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RECENZIA

Heinz-Peter Röhr: Die Angst vor Zurückweisung – Hysterie verstehen

(Strach z odmietnutia – porozumieť hystérii). Walter Verlag, Düsseldorf 2006, 180 s.

V najnovšej knihe opisuje autor na základe rozprávky
bratov Grimmovcov Múdra Elza základnú štruktúru a cha-
rakterové vlastnosti histriónskej poruchy osobnosti, akými
sú veľký strach z odmietnutia, chýbajúci pocit vlastnej hod-
noty a vnútorná prázdnota. Práca s rozprávkami, ich skry-
tými symbolmi a odkazmi, patrí medzi vyhľadávané zdroje
poznania v hlbinnej psychológii.
V úvode knihy uvádza autor plné znenie tejto rozprávky,

v nasledujúcich kapitolách
”
dešifruje“ jej jazyk a vysvetľuje

skryté symboly. Ide o príbej
”
múdrej“ Elzy, ktorá sa ale

v skutočnosti ukáže byť nie ani tak múdrou, ako skôr leni-
vou. Rodičia Elzy si prajú, aby sa vydala. Keď sa konečne
objaví nápadník Hans, požaduje, aby Elza preukázala, že
je naozaj taká múdra, ako sa o nej hovorí. Elza ale s te-
atrálnosťou sebe vlastnou

”
zinscenuje“ scénu týkajúcu sa

tragického úmrtia ich zatiaľ nenarodeného dieťaťa. Ak by
mali dieťa, tak keď bude veľké, mohlo by ísť do pivnice pre
pivo a tam by mu na hlavu mohol spadnúť čakan, ktorý
ostal zamurovaný v strope a mohol by mu spôsobiť smr-
teľný úraz. Hansovi viac dôkazov o Elzinej múdrosti nie je
treba a čoskoro sa s ňou ožení. Keď ale neskôr zistí, aká je
v skutočnosti lenivá, nechá ju samu v poli. Elza ostane na-
toľko vystrašená a zmätená, že nevie kým je, a musí hľadať
odpoveď na zásadnú otázku:

”
Som to ja, alebo to nie som

ja ?“
Rozprávky nám môžu ukázať cestu aj z na prvý po-

hľad neriešiteľných situácií. Podporujú v osobnosti kon-
štruktívne procesy a predkladajú nám vlastný spôsob rie-
šenia problémov. Tento spôsob je najprv treba

”
preložiť“

z reči rozprávky do moderného jazyka. Rozprávka nás po-
tom ohromí svojou prostou pravdou a odhalí nám svoju
hlbokú múdrosť.
Kniha okrem doslovného znenia rozprávky Múdra Elza

a úvodu obsahuje 3 kapitoly a prílohu. Autor v knihe zá-
merne nepoužíva termín histriónsky, rozhodol sa zostať pri
starom termíne hysterický alebo hystéria, pretože sa dom-
nieva, že termín histriónsky nie je v hovorovej reči dosta-
točne používaný. V prvej kapitole s názvom Hysterické fe-
nomény sa autor venuje nevedomej inscenácii, somatizácii,

disociácii a konverzii. V druhej kapitole sa zaoberá hys-
terickou štruktúrou osobnosti, jej konkrétnymi prejavmi,
príčinami a predpokladmi ich vzniku, strachom z odmiet-
nutia, túžbou po uznaní a pozornosti, osobitosťami v ko-
munikácii, hysterickými prejavmi u mužov, partnerstvom,
sexualitou a rodičovskou rolou takýchto osobností, ako aj
vzťahom hystérie a ezoteriky, dramatizáciou, hysterickou
depresiou, mnohopočetou poruchou osobnosti a depersona-
lizáciou. Tretia kapitola popisuje možné cesty k uzdraveniu,
podáva prehľad používaných psychoterapeutických metód
a postupov a upozorňuje na typické problémy v psychote-
rapii týchto pacientov. V prílohe sa autor venuje vzájom-
nému vzťahu hystérie a alkoholovej či drogovej závislosti,
rozmaznávaniu a konfliktu medzi autonómiou a závislosťou.
Na záver uvádza diagnostické kritériá histriónskej poruchy
osobnosti podľa DSM IV.
V súčasnej dobe existuje v našej odbornej literatúre via-

cero publikácií poskytujúcich prehľad o rôznych poruchách
osobnosti, diagnostických kritériách a možnostiach terapie.
Kniha H.–P. Röhra je písaná ľahkým a zrozumiteľným štý-
lom, pričom ale podáva hlboký a komplexný pohľad na
danú problematiku. Autor pri jej písaní využil svoje dl-
horočné skúsenosti s terapeutickou prácou na najväčšej ne-
meckej klinike pre liečbu závislostí vo Fredeburgu. Všetci
záujemcovia o psychoterapiu, odborníci z radov psycholó-
gov, lekárov a pedagógov, ako aj ľudia, ktorých sa uve-
dené problémy priamo týkajú a ich rodinní príslušníci nájdu
v tejto knihe ucelené informácie o vzniku a prejavoch his-
triónskej poruchy osobnosti a možnostiach jej zmeny.
Nemecký autor Heinz-Peter Röhr je u nás známy najmä

knihami Narcizmus – vnitřní žalář (2001) a Hraniční poru-
cha osobnosti (2003), ktoré vyšli vo vydavateľstve Portál.
Okrem uvedených knižiek vyšli tomuto autorovi v nemčine
ďalšie tri knižky, ktoré taktiež na základe rozprávky obdob-
ným spôsobom popisujú rôzne psychické problémy a uka-
zujú cestu k uzdraveniu.
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