde	 ud	 af	 tempoet	 hen	 ad	 vejen,	 men	 må	 vel	 se	 i	 øjnene	 at	 selv	 en	 sådan	

oversigtslæsning	vil	kræve	i	hvert	fald	et	par	års	arbejde.	Mit	bidrag	vil	bestå	i	et	oplæg	på	
en	time	omkring	de	forhold	jeg	(dvs.	min	egen	læsning)	måtte	finde	afgørende	for	begribelse	
af	Lacans	 indsats.	Efter	en	pause	kan	vi	diskutere	på	baggrund	af	de	spørgsmål	og/eller	
indlæg	som	deltagerne	måtte	have.		
Første	gang,	den	11.	september	2019	!,	vil	bestå	af	en	introducerende	seance	hvor	jeg	vil	

forsøge	at	redegøre	for,	hvad	der	ligger	forud	for	og	efter	Écrits	i	Jacques	Lacans	produktion.	
Arbejdet	vil	selvfølgelig	foregå	på	dansk	(gerne	med	opmærksomheden	rettet	mod	en	

præcisering	af	den	danske	terminologi),	med	den	franske	original	som	forlæg	og	tillige	den	
udmærkede	engelske	oversættelse	der	nu	foreligger	som	ovenikøbet	har	haft	den	gode	ide	
at	anføre	den	franske	paginering.		
	Vel	mødt	til	et	arbejdsomt,	lærerigt	og	sikkert	også	sjovt	værksted,	som	jeg	glæder	mig	

meget	til.		



 4 

	
	 	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
___________________________________________________________	

Sytten	onsdage	fra	kl.	19	til	21,	fra	september	2019	til	maj	2020.	
dvs.	den	11.9.,	25.9.,	09.10.,	23.10.,	06.11.,	20.11	og	04.12.	(2019)	samt	den	08.01.,	22.01.,	

05.02.,	19.02.,	04.03.,	18.03.,	01.04.,	22.04.,	06.05.	og	20.05.	

Koordineret	ved	Osvaldo	Cariola.	
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