
 

 
PSYKOANALYTIKERENS VIDEN 

___________________________________________________________ 
Læsning af Lacans foredragsrække « Le savoir du psychanalyste ». 

 
 

Den 4. november 1971 vendte Lacan tilbage til Magnan amfiteater (ved sygehuskom-
plekset Sainte Anne i det 14. arrondissement midt i Paris). Det sker otte år efter at han —
som følge af de magtkampe der førte til at den daværende psykoanalytiske institution han 
deltog i blev slået i stykker— var blevet afskåret fra at fortsætte det ugentlige seminar 
som han siden 1953 havde afholdt dér (hvorfor han først måtte søge ly i École Normale 
Supérieure og siden Jurafakultetet).  

Afbrydelsen indtraf da han skulle til at indlede det annoncerede seminar for arbejdsåret 
(1963-1964) hvis titel, Les noms du père (bemærk flertallet), i sig selv var et helt program 
som varslede de nye udviklinger hans undervisning skulle sætte gang i efter at han i sin 
behandling af angsten (som var overskriften for perioden 1962-1963) havde isoleret ob-
jektet a, som grundlæggende logisk kategori i psykoanalysen. Det blev kun til een seance 
med ”Faderens navne”, som giver en udmærket fornemmelse af hvad vi gik glip af. 

I 1971 vender han altså tilbage til Magnan, inviteret af de yngre psykiatere. De 7 fo-
redrag det blev til kan ikke som sådan betragtes som en del af hans seminar-værk (den 
officielle titel for året 1971-1972 er « … ou pire » (dvs. ‘… eller det, der er værre’)), men 
de fletter sig ind i de undersøgelser han havde gang i på det tidspunkt. Til gengæld kom-
mer han ind på spørgsmål som det forekommer ham relevant at de unge mennesker får 
kendskab til. 

For ja, problemet ligger ikke blot i hvad det er for en viden (boglig eller anden) en 
psykoanalytiker må forventes at kende til, dertil kommer at definere den viden der for-
modes at fungere i den analytiske akt, den viden der altså producerer psykoanalytikeren i 
og med dennes virke. Hvordan begribe ‘det ubevidstes viden’?  

Foredragene befinder sig i kølvandet af de studier som indføringen af diskurs-mathe-
maerne har medvirket til og lægger op til de problemstillinger (vedrørende nydelse, sek-
suationen og deslige) som seminaret « Encore » tager op året efter. Det forekommer os 
rimeligt af disse grunde at se nærmere på dem. 

Dertil kommer at disse syv møder der er tale om svarer til det antal seancer vi har til 
rådighed, så vi kan gøre os en vis forhåbning om at kunne blive færdige med opgaven 
inden for de lagte rammer, men især at teksten faktisk foreligger i en glimrende engelsk 
oversættelse (foretaget af vores australske kollega Michael Plastow som besøgte os for 
nogle år siden) publiceret i en fortrinlig tosproget udgave, som egner sig ganske godt til 
formålet.  

Vi kan anskaffe et dertil passende antal eksemplarer — hvis du er interesseret i pro-
jektet giv os besked derom så vi kan hente bøgerne på denne side af sommeren. Vi fore-
stiller os nemlig at deltagerne vil være forberedte til den 2.10.2021, hvor vi går i gang 
med vores møderække, idet vi alle vil have læst teksten i forvejen.  

 
 

 
 
 



 

 
 

Læsning af Lacans foredragsrække « Le savoir du psychanalyste » 
Syv lørdage fra kl. 10 til 12, fra oktober 2021 til maj 2022.  

(dvs. den 2/10, 6/11, og 4/12 (2021) samt den 5/2, 5/3, 2/4 og 30/4 (2022)) 
 

Koordineret ved Osvaldo Cariola og Frank Grohmann 


