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Kouzlo v páté provincii
Je to mezi mnou, jí, vámi a vašimi dvěma imaginárními přáteli
A co bylo divné, že byly doby, kdy jsem nevěděl, jestli věci, které 
jsem viděl byly reálné anebo jsem si je představoval. Zdálo se mi, 
že to je život na hranici mezi fantazií a realitou.
Friel (1994, s. 58)
Irsko má dlouhou vypravěčskou tradici. Vzhledem k určitým 
historickým a zeměpisným důvodům tato praxe přežila jako skvělá 
výhoda z dob rané keltské civilizace. Spolu s kolonizací byla třída 
pábitelů, básníků a muzikantů rozprášena a irský jazyk jako takový 
postupně z velké části zmizel. Co v kultuře přežilo, je velká 
citlivost pro vyprávění příběhů a mnohovýznamovost jazyka, zřetelná 
v přemíře dvoj- smyslů, nadsázek a kliček. Hovorový jazyk se ohýbá 
pod tíhou svého vlastního projevu a podrobuje se, kdekoli je to 
možné, poetické ne- vázanosti.
Příběh, který vyprávíme, se drží této tradice. Je to příběh, který 
existuje v oné "hraniční oblasti" mezi mýtem a realitou, vyprávěný a 
po- slouchaný jako "realita". Hovořící osoby jsou "Paddy" a 
"Molly" (mladý pár žádající o pomoc) a začínající systemický tým 
(autoři a Philip Kearney). Manželský pár líčí fatalistickou vizi 
založenou na odkazu "šílenství" a sebevraždy, proti kterému oni 
staví zoufalou ostražitost a izolaci. Tým jako obecenstvo je silně 
vtažen do jejich příběhu a ztělesňuje dilema témat mýtu a reality, 
spojení a izolace. Obava z nákazy byla hlavním bodem osudu, kterému 
chtěli Molly a Paddy uniknout. Metamorfóza,1 je jejich unikátní 
úniková cesta, poskytující jim možnost zůstat mimo sociální kontakt 
a ovládnout nakažlivé šílenství odtažením se od rodinné linie.
Izolace od ocejchovaného domova se stala místem pro jejich 
jedinečnou metamorfózu. Tým se pokoušel o vlastní metamorfózu z 
lineární- 1 Metamorfóza se vztahuje ke změně formy ať magického nebo 
přirozeného vývoje.
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ho světa individualismu ke sdílené mysli systemického týmu. Na 
rozdíl od našeho páru jsme v duchu viděli, že náš pokus reflexivně 
spojit životní příběh klientů s našimi osobními reakcemi na něj a na 
ně samotné může být jakési měřítko této metamorfózy. Podle 
Milánského modelu (Hoffman, 1981; Palazzoli, Boscolo, Cecchin & 
Prata, 1980), bylo naším cílem ukázat na procesy a praktiky, které 
systemický po- hled umožňuje reflektovat.
Nic nás nepřipravilo na cestu, na kterou jsme se vydávali při tomto 
hledání identity týmu. Zahrnutí Paddyho a Molly do našeho hledání je 
vedlo ke zkoumání obzvláště jedné z možností. Podle ní jakési 
nevlídné posluchačstvo potvrdilo jejich „borderline“2 status a 
doporučilo jim stálou léčbu. Kolegiální obecenstvo na systemickém 



poli vedlo k poznání, že obrys našeho příběhu byl napojen na jejich, 
byla to hra reakcí v ohroženém prostoru. Zpočátku nás označení 
„borderline“ rozčilovalo. Zde si však půjčíme výraz a zveme Vás, 
čtenáře, ke vstupu do této hraniční (“borderline”) krajiny spolu s 
námi. Tento příběh je naše roz-pomenutí se3 a pře-vyprávění naší 
vlastní účasti. Přepisy ze sessí dají čtenáři příležitost umístit 
sebe jako publikum při klinickém setkání a trochu ochutnat moc 
původního vyprávění. Dialog ve výňatcích ilu- struje model páté 
provincie, který jsme (ICM, NO’RB a Philip Kearney) vyvíjeli od r.
1981. Nyní je tento tým nazýván jako Sdružení páté provincie.
Stín ztráty
Některé události vrhají dlouhé stíny. Předčasná smrt určitě. 
Sebevražda někoho blízkého uvede člověka do obrovského zmatku a 
úzkosti, až za hranice očekávání a představivosti. Člověk je 
vystaven takovým otázkám jako: Je to poslední výkřik do tváře 
lhostejného života nebo poslední risk vedený vírou v další záchranu? 
Jak smrt buduje svůj příbytek v naší mysli, spojuje mezery v paměti 
do nestálého porozumění. Zmatek a potupa jsou často kamuflovány 
posedlostí hledat důvody proč a snahou zaplašit nedůvěru. Smyslem 
těchto vysvětlení je utišit a
2 Borderline se v tomto případě vztahuje k diagnostickému kritériu 
vzhledem ke čtvrté edici Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (Americká Psychiatrická Asociace, 1994). 3 Pomlčky jsou 
používány ke zdůraznění vícevýznamovosti slov.
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vytlačit onu událost, ukrýt ji z pohledu běžných dní v našem životě. 
Toto uznávané společenské vědění se stává imunizujícím faktorem, za- 
tlačujícím strach ponechaný v jeho vlastní brázdě. Ale můžeme být 
tak snadno imunizováni racionálními vysvětleními? Strach je velkým 
pohonem pro představivost a obrat banálního a běžného do nejasných 
tušení a předpovědí.
Smrt naší kolegyně byla mrakem, který zatemnil naše rozhodnutí 
zformovat tým. Nyní, po čase, se stala prodlouženým měnícím se 
stínem, který nás sleduje, předchází, vznáší se nad námi a ovlivňuje 
naši existenci jako profesionální skupiny. Stahuje nás to zpátky do 
našich za- čátků a ukládá náš vývoj do stínu této události. Její 
smrt, naše vlastní prvotní a křehké formování týmu a experimentální 
klinická práce společně rezonují v osudné souvislosti. Bylo to, jako 
když motiv škodlivé nákazy prorazí neočekávaně z rámce klinické 
situace do našeho profesionálního systému. Ptali jsme se sami sebe 
znovu a znovu, jak nám to mohlo uniknout? Co bylo ta zvláštní souhra 
náhod, které při- cházely jedna za druhou a předpovídaly neviděnou 
smrt? Nyní se zdá, že v tomto světě plném nejasných významů události 
splývaly v jem- né, přízračné síti jako znamení. Pevná místa a 
zábradlí už nebyly v dohledu v této “hraniční zemi”. Naše potřeba 
vynalézat hravá spojení byla rozbita. Když jsme si připomněli naše 
rozhovory s Molly a Paddym, dělící se s námi o strašidelné obrysy 
generačního vývoje, před- stavili jsme si tam vložené varování, 
značku, říkající, že je ve vzduchu nějaké nebezpečí. Ale na poprvé 
jsme naslouchali bez porozumění. Neutvořili jsme si spojení, neboť 
jsme se mimo jiné pokoušeli zmírnit náš vlastní strach z toho, co se 
může stát, když příběh Paddyho a Molly zveřejníme. Tento příběh je 
poznamenán naší bojácností. “Nikdo tu nemusí umřít.” Slova byla 



zábavou, legrační věcí k ohýbání a tvarování do nehmotného 
podivínství. Zdálo se, že příběh bude pouze jako volně plující 
expozice zbavená jakékoli podstaty. Bohužel jsme ale zjistili, že 
některé příběhy mají kořeny a větve. Jsou to spirituální znaky 
krajině, které si žádají naši pozornost a reflexi.
Osud Paddyho a Molly
Nejspíš to bylo Paddyho chování, které nás vedlo do fantastické 
krajiny. Paddy přímo ztělesňoval dvojaký irský postoj k životu – 
směsici
4
komična (Hederman & Kearney, 1977) a jistoty předurčení. Paddy řekl, 
že my, tým jsme byli jejich “poslední naděje”. I přes jeho vlastní 
úsilí a nesčetné profesionální pokusy po dobu delší než tři roky 
nemohla být Molly, jeho mladá žena, vyléčena. “Můžete to vidět sami, 
ona je malá a roztomilá, ale pořád se zlobí.” Avšak byl spolehlivě 
lhostejný ke snaze profesionálů pomoci Molly vzepřít se jeho 
“lepšímu” úsudku. Když byla v nemocnici, kde se někdy cítila lépe, 
naléhavě žádal o její návrat domů. Během poslední hospitalizace, 
která před- cházela jejich doporučení k nám, prozradila Molly v 
neobvyklém uvolnění obezřetnosti mladému zaměstnanci, že její manžel 
“ji doháněl k šílenství”. Toto drobný úlet vyvolal dostatečný zmatek 
ohledně její diagnózy a katapultoval Paddyho a Molly do manželské 
terapie. Paddyho postoj k manželství byl nejasný od samého začátku. 
Byl více než cokoli jiného překvapen, když Molly akceptovala jeho 
bezsta- rostný návrh. Molly doufala, že život s Paddym bude jejím 
únikem z hranic „příliš chráněného“ dětství. I když bylo její 
těhotenství po- tvrzeno, Paddy nevěděl o dni porodu. Porodnice ho 
nakonec našla a přemluvila ho, aby šel navštívit svoji ženu a 
novorozenou dceru. Jako syn své matky, nebyl nikdy na pochybách o 
synovském spojení a byl k ní přitahován tím těsněji, čím byla 
nešťastnější a zmatenější. Po opuštění pijícího partnera strávila 
matka dlouhé období v psychiatrické léčebně a udržovala své děti v 
nervózní pozornosti. Tak jako ostatní sourozenci, i Paddy podlehl – 
pod vlivem strachu z odloučení, trvajícího již od dětství – 
zarážejícímu požadavku pokračování těsného spo- jení s matkou, nyní 
existujícím v rámci jejího “šílenství”. Tato „bláznivá 
žena“ (Paddyho matka) svoje děti uctívala, ale malou Molly za- psala 
do seznamu nepřátel. Různými způsoby, hlavně po telefonu, častovala 
Molly obscénními nadávkami a obviněními. Zmatený Paddy pochyboval o 
Mollyině verzi.
Paddyho matka zemřela již tři dny předtím, než došlo k poplachu. 
Ironií osudu to byla Molly, kdo souhlasil s identifikací 
rozkládajícího se těla, protože nikdo z rodiny, včetně Paddyho, 
nebyl schopen se tohoto úkolu ujmout. Tato těžká zkouška potvrdila 
Mollyinu ambivalentní účast při tragických událostech a jejich 
následcích. Nic v jejím životě ji nepřipravilo na ten den. Tato 
tragédie ji změnila a nadále ji zane- chala na pochybách o jejím 
vlastním duševním zdraví. Paddy se nemohl zdržet přesvědčení, že 
Molly “převzala” matčin osud „být
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legrační“.
Když jsme se s Paddym a Molly poprvé setkali, byla mezi nimi nějaká 
velká, tragická porucha. Vypadalo to, že jsou odsouzeni k exilu, 
izo- laci a utrpení. Odhalili před námi příběh jakoby zakletý 



archetypálními obavami z šílenství, izolace a předtuch smrti. Tento 
příběh byl vázán k rodinné linii, popsané Paddym jako „královská a 
šílená“. Byl to rod, ve kterém byly šílenství a sebevražda jako 
následek porodu předávány po tři generace. Naše počáteční dilema 
bylo, zda-li odolat nebo vstoupit do tohoto nebezpečného prostoru? 
Vstoupili jsme v na- ději, že my i oni budeme schopni opustit naše 
keltské dědictví pověrčivosti. Ale pověry mají hluboké a trvalé 
kořeny nesnadno odstrani- telné v časech krizí. Útočné požadavky 
racionálních vysvětlení nemohou tak snadno zničit silnou afektivní 
mytologii. Být otevřený a citově sladěný s jejich příběhem požaduje, 
aby se tým posunul za hranice psychiatrických popisů. Paddy 
popisoval Mollyinu bojácnou předpoja- tost takto: „Ne, nemyslel jsem 
si, že je blázen. Osobně jsem si myslel, že by se jednoho rána 
vzbudila a její mysl by zaklapla. Myslel jsem si, že by v té chvíli 
věděla, že se nestará o to, jestli chce žít nebo zemřít.“
Tato poznámka, náhle tak nejistá, nabízela proměnu jako zásadní 
předpoklad. V Paddyho popisu, byl Mollyin invalidní stav jakási 
křehkost, dispozice k nenadálému zlomu. Šílenství a duševní zdraví, 
život a smrt zde byly mnohými příležitostmi dilemat či zlomů toho, 
jak to bylo v lidské zkušenosti. Molly nebyla dosud šílená, ale 
Paddyho posedlost dohlížet na její pohyby, její obličejová gesta a 
její ko- mentáře sloužila jako měřítka, podle kterých poznával 
okamžik příchodu šílenství. Molly se jevila jako chameleón, stala se 
dědicem Pad- dyho osudu. Duševní zdraví a šílenství existují spolu a 
lehce přecházejí jedno v druhé. Jako jeho babička, matka a sestra, 
také Molly se po porodu „stala legrační“. V našem pokračování tohoto 
příběhu se náš model páté provincie stal dvojím: naší životní linií 
a naším průvodcem.
Dva keltské mýty: Pátá provincie a Děti krále Lira
V naší týmové práci používáme metaforu páté provincie jako označení 
naší systemické praxe. Ve slovech naší první ženy presidentky,
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Mary Robinson, je pátá provincie symbolem pro ono „místo v každém z 
nás, které je otevřeno druhým“ (Robinson, 1990). Nicméně je to sága 
o „Dětech krále Lira“ která je alegorií pro náš raný vývoj. Příběh o 
dětech Lira je jednou ze tří slavných keltských ság, která je nyní 
nazývána „Tři žaly Erina“ (Jacobs, 1972). Metamorfóza, keltská touha 
a víra ve změnu podstaty je základním motivem hry, ve které jsou 
vyjádřena dramata vyhnanství a izolace. Pověst popisuje osud čtyř 
dětí mořského boha Lira, které byly zaklety kouzlem jejich závistivé 
ne- vlastní matky, Aoife. Kouzlo je proměnilo v labutě, mluvící 
lidskou řečí a uvrhlo je do vyhnanství na dobu 900 let. Za odplatu 
král Lir proměnil svou ženu Aoife navěky v démona vzduchu. Utrpení 
těchto čtyř dětí není smrtí, ale takovéto vyhnanství z lidského rodu 
přesahuje představitelné rozpětí lidského života. V křesťanském 
převyprávění ságy se děti nakonec navracejí do lidské podoby a k 
nevyhnutelné smr- telnosti s nárokem na vykoupení a duchovní život 
po smrti.
Model páté provincie4
Model páté provincie (fifth province approach) získal svůj název ze 
starého keltského mýtu a svoji orientaci od dvou irských filozofů, 
kte- rými jsou Richard Kearney a Mark P. Hederman. (Hederman, 1985; 
Hederman & Kearney, 1977; Kearney, 1990).
Pátá provincie možná existovala, možná ne. Je mnoho verzí. Někdo 



říká, že to bylo fiktivní místo, provincie představ a možností, cosi 
ještě jiného, než čtyři zeměpisné provincie, které vytvářejí Irsko 
dnešních dnů. Jiný příběh ukládá pátou provincii do středu Irska, 
tam, kde se zbývající čtyři provincie stýkaly. Na tomto místě se 
scházeli králové a vojevůdci, aby zde přijímali rady a řešili 
konflikty prostřednictvím hovorů s Druidy5. Dnes zůstala pouze stopa 
páté provincie v pověsti a v irském jazyce, kde slovo provincie, 
cuaige znamená pátý.
Tak či onak, v pracích Hedermana a Kearneyho pátá provincie 
představuje dis-pozici mezi různými příležitostmi. V naší vlastní 
práci jsme použili pověst o páté provincii jako metaforu pro proces 
přisvojování si sociálních a jazykových domén, které jsou navzájem 
ambivalentní
4 V orig. A Fifth Province Approach (pozn. překl.)
5 Druidové byli keltští kněží, věštci a kouzelníci ve starém Irsku.
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a dvojznačné, protichůdné a kontrastní.
Spolu s vírou v jazyk a vyprávění příběhů nás metafora o páté 
provincii vede k představě mnohoznačného dialogického pole 
vytvořeného na základě převypravování a znovuobjevování mnoha 
různých, protikladných a často konfliktních příběhů... Některé z 
nich vypadají jako by měly větší sociální váhu a naopak – okrajový 
příběh je vždy náchylný k vytracení a zmlknutí. Paradoxně, v neroz-
poznaných výsadních nebo dominantních příbězích (např. o mentálním 
zdraví v daném čase a společnosti) je větší nebezpečí, že 
vypravování okrajových příběhů (např. o šílenství) bude dále 
diskvalifikováno. Nejlepším příkladem je, když se vyšetřování 
mentálního stavu děje v osobním zájmu. Abychom si pomohli v 
konstruování a dekonstruování příběhů v klinických setkáních, 
navrhli jsme čtyřcestné schéma, které nazýváme “di- amanty” (viz 
obr. 1).
Tato diamantová forma zobrazuje dvě osy tématických dvojic, které si 
vzdorují a zároveň jsou ve vztahu. Tento diamant re-prezentuje 
doménu spojení, kde mohou být rozdílné představy, city a projevy 
chování spojovány dohromady v kreativním napětí „to i ono“, spíše 
než rozděleny do dvou skupin „buď-anebo“. Napětí vzniklé v tomto 
vzájemném srovnání lze popsat jako „spojení sil k pochopení“ (Le 
Bro- cquy, 1981, str.136), které zabraňuje přechodu k přehnaným 
požadavkům. V naší konstrukci je vytvořeno fórum pro vyprávění a 
svědectví o odlišných a konfliktních příbězích.
Svobodná hra kontradikcí zabrání – cestou jejich vypracování a 
nadsázky – předčasnému zajetí v neslučitelných elementech (např. 
mýtus a realita) řešení. Stanoviska hovořících stran jsou 
vypracována ne jako koncové body, ale jako zpětně spojené elementy, 
nyní transfor- mované v jejich vlastní, nadsazenou srážku. Tento 
princip je sugestivní nabídkou k vidění lingvistických souvislostí. 
Nicméně tohle je jen část obrázku. Diagram také re-prezentuje oslavu 
otevřenosti vůči rozporu a neshodě. Je to jako dříve “ne-místo” 
konsensuální ne- jednotnosti. Následující přepis našich 10 setkání s 
Paddym a Molly zdůrazňuje narativně-dialogický model, v němž byla 
Milánská syste- mická metoda rozšířena o aspekty, které nazýváme 
vzájemné srovnávání, roz-pomínání, dotazování v extrémech a 
ambivalentní dis-pozice
8



(Colgan, 1991; Hydén & McCarthy, 1994).
Vzájemné srovnávání
Vzájemné srovnávání odkazuje na poznávací, citový a logický proces 
dávající dohromady kontrastní a opačná témata. To je prováděno 
vstupováním týmu a kladením otázek či výroků podporujících opačný 
pohled společně s dotazováním se na tyto opačné pohledy. Diamant nám 
pomáhá při vizualizování, konstruování, dekonstruování a vzájemném 
srovnávání protikladných a opačných pohledů.
Roz-pomínání
Roz-pomínání zahrnuje emocionální a imaginativní reakce terapeutů a 
klientů, hlediska různých účastníků v představách ostatních účastní- 
ků a ukazuje další možnosti např. z pohledu nevyslovených či 
opomenutých témat.
Ptaní se na extrémy
Tyto otázky vyvolávají výrazné odhalení logických vzorců účastníků 
konverzačního systému. Je to metoda, které pomáhá dovést proti- 
chůdné názory do extrémů v rámci jejich vlastní logiky.
Ambivalentní dis-pozice
Ambivalentní dis-pozice se týká terapeutického postoje, který drží 
pohromadě kontrastní, opačné a/nebo rozporné názory/pozice. Může být 
vytvořena pomocí otázek, které vzájemně srovnávají opaky a současně 
tolerují v představách opačné názory bez pokusů o dosažení 
ukvapeného objasnění anebo závěru. Spíše se ukazuje, a to byla naše 
zkušenost, že řešení se v tom, co je uvnitř protkáno vzájemným
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srovnáváním příběhů a jejich nadsázkou, objevují sama. Vycházejí 
najevo „pod kohosi rukama a ne kvůli nim“ (Le Brocquy, 1981, str.
146).
„Poslouchá tam někdo?“
Otázku, vystihující způsob popisovaný v tomto článku, si položil 
Paddy sám:
Paddy: “Zabýval se jí mladý doktor. Mluvil se mnou asi hodinu a jen 
řekl, „pokračujte“. Dobře, kdyby mi býval kladl otázky, mohl jsem mu 
to vysvětlit lépe, ale zdánlivě vypadal docela spokojený. Utvořil si 
z toho, jak jsem se snažil sebe sama vyjádřit, svůj vlastní názor. 
Pokoušel jsem se vyjádřit, jak jsem nejlépe mohl, ale kdyby vám 
někdo položil řekněme dvacet otázek, neříkám, že by to byly ty pravé 
otázky, ale mohli byste se propracovat o něco dále v tom, co se 
pokoušíte říci. Ale k tomu abyste skutečně o tom mluvili, jsou 
potřeba otáz- ky. Pro mě to bylo těžké, ne mluvit, ale vyjádřit sebe 
sama lépe pouhým „pokračováním v hovoru.“
Tady se zdá, že Paddy vyvolává formální dialogický proces 
Sokratovského dotazování jako jednu z cest k narušení uzavřeného 
monolo- gického vyprávění beze svědků. Vlastně je pravděpodobné, že 
taková slova v ústech Paddyho byla významným projevem, který 
okouzlil tým a změnil jej v živé publikum. Jako mluvčí za tým se 
jeden z nás (NO ́RB) dal do takového kouzelnického postupu s Paddym a 
Molly.
„Znáte ten příběh?“
Jako dlouhodobý ochránce své milované matky zůstává Paddy rozpolcen 
mezi dvěma úděly: buď nešťastným manželstvím anebo ne- šťastným 
osudem po porodu. Paddy byl mladší dítě.
NOLLAIG: (k Paddymu) Znáte ten příběh?
PADDY: Vlastně, existuje tak mnoho verzí tohoto příběhu, že vlastně 



nevíte, která je ta pravá.
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MOLLY: Slyšíte jednu věc ze strany jedné a jinou ze stany druhé...
PADDY: (současně dokončuje Mollyinu větu)... jinou z druhé strany. 
Víte, můj otec říkal, že moje matka je blázen a ona říkala, že on je 
blázen.
NOLLAIG: Ano, tak tam byly nějaké pochyby o tom, zda každý nebo oba 
byli blázniví.
PADDY: (směje se) Vlastně... oba mezi sebou navzájem.
NOLLAIG: Jak to vidíte vy, kdo byl ten blázen?
PADDY: Vlastně, má maminka spáchala sebevraždu.
NOLLAIG: Ano.
PADDY: A já bych řekl, že všechno neštěstí, kterému jí můj otec 
vystavil, že . . . ale on si spočítal, že po druhém nebo třetím 
dítěti moje ma- minka zlegračněla.
Publikum je nyní na místě (Na řadě?). Vítaje otázky, Paddy začíná 
vyprávět příběh. Jeho matka se zabila. V jeho mysli je to tragický a 
ne- zvratný důkaz pro obžalobu jeho otce. Jak stále chrání svou 
matku, vypráví o své babičce, která byla strůjcem oddělení dětí od 
jejich rodi- čů. Pokračuje s podrobným líčením, jak byli jako děti 
posláni do náhradní péče, když se matka “zbláznila“ a otec byl pryč. 
Ptaní se na extrémy vede k objasnění role této příliš nadsazeně 
popisované babičky a témata o šílenství jsou vzájemně srovnávána s 
tématy o špatnostech.
„Byla prostě starej poděs“
NOLLAIG: Kdo rozhodl, aby děti byly poslány do péče? PADDY: Moje 
maminka.
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NOLLAIG: Vaše maminka. A kdo jí pomohl učinit toto rozhodnutí? 
PADDY: Moje babička, ale to byl vždycky starej poděs6.
(Paddy a Molly se smáli a naklonili se k sobě. Paddy vypadal 
potěšen.) NOLLAIG: (k Molly) Znáš ji?
PADDY: Ne. Je mrtvá, Bůh ví, co činí (dívajíce se vzhůru). Díky Bohu 
a doufám, že tam zůstane. NOLLAIG: Je zde nějaká šance, že by se 
mohla vrátit?
PADDY: Ne. Stejně ji nechci v žádném případě vidět. (stále se směje)
NOLLAIG: (k Molly) Slyšela jste to předtím, že babička byla starej 
poděs?
MOLLY: (smějící se) Jo, jasně.
NOLLAIG: Takže tahle babička nějak ovlivnila vaší matku aby poslala 
vás děti pryč?
PADDY: (zvedá ruce a modlí se) Ano, vidíte, co všechno se 
ukázalo . . . byla to srážka dvou rodin.
(Paddyho vlastní babička je tu citována jako ústřední postava 
zlomyslnosti. Nicméně, takové hypotetické ovlivnění rodu vypadá 
nedosta- tečně pro vysvětlení, jak Paddy postupuje, aby utvořil 
souvislosti mezi dvěma významnými sémantickými doménami – šílenstvím 
a špatností. To odráží nejenom jeho zkušenost z manželství jako 
války klanů, ale rovněž jeho gramotnost v širokém poli sémiotiky. 
Šílenství se nyní v dotazování, které sleduje mýtus, těší 
královskému obdivu.)
„Možná je to pravda“: Víc královský než šílený?
PADDY: Všichni z matčiny rodiny byli šílení. Mohl bych vám vyprávět 
příběhy o tom, co dělali. Je to neuvěřitelné.



6 V orig. auld [old] jinnet, což je kříženec – samice – koně a osla. 
(pozn. překl.)
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NOLLAIG: Šílení nějak zvláštně, nebo jen tak šílení?
PADDY: Jedna z matčiných sester byla prodána muži do manželství za 
třicet šilinků.
NOLLAIG: Třicet kousků stříbra.
PADDY: Ano, a další z nich, například, zavolal a řekl že jeho žena 
je mrtvá. (Molly se směje.) Všichni šli na pohřeb a ona otevřela 
dveře... MOLLY: (smějící se) Ježíši, oni byli opravdu blázniví. Ale 
na druhé straně se neustále hádali.
NOLLAIG: Byli to jen drsani, ech?
PADDY: Rváči, jo.
NOLLAIG: Ale vy si myslíte, že rodina vaší matky byla šílená?
PADDY: Ach, ano věci, které dělali. Všichni si mysleli, že jsou něco 
zvláštního. Všichni si na sebe dali cedulky nějakých vysoce posta- 
vených, kterými nebyli. (Paddy a Molly se smějí.)
NOLLAIG: Jako by všichni byli hrabata a hraběnky, králové a 
královny?
MOLLY: Ach, ano.
PADDY: Ano. Jako by v nich proudila modrá krev.
NOLLAIG: A odkud se ta urozenost brala?
PADDY: Já nevím. Z Francie nebo někde.
MOLLY: Z babiččiny strany.
NOLLAIG: Francie? Mysleli, že byli potomky z francouzské linie?
PADDY: Z francouzské linie urozenosti.
MOLLY: Urozenosti.
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NOLLAIG: Samozřejmě. Možná je to pravda?
PADDY: Právě, to je ten problém . . . Já tomu věřil a pak . . . 
(Všichni se smějí.)
MOLLY: (naklání se k Nollaig) Přesvědčila jsem ho, aby tomu nevěřil.
NOLLAIG: Jaká hanba.
PADDY: . . . a pak teta z otcovy strany jednoho dne otočila a řekla: 
„Jo, byla, byla to královnička Ryan,“ z Annalivianských Usedlostí 
[fik- tivní území chudých ve vnitřním městě] a tak nevím. (Všichni 
se smějí.)
MOLLY: Imelda a Philip se musí na druhé straně hrozně smát [za 
zrcadlem].
NOLLAIG: Možná je to pravdivý příběh. Možná tito lidé byli z 
královské krve, která nebyla uznána. Myslím to vážně . . .
MOLLY: (směje se hlučně) Nemyslela jsem si, že se dnes tak dobře 
zasměju.
NOLLAIG: Mohl by to být pravdivý příběh.
PADDY: Tedy, nejsem si tím tak jist jestli je, ale to nevadí, 
stejně. Nevím jak jsme se k tomu dostali.
NOLLAIG: Mohli prchnout z Francie v době revoluce nebo tak něco. 
(Molly pokračuje ve smíchu.)
(Paddy podává s komickým nádechem další důkazy o šílenství, které ho 
obklopovalo. Královský odkaz, jakkoli je nejednoznačný a ob- sahuje 
riziko, vytváří jednu část šalebného rozmlouvání. S vědomím tohoto 
dilematu Nollaig vstoupila dovnitř. Ve vzájemném srovnávání 
mytologie s realitou pomocí ptaní se na extrémy se fantastické 
konstrukce samy od sebe ztrácely. V páté provincii se dekonstrukce 



nejlépe daří cestou nadsázky. Dekonstrukce neobsahuje ničení. Je-li 
dost času, jakákoli nafouknutá konstrukce při poměřování s jinými 
příběhy na- konec padne.
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„Už nikdy nevyjde ven“: Strach z nákazy
PADDY: Co nepomohlo moji matce, byla babička.
NOLLAIG: Ach, ony si byly velmi blízké?
PADDY: Byly si velmi blízké a ona byla špatná, zlá protiva, ta...
NOLLAIG: Ten poděs???
PADDY: Já jsem rád, že je tam, kde je dnes. Bože odpusť mi.
NOLLAIG: A kde si myslíte, že je?
PADDY: Jediná věc, kterou jsem říkával, doufám, že na ni navezou 
deset tun . . . (Molly se směje a začíná přerušovat.) Ne. Buďme nyní 
vážní . . . neměla by ses smát . . . deset tun betonu a ona už nikdy 
nevyjde ven. (Molly a Nollaig se smějí.)
NOLLAIG: Ale co její duše?
PADDY: Promiňte? (hovořící s velkým důrazem) Ona nemá duši. Byla 
příliš špatná. Byla špatný, zlý člověk, takový, vždyť víte.
NOLLAIG: A vy si myslíte, že ty špatné věci, které se staly ve vaší 
rodině, pocházejí od této staré ženy?
PADDY: Vlastně, já bych řekl, že na to stejně neměla až takový vliv.
MOLLY: Dobrý vliv.
PADDY: Nebyla příliš dobrým vzorem.
MOLLY: Ale ve tvé mysli je nějak více zodpovědná než tvoji rodiče 
nebo kdokoliv jiný?
PADDY: Totiž, když se hádali, měl táta vždycky dveře, na které mohl 
zaklepat a vejít.
MOLLY: Šel by ke své sestře.
PADDY: A moje matka vždycky měla svou matku, aby ji vzala k sobě. 
Když by oni na začátku řekli „Ne, pokračuj, vrať se a vyřeš to sám,“
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věci by mohly být jinak. Neříkám, že by byly, ale oni vždycky měli 
příliš mnoho dveří dokořán.
V tomto přijetí keltské metamorfózy (poděs) a zavrhnutí náboženského 
vzkříšení (pod deseti tunami cementu) zní neustálé volání po zániku 
babičky. Ale protože Paddy chce zůstat v bezpečí, úpěnlivě prosí 
boha o odpuštění za své přání odplaty. Nyní je jeho nadějí pro 
budoucnost rodu přispívat do proudu očekávaných vlivů. Babička, 
zakletá v pevné metafoře, je vypovězena z dosahu návratu ze smrti 
nebo duchovního vzkříšení. Toto humorné potrestání je šílený 
podtext, který se objevuje v rozporu k zármutku z mnoha všedností, 
které přicházejí. Proro- kování se stává rozkazem dne a prosazuje se 
tím, že kontaminuje (zasahuje) mateřské způsoby.
„ Já bych řekl, že bude ten další.“
NOLLAIG: A za jak dlouho poté se tvoje matka zabila (poukazuje na 
smrt matčina partnera)? MOLLY: Za tři roky.
PADDY: Asi tři roky poté.
NOLLAIG: Aha.
MOLLY: Neudělala to hned.
PADDY: Neudělala to hned, ale pak to udělala a to byl konec.
NOLLAIG: A jak brzo potom ji vaše sestra následovala?
PADDY: Asi po devíti měsících.
MOLLY: Ale ne.
PADDY: Nebylo to tak?



MOLLY: Tvoje maminka bude 22. března mrtvá čtyři roky, tvoje sestra 
byla v říjnu mrtvá rok.
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PADDY: Promiňte, dva nebo tři roky . . . co umřela. Ale ona to 
udělala jinak.
NOLLAIG: Jak to udělala?
PADDY: Vyskočila z okna, z osmého nebo devátého podlaží. Myslím, že 
spadla sto, sedmdesát nebo osmdesát stop a když to maminka udě- 
lala, byly to prášky. Moje sestra jen skočila, a to bylo všechno.
NOLLAIG: A byl někdo překvapen?
PADDY A MOLLY: Ne. Ani ne.
NOLLAIG: Věděli jste, že to přichází?
MOLLY: Ona to vždycky říkávala . . .
PADDY: Vlastně, nikdy jste nevěděli, že to přijde. Ale pak se to 
stalo . . .
MOLLY: Byli taková rodina.
NOLLAIG: Můžete předvídat?
PADDY: Ono se to stalo. Řekl bych, že můj bratr bude 
pravděpodobně...
NOLLAIG: . . . další?
PADDY: Řekl bych, že bude nyní další.
NOLLAIG: A potom?
MOLLY: Hlavně teď, když přichází výročí úmrtí maminky.
NOLLAIG: Mohl by to udělat?
PADDY: Vlastně . . .
MOLLY: Když jeho sestra byla naživu, posílávala květiny na výročí, 
na matčino výročí jejímu bratrovi. Víte, byla v Anglii. Posílávala 
květi-
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ny a mnoho lístků a pugétů a to rozhněvávalo jeho bratra. Já si 
nemyslím, že jeho bratr by chodil často na hrob, kdyby to nebylo k 
vůli jeho sestře. Poslala květiny a on musel s nimi dojít na 
hřbitov. Teta říkávala že to byla sestra, kdo ho vytáčel. 
Nepřemýšlel často o tom nebo o své matce. Fakt, že musel chodit na 
hřbitov, ho naštvával . . . a krátce poté si vzal tablety nebo 
skočil z "O`Connell Bridge". (most přes řeku Liffey v centru 
Dublinu).
(Na rozdíl od smrti babičky, matčina smutná smrt není zánik, ale 
volání domů – dětem, které jsou od ní odděleny. Tým se velice 
zajímal o to, jestli by Paddy a Molly také nemohli odpovědět na toto 
volání.)
„Potom jsme zavřeli dveře.“
NOLLAIG: Vy mluvíte o Paddyho rodině jako o nakažlivém druhu rodiny
MOLLY: Ano, určitě.
NOLLAIG: Infikující vás oba . . . a vy můžete předpovídat co se 
stane a máte představu o vašem bratrovi. Mohli byste teď říci, jaké 
věci ještě můžete předpovědět?
MOLLY: Vidíte, že od minulého roku nebo tak nějak se od nich všech 
držíme zpátky, opravdu, držíme zpátky. Když jeho sestra umřela, cho- 
dívali do našeho domu, další sestra a teta ale jednou přišli a bylo 
to jinak. Najednou to byla vražda. Paddy se přidal na jejich stranu 
a já opravdu nechtěla, aby k nám dál chodili, víte, nechtěla. Měla 
jsem jich plné zuby, byla jsem z nich zděšená, v pravdě, opravdu 
zděšená. Měla jsem velký strach. A tak, když jsme se přestěhovali z 



našeho starého domu, nikdo nevěděl, kde jsme žili a to bylo ono, 
byla jsem v bezpečí. Jenže se znovu vrátili, samozřejmě, po smrti 
jeho sestry se dozvěděli, kde žijeme a přijeli. Tahle teta a sestra 
jsou také zne- pokojující. Jeho sestra je jako jeho matka, Bůh s ní 
má soucit. To se také smazalo. Ale vždycky, když přišly, nastaly 
další problémy. Tak potom jsme zavřeli dveře.
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(Postoj „uzavřenosti“ Molly a Paddyho se staly metamorfózním 
doplňkem postoje „otevřenosti“ Paddyho rodiny při setkávání s týmem. 
Zavřené dveře proti nákaze/izolaci vysvětlují uvěznění tohoto páru v 
životě bez života. Tak jako otevřené dveře přinášejí konflikt, 
šílenství, smrt a destrukci skrze jejich práh, zavřené dveře mohou 
být cosi jako ochranná přepážka. Nebyli se svým dilematem sami. Tým 
byl také rozdělen podle toho, jak by tento práh mohl být lehce 
překročen. Mohl by být citlivou žilkou, kde by šílenství pouze lehce 
podřimovalo? A když naše pokusy naruší jejich izolaci? Napětí 
vytvořené v týmu nás všechny uvolnilo z toho, co vypadalo jako 
smrtelný stisk extrémů. Díky strachu opustila část týmu naši 
nejednoznačnou dis-pozici a pokusila se hledat více snazších 
postupů. Následující „strategické“ vý- chodisko z našeho dilematu 
bylo pokusem k roz-poznání našeho uvíznutí v prorocké myto-realitě 
našeho páru.
V diamantu (obr. 6.1) zobrazujeme verzi páté provincie jako průsečík 
dilematu páru s dilematem v týmu. V zobrazení je pár spojován jejich 
strachem z očarování a skrze Paddyho „šílené královské“ dědictví. 
Jejich společenská izolace je důsledkem jejich strachu z nákazy 
šílen- stvím a sebevraždou. My v týmu jsme si přáli být spojeni v 
našem přechodu od individuálních identit k širší identitě 
systemického týmu. Naše následná izolace a strach z nákazy se 
vynořily později.)
„Zavři dveře – Otevři dveře“: Dilema týmu
NOLLAIG: Víte o tom, že mám dva své kolegy, kteří sedí za zrcadlem a 
různě mě instruují, takže způsob, jak to vidíme, je často . . .
PADDY A MOLLY: různý . . .
NOLLAIG: A pravděpodobně dojem/zkušenost z toho být tady je jiný než 
dojem/zkušenost z toho být tam venku. A já chci jen říci, jaký je 
můj dojem z toho, že jsem úplně (unesena? viz Paddy) tím, o čem jste 
mluvili. Hovoříte o tom tak, jakoby to bylo umístěno v jednom 
člověku, nějaká ohromná síla, která vychází ven a dotýká se lidí v 
těch dobrých i v těch špatných místech.
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PADDY: Když řeknete unesena, myslíte úplně vtažena? Je to to, co 
myslíte? NOLLAIG: Unesena ve smyslu být fascinována.
PADDY: Ach, tak.
NOLLAIG: (k Molly) Myslím, že jste velmi fascinována Paddyho 
rodinou. MOLLY: Ano, můžete mít pravdu.
NALLAIG: Fascinována v různém smyslu slova, ale ponechána s tou 
obavou, že to možná narušuje mysl člověka nebo jeho pohled na svět. 
Já si myslím, že je to velmi zajímavé a mělo by se to prožít i přes 
to, že to, co se stalo, vypadá jako špatné věci, to, že vaše matka 
nakonec udělala něco neuvěřitelného s tou silou v ní, to, že se 
zabila. Vypadá to, že to s ní odešlo. Ale samozřejmě to s ní 
neodešlo, pokračuje to. A já si myslím, že to není špatně, že to 
pokračuje. Moji kolegové se mnou nesouhlasí a myslí si, že 



strategie, kterou máte, je velmi dobrá a drží vás nad vodou: pryč 
ode všeho. Myslí si, že je to velmi bezpečná strategie, že váš 
strach je namístě. Že jestli nezavřete dveře, nakazíte se a zešílíte 
nebo se zabijete nebo se zabijete navzájem. Ale já s tím 
nesouhlasím. Já si myslím, že možná jeden z vás k tomu může přijít 
blíž a opravdu to prožít.
(Molly se vrací na další setkání a žádá, aby byla méně stresována. 
Jako svědek našeho dilematu, proměnila se náhle v zasaženou oběť.)
„Stát se šíleným“
MOLLY: (hladí se po hlavě) Och, och.
NOLLAIG: (hladí jí po hlavě) A to šílenství, co jste cítila, bylo ve 
vaší hlavě?
MOLLY: Často jsem říkávala Paddymu: „Přestaň, přestaň, nech mě být. 
Už si to víc neříkám: Je tam v tom malý človíček. Je tam znovu. 
Bouchá.“ (smějí se) Je to jakoby někdo byl v mé hlavě.
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NOLLAIG: (k Paddymu) Takževy se bojíte, že se ten človíček rozhýbe k 
činnosti?
PADDY: Ano. Bojím. Nechci, ho mít živého, rozumíte. (Molly se 
směje.)
NOLLAIG: Co by to mohlo být za člověka? Je to muž, není to žena, hm?
MOLLY: Hm, vlastně, mohla by to být žena. Ne – to je jen způsob, jak 
se na to díváme. Jen cítím, jak mě někdo bije zezadu do hlavy kla- 
divem.
NOLLAIG: (opět ji hladí po hlavě) Teď na chvilku půjdu a pře-rovnám 
si ty dva malé človíčky ve své hlavě a pak se vrátím k vám. (setkává 
se s Imeldou a Philipem za zrcadlem)
(Proměna Molly je přesvědčující a ona má v hlavě člověka jako důkaz. 
Nollaig – vábena těmito extrémy – se k ní připojila s odpovídajícím 
člověkem v své hlavě. Molly a Nollaig jsou spolu na vlně 
„šílenství“, zanechávají Philipa a Imeldu sama sobě. Paddy, ten 
jediný legitimní kandidát šílenství, v tichosti trpí. Nollaig, která 
cítí, že to není vracení se, drží při Molly. Po opatrné diskusi 
týmu, Nollaig přináší následují- cí vysvětlení dilematu týmu.)
„Nějaká moje šílená část“
NOLLAIG: Tak, mí dva domnělí kolegové, jeden muž a druhý žena, 
chtějí, abych zdůraznila dvě věci. Muž chtěl, abych zdůraznila, jak 
vy, Paddy jste ochraňující otec a manžel starající se o Molly, o 
dítě, děláte si o ně starosti snažíte se skrýt všechny ty 
podivnosti. Myslí si, že to je velmi významný přínos pro vaši rodinu 
i pro vás osobně na základě té zkušenosti, která se pro vás stala 
reálnou hrozbou po narození vašeho malého syna. Říká, že 
nepochybuje, že budete pokračovat. Moje imaginární kolegyně se drží 
nápadu, že oba dva jste žili v minulosti v prostředí jakoby . . .
MOLLY: Sterilním...
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NOLLAIG: Sterilním, jak to bylo jen možné. Děkuji, Molly.
PADDY: Sterilním.
NOLLAIG: Ale není si s tím tak jistá, protože připouští, že jako 
žena potřebujete . . .
MOLLY: Společenský život.
NOLAIG: Ano, připouští, že cena za to je vysoká, ale myslela si, že 
i když fyzicky sterilizujete věci (odvolání se na rutinu přehnané 
hygie- ny), jsou zde chvíle, kdy jsou vyjímky a ona říká, že možná 



můžete to pravidlo porušit, ale ona nemohla říci, kdy nebo kde. Teď 
vám řeknu můj příspěvek, který není ani mužský ani ženský, je velmi 
amorfní, pocházející od . . .
MOLLY: Jen vás . . .
NOLLAIG: . . . nějaké mé šílené části. A ta část je to, že zůstanu 
úplně okouzlena.
PADDY: Ano?
NOLLAIG: Rozhodně, zcela okouzlena, a budu ignorovat veškeré 
skutečné faktory správného nebo špatného rozhodnutí. A já jsem zcela 
okouzlena, že ve vaší rodině, hlavně vy dva, se potýkáte s těmi 
nejvýznamnějšími problémy, které si, myslím, většina lidí vypouští 
ze své mysli – ty problémy jako možnost zabití se, zabití toho 
druhého, zešílení, otázky: odkud toto šílenství pochází? dotýká se 
nás to všech tím samým způsobem? – a já si myslím, že je to docela 
pozoruhodné. A také tomu docela nerozumím, jak to děláte, jenom 
vidím, že to děláte skrze své vlastní zvláštní společenství; ať už 
je to přicházení domů a vytahování pojistné smlouvy se slovy: „Hej, 
Molly, podepiš to, mohla bys zejtra natáhnout bačkory nebo bych tě 
mohl zabít“ (Molly se směje) . . . a já jsem tím úplně okouzlena, že 
vidíte život v takových roz- měrech.
(Při rozplétání mýtu o nákaze, visící nad dvojicí, byli členové týmu 
vtaženi do takřka exorcistní bitvy. V situaci otevřenosti ke 
zranitelnosti páru byly hranice mezi párem a týmem prolomeny.
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Konflikt v týmu se vyhrotil, Philip a Imelda si stěžovali, že tam 
kde nejdříve byli dva, jsou nyní už tři očarovaní lidé pohromadě. 
Bázliví Philip a Imelda začali plánovat záchranu. Nakonec si 
uvědomili, že pouze další očarování by mohlo porušit pouto trojice a 
vydat jim jejich kolegyni nazpět. Zde se tři členové týmu stali 
vypravěči příběhu a Molly a Paddy se proměnili v publikum. Tak 
Imelda a Philip navrhli Nollaig příběh Dětí Lira jako alegorii pro 
kouzelné metamorfózy a lidskou izolaci. V tomto alegorickém 
cestování příběhy se vypravěči a publikum navzájem vystřídali ve 
svých rolích.
Nollaig opustila své rozpačité kolegy a vrátila se k dvojici.)
„Existuje pro vás cesta, abyste se stali smrtelnými bez umírání.“
NOLLAIG: (k Molly) Vzrušila a nadchla jste se Paddyho podivnou 
rodinou. Nebyli smrtelní jako jiní lidé. Myslíme si, že jste se 
stala součástí tohoto světa velmi dobrovolně a velmi nadšeně a my si 
myslíme, že ta duševní muka, která jste zmínila, a která přicházejí 
z té rodiny a skrze Paddyho nějak k vám, byl výsledek vaší účasti na 
jiném druhu světa: světa nesmrtelných, bohů, králů a královen. 
Myslíme si nyní, že tenhle svět je ten, který chcete opustit, ne ten 
pozemský svět okolo nás. Ale opustit ho a vyjít z něj ven je pro vás 
pro oba trápením. Pro- tože oba dva cítíte, že vaše životy jsou 
nějakou měrou řízeny Paddyho matkou. Vypadá to, že oba – ačkoli vy 
Molly jste ta, která o tom hovoří – cítíte, že se nikdy nezbavíte 
toho kouzla a my si myslíme, že to vysvětluje vaše řešení (myšlenky 
na sebevraždu). Myslíme si, že to vysvětluje mnoho věcí ohledně 
vašeho života. Žijete v úzkém soužití, nezajímáte se tak moc o 
okolní svět kromě chvil, když musíte. A my si myslíme, že toho máte 
dost.
MOLLY: (kývající hlavou k souhlasu) Ano.
NOLLAIG: Možná to Paddy ví líp protože je v tom delší dobu. Nicméně 



si myslím, že pro vás existuje cesta, abyste se stali smrtelnými bez 
umírání.
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MOLLY: (dává najevo velký údiv) Opravdu?
NOLLAIG: A moji kolegové, kteří vám chtějí pomoci vám posílají tento 
příběh, který vám přečtu.
(Zde Nollaig čte příběh Dětí Lira o žárlivosti nevlastní matky na 
čtyři děti, které přeměnila na labutě na 900 let. Svými lidskými 
hlasy zpí- valy své nářky a prošly třemi osudy, než nakonec znovu 
nabyly svou lidskou podobu, zestárly a umřely. Nicméně v křesťanské 
tradici ona smrt po 900 letech přináší s sebou duchovní spasení a 
věčný život.)
„Je to mezi mnou, jí, vámi a vašimi dvěma imaginárními přáteli.“
NOLLAIG: To, co slyším od vás dvou je, že jste neuvěřitelně 
sjednocení, starostliví a navzájem se ochraňující. Mám z toho takový 
ten nepře- konatelný pocit, jak polekaní byste oba byli, kdybyste 
něco změnili. Já vím, je to velmi složité a já vím, že se cítíte 
marnost, ale vypadá to, že s těmito obavami to jediné řešení – pro 
teď, neříkám navždy – je: pro vás, Paddy, abyste se dále pokoušel 
pečovat o tyto epizody, když se objeví a Vy, Molly, abyste je 
prožívala. Philip a Imelda se také ptali jestli byste nechtěli vzít 
rodiče Molly na dalším setkání?
PADDY: Ne, Molly je se mnou velmi svázána, jak to vysvětlovala...
NOLLAIG: Ano.
PADDY: Nechtěla by, aby někdo věděl, že jí nebylo dobře a tak 
podobně. Je to mezi mnou, jí, vámi a vašimi dvěma imaginárními 
přáteli. Jejich způsob podrobného líčení tragického rodinného 
dramatu byl spíše žertovný než lamentující. Iniciativa Molly byl 
pokus o snížení její vlastní přehnané citlivosti, a pro Paddyho se 
stal důvodem pro panickou nespavost, takže Paddy byl hlavní 
ošetřující. Nicméně, bylo zde podezření ohledně Paddyho ve dvou 
směrech. Odkaz šílenství v něm již mohl zasít svou infekci a 
potvrdit ho tak jako dítě své matky. A jako dítě svého otce? Otcovy 
hříchy mohly být na jeho bedrech skrze opakující se nedůvěřivost 
matky/manželky – Molly. Nebo se Molly, matka jeho dětí, měla sama 
střetnout s ambivalentním osudem mateřství, kde se den porodu stal 
bodem zlomu. Stísněná tlakem zevního ší-
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lenství v izolaci a vyhnanství, Molly nyní ztělesňovala ryzí lásku a 
ochranu, zalitou nevyřčenými obavami a pochybováním o sobě. Molly 
malátně prožívala svůj život v tomto vyhnanství. Její úloha byla 
úloha invalidy uzavřeného v traumatickém vyprávění. Paddy byl 
úzkost- livý pozorovatel v příběhu třpytícím se mocí nebezpečného 
konce. Jak se Mollyina netečnost a její litanie vyvinuly v kroniku 
prostupující každým dnem, bezmocně stopoval čas častým 
kontrolováním. V čase oběda uháněl domů, nejistý, jestli snad Molly 
nezabila sebe nebo jejich syna. Když ji požádal, aby podepsala 
pojistný formulář, který by pokryl jejich pohřební výdaje v případě 
její smrti, začala si myslet, že už přestal brát její stížnosti 
vážně. Pak nám přiznal, že jej to dohnalo mimo jiné jet se svým 
autem na vrchol skalního útesu čnějícího nad mořem a hrát si s 
myšlenkou, že to by také mohl být jeho osud. Mollyin hrdinský příběh 
byl poznamenán událostmi, kterých byla svědkem v minulosti. Jako 
její posluchač, Paddy věřil, že předpovídala budoucnost vracející se 



tragédie. Zde se hranice mezi zaniklou mi- nulostí a vnucenou 
budoucností navzájem prolínaly.
Příběh Dětí Lira je nářkem nad osudem něčího nekonečného trestu za 
zločiny, které nespáchal. Jako svědci Paddyho a Mollyina příběhu, 
jsme slyšeli bědování prosycené humornými nadsázkami a zkresleními. 
Zde lze jejich trápení vidět jako dlouhodobou kletbu, pomalu ustu- 
pující naději na vykoupení. Potěšeni tímto pochopením, ztratili jsme 
metaforu očekávání ze zřetele.
Někde mezi těmito dvěma navzájem srovnávanými osudy – osudem 
královského rodu a osudem Dětí Lira – se Molly vrátila k spole- 
čenským kontaktům a Paddyho kompromitující a škodlivé přesvědčení 
bylo otřeseno. Zakrátko se také Nollaig “vrátila” ke svým kolegům. 
Vypadalo to, že kouzla byla zlomena, až jsme se začali podivovat, že 
se sítě starého kouzla tolik uvolnily. O čtyři dny později, při 
čtvrtém výročí smrti Paddyho matky, ohlašovaná smrt udeřila na 
neočekávaném místě. Naše přítelkyně a kolegyně zemřela. Oloupen a 
opuštěn, každý z týmu se po nějakou dobu ubíral jiným směrem. Její 
smrt odhalila paniku a strach, kterých jsme si byli vědomi pouze 
nejasně. Když se to stalo, připadal nám příběh Paddyho a Molly jako 
zlověstné znamení na velkém plátně..
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„Poslouchá tam někdo?“
Ttato nová zkušenost následně posunula hranice událostí, které se 
týkají nás, našich studentů a ostatních kolegů, vyčerpaných a 
ohrožených obětí, ztracených bez kompasu a směru. Slíbili jsme, že 
budeme podporovat výdrž Molly a Paddyho, ale nebyl tu nikdo, kdo by 
bděl nad námi – s tím, co jsme také vydrželi my. Na tomto zmatku, 
smutku, vzájemného obviňování, tlaku na rozdělení se a pocitu 
opomenutí mize- la křehká solidarita týmu. Pryč bylo laškovné 
přestupování zákonů, zahrnování našich vlastních formulací do 
příběhů, které nám vyprávěli klienti. Ve své podstatě to bylo veliké 
varování a upozornění na cenu jednotlivce. Nějak jsme se přeskupili, 
možná s pocitem, že její smrt by nás mohla znovu spojit, i když v 
extrémnosti osamocení. To bylo to kouzlo, které nás hlídalo a žádalo 
naši vytrvalost. I když znovu spo- jeni, cítili jsme plášť izolace, 
zabraňující proniknout naší práci na veřejnost.
Zůstali jsme tam dokud jsme nepotkali publikum, které mohlo 
vyslechnout náš příběh. Publikum se vytvořilo na poli rodinné 
terapie7, když naslouchali a povzbudili tak odchod z našeho 
izolovaného přístavu dosebezahleděného vyhnanství a sociálního 
odloučení. Každý svým vlastním způsobem živil cestu zpátky k našemu 
společenskému návratu. Jejich přesvědčivá předpověď pokračování a 
vytrvání pomohla – smrt zůstala ve vzpomínce ne jako poskvrněný 
konec, ale jako ostré otevření láskyplného spojení.
Pár se vrátil, aby nám řekl, že znovuotevřeli své závory a navrátili 
se do společenského života. Paddy si stěžoval na naší dlouhou 
absenci. Trvalo to nějaký čas, než jsme si uvědomili, že jsme 
zdědili řešení tohoto páru jako nákazu. I my jsme se ve strachu 
uzavřeli do izolace do té doby, nežli náš příběh mohl být vyprávěn a 
potvrzen.
Vzdáleni nyní v čase, nabízíme tento příběh jako portrét 
propletených událostí, které rychle proměnily hraniční prostor a 
obracely polohy mezi klienty a týmem. Důvod je dvojí: mizející 
svědectví naší účasti a duchovní připomenutí “čtvrté labutě”, naší 



milované kolegyně, JD.
7 Toto důležité publikum tvořili Monica McGoldrick, Lynn Hoffman, 
Gianfranco Cecchin, Mia Anderson, Ernst Salamon, Klas Grevelius a 
Don Bloch.
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Moje hraniční krajina je ta, kde nyní žiju. Jsem tam doma... je tam 
klid. Už mě nezlobí, že to, co si myslím, že vidím, může být fa- 
ntazie. Co beru jako fantazii, může velmi snadno být reálné... 
vnější realita. Skutečný – vymyšlený – fakt – fikce – fantazie – tak 
to vypadá, že to je. A vypadá to, že je to v pořádku. A proč bych 
měl ještě něco z toho zpochybňovat?
(Friel, 1994, s.67)
Poděkování
Za příspěvek Philipu Kearneymu, který s námi vytváří Sdružení páté 
provincie.
Za enormní podporu našich kolegů a studentů z Oddělení dětské a 
rodinné psychiatrie, Mater Misericordiae Hospital, Dublin. Nakonec, 
ale hlavně Paddymu a Molly.
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Můj (osobní) komentář Imeldě k jejímu článku
Jsem dojat, vyděšen – a okouzlen! Vráťa Strnad
Taková participace (týmu a terapeuta) je silnou – ale i drahou 
alternativou léčebného "protipřenosu", vsystemickém slovníku 
"připojování". Ach, Vy Irové!
Popsaný příběh vnímám jako jisté krátké spojení Vašich možností a 
možností daných klientů. Nedovedu si představit, že takovým způso- 
bem pracujete 10 hodin týdně s 5 páry klientů. (Řečeno s obludnou 
ironickou nadsázkou, ani není dost kolegů, kteří by pak zůstali 
naživu...) Ale to, co děláte, je mi přece blízké – jako způsob, 
jakým vedu svůj osobní život. V terapii se držím více zpátky a 
"ředím" svou imaginaci, byť jdoucí podobným směrem jako ta Vaše, 
menšími doušky. V osobní životě to nedělám, "svůj život neředím". 
Pozadí života a smrti, nemoci a zdraví, tuposti a jasnozřivosti – se 
nade mnou vznáší jako mé prokletí i můj obrovský dar.
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