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Otázka: jak žít, je ve skutečnosti otázkou, kterou se
člověk „dovoluje“ – koho, čeho, těžko říci…
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Záměrně kontroverzní název této
knížky: Skutečný svět duševních
nemocí, byl zvolen proto, že nemalá část laické veřejnosti, ještě
stále zastává názor, že duševně
narušený člověk, popřípadě blázen, žije šťastné dny bez vnitřních
starostí a tedy i subjektivně prožívaného utrpení. Jak si však ukážeme, vnější projevy jsou zpravidla zástěrkou za, nejčastěji opačnou skutečnost, která tak většině
okolí uniká.

Předkládaný text nemá redakční úpravu a korekturní
zpracování. Tímto se omlouváme za případné
tiskové nedostatky, které mohly uniknout
naší pozornosti.
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ÚVOD
Bytostným určením člověka je jeho obraz o sobě samém a to, zda se mu tento obraz daří uvádět v soulad
se skutečností. Touto skutečností jest každodenní život
v maličkostech a jen občas se odehrávající ve větším
zlomu událostí. Nežli však k jejich uskutečnění dojde,
nezbývá, než v horizontu očekávání vytrvale podstupovat radostné i méně uspokojivé kroky, kterým říkáme:
povinnosti. Bytostné určení člověka tak v naprosté většině toho, co koná, závisí proto na jeho osobním způsobu přístupu k průběžně nastávajícím okolnostem. Takto
se odvíjí život člověka, vědomého o tom, že svět, který
obývá je nesen třemi pravdly: neodejmutelným faktem,
že existuje, evidencí toho, že se musí starat a představami o tom, jak sám sebe činit spokojeným. První pravidlo lze porušit tím, že člověk svoji vlastní existenci
sám sobě nepřizná a vytvoří si o sobě představu, že je
někým, nebo něčím jiným. Druhé pravidlo může porušit
například tím, že veškerou starost o sebe převádí na ty,
kteří mu stojí na blízku.
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Třetí pravidlo je možné rovněž porušit, například tím,
že pocit spokojenosti je mu vlastní vždy a za všech
okolností, aniž by k němu byl mnohdy, objektivně daný
důvod. Všechna tři porušení těchto pravidel proto náleží
lidem, kteří se na bytostné určení sebe sama dívají z jiného úhlu pohledu, než-li většina společnosti: je to v
prvním případě schizofrenik, v případě druhém jedinec
s poruchou osobnosti a v případě posledním je to ten,
kdo má mentální újmu. Všichni tři mají jedno společné.
O porušení pravidel nemají ani potuchy. Každého deklaruje osobitá vytrvalost ve své nastavené sebepresentaci, kterou nikdy neopouští. Stejně tak jim jejich způsob
sebenahlížení nelze vymluvit. Vnitřní obrazy, kterými
žijí, projektují do světa svého okolí. Jejich štěstí plně
závisí od toho, že jsou se svými vnitřními obrazy zcela
a naprosto ztotožněni.
Jiří Adamec, Brno 2020
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§1. SCHIZOFRENIE
Ten dům byl plný malých zvířátek: štěňátka, kočičky,
ptáčkové, taky rybičky v akváriích, nějací broučci na listech květin a všichni vypadali jako děti, krásné s modrýma očima. Svítilo sluníčko. Chtěli si se mnou hrát. Ale
já jsem neměl čas, protože jsem jim musel jít uvařit
večeři. Pak mě čekala pohádka na dobrou noc a poklidit
po nich hračky. Jednu kočičku jsem si vzal do kuchyně,
aby mi s přípravou jídla pomáhala. Byla moc milá, pokaždé, když byla blízko mě, tak se mi těmi svými jemnými chloupky otřela o ruku. Věděla, že to mám rád.
Když jsme byli v té kuchyni už dlouho, tak najednou
ostatní zvířátka za námi přišla a pomáhala taky. Štěňátka zpívala pěknou písničku. U stolu bylo veselo. Povídali jsme si, co kdo za ten den prožil. Jeden motýlek
říkal, že se byl proletět venku, ale byla mu tam zima,
tak si sednul na okno a jen tak se vyhříval na sluníčku.
Rybička, která tam za námi také připlavala zase říkala,
že si v akváriu s kamarády hráli na schovávanou. Víc
jsme si toho potom už neřekli. Probudil jsem se, poklidil
hračky v pokoji a potom za mnou přišel pan doktor. Dali mi se setřičkou snídani, něco si mezi sebou povídali a
zase odešli. Tak jsem si ty hračky mohl potom zase vytáhnout. Vůbec jim nevadilo, že jsem si s nimi chvíli
nehrál. Usmívali se na mě. Jeden pejsek chtěl být pořád
se mnou, tak jsem si jej dal do kapsy u županu. Koukala mu jenom hlava, občas jsme se na sebe podívali, aby
viděl, že není sám, a že na něj myslím. Chvílemi jsem s
ním jen tak chodil po pokoji. Dělalo mu to dobře. Pak
jsem byl unavený, tak jsem si šel zase lehnout. Večer
přišel rychle. Ani jsem se nestačil naobědvat. Ale to nevadilo, protože oběd byl za chvíli, až jsem se probudil.
Hračky se mnou nebyly, asi se zlobily, že jsem jim odešel spát. Dívaly se na mě v té bedně jako bych jim ublížil, ale za chvíli, už jsme se na sebe zase usmívali…
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Panu Jaroslavovi bylo 29 let a přicházel ke mně v
doprovodu své starší sestry na konzultace. Měl diagnostikovanou schizofrenii, která u něj propukla po autonehodě, když mu bylo čtrnáct let, a při níž zahynuli oba
rodiče a nejmladší bratr. O čtyři roky starší sestra s nimi v autě tenkrát nebyla. Po sériích léčebných pobytů a
ústavních terapiích se mohl se sestrou vrátit domů. Měl
přiznánu invaliditu. Mezi ním a jeho sestrou panovala
příkladná sourozenecká láska. Terapie a léky se sestřiným přístupem dovolovali, aby se pan Jaroslav stabilisoval. Konzultace, které jsme vedly, měly pouze podpůrný charakter. Věděli jsme s jeho sestrou, že se o
žádnou léčbu nejedná. K těmto konzultacím jsem byl
vyzván z toho důvodu, že sestra pana Jaroslava byla
posluchačkou našeho semináře. O tuto službu mne požádala, abychom pravidelně sledovali duševní stav jejího bratra s tím, že samozřejmě k občasným návštěvám, zejména ve spojení s kontrolou medikace, na příslušné pracoviště oba docházeli. S panem Jaroslavem
jsme si rozuměli. Občas mi nosil nějaké obrázky, které
si kreslil, zejména v čase, když nemohl usnout. Téma
hraček, tak jak jsem si je zaznamenával, se v jeho vyprávění objevovalo asi nejčastěji. Jeho sestra mi pověděla, že u nich doma panoval klid a spokojenost. Žádná
nervozita. Jaroslav si mohl jako malé dítě hrát i když
matka uklízela, nebo otec dělal něco ve své pracovně,
nikdo nikoho neokřikoval. Proto se s největší pravděpodobností halucinační obrazy u pana Jaroslava zafixovaly
v infantilní pozici té doby. Šlo o naprosto harmonické
období, v němž bylo klientovi mezi tři a půl až pěti lety.
Jeho sestra v obrazech, které vyprávěl, rozpoznávala
vždy fragmenty skutečných událostí. Chápala rovněž,
že psychický stav, do kterého se její bratr dostal, měl
za úkol chránit jej od traumatické vzpomínky na událost
s autonehodou a nechat jeho život plynout takto dál.
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V úvodním odstavci jsem použil označení: že se u
klientů (pacientů) s duševní poruchou má jednat v jejich chování o zastírání toho, co je původem jejich daného duševního utrpení. Mohl by tím ovšem vzniknout
dojem, že takto jde snad o vědomé zastírání skutečného stavu jejich psychických obtíží, jakousi manipulaci s
okolnostmi, a že tedy jejich počínání je nějakou hrou,
kterou chtějí záměrně působit na lidi ve svém okolí.
Samozřejmě, že takto se věc nemá. Psychické onemocnění představuje vždy široký souhrn podvědomých a
zejména nevědomých vlivů, které působí na iracionální
motivační složky, jakými jsou zejména počitky, stejně
jako pudy, instinkty a emoce. Ty nemají schopnost pronikat do druhé signální soustavy tak intensivně, jak by
bylo zapotřebí, nejsou tedy plně uvědomované a jejich
obsah, jejich energie se vybíjí na úrovni první signální
soustavy. Znamená to potom rovněž, že se s nimi pacient jen sporadicky setkává na úrovni racionální, uvědomované sebereflexe, tudíž dále, nedosahuje k nim na
úrovni pojmu. Svět pacienta s duševní nemocí se odehrává potom převážně v emotivně zabarvovaných obrazech, představách. Každá diagnósa psychické nemoci
tak má, své úrovně těchto duševních pochodů, které
tvoří různé stupně diagnostických jednotek, kterým v
souhrnu následně říkáme symptomové jednání. Schizofrenie, která je postavená na náhradě vnější reality
za realitu světa vybudováného halucinací, nebo nevývratným přesvědčením, čili smyslovým klamem, nebo
urputností s níž je vytrvale, v názoru, přistupováno k
vnitřnímu přesvědčení o jinak mylně a jednostranně interpretovaných okolnostech, které nesouvisí s místem a
časem, ani nastalými okolnostmi, v těchto souvislostech
tvoří závažný problém jak individuálního průběhu duševní nemoci, tak jejího dopadu na meziosobní a stejně
tak společenský život ve všech jeho oblastech.
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Přesto se u klienta se schizofrenií, kterému se budeme v této části pojednání věnovat, pojmové zachytávání jeho obrazů stalo významnou součástí, byť „nemocné“ sebeprezentace. Klient se schizofrenií, jak můžeme ve shora uvedené výpovědi nahlédnout, ovšem
nezahrnuje do svého způsobu popisu událostí rozlišující
prvek, jako je vědomé zhodnocování, sebekontrola v
časových souvislostech, stejně jako například místem,
dokonce ani reflexí k vlastním fysiologickým procesům,
mezi spánkem a bděním. Jeho svět hraček a vlastního
poměru k nim se mu slévá v jeden celek. To, co tomuto
klientovi dále zvýraznilo vztah k jeho hračkám, byly
smyslově uložené prvotní dojmy z vlastní minulosti, z
vlastního dětství. Přetrvávalo primární „nadšení“ z úžasu poznání a idealistická sebeprojekce oživováním hraček, stejně, jako touto fásí procházíme každý, akorát s
tím rozdílem, že po opětném vystoupení z těchto provazeb, se stačíme utkávat s vnějším světem na úrovni
sebenalezené reflexe a potřeb přirozeného prosazování
osobních zájmů mimo kontakt s „mytisujícím infantilismem“. To, co bylo u tohoto klienta „pravdou“, byly jeho
vzpomínky. Ty se staly absolutní a zcela převážily nad
čímkoli, co by mělo představovat svět v jeho aktuální
podobě, zejména jeho časovým posunem. To, co bylo
nutné v jeho myšlenkovém světě zaopatřit, tak obhajobu této minulosti, která se stala jedinou skutečností.
Klient totiž tím, co bylo uvedeno, žil téměř dennodenně.
Jeho existence upadla do časové smyčky. Když halucinoval, tak tiše seděl na místě, kde právě byl a skleněným pohledem do místa, které bylo momentálně v dosahu, projektoval své představy. Pakliže o těchto vizích
hovořil, velmi se snažil, aby jeho sdělení nevynechalo,
pokud možno, žádný detail. Nic, potom nemohlo již být
lhostejnější, než-li cokoli, co chtělo z vnějšku přicházet
jako narušitel, takové klientovy projekce.
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Co zůstalo jedinci, kterému se stal obraz skutečností
a pojem jeho výrazem, jestliže pak už ovšem nedosáhne dál, k sobě samému, natož ke světu svého okolí?
Nelze shledávat v tomto způsobu odpoutání se od reality shola nic romantického. Základním požadavkem tu je
pouze jediné, netrpět ztrátou rodičů a potlačit veškeré
trauma, spojené s momentem pohledu na jejich bezvládná, zakrvavená a zmrzačená těla. Čím víc detailů
ve výpovědích o hračkách mělo zpřítomňovat, tomuto
nebohému klientovi nekonfliktní čas dětství, tím více
hrůzných detailů bylo možné předpokládat, že je takto
potlačováno z onoho okamžiku bezprostředního kontaktu s trojnásobnou smrtí. Duch umlčel v tomto člověku
nárok po sebeobjektivaci. A do jaké míry se to všechno
děje tak, že k tomu musí on sám vyvíjet úsilí, zůstává
otázkou. Jakmile se totiž subjekt rozhodne pro nějaký
plán vlastní seberealizace, kdo jej může zastavit? Vždyť
jde jen o to, zachovat poslední zbytky své spokojenosti,
byť se to děje v absurditě bytí, dospělého člověka, který tak zůstal věčným dítětem, zaujatým a zaplaveným
okamžiky údivu, nad bohatostí detailů krás světa, jenž
byl jinak, uzamčen před jeho prozřením, časem a vývojem. Co takto může poskytovat úlevu, aby se dalo hovořit o zdánlivé plnosti bytí tomuto jedinci, už je pouze
blízkost, sdílení. Zde, se alespoň v ostrůvcích vzájemnosti, naskýtal tomuto klientovi každodenní obraz jistoty pohledem do tváře vlastní sestry. Všechno ostatní
bylo zbytečné, a vlastně nebylo vůbec. Alespoň odtud
se vynořoval moment důvodu, proč být, proč existovat.
Občasným objetím, pohlazením, či tichým pozůstáním v
okamžiku, jenž se mohl zamlouvat, když seděli na lavičce a před nimi se otevíral prostor s přírodními krásami, současně s vnímanou hračkou, kterou třímala ruka pacienta na klíně a jejíž existenci kolemjdoucí nechápali. Proč také, vždyť jsou tou nejlhostejnější polož12
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kou ve světě schizofrenika. Jeho subjekt je si jistý sebou samým pouze přímým vztahem k představě, „této
věci“ a vzhledem k tomu, kdo se uvolil zůstat na blízku.
Víc zapotřebí není! Klient se schizofrenií totiž nezápasí s
vůlí, ale s tím, co jest mu dáno, přisouzeno. Vyhovuje
vzniklým okolnostem, které se posléze staly jeho přirozeností, tedy podstatou jeho osobnosti samé. Taková
individualita se, sama sebou a s někým, nebo s něčím
jiným, nepoměřuje. Vždyť, proč také? To ona, ztráta
smyslu, na sebe vzala základní díl odpovědnosti. Tak
proč do všeho toho zmaru, ještě tahat cokoli dalšího.
Nezbývá totiž, už vůbec, žádné místo. A kdyby i nakrásně bylo, čím by je šlo vyplnit? Zase pouze tím, co
by strhávalo pozornost jinam. A proč to všechno působí
v takto zjevné jednostrannosti? Protože nic už není a
nemá být překonáváno. Zůstal jen pouhý klid, který se
o nic nezajímá, aby duch nedošel újmy ve vzpomínce
na událost, v jejímž středu je nezvladatelná bolest a
žal. Už žádné přemáhání!
Příběh s kočičkou, kterou si klient ve svém vyprávění bral do kuchyně, aby mu pomohla s přípravou večeře, jak podotkla sestra klienta, byl zcela věrnou kopií
událostí, které se častěji odehrávaly mezi ním a jeho
matkou a také zbytkem rodiny. Jednou, když měl pan
Jaroslav narozeniny, tak mamince skutečně v kuchyni
pomáhal a netušil, co za chvíli příjde. Do kuchyně za
nimi přišli tři kamarádi a jedna kamarádka ze školky i s
rodiči, aby mu poblahopřáli známým popěvkem: „Hodně štěstí, zdraví…“ Ten večer se vskutku vydařil, dle jejích slov a všichni na to potom často vzpomínali. Klient
celou situaci ve svých vzpomínkách očistil od personálních postav a vtělil je do zvířecích podob. Později se
staly konkrétními hračkami, které mu sestra kupovala,
nebo jej jimi obdarovávala v době, když měl narozeniny, popřípadě o Vánocích a tak podobně.
13
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Sestra pana Jaroslava celou situaci prožívala s poměrným nadhledem, nejevila žádné známky životní kapitulace. Dokonce nepoužívala ani žádná verbální klišé,
aby do okolí vysílala s jakou silou odolává nastalým
okolnostem. Nejednou se mi však ukazovalo, že je její
rezervovaný postoj k tomu, mluvit jinak sama za sebe,
o těchto potížích, výrazem zase po svém způsobu zvládanou obranou, kterou si v sobě vybudovala. Konečně
to, že bolest, kterou demonstroval její bratr svojí psychickou nemocí, jí umožňovalo, přeci jen ze sebe sejmout nějakou její část, bylo nade vší pochyby. Když se
o nehodě dozvěděla, tak jí krátce na to byla diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha. Začala být
přehnaně opatrná na to, kde je její bratr, jak se tam
má a jen s největším vypětím snášela, když býval i několik týdnů na lůžkovém oddělení psychiatrického sanatoria. Pouto mezi nimi zesílilo a vytvořilo naprosté prolnutí těchto osobností. Čtyř pokojový byt v cenru města
si mohli, vzhledem k zachování pracovního místa sestry
dovolit, což mělo pro ně výhody i nevýhody. Sestra pozvolna měnila nábytek i jeho rozložení, tak, aby se
vzpomínky neměly možnost příliš opírat o konkrétní věci. Tento postup byl chvályhodný. Nikdy po vlastní několikaleté ambulantní léčbě se u ní později nějaké nerovnovážné psychické stavy už, jak sama dovozovala,
nedostavily. Měla přítele, který chápal její neutěšenou
situaci s bratrem, občas s nimi trávil i víkend, ovšem k
tomu, aby se vzali, sestra pana Jaroslava nikdy svolení
nedala. I přes to, byl jejich vztah naplněn radostí a sdílením, které stačilo na to, aby se oba cítili vzájemně
spokojení a i nadále zůstávali, jeden pro druhého oporou. O dalších okolnostech své společné budoucnosti
pak už neměli potřebu se bavit, jednoduše řečeno, přijímali situaci za takovou, jaká byla a vše co jeden pro
druhého znamenali, věnovali dílem také bratrovi.
14
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Zajímavý je, ve vyprávění pana Jaroslava moment,
kdy si ve své halucinaci „dává pejska do kapsi u županu“ a tráví s ním další čas i tím způsobem, že mu věnuje občasnou pozornost pohledem, aby neměl pocit, že
je sám. Je to úchvatná ukázka vnitřního dobra a pozitivity, kterou v sobě pan Jaroslav nosil. Stát se dobrým
člověkem lze v jakékoli podobě, dokonce i v té, v níž
vám okolí už přestává důvěřovat, pro vaše nesporně
nalomené kvality vědomé orientace, co se bytí a existence týče. Plody lidství lze sbírat, i když je člověk, pro
svět kolem sebe, napůl bláznem. Zde i v jistém zármutku k tomu, že se toto dobro, ne a ne probudit, ke
své realizaci konkrétním činem, ale zůstává vězet v jediném subjektu. Avšak odhaleno i tímto způsobem, stává se poučným a může nadchnout k činu. Alespoň tím,
že se člověk ztiší, skloní, zamyslí… Existuje-li něco, jako
dobro bláznů, od té doby jsem v ně začal věřit.
Svět této dvojice se prolínal i s vírou a náboženstvím. Od mala byli oba k víře vedeni a tak pravidelná
nedělní návštěva kostela, byla pro ně samozřejmostí.
Jejich nedogmatický přístup vlivem sestry, odpovídal
celkové střízlivosti chápání životního údělu, jenž je postihl.
Vcházíme do kostela na ranní mši. Pan Jaroslav vytahuje z kapsy hračku malé plyšové kočičky. Jeho ruce
ji drží z obou stran. Jdeme na místo, které mají oba už
„vysezené“. Mše probíhá standardním způsobem. Pan
Jaroslav sedí celou dobu se sklopenou hlavou, jakoby
nevnímal, nebo nechtěl vnímat, co se kolem něj děje.
Přesto je vidět na jeho ústech občasný záchvěv úsměvu. Nijak tyto pohyby nesouvisí s tím, co kněz říká, nebo jak věřící okolo vstávají, klekají, podávají si ruce.
Seděli jsme tak, aby pan Jaroslav nebyl těmito okolnostmi, pokud možno rušen. Mše skončila a my vycházíme ven, pan Jaroslav dává plyšovou hračku kočičky
15
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zpět do kapsy a zhluboka se nadechuje. Mlčíme. Jeho
sestra si utírá slzy, tak aby to její bratr neviděl. On sám
už se zaměstnává jen sledováním poletujících holubů,
občas zareaguje otočením hlavy na zvuk, který přichází
od silnice.
V rozhovoru, který potom se sestrou pana Jaroslava
vedeme, během procházky parkem, mi sama sděluje,
že má z Bible pro sebe základní myšlenku, která ji ve
víře posiluje. Je to otázka, kterou ve Starém Zákoně
vyslovuje Jób (3,20): Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost. Její odpovědi byly promyšlené. První část otázky se zabývala vztahem k
těm, kdo byli vini smrtí rodičů a nejmladšího bratra.
Druhá část otázky se týkala jí a pana Jaroslava. Nešlo
nerozpoznat, že obě otázky vskutku k sobě náleží a
mají praktický ráz, s nímž k jejich zodpovídání přistupovala. A popravdě řečeno, i když z jejich obsahu, který jim byl v řeči dáván, šlo rozpoznat poctivou hloubku
myšlenky, tak na celé podání jí stačilo asi pět jednoduchých vět.
Někdy se říká, že víru není třeba obhajovat, neboť
její podstatou je intimní vztah člověka ke světu a k sobě samému. Nabyl jsem tehdy přesvědčení, že tomu
tak je. Myšlení a cítění u této ženy vedli mezi sebou už
dlouholetý zápas. Co mělo být klidné a přirozené, bylo
však onou událostí i pro ni samotnou, vyrváno ze svých
kořenů. Co obhajovat jako svůj vlastní život, kam zaměřit naději, kde umísťovat osobní pocity naplnění?
Každá z těchto otázek se zveličovala už jen pomyšlením
na autonehodu a s ní spojenou smrt těch, kdo tam tehdy zahynuli, stejně jako byly tyto otázky součástí všeho, co se týkalo jejího života s nevyléčitelně duševně
nemocným bratrem. Život se totiž v jejich každodennosti neodehrával nijak dynamicky. Dlouhé chvíle mlčení protínaly čas obou, jakoby nebylo, o co víc usilovat.
16
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Místo, kam jsme občas chodívali,
s panem Jaroslavem na procházky
17
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Naše spolupráce pozvolna odcházela do pozadí potřeby. Občas jsme se potkávali a sestra pana Jaroslava
nikdy neopoměla vyjádřit vděčnost za přítomnost, kterou jsem jejich životům, po dobu asi tří a půl let, poskytoval. Naše kontakty řídly, až zanikly docela. Pouze
jednou jsem měl možnost zahlédnout oba, jak přes ulici
s nákupem jdou domů. Sestra pana Jaroslava byla shrbenější, působila unaveným dojmem. Jaroslav se pohyboval nejistě a občas jen tak postával a sestra na něj s
plnýma taškama klidně čekala opodál, až jí dojde. Ten
obrázek si budu pamatovat navždy. Žádná romance na
zlepšení psychického stavu, tohoto schizofrenika se nekonala, žádné sebe vyvedení z pout latentního pocitu
marnosti jeho sestra neměla možnost prožít. Po osmnácti letech veškerých poctivých snah, které oba spolu
absolvovali v naději, že toto všechno má ještě nějaký
smysl, přišel zlom, který jsem se, až několik měsíců po
té, dozvěděl od jedné z jejich sousedek, která jim byla
v mnohém nápomocná. Panu Jaroslavovi se jeho psychický stav začal nápadně zhoršovat. V noci začínával
křičet neutišitelným způsobem. Několik převozů do nemocnice, při kterých bylo sestře pana Jaroslava dáváno
na jevo, že by bylo lepší, kdyby zůstal již natrvalo hospitalisován, jí samotné podlamovalo nohy. Neuměla se
smířit s představou, že by zůstala sama. K tomu všemu
jí bratr přestával poznávat a bál se pobývat v její přítomnosti. Situace se stávala pořád, víc a víc, neúnosnou. Jednoho dne bylo sousedce divné, že už téměř týden, nikoho z nich nepotkala. Když se chtěla dotázat,
jestli může s něčím pomoct, nikdo jí neotevřel. Zavolala
na policii, vysvětlila situaci a přijeli i zdravotníci. Dovniř
jít nesměla. Z toho, co jí bylo řečeno, tak oba leželi na
posteli, každý ve svém pokoji. Setra si obstarala silné
léky na spaní a oběma je podala, první patrně bratrovi
a, až měla jistotu, že zabraly, stejnou dávku dala sobě.
18
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§2. HRANIČNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
Když mi zavolal, že se zase zpozdí, tak to už byla poslední kapka. Prostě jsem si zbalila své věci a šla domů,
k našim. Žádný dopis jsem mu nenechávala. Nemělo to
smysl. On mi pak volal, co to jako má znamenat?! Nic
jsem mu nevysvětlovala. Měl na mě vztek. A ta rozmlácená kuchyň, s tím, ať si dělá, co chce. Nemá mě provokovat. Stejně teď mám novýho přítele a to je opravdu něco jinýho. Ten mě má skutečně rád. Až s ním budu bydlet, což už bude za pár dní, kdy se k němu mám
nastěhovat, tak budu konečně klidná a ve svým. Protože mi říká, že co je jeho, je i moje. To ten bejvalej takovej frajer nebyl. Pořád chtěl, abych chodila do nějaký
školy, nebo že sem se měla víc zajímat o nějakou práci.
Myslel si, že jde, něco takovýho, ze dne na den. Mám
známí, co hledají práci už nejmíň pět let. Tuhle jsem šla
do jednoho obchodu s potravinami a víte co mi řekli?
Že prý součástí toho, bejt pokladní, je i občasný úklid
šatny, že se tam budu s ostatníma střídat. Sem mu teda řekla své: jestli si nepomýlil obory, jako jdu tam jako pokladní a ne jako uklízečka. A víte, co mi na to řekl
on, že je prý normální, že si provozovny dělají jakýsi interní režimy, a že to zákoník práce dovoluje, pokud to
není v rozporu s hygienickými předpisy. Tak jsem bez
řečí, ale aby viděl, že mě pořádně naštval, když na mě
hned vytahuje ty svý předpisy, vypadla i s tím, že jsem
mu práskla s dveřma tak, až mi klika zůstala v ruce.
Něco na mě řval, ale to už jsem neslyšela. Stejně mi to
bylo jedno. Ale dostal ode mě za vyučenou, aby to na
druhý nezkoušel, tak jako na mě. Copak to se dělá,
takhle jednat, když jim tam jdete jako zaměstnanec?!
Na pracáku dávají lepší „joby“ jako podpultovku, to je
jasný, že tam jsou všichni podmáznutý, já na ně seru,
nic jim dávat nebudu, vezmu takovou práci, která bude,
počkám si. Zatím se můžu spolehnout na chlapa, ne?
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S paní Zdenou (30 let) jsme spolupracovali přibližně
rok a deset měsíců. Za tu dobu se nám podařilo její
chování a jeho celkový dopad na nejbližší, interpersonální okolí dostat pod částečnou kontrolu, tedy alespň
toho druhu, že byla schopná přijatelné sebereflexe v
úrovni předjímání impulsivity s vědomím o následcích a
odpovědnosti. Na možnost naší spolupráce jí upozornila
kamarádka, která dříve navštěvovala náš seminář.
Zadání, s nímž mne, při první konzultaci seznámila,
znělo: Za poslední dva roky jsem nenašla stálé zaměstnání a nyní mám za tu dobu, už třetího partnera, kamarádka říkala, že bych s tím něco měla dělat, protož prý
si za některé věci můžu sama. Sice jsme se prvně pohádaly, protože jsem jí nevěřila, ale pak jsem si říkala,
že to zkusím a uvidím, třeba s tím něco uděláte?!
Uvědomil jsem si, že mám v pracovně nejspíše klientku s typickými znaky hraniční poruchy osobnosti.
Bylo tedy na mě, zda ji přijmu, či nikoli. Naše pracovní
budoucnost tím nevypadala nijak růžově. Klienti s těmito znaky výkyvů nálad, ale také výbušností, nespolehlivostí v dohodách, vytrvale poukazující na chyby druhých, jen obtížně a ve skutečnosti vůbec nereflektující
vlastní odpovědnost za vzniklé situace, se sklonem riskovat utrácené peníze, ve vztazích ostražití, s pokulhávající schopností partnerské empatie, která zasahuje až
do sexu, jemuž se mnohdy, pro nepochopení svých protějšků vyhýbají s nekonečnou řadou výmluv, téměř bez
kariérního postupu, a tak dále, tedy tito klienti jsou pro
většinu poradenských pracovníků, skutečným oříškem
trpělivosti. V jedné věci jsem se u paní Zdeny s jejím
přijetím ke spolupráci podjal. Byl to fakt, že přišla více
méně sama, pod vnímanou tíhou okolností a vcelku bez
větších odporů dala na radu své kamarádky. Takový
postoj naznačoval, přeci jen, něco z ochoty vůle spolupracovat a dosáhnout alespoň dílčích, pozitivních změn.
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Osobní příběh paní Zdeny zněl, na první pohled skoro, až terapeuticky, nezajímavě: vyrůstala v rodině se
starší sestrou. Matka i otec, se o obě decery starali příkladně. Starší sestra byla v době narození paní Zdeny o
osm let starší. Přirozená rivalita mezi nimi tedy, jako u
většiny dětí, kterou jdou, tak zvaně rychle po sobě neměla šanci vzniknout. Matka se ve starší dceři „viděla“.
Otec byl v tomto ohledu značně rezervovaný a snažil se
v rozdávání pozornosti k oběma sestrám být maximálně
spravedlivý. Starší sestra se v sedmnácti letech účastnila konkurzu do modelingové společnosti. Uspěla bez
větších obtíží a od té doby se měnil celý jejich rodinný
život. Na Zdenu příliš času nezbývalo, protože bylo nutné všechno podřídit „potřebám“ starší sestry. V době,
kdy se všechny tyto okolnosti začaly odehrávat, bylo
paní Zdeně citlivých devět let. To, že by mohla někdy jít
ve stopách své sestry, bylo vcelku limitováno rozdílem
vzezření a stejně tak i jistou dávkou neobratnosti, kterou se občas projevovala vzhledem ke svému přirozenému sklonu k nadváze. Její sestra sama, která se rok
na to dostala do celostátního kola, postupně přestávala
mít už i tak, o sporé kontakty se Zdenou, zájem. Sestry
se vzájemně nadobro odloulčily. Otec vše hodnotil lehkovážně v tom smyslu, je to jenom teď, však zase bude
všechno jako dřív, a matka se o děvčata, co do jejich
vztahu nezajímala vůbec, naopak starší sestře byla stála k dispozici. V jedenácti letech Zdena poprvé utíká z
domu k babičce (matce z tatínkovy strany). Nikdo její
počínání nechápal. Po pár dnech byla zpět doma. Zavírala se do pokoje, nechtěla se s nikým stýkat, ve škole
neprospívala a o pololetí to vypadalo na pětky. Když jí
chtěl otec domluvit, rozházela a porozbíjela v kuchyni
kde co. Otec jí dal pár facek. S napřaženou rukou a bez
odvahy nakonec upustila od toho, aby mu to vrátila. Od
té doby se s ní otec přestal bavit jinak, než o věcech
21
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kolem chodu domácnosti. Sice si mohla dělat co chtěla,
protože otec přehlížel dáváním na jevo, že je mu Zdena
lhostejná, a tak začala žít vlastně bez jakýchkoli mantinelů. Starší sestra prospívala, měla úspěch „ve své
branži“, ale co se děje s její mladší sestrou jí nezajímalo. Mezi svými vrstevníky se Zdena začínala projevovat
jako „drsňačka“ s níž byla legrace a ke které někteří
vzhlíželi pro její neústupnost ke klukům. Nikoho si nepořipouštět, jinak tě to semele, to byla její životní filosofie. Když přišly první zkušenosti, bez problémů se
rozcházela a ještě dávala na jevo, co je to, ti kluci, za
chudáky, když pořád tak škemrají, aby se k nim vrátila
nebo oni k ní. Kamarádky, jak říkávala, jí ze všeho nejvíc záviděli právě tuhle její povahu. Stávala se často
tak zvaně vrbou pro své vrstevnice i kamarády. Ale nebavilo ji poslouchat pořád dokola to jejich fňukání. Na
rodiče, ani na sestru si nikdy nestěžovala. Plně vytěsňovala jejich přehlížení vlastní osobnosti v rodině. Pokud by šlo interpretovat obecněji, paní Zdena se vzdala
vědomého poměřování sourozeneckých sil, popíráním
hodnoty dobra i na úkor vlastních neutěšených partnerských vztahů do budoucna. Otázka, do jaké míry za to
mohou její rodiče je na místě. Ano, mohou, protože nezvládli odpovědnou výchovu dvou dcer, ale pouze jedné
a to ještě s pochybným dopadem na její sebereflexi a
osobní altruismus.
Vztah k hodnotovému přístupu, zejména směrem k
druhým lidem, se u Zdeny v negativních postojích postupně prohluboval, stejně jako u ní začínala vycházet
na jevo latentní, ale i otevřená agrese. Jakýkoli úspěch
kolegyň v práci, jakékoli dávání na jevo, že je někdo
spokojený, všelijaké pochvaly na svoji osobu, to všechno vehementně zesměšňovala a snižovala, až do krajnosti. Její známí se od ní odvraceli, což komentovala
rádoby humorně: oni prostě neunáší silnou osobnost!
22

Skutečný svět duševních nemocí

Ano, jsou mnozí klienti s poruchami osobnosti, jejichž symptomatologie vykazuje známky jakéhosi zbrždění, pozůstání kdesi na půli cesty k sobě samým v sebereflexi. Je to násilné subjektivní vzdání se potřeby
obsahu. Není, jakoby téměř ničeho a nikoho - co, nebo
kdo, by jim jejich situaci vymluvil, popřípadě dopravil
myšlenku, že lze žít i jinak, spokojeněji, bez úporných
obran, bez útrap, které jsou navíc, okolí tohoto člověka
dobře čitelné, aniž by si to on (ona), sám, sama přiznali, či zpřístupnili, možností jakéhokoli vědomého záchytu. Svým způsobem, proniká do takto vybudované pozice nemalý fragment sebetrýznění, možná, až se znaky
masochistických sklonů. Vynášet na povrch svoji negaci
a dostávat návratem to, co bylo součástí rodinné atmosféry, tedy odmítání, pohrdání, nezájem. Potom už stačí
jen, nějak si to přebrat. A jak lépe celou situaci nastavit, než poukazy na špatnost okolí. Jak se ochránit před
nebezpečím, být, nedej bože, milován a tím i apriori
zklamán ještě větším dopadem, na negaci své osoby,
jestliže by ten, kdo takovou lásku prokazuje, z ničeho
nic vzal za své, takový vztah ukončit, ať už pro cokoliv?
Zůstává proto jediné řešení, a tím jest, ukončovat, třeba i dobré vztahy dříve, než by stejné nebezpečí vyplynulo od milovaného. A nejen to, v průběhu každodennosti stát vytrvale v opozici. Co může, z druhé strany,
vábit na takových ženách muže, kteří se s nimi chtějí
dát dohromady v představě, že společně prožijí krásný,
klidný partnerský život? V naprosté většině je to nějaká
obdobná pozice, ovšem v opačném sebenastavení. Paní
Zdena působila rozhodně, dominantně a přitom křehce.
Tudíž mužský protějšek měl v takovém případě jasno,
je to ženská, která ví co chce. A onen muž měl jiný
problém. Naopak, nevěděl, co přesně od života chtít, či
očekávat. Jenže takto se partneři rychle setkali u paní
Zdeny s patovou situací, neboť i ona sama, tady rovněž
23

Skutečný svět duševních nemocí

jasno neměla. Konečně, latentní skepticismus se u ní
odehrával také v další rovině přístupu k partnerské realitě: však ví s kým je a jaká jsem, buďto mne bude takovou brát, nebo ať mi dá pokoj. A, byl to i jeden ze
zdrojů „sebeomlouvání“ z neúspěchů v soužití: nedával
mi prostor, nechápal mně, cítila jsem se svázaná.
Zpočátku jsme si jen povídali. Nic konkrétního jsem
u paní Zdeny nehledal. Konzultace jsme uzavírali pokaždé mojí otázkou, jestli se po setkání u mne cítí lépe,
zda jí naše sezení přináší úlevu, jestli, když má přijít, se
na naše povídání těší, a tak podobně. Vždy odpovídala
s trochou rezervovanosti, jen tolik, že je ráda, že „s
tím“ někam chodí. Tato odpověď mi však byla zcela dostatečnou. Paní Zdena ve skutečnosti řekla, že eviduje
přítomnost důvodu i naléhavosti komunikovat její neutěšený stav, tedy náznak sebereflexe.
První posun se dostavil po jednom a půl měsíci. Paní
Zdena se ke svému novému příteli nenastěhovala, našla si podnájem a novou práci prodavačky v boutique.
Dle jejích slov jí těšilo, být na chvíli, na moje doporučení sama sebou. S novým přítelem se scházeli u ní nebo
u něj, trávili volný čas výlety a návštěvami přátel, především těch jeho. Zdena se těšila z toho, že ji příjímali
v nekonfliktním nastavení. Takto jsme naše konzultace
vedli komentáři k proběhlým událostem, asi další dva
měsíce. Potom přišel zlom, když do skupiny přátel začala se svým přítelem docházet jeho bývalá partnerka.
Podle popisu Zdeny to byla fiflena, která pořád na sebe
upozorňovala svojí přehnanou úpravou vyzáže, způsobem oblékání i afektovaným projevem v řeči. Do vztahu
Zdeny s přítelem tato okolnost vnášela postupně víc a
víc nespokojenosti, zejména, když z druhé strany od
partnera přicházely výtky na klientčinu stranu ve smyslu, že je žárlivá, neinteligentní, podezíravá, neschopná
důvěry, ale také nevlídná, nepřející a, kdo ví co ještě.
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V tom, jak klientka popisovala uvedené partnerovy
postoje, jsem rozpoznával vlastní hodnocení její osobnosti, aniž bych jí cokoli z řečeného kdy sdělil. Zdálo se,
že vnější okolnosti, jak už to někdy při verbální podpoře
klienta bývá, samy napomohou dalšímu posunu událostí. Bylo to citlivé místo naší dosavadní práce. Samozřejmě, že zaznělo něco v tom duchu, že odejít od partnera může, kdy se jí zachce. Ovšem jevilo se mi, že je nastalá situace příhodná v naší spolupráci, k možnosti poukázat na konkrétním příkladě, který aktuálně zažívala,
směrem na její vnitřní pohnutky, co by motivy, kterými
si při jejich následné realizaci, ve skutečnosti uzavírá
dveře k mnoha výhledům osobní pozitivity.
Začali jsme v jakési vyriantě kognitivně - behaviorálního přístupu zvažovat několik možností, jak se na
nastalou situaci dívat. První otázka z mé strany směrem
k paní Zdeně zněla: Jak si myslí, že by se její život vyvíjel, pokud by nyní od svého přítele opět odešla? Odpověď byla standardní: Našla bych si nového přítele,
který mě nebude tahat svoji minulost do soukromí! Poukázal jsem na fakt, že si její přítel svoji minulost do
jejího soukromí nepřivedl, ale přišla sama tak, jak se
bez jeho přičinění vyvinuly okolnosti, a to mimo jakýkoli
plán. Ochota tento úhel pohledu přijmout bez kritiky
v daný moment ze strany paní Zdeny příliš nebyla. Nabízela všelijaké varianty vysvětlení typu: a co když je to
všechno dopředu domluvené, aby se mě postupně zbavil, nebo – stejně ani nevím, jestli mě má doopravdy
rád, a tak podobně. Přijmout zpracování problému s
tím, že ani pro jedno tvrzení nemá reálné důvody, ale
jen pocity, nakonec kontrovala odmítavým stanoviskem, větou: ale že tam ta jeho fiflena pokaždé je, to
nemůžete popřít! Začal jsem tedy poukazovat na jinou
okolnost. Pokládám klientce otázku, jak se ve společnosti jejich přátel a zejména v době, kdy je tam bývalá
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partnerka jejího přítele se svým partnerem k ní, tedy k
paní Zdeně její přítel, chová? Nastalo dlouhé mlčení a
přišly slzy. Já vím, že jsem asi hloupá, on si jí vůbec
nevšímá a ke mně je vždycky pozorný. To jen já pořád
číhám, jestli se jejich pohledy nesetkají. Pokračuji s
tím, že podotýkám pochopení pro její ostražitost, pokud
si uvědomím a dám dohromady její pocity v souvislost s
tím v jakém prostředí vyrůstala. (Pláč se na chvíli stal
usedavým.) Nebylo pochyby o tom, že jsme teprve od
tohoto okamžiku začali skutečně pracovat na jejím zadání a paní Zdena také postupně docházela zjištění, že
to asi nebudu já, kdo „s tím má něco udělat“, ale ona
sama. Přesto všechno v ní zůstal moment té hrdosti,
díky které si ještě zdaleka nebyla schopná přiznat, že
skutečným pramenem tohoto pociťovaného vnitřního
konfliktu je její vlastní minulost, když z této konzultace
odchází se slovy: tak já mu teda, pro tentokrát odpouštím!
Po týdnu paní Zdena přichází se zjevnou úlevou.
Usmívá se, je pozitivní, položila na stůl čokoládu. Začínám tušit přenosový obrat vůči mé osobě. Vše doprovází slovy: to máte ode mne, za to, že jste mi minule
otevřel oči. Konečně se našel někdo, kdo mi rozumí.
(Při posledních slovech se dotýká mé ruky a stačím zahlédnout, že současně sotva zadržuje náznak k pláči,
který na poslední chvíli odchází jen s vypětím sil, polyká a odvrací hlavu na druhou stranu, směrem ke kabelce, kde hledá kapesník, aby vše okomentovala: jsem
poslední dny trochu zarýmovaná.) Přecházím však tento moment beze slov, abych vyčkal jeho pokračování.
Paní Zena přebírá iniciativu. Uvědomila jsem si, že si
vlastně neustále něco namlouvám, že musím být jen
vklidu a nechtít všechno taky řešit hned. Souhlasně pokyvuji hlavou a očima dávám na jevo, že je to dobrá
forma sebereflexe. Bylo však nutné vrátit situaci, přeci
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jen o týden zpět. Ptám se tedy: jak dopadlo to odpuštění vašemu příteli, jak jste to zvládla? V odpovědi bylo
očekávané sdělení vývoje situace: řekla jsem příteli, že
se na něj už nezlobím, a že mu odpouštím. Ale ten večer jsme se hodně pohádali, protože on vůbec nechápal, nebo spíš nechtěl chápat, co že mu jako odpouštím. Odpověděla jsem - no tu věc se Simonou, přeci!
Připadalo mi, že se, ale chce jen hádat, pořád jsem mu
měla jako vysvětlovat, co mu odpouštím a tak jsme na
sebe štěkali do dvou do rána. Ale já byla v pohodě, protože jsem mu fakt odpustila.
Takto to tedy vypadá, když se klient, svým založeným konfliktem dostane jen poloviny toho, co se, až teprve následně má stát vnímaným celkem, nahlížejícím
svůj problém v úplnosti. Pozastavení na půli cesty k završení sebereflexe, kdesi v budoucnosti (a zda toho vůbec bude schopen), nechává myšlenky takového jedince plynou volným prostorem štěpeného vědomí. Jedna
část trpí ještě stále neodreagovanou skutečností založeného konfliktu, a ta druhá potom, už jen sní o ideálním posunu, jenž ovšem prozatím zůstal vězet ve zbožném přání. Přesto se idea o zvládnutí svého problému v
pocitové sféře klientům, stojících na této pozici zdá, jako by se, již uskutečnila. Paní Zuzana, proto v danou
chvíli reagovala očekávaným způsobem: domnívám se,
že jsem pro svoji věc už udělala dost, je mi jasné odkud
mé problémy pochází, už jste mi to dal, srozumitelným
způsobem na vědomí, teď už se s tím vším musím poprat sama. Nešlo však o žádnou abstrakci pochopením
skutečných souvislostí, neboť klientka nedohlédla za
časovou hranici toho, co bylo její minulostí. Srozumitelněji: vzhledem k tomu, že prozatím pouze pojmenovala
důvody svých obtíží, které vycházely z přístupů její rodiny k ní samotné, ještě neměla „nástroje“, jak takovou
situaci zvládat v jakékoli nové situaci, která bude od
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tohoto okamžiku přicházet. Jak jsem se dozvěděl od
jedné její známé, nastal v jejím životě obrat, který spočíval v tom, že se kdekoli začala ve společenství přátel
ochotně svěřovat s tím, že mne navštěvuje a jak jí bylo
pomoženo, když teď už ví, jak se věci mají (a do detailu
měla snahu se o svém dětství rozvykládat). Výsledek
byl ten, že i to malé množství lidí, kteří byli ochotni s ní
ještě komunikovat, se od ní postupně odvracelo, neboť
její podání mělo hlavně ten dopad, že působila jako
„chudáček“, který není ve své verbální potřebě, vše do
podrobna vysvětlovat, k zastavení. Jakmile jsme opět
navázali, asi po měsíci odmlky, kdy se paní Zdena opakovaně vymlouvala na časové důvody, které jí nedovolovaly pravidelnou návštěvu našich setkání, měl jsem
před sebou ženu, která byla v obličeji strhaná, seděla
více méně sklesle a oddaně, bez známek ochoty dynamičtěji se zapojovat do rozhovoru. Na dotaz, jak nyní
vidí svoji situaci, mi odpověděla: asi jsem se přecenila,
už ani nevím, komu bych se svěřila, nikdo na mě nemá
čas, jsem teď pořád sama a všechno, jako by ztrácelo
smysl. Pojal jsem obavu, že se klientka propadá do deprese. Poskytl jsem jí telefonní číslo a doporučení neprodleně navštívit psychiatra se žádostí o podání léků,
které by jí pomohly stabilizovat a pokračovat tak v naší
spolupráci. Čtrnáct dnů jsme byli pouze v telefonickém
kontaktu, mezi tím byla u kolegy jednou na kontrole a
pak jsme mohli konzultovat dál. Tím, jak léky zabraly,
klientka pookřála, ovšem stáli jsme v podstatě zase na
začátku. Po čtyřech mesících verbální podpory to nebyl
právě uspokojivý výsledek. Nahodilost myšlenek a libovůle v bez-perspektivnosti udělali své. Reflexe ztráty
smyslu bytí hrozila, že paní Zdena se bude ochotná
vracet do původní dynamiky jen zvolna a neochotně.
Skýtalo to však příležitost k jejímu úplnému „restartu“,
s maximálním odstraněním původní tísně.
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Začali jsme rozebírat její sny, napsali jsme dopis
rodině (který nikdy neodeslala, pouze pro naše pracovní
potřeby), namalovali pár obrázků a zvládli i několik relaxačních cvičení. Všech aktivit se paní Zdena účastnila
ochotně, se zájmem. Stále však chyběl onen kýžený
moment obratu, který by bylo možné považovat za posun v celá naší dosavadní práci k výraznějšímu zlepšení
postojů, způsobech uvažování a sebereflexe.
Osobně jsem z této patové situace neměl dobrý dojem. Hledal jsem v sobě zbytky dosavadních zkušeností, kterými bych klientku posílil v celém tom společném
úsilí. Ne a ne dosáhnout perspektivního výhledu a naděje ke spokojené, tvůrčí samostatnosti. Stále se před
námi vynořovala spousta otázek: co když, ale…, kterými paní Zdena doprovázela, často, už – už, z dálky zahlédnutou možnost záchytného bodu. Tento stav trval
asi šest týdnů (měsíc a půl). Mezi tím chodila do zaměstnání, stále onen boutique, občas na procházku do
přírody, s kamarádkou na kafe, nebo dlouho do noci
procházela sociální sítě. Nenaplněnost jejího života a
osamělost byla všudy přítomná. I když jsem u klientky
respektoval všechny její snahy a propady, které jsme
zatím zvládali, musel jsem v sobě lámat ochotu pokračovat dál. Její vytrvalé dávání na jevo nedůvěry, naši
aktivitu zbržďovalo. Věta: tím že jste mě nakonec poslal
k psychiatrovi, jste vlastně nezvládl to, co jste mi slíbil,
nebyla příjemná, ale v souvislosti s jejím psychickým
rozpoložením byla odpovídající postojům, které měla
jako základní výbavu, skrze kterou se dívala na svět
svého okolí. Byla tak mezi námi jistá bariéra. Z mé
strany přílišnou opatrností stran toho, že klientka své
opoziční postoje v menší nebo větší míře předkládala,
co by kritérium postoje, v podstatě k čemukoli, z její
strany potom výrazně sníženou ochotou dělat zcela reálné kroky směrem ke zlepšení, své neutěšené situace.
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Paní Zdena přichází na konzultaci se zjevně „bojovnou náladou“. V ten moment, kdy jsem ji uviděl mezi
dveřma pracovcny jsem si říkal, že dnes to bude asi pro
oba náročné. Dostavilo se však překvapení. Klientka se
mi zabořila do očí a odhodlaně mi sdělila jasné stanovisko. Už se musím konečně vzchopit a být sama sebou! Do boutique na nákup, kde pracovala, přišel nějaký muž, který měl snahu si s ní neustále povídat, na
což neměla náladu. Ale jedna věc jí v řeči tohoto zákazníka podráždila, a to, když se dvakrát zmínil o tom,
že na paní Zdeně vidí, že se s něčím trápí. Klientka to
komentovala slovy: tak to už vypadám fakt jako skutečná troska, když si tohle ke mně dovolí úplně cizí člověk, nebo co jako?!
Od toho dne naše spolupráce pokračovala o mnoho
zdárněji. Byl jsem neustále vyzíván k tomu, abych paní
Zdeně říkal všechno, co by na jejím projevu mohlo být
odrazem vnitřních stavů. Byla sice na několik týdnů
přecitlivělá k této sebereflexi, ale dávalo nám to šanci,
že se skutečně budeme, pro ni samu, hýbat z místa. Co
na této okolnosti bylo dál zajímavé, tak se klientka začínala více rozhlížet kolem sebe. Nebo-li, začala si všímat toho, jak komunikují a chovají se lidé v jejím okolí
a jak tyto projevy mohou, souviset s jejich skutečným,
vnitřním rozpoložením. Taková sebesrovnávání nemusí
být na škodu. Bylo však nutné klientku upozorňovat na
to, že všechno toto zaměření by nám mělo sloužit k
tomu, abychom nehodnotili „psychický stav“ jedinců z
její blízkosti, ale aby se díky těmto postřehům stávala
sebevědomější, laskavější, empatičtější, méně útočnou
ve slovech pronášených směrem k druhým lidem, tedy,
celkově vnímavější k jejich a svým skutečným obtížím.
V tomto nastavení jsme pracovali, až do závěru konzultací. Klientka se, do necelého roku, od těchto událostí
seznámila s novým přítelem a naši spolupráci ukončila.
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Paní Zdena mi po čtvrt roce, kdy se odmlčela, přinesla
tuto sošku Věstonické Venuše, když s přítelem
navštívili brněnský Anthropos. Obsah tohoto
gesta je rovněž čitelný.
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§3. PORUCHA MENTÁLNÍHO VÝVOJE
Vstupuji do areálu psychiatrického pracoviště. Projdu
několika dveřmi a nacházím se na velkém, travnatém
dvoře, který sousedí se vzorně upraveným, menším
parčíkem. Několik pacientů, jednotlivě nebo po dvou, se
tu volně prochází, povídají si, nebo jen tak v tichosti
posedávají. Pojednou za sebou slyším hlas, který mi
sděluje: paní Maruška je ještě kuchyni. Bylo asi půl
druhé. Otáčím se a vidím, jak mne sleduje pár očí, asi
třicetiletého pacienta s pokýváním hlavy směrem k jedněm naproti otevřeným dveřím. Právě od tam vychází
dvě zdravotní sestry s lékařem, zjevně v dobré náladě.
Jak jsem se dovtípil, byla to jídelna s kuchyní, kde se
právě pro celý areál podával oběd. Někteří pacienti tam
měli rovněž přístup a pan František, který mě tam směroval, patřil mezi ně. Co mají dnes dobrého? Otázku
jsem doprovodil zdviženým prstem na důkaz zvědavosti. Pan František se podíval na můj ukazovák a odvětil:
Mě to dneska chutnalo! Bylo mi jasné, že se, asi ze stávajícího menu, víc detailů nedozvím, leda, že bych se s
táckem postavil do fronty. Pan František se mi dál nevěnoval. Byl plně zaměstnán opakováním dvou slov:
Dlaždice, maso, dlaždice, maso…
Byla to krátká dobrovolničina, kterou jsem vykonával v jednom sanatoriu, kam jsem občas dojížděl na
výpomoc. Panu Františkovi jsem se zde věnoval přednostně. Měl vrozenou inteligenční subnormu na úrovni,
kdy celodenní dohled a péči, si takové postižení už vyžadovalo. Vždycky na mně čekával na stejném místě.
Tento rituál se opakoval během každého mého příchodu. Jen s těmi rozdíly, že slova, která si přeříkával byla
pokaždé jiná. Tentokrát souvisela s dobrým řízkem a na
zem spadlým příborem, proto ty dlaždice. Při každém
vyslovení dlaždice se pan František zadrhl u písmene
„…ž…“, které mu směrem k písmenu „…ď…“ působilo
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nemalé potíže, díky kterým jsem mu musel občas utírat
sliny, nebo si někdy tento úkon provedl sám. Celé toto
jeho počínání působilo, až humorně, snaha, kterou k
vyslovení slova dlaždice vyvíjel, se mu potom zúročovala jednoduchostí vyslovení slova maso, z čehož měl radost, kterou projevoval stejně se opakujícím drobným,
trhavým pokyvováním hlavou.
Nechal jsem Františka ještě chvíli této jeho hře, v
níž se ovšem zjevně zlepšoval, abychom v rámci smyslové aktivizace po té pokračovali s tím, co jsem měl,
pro to odpoledne za úkol s ním dělat. Pan František odpoledne spávat nechodil. A tak bylo možné náš společný a zejména můj čas návštěv, volit vcelku bez omezení. Vytahuji provázek. Pan František jej zpozoroval a
hned mě má snahu vést k místu, kde mají nemocniční
prádelnu, kde občas o své vůli, drobně vypomáhá. Při
zahlédnutí rozvěšených svršků v blízkosti okna, uvnitř
místnosti, kde se míhají postavy pracovníků rychle chápu jeho počínání. Zadržuji Františkovo přinucující gesto,
kterým mě má tendenci k prádelně vést a říkám: To
není prádelní šňůra, ale malé námořní lano z lodi na
které se plavili piráti. František se na mě podíval hodně
nedůvěřivě a já pokračuji: chtěl by jste se naučit vázat
nějaké námořní suky? Bezprostředně mi bere provázek
z ruky a začne chvatně dělat smyčku, jako když se zavazuje tkanička u boty. Jenže, tohle mu nešlo, protože
něměl pevný podklad. Vzal jsem tedy provázek, šlápnul
v polovině na něj na zemi a dokončil před ním jeho původní záměr. Jirko, to je dobrý, teď já…! Sedli jsme si
na lavičku a František jen tak z bůh darma dělal jednu
smyčku s přišlápnutým provázkem svojí botou k zemi,
za druhou. Zjevně jej to bavilo. Po chvíli jsem ho vyzval, že mu můžu ukázat zase něco nového. Nechal
provázek ležet na zemi. Když jsem si jej zvedl, udělal
jsem jiný než normální, tedy jeden z námořnických uz33
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lů. Pan František se opět nevěřícně dívá a v jeho pohledu čtu, že jsem mu právě asi hodně znepříjemnil, ba co
víc, ztížil jeho do této chvíle, poklidný život.
Na chvíli jsme „sukování“ přerušili. Povídáme si. Byli
za vámi, Františku, rodiče s bratrem? Dívá se do země
a jen pokrčením ramen dává na jevo, že neví. Jeho situace byla asi následující: narodil se s mentální poruchou. Do školy nikdy nechodil. Nevyrůstal v prostředí
zdravých vrstevníků, ale od mala je střídavě v sanatoriích, a jen občas doma s rodiči a bratrem, kteří zrovna
přehnanou snahou, o tuto nádhernou duši nepřekypují.
Když byl malý, docházelo ze strany otce k občasným
tělesným trestům, které se musely, na udání sousedů
řešit i soudně. Otec si odseděl tři roky. Pan František z
něj měl doposud strach. Sám emoce téměř, jako zpětnou vazbu v interpersonálních vztazích, neprojevoval.
Pokud byl s matkou sám, byly chvíle, kdy se k ní přivinul. Co dodat? Bratr byl značně odtažitý, ale snášel
Františka jako nutnou součást rodinné atmosféry. Několikrát jsem jejich návštěvě byl přítomen, nikdy se se
mnou nebavili, nikdy nechtěli, ohledně chování Františka, v rámci naší spolupráce, žádnou informaci. Balíčky,
co mu brávali, byly plné salámů, paštik, všelijakých
ořechů, nebo sirupů – nic z toho si František nikdy nevzal, všechno rozdal spolupacientům, nebo nechával ležet bez povšimnutí na lavičce, když rodina odešla.
Pokračujeme v rozhovoru: máte jet někam na výlet,
všimnul jsem si oznámení na nástěnce. František bez
váhání na to: pojedeme na hrad, ke králi. Snažím se
udržet linku hovoru: a jak se ten král jmenuje? Odpověď neměla odkladu: František! Šlo z ní udělat jistý obrázek o sobě samém, jakousi podvědomou sebereflexi.
A jaký to vlastně je král, ten král František, je hodný?
Následovalo krátké ticho: on má rád maso a hraje si s
provázkem a dívá se na televizi a maluje a skáče…
34
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S lítostí a s tím, že se vám najednou zatáhne krk
tady nic nenaděláte. Levou rukou zlehka pana Františka
obejmu a nechávám jej, aby si položil hlavu na chvíli na
moje rameno. Hraje si v rukou, prsty michajícími provázkem. Poobědové ticho nemocničního areálu, dalo celé atmosféře neopakovatelný ráz. Sedíme, a jen tak
koukáme před sebe. Začnu si pobrukovat jednoduchou
melodii. Pan František má vysoký sklon k echolálii, takže opakuje po mě. Písnička Skákal pes přes oves jej tak
chytla, že jsem jej musel zbrzďovat, aby nebudil spící
spolupacienty a spolupacientky. Z okna vakoukla hlava
s pohledem směrem k nám, pochopil jsem, že zpěv,
nebude nyní tím nejlepším, co bychom měli dělat. Vstávám a beru Františka za ruku, že půjdeme do nemocničního parku. Nechtělo se mu. Teplo na lavičce, které
podzimní sluníčko babího léta poskytovalo jej natolik
těšilo, že jsem musel od záměru upustit. Udělal jsem
tedy Frntiškovi další, nový suk. Za chvíli jej zvládl bravůrně. Po té, jsem jej vyzval, zda by si vzpoměl na ten
suk s provázkem na zemi, bez otálení udělal to, co jsme
zkoušeli jako první uzel. Pak najednou začal pokračovat
sám a udělal několik uzlů, které utáhl tak, že jsem měl
co dělat, abych je rozvázal. Do toho povídá: bonbony
jsou dobrý. Odvětil jsem: bonbony jsou dobrý. Tato naše filosofická rozprava tím, ale nebyla, zdaleka u konce.
Ty, co šusti nejsou dobrý. František totiž nesnášel, když
se papír přilepil na bonbon a nemohl jej sundat, přeci
jen byly jeho prsty neobratné. Odvětil jsem tedy: bonbony, co šustí mají papír. Papír lepí a bonbon se nedá
cucat. František pokračuje: bonbony, co šustí nejsou
dobrý. Nechtěl jsem se nechat zahanbit, tak nemilosrdně kontruji: bonbony, co šustí mají papír. Papír lepí a
bonbon se nedá cucat. Tato sokratovsko-platónská rozprava nám vydržela asi půl hodiny. Ale dosáhli jsme
posunu, když pan František najednou změní směr na35
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šeho dialektického rozhovoru a prohlásí toto: nebudu
jíst bonbony co šustí. Cítil jsem malé zadostiučinění.
Panu Františkovi byla dopravena myšlenka a sám si k ní
utvořil názor a postoj.
Budu chodit – prohlásil pan František, vstal a pomalu se vydal na okružní „výlet“ parkem. Ledabyle se rozhlížel kolem sebe a bylo v té chvíli možné vyrozumět,
že je v dobré náladě, spokojený se situací, takovou jaká je. Chvílemi se zastavil a úkosem s pohledem do
země monitoroval, zda jsem za ním, ale dostatečně
blízko. Občas jsem potichu zakašlal, abych jej této ostražitosti uchránil a dával na jevo, že jsem stále v dosahu. Veverka, která se pojednou přehnala přes cestu
tuto jeho vnitřní harmonii přerušila. Udělal několik rychlejších kroků směrem k místu, kde se schovala za
strom. Uviděl jsem ji asi tři metry vysoko na opačné
straně kmene, odkud na nás zvědavě vykukovala. Je,
až támhle, a ukazuji rukou směr pohledu, pan František
veverku sice nezahlédl, ale vydal ze sebe dlouhé:
jóóóóóóó… Doprovázím toto malé dobrodružství slovy:
veverky mají také své kamarády, jako vy Františku.
Zastavil se a spustil kanonádu jmen: Honza, Petr, Jirka,
Sabina, Karel, Maruška… Podle všeho jsem tedy byl
mezi nimi, tak mi udělalo dobře, pobývat v této galerii
slavných, kterou uzavírali: …Monika, Slávek, Tomáš a
Tomáš. Musel jsem uznat, že Františkovi jména nikdy
nedělala problém a byl by mi v tomto ohledu asi dobrým rádcem v posluchárně, kde často se jmény našich
studentů selhávám.
V tom ke mně František přistoupí, pevně mne chytí
za předloktí a s velkou silou je svírá. Druhou rukou jej
chytám za rameno a tlakem dělám totéž, i když ne tak
moc, jako on. Celou situaci doprovázím slovy s hlasitějším a rozhodným: Františku, to už stačí, už je to dobré!
Potlačovaný vztek na jeho otce si občas vybíral svůj
36
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moment projevu latentní agrese, kterou v sobě tento
pacient uchovával. Při vyslovování poslední dvojice
jmen, první byl údržbář, který spravoval všechno a
dobře a mezi klienty se cítil oblibě, druhý Tomáš, to bylo jméno Františkova otce. Patrně se v něm fragment
útrpnosti, které na něm v dětství páchal bitím v daný
moment probudil, a tak jeho reakce byla odpovídající
této vnitřní pohnutce. Vše trvalo přibližně pět vteřin.
Jakmile stisk mého předloktí od pana Františka povolil,
několika vstřícnými pohyby po zádech jsem dával na
jevo, že mi to nevadilo, všechno je vpořádku a můžeme
pokračovat dál.
Všechny naše společné aktivity jsem zapisoval a
předával vrchní sestře. Lékař, psychiatr se mnou často
o Františkových obtížích hovořil a na jeho možné „výpady“ jsem byl upozorněn.
Týdny a měsíce rychle ubíhaly a ke mně se dostávaly zprávy, že pan František i přes naše společné pobývání na procházkách, také během míčových her, nebo i
v místnosti, kde jsme skládali kostky, sledovali televizi
a tak podobně, občas s větším důrazem fysicky prosazoval nějaký svůj zájem. Jednou to bylo u večeře, když
se rozčílil kvůli tomu, že dostal studený, místo teplého
čaje, pak kvůli tomu, že spát se ještě nejde a všichni s
ním musí být vzhůru v herní místnosti a nechtěl nikoho
pustit ven, jindy proto, že za spolupacientem přišla
sestra a podle všeho, mu věnovala víc času, než panu
Františkovi. Takto se tedy odvíjely ony stále častější
momenty jeho agresivních projevů (házením věcí na
zem, opakovaným boucháním ruky do zdi, až si přivodil
nepříjemnou a dlouho trvající léčbu bolestivého otoku,
jindy zase spolupacienta odstrčil tak, že upadl, kterému
se jen náhodou nic nestalo). Pan František byl diagnostickou psychiatrickou kategorií o sobě. V podstatě ani
odborníci něvěděli skutečný rozsah jeho intelektových
37
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schopností. Jednou si bez obtíží zapamatoval na poprvé
řadu jmen, jindy skvěle zvládal drobné úkoly (prádelna,
úklid pokoje, oblékání) a z toho, jako by měl naprosté
výpadky schopností (obtížná mluva, ovšem s tím, že
bez větších problémů rozuměl sdělování základních informací na které byl schopen adekvátně reagovat, s čísly nepracoval vůbec, měl fobii z malých prostorů, tudíž
chodil na toaletu pouze v doprovodu a musel neustále
videt, škvírou dveří na postavu, která jej tam doprovázela, neochotně se účastnil společných akcí, v noci se
probouzel z tíživých snů a tak dále).
Vývoj jeho neutěšené situace byl takový, že se pozvolna ztrácel z dosahu k realitě. Stále víc byl uzavřený
a neochotný k jakémukoli kontaktu. Poslední den jsem
jej viděl sedět za oknem v přízemí, kde byla společenská místnost, kdy se na mne, jen ledabyle podíval a jakoby ani nedošel vědomí, že jsem to já, s klidem odvrátil hlavu k činnosti, kterou měl před sebou (myslím, že
to bylo vybarvování) a pokračoval dál. Za dřívějších
okolností se naše setkání odehrávalo úsměvným přitakáním, že budeme opět chvíli pohromadě, někdy dokonce i objetím (stejně jako při loučení), ale tentokrát
už došly okolnosti dál, než jsem mohl ovlivnit, byť jen
svojí fysickou přítomností. Ošetřující lékař tedy ukončil
naši spolupráci, už nebyl prostor k dalšímu přispění z
mé strany a pan František „odcházel“ hlouběji do vlastního světa zapomění na krutý osud, kterého se zjevně
nemohl vystříhat jinak, než popřením všeho, co by mu
bylo jinak i dobrosrdečné okolí ochotno poskytnout.
Přicházím naposledy k panu Františkovy do herny,
mlčky se usazuji naproti němu do hlubokého fotelu. Jen
tak po předchozím pozdravení sleduji, co dělá, a bylo to
vskutku, jeho vždy oblíbené, vymalovávání pastelkami.
Na stůl kladu sáček se slovy: tyhle bonbony nejsou šustivé, tyhle budou dobré… (pan František, se pousmál).
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Někdy si připadáte, že nelze jinak, prostě to, co můžete
poskytnout je jen polovina, ostatní vám není dovoleno…
39
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Nosím v sobě jedinou (tichou) pýchu, a to na všechny
chyby, kterých jsem se dopustil a jejichž
smysl mi bylo dopřáno pochopit

40
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