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Theatrum internum - theatrum mundi 
Om fantasi og litteratur 

Om sin meget begavede patient, hysterikeren Anna O (Bertha Pappenheim), 
der endte med at blive hædret med et frimærke af Forbundsrepublikken, beret- 
ter Josef Breuer: 

»Denne med en overflod af Andelig vitalitet begavede pige fgrte i den 
puritansk sindede familie et hgjst monotont liv, som hun forskgnnede på 
en for sin sygdom Øjensynligt karakteristisk måde. Hun dyrkede syste- 
matisk dagdrgmmen, som hun kaldte sit »privatteater«. Medens alle tro- 
ede hende tilstedeværende, oplevede hun i sin bevidsthed [im Geiste] 
eventyr; men hun var, når hun blev tiltalt, altid præsent, og derfor anede 
ingen derom. Ved siden af udfgrelsen af de huslige g~remål, som hun 
altid besgrgede udadleligt, fortsatte denne åndelige aktivitet næsten uden 
afbrydelse.« (Freud JBreuer 1970 (1895):20, min oversættelse). 

Efterhånden som hun blev mere syg, blev hendes absencer mere påfaldende og 
for hende selv pinefulde. Lod man imidlertid et stikord falde, begyndte hun, 
fgrst brudstykkeagtigt, men efterhånden mere og mere flydende at udmale sin 
pinefulde situation eller at fortælle historier. Om disse historier skriver Breu- 
er: 

»Historierne, altid sgrgelige, var for en dels vedkommende meget smuk- 
ke efter maner af Andersens Billedbog uden Billeder, og sandsynligvis 
også dannet med denne som mgnster. For det meste var udgangs- eller 
midtpunktet for situationen en ung pige, der angstfuldt sad ved en syg; ... 
Et Øjeblik efter afslutningen af historien vågnede hun og var åbenbart 
beroliget.« (FreudBreuer 1970:26) 

De historier, Anna O på dette tidspunkt af sin sygdom fortæller under sgvntil- 
standen, har således et dobbelt udspring, dels hendes konkrete situation, hun 
plejer sin dgende fader og sidder næsten uafbrudt ved hans sygeleje, dels et 
litterært forbillede, der tjener som model for hendes egen produktion af dag- 
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dr~mme,  og af historier, der fortælles til andre. Endvidere ses det, at i f ~ l g e  
Breuer har selve italesættelsen og kommunikationen af fantasierne, selv om 
det sker i en s~vnlignende tilstand, en terapeutisk effekt. 

Da faderen dØr, bliver hendes historier endnu mere s~rgelige, og som hen- 
des sygdom forværres, oplØses den narrative struktur i hendes fantasier og de 
forvandles til frygtelige og angstfyldte hallucinationer. Imidlertid lader Breu- 
er hende fomlle  om disse og: »efter at hun rystet af angst og gru havde repro- 
duceret og udtalt alle disse skrækbilleder, var hendes sind fuldstændig befriet« 
(ibid. 27). 1 den Øvrige terapi f~ lge r  Breuer samme teknik. Han forf~lger et- 
hvert symptoms historie baglæns til dets fØrste forekomst, og når Anna O har 
sat ord på dets historie, så synes det at forsvinde. 

Nu ved vi, at Anna 0 ' s  sygehistorie faktisk var mere kompliceret end 
Breuer lader formode i Studien uber Hysterie, og vi må formode, at Breuer 
ikke nåede særlig langt i sin forståelse af sygdommens ætiologi eller måske 
snarere har udeladt vigtige forhold i sygehistonen. Vi ved også, at bedringen 
ganske vist fandt sted, men senere (som Breuer loyalt refererer) og efter at hun 
var blevet yderligere behandlet på et hospital i Schweiz (cf. Jones 1953,I: 223- 
26 og Gay 1988: 63-69). 1 vor sammenhæng er det vigtige dog nogle spergs- 
mål i forbindelse med hendes fantasier. Lad os en sidste gang lytte til Breuers 
ætiologiske udredninger: 

Hos den endnu fuldstændig raske pige finder vi to ejendommeligheder, som 
disponerer for den hysteriske lidelse: 

» l )  Det i det monotone familieliv og uden en til det passende åndelig ak- 
tivitet ubenyttede overskud af psykisk bevægelighed og energi, der ud- 
lades i et stadigt foregående fantasiarbejde, og som 
2) skaber den vanemæssige dagdr~mmen [privatteatret], hvorved grun- 
den bliver lagt til en spaltning af sindet [der geistlichen Personlichkeit]. 
Når alt kommer til alt, forbliver også denne spaltning inden for det nor- 
males grænser; såvel dr~mmerier som meditation under et mere eller 
mindre mekanisk arbejder betinger i sig selv ingen patologisk bevidst- 
hedsspaitning, fordi enhver forstyrrelse af dem, f.eks. ethvert tilråb, gen- 
etablerer dens enhed, og fordi der vel heller ikke opstår nogen amnesi. 
Dog hos Anna O blev herigennem det grundlag skabt, på hvilket angst- 
og forventningsaffekten satte sig fast på den skildrede måde, efter at den 
havde omskabt det vanemæssige dr~mmeri til en hallucinatorisk absen- 
ce.« (Freud/Breuer 1970:36) 

Breuer blev ikke selv psykoanalytiker, og i hans og Freuds fælles afhandling, 
Studien uber Hysterie, kommer deres forskellige opfattelse af hysterien til ud- 
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