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SLOVO ÚVODEM

Tato kniha je určena mladým lidem mezi patnáctým a osm-
náctým rokem. Doporučuji čtenářům v tomto věku, aby ji
konzumovali po malých doušcích, asi tak, jako má člověk pít
studenou limonádu. Počítejte s tím, že četba bude mít pro vás
chvílemi nahořklou chuť. Všude tam, kde vám text zhořkne
v ústech, si ho ale přečtěte znovu a pozorněji.

Publikace není členěna do kapitol, protože to není román
ani návod, jak chovat akvarijní rybičky. Je to jedna dlouhá
úvaha, rozdělená do krátkých odstavců. Úvaha o tom, jak sta-
nout na prahu manželství co nejlépe připraveni, aby fungova-
lo a nerozbíjelo se.

Autor
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Kniha nemá obsah.
Musí se číst celá.



VZTAHY JSOU RÒZNÉ

Jiný vztah mám ke své tetičce, jiný ke své dívce, jiný ke ka-
marádovi a jiný k profesorovi češtiny. Všechny tyhle lidi
mohu mít rád, ovšem každého jinak.

Pokud přijede tetička (třeba z Čerčan), políbím ji přece
úplně jinak, než když se setkám se svou dívkou (třeba z Vršo-
vic), zatímco když se sejdu s kamarádem (třeba Martinem
z naší ulice), tak se s ním nelíbám vůbec, nemluvě ani o tom,
že se na začátku hodiny češtiny nelíbám s přednášejícím pro-
fesorem, ačkoli ho mohu mít i rád, protože velmi zajímavě
vykládá dejme tomu o Karlu Hynku Máchovi.

Mé chování k těmto různým lidem – kteří mají společné to,
že je mám rád – je určeno vztahem, do něhož jsem s nimi
vstoupil.

S profesorem češtiny jsem ve vztahu nerovnoprávném, ne-
rovném. On mi může dát pětku, kdežto já jemu nikoli. Má zá-
konné právo mě klasifikovat, protože má znát svůj předmět
lépe než já (jako jeho žák) a náš vztah je určen profesorovým
cílem naučit mě řádně českému jazyku, dokonce bez ohledu na
to, jestli chci, nebo ne.

K mé dívce a ke kamarádovi mě pojí vztah rovnoprávný.
Z hlediska zákona totiž není tento vztah určen tak, že by snad
měl chlapec jiná práva než dívka. Jenomže ať má zákon jak-
koli velkou autoritu, vypadá to, že se silou nevyrovná dravé
a nespoutané síle milenecké lásky. Protože ačkoli je milenec-
tví vztah zákonitě rovnoprávný, může se uvnitř vztahu vytvo-
řit tak nevyvážená citová závislost, že já, mladý muž, začnu
své dívce otročit jako mopslík a splním každé její přání, za-
tímco ona mně právě naopak. Milenecký vztah je tedy sice
formálně rovnoprávný, ale po neformální, faktické stránce se
často zvrtne do vztahu nerovného, a to právě z hlediska cito-
vé milostné závislosti.

A zatímco kamaráda nelíbám, leč svou dívku ano, a zatím-
co se vůbec jinak chovám za večerního šera ke kamarádovi

7



a jinak ke své dívce, je zjevné, že mezi oběma těmito rovno-
právnými vztahy je značný rozdíl. Vztah ke kamarádovi je ne-
erotický, zatímco k dívce erotický.

A jak je tomu s tetičkou?
Je to vztah vzdálený, bez blízkého kontaktu. Nemá cenu

ho zde dál rozebírat, jenom si zapamatujme, že ostatní vztahy
s častými vzájemnými styky (teď mám na mysli styky po-
čestné) jsou blízké. S profesorem češtiny se stýkám pravidel-
ně a bezprostředně, jakož i se svým kamarádem Martinem ze
sousedství a se svou dívkou z Vršovic. Kolemjdoucí na ulici,
kterého neznám, jenom ho náhodou potkám, mi může být
sympatický či nesympatický a nic víc, kdežto city, jež cho-
vám k osobám s blízkým vztahem, mají složitější a náročněj-
ší osnovu.

P¤ÁTELSTVÍ

Jak už víme, je to vztah rovnoprávný, a proto se v něm nemám
co povyšovat, vytahovat či tomu druhému rozkazovat, neboť
v takovém případě hrozí, že svého kamaráda Martina otrávím
a on mě takříkaje zazdí.

Jak chlapec, tak dívka ovšem potřebují blízkého přítele,
jemuž se lze s mnohým svěřit, protože – jak ještě uvidíme –
milovaný jinoch či děva jim kamaráda nahradit nemohou. Ná-
zor, že mi mé sladké zbožňované srdéčko bude nejlepším pří-
telem nebo přítelkyní, pochází tak leda ze špatného dívčího
románku.

Mám-li v letech svého dospívání jednoho jediného důvěr-
ného kamaráda, přináší to řadu výhod. Kamarád mi v případě
milenecké nouze a prohry kryje záda, zmírňuje bolest, zabub-
nuje k boji, když je potřeba. A co hlavně, je možné si s ním
nádherně, volně, mile a příjemně, přímo slastně pokecat.

V současné době jak chlapci, tak dívky často opouštějí dů-
věrné přátele, jakmile se zamilují, a pak na to tvrdě dopláce-
jí. Z hloupých a nedomyšlených důvodů nemá někdy chlapec
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rád nejlepší kamarádku své dívky a dívka nemá v oblibě nej-
lepšího kamaráda svého chlapce. Vynucuje si to nuzná, ubo-
há a nedůstojná myšlenečka, že moje dívka se svou přítelky-
ní proti mně kuje pikle nebo že vůbec provádějí něco
zapovězeného, protože proč bych jinak nemohl být u jejich
důvěrných debat? Imponujícím dojmem naopak působí, když
řeknu své dívce, aby si laskavě našla nějakou kamarádku,
protože jsou dny, kdy musím trénovat třeba házenou a jedno-
duše nemám na svou milovanou čas.

Uložme si nyní do hlavy poznatek vskutku zapamatování-
hodný: když chlapec nemá kamaráda a dívka kamarádku, tak
to o něčem významném vypovídá. Že v duši toho mladého
člověka je cosi shnilého, protože takový gentleman a taková
lady se nedokážou chovat snášenlivě. Nafrněný kluk se po-
kouší povyšovat nad ostatní, získávat převahu a rozmanité vý-
hody, namyšlená holka se snaží o totéž, a ještě navíc chce vi-
dět svého chlapce ztuhlého obdivem k ní, k její dokonalosti.

Nesnášenliví lidé chtějí být obdivováni, vynášeni až do
nebes a posloucháni. O všem chtějí rozhodovat a za všech
okolností potřebují hrát první housle. Jejich přátelé to ovšem
vytuší – jestli ne hned, tak za pár týdnů určitě. Rozpoznají to
a náfuky odmrští. Odmrštění náfukové potom vytrubují do
blízkého i vzdálenějšího okolí, že je kamarád zradil, nechal
je napospas jejich neštěstí, a vůbec že lidé jsou falešní, k ni-
komu nelze mít důvěru a s nikým se nedá kamarádit.

Jestli vám něco podobného v šeru diskotéky vemlouvavě
vnucuje jinak pohledné děvče, vyhlaste si v duchu mobiliza-
ci a zatrubte na poplach. Dívka, která vám vykládá, že ji
všechny kamarádky zradily, je jaksi závadná. Nejspíš bude
nesnášenlivá a nedokáže se chovat rovnoprávně.

A ona se to nenaučí, ani když s ní začnete chodit. Budete ji
muset obskakovat, posluhovat jí a často nebudete vědět, co po
vás vlastně chce.

V přátelství se mám učit principům rovnoprávného chová-
ní, kterých pak později využiji v lásce ke krásné dívce.
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JAK ROVNOPRÁVNù HOVO¤IT

Není to snadné, protože v duši si často živíme červa nerovno-
právnosti. Pokud nejsme navyklí kázni (anebo když máme
příliš ohleduplného kamaráda), dopouštíme se obrovské a zá-
kladní chyby, která rozbíjí přátelství: nepustíme toho druhé-
ho ke slovu. Sami povídáme a povídáme, rozvíjíme své úžas-
né myšlenky a svůj protějšek nutíme jen a jen poslouchat.
Tímto ohavným zlozvykem se zprotivíme nejen jemu. Platí
zásada všech zásad:

Chci-li kamarádovi něco sdělovat, vždycky pečlivě
zkoumám, jestli on mě bude rád poslouchat. Současně
musím bystře odhadnout, zda i on mi nechce něco sdělit.

Platí takzvaný zákon symetrie, který vyžaduje od člověka
soustředění, bystrost a kázeň. Pokud jsem zahlcený starostmi
nebo třeba jen nějakým inteligentním nápadem, často se do-
pustím přestupku proti zákonu symetrie a vnutím se kamará-
dovi buď se svými těžkostmi, nebo s tím geniálním nápadem.
Zapomenu, že také on by mohl být ustaraný nebo mít skvělý
nápad. Když mi opakovaně připadá, že moje starosti jsou zá-
važnější a přednější než jeho, je to už šlápnutí daleko za hra-
nice přátelství.

Nejde jen o starosti, ale o rozhovory o nějakém názoru
nebo postoji vůbec. Přepadne mě například problém, jestli je
nejnovější hit mé oblíbené skupiny opravdu tak vynikající,
jak se mi zdá, a vnutím kamarádovi rozhovor o něm, aniž
bych předtím zkoumal, zda ho to vůbec zajímá. V mé psychi-
ce, lidově řečeno v mé duši, totiž klíčí vřed na párové zdvo-
řilosti. Jinými slovy, myslím si: Jestli je Martin opravdu můj
kamarád, bude si se mnou teď hned povídat o mém problému.
Když si se mnou nebude povídat o tom, o čem chci, není můj
kamarád.

Takový názor deklasuje přítele na pouhého lokaje, bez-
právného otroka či poslušného foxteriéra. Bojujme proti to-
muto druhu zabedněného chování! Teprve když získám jisto-
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tu, že si se mnou kamarád chce sám a dobrovolně povídat
o mém názoru na nějaký šlágr současné muziky, začnu ho-
vořit.

Jenomže na úplné dobrovolnosti zase přátelství budovat
nelze. Zákon symetrie je svým způsobem stejně nedobrovol-
ný jako každý jiný zákon. Protože když je jednomu z kama-
rádů opravdu zle, musí mu ten druhý pomoci, i kdyby ho měl
třeba jen trochu potěšit. Ale také v tom musí být určitá míra,
protože pokud je pomoženo mně, musím se soustředit na to,
abych příště pomohl zase já. Navíc se zde může vyskytnout
podraz: svůj problém prohlásím vždycky za závažný a neod-
kladný, a kamaráda tím od debaty o jeho problémech jaksi od-
střihnu.

Může se mi to dařit několik dnů nebo i několik měsíců, ale
posléze vždycky přijde konec přátelství, protože žádný ka-
marád na sobě nechá štípat dříví dlouho.

âASOVÁ ARITMETIKA DIALOGU

Když si chci pěkně a nadlouho vypěstovat přítele (hezčí slo-
vo je vypiplat), musím si dát především pozor, abych se vůči
němu nechtěl jevit nadřazeně. Proto ho například nemám ni-
jak zvlášť napomínat, nemám ho dokonce ani příliš kritizovat,
rozebírat a pokoušet se ho vylepšit, protože to všechno smí
dělat jen ten, kdo je dostatečně znalý lidské povahy a jejího
možného vylepšení. Dobrému kamarádovi přísluší brát mě,
jaký jsem, a když má nějaké výhrady, smí podotknout jedině
něco ve smyslu: „Hele, ta tvoje nová čepice s nápisem Super-
man mi připadá trochu směšná. Ale já tomu zase tak moc ne-
rozumím, a nakonec je to tvoje věc, co nosíš na hlavě.“ Nes-
mí pronést: „Prosím tě, jak sis mohl koupit takovouhle
nemožnou čepici!“ V tu chvíli by ze sebe dělal bůhvíjakého
znalce čepic a z přítele naprostého amatéra, což je ponižující.

Na druhé straně je to jedině kamarád, koho se mám zeptat,
jestli mi sluší nová košile. Kamarád se k tomu smí upřímně
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vyjádřit, ale pouze tehdy, když jsem ho o to požádal. Řeknu:
„Martine, tady vidíš moji novou košili a mluv.“ Martin odpo-
ví: „Hrůza!“ A já na to: „Tak ti teda děkuju.“

Jenomže vtip je v tom, že neporušovat posvátnou zásadu
rovnoprávnosti svedu, jedině když se soustředím na cosi tro-
chu komického a zdánlivě bezvýznamného. Že totiž ve vzta-
hu k příteli (a později stejně tak k milence či manželce)
nenápadně měřím, jak dlouho při setkání hovořím já
a jak dlouho přítel. To platí zvlášť pro ženy, tedy pro dvě dů-
věrné kamarádky.

Vyplatí se – ve jménu vypěstování přítele – přísně dohlížet
na to, abych při setkání hovořil přibližně stejně dlouho jako
můj kamarád, protože to je nejdokonalejší kontrola, jestli re-
spektuji jeho práva stejně jako svá vlastní. V rozhovoru
vždycky jeden mluví a druhý naslouchá. Rozhovor je jedině
tehdy splavný, radostný, jednoduše fajn, když oba partneři
stejně dlouho mluví a stejně dlouho naslouchají.

Učme se naslouchat, to je jedna zásada vydařeného rov-
noprávného vztahu. Na druhé straně ovšem nedovolme,
abychom byli odsunuti pouze do role naslouchajícího, tedy
do role mikrofonu, který sice řeč přijímá, ale sám mluvit ne-
umí. Zvlášť pozor při dialogu o nějakém názoru na sport,
hudbu, umění, nebo dokonce o názoru na člověka, kterého
oba známe! Pokud si chceme popovídat o tom, co je vlastně
ten Jarda Novák za kluka, pak si v mysli spusťme stopky
a měřme, abychom o Jardovi mluvili oba – já i kamarád –
přibližně stejně dlouho. Neotrávit přítele je významné, pro-
tože pokud je normální, neotráví ani on nás. A pěkné popo-
vídání s kamarádem je cennější než všechno zlato a drahé
kamení světa.

Později uvidíme, že popovídat si s už jednou zmiňovaným
sladkým milovaným srdéčkem není zdaleka tak snadné, jak
by se mohlo zdát.
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PÁROVÉ ROZHODOVÁNÍ

Kdykoli se máme setkat s kamarádem kvůli tomu, abychom
si kvalitně porozprávěli, je nezbytné dohodnout se, kde se se-
jdeme. Sejít se je zvláštní akt, a je to akt společný. Kdyby-
chom se nedohodli, kde se sejdeme, nemohli bychom si ani
popovídat.

A my, jako dva rovnoprávní kamarádi, se musíme nejen
dohodnout, kde se sejdeme, ale i proč se tam sejdeme. Jestli
si spolu zajdeme na rockový koncert, na fotbalový zápas, ane-
bo budeme jen tak courat ulicemi města či v polích. Dále se
musíme dohodnout, kdy se sejdeme, a konečně i kdy se ro-
zejdeme. Nedohodneme-li se na těchto základních jednodu-
chostech, buď se nesejdeme vůbec, nebo naše schůzka nebu-
de mít patřičnou úroveň a oba z ní budeme otrávení.

Rozložme si to hezky dopodrobna. Jednou nám totiž může
tenhle problém rozbít hlavu, až si budeme chtít dát rande s vy-
touženou dívkou a zjistíme, že ona se chce se mnou setkat jin-
de a jinak, navíc třeba uprostřed party, zatímco já bych s ní
byl nejradši sám na nějakém tichém a odlehlém místě.

Dohoda o setkání dostane rychlý spád, když oba chtějí to-
též: „Ahoj, ve dvě u kašny na náměstí.“ – „Fajn, ve dvě tam
budu.“ Člověk tou shodou přímo pookřeje. Zato o něco po-
vadne, když shody není, nebo když se navíc neshoda řeší ne-
správně.

Na začátku všeho je tedy nějaké chtění. Chci se s kamará-
dem setkat v hostinci U modré štiky. Zavolám mu a zjistím,
že i on se chce setkat se mnou, ale navrhuje, abych přišel
k němu domů, protože mi hodlá pustit novou desku.

Máme-li se opravdu setkat, musíme se nejprve naučit
zvládnout neshodu v otázce kde. Přesněji řečeno musíme
zvládnout takzvané párové rozhodování při neshodě. Ov-
šem jakého páru? Rovnoprávného. Domluva s profesorem
češtiny je snazší, sice si s ním asi moc nepodebatuji, ale po
formální stránce je záležitost jednoduchá. Zatím stále ještě
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platí, že profesora češtiny musím poslouchat já, nikoli on
mě.

Problém tedy spočívá v tom, jak řešit neshodu v párovém
rovnoprávném rozhodování, nebo přesněji neshodu v rozho-
dování rovnoprávného páru.

Nechci-li se dopustit chyby v logice svého myšlení, musím
si nejdřív uvědomit, co všechno může za takové situace ne-
shody nastat.

PROSAZOVÁNÍ NÁVRHU

Kamarád Martin se zapříčí, takříkaje zašprajcuje, a pokusí se
prosadit svůj návrh, abych přišel k němu domů. Tohle jeho tr-
vání na svém mě ovlivní zajímavým způsobem. Taky budu tr-
vat na svém.

Musel bych od něj něco potřebovat, třeba aby mi půjčil
stovku, a v tom případě bych se nezašprajcoval a přišel kam-
koli, klidně i o půlnoci na hřbitov. Jestliže nepotřebuji půjčit
peníze nebo něco dalšího, tak opustí-li Martin párovou zdvo-
řilost a začne mi nějakým způsobem nařizovat, abych k němu
přišel, uhnízdí se mi v hlavě odpor a jako posedlý začnu pro-
sazovat hostinec U modré štiky. V krajním případě se pohá-
dáme, oba třískneme telefonem a navzájem o sobě prohlásí-
me, že jsme nemožní sobci.

Každý z nás tedy bude připadat tomu druhému jako ne-
ústupný tvrdohlavý mezek a nějaký čas budeme tu myšlenku
spřádat v hlavě jako nit napuštěnou jedem. Dokonce když
budu obratem volat nějakému spolužákovi, označím Martina
za exemplárního sobce, který, když si něco umane, nedokáže
od svého nápadu ustoupit.

Ponechme stranou, jestli v tomto případě jsme či nejsme
sobci. Jsme především dva pitomci, kteří nedokázali zvlád-
nout neshodu v rozhodování rovnoprávného páru. Ten hlubo-
ce zanořený postoj, že musím stále jen bedlivě střežit, aby se
mnou kamarád neoral, je živelný, pudový, a proto neuvážený.
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A cokoli mnou živelně škubne, jako když prudce zastaví
tramvaj, má být přezkoumáno rozumem a upraveno.

Je zřejmé, že jsou-li v rovnoprávném páru podány dva růz-
né (neshodné) návrhy, lze vždycky uskutečnit jen jeden.

To první, o co se máme pokusit, je kompromis. Nesejde-
me se zkrátka ani v restauraci U modré štiky, ani v kamará-
dově bytě, ale někde úplně jinde.

KOMPROMISNÍ ¤E·ENÍ JE V·AK âASTO
UHOZENÉ

Představme si, že já bych chtěl jít do biografu, kamarád Mar-
tin do divadla, a protože bychom nebyli schopni se dohod-
nout, přesněji řečeno shodně se rozhodnout, šli bychom spo-
lu do zoologické zahrady. Nic proti zoologické zahradě, ale
v naší konkrétní situaci představuje jako kompromis cosi uje-
tého, protože tam původně ani jeden z nás jít nechtěl. Znám
případ, že se chlapec s dívkou nebyli s to dohodnout, zda pů-
jdou do divadla, či na koncert, a tak šli nakonec bruslit, při-
čemž si dívka zlomila kotník.

Pokud ovšem kompromis navrhuje smysluplné a duchapl-
né řešení, je třeba brát ho všemi deseti.

Já chci třeba jít na houby a Martin se chce jít vykoupat.
A hle, dá se jít lesem a hledat houby, dorazit k rybníku, tam si
zaplavat a cestou zpátky zase hledat houby. Já chci jít do bio-
grafu a Martin na diskotéku. Oba vzápětí zjistíme, že lze jít od
tří do kina a od šesti na diskotéku. To jsou dokonalé kompro-
misy.

Jsem-li ale nevyzrálý mladík příliš zahlcený představami
o vlastní dokonalosti, odmítnu někdy kompromis jenom
proto, že chci za každou cenu prosadit vlastní návrh. Jako
horká jehla mi hlavou projede zlá myšlenka: A pročpak by
vlastně nemělo být po mém? Je zajímavé, že tato myšlenka
jako by vstoupila také do mysli mého kamaráda. Nadělá pa-
seku i v něm. Pak se mezi námi rozhostí nepřátelské napětí,
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nedůstojné rovnoprávného přátelství, zavaří se nám nervové
spoje v mozku a nastane takzvaný zkrat. Krátké minutové
dopálení, kdy padnou i neuvážená slova. Jestliže jsme ale ji-
nak normální, napětí rychle povolí a začne jednání.

Ono to vlastně není nějaké docela uvážené a správné jed-
nání, je to dohadování. Z hlediska teorie lidského dorozumí-
vání má všechny náležitosti trhoveckého smlouvání o cenu
a teoretici lidské komunikace v tomto dohadování a smlouvá-
ní nalezli plno cenných poznatků.

Jde vždycky o to, aby se cena snížila přesně do té výše, kde
vydělají oba, kupující i prodávající. Tehdy smlouvání dosáh-
lo svého správného cíle, a nutno dodat, že v sobě mívá neob-
vyklý půvab.

RÁDOBY ARGUMENTACE

Cena dejme tomu lidové keramiky, o kterou smlouvá řecký 
trhovec s kolemjdoucím turistou, má svou skutečnou výši
a prodávající pod ni nemůže jít, aby na tom obchodu nepro-
dělal. Turista zase zvažuje potřebnost třeba keramického talí-
ře a množství peněz, které má v kapse.

Takhle spolu ovšem nesmlouvají. Že by trhovec řekl:
„Podívejte se, prodám vám ten talíř za padesát drachem, pod
tuhle cenu jít nemůžu, protože jinak bych prodělal.“ Stejně
tak turista sotva řekne: „Musím se tu ještě naobědvat a kou-
pit pár pohledů, můžu u vás tedy utratit nanejvýš šedesát
drachem.“

Myslí-li si to oba, ale nikdo to neřekne, bude keramický
talíř pravděpodobně prodán za šedesát drachem. Nahlas
ovšem mluví docela jinak. Trhovec vykřikuje, že je to origi-
nální dílo velkého mistra, má cenu tří tisíc drachem a on,
chudák, který to myslí s návštěvníky své země dobře, tady
bezmezně prodělává, jenže čert to vem, hlavně když bude
mít turista radost. A turista opáčí, že talíř je na tomhle či
onom místě oprýskaný, není to dílo žádného velkého mistra,
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nýbrž pochází z obyčejné dílny nedaleko odtud, a on vlastně
vůbec žádnou keramiku nepotřebuje, protože má doma stej-
ně víc než dost krámů.

Tak nějak se začneme domlouvat s kamarádem (a pozdě-
ji se svou milovanou dívkou či chlapcem), když budeme
chtít zdůvodnit svůj návrh. Nebudeme vykládat, že se nám
prostě chce jít do kina. Vysvětlíme, že jít se podívat třeba na
tuctový thriller je nejen zábavné, ale i poučné. Budeme se
snažit kamaráda přesvědčit, že náš návrh je správnější
a hodnotnější než jeho. A on bude na oplátku tvrdit, že jedi-
né místo, kam lze jít, je zoologická zahrada, ale bude argu-
mentovat třeba krásou opic a příkladným rodinným životem
hrochů.

Oba jaksi budeme nenápadně zastírat podstatu neshody, že
se nám totiž každému chce jít někam jinam, a budeme se sna-
žit jeden druhého trumfnout nějakým argumentem, z něhož
by vyplynulo, že náš návrh je správnější a že se nám tam jen
docela náhodou taky jít chce, ale to je opravdu pouze taková
zvláštní a nepochopitelná náhoda.

Zapamatujme si ten výraz – rádoby argumentace. Jsou to
často ničím nepodložená tvrzení uplácaná z vody, jsou to slo-
va trhovce, který chce prodat bezcenný keramický talíř za
spoustu peněz.

Pro dva kamarády je totiž skutečně významné, co každý
z nich chce, jaké má přání, a ne co je správné z neosobního
hlediska. Vždyť přece nesprávnost začíná teprve tam, kde je-
den z nás chce něco nedovoleného, zakázaného, nezákonné-
ho. Jestli kamarád Martin hodlá vykrást samoobsluhu, tak náš
spor nelze řešit z hlediska chtění, protože vykrást samoobslu-
hu je jednání evidentně nesprávné. Pokud však jde o spor, kde
se setkáme v horkém odpoledni, správnost či nesprávnost ne-
hraje žádnou roli.
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CHTùNÉ LZE DOB¤E SMùNIT

Jestliže převedu naši neshodu, kam jít dnes odpoledne, na
otázku chtění, a nikoli správnosti, nabízí se výměna chtěných
přání. Dávejte pozor. Jestli chci já dnes jít do kina a Martin na
plovárnu, pak je přirozené, že pokud se mnou půjde dnes do
kina, příště bude na společném programu plovárna.

Já vím, pořád ještě tu zůstává problém, čí přání se bude
realizovat jako první, ale k tomu se ještě vrátíme.

Jestliže se budeme ohlížet pouze na správnost, pak jsem-
li náležitě výřečný a dokážu z jalových argumentací uplácat
sněhuláka, zdůvodním svou chuť jít do kina tím, že je to
správné, a jde se do kina. Podruhé se mi bude chtít jít do zo-
ologické zahrady a zase skvěle zdůvodním, že je to správné,
a nakonec se chodí pořád jen tam, kam chci já, protože já
dokážu z jalových argumentací uplácat lepšího sněhuláka,
a tím pádem si s kamarádem Martinem příliš nepokecám,
protože ho daleko víc ukecávám, aby mě poslouchal jako
hodiny.

Když dojde k neshodě, nemáme se odvolávat na správnost
svých návrhů. Lepší je říkat „Já chci tohle“ nebo „Já bych
chtěl tamhleto“, protože kamarád má možnost férové odpo-
vědi: „Fajn, dneska se půjde podle tvého přání a zítra zase
podle mého.“ To je podstata takzvaného alternativního
uspořádání v párovém rozhodování. Jednoduše se střídáme
v tom, čí návrh se prosadí.

Zbývá ještě rozhodnout, čí návrh se má realizovat jako prv-
ní. Jestliže tento problém vznikne, bystrý mladík a stejně
bystrá dívka sáhnou k noblesnímu řešení zvanému Monte
Carlo. Rozhodne kostka nebo mince. A naučme se prohrávat.
Jestli padne orel, když jsme chtěli, aby padla panna, zkrášle-
me svou tvář nehybným výrazem hráče pokeru a podvolme se
volbě osudu neproblematicky a bez námitek.

Zatímco přátelé se mezi sebou střetávají jen ojediněle,
nastane-li neshoda v rozhodování u milenců a později u man-
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želů, dokážou se takoví lidé neshodou v rozhodování umor-
dovat.

Dnes vám tohle povídání možná připadá jako bezvýznam-
né, zdlouhavé a zbytečné řeči o ničem, ale až vy, mladý pane,
začnete chodit s krásnou slečnou, nebo vy, krásná slečno,
s pohledným mladým pánem, poznáte, jak důležité je rozu-
mět otázkám spojeným s rozhodováním páru při neshodě.

BUDU OBùTAV¯ A NESOBECK¯ A ZJISTÍM,
ÎE TO NENÍ NIC PLATNÉ

Zůstaneme ještě u kamaráda Martina. Jednoho dne zjistím, že
se spolu nějak moc dohadujeme a že už si nedokážeme poke-
cat tak krásně jako dřív, a řeknu mu to. Martin si ze strachu
před nějakou neshodou v rozhodování usmyslí, že bude obě-
tavý a zcela nesobecký. Rád by si třeba sedl na břeh tichého
rybníka za městem a jen tak klábosil, ale podřídí se mi a jde
se mnou do kina. Podruhé navrhne divadlo, já zoologickou
zahradu – a jde se do zoo. Ovšem to bych musel být s inteli-
gencí na nule, abych nepochopil, že se tu děje něco trestu-
hodného.

Povšimnu-li si toho, že se jde už podruhé tam, kam jsem
chtěl já, a pokud nedovolím, aby se i potřetí jelo podle mne,
pak se dá říct, že ovládám párový takt a zdvořilost. A na-
opak když si nevšimnu, že se jede pořád podle mne, tak jsem
z hlediska párové zdvořilosti zabedněný tupec, náfuka
a tvrdohlavý osel. Nemohu se pak divit, když na mě jednoho
dne kamarád prostě nebude mít čas.

Jenomže tady jde ještě o něco významnějšího. Pokud se
rozhodnu být vůči kamarádovi nesobecký a obětavý, pak
bych měl vědět, že kamarádství je fér a rovnoprávné jedině
tehdy, když se stejně zachová i Martin.

Může také dojít k nádhernému paradoxu a svým způsobem
roztomilé šaškárně, jestli totiž oba (jsme-li správní kamarádi)
nařídíme sami sobě nesobeckost a obětavost. Jakmile Martin
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navrhne kino a já zoologickou zahradu, hned se v duchu obě-
tavosti začneme rozhodovat pro návrh toho druhého. Já spus-
tím: „Martine, jsi fajn kluk, proto ti vyhovím,“ on mě začne
ubezpečovat, že já jsem taky fajn kluk, a bude chtít vyhovět
mně. A zase budeme každý na jiném břehu, znovu budeme
navrhovat každý něco jiného.

V tom vidím důležitost všeho, co jsem až dosud řekl, totiž:
vzájemné párové rovnoprávné rozhodování není nakonec zá-
vislé na ohleduplnosti, obětavosti, slušnosti, ačkoli bez těch-
to vlastností se skutečné přátelství vypěstovat nedá. Rozho-
dování je logická operace a má blíž k matematice než
k našemu srdci.

A tak jako výsledkem sčítání tři a tři zůstane šest bez ohle-
du na to, jestli jsme k sobě s Martinem slušní nebo ne, a do-
konce tři a tři bude šest zcela bez ohledu na to, jak moc mě má
moje děvče rádo, stejně nezávislý na citech je i proces rozho-
dování.

ROZHODOVÁNÍ JE URâENO SV¯M CÍLEM

Ředitel továrny spolu s náměstkem se rozhodují o postupu
výrobních a obchodních operací se zřetelem k nějakému dru-
hu maximálního ekonomického zisku. Co je ziskem rozhodo-
vacích operací mezi mnou a Martinem?

Řekli jsme, že jen tak si poklábosit. Nesledujeme zatím nic
jiného, a protože rodiče nám do naší rozpravy nemají co mlu-
vit, nebudeme brát v potaz naivní předpoklad, že by cílem
našeho přátelství s Martinem bylo učit se společně anglická
slovíčka.

Co znamená poklábosit si? Střílet po sobě všelijakými úva-
hami, výroky, fórky, vtípky a hláškami, a to všechno prošpi-
kovat řečí vážnou a zase nevážnou.

Rozhodující tu není nějaké poznání, ale radost. Jestliže si
s Martinem povídáme o holkách, nesledujeme tím cíl dopra-
covat se nějakého poznání o druhém pohlaví, jenom se radu-
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jeme, že život kolem sebe znovu probereme po boku kamará-
da. Navzájem si dáváme radost.

Radost je kladná emoce přibližně středního stupně. Vyšší
stupeň je slast a nižší pohoda. Opakem radosti je žal nebo
úzkost, vyšší intenzitu než úzkost má děs, hrůza, nižší než žal
je rozmrzelost, splín, chandra – a také nuda.

Kamarád je tu nejen proto, aby mě zbavoval mých nepohod
a strachů, protože samaritánství je pouze jedna část přátelství,
je tu také proto, aby mi dával radost, přesněji řečeno abychom
si my oba dávali radost navzájem, a pokud možno rovným
dílem.

Nepramení-li z naší debaty radost, tak nedebatovat a jít
domů! To je zásada nad zásady. Žádné nucení se k něčemu,
přemáhání. Přemáhat se mám, když musím vypočítat, kdy
se sejdou dva cyklisté, když jeden vyjede z Hradce Králové
v 17.45 a ten druhý... Ostatně určitě znáte tyhle protivné
slovní úlohy. Nad nimi mi nezbude než se přemáhat a usi-
lovně lovit v mozkových závitech řešení, ale nikdy se ne-
mám přemáhat v přátelské diskusi s výjimkou případu, kdy
je kamarád právě po autohavárii a zlomenou nohu má celou
v sádře.

Rozhodování o tom, jak dosáhnout cíle pokecat si a poda-
rovat se radostí, má řešení nezávislé na tom, jak moc se máme
s kamarádem rádi nebo nakolik jsme k sobě slušní a obětaví.
Ono je jinak strašně významné chovat k sobě přiměřenou míru
soucitu, mít se přátelsky rádi, navzájem se respektovat, přiná-
šet jeden druhému oběti, ale v jednom je to úplně bezvýznam-
né, a to právě v onom zapeklitém procesu rozhodování.

Představme si, že jsme se s Martinem dva týdny neviděli
a chceme se sejít. Já navrhnu restauraci u Modré štiky, Mar-
tin byt, kde žije s rodiči. Pokud jde o ten pravý požitek z roz-
hovoru, tak není vůbec důležité, kde si pokecáme, někde si
přece pokecat musíme. Shoda v tom, kde se sejdeme, je pak
nezávislá na tom, jak moc se máme s kamarádem rádi, jak
jsme k sobě ohleduplní a obětaví, ale záleží na tom, jestli spo-
lu máme dohodnutý a vypracovaný systém, jak se rozhodo-
vat při neshodě.
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S kamarádem se nám to obvykle podaří. S milovanou dív-
kou to ovšem začne mít v určitém období naší lásky trhliny
a dohoda se nám hned tak nevyvede, i když se budeme mít
rádi sebevíc.

ZPÒSOBY ROZHODOVÁNÍ

S Martinem můžeme být zvyklí, že v případě neshody o tom,
kde se sejdeme, si buď hodíme mincí či kostkou, nebo se jed-
noduše domluvíme, že o setkání bude jeden týden rozhodovat
Martin a jeden týden já.

Kdo nemá nachystaný systém v rozhodování při neshodě,
utopí se v hádkách. Hlavně tu mýlí předpoklad, že snad k pá-
rové slušnosti patří snaha vyhovět.

To by to dopadalo! Stále jen vyhovovat druhému znamená
rozmazlovat ho. Když vyhovět, tak přece musíme oba. Ale to
už jsme zpátky u známého paradoxu, že zase vznikne nesho-
da, protože oba budeme znovu navrhovat něco jiného.

Co je to slušnost? Pustit starší osobu sednout v tramvaji,
pomoci ženě do kabátu, mluvit zdvořile, nebýt vulgární, ctít
stáří, autoritu, nepomlouvat partnera se sousedkami, nevykle-
pávat prachovku na ulici, nehulákat o půlnoci na chodbě a ne-
obtěžovat dívku, která nás odmítá.

To všechno a mnoho dalšího je slušnost. Slušnost je zá-
kladní vlastnost vyzrálé lidské osobnosti. Ovšem vyhovět
třeba opilci, který se snaží políbit mou ženu, a dovolit mu to,
není žádná slušnost, nýbrž slabost. A právě tak není slušnost
vyhovět v rozhodování někomu, kdo sám není ochoten vy-
hovět.

Jestli se Martin chce moc, ale opravdu moc jít podívat do
Chuchle na závody plnokrevných koní, tak mu třeba vyho-
vím, ovšem ne ze slušnosti, nýbrž proto, že propadl strašlivě
velké touze vidět dostihy. A budu považovat za samozřejmé,
protože je to součást našeho rozhodovacího systému, že
když se zase mně bude něco moc chtít, třeba zajít si do diva-
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dla na představení Richarda III., tak se pro změnu přemůže on
a půjde. Ne proto, že mě má rád a že je slušný, ale protože i já
jsem s ním šel do Chuchle na závodiště, ačkoli se mi tam pří-
liš nechtělo.

NEPLEËME TO

Nenazývejme rozhodováním třeba spor o to, jestli je krásněj-
ší orel skalní nebo sokol stěhovavý. Když řeknete, že se mu-
síte rozhodnout, který z těch dravců je krásnější, tak jednodu-
še používáte mylné označení, protože vy se přece dohadujete
o názoru, který pták se komu víc líbí, ale o ničem se nemusí-
te rozhodovat.

Rozhodovat se mohu o tom, kam se vydám s partnerkou na
dovolenou, kam pojedeme s Martinem na lyže, a ne o tom,
jestli Krkonoše jsou hezčí než Šumava.

V tom, zda je hezčí Šumava, nebo Krkonoše, se můžeme
s Martinem shodnout či neshodnout, nejsme však schopni to
rozhodnout. Jednou provždy budeme říkat rozhodování jedi-
ně takovým dorozumívacím operacím, kde půjde právě o vý-
běr společných činností. Jestli jsou Krkonoše lepší nebo hor-
ší než Šumava, může být hodně nejapný argument pro
rozhodování, kam spolu pojedeme lyžovat, ale není to rozho-
dování samo. Proč nejapný? Protože jen bloud si může mys-
let, že lze objektivně a platně rozhodnout, které pohoří je
krásnější. Mně se třeba víc líbí Šumava, ale tím vůbec není ře-
čeno, že je opravdu krásnější.

Bavíme-li se s kamarádem, jestli jsou Krkonoše krásnější
než Šumava, tak jde buď jen o to nám známé poklábosení, kdy
si každý z nás zavzpomíná, jak to bylo nádherné v Krkono-
ších či na Šumavě, anebo se o těch pohořích bavíme proto, že
spolu chceme jet na lyže a rozhodujeme se, kam to bude. Ta-
ková debata je pak argumentací pro konečné rozhodnutí, kam
pojedeme.

Když mluvíme o rozhodování v páru, budeme tím mít na
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mysli výhradně rozhodování o nějaké společné činnosti,
v uvedeném případě o výletu na Šumavu či do Krkonoš. Po-
kud se neshodneme v tom, kam pojedeme, tak se nejspíš po-
hádáme. A třeba ani nepojedeme nikam, pokud nebudeme mít
předem vypracovaný systém rozhodování.

Dokonce i dva opravdu inteligentní lidé, kteří mezi sebou
nemají žádné neshody, by se občas měli zabývat hledáním po-
stupů, co by asi tak udělali, kdyby se neshodli v rozhodování.

MAL¯ SKOK SMùREM LÁSKA

Aby se nezdálo, že mluvím do větru, skočím teď rovnýma no-
hama do milostného vztahu chlapce a dívky a vysvětlím, že
rozhodování o společných činnostech není závislé nejen na
slušnosti a ohleduplnosti, ale ani na lásce. Je to sice divné,
avšak skutečně není.

Je pravda, že když se přestanu mít s dívkou rád, záměrně
nějak kazím rozhodování, aby nevycházelo a byl důvod roze-
jít se. Ovšem i když se máme oba rádi natolik, až by nad tím
každý dojetím zaplakal, jsme ohroženi hádkami, které vznik-
nou z toho, že nemáme zavedený systém rozhodování při ne-
shodě a spoléháme se na lásku.

Zůstaneme u Šumavy a Krkonoš. Doporučuji se s následu-
jící úvahou ztotožnit do morku kostí, nechcete-li si rozbít
hodnotný milostný vztah.

Představme si, že moje dívka chce jet do Krkonoš a já na
Šumavu. Vznikla neshoda v návrhu na společnou činnost.
V počátcích lásky má být tento problém skoro zanedbatelný.
Hlavní přece je, že budeme spolu, a čert to vem, jestli spolu
budeme na širých pláních Šumavy či příkrých svazích Krko-
noš. Jenomže chodím-li už s tou dívkou rok, hle, dostaví se
ono zmíněné škubnutí v mysli, jestliže se má milovaná roz-
hodne pro Krkonoše a odmítá se se mnou vypravit na Šuma-
vu. A vysloví ten klasický, lépe řečeno klasicky nesmyslný
výrok: „Jestli mě máš rád, pojedeš se mnou do Krkonoš.“
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