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Slovo úvodem

Nepřeháním, řeknu-li, že čtvrtým jezdcem apokalyptickým
v životě člověka je manželský konflikt. Neznat ho, nic o něm
nevědět znamená být jím ohrožen ještě více.

Tato publikace o něm pojednává. Byl bych rád, kdyby si
každý uvědomoval už ve chvíli, kdy do manželství vstupuje,
že souběhem neblahých příčin se fungování manželství po-
stupně může změnit tak, že v něm přestávají platit obvyklá,
tradičně poskytovaná doporučení. A nejen to – slova jako
„Buďte přece rozumní a domluvte se“ jsou dokonce spolehli-
vým návodem, jak situaci zhoršit a vyhrotit, protože ze sa-
motné podstaty manželského konfliktu vyplývá, že domluva
možná není.

Naučí-li se člověk rozlišit, kdy jde o banální, bezvýznam-
né selhání, byť třeba probíhalo ve formě hlučné hádky, a kdy
se již rozvíjí choroba zvaná manželský konflikt, má naději
partnerské soužití zachránit.

I když nás potká to štěstí, že naše manželství není ohrožo-
váno zevně, bude časem ohroženo svým vlastním vývojem.
Například přijde na svět druhé dítě, rodiče nezvládnou orga-
nizaci péče o novorozeně a dovolí, aby se vcelku přirozený
problém změnil v konflikt. Nebo manželé zbohatnou a hmot-
né statky rozdrtí jejich vztah, protože se nedokážou shodnout,
jak s oním bohatstvím naloží. Či jen postupně opadá sexuál-
ní zájem, což je zcela přirozené, ale stačí to, aby řetězením
chyb manželství uvízlo v konfliktu.

Jedině pochopím-li poruchový stav manželství, zvaný
manželský konflikt, mám někdy (nikoli vždycky) šanci,
abych svůj vztah zachránil. A pokud se mi to podaří, bude to
potom už zákonitě jiné manželství, než jaké bylo před kon-
fliktem.

Název této knihy nebyl zvolen náhodně, takový konflikt
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lze totiž přirovnat k tonutí. Stejně jako se musím naučit pla-
vat, abych se neutopil v řece, musím se naučit zvládat chová-
ní, abych neutonul v konfliktu svého manželství.

K tomu vám přeji hodně štěstí!
Autor



I

KRIZE

Je nutno naučit se rozlišit manželství zdravé a nemocné.
Začněme upozorněním na takový vážný signál choroby,

který dokáže čtenář snadno sám poznat. Jde totiž o to, aby
se nějaká bezvýznamná hádka, která za hodinu odletí
oknem, nepovažovala za zhroucení manželství, a naopak
aby se nepodcenilo to, co je vážné.

Pořád a pořád jsme příliš zaujati zkoumáním, jak se máme
rádi, jak se milujeme, a z intenzity lásky vysuzujeme, zda se
mezi námi něco děje nebo ne. V lidském mozku však není po-
čítač nějakých jednotek, nazvěme je třeba amory, na němž by
bylo možno vyčíst srozumitelnou hodnotu, a manželská láska
není veličina, která by nějak ustavičně zněla a byla slyšet.
Představme si horolezce, který by zlézal jeden z nejhrůzněj-
ších himálajských štítů Nanga Parbat. Ve výši sedmi tisíc met-
rů bychom se ho zeptali, zda miluje svou ženu správnou, vy-
zrálou manželskou láskou. Mohl by se zakomíhat na laně
a zahořekovat: „Ksakru, na svou ženu a děti jsem zapomněl!
Babrám se tady s těmi klínci, špagáty a cepíny, a manželky
a dětí jako by nebylo...“

Stesk je jedinečný příznak manželské lásky, do jisté míry
je dokonce jeho intenzita úměrná intenzitě této lásky. Náš ho-
rolezec může být výborný manžel, jeho stesk nezanikl, neboť
je to takřečený cit zasunutý.

Představme si kardiochirurga, který operuje srdce pětileté
holčičky, že by mu někdo (stejně jako před chvílí horolezci na
Nanga Parbatu) vytkl, že se mu nestýská po jeho ženě!

U horolezce i kardiochirurga byl v okamžiku velkého vy-
pětí stesk zasunut. Nikoli však do nějak moc záhadného pod-
vědomí, nýbrž do nevědomí. Teprve když je srdce dívenky
v pořádku zašité a hruď ovázaná, lékař unavený mnohahodi-
novou prací usedne, vyjme svůj stesk po rodině a lehce se jím
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obolaví. Vzpomene si na rodinu, a je-li jí nablízku, obolaví se
nepatrně, spíš se zaraduje, že bude brzy doma, zatímco horo-
lezec v Himálaji se obolaví pořádně, pokud má rodinu v Čes-
ké Třebové.

Choroba začíná:
1. když si člověk na domov ani nevzpomene,
2. když se domů vůbec netěší.

To druhé je čistý příznak úplného zániku stesku, a tedy po-
čátku zániku manželské lásky.

Stesk druhého je netestovatelný, s jedinou výjimkou, kdy
vám manžel řekne, že se domů netěšil. Zůstává malá škvíra
naděje, že to vyslovil jen proto, aby vás dočasně naštval.

Pokuste se dokázat, že se vám stýskalo po vašem partnero-
vi, když jste byli nedávno na služební cestě v Bratislavě! Part-
ner odpoví: „Nic mi nevykládej, vím, že sis na mě ani jednou
nevzpomněl(a).“ Co s tím můžete dělat?

Poznáte, když je vzduch doma čistý a provoněný, ale nic
nepoznáte, když to tam začíná tuhnout a houstnout. Nehledě
k tomu, že se někdy návrat nevydaří, ten druhý se nějak, opa-
trně řečeno, rozjitří, a vy z jeho zlosti, která vznikla třeba
kvůli tomu, že ve vlaku netopili, usoudíte, že se mu po vás ne-
stýskalo. A hned vyrukujete s tím: „Nic mi nevykládej...“ atd.

Člověk sám musí po celou dobu manželského života nená-
padně, ale přece jen důsledně zkoumat, zdali se mu stýská, ale
co hlavně, jestli se těší domů, když je mimo domov. Jestli ho
to domů táhne, nebo naopak ho domov odpuzuje.

Můžete se pohádat do krve, odjet od sebe na týden, a přes-
to se domů po týdnu těšíte. Jenomže pak nastane okamžik,
kdy zjistíte, že se vám domů nechce, kdy vás to domů netá-
hne, a to znamená – poplach! Ostrý zvuk polnice a vědět, že
už nejde jen o nějaké malicherné hašteření.

Netěším-li se domů po odloučení, které trvá déle než tři
dny, začala krize.

Ta doba není náhodná, během ní může doznívat ozvuk ně-
jaké velké hádky. A sebevětší hádka nemusí být ještě příznak
krize.
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Za chvíli si přesně povíme, co je to manželská krize, nyní
s tímto pojmem manipulujeme zatím v jeho obecném slova
smyslu. Nejdřív je nutno v tichu osamění zjistit, proč se vlast-
ně domů netěším, například:
• protože se pořád jen hádáme
• protože manželka zas bude chtít, abych dělal s dětmi úkoly
• protože je tam tchyně, kterou nesnáším
• protože máme malý byt.

Možností je velmi mnoho, ale chci-li být odborník v choro-
bách manželských, musím vědět, že se mohu ve výkladu zá-
niku svého stesku mýlit. Poslední kapku mohu považovat za
příčinu.

Jestliže se domů netěším, znamená to, že je můj emoční
vztah k rodině zdeformovaný, a právě tak zdeformovaný bude
i vztah manželky ke mně. Pak se stane, že zaměřím svou zlost
na jednu nepříjemnost a svízelnost manželství, třeba na malý
byt, a tím sám sobě vysvětlím, proč se mi po domově nestý-
ská. V klidném manželství můžete mít krcálek, a přesto se do
něj těšit.

Takže zjistím-li, že se mi nestýská po domově a že se tam
netěším, znamená to, že doma tiše nebo nahlas běží krize.
Musím tedy dojít k závěru, že se nám rozběhla manželská kri-
ze, a nesmím zatím ani okamžik uvažovat, proč vznikla. (To
si vysvětlíme později.)

Netěším-li se domů, nechce se mi tam, je to vážné, a od té
chvíle bych měl s partnerem jednat obezřetně a svým způso-
bem už léčebně. Začíná-li krize, je konec legrace, protože
cesta odtud k rozvodu není zrovna loudavá.

Správný dialog na téma zániku stesku by měl vypadat asi
takto:

Manželka: „Musíme se sebou něco provést, i když nevím
co. Zjistila jsem, že se už vůbec netěším domů.“

Manžel: „Jestli je to tak, bude to horší, než si myslíš, a mu-
síme být strašně opatrní. Máme přece dvě děti.“

A dost. Ani o slovo víc.
Když začnete rozebírat, proč se doma něco nesprávného
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a vážného děje, jen rozhojníte spory a hádky. Proto musíte
pouze konstatovat, že vznikla krize. A pak si musí člověk
o krizi něco přečíst nebo jít do poradny. Jen žádné rozbory,
proč a kdo co zavinil a kde se stala chyba! Naučme se dialo-
gům bez komentáře, jde-li o něco vážného.

Netěším se domů, a to je průšvih. Konec, dál nedebatovat!
Jen si tiše zašeptat krize.

Volné nevázané diskuse, proč to doma neklape, jsou za-
kázané i ve zdravém manželství. Je třeba pouze prozkoumat
uspořádanost jednotlivých složek soužití, vyladit emoční
pohodu a zušlechtit slovní dorozumívání. Jinak nás totiž
popadne posedlost obvinit toho druhého a sebe z viny vy-
vléknout.

Jakmile nám duší zazní slovo krize (a jak později uslyšíme,
ještě něco horšího – konflikt), tak stejně jako když dostaneme
zápal plic, nesmíme se topit v úvahách, co ho způsobilo, ale
ulehnout, potit se a brát naordinované léky. Onemocníme-li
krizí nebo konfliktem manželství, chce to léčit, nikoli analy-
zovat, jak ke krizi či konfliktu došlo.

Dopátrat se příčiny konfliktu je úkol na Nobelovu cenu.
Někteří manželé si myslí, že odhalili příčinu krize, a zatím si
jen vybudovali svou vlastní verzi o konfliktu.

Manžel je nenormálně, skoro chorobně vzteklý, a když
sedmiletý synek dostane špatnou známku, vypukne doma ro-
deo. Chce dítko trestat, manželka syna chrání, a tak se to tupě
opakuje třeba tři roky. Vznikne něco, čemu říkáme chronic-
ký manželský konflikt. Do poradny přijde manžel a s na-
prostým pocitem jistoty vysvětluje, že příčinou rodinného
rozvratu je syn flink a matka, která se flinka zastává. Manžel-
ka se stejným pocitem jistoty vyloží svou verzi, že příčinou
rozvratu je otec, který neumí vést syna k tomu, aby se řádně
učil.

V podstatě je toto manželství oslabeno chorobnou výbuš-
ností otce a špatným postojem matky k jeho chorobné výbuš-
nosti. Je to manželství podlomené, málo odolné, kdyby tu ne-
byl synek se špatnými známkami, zhroutilo by se jiným
zevním úderem.
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Klasický chybný dialog:
Manžel: „Evo, nelíbí se mi, že se doma pořád hádáme.“
Manželka: „Tak se zeptej sám sebe, proč se hádáme!“
Odhalit příčiny hádek je sakramentsky nepřehledné a slo-

žité. Z hlediska občanské viny se provinil ten, kdo nehledá
odborný postup, jak krizi řešit, a kdo v krajním případě ne-
jde do poradny. Jinak uvnitř rovnoprávného manželství s vi-
nou příliš kalkulovat nesmíme.

Vraťme se však ke stesku. Zůstali jsme zatím u podstatného
poznání, že skutečný zánik stesku je příznakem krize, a řekli
jsme si, že manželé mají v krizi posedlou chuť dopracovat se
příčiny, příčinu odstranit a opět se veselit ve spokojeném
manželství. Stále je to jako s oním zápalem plic. Člověk by si
pomyslel: Znám bacil, který nemoc způsobil, výborně, od-
straním ho a budu zdráv. Jenže není právě snadné ten bacil od-
halit, nasadit správné antibiotikum a škůdce z těla vyhnat.

Oba partneři třeba přistupují k manželství v dobré víře
a s nejlepším úmyslem ho chránit, ovšem málokdo ví, že dva
dobré úmysly, ale každý trochu jiný, znamenají v manžel-
ství ohrožení. Pokusíme-li se tedy řešit krizi tím, že ji bude-
me doma dopodrobna rozebírat, zhoršíme ji a zpozdíme
uzdravení.

Se zánikem lásky začne zanikat domácí pohoda, neboli
emoční poloha mezi manželi, a se zánikem pohody začne de-
generovat slovní dorozumívání. To je onen kruh manželské
krize a kruh je, jak víme, čára spojitá, takže ho lze přetnout
kdekoli.

Manželé se kupříkladu začnou nadměrně hádat, tedy začne
jim degenerovat slovní dorozumívání, a to rozruší, neboli de-
formuje domácí pohodu.

Deformovaná domácí pohoda spolehlivě vyhubí manžel-
skou lásku. Narušené komunikaci, tedy velkým hádkám, není
tak docela správné přiřadit přídavné jméno chorobný, proto-
že není vždycky jasné, kdy už vzniká nemoc a kdy je hádka
ještě pouhým příznakem nějakého okamžitého, bezvýznam-
ného selhání. Onen opakovaný fakt, že se netěším domů, je
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nakonec nejspolehlivější příznak rozjetého ďábelského kola
manželské krize, zániku stesku.

Jakmile se domů netěším vůbec, je to důkaz, že uvedené
kolo manželské krize je už roztočeno. Doma jsou hádky, je
tam nevlídno a manželé k sobě cítí podivně nepřátelský vztah.

Roztočení onoho kola, tj. zhroucení slovní komunikace,
domácí pohody a posléze i manželské lásky, představuje to,
čemu říkáme rozvinutá manželská krize.

Pro jistotu další příklad:
Lyžař si způsobil obávanou spirální frakturu bércových

kostí, cosi nadmíru pochoutkového, co člověka nutí k úva-
hám, zda lyžování je opravdu sport zdravý. Chirurg či ortopéd
ho odkáže na lůžko, zavěsí končetinu a tahem se pokouší do-
sáhnout toho, aby bércové kosti správně srostly. Detaily ho
nezajímají – kde se to postiženému stalo, jak přesně měl v tu
chvíli nohy, nač myslel... Chirurg nechce být odveden na mís-
to, kde k fraktuře došlo, nechce slyšet zbytečné podrobnosti,
že lyžař ve chvíli, kdy mu jedna noha zajela do sněhu a dru-
há ne, myslel na manželku, která mu zahýbá. Chirurg zavěsí
končetinu, a teprve docela jiný výzkumník může pak bádat,
co všechno má vliv na vznik spirální fraktury.

V konkrétním případě manželské krize není nutno pouštět
se do výzkumné práce. Bez ohledu na to, jak ke krizi došlo, je
třeba končetinu zavěsit a tahem působit, aby kosti srostly.
Manželská krize nutí své oběti k pitvornému bahnění se v ro-
mánových podrobnostech, místo aby dodržely předepsaný
postup, jak z krize ven.

Někdy slyším, že manželství je příliš složitý systém, aby ho
bylo možno postihnout několika direktivami. Podotýkám, že
manželská krize je něco natolik jednoduchého a primitivního,
co si je tak strašně podobné u Vyskočilových, u Novákových
nebo u Dvořákových, že si není zapotřebí dělat hlavu, že bude-
me mít co činit s nejsložitějším počítačem. Nepovažujeme se za
tak originální, abychom si mysleli, že máme třeba nějakou vel-
mi zvláštní a ojedinělou rýmu či chřipku. V době epidemií se
nám zanítí horní cesty dýchací úplně stejně, ať máme vysokou
nebo střední školu, ať jsme blonďáci nebo černovlasí. Manžel-
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ské krize jsou si nečekaně podobné, i když manželé, kteří při-
cházejí do poradny, vždycky sdělují, že u nich jde o cosi zcela
zvláštního a mimořádně složitého.

Rozeznáváme různé krize podle stupně závažnosti a vřele
doporučuji čtenářům, aby se naučili rozlišovat tři stupně man-
želské krize.

1. Lehká manželská krize
Je krátkodobá, nahodilá, trvá několik týdnů a pak odejde a už
se neobjeví. Manželé si prožijí peklíčko její kulminace a za-
čnou se jí bát. Příště si dají pozor. Znamená to, že i zde se roz-
točil onen kruh krize, manželům se ho však podařilo zastavit.
Obvykle proto, že si o krizi něco přečetli nebo že se vydali na
léčení do poradny. Někdy rovněž proto, že byli ve své pod-
statě dostatečně odolní a zvládli nesnáze. Nepřátelské nálady
nepřecházejí do odporu a maximálního nepřátelství, ale pře-
ce jen pohoda vymizí a doma je po celou dobu krize dusno,
nevlídno, napjato.

2. Středně těžká manželská krize
Trvá déle než tři měsíce, a dokonce i pokud se z ní po této
době manželé vzpamatují, nedokážou zabránit recidivě, její-
mu návratu. Nepřátelství mezi nimi je už velmi intenzívní.
Je-li doma klid, pak jen ve formě temného mlčení.

3. Těžká manželská krize zvaná konflikt
Přesáhla šest měsíců trvání, a to už je krize, kdy nejenže úpl-
ně zanikl stesk, ale začíná odpor k domovu a manželskému
partnerovi. Vzájemný odpor dosahuje úrovně averze až štíti-
vosti, a co především, konflikt má i vnitřní samočinnou ten-
denci řítit se k rozvratu a rozvodu (viz dále).

Kdyby postižení alespoň přišli do poradny na začátku kon-
fliktu! O konfliktu a jeho zdrcující síle rozvrátit manželství se
totiž ví velmi málo.

Nejčastěji je krize asymetrická, to znamená, že jeden chce
manželství zachránit za každou cenu, je tedy na manželství
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víc závislý a je také utrápenější. Druhý je k existenci man-
želství lhostejnější, je tedy méně závislý a jeví se spíš jako
více otrávený. Ovšem nejen tam, kde krize vzniká na pod-
kladě mimomanželského vztahu, i jinde se obvykle jeden usa-
dí v krizi jako především utrápený a druhý jako především ot-
rávený. Nemyslete si však, že být otrávený je lepší než být
utrápený.

Ten otrávený z domova utíká, domova se bojí, nechce už
nic prodiskutovávat, o krizi či konfliktu se vůbec nechce ba-
vit. Není těžké uhodnout, že s tímto partnerem se v konfliktu
lépe pracuje, lépe a snáz porozumí léčebným opatřením.

Je sice pravda, že v konfliktu se manželé nedokážou doro-
zumívat jinak než tím, že se hádají, navzájem se osočují a urá-
žejí, z domova se stane dům hrůzy a panoptikum příšer, ale
přesto s údivem zjišťujeme, že i při tom obrovském rozpadu
komunikace:
• manželka dosud vaří, pere, uklízí
• manžel dává dostatečný obnos na domácnost
• je zajištěna péče o nedospělé děti
• nikdo z manželů domov neopouští bez dohody s tím dru-

hým.
Pokud se manželé smaží ve zdegenerované komunikaci,

spílají si, lají, znectívají a urážejí se, pak pořád jde o konflikt
prostý. Jakmile to však povolí v některé z instrumentálních
složek soužití, vzniká konflikt s rozvratem.

Ještě vícekrát se budeme zabývat myšlenkou, že něco jiné-
ho je konflikt co naprosté zdegenerování komunikace, kdy se
manželé o všem hádají, ale doposud společně hospodaří a stá-
le ještě si netroufnou, aby jeden řekl „Ahoj“ a šel z domova
někam, kamkoli, aniž by se předtím s druhým nějak dohodl.
Je to, jako by manželé tušili, že teprve když se začnou rozpa-
dat instrumentální složky soužití, přichází úplný a nenávratný
konec.



II

KONFLIKT

Posedlost manželů rajtovat na nějakém tématu konfliktu je
příslovečná. Snaha vymanit se z konfliktu tím, že odhalím
toho, kdo konflikt zavinil, je ovšem beznadějná. Vyšetřuje-
me-li manžele na počátku konfliktu či na jeho konci, vždy-
cky shledáme snahu řešit konflikt morálně a právně.

Sáhněme opět k příkladu. Venerolog léčí pohlavní choroby
a ponechává morální stránku věci stranou. Musí. Jinak by se
musel ptát, za jakých okolností nákaza vznikla, a byl by pak
morálně povinen léčit ne toho, kdo je vážně nemocen, ale pře-
devším toho, kdo se do nemoci dostal menším zaviněním.
Chirurg by nakonec neoperoval raněného, který zavinil do-
pravní nehodu, a z lékařů by se stali karatelé: „Podívejte se,
kam vás ta prostopášnost přivedla,“ začal by venerolog se
svým zásahem, místo aby určil diagnózu a předepsal účinné
léky.

Stejně tak konflikt nemá vůbec smysl řešit z mravního hle-
diska. Na mravnost je tu už jaksi pozdě. Je nutno jednat tak,
aby bylo účinně a co nejrychleji dosaženo úpravy a úzdra-
vy manželství, ne aby bylo učiněno zadost problematické
spravedlnosti. V nedávné době vznikla zajímavá věda zvaná
praxeologie. Je to nauka o chování, jež nejúčinněji dosahuje
prospěšného cíle. A prospěšným cílem je v tomto případě
konflikt vyhubit a vyhladit, nikoli najít jeho viníka.

Aby bylo jasno: neexistuje konflikt, kde bychom nenalezli
chybu a provinění na obou stranách, a navíc jsou to chyby ob-
vykle z jiného těsta, než si manželé představují. Například je
velká chyba, nejsou-li manželé předem připraveni na takovou
nehodu, jako že jim dítě propadne na průmyslovce. Je to da-
leko podstatnější chyba než nějaké zakuklené a nezřetelné
provinění jednoho z rodičů, který měl údajně způsobit, že se
kluk špatně učí.
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Už jsme si řekli, že laik má snahu vykládat si manželský
konflikt románově. Svým způsobem se tomu nelze divit.
Mimo vlastní manželskou zkušenost nasáváme obvykle vě-
domosti o manželství současnosti a minulosti z románů, di-
vadla, filmů a televize. Odborný pohled se však od románo-
vého liší nikoli okrajově, nýbrž podstatně.

Pozvěme si ku pomoci rodinu Vyskočilových.
Paní Vyskočilová na manžela vykřikuje, že je sobec, a do-

kládá své tvrzení případem, kdy jí nepomohl s těžkým náku-
pem do schodů.

Pan Vyskočil vám vyloží, že se ochotně nabízel, že tašky
vynese, ale v okamžiku, kdy po nich sáhl, jeho žena zaječela:
„Nedotýkej se těch tašek, nebo ti přerazím obě ruce!“ Neboť
pan Vyskočil přišel den předtím domů o dvě hodiny později,
než slíbil, a navíc v malinko podroušeném stavu.

Důležitější, než proč přišel pozdě, je, že se to stalo po-
prvé po třech letech manželství, a paní Vyskočilová to zřej-
mě přehnala, když z jeho provinění vyvodila příliš daleko-
sáhlé důsledky. Jenomže jsme se přece jen zeptali i paní
Vyskočilové, proč na něj šla tak zhurta, když to bylo popr-
vé. A slyšme: maminka, paní Nováková, jí vtloukala do hla-
vy, aby vždycky udělala pořádné tóčo, když manžel nebude
včas doma, a aby mu to nikdy neodpustila, jinak by si na to
zvykl. „A udobři se, jedině až se ti omluví,“ dodávala prý
paní Nováková.

V duchu pátračské mánie se Vyskočilovi půl hodiny háda-
jí o to, proč pán nepomohl paní s těžkou nákupní taškou, dal-
ší hodinu se hádají, proč přišel pozdě domů, a pak další půl
hodiny, že paní Vyskočilová je moc přecitlivělá, když nedo-
káže odpustit něco, co se stalo poprvé po třech letech. V tu
chvíli vyrukuje mladá paní se svou matkou, kterou manžel
obratem urazí, a hle! Konflikt byl obohacen o další provině-
ní, protože pan Vyskočil nazval starostlivou a hodnou paní
Novákovou čarodějnicí. A tak oba manželé ve snaze vyřešit
rozhádanou situaci čím dál víc odhalují, jak strašlivá je ten
druhý bestie, takže se s ním nelze domluvit.
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Manželský konflikt je dílo člověka, a tedy bytosti ve známém
vesmíru nejsložitěji organizované. Jeho chování musíme chá-
pat systémově.

Odbočím nyní k systému nám dosti blízkému, to jest k au-
tomobilu, nikoli však proto, abych se vzdálil nadhozenému
problému manželů Vyskočilových. Učiním jaksi obchvat
blízkým námětem, abych se pak vrátil zpět k člověku, a kon-
krétně k Vyskočilovým. Nejde tedy o moji zabíhavost myšle-
ní co vážnější psychickou poruchu, ale o promyšlený postup,
který by nám měl zpřístupnit lidskou bytost ve střetu s druhou
lidskou bytostí.

Ráno otočíte klíčkem startéru a stroj se rozběhne. Jistě by
vás ani nenapadlo, že jste otočením toho klíčku rozehnali mo-
tor do obrátek. Otočením klíčku ve startéru jste nepohnuli
motorem silou svých prstů. Není rozhodující, jakou sílu vy-
vinete. Stačí určitá minimální síla, ale není nic platná síla
nadbytečná, stroj se rozběhne nikoli podle toho, jak vehe-
mentně jste klíčkem otočili.

Mohlo by se stát, že otočíte klíčkem a motor nechytí. Byli
byste na špatné koleji usuzování, kdybyste si mysleli, že je
tomu tak proto, že jste klíčkem otočili nějak nepořádně, ne-
ladně nebo neesteticky. Po určitých počtech pokusů zjistíte,
že motor prostě nechytne, a automechanik později přijde na
to, že byl rozbitý startér, rozdělovač, svíčka nebo baterie, pro-
stě jeden systém vázaný na ostatní byl „degenerovaný“ a způ-
sobil, že motor nenaskakoval.

Laik nepřipustí, že v člověku co systému jsou složité sub-
systémy, a s konfliktem zachází myšlenkově tak, jako by ni-
kdy nepřipustil, že by auto mohlo nenastartovat z jiného dů-
vodu než z chybného způsobu otočení klíčkem. Pedant by
vám jistě řekl: „Kdybyste otáčeli klíčkem řádně, bylo by to
jistě chytilo!“

A může se stát, že auto nabouráte. Buď jen zmáčknete ka-
rosérii, nebo pošramotíte motor. O tom, zda pojede, nepojede
nebo zda se bude drkotavě a skákavě ploužit (drkotavé a ská-
kavé ploužení se zde rovná konfliktu), rozhoduje právě jen
a jen to, co bylo zasaženo. Kdežto vy budete dramatizovat
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autonehodu. Budete říkat, že kdyby byl ten druhý strhl včas
volant vpravo, nemusel vám prorazit chladič.

Kdyby byl ten druhý jel podle ustanovení vyhlášky, k ha-
várii by možná nedošlo. Ale koho to zajímá? Dopravního
strážníka. Zajímá to vašeho automechanika? A ptám se vás, je
pro vás na silnici mezi Táborem a Prahou podstatné, zda vaše
přední náprava byla zlomena vaší chybou, či chybou toho
druhého nešťastníka?

Leč jsou tací, kdo to nepochopí ani na silnici a nad zniče-
ným vozem lamentují, jak k tomu přijdou, aby měli rozbité
auto, ač se ničeho nedopustili, a zdá se jim, že když jsou ne-
vinní, mělo by se jim to auto nějak rozjet.

Jestliže se manželé Vyskočilovi hádají častěji, než je
v kraji zvykem, není pro úpravu jejich komunikace příliš
podstatné, o čem se hádají, ale že se vůbec hádají, a že tedy
nějaký subsystém jejich komunikace nefunguje a bylo by
zapotřebí ho vyměnit. Tuto myšlenku ještě několikrát z růz-
ných stran převrátíme na dlani a probereme. K úpravě kon-
fliktu, pokud už v něm manželé Vyskočilovi vězí, jsou tře-
ba spíš schopnosti automechanika než znalost právních
a morálních norem. Právo a morálka dokážou příště na sil-
nici zabránit nehodě třeba tak, že se morálka silničního pi-
ráta vylepší pokutou, ale právo a morálka nedokážou vylé-
čit manželský konflikt, stejně jako nedokážou spravit
automobil nebo vyléčit zápal plic.

Zapamatujme si pojem souběh příčin. Odolnost manžel-
ství mladých Vyskočilových oslabilo mnoho příčin, a tím, že
bylo jejich manželství oslabeno, nedokázalo vzdorovat zcela
malichernému selhání, když pan Vyskočil přišel poprvé za tři
roky domů o dvě hodiny později, než slíbil.

Vyskočilovy si ještě podrobněji rozebereme z hlediska roz-
hodujících sil, jež vyprovokovaly sled jejich hádek.

Tak například vůbec neovládali základní praxeologickou
obratnost – zneškodnit spor v zárodku. Oba byli zcela ne-
informováni o manželské hádce, a proto se jevili jako nedis-
ciplinovaní. Kdyby jeli v neděli ke tchyni do Třeboně, patrně
by se tam pohádali také. Vyskočilovi nechápou nebezpečí na-
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růstání vnitřního nepřátelství mezi manželi, když se hádky
hromadí. Považují za podstatné vyřešit téma sporu a podce-
ňují smysl opatření: raději se usmířit než spor vyřešit. Kdo
nezná principy a zákonitosti sporu v rovnoprávném páru, je
permanentně vystaven nebezpečí selhání.

Dovolte mi dvě cizí slova: peristatická noxa. Noxa je něja-
ké ničivé zevní působení na systém. Tak třeba byt skládající
se z kuchyně a jedné stísněné ložnice je noxa pro manžele
mající dvě děti. Ovšem fakt existující noxy ještě není dosta-
tečným důvodem, aby se vyprovokoval konflikt. Nikoli, ba
dokonce naopak. Peristatické noxy máme umět zvládat,
a také pro pevné manželství, kde je naděje na větší byt, je sice
malý byt noxa, která se snaží vztah zničit, ale ten se jí ubrání
a nedovolí, aby nabudila hádky a nepřátelství, krizi a konflikt
s rozvodem co závěrem manželské tragédie.

Existují také noxy vnitřní, nikoli jen zevní, které ničí man-
želství stejně a kde musí být manželé stejně nachystáni bránit
se. Nedokážou-li například zvládnout „ponorkovou situaci“,
a tu nezvládnou, když nevědí, co to je, pak selžou pod tíhou
takové nesmyslnosti, jako že počestný a slušný pan Vyskočil
přijde jednou za tři roky o dvě hodiny později, než měl.

A protože opakování je žírným zdrojem každého učení,
zopakuji nyní ony podsystémy, jež musí správně fungovat, aby
se manželé nehroutili pod účinkem zevních a vnitřních nox:
1. Musí se umět rovnoprávně rozhodovat o základních in-
strumentálních složkách soužití.
2. Rovnoprávným rozhodováním se musí umět dopracovat
k uspořádání, organizaci základních instrumentálních slo-
žek soužití (domácnost, finance, péče o děti, volný čas).
3. Musí mít vypracovaný postup, jak chránit domácí rodin-
nou pohodu.
4. Musí ctít zákon spontaneity a nevynucovat milostné pro-
jevy.
5. Musí umět zvládnout neshodu v názoru, musí tedy umět
žít s navzájem různými názory a neusilovat o názorové sjed-
nocení (názorovou unifikaci).
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Víme už, že konflikt je určen totální degenerací dorozumívá-
ní, a to má v první řadě za následek jakési vraždění shody.
Naopak neshody se vyrábějí jako na běžícím pásu, a jakmile
zahrozí sebemenší shoda, manželé ji zapudí.

Před konfliktem se třeba výtečně shodli, jak zacházet
s chlapečkem, který přinesl pětku. Vypukne konflikt, shoda
okamžitě zanikne a nastanou šarvátky o výchovu.

Vraždění shody v konfliktu mi připomíná vraždění neviňá-
tek. Oba partneři číhají jako dravé šelmy, jen aby se snad ná-
hodou v něčem neshodovali. Manželka třeba v konfliktu tiše
navrhne, že by se mohlo jít v neděli do lesa, a manžel, obvy-
kle zcela lhostejný k tomu, kam se v neděli půjde, zařve, že
v lese jsou klíšťata a to že je celá ona, zabít děti klíšťovým zá-
nětem mozku. A odtud je pouhý krok ke tvrzení, že kdyby dít-
ky zůstaly po rozvodu u matky, byla by schopna je zničit, pro-
tože neví nic o nakažených klíšťatech.

Přijměme jako fakt, že nepřátelství mezi manželi je v kon-
fliktu tak zbujelé, že shoda v čemkoli se stává nemožnou,
a proto o všem vznikne hádka. Zcela učebnicově si tedy pro-
berme klasifikaci hádek.

Hádka vzniká jednak proto, že uvnitř máme jen nedosta-
tečnou brzdu emocí, takže emoce zlosti jsou příliš odvázané
a nezkrocené. Hádku však podporuje i porucha soudnosti ta-
kového druhu, kdy přijmout řešení, jež navrhuje ten druhý, mi
připadá nějak úkorné. Buď že jsem ustoupil, a tím naznačil
slabost, nebo že by moje zdrženlivost mohla být považována
za hloupost, jako bych nerozuměl, oč vlastně jde, anebo v při-
jetí návrhu druhého vidím zřetelný akt zlovůle proti sobě.

Vznikne třeba neshoda, co s úsporami, manžel navrhuje
koupit auto, manželka chatu, a oba vidí v návrhu toho druhé-
ho akt zlé vůle. Manželka si myslí, že manžel chce auto, aby
v něm mohl vozit slečny, a manžel si myslí, že manželka chce
chatu, aby ho o víkendech odlákala od horolezectví, které je
jeho koníčkem.

Narazí-li manželé na neshodu, mají posedlou tendenci
prosadit vlastní návrh.

Několikaminutová slovní potyčka se nazývá střet. Manže-
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lé po sobě vyjedou, vyprsknou, odštěknou, nadusají se vzte-
kem, chvíli chodí místností sem a tam a pak využijí okamži-
ku, kdy to z nich spadne. Vědí totiž, že nepřestanou-li právě
teď, rozjede se to na několik hodin.

V normálně fungujícím manželství si smíme povolit nejvýš
jeden střet denně, a co především, musí být kompenzovaný.
Rychle usmířený s návratem pohody do půl hodiny.

O hádce hovoříme, jakmile trvá déle než půl hodiny. V ní
už zjistíme řetězení zlosti, nabíjení se zlostí navzájem, pře-
skoky na víc témat. Po hádce se dokážeme vzpamatovat nej-
dřív za dvě hodiny. Ale déle by toto vzpamatovávání trvat ne-
mělo.

Pakliže trvá hádka více než pět hodin, nebo dokonce celý
den či dva až tři dny, hovoříme o konfrontaci. Konfrontace je
hádka obvykle na jedno téma do úplného vysílení, ale přece
jen s usmířením. V rozvinutém konfliktu žádné skutečné
usmíření neexistuje. Dejme tomu, že tak jednou do roka se
doma přihodí něco, oč se prohádají dva dny a dvě noci. Prask-
ne nějaká náhodná nevěra a trvá dva dny, než se manželé po-
týrají, ale pak se smíří, protože jsou-li normální, rozpoznají,
že konfrontací se nic nevyřeší.

Stane se, že manžel po konfrontaci odjede na služební cestu,
tam z něj zlost spadne stejně jako z jeho ženy doma, a kupodi-
vu se oba na sebe těší. Znamená to, že manželská láska trvá
a nejde o krizi či konflikt, toliko o konfrontaci co bouři, po níž
se nebe znovu rozjasní.

Manželé v pravém konfliktu se na sebe netěší nikdy.
A když, tak proto, aby si ublížili. Tam se nebe samo od sebe
nerozjasní. Konflikt je jedna nepřetržitá konfrontace, kdy klid
je doma výhradně za stavu nikoli smírného, nýbrž nepřátel-
ského mlčení. Manžele v konfliktu přechází zlost, jen když
nejsou spolu. Jsou-li spolu, zlosti přibývá. Proto také proží-
vají manželé v konfliktu nejhůř víkendy.

Vzpomínám si na případ, kdy se manželé servali jen proto,
že nepatrný průvan pohnul dveřmi, které zavrzaly. A hned to
jelo: „Kolikrát jsem ti říkala, abys ty dveře namazal, tady to
vidíš!“ On na to: „Jo, tady vidím, že jsi pavlačová štěkna, co
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huláká pro každou maličkost!“ A během deseti minut byli
v sobě, zaklesnuti jako v ringu při zápasu ve volném stylu.

Hezky mi zní výrok, že manželé v konfliktu jen tupě pře-
žvykují několik témat sporů, obvykle bez nějakých větších
obměn. A zajímavé je sledovat, jak každá konfrontace v kon-
fliktu rozkošatí témata hádek.

Třeba se hádají, že jeden na druhém finančně prodělává.
Pán připomene, že před osmi lety zaplatil manželce pobyt
u moře, a paní zakvílí, že jí dal tenkrát tu dovolenou jako dá-
rek k narozeninám. Téma hádek se nám rozkošatilo, manžel-
ka získala další argument o manželově povaze netvora, proto-
že jí vyčítá dary, které jí věnoval. A ona jemu samozřejmě
začne navíc připadat jako nevděčnice, jež neocenila jeho ně-
kdejší dar.

V konfliktu jako by se vytvořil jakýsi čarodějný kout, kam
se manželé tlačí, a když tam konečně jsou, tak se tam servou,
podklesnou a sesunou se. Poté se z něj každý zvlášť vyplazí
ven, ale jen proto, aby se tam za chvíli začali znovu navzájem
dostrkávat.

Oba manželé přesně vědí, že se hádkami v tom koutě ma-
sakrují, že se ničí v přeneseném smyslu i doslova, a přesto
spěchají domů s čerstvě nabroušenými zbraněmi svých výro-
ků, invektiv a urážek, aby se zvolna zas a zas jako už stokrát
předtím mačkali směrem k čarodějnému koutu konfliktu. Ve
svých postupech (strategiích) především sledují, aby ten dru-
hý měl ztráty, aby nezaznamenal ani sebenepatrnější zisk.
A to všechno třeba i za cenu vlastních ztrát. Pokud manželům
v konfliktu nabídnete dva postupy, kdy při jednom by každý
z nich zbohatl o tisíc korun a při druhém by oba stejně tolik
ztratili, svorně zvolí ten druhý, jen aby odpůrce nic nezískal.
Je dokonce pokusy prokázáno, že manžel v konfliktu raději
volil ztrátu tisícikoruny, pokud manželka přijde o stovku,
a odmítl volbu, v níž by oba získali onu vyšší částku. „Mo-
rálně“ se z toho vyvlékl tím, že prohlásil: „Já žádných tisíc
korun nepotřebuju.“

Jednou přišel do poradny pár v klasickém rozvinutém man-
želském konfliktu. V tu chvíli šlo o to, aby se zmírnilo jejich řá-
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dění o nadcházejícím víkendu, a proto jsem s nimi krok po kro-
ku probíral možnosti, jak by strávili víkend každý zvlášť. Na-
bízelo se nesmírně snadné řešení. Manžel mohl jet za matkou
do Orlických hor a manželka zas mohla strávit sobotu a neděli
u svých rodičů v Praze. Navíc tu byla dokonce možnost poslat
děti na dvoudenní školní výlet.

To neuvěřitelně jednoduché řešení, které by pro oba před-
stavovalo drobný zisk (krátkodobou úlevu od konfliktu) oba
přijali, ovšem jen naoko. Bylo na nich vidět, jak neradi sou-
hlasí, jak je ničí představa, že by ten druhý mohl prožít klid-
ný víkend.

Za týden opět přišli a sdělili mi, že spolu zůstali doma, ne-
boť se ozvala tetička z Nymburka, že přiveze dětem jablka.
Teta sice nepřijela, ale oni přesto naši úmluvu nesplnili a sjed-
notili se proti mé radě. Výsledkem byl víkend vymlácený do
posledního zrna. Oba se shodli v jednom jediném: uchovat
ring konfliktu volný, jen aby ten druhý někde nezakusil tro-
šku úlevy.

Odhaduji, že manželé vydrží v konfliktu tak nanejvýš rok,
a po tuto dobu je možné, že se vpravdě nenávidí, hádají, rvou,
a při tom všem je uvařeno, uklizeno, vypráno. Manžel sice
mrskne manželce peníze na stůl jako služce a ona před něj
hodí vepřovou jako čeledínovi, je ale vskutku možné, aby
konflikt bujel na plné obrátky své úplně degenerované komu-
nikace, a přesto základní složky soužití fungují. Dokonce i při
těch strašných konfliktních konfrontacích si pořád ještě man-
žel ani manželka netroufnou odejít z domova sami a vrátit se
k ránu. Jakmile totiž povolí základní složky, začne to, čemu
se říká rozvrat. O něm budeme hovořit v další kapitole.

Jinak ovšem konflikt vyrábí i kuriozity. Vzpomínám na
manžele v konfliktu, kteří spolu osm let nepromluvili (šlo
tedy o chronický provleklý konflikt), a přesto vychovali dítě,
jež studovalo s vyznamenáním. Syn se zkrátka naučil, že pro
odměnu za vyznamenání musí jít zvlášť k otci a matce, a na-
víc tajně. Nesměl vyzradit, že byl druhým odměněn. Řekl-li
otci, že dostal od matky stovku, nedostal od otce nic. Naučil
se nemluvit pravdu.
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Je téměř nepředstavitelné, jak rafinovaně se manželé
v konfliktu urážejí. Jeden pán například neříkal manželce, že
je hloupá, ale že u ní „nervový vzruch putuje k mozku neuvě-
řitelně pomalu“.

Po několika letech chronického konfliktu se manželé
k sobě stávají jedovatě jízlivými, nepřátelsky ironickými. Vz-
pomínám na muže, jenž mi v poradně řekl, že teď na sebe
s manželkou vytahují vždycky ten nejhorší ksicht. Dodal:
„My vám to předvedeme.“ A skutečně na sebe udělali obličej,
který mrazil.

Konečně vzpomínám na manžele, kteří se z konfliktních
poměrů vysoukali jenom na dobu, kdy měl manžel zlomený
krček stehenní kosti. Jakmile začal chodit, konfliktní poměry
se ihned vrátily.



III

ROZVRAT

Rozvrat nastává v okamžiku, kdy se ruší uspořádanost hlav-
ních složek manželského soužití, tyto složky se dezorganizu-
jí někdy až do té míry, že se pilíř manželství podlomí, proto-
že jedna jeho složka přestala fungovat.

Pokud funguje společné vedení domácnosti s finančním
hospodařením rodiny, péče o děti a nakládání s volným ča-
sem, obvykle ještě bezprostředně nehrozí rozvod, i když sám
manželský konflikt, byť bez rozvratu, představuje vždy ohro-
žení manželství a znamená už předrozvodové chování. Jak-
mile však začíná rozvrat některé z uvedených složek soužití,
začne to být horké. Často jsem si všiml, že jakkoli se někteří
manželé v konfliktu nenávidí a jakkoli se hádají, přece jen ja-
koby šestým smyslem střeží, aby ta nejpodstatnější podstata
soužití ještě klapala.

Je rovněž možné, sice stále ještě ojedinělé, ale vždycky
svým způsobem dramatické, aby nastal rychlý rozvrat bez
konfliktu. Uvedu jeden příklad.

Jistý pán se bezbranně a beznadějně zamiloval do úchvat-
né krasavice, bál se to však přiznat. Jeho žena jednoho dne
přišla domů a místo chotě nalezla jen dopis a v něm četla slo-
va, jimiž se manžel bil do hlavy a do srdce a přiznával se, že
svedl hodnou a charakterní ženu a čest mu velí, aby nepo-
skvrnil charakter této bezúhonné osoby nějakým ostudným
způsobem, a proto za ní odchází. Tajně si přichystal rozvod
a pak frnknul bez konfliktu jako kanárek, když se zapomene
zavřít okno.

Obvykleji a nepoměrně častěji však vede cesta k rozvodu
mezi milníky zvanými: krize, konflikt, rozvrat a rozvod.

Začátek rozvratu si dovolím demonstrovat na jednom
z kalů, který rozbahňuje manželství a jemuž se říká senti-
ment. Jsem zapřisáhlý nepřítel všeho sentimentálního, kdy se
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