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Læsning af Jacques Lacans « Écrits ». 
 
Så er vi nu igennem ca. en tredjedel af de godt 900 sider Écrits består af, og er dermed 
nået til bogens IV sektion ud af de 7 den indeholder. 

Sektion I lægger ud med en meget sammensat indledning af palimpsestisk art (fordi 
den egentlig består af flere forskellige tekster skrevet på forskellige tidspunkter) som med 
udgangspunkt i en novelle af Edgard Allan Poe giver rammen for hele det lacanske pro-
jekt. Nemlig en diskussion og videreudvikling af hvad Freud kaldte Wiederholungszwang 
— dvs. den ‘overdetermination’ Freud tilskrev de ubevidste akter, af Lacan knyttet til de 
strukturelle forhold der definerer ‘den symbolske orden’. Écrits redegør på en måde for 
de konsekvenser denne antagelse nødvendigvis har for de forskellige anliggender (prak-
tiske, tekniske, kliniske, videnskabelige, etc.) der hidrører fra psykoanalysen. 

Sektion II samler tekster fra perioden 1936-1950 som viser Lacans indledende forsøg 
på at tænke psykoanalysen inden for en vis fænomenologisk kontekst, ud fra et perspektiv 
som overvejende har paranoiaen som vejledende problematik (med spejlstadiet, imago og 
aggressiviteten som privilegerede emner), samt hvorfor denne problematik er dømt til at 
mislykkes pga. dens indre modsætninger (det imaginære kan ikke bære sig selv, så at 
sige). Det er interessant at læse deri hvordan en anderledes forståelse af det sociale end 
den Freud gav udtryk for (lad os sige sådan: mens Freud ser forbindelsen mellem det 
individuelle og det sociale ud fra det individuelle, så går Lacan på en måde den anden vej 
rundt.) 

Sektion III består af to tekster — en ‘teoretisk’ og en ‘klinisk’: Den logiske tid og 
Bemærkninger om overføring. De bryder kronologien for at understrege den afsats som 
skulle gøre det muligt for Lacan at komme ud af hans blindgyde: det afgørende er ikke 
jeg’et men subjektet og grundproblematikken kan ikke være imagoen men betydnings-
dannelsen. Psykoanalysen er mindre et psykologisk end et logisk anliggende. Derfor kan 
Lacan tillade sig at gengive Freuds Massenpsychologie und Ichanalyse som « Massen: 
Psychologie und Ichanalyse ».  

Med sektion IV træder vi ind på egentligt lacansk grunde så at sige. Funktion og felt 
af talen og sproget i psykoanalysen, den tekst vores læsning er nået frem til, er ikke blot 
en forrygende intellektuel kraftanstrengelse, den er også et pragtværk af et manifest som 
fuldføres først knap ti år efter. I sektionen finder vi derfor en række tekster som tager 
bestik af de nye indsigter med en meget tæt læsning af Freuds forfatterskab og de grund-
spørgsmål (herunder dem der vedrører uddannelsen) som psykoanalysen rejser.1  

I det nye arbejdsår genoptager vi vores læsning med kommentar, vi afslutter studiet af 
Fonction et champ og går videre med Variantes de la cure type (fra 1955), side 323 og 
frem i Écrits. 

I lyset af erfaringerne med den hidtil anvendte arbejdsrytme, forslår jeg hermed at vi 
fremover mødes hver onsdag aften omkring denne opgave. 

 

 
1 Sektion V samler de kliniske tekster fra perioden og fuldfører »Tilbage til Freud«-kampagnen. Sektion VI 
har den samme status som den nævnte sektion III: den varsler en ny drejning i Lacans intervention. Sektion 
VII konkluderer det foregående og lægger op til nye problemstillinger — Subjektets subversion og ønskets 
dialektik er simpelthen fremragende.  
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Systematisk læsning af Lacans « Écrits » 
Femogtyve onsdage fra kl. 19 til 21, fra september 2021 til maj 2022 (dvs. den 8/9, 

15/9, 22/9, 13/10, 27/10, 17/11 og 24/11 (2021) samt den 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 23/2, 
16/3, 23/3, 20/4, 11/5 og 18/5 (2022). 

 
Koordineret ved Osvaldo Cariola 

 


