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Disse sindslidelser repræsente-

Jørgen Valentin Sonne: Skt. Hansnat. De syges søvn på Helenegraven ved
Tisvilde, 1847.
Det stemningsfulde billede af de syge i den danske skærsommernat viser,
hvad der netop ikke findes i narcissismens univers. Lidelsens realitet, dyb
længsel og overjordisk fred, fælles empati, historiens rødder og overgivelsen til det, der er større end ego.
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