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Om retspræsident Daniel Paul Schrebers mindeværdige begivenheder under 
hans årelange nervesygdom

I  studieåret  2017-2018 har vi  i  Psykoanalysens Dannelser beskæftiget  os 
med Freuds tekniske skrifter, således som de blev læst af Jacques Lacan i 
seminaret 1953-1954, med et sideblik på Freuds skrifter. Det er vel egentlig 
betegnende, at det af Freuds skrifter, som i Lacans læsning nyder størst op-
mærksomhed, er ”Indføring af narcissismen”, altså en tekst som hører til 
den metapsykologiske række og ikke til den tekniske. Det gør os opmærk-
somme på, at spørgsmålet om ’teknikken’ ikke kan udfoldes uden en metap-
sykologisk begrundelse.

Det er nærliggende at forfølge narcissismens problematik i Freuds værk, 
og da rykker den af Freuds store sygehistorier, som omhandler paranoiaen, 
in casu Freuds læsning af retspræsident Daniel Paul Schrebers erindringer, 
ind i centrum. Det er hovedsigtet med læsning af disse værker dels at imø-
dekomme ønsket om mere klinisk orienterede tekster,  dels at  tage fat  på 
narcissismeproblematikken in statu nascendi så at sige og endelig at få styr 
på  paranoiaens  mekanisme  sammenholdt  med  fortrængningen,  som  den 
kendes fra overføringsneuroserne.

Vi  tænker  os  at  der  skal  være  tre  tyngdepunkter  i  løbet  af  studieåret, 
Schrebers  eget  værk,  Freuds  studie  og  Lacans  læsning  af  Schrebers  og 
Freuds  værker.    Efter  en  introduktion  til  Schrebers  vældige  skrift  og  til 
Freuds afhandlings placering i hans videnskabelige værk vil vi i fællesskab 
tage  fat  på  læsningen  af  Freuds  sygehistorie  sammen med referencer  til 
Schrebers egen tekst. 

I forlængelse af Freuds sygehistorie tænker vi at læse Lacans behandling 
af såvel Freuds som Schrebers værker, således som det sker i det 3. seminar 
om psykoserne 1955-1956. Det drejer sig ikke om hele året, men omkring 
en tredjedel. Til forskel fra 2017-18 skal vi således først koncentrere os om 
Freuds tekst og derefter Lacans seminar.

Undervejs vil vi nærlæse de dele af Schrebers skrift, som findes oversat til 
dansk. Det er således fint, hvis man er bekendt med Schrebers erindringer 
ved studieårets start. Det er ingen betingelse, men måske en berigelse! at 
man i løbet af sommeren gør sig bekendt med Schrebers erindringer, fx som 
man læser en roman. (Der findes en engelsk oversættelse, som fås billigt på 
Amazon.co.uk). 

Ligesom sidste år forestiller vi os, at vi inddrager andre af Freuds tekster 
(eller andre tekster som navnlig Lacan refererer til) til belysning af relevante 
spørgsmål (disse tekster vil vi lægge i en Dropbox). Men fremgangsmåden 
vil altså prioritere en læsning af de pågældende tekster hver for sig. 
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