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Prednáška

Sen s otcom. Bolo to o sexe ?

V. Páleníková

Sen

Asi pred jedným či dvoma rokmi sa mi sníval sen: jedného
dňa zaštrkotali kľúče a došiel otec. Pre všetkých to bolo v po-
riadku, ale ja som povedala

”
nechcem ťa tu, my sme sa so

všetkým vyrovnali“ a on odišiel. A ja som sa o tom sne bála
povedať. A dnes sa mi znovu zdal sen s otcom, ktorý ma veľmi
príjemne naladil. Tancovala som s otcom pred Billou na Ma-
cejko, Macejko . . .

Tento sen bol inšpiráciou pre
”
dosnívanie v dennom sne“

v katatýmne imaginatívnej terapii. Prečo ? Otec tejto 28-
ročnej klientky zomrel pred 12 rokmi na srdcový infarkt,
iba pár mesiacov po maminom psychickom zrútení, keď zis-
tila – či skôr sebe priznala – jeho neveru. Otec klientky bol
policajt, mal stredoškolské vzdelanie a pracoval na krimi-
nálke. Doma bol málo, nevyhýbal sa iným ženám a pravde-
podobne ani alkoholu. Rodinu

”
držal dosť izolovane“, mamu,

ktorá mala iba učňovskú školu, dosť podceňoval, a to sa

”
prenieslo“ i na dcéru. Z jej pohľadu mamu až psychicky tý-
ral. Mama sa však postupom času v terapii javila ako kon-
trolujúca až panovačná, kričala po klientke a mladšom bra-
tovi. K matkinej značnej podráždenosti treba ešte prirátať
emočné vydieranie a vyhrážanie typu:

”
veď ja tu byť nemu-

sím, ja môžem aj odísť“. Vlastne klientka ma vyhľadala kvôli
tomuto trýznivému pocitu, ktorý mala po rozchode s priate-
ľom. Žila pre ten vzťah. Po rozchode 4 dni plakala a cítila sa,
ako keď sa jej matka vyhrážala. Čím to ? Že ju nechá samu,
že si snáď i niečo urobí ? Treba ešte spomenúť, že klientka
prišla prvý raz na terapiu takmer pred 4 rokmi, keď predtým
chodil na terapiu jej brat po pokuse o samovraždu predáv-
kovaním sa liekmi. Išlo uňho o neúspech hneď na začiatku
vysokoškolského štúdia, o ktoré vlastne ani nemal veľký zá-
ujem. Krátko po tomto si však našiel dievča, na ktoré je
dodnes veľmi viazaný a odsťahoval sa od matky. Klientka
nedávno ukončila magisterské štúdium, je slobodná, žije za-
tiaľ s matkou. Má veľmi živú, temperamentnú povahu. Sama
o sebe povedala:

”
som taká hyperaktívna až občas rádioak-

tívna“. Mávala časté konflikty v práci, niekoľkokrát preto za-
mestnanie zmenila. I s matkou mávali veľmi často konflikty.
Od detstva sa cítila veľmi zranená, keď jej matka v hádke
hovorila, že je ako jej otec, na ktorého sa neustále sťažovala.

Adresa: OKP FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,
Antolská 11, 857 01 Bratislava, Slovensko

Otec, keď ešte žil, klientku tiež kritizoval, že je nepraktická,
nerozumná a nemala by žiť v oblakoch. Klientka tak tú-
žila po pozitívnom prijatí, že sa i v druhom nevydarenom
vzťahu stále ešte prehnane prispôsobovala. Je takmer ne-
pochopiteľné, že zároveň ctila pravidlo, že ten, kto najviac
kričí, najviac získa. A teraz to príde. Ako dosnívala sen ?

Pri bdelom návrate do sna
”
zjavilo sa najprv oko. Oko,

ktoré sa pomaly otvára a zatvára. Oči a konské hlavy. Kôň.
Jednofarebne, nakreslený perom. Potom iba oko. Otvára sa
a zatvára. Kôň je krásny, milý, láskavý, iba detail toho oka“.
Pri ponuke, že by sa tam mohlo niečo udiať, vstupuje do
obrazu

”
ruža“. Je modrá. Je to puk. Otvára sa. To je prí-

jemné, v rukách, v dlaniach. Zrazu tam lieta malá bosorka,
a tá je farebná. Možno ako dieťa by som sa jej bála, ale teraz
viem, že je neškodná. Ostrý nos, špicatá brada, žmurká po
mne. Nie som s ňou v kontakte, len vidím ako prelieta predo
mnou. A je tam otec. Keď sa sústredím, nevidím jeho tvár,
je tam len ako, ako osobnosť. Stojím na parkovisku, ľudí
je viac, niekoľkokrát sme sa stretli. A jedno ráno už spolu
tancujeme. Je to nejasné, nejaký valčík. Otec nevedel tanco-
vať a nerád tancoval. Ale tancujeme a vnímam ho viac ako
muža. Akoby sme boli na jednej lodi, dotýkame sa, tancu-
jeme. Je to príjemné, vedieme rozhovor. Pýtam sa ho na ne-
jaké veci, ale neviem aké. Je to také neutrálne, som ale rada,
že ho vidím. On je spokojný, že sa ho pýtam. Atmosféra je
priateľská, vrelá, vrúcna. Odpojíme sa a zase sa stretneme.
Robíme tanečné figúry. Je spokojný, pyšný, aká som, prišiel
ma skontrolovať. (Podporujem dopriať si v kontakte všetko,
čo klientka potrebuje). To jeho

”
som spokojný“ je fajn. Už

to nie je také dôležité, nestojí a nepadá na tom život – teší
ho, že som silná. A sebestačná. Nie som na jeho hodnotení
závislá. Páči sa mu to, možno je i trošku prekvapený. My si
tancujeme uprostred parkoviska. A tí ostatní okolo. Cítim sa
taká oslobodená, taká ľahká v tvári. Taká rozšantená sa cí-
tim celá. Už aj v rukách, v nohách, ako keď baletka tancuje
a vznáša sa. Chvíľu tancujeme a chvíľu akoby ma kolísal.
(Podporujem klientku, aby si dopriala ten pocit, ako keď
ešte otec ju mohol na rukách kolísať).

”
A cítim sa ako dieťa.

Ale s vedomím, že ja som mu to dovolila. Vychutnávam si
to. Cítim ako to vchádza do každej bunky, tá pohoda, tá
radosť. Začali sme sa bozkávať. A je to divné, jazýčkovú, je
to podivné, ale nie je to nepríjemné.“ V mysli mi prebehlo

”
nemala by si“, ale mne sa to páči.

”
Je to akoby som sa ne-
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bozkávala s ním ja, ale niekto iný vo mne. Už zase decentne
tancujeme. Flirtujem s otcom, už nie je tým bohom, tým
otcom – ochrancom.“ (Klientke ponúkam vysvetlenie, že je
v oidipovskom štádiu.) A sen pokračuje: on je si vedomý, že
je to hra. Vie, že sa hráme a vie, že nebudú prekročené (hra-
nice). Mračíme sa, ako pri hre, pohľady, konverzačné, sme
v tejto rovine. Už tancujeme tango, mám môj vek, je to skôr
vášnivý tanec, vášnivý, ale nie sexualita. (Iba parafrázujem:

”
hej, je to hra“ a

”
kľudne si doprajte tango. Vášnivé, ako má

byť.“) A – už do valčíku. Taký ten Viedenský, na Dunaji. Je
to príjemné, mám to rada, relax. Otec je zrazu šedivý. A vy-
zerá ako cár z ruskej rozprávky. Už to nie je otec, mám pocit,
že už je aj nižší ako ja. Mal dva metre a teraz je až šťúply,
niekam sa mi stráca, vidím nakreslené bábätko. Naskočil mi
do toho iný obraz a stráca sa mi jeden aj druhý. Vidím niečo
oblé, neidentifikovateľné, obraz sa celkom stratil. Ale nebola
som smutná ani melancholická. (Ponúkam ešte možnosť sa
poďakovať a rozlúčiť sa.) Nemám rada lúčenie. Neviem sa
lúčiť. Ale tentokrát som to vyriešila veľmi príjemne. Otec
ma objal a ja som sa k nemu túlila. Objala som ho silne. Bol
to úžasný pocit, plný lásky a naplnenia. Nebolo treba slov.

Z celej imaginácie si najviac spomínam na objatie, v kto-
rom sme tancovali. A hudbu, ktorá mi znela v ušiach. Boli
sme takí . . . – taký zosynchronizovaný pár. Počas tanca sme
viedli konverzáciu, ale za slovami boli ďalšie významy, kto-
rým sme obaja rozumeli. Aj náš tanec bol spôsobom reči.
Čo k tomu dodať ? Elektrin komplex bol vyriešený ? A zá-

hada psychosexuálneho vývoja ? To neznáme, erotické, bolo
identifikované, v hre na otcovu partnerku skúsené a objavené
aj s hranicami. A na túto skúsenosť sa musel objaviť

”
niekto

iný vo mne“. Dá sa takto predstaviť si to bozkávanie, aké
môže byť príjemné. Len sa treba vžiť do toho, že je to nie-
kto iný, kto to s otcom môže. A to, čo by pri inceste viedlo
k disociácii a snáď až k rozpadu a vzniku ďalšej identity, je
tu zdravo integrované.
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