LEN NA príbeh

DAGMAR:
„BOLA SOM NECHCENÁ“

Celé roky tvrdila, že odpustí komukoľvek čokoľvek. Koniec koncov, aj tomu chlapovi, čo ju
znásilnil, dokázala nakoniec odpustiť. Len o jednom jedinom človeku bola Dagmar Baránková
presvedčená, že mu neodpustí nikdy. Svojej mame...

K

eď mama zistila, že je tehotná, mala
dvadsaťjeden, sotva päťmesačného
prvorodeného syna, a hlavne pocit,
že to nezvládne. Už aj tak bol jej
život zložitý. Keďže otec pracoval,
bola v podstate na všetko sama v úplne cudzej dedine v neznámom pohraničí. Navyše
dva roky predtým prišla o vlastnú mamu.
Skrátka ma nechcela. Sama mi dokonca
rozprávala, ako sa ma pokúšala pomocou
babských rád potratiť. Nepomohlo. Keď som
sa teda narodila, asi po troch mesiacoch sa
zobrala a utiekla. Možno mala popôrodnú
depresiu, možno len nezvládala ten tlak,
ktorý jej starostlivosť o dve malé deti spôsobovala...

PRE MŇA JEJ UŽ LÁSKA
NEZOSTALA

Dagmar si uvedomila, že
jej príbeh pomáha. Preto
všetko, čo pochopila na
svojej ceste, odovzdáva
ďalej a v rámci svojho
projektu Acea Loving
Mind ponúka meditácie
na tému Objavte svoj
vnútorný svet.

Nakoniec sa pod tlakom rečí a okolia vrátila,
ale bola schopná milovať len brata – bol
prvý a bol to syn. Pre mňa jej už láska akosi
nezostala. Otec si to síce uvedomoval a snaspravodlivé – mama bude s bratom, ktorého
žil sa mi ju nahradiť, no na to, aby som sa
stihla cítiť milovaná a prijímaná, bol doma
mala radšej, a ja zostanem s otcom, ktorý
príliš málo. Aj tak som ho však nadovšetmal rád zase mňa. Akurát, že som kvôli
ko milovala a postavila si ho doslova na
tomu musela na súd a svoju matku som tam
piedestál. Lenže on sa v mojich šestnástich
v podstate musela odsúdiť. Dnes, keď som
rozhodol odísť. Už mal skrátka života so
sama mamou, uvedomujem si, ako ju to
ženou, ktorá ho absolútne v ničom
muselo zraniť, ak ma predsa len
nepodporila, plné zuby. Dnes už
mala trochu rada. A ak aj nie, tak
„Vďaka
chápem, že obaja boli v tom
zrejme považovala za zradu
vnukovi,
vzťahu vlastne obeťami.
už len to, že som pred ňou
vďaka jeho – mám dala prednosť cudzej žene,
Mama uviazla vo svojom
ktorá jej navyše zobrala aj
smútku z predčasnej straty
ťa rád, babi
vlastnej mamy a otec sa
muža. Dodnes neviem, ktorá
–
sa
prvýkrát
celý čas ich manželstva zase
z týchto možností to bola,
cítim naozaj
bál, že sa o nás nepostará.
ale postavila sa medzi nás na
Pamätal si totiž jej zlyhanie po
celé roky. Nedokázala mi to
milovaná.“
mojom príchode na svet. A tak
odpustiť.
zostával, až kým nebudeme dosť veľkí
TEHOTNÁ A BEZ DOMOVA
na to, aby sme to zvládli sami. Keď však
Najprv som sa síce odsťahovala k otcovi,
stretol bývalú lásku, tak to doma jednoduno akosi to s jeho novou partnerkou nefuncho ukončil. Ale chcel, aby som išla s ním.
govalo. Vrátila som sa teda k mame, no tá
Vtedy som už mnohému z toho, čo sa dialo
nezniesla, že som ďalej chodila k „tamtej“,
v našej rodine, rozumela, zdalo sa mi teda,
a vôbec ju nezaujímalo, že tam chodím za
že by som mala. Navyše.... Pripadalo mi to
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svojím otcom. Rozvodom rodičov som tak
v podstate prišla o domov, ja, ktorá som tak
strašne túžila niekam patriť... Balila som
sa teda znova, tentoraz k priateľovi, ktorý
sa mi zdal úžasne silný a dosť sebavedomý
na to, aby ma ochránil. Chyba! Bol totiž
rovnako nezrelý ako ja a jediné, čo dokázal,
bolo urobiť mi krátko po sedemnástke dieťa.
Dcéra sa narodila dva mesiace po tom, čo
som dovŕšila osemnásť, no našťastie nám
pomohli priateľovi rodičia. Vďaka nim som
tak mohla dokončiť školu a zmaturovať.
Dcérin otec doštudoval tiež, no vzápätí
odišiel na vojnu. A tam niekde sa to medzi
nami skončilo. Zostala som teda s malou
sama. Od svokrovcov som sa totiž odsťahovala a mama nás vzápätí vyhodila z domu.
Ďalej som totiž odmietala poslúchať jej zákaz
navštevovať otca a „tamtú, čo nám rozbila
rodinu“. Úplne ma tak vyškrtla zo svojho
života, dokonca mi na ulici ani neodpovedala
na pozdrav. Jednoducho som pre ňu prestala
existovať. Keby som vtedy nemala prácu,
skončím s dcérou doslova na ulici. Kde bývať

a čo jesť sme mali len vďaka šéfovi, ktorý mi tak mala zrazu štyri. Ja, ktorú nikto
vtedy pomohol. Nie však zadarmo... Presne
nevychovával, ktorá mala problémy
v deň mojich dvadsiatych prvých narodenín
aj sama so sebou a svojimi deťmi...
ma znásilnil. Ďalší človek, ktorý mi ublížil,
Manžel chodil po montážach, kým
a ja som nemohla nič, len to znášať. Nemala
ja som bola tá, na ktorej pleciach
som z čoho žiť, nemala som silu ani oporu
to celé zostalo, kto musel byť
v nikom inom. Otec bol totiž v tom čase už
prísny, kto musel vychovápríliš chorý a jeho manželka nedovolila, aby
vať a vyjsť s peniazmi.
som ho zaťažovala ešte aj svojimi starosťaA to sa ukázalo nad
mi. Zostala som úplne sama. Presvedčená,
moje sily. Bola som taká
že ochorel kvôli mame, že tie roky nespofrustrovaná, že som sa na
kojného života s ňou mu určite podlodno pohárika začala čoraz
viac pozerať aj ja. Hoci som
mili zdravie. Nakoniec, sám mi
sa tej predstavy, že dopadnem
povedal, ako ju nenávidí, ako
„Bola som
ako matka manželových detí,
strašne ju už v živote nechce
taká frustrovaná, ktorá sa upila na smrť, zúfalo
vidieť ani počuť... Mohla
skrátka za všetko – za to, že
že som čoraz viac bála. Zo všetkých strán sa tak
na mňa začalo valiť, aká som
sa mi rozpadla rodina, že
začala pozerať
zlá manželka, mama aj dcéra.
som predčasne otehotnela,
na dno
Nakoniec som tomu naozaj
že som zostala na všetko
uverila a pohár jednoducho
sama, aj za to, že som bola
pohárika.“
pretiekol. Skrátka som od toho
znásilnená. Dokelu, dokevšetkého ušla. Potrebovala som sa
lu, dokelu... Keby bola lepšia
zachrániť, ale...
manželka a matka, nič z toho by sa
mi nestalo!

MALA SOM ŤA ZABIŤ...

Nevládala som. Nič. A najmenej sa pretvarovať, že sa nič nestalo, a ďalej pracovať vedľa
chlapa, ktorý mi ubližoval a zničil vo mne aj
tú poslednú štipku radosti zo života a opatrného sebavedomia, ktoré som si horko-ťažko
vybudovala. Musela som odísť. Ale jediné
miesto, kam to šlo, bola smrť. Nevidela
som inú cestu, a tak som si podrezala žily...
Zrejme slabo, lebo som tu zostala. A opäť
sama, plná strašnej bolesti, ktorá sa čoraz
viac menila na zlosť. Ako polená do ohňa
vo svojom vnútri som si k nemu navyše
prikladala matkine slová, ktoré mi vmietla
do tváre ešte aj na otcovom pohrebe: „Si zlá
a necitlivá, ako z kameňa. Nemala som ťa
porodiť, mala som ťa radšej zabiť!“ Mala
som ťa zabiť... tie slová zneli vo mne potom
celé desaťročia. A vždy keď som sa ocitla
na dne, som jej v duchu zúfalo odpovedala:
Áno, mami, mala... Na druhej strane som
sa však o to viac chcela postaviť na nohy
a dokázať si, že som lepšia ako ona. Vydala
som sa druhýkrát a snažila sa byť jej presným opakom. Strašne som túžila, aby videla,
že ja si rodinu aj manžela na rozdiel od nej
udržím. Môj muž bol síce zranený rovnako
ako ja, vzťahom so ženou alkoholičkou, ale
spájala nás, prinajmenšom na začiatku, vďačnosť za to, čo máme. Porodila som druhú
dcéru, lenže potom zasiahlo niečo ako osud.
Manželova bývalá zomrela a ich deti z prvého manželstva sa tak zo dňa na deň ocitli
v našej rodine. Namiesto svojich dvoch som

TAKMER BEZDOMOVKYŇA

sa mi to podarilo. Staršia dcéra je bezdetná
a ani mladšia, ktorá zostala sama so synom,
to ako samoživiteľka nemá ľahké. Našťastie
s ním však má krásny vzťah, takže verím, že
naše rodinné prekliatie odovzdávané z matky
na dcéru sa už len jeho narodením skončilo.
Navyše, vďaka tomu chlapčaťu, vďaka jeho –
mám ťa rád, babi – sa prvýkrát cítim naozaj
milovaná. Ale čo mama?

Nebola som schopná nájsť si prácu. Potlačená trauma zo znásilnenia nadriadeným spôsobila, že som si neverila, podvedome som
sa bála, že nedokážem splniť šéfove očakávania a budem za to musieť tvrdo platiť. Keď
už som nemala peniaze na nič a stala sa zo
mňa takmer bezdo„BOLA SOM PRESVEDČENÁ, ŽE MAMA MOHLA
movkyňa, skončila som
ako otrokyňa v sadoZA VŠETKO, ZA TO, ŽE SA MI ROZPADLA RODINA,
masochistickom salóne.
Bolo mi jasné, že ma
ŽE SOM PREDČASNE OTEHOTNELA, AJ ZA TO,
to za chvíľu zabije. Už
ŽE SOM BOLA ZNÁSILNENÁ.“
som s tým rátala, len
som sa to ešte pokúsila
ZVLÁDLA SOM TO
spomaliť a prešla na druhú stranu – ako profesionálna domina. Bolo vo mne toľko boles- Keď ochorela a ja som pri nej, slabej a vychudnutej, sedela, zrazu som cítila, že to musím
ti, krivdy a nedostatku lásky, že som vtedy
urobiť. Poprosiť ju o odpustenie. Lebo je to
jednoducho nedokázala žiť nič iné, len to
skrátka moja mama, jediná, ktorú mám a naisté. Ďalšia hrôza, ktorú mi matka spôsobila
vždy budem mať, tá, ktorá mi dala život. No aj
– vzkypel vo mne opäť hnev. Vinila som ju
tak, ešte aj pár sekúnd pred tým, než som tie
vlastne vždy a za všetko. To ona bola predsa
slová vyslovila, mi hlavou preblesklo, že ospratá, ktorá mi nedala, čo som potrebovala, to
vedlniť by sa mala skôr ona... Ale zvládla som
ona ma poškodila a pokrivila, ona ma nemito. Trvalo mi to síce viac ako štyridsať rokov
lovala. Bolo také ľahké hádzať všetku vinu
na ňu. Ale postupne mi to dochádzalo – mám a stálo ma to veľa síl, ale tá jedna krátka veta
– odpusť mi všetko, čím som ti ublížila – doštyridsať, predsa nemôžem ukazovať prstom
kázala niečo neuveriteľné. Po tom všetkom mi
ako malé sopľavé decko – to ona, nie ja, zle
vrátila mamu. Žila už len dva roky, ale počas
ma vychovala... Navyše, tak dlho som to
opakovala, až mi raz v plnej sile došlo aj čosi nich som konečne cítila, že ju mám a mám ju
rada. A dodnes ľutujem, že som to nedokázala
ešte horšie – ak sa nezmením, odovzdám
povedať skôr. Strašne mi totiž chýba a stále sa
to ďalej. A raz budú moje deti rovnako
s ňou v duchu rozprávam. A opakujem jej to,
nenávidieť mňa. Snažila som sa síce, ako
čo som jej bola schopná povedať až na konci
som len vedela, aby som im bola lepšou
– mám ťa rada, veľmi rada, mami...
mamou, než som mala ja, ale nemyslím, že
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