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PŘEDMLUVA AUTORA
K 2. VYDÁNÍ KNIHY

První vydání Taktiky a strategie v lásce vzniklo před třiceti
lety, v roce 1970. Tehdy díky profesoru Křivohlavému byla
veřejnost poprvé informována o významu matematické teorie
her.

Zjistil jsem, že text knihy nebylo zapotřebí jakkoli noveli-
zovat. Je nutné dodat, že čtenář má dnes k dispozici naučnou
literaturu o milenectví a manželství z ucelenějších hledisek.

Podotýkám však, že kdo má zájem proniknout zvídavě do
mnoha rozporuplných jevů nevydařeného manželství, tomu
stojí za to pochopit milostný vztah jako hru. Hra nezná provi-
nění, křivdu, vyčítání či žárlivost, zná jen ve hře chybovat
nebo nechybovat. Jedině teorií her se můžeme dopracovat
k poznání, jak hru mezi dvěma manželi změnit ve hru koali-
ce proti osudu.

Ani manželství ani milenectví neztratí nic ze své poetič-
nosti, porozumíme-li tomu, jak se vlastně vaří ta kašička
manželské a milenecké lásky.

Dnes se stává strategie vzájemné spolupráce mimořádně
významnou pro udržení nejen existence manželství, ale i jeho
kvality. Procházíme údobím, kdy se formuje liberálně párové
manželství s nebezpečím rozvodu, který se již stal obecně to-
lerovanou skutečností. Nad rozvodem jsme se přestali pohor-
šovat a říkáme, že naše manželství byl omyl. Kdepak. Nejde
o omyl, jde o porážku ve hře o přátelství v manželství.

Čtenář by měl pochopit, že neškodí, stáváme-li se chvíle-
mi vzájemnými soupeři ve svých postojích, nesmíme se však
stát nepřáteli. Teorie her je nám schopna poskytnout návod,
jak na to.
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JAK ČÍST TUTO KNIHU

Každý z nás přijímá poučení různě. O poučení totiž přede-
vším půjde. Vstávají mi hrůzou vlasy na hlavě, když slyším
slovo rada. V této knize nedávám naprosto a zcela důsledně
žádné rady a žádné návody. Ve věcech mezilidských vztahů
nelze dávat rady, na nikoho se nelze v této oblasti lidského
jednání spolehnout a na nikoho se nelze vymlouvat.

Od nás, kteří se zabýváme otázkami milostných a partner-
ských vztahů, se právem očekává, že výsledky svého poznání
a poznávání zveřejníme. Ale nemůže se od nás očekávat, že
vypracujeme nějaké detailní návody k úspěšnému nalezení
milence nebo milenky a že vypracujeme návody, jak si mi-
lence nebo milenku co nejdéle, nebo zase naopak co nejkrat-
šeji podržet.

Jak kdo porozumí zákonitostem vztahů a jak si je zpracuje,
je jeho vlastní záležitost. Odmítám tedy co nejrozhodněji vý-
pad jednoho pána, který mi řekl, že bychom měli už konečně
něco udělat, aby se lidé v manželství tak nehádali. Tento pro-
blém si onen pán musí vyřešit sám, my mu můžeme nanejvýš
říci, proč se většinou lidé v manželství hádají, proč se pro lás-
ku zabíjejí a proč se pro lásku vůbec trápí.

V milostném vztahu se velmi zajímavým způsobem stírají
rozdíly mezi různými stupni školního vzdělání. Univerzitní
profesor, jaderný fyzik nebo matematik může být po celý ži-
vot v lásce absolutním packalem a outsiderem, a vyučený zá-
mečník si může z lásky učinit celoživotní zdroj radosti a po-
těšení. Jak se ještě dále dozvíme, „inteligence pro vztah“
nemá nic společného se vzděláním, objemem nebo kapacitou
vědomostí, schopností abstraktně myslet, prostě s inteligencí
jako takovou.

Dokonce jsem si již dávno ověřil zkušenost, že s vysoce in-
teligentními lidmi bývá při napravování porouchaných vzta-
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hů daleko větší práce nežli s člověkem, který se celý život ne-
dotkl naučné knížky a jehož vzdělávání skončilo v 9. třídě zá-
kladní školy. A vím také, že lidé pracující jinak v oboru ma-
tematické logiky přijmou poučení o mezilidském vztahu jen
tenkrát, je-li sdělováno těmi nejprostšími prostředky.

Ovšem platnost poslední věty je přece jen omezená. Je
omezená skutečností, jež má vůbec zásadní význam, bereme-
-li na sebe onen strastiplný úděl, že se pokoušíme někoho po-
učovat. Člověk přijímá poučení ve věcech lásky podle role,
kterou právě v nějakém vztahu zaujímá.

Jsem-li podváděný manžel, to jest manžel, který ví, že je
podváděn, a který touto situací trpí, pak nesmírně těžko a ne-
rad přijmu poučení o výhodách tzv. otevřené rodiny. Zatratím
každého, kdo bude doporučovat, aby manželé měli svůj vlast-
ní okruh přátel a vlastních zájmů a zálib, a naopak dám za
pravdu sentimentálnímu článku, který oslavuje rodinu nepro-
dyšně uzavřenou, kde se manželé čtyřiadvacet hodin denně
drží za ruce a laskají.

Trpím-li žárlivostí své manželky nebo milenky, půjde mi
zákonitě každá sentimentalita na nervy a stane se ze mě pro-
gresivní zastánce volné lásky.

Už proto doporučuji, aby se každý pokud možno kvalifi-
koval dříve, nežli tuto knihu začne číst.

Uvědomuji si velmi dobře, že by se pojednání tohoto dru-
hu měla psát zásadně s ohledem na adresáta. Měla by vznik-
nout kniha o taktice v lásce pro nešťastné, kniha pro bezsta-
rostné a kniha pro povýšené nad věc. Na to ale asi opravdu
není dost papíru. Musím se proto snažit psát jaksi pro všech-
ny, což v sobě skrývá řadu záludností, a předpokládám, že mi
v tom čtenář dá alespoň za pravdu.

Abych obešel výše naznačené úskalí, začíná některá ka-
pitola zcela chladným a nezúčastněným popisem zná-
mých a třeba i problematických fakt. Tento popis je určen
jednak oněm bezstarostným a povýšeným, a jednak těm, kte-
ří si prostě se zájmem přečtou o dynamice věcí, s nimiž ne-
mají problémy. Položil jsem vždy tyto úvody poněkud výše,
čili napsal je náročněji pro domýšlení otázek milostných
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vztahů. Teprve v druhé části se pokouším rozvádět popsaná
fakta do maximální srozumitelnosti a přístupnosti, jíž jsem
schopen. A v tom se nemohu obejít bez příkladů.

Sám titul knihy – Taktika a strategie v lásce – by mohl svá-
dět k závěru, že se jaksi stavím za to, aby se v lásce taktizo-
valo, aby se sledoval záměr ničit či zničit protivníka, aby lidé
v lásce chtěli vyhrávat a porážet. Zcela upřímně se svěřuji čte-
náři s tím, že v tom právě vidím tragédii lásky, tragédii, jež se
s námi jako stín vleče od chvíle, kdy zaniklo rodové spole-
čenské zřízení. Opravdu chci daleko spíše varovat; a přede-
vším chci ukázat, že bohužel je tomu tak, že láska má svou
taktiku a strategii. Jedna počestná a – dalo by se říci – ne-
bezpečně lyrická dívka mi titul knihy vyčetla, a přece právě
ona se dostala do mé poradny proto, že naletěla na rutinér-
skou taktiku pražského proutníka, který si velmi věcně pohrál
s její neznalostí taktiky a strategie v lásce.

Jsou prostě lidé, kteří se rodí s onou vysokou inteligencí
pro vztah, kteří to všechno, o čem budu hovořit, dobře vědí,
jen to nedovedou tak pojmenovat. A jsou lidé, kteří toho vědí
velmi málo nebo nic, a pak ještě ti, co se nedovedou poučit
ani několikrát opakovanou neblahou zkušeností. Dá se proto
říci, že mimo jiné chci odhalit taktiku oněch osvícených, chci
ukázat jejich karty a eventuálně i jejich falešnou hru. Nahrá-
vám tedy daleko více slabým nežli silným.

Pojmy taktika a strategie vznikly v oboru válečnictví. V po-
sledních desetiletích si je přivlastnila také jedna z disciplín
kybernetiky, tzv. teorie her, a odtud se dostaly do teorií mezi-
lidských vztahů. Nebude na škodu, když se tedy čtenář naučí
chápat oba pojmy obecněji a když za nimi neuvidí jen gene-
rály a válečné pole poseté mrtvými. Čtenáři prospěje, když si
za těmito pojmy představí spíše zamyšleného a snad i rozči-
leného hráče šachu. Dokonce – jak ještě později uvidíme –
někdy nám vyhoví i představa mužů hrajících mariáš, což –
uznávám – zní komicky.

Hned v úvodu jsem se čtenáři představil a čtenář si musí
uvědomit, že jako lékař, který zná ze zkušenosti především
poruchové stavy milostného vztahu, jsem touto skutečností
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poznamenán. Lékaře, který píše o všelijakých problémech,
lze nejlépe pochopit, představíme-li si, jak by asi vypadal jí-
delní lístek v restauraci, kterou by vedl internista zabývající
se problematikou žaludečních vředů. Jídlo by bylo nekořeně-
né, ne příliš solené, málo maštěné, bylo by prostě zdravé, ale
nebylo by příliš chutné. Gastroenterolog by neustále myslel
jen na ono nebezpečí vředu a obratem by svou restauraci změ-
nil v dietní jídelnu. Připouštím, že tedy varuji více, nežli je
třeba. Ale z profesionálních důvodů za to nemohu.

A z tohoto zorného úhlu je skutečně nutno číst všechny
obecně naučné lékařské knihy, tedy knihy určené nelékařům.
Je opravdu nutné počítat s tím, že více varují, nežli povzbu-
zují.

A právě tak je dobře nezapomínat, že jsem muž. Prostě věk,
povolání, pohlaví, to všechno jsou věci, které se těžko potla-
čují, ač si myslím, že jsem je právě v této knize potlačil, jak
bylo nejvíce možné.

Taktika a strategie - zlom  1.9.2007  12:38  Stránka 10



1 O PLATNOSTI ZÁKONŮ
MILOSTNÉHO VZTAHU

Každý milostný vztah je dynamický systém. Nemám v tomto
okamžiku na mysli přesněji definovaný vztah. Je proto zatím
lhostejné, zda jde o vztah předmanželský, manželský nebo mi-
momanželský. Ve vztahu nebývá faktor spokojenosti jednoho
z partnerů zcela stejný jako faktor spokojenosti druhého part-
nera. Sleduje-li každý partner s maximálním úsilím vlastní
spokojenost, dostávají se partneři do rozporu. Již tato skuteč-
nost je nutí k volbě nějaké taktiky a strategie. Odhalí-li ob-
jektivní pozorovatel určitou zákonitost ve volbě taktiky jedno-
ho z partnerů a jestliže tuto zákonitost zveřejní, nutí druhého
partnera, aby se zařídil tím způsobem, že bude hledat taktiku
proti taktice zveřejněné – jakousi protitaktiku. Lze předpoklá-
dat, že řetěz volby taktiky a protitaktiky je uzavřený; my jej
však zatím v uzavřené formě neznáme, tak jako jej například
neznáme v šachové hře. I pro objektivního pozorovatele je to
řetěz otevřený. To znamená, že zatím spolehlivě neznáme na
každou taktiku takovou protitaktiku, aby se vztah dostal do
onoho stavu rovnováhy, kdy kvalita faktorů spokojenosti obou
partnerů je vyvážená.

Znamená to dále, že jakákoli taktika zveřejněná objektiv-
ním pozorovatelem vytváří novou situaci, v níž se hráči- part-
neři pouze nově zachovají. Znamená to, že nedovedeme zatím
podat návod racionální taktiky, jež by vždy vedla ke smíru na
poli spokojenosti. Nedovedeme podat návod, jak by se mi-
lostný vztah stal ideálně smírným a nerozporným vztahem.
A to znamená, že platnost každého návodu v oblasti milostné-
ho vztahu je relativní. Každý návod má povahu návodu uve-
deného v učebnici hry v šachy.
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Považuji za nejúčelnější začít právě touto kapitolou, třebaže
je nebezpečí, že čtenář bude hned na počátku uveden ve znač-
ný zmatek. Dalo by se dokonce říci, že začínám tím, že si pod-
řezávám větev, na níž sedím. Ale přesto je nezbytné zdůraznit
relativnost a omezenou platnost jakéhokoli návodu a poučení,
jež dáváme lidem ve věcech lásky.

Sám jsem zažil, že do poradny přišli manželé vyzbrojeni
knížkou, kterou jsem napsal v nejlepší vůli, a pojmenoval ji
První pomoc při nehodách v manželství. Každý z nich měl
v knížce zatržené věty a každý z nich se jaksi dorážel argu-
menty, jež jsem tam uvedl. Ale mám v tomto ohledu čisté svě-
domí, protože jsem již zažil manžele a milence, kteří se takto
doráželi Frommem nebo Simone de Beauvoire. Jde pochopi-
telně o nedorozumění.

Je to právě tak, jako kdyby šachista prohrál turnaj a potom
se odebral k autorovi učebnice šachové hry a vyčetl mu, že
prohrál, ač se řídil pokyny, které tam našel.

Čtenář se musí smířit s myšlenkou, že partnerský vztah má
povahu velmi podivné a záludné hry (i my se ještě nesčetněkrát
k této myšlence vrátíme a budeme ji dále rozvádět) a že jaké-
koli ponaučení v této hře má prostě povahu návodu k taktice
v této hře. To znamená, že jakmile protihráč, tedy jeho partner,
odhalí taktiku svého soupeře, například že se řídí poučením,
které sám rovněž někde četl, ihned se podle toho zařídí.

Začnu zcela triviálním příkladem:
Kdybychom pomocí statistiky odhalili, že mzdový účetní

je zvláštní případ lidské profese, která vede k tomu, že člověk
tuto profesi vykonávající je vždy absolutně důvěřivý k ženám
a zásadně nežárlí, stane se jistě v určitém procentu manželství
mzdových účetních, že je jejich manželky začnou bezstarost-
ně podvádět, a mzdový účetní přestane být důvěřivý. A pak si
mladá záletná dívka vezme mzdového účetního a prohlásí
nutně statistiku za pavědu.

A tak třeba odhalíme, že nejlepší taktikou na hašteřivé a ne-
snášenlivé ženy je ironizující postoj. Tato taktika nám bude
patrně vycházet tak dlouho, dokud si naše hašteřivá a nesná-
šenlivá dáma nepřečte knížku, z níž jsme čerpali ponaučení.
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Relativnost platnosti našich pouček jde však dále. Odhale-
ním taktiky postoje v lásce odejmeme vztahu jistou pří-
chuť, která je nepopsatelná a nedefinovatelná. Uvedu příklad:

Jistý pán středního věku trpěl tím, že se k němu jeho man-
želka nechovala s náležitou milostnou něžností. Při jedné slu-
žební cestě se mu dostala do rukou naučná knížka poněkud
staršího vydání, v níž autor dospěl k závěru, že lásku udržuje
toliko něha a laskání. Psalo se tam, že ochladlý cit lze napří-
klad obnovit, když i řeč manželů dostane náležitě něžný tón,
což znamenalo – doslova cituji – „občas něžně žvatlat“. Ten-
to pán středního věku ihned, jakmile přijel domů, hodil bro-
žurku na stůl a prstem ukázal právě na tento dovětek. V hád-
ce, jež vznikla, křičel na svou manželku a vyčítal jí, že už
deset let nežvatlá.

Prosím, kdyby v naprosté tajnosti vytvořil atmosféru vhod-
nou pro tento zcela specifický druh komunikace a kdyby ně-
jakým duchaplným trikem, nebo snad dokonce i upřímně ob-
novil někdejší něžné dorozumívání, nic proti tomu. Leč právě
ono zveřejnění, ona denudace a ono vydírání něžnosti je
taktika, jež znemožňuje úspěch.

To je další úskalí jakékoli informace, kterou čerpáme
i z nejlépe míněné naučné literatury. Zdaleka ne vždy musí jít
o případ na první pohled tak neomalený. Uvažme vlastně, že
stačí, aby naprostou shodou okolností vzala manželka do ru-
kou stejný zdroj poučení, a ihned vyzní všechny pokusy pla-
ně, právě proto, že je zřejmý jejich nepřirozený, vyčtený pů-
vod. Jak se ještě dovíme, je odhalená taktika vůbec zárukou
neúspěchu. Uvažme, jak asi dopadne žena, kterou právě
opouští muž, protože si nalezl jinou partnerku, a která se sna-
ží získat jeho náklonnost tím, že jej – podle rad řady naučných
knížek – začne zahrnovat přívalem vášně a citů.

Nyní mi ovšem nezbývá nežli snést několik důkazů pro tvr-
zení, že tím není řečeno, aby se o těchto věcech nepsalo.

Jde totiž o to, jak zacházet se získanými informacemi.
A i to je určitý druh životní strategie. Žádný autor nepodává
zcela konkrétní postupy řešení, ač tomu čtenář někdy tak ro-
zumí. Konkrétní postup může navrhnout psychiatr, který řeší
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konkrétní manželský konflikt, a i v tomto případě volí jistou
taktiku, k níž dospěl klinickou zkušeností. Čtenář ovšem
musí vždy konfrontovat podávané rady s vlastní situací a uvá-
žit, zda je pro něho navrhovaný postup vhodný.

Považuji za velký nedostatek, že uvedený zákon o relativní
platnosti všech poučení není náležitě zdůrazňován. Proto pro-
sím čtenáře, aby i tuto knihu chápal výhradně jako soubor
volitelných strategií, a nikoli jako knihu kuchařskou. Nepo-
dávám recepty k jednání, ale návod k pokud možno slušné
hře.

V preambuli této kapitoly jsem napsal jen snad trochu
méně srozumitelně, že my sami zatím neznáme taková pravi-
dla, aby každý vztah zcela zákonitě a nutně skončil poklid-
ným a dokonalým manželstvím. Kdybychom je znali, pak mi-
lostný vztah přestane být hrou a tato kniha se stane skutečně
kuchařským receptářem.
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2 EROTICKÝ

DÉMON

Předesílám, že bude zklamán každý, kdo očekává text, který
by nemohli číst naše nedospělé slečny a nedospělí jinoši.

Sexuální funkce člověka zásadně není určena jen perfektní
funkcí sexuálního aparátu, ale i chováním partnera jako ero-
tického objektu. Neporuchová funkce zmíněného aparátu se
stane okamžitě poruchovou, jestliže objekt přestane být ob-
jektem erotickým. Jedním ze zvláštních druhů sebezáchovné-
ho pudu je, že člověk potlačuje příjem nepříjemných zpráv
(P. Pelikán). Společnost jako celek odmítá přijmout tvrzení, že
subjekt je jen zřídkakdy erotizován celoživotně jediným part-
nerem. Přijmutí této skutečnosti by vedlo k rozbití modelu
monogamního párového manželství, je proto nahrazována
morálkou ctnosti. V povědomí většiny lidí přetrvává názor, že
například povinností ženy je daleko více střežit ctnost nežli
rozvíjet sexuálně erotickou techniku. Rozpor morální zásady
a pudové tendence je řešen ve prospěch morální zásady, pro-
tože jinak hrozí přehodnocení statutu dnešního manželství
a rodiny.

Uvedený rozpor je však původcem neblahých společen-
ských jevů, jako je sexuální nevěra a prostituce na jedné stra-
ně a neuróza na straně druhé. Společnost řeší tento rozpor
existencí dvojí morálky – legalizované (formální nebo oficiál-
ní), nadřazující princip ctnosti, a ilegální (avšak fakticky to-
lerované), povolující promiskuitu.

Existence této dvojí morálky zavádí však do jakéhokoli
partnerského vztahu objektivní rozpornost, kterou partneři
většinou nedovedou řešit jinak nežli podváděním a lží.
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Toto obecné schéma objektivní rozpornosti partnerského
vztahu jakékoli kvality je v erotické oblasti prohlubováno tím,
že se mění intenzita erotického působení objektu. Kdyby tomu
tak fakticky nebylo, ztratil by partnerský vztah nejméně polo-
vinu své objektivní rozpornosti.

Zatím je zbytečná úvaha, zda člověk musí být promiskuit-
ní: je podstatné, že promiskuitní je. Jako důkaz stačí histo-
rická skutečnost, že k nevěře docházelo i v době, kdy byla
trestána smrtí. V rozvíjejícím se partnerském vztahu vzniká
tedy hned od počátku tendence stát se pro partnera optimál-
ním erotickým objektem. Čím více se tento záměr daří, tím se
zvětšuje pravděpodobnost, že se vztah udrží. Nutno však kon-
statovat, že do tohoto okamžiku neznáme jeden jediný spo-
lehlivý návod, jak zajistit celoživotně „erotizaci“ jediným
objektem. Tradují se určité poučky, mající nejvýše povahu
zcela nespolehlivých norem, jichž se lidé křečovitě chytají,
protože i nespolehlivá norma se stává zdrojem alespoň rela-
tivní jistoty. (Znám kolegu, který věří nápoji lásky, vyrobené-
mu ze lvího trusu.)

Víme, že jakákoli technika sexuálního jednání se časem vy-
čerpává, víme, že neexistuje žádná spolehlivá relace mezi
kvalitou osobnosti a kvalitou jeho erotického objektu. Jestliže
N. Wiener tvrdí, že se příroda chová jako augustinský ďábel,
který je důmyslný, ale není záludný, pak totéž nelze říci o kva-
litě a kvantitě erotické výkonnosti. Zatím můžeme vyslovit jen
smutnou větu, že stupeň této výkonnosti je poznamenán exis-
tencí nějaké náhodné proměnné, kterou neznáme a již je nyní
obvyklé označovat jako „prvek Monte Carlo“.

Pro srozumitelnost kruté záludnosti oné výše uvedené ne-
určitosti volím pro ni zatím označení „Erotický démon“.

Začneme citátem. F. Thiessen řekl: „Pokládám zastírání pro-
blémů za zvláštní formu pesimismu.“ Prosím, aby čtenář
hodnotil tuto kapitolu ze zorného úhlu Thiessenova citátu.
Jeho platnost je velmi obecná a bylo by prospěšné, aby nezů-
stal jen majetkem psychologů a psychiatrů.

Nezařadil jsem tuto kapitolu jen náhodně za kapitolu o in-
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formacích a informovanosti v oboru milostných vztahů, exis-
tuje zde velmi intimní návaznost.

Může se stát, že manželé nebo milenci jednoho dne zpozo-
rují, že radost, kterou jim poskytuje jejich sexuální spolužití,
nějak slábne. Zakoupí nějakou příručku s tímto tématem
a tam se dočtou (předpokládám, že společně a zcela důvěrně),
že opomněli určité techniky, jež jim až dosud připadaly jaksi,
řekněme, ne právě chutné; po přečtení knihy tyto techniky
realizují. A hle, větší radost se nedostavila. Lze to pak vyčíst
sexuologovi, který knihu napsal, anebo, což je horší, lze těž-
ko potlačované rozladění zacílit na partnera. Lze se tak do-
konce pohádat, lze vyčítat nedostatek dobré vůle nebo nedo-
statek fantazie, lze se prostě všelijak nejapně chovat a situaci
tím ještě dále a podstatně zhoršit.

A potom lze jít třeba do kina a tam „něco“ vidět, nebo lze
přečíst nějakou docela jinou knihu, jež nehovoří o těchto vě-
cech tak decentně a nezávadně, a lze vypít dvě sklenky vína,
a ono se to zase vrátí. Alespoň dočasně.

A právě tak lze jít znovu do kina a znovu číst onu knihu,
a ono je to zase pryč; a pak stačí, aby manželka něco řekla,
nebo provedla nějaký pohyb nebo manýru, a je to zase tady.
Zcela záměrně volím ono krásné Kerouacovo To. Protože je
to skutečně jen nějaké podivné To – a nic víc.

O tom, že tohle To je tajemné a záludné, víme i z docela
jiné strany. Na první pohled by se zdálo, že z té lepší strany.
Může se stát, že erotický pán, který ztratil své To u své man-
želky, se rozvede, a v domnění, že principem sexuální rados-
ti je naprostá nevázanost, začne střídat jednu milenku za dru-
hou. A hle, i on To začne ztrácet. A dokonce jaksi bytelněji,
takže To začne být u něho nahrazováno prapodivným smut-
kem.

Sexuologové a sociologové chodí po světě a lámou si hla-
vu, jak sladit tuto darebnost lidské vášnivosti s morálkou;
a zatím si své hlavy lámou bezúspěšně.

Abychom věděli, čeho se bát, nač si vzpomenout a jak na-
zvat ten smutný okamžik, když To začíná mizet, zvolil jsem
zatím zcela pracovně pro To označení „Erotický démon“.
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Jestliže jsem totiž schopen s určitou inteligencí pro vztah
urovnat své manželské soužití tak, aby bylo důstojné, to jest
jestliže se mi podaří zainteresovat svého partnera, aby nena-
letěl na nástrahy lásky dezerotizované, zjistím, že nemenší
obtíže se mi dostaví s láskou erotizovanou, tedy s Erotickým
démonem. Tam jsem a začnu být tak zoufale bezbranný, že
jsem skutečně k pláči.

Je to podivně mysteriózní situace, že se ve mně něco děje,
s čím si nedovedu poradit, to jest nedovedu si poradit tak, abych
zároveň zachoval čistotu svazku, svou ctnost i své zdraví.

V dějinách erotiky se dočteme, že lidé v různých dobách
nalezli různá řešení. Žena ve starém Babylonu se v okamži-
ku, kdy pocítila rejdy Erotického démona, odebrala do chrá-
mu bohyně Mylitty a byla povolná každému muži, který při-
šel. Řekové měli afrodizie, Římané saturnálie, což vše byla
zvláštní forma prostituce hájená oficiálním náboženstvím.

Věda, tak jak to jen věda dovede, si dokonce vymyslela
krásná moderní označení pro všechny druhy legalizované ne-
věry, kde manžel povolil ženě milence. Říká se mu například
intervenující manžel. Je to buď skutečně milenec pro radost,
jak tomu bylo ještě donedávna třeba u kmene Massim na
Nové Guinei, nebo toliko pomocník při plození (německy ne-
méně půvabně Zeugungshelfer), kterým mohl být třeba bratr
manžela (rovněž ještě v devatenáctém století v Melanésii).
Dokonce i Martin Luther přiznává ženě právo na mužova bra-
tra, pokud je manžel neplodný. Jak se dočítáme v Plutarcho-
vi, bylo ve Spartě možné, aby si zanícený mladík vyjednal
s mužem styk s jeho manželkou, kterou obdivoval.

Nutno konstatovat, že od počátku našeho letopočtu trpěli
zřejmě muži za dovádění Erotického démona poněkud méně
nežli ženy. Zatímco ženy byly za nevěru většinou nějak ohav-
ně ostouzeny, u muže to byla vždy jen „interesantní mravní
poskvrna“ (J. Klabouch).

Pozorujeme-li sexuální návyky dnešní generace, vidíme ši-
rokou paletu sexuálních zvyklostí, sahající od křesťanské
ctnosti až po vulgární a cynický hedonismus. To ovšem vůbec
neznamená, že tato široká paleta je projevem vyřešené situa-
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ce v erotické oblasti. Už mimo jiné také proto ne, že zatímco
muž někde realizuje svůj cynický hedonismus, doma mu plá-
če manželka a pojídá diazepam.

Z teoretického hlediska by se zdálo logické stanovit buď
normy ctnosti, nebo normy nectnosti. To jest stanovit buď ka-
tegorii maximální zdrženlivosti, nebo kategorii volnosti,
a tyto kategorie povznést na novou morálku.

Podle dosavadních zkušeností působí obojí rozkladně.
K nejkrutější sexuální despocii došlo ve středověku a raném
údobí renesance. Maximální zdrženlivost a maximálně vy-
pjatá ctnost se snoubily s nejkrutějším jednáním, jakým byla
inkvizice a hon na čarodějnice. Nejctnostnější dáma a pán té
doby ochotně přihlíželi nejodpornějšímu mučení, jehož ob-
jektem nezřídka byly mladé a krásné dívky. O orgastické po-
vaze inkvizice a honu na čarodějnice není dnes nejmenších
pochyb.

Ale právě tak údobí maximální zdrženlivosti se pojí s udá-
lostmi, za něž se musí lidstvo především stydět. Vzpomeňme
na římskou společnost z doby jak rozkvětu, tak zániku této
říše, vzpomeňme na křesťany trhané šelmami před očima ci-
vilizovaného Říma.

Naše současná situace není možná tak špatná, ale byla by ur-
čitě velmi špatná, kdybychom se ji nepokusili určit, kdyby-
chom se ji snad pokoušeli zastírat. Nerad bych, aby moje řeč
byla chápána příliš buřičsky, ale uznáme-li existenci Erotic-
kého démona jako faktoru, jehož vlastnosti neznáme a který
je schopen maximální záludnosti, pak vidím obranu jedině
v tom, že s tímto démonem začnu počítat již na počátku se-
xuálního života. A počítat s ním znamená uvědomit si, že
v okamžiku, kdy se objeví, mohou být důsledky vznikajícího
nesouladu působeny jím, a nikoli mnou nebo mou partnerkou.

V tomto ohledu nám chybí tradice v myšlení. Pořád si ple-
teme, kdy za jednáním máme vidět vždy a za každou cenu od-
povědného a odpovídajícího člověka a kdy jej máme právo
omluvit nějakou jeho slabostí. Tak se stane, že manžele To po
někalikaletém manželství přestane bavit, a oni místo aby sed-
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li na postel a zvolali: „Hle démon!“, sednou sice na postel, ale
zlostně zavrčí a začnou se osočovat, napadat a pátrat po osob-
ní vině.

Jednak skutečně nevím, jak může zemědělec z Českomo-
ravské vysočiny vypátrat příčiny, které až dosud nejsou zná-
my celým rotám docentů a univerzitních profesorů, jednak
nevím, kde většina lidí bere tu jistotu, že ztrátu erotického zá-
jmu musela zavinit nějaká chyba v uvážlivém a uváženém
jednání člověka. Může se stát, že obsah stroncia v ovzduší
stoupne nad únosnou mez, a pánové třeba ztratí schopnost ke
styku vůbec. Myslím si, že v oblasti tak delikátní a neprobá-
dané je zatím daleko lépe říci „Hle démon!“, nežli se rozbre-
čet v nějakém pseudoosvíceném stavu poznání a zařvat na
manžela: „Já vím, čím to je, máš prostě jinou ženskou!“

Je totiž možné, aby se dva vysoce graduovaní lidé, žijící
třeba pět let ve šťastném manželství, stali nepřáteli na život
a na smrt jenom proto, že neodhalili démonickou sílu, jež
mezi ně vkročila.

Uvažme, že erotické uspokojení je určeno:
– kvalitou a výkonností samého sexuálního aparátu,
– erotickým objektem.

Obě kvality, jež nutno navíc vážit oboustranně, jsou přece
nezávislé na tom, co chci, nebo co bych chtěl. Vznikají ne-
sčetné kombinace a možnosti, v nichž se partneři nemohou
vyznat. Oni jsou schopni jen zaznamenat, že právě ono To je
skvělé, dobré, střední, únosné, nebo špatné až kritické.

Čtenáři zatím velmi prospěje, když se naučí uznávat exis-
tenci tohoto zcela nahodilého a neovladatelného faktoru,
kterému budeme říkat Erotický démon.

Ještě několik slov k oné dvojí morálce – legalizované a ile-
gální. Legální morálka nedovoluje promiskuitu, ilegální mo-
rálka ji trpí. Později se naučíme označovat takovouto morál-
ku jako takzvanou Normu s velkým N.

Souhlasím s velmi osvíceným tvrzením doc. J. Dobiáše, že
zatím je nutno tuto dvojí morálku nejen trpět, ale dokonce
podporovat. Je znakem objektivních rozporů, které nedove-
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deme vyřešit, a lidé se musí naučit v ní plout. Je totiž lépe –
a v tom je celá ta osvícenost tolerance dvojí morálky – mlčky
vědět o nelegální morálce, byť sebevíc rozšířené, a netrestat ji,
nežli ji proklamovat jako morálku legalizovanou. Vznikl by
chaos a byla by skutečně ohrožena naše rodina. Rodinu mů-
žeme ale zrušit jedině v případě, že vymyslíme něco lepšího.
A zdá se, že v naší společnosti budeme muset něco lepšího
opravdu vymyslet, dříve nežli nám nějaká jiná rodina vznik-
ne živelně.
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3 LÁSKA

JAKO HRA

I   JAK ROZUMĚT POJMU HRA

V této kapitole se převážně přidržuji terminologie užívané
u nás, a to jednak v českém překladu Ashbyho Kybernetiky,
jednak v přehledných pracích J. Křivohlavého publikovaných
v časopise Československá psychologie v letech 1967 a 1968.

Každá hra ve své podstatě představuje určité střetnutí zájmů
čili určitý konflikt. O hře hovoříme tenkrát, pokud každý její
účastník má v přesně stanovenou chvíli možnost volby mezi
určitými akcemi, jež nazýváme tahy, a jestliže výsledek těch-
to tahů rozhoduje nakonec o tom, jaká bude odměna nebo
zisk.

Posloupnost jednotlivých tahů, jakož i jejich rozsah a druh
určují pravidla hry.

Strategie hry je pak návod, jak hrát danou hru. Přesněji ře-
čeno je to návod, co hráč může udělat v každé možné situaci,
jež během hry vznikne. Optimální je taková strategie, která
vede k výhře nejrychleji a s minimem všech možných ztrát.
Jsou hry, kde existuje více optimálních strategií.

Počet strategií musí být vždy konečný, ale není nutné, aby
konečný počet strategií byl znám (šachy).

Rozlišujeme hry s nulovým a nenulovým součtem.
Hra s nulovým součtem je hra, při níž výhra jednoho hrá-

če je vždy beze zbytku rovna prohře druhého hráče.
Hra s nenulovým součtem je hra, kdy výhra jednoho hrá-

če se nerovná prohře druhého. Součet výher není konstantní.
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To předpokládá, že existuje na hráčích nezávislý výplatní
zdroj (bank), který přijímá přebytky a vyplácí pohledávky.

Celá řada biologických jevů a celá řada společenských
jevů má povahu hry. Sám boj o život je případem hry člověka
proti přírodě. Smlouvání trhovce je případem hry obchodníka
se zákazníkem apod.

Hra s nulovým součtem je určena tendencí co nejvíce pro-
tivníka poškodit. Při hrách s nenulovým koncem může dochá-
zet ke vzniku koalic. Lze-li stanovit souhrnnou strategii pro-
středky matematiky či logiky, hovoříme o řešení racionálním.
Nelze-li je takto stanovit, hovoříme o řešení intuitivním.

Pokud některý z čtenářů dostal do rukou velmi populární
americkou knihu E. Bernea: Games People Play, pak zdůraz-
ňuji, že terminologie, již zde užívám, se od terminologie ame-
rického autora a jeho celkového pojetí značně liší.

Představme si známou dětskou hru Kámen–nůžky–papír.
Hráči stojí proti sobě a rukama naznačují ve stejném okamži-
ku buď kámen (sevřená pěst), nebo papír (otevřená dlaň),
nebo nůžky (vztyčený ukazovák a prostředník). Výhra je ur-
čena podle následujícího schématu:

Kámen lze zabalit do papíru = vyhrává papír,
nůžky stříhají papír = vyhrávají nůžky,
kámen tupí nůžky = vyhrává kámen.
Předpokládejme, že jako výhru získává výherce 1 Kč, kte-

rou dostává od protihráče. Protože výhra jednoho z hráčů
se vždy rovná prohře protihráče, lze tuto hru označit jako
hru s nulovým součtem (výhra + prohra = 0).

Pravidla hry jsou: Hráči stojí proti sobě a ve stejném oka-
mžiku volí jednu ze tří možných akcí, jež všeobecně nazývá-
me tah ve hře.

Strategie hry je pak volba jedné ze tří možností.
Obvykle zapisujeme hru takového druhu do tzv. matice

hry.
Tato hra má svou teoretickou zajímavost. Pravidla hry ur-

čují, že oba hráči táhnou současně. Uvažme, jakou strategii
každý z hráčů volí. „Prostor rozhodování“ je určen toliko tře-
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mi možnostmi, přičemž počet možných řešení je 9. Z těchto
devíti možných řešení jsou tři nerozhodná, nikdo nevyhrává
ani neprohrává. Šest řešení vede k výhře nebo prohře jedno-
ho z hráčů. Nejúčinnější strategie této hry závisí na tom, do
jaké míry hráč správně odhadne volbu protihráče.

Průměrný hráč nemá možnost vypočítat následující strate-
gii protihráče, a proto se bude rozhodovat jakýmsi neurčitým
vnitřním odhadem – intuicí.

Vzhledem k tomu, že v této knize nechci řešit problemati-
ku her, ale problematiku jednoho z mezilidských vztahů, mu-
síme se poněkud odchýlit od otázek, které by zajímaly mate-
matického teoretika her. A z tohoto důvodu si poněkud blíže
osvětlíme, co to znamená, že hráč se rozhodoval intuitivně.
Znamená to v první řadě, že souhrnné projevy protihráče ne-
skýtají dostatečnou informaci o tom, co protihráč udělá. Pro-
tihráč se může sice nějak neopatrně prozradit, ale může se
také naopak záměrně prozradit tak, aby spoluhráče zmátl.

Spokojme se s konstatováním, že rozhodování hráče se
děje podivuhodnou souhrou myšlenkových postupů, z nichž
některé jsou vědomé (číhavé sledování reakcí spoluhráče se
záměrem odhalit následující tah), některé nevědomé (náhlé
rozhodnutí bez jakékoli úvahy).

Máme tendenci se domnívat, že naše volba je ryze svobod-
ná, a kdybychom sestavili řadu zvolených strategií, tj. sled
našich tahů, budeme se domnívat, že v nich neexistuje žádná
pravidelnost či přesněji řečeno žádná uspořádanost. Matema-
tický stroj, který by zapisoval a vyhodnocoval naše volby,
nám však v určitém okamžiku, třeba po 500 opakováních, zje-
ví, že se v naší volbě projevuje pravidelnost, o níž vůbec ne-
máme tušení. Zjistíme například, že od okamžiku, kdy začne-
me být unaveni, střídáme strategie s pravidelností zcela
elementární.

Tak se může stát, že pozorovatel, který naši hru bude sle-
dovat jako tzv. experimentální hru (nepůjde mu tedy ani tak
o naše výhry jako o zákonitosti ve volbě strategií), zjistí, že
naše intuitivní rozhodování je jen domněle intuitivní, v pod-
statě však podléhá přinejmenším zákonům statistického
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rozložení. Bylo by prospěšné, aby si čtenář tuto myšlenku za-
pamatoval – že totiž to, co nazýváme svobodnou volbou,
bývá často jen domněle svobodná volba, ve skutečnosti
volba určená nějakou zákonitostí, jež nám bezprostředně
uniká.

Pro naše účely je prospěšné všimnout si při uvedené hře
dalších jevů. Kdybychom pozorovali strategii dětí, které tuto
školní hru provozují, zjistíme, že děti nápadně neprospívající
v základní škole, tedy děti s nižší všeobecnou inteligencí, bu-
dou mít tendenci hned od počátku volit sled pravidelných
opakování, nebo že zvolí vždy strategii, s níž jednou vyhrály,
nebo že zvolí strategii, s níž naposledy vyhrál protihráč. Zjis-
tíme pak, že inteligentnější protihráč rychle odhadne tuto
strategii a podle toho se zachová, což se projeví tím, že začne
neustále vyhrávat.

Anebo se stane, že některé dítě začne soustavněji vyhrávat,
a zjistíme, že výhradně proto, že dovede odečítat reakce proti-
hráče. Bez ohledu na to, z jakého důvodu některé z dětí vyhrá-
vá, lze určit, že tam, kde výhry ve hře nejsou pravidelně rozlo-
ženy (při stovce opakování se výhry a prohry zpravidla
vyrovnají), kde tedy jedno z dětí statisticky významně častěji
vyhrává, tam do hry vstupuje faktor, který si zatím pracovně
pojmenujme jako inteligenci pro hru KNP (kámen, nůžky,
papír) a označme si ji symbolem iH (KNP). Některé z dětí ji
bude mít v nadbytku, některé ji bude postrádat.

Ten, kdo navštívil Egypt, měl možnost pozorovat chování
pouličních obchodníků. Hru, která se zde rozehrává, lze na-
zvat smlouváním o cenu. Suma, o niž se obchodníku podaří
prodat dráž, je přesně ta suma, kterou kupující ztrácí. Nechme
zatím stranou případ, že oba mohou na obchodě vydělat, tře-
ba tím, že obchodník zboží získal nezákonným způsobem
a může je tedy prodat pod cenou. Nenastává-li tento posledně
citovaný případ, jde ve skutečnosti o hru s nulovým součtem.

Obchodník může volit tzv. korektní strategii a korektně na-
bídnout zboží s přiměřeným výdělkem, třeba výdělkem od-
povídajícím průměrným výdělkům maloobchodníka. Může
tedy stát v pozadí a mlčet. Kupující si prohlédne zboží a ne-
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koupí je. Vystřídaly se 2 tahy, jež nevedly ani k výdělku ob-
chodníka, ani ke ztrátě kupujícího. Jenomže arabský obchod-
ník postupuje zcela jinak: Vezme krabičku datlí, dá ji náhod-
nému cizinci do ruky a jde pryč. Náhodný cizinec se cítí
v trapné situaci, rychle uváží, že cena krabičky datlí je rela-
tivně nízká, odmítne další jednání a datle koupí. Koupí je, ač
je nepotřeboval. Nebo domorodec odmítne vzít krabičku
zpět a nechá ji třeba padnout na zem. Čtenář chápe, kam mí-
řím, a dovede si jistě sestavit matici této hry. Jenomže tato hra
má pro nás další zajímavost. Zatímco ve hře KNP se děti přes-
ně dohodnou na pravidlech hry, jsou pravidla tohoto druhu
„přirozené“ hry známa jen jedné straně. Přesněji řečeno, jed-
ním z principů obchodníkovy vyšší strategie hry je nalézt ci-
zince, který nezná odpověď na jeho strategii, což ale zname-
ná, že vstupuje do hry, v níž zná pravidla toliko jeden z hráčů.
Pozoroval jsem, že například čeští turisté naletěli na tento trik
nejvýše jednou. Ale ani to nezviklá optimismus a hráčskou
vášeň arabského obchodníka. Jestliže nevezmete datle do
ruky, jestliže tedy již první dvojice tahů nevedla k cíli, nabíd-
ne vám obchodník datle za směšně nízkou cenu, pokud ji ne-
vyplatíte přesně v určené sumě, ošidí vás v drobných, jež vám
dá zpátky takovým způsobem, aby vám nestálo za to ztropit
skandál.

Dá se říci poněkud přesněji, že oproti hře KNP je hra
„smlouvání o cenu“ určena divným pravidlem: obchodník vy-
užívá toho, že vy předem neznáte všechny jeho možné volby
strategie, zatímco on většinou zná možnosti vašich odpovědí
velmi přesně.

Tuto situaci lze charakterizovat tak, že arabský obchodník
má v určitém prvním okamžiku větší inteligenci pro tuto hru,
jež však není dána výší jeho všeobecné inteligence, ale jeho
předchozí zkušeností, která je poměrně větší nežli vaše. Nebo
lze také říci, že on má v tomto ohledu proti vám výhodu přes-
nějšího odhadu sledu následujících strategií.

Zaznamenejme si tedy, že inteligence pro hru – tedy iH –
není vždy závislá jen na obecné inteligenci, ale i na zkuše-
nosti. Je to triviální zjištění, ale je dobré si při teoretických
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úvahách uvědomit výhodu hráče, který se opírá o profesio-
nální zkušenost.

A nyní si představme, že jakýkoli obchodník, abych kon-
krétně nikoho neurážel, ukradne láhev slivovice a nabídne
vám ji stejným způsobem, tj. i za použití rozmanitých triků.
V určitém okamžiku smlouvání čili v okamžiku hry „smlou-
vání o cenu“ ji třeba vylicituje na 25 Kč. Co se stalo? Vy jste
získal mimořádně levně láhev slivovice a obchodník vydělal
25 Kč. Za jistých okolností by se dalo říci, že jste oba vydě-
lali. V této hře je ale přece jeden ošizený – je to onen okrade-
ný, který si v této hře, již šířeji pojaté, zahrál roli „okradené-
ho bankéře“. Ovšem mezi vámi a obchodníkem došlo ke
koalici, vaše hra byla hrou, ale hrou, kde se již nedá říci, že
výhra obchodníka se rovná vaší prohře. Takové hry označuje-
me jako hry s nenulovým součtem.

Toho, kdo si rád zapřemýšlí, vyzývám, aby uvážil, jak by
vypadala matice výher a kdo s kým by byl v koalici, kdyby
obchodník ukradl láhev slivovice, do níž by okradený, jehož
označujeme za bankéře, dal místo slivovice vodu. Anebo
jaká koalice vznikne, když kupující zaplatí falešnou bankov-
kou.

Předpokládám, že čtenáři nedělá obtíže nazývat onoho ne-
známého okradeného bankéřem. Nezáleží na tom, že tento
muž, stojící zcela v pozadí a postrádající možnost zasáhnout
do hry jinak nežli zvýšením ostražitosti při ochraně svého
majetku, do hry vědomě nevstoupil. On se stal jejím účastní-
kem, aniž o tom věděl, čili také živelně. A to je právě pro ony
přirozené hry příznačné a určující.

Kdybychom opakovali charakteristiku přirozených her,
platí tedy, že:

– jeden z hráčů hru vnutí protihráči tak, že mu nezveřejní
všechny možnosti použitelné strategie (podvod, kdy určující
hráč tají pravidla hry);

– jeden z hráčů nebo nějaká koalice hráčů rozehraje tak, že
se nějaká osoba stane účastníkem hry zcela nevědomě, nebo
dokonce proti své vůli.
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Zamysleme se nyní, jak je to vlastně s onou hrou, kterou jsme
nazvali boj o život. Představme si, že v době značně rozvinu-
té vědy a pokroku nám náhle začnou v těle bujet určité buňky
a my stojíme zcela bezbranní před faktem růstu nádorové
tkáně. Pátráme po jejím původu a hledáme účinný prostředek,
ale byli bychom raději, kdyby buňky nebujely. Co se stalo?
Příroda nás vtáhla v nějaké nám zcela neznámé koalici do hry,
jejímiž účastníky se stáváme jenom proto, že nechceme
umřít, přičemž strategie přírody nám zůstává utajena.

Až odhalíme příčinu nádorového bujení a nalezneme účin-
ný prostředek – a doufejme, že se to stane již brzy – hra skon-
čí alespoň částečnou „porážkou“ přírody. A tak se znovu do-
stáváme k principu Wienerovy charakteristiky přírody jako
augustinského ďábla, který je důmyslný, ale není záludný.

Pro čtenáře bude velmi prospěšné, když se důvěrně sblíží
s touto představou nějakého principu, který má v určité fázi,
v určitém okamžiku všechny znaky hráče. A to hráče démo-
nického, který se hned tak neodhaluje, který dlouho neukazu-
je karty a který se dlouho vůbec jako hráč nechce jevit. Vz-
pomeneme-li na našeho Erotického démona, vidíme, že v této
chvíli jej již můžeme blíže charakterizovat. Je to také hráč,
dokonce hráč strukturálně skrytý v nás, v našem těle, v našem
mozku a našich rozplozovacích orgánech, který však navíc
není jen důmyslný, ale i úskočný a záludný.

Pro naprostou úplnost a pro možnost rozvíjet naše úvahy
k stanoveným cílům se musíme ještě jednou vrátit k onomu
ošemetnému případu, kdy jsme koupili kradenou slivovici.
Předpokládejme, že máme pro tuto hru dostatečně vysokou
inteligenci a že bystře odhalíme, že slivovice je kradená.
V tom okamžiku můžeme zbystřit pozornost a pomyslet si, že
koupíme-li slivovici za 25 Kč, mohli bychom ji vlastně obra-
tem prodat známým nebo i do zahraničí za tvrdší měnu, třeba
také stále ještě pod cenou. V tu chvíli dojde ke kritickému
okamžiku, v němž by se měl maximálně otřást onen bankéř,
jemuž byla slivovice ukradena. Řekneme překupníkovi:
„Podívejte se, pane, já vím, že jste tu láhev ukradl, ale mně je
to celkem lhostejné. Já bych však měl případně zájem o další
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láhve.“ Překupník v tom okamžiku třeba zvýší cenu na 30 Kč,
což nám stále ještě vyhovuje, a obchod je uzavřen. Nic netu-
šící bankéř je odsouzen k dalším ztrátám. Co bylo určujícím
momentem tohoto obchodu čili této nové strategie? Já jsem se
s překupníkem domluvil. To je ovšem nový prvek ve hře. Ta-
kové hry nazýváme hry s povolenou komunikací. Uvažme,
kam by to vedlo, kdyby se ve hře KNP děti domluvily. Hra
ihned přestane být hrou.

Zde došlo už nejen k živelné koalici, ale ke koalici vzniklé
komunikačním spojením. V tomto okamžiku nejvíce tratí
„bankéř“. Koalice je daleko hůře napadnutelná i jakkoli jinak,
třeba zásahem policie, kterou by „bankéř“ povolal.

Předpokládám, že čtenář je nyní dostatečně zralý, abychom
mohli přistoupit k aplikaci poznatků v oblastech, o které nám
především půjde.
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II   VSTUP DO HRY O LÁSKU

Mladý člověk je do této Hry vržen. Dozráváním se dostává do
prostoru, z něhož není úniku.

Všechny parametry, které rozhodují o vstupu do Hry, leží
alespoň v mládí mimo oblast vědomého a volního rozhodová-
ní. Hlavní síly, které člověka do Hry vrhnou, jsou příkazy tra-
dice, a potom celý ten komplex milostně-erotického aparátu,
mající z větší části vlastnosti pudu. V něm operace nevědomé
převažují nad operacemi vědomými.

Na počátku Hry je iH mladého člověka nízké. Nerozumí dy-
namickým silám určujícím rozvoj milostného vztahu, tj. nezná
pravidla Hry a nezná její strategii. A zkušený hráč, který již
poznal pravidla Hry a zakotvil v ověřené strategii, zaujímá
bezodkladně postoj „falešného hráče“. S maximální lstí
a úskočností využívá výhody ve svůj prospěch. Postavení ne-
zkušeného hráče je dále zhoršeno pseudomoralistním posto-
jem veřejnosti, která jej učí o ctnosti a čistotě lásky. Toto sta-
novisko většinou vychází z nereálného normativního postoje,
protože hlásá, jak by láska vypadat měla, a zastírá, jak láska
ve skutečnosti vypadá. Přesněji řečeno, norma je hlásána
jako pravda empirická.

Čili naivní hráč, který dodrží ohlášená pravidla Hry, se do-
stane do nevýhody, protože dost vážně nepočítá s existencí fa-
lešného hráče.

Ve všech umělých hrách je falešná hra trestána sankcemi.
Lze ale připustit umělou hru jako hru experimentální, v níž se
určí jako jedno z doplňkových pravidel, že je povoleno pod-
vádět. Znamená to, že odhalený podvod reprezentuje prohru,
ale prohra není doplněna dalším trestem. Ani to však není pří-
pad naší Hry mezi zkušeným a nezkušeným hráčem. Zkušený
hráč využívá bezbrannosti soupeře, který neumí a ani nemů-
že uniknout z prostoru Hry, sám si určuje pravidla, dokonce
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mýlí nezkušeného soupeře tím, že přistoupí na dohodu o pra-
vidlech Hry, ale v kritickém okamžiku volí strategii, kterou
v dohodnutých pravidlech označil jako strategii zapovězenou.

Z vyššího hlediska pozorovatele vstupuje nezkušený hráč
do Hry s prostředky a právy omezenými ve prospěch zkušené-
ho hráče, který alespoň zčásti hraje falešně.

Všechny formace z údobí rodového zřízení, a v jistém slova
smyslu i otrokářské společnosti, znaly formu zacvičení do
naší Hry. Chlapci i dívky poznali záludnosti a úskalí lásky,
učeni staršími a zkušenými mimo vlastní prostor Hry, která
začala až později.

V moderní společnosti je zacvičení nahrazeno cestou trpké
a bolestivé zkušenosti. Ale ani tato cesta není bez úskalí. Při
naprosto nedomyšleném vztahu morálky ke skutečnosti před-
manželské lásky se nezkušený a zklamaný člověk (čili poraže-
ný hráč) nesmíří s faktem falešné Hry a na porážku reaguje
dalším zdůrazněním ctnosti, což jej nezřídka již ve druhém
kole vyřazuje ze Hry. Některým ženám stačí jedna trpká zku-
šenost a už spějí ve svém hradu ctnosti k staropanenství.

Ve světle současných názorů na problematiku lásky se zdá,
že za optimální strategii nezkušeného hráče je nutno považo-
vat, když co nejrychleji odhalí všechna pravidla falešné Hry
a co nejrychleji je také uplatní. Je ale nezbytné, aby nezkuše-
ný hráč chápal počáteční prohru jako součást osobní zkuše-
nosti a aby tedy chápal, že prohra je zároveň ziskem. A z toho
vyplývá závažné etické normativní pravidlo – nechť první lás-
ky nemají jiné poslání nežli poslání zácviku.

Tak jako existují nejrozmanitější formy lásky, existují i nej-
rozmanitější formy oné velké Hry o lásku. Budeme se zatím
zabývat ošidným prvním krokem, jímž člověk do této Hry
vstoupí.

Pro názornost, jejíž výhody, doufám, čtenář ocení, si zvolí-
me v této části třetí kapitoly případ Hry mladé nezkušené
dívky, řekněme sedmnáctileté (protože statisticky zde ales-
poň ona absolutní nezkušenost většinou končí), průměrně in-
teligentní, vychovávané ctnostnými a mravopočestnými rodi-
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či. Za jejího partnera vybereme zkušeného pána, rovněž mla-
dého, řekněme sedmadvacetiletého, tedy pána ve věku,
v němž si zachoval alespoň zdání psychologie jinocha.

Ubezpečuji čtenáře, že vím velmi dobře o tom, že muži zra-
jí citově a snad i jinak pomaleji nežli ženy, a vím, že sedma-
dvacetiletý pán s tváří a psychologií jinocha může být tváří
v tvář sedmnáctileté dívce naprostý břídil v lásce, ale takový-
to případ, byť jakkoli poučný, nyní předpokládat prostě nebu-
deme. Budeme předpokládat, že naše dívka je čistou pannou,
že načerpala ponaučení v jistých zapovězených knížkách z ot-
covy knihovny, že se ledacos dověděla od zkušenějších ka-
marádek a ledacos pochytila při hovoru s chlapci ve škole.
Přečetla však nejen knížky zapovězené, ale i dovolené a snad
i doporučované a pocítila velkolepé nadšení nad idolem čisté
lásky.

V podstatě byla naše mladá nezkušená dívka vystavena
dvěma kvalitativně odlišným zdrojům poučení:
1. zdrojům oslavujícím blankytnou čistotu „skutečné“ lásky;
2. zdrojům varujícím před jakoukoli láskou, plodící více bo-

lesti nežli radosti.

Kdyby mladá a nezkušená dívka byla v roli dámy vybírající
si mezi dvěma automobily, přečetla by prospekty obou vý-
robců a potom volila podle klidného uvážení, a třeba i vůbec
nevolila.

Jenomže mladá nezkušená dívka je ve chvíli vstupu do oné
Hry nesmírně daleko od role dámy vybírající automobil, jež
má možnost automobil vůbec nekoupit.

V určitém, zcela konkrétním věku má mladá dívka najed-
nou hlavu plnou velké Hry, a co víc, dominantou jejích fanta-
zií je podivně něžně sentimentální postoj, zprvu sebeobětují-
cí, později sebeuplatňující.

Další výklad by nebyl srozumitelný, kdybychom se v tom-
to okamžiku nepozastavili u onoho postoje, který je formován
odkudsi z temných hlubin vědomí mladé dívky, kdybychom
se tedy nepozastavili u povahy myšlenkových operací, jež
jsou nevědomé.
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Problematika vědomých a nevědomých myšlenkových
operací je základní problematikou moderní i starší psycholo-
gie. Jak tomu někdy bývá, tuto otázku se značnou srozumi-
telností zpracoval ve své monografii Člověk a informace čes-
ký autor P. Pelikán, který, pokud vím, není psycholog. Opíraje
se o teorii informace, Pelikán nevysvětluje tyto jevy, ale po-
pisuje je. Nevysvětluje je proto, že je zatím nikdo vysvětlit
neumí. Podal elegantní (byť zatím jen popisnou) definici vě-
domých údajů, které označuje jako zprávy, jež je člověk
schopen sdělit. Populárněji řečeno to znamená, že údaje
o procesech uvnitř mé ústřední nervové soustavy, jež jsem
schopen popsat a srozumitelně sdělit svému okolí, jsou obec-
ně procesy vědomé. Údaje, jež schopen sdělit nejsem, jsou
údaje nevědomé. Omlouvám se Pavlu Pelikánovi, že zaměňu-
ji pojem údaje a operace, ale domnívám se, že je to na této
úrovni poučení odpustitelné. Mladá a nezkušená dívka je
schopna sdělit svému dívčímu okolí, že se jí líbí sedmadva-
cetiletý muž s tváří jinocha. Tato úvaha je vědomou myšlen-
kovou operací. Kdybychom jí však položili otázku, proč se jí
líbí sedmadvacetiletý „jinoch“, tak zaváhá a možná řekne, že
neví. Můžeme říci, že vznik tohoto stavu, tedy výše uvedené
vědomé operace, je nevědomý. V popularizované řeči teorie
informace bychom řekli, že původně vědomý údaj má nevě-
domý vstup.

Dáme-li si s dívkou velkou práci a vyšetříme-li dosažitelné
psychické kořeny jejího postoje, zjistíme, že náš „jinoch“ je
reprezentantem určitého módního typu jinocha, třeba tím, že
se vzdáleně nějak podobá současnému idolu mládeže, třeba
Bradu Pittovi. A dívka se případně podiví a dá nám plně za
pravdu a uzná, že od této chvíle poněkud hlouběji poznala
sama sebe, protože odhalila jakési malé tajemství svého na-
dšení. Z hlediska teoretického, za předpokladu, že naše úva-
ha byla správná, došlo k tomu, že nevědomý údaj se stal
údajem vědomým. Především v úrovni konfigurace názoru
a postoje je to jev obecný, údaje nevědomé se mohou skuteč-
ně stát údaji vědomými.

Kdybychom však dívce položili další celkem logicky se
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nabízející dotazy, začne znovu selhávat a začneme pomalu,
nebo spíše rychle, selhávat i my. Proč preferuje typ Breda Pit-
ta a nikoli typ Antonia Banderase? A proč vůbec začíná pre-
ferovat nějaký mužský idol a proč se jí vůbec v tomto oka-
mžiku stává otázka muže otázkou aktuální? Cítíme, že se
noříme do jakýchsi černých hlubin, kde se to všechno nějak
podivně a záhadně vaří, až se dostaneme do struktur, kde už
vůbec nevládnou psychologové, ale pánové stejně úctyhodní,
operující však novými pojmy a novými metodami výzkumu:
dostaneme se do oblasti neurofyziologie a neurobiochemie
a oblasti nervové regulace a teorie informace celého neuro-
nového aparátu. Odtud se pak dovíme, že k tomu, aby naše
mladá nezkušená dívka mohla milovat jinocha vzdáleně se
podobajícího Bradu Pittovi, musí mít v pořádku zcela určité
okruhy mozkových drah, takzvaný emoční mozek, a že její
organismus musí být schopen vyrábět přesně odměřené
množství ženského a dokonce i mužského pohlavního hor-
monu. I spoje těchto aparátů a okruhů reprezentují jisté infor-
mační operace, jež si však člověk nejen neuvědomuje, ale ani
není schopen si je uvědomit. Podržíme se terminologie P. Pe-
likána a budeme tyto operace označovat jako operace mimo-
vědomé.

Odpusťte mi tuto impertinenci, ale kdyby třeba v této mi-
movědomé úrovni operací došlo k nějaké poruše, pak by se
také mohlo stát, že naší nezkušené mladé dívce by se nelíbil
jinoch podobný Bradu Pittovi, ale třeba dívka podobná Pa-
mele Andersonové. A naše mladá nezkušená dívka si nikdy
do konce svého života neuvědomí, proč tomu tak bylo.

Zopakujme si tedy, že v naší ústřední nervové soustavě pro-
nikají do našeho vědomí jednak údaje vědomé, jednak údaje
nevědomé a že v podstatě toho všeho jsou jakési temné ope-
race mimovědomé. Zatímco údaje nevědomé se mohou stát
údaji vědomými, údaje mimovědomé se nikdy nemohou stát
údaji vědomými.

Nás však budou nejvíce zajímat ony operace a ona oblast
vzájemného působení informací, kdy nějaký údaj může být
vědomý, ale jeho vstupní údaj je nevědomý. Takovéto opera-
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ce nazýváme nejčastěji operace nebo údaje intuitivní. Patří
sem celá kategorie psychických jevů, kdy mě něco napadne,
ale já nevím, proč mě napadlo právě to a proč právě nyní.

Řekněme si hned teď, že lidské rozhodování má převážně
povahu těchto intuitivních operací, kdy prostě dovedu sdělit,
co mě napadlo, ale nedovedu sdělit, proč mě to napadlo.

A nyní, po této exkurzi, se vraťme k otázkám, jež nás zají-
mají, tedy ke vstupu mladé nezkušené dívky do děje, který si
zatím označujeme jako Hru.

A řekněme si, že operace mimovědomé a intuitivní jsou
právě těmi operacemi, které rozhodují o tom, že dívce ne-
zbývá jiná volba nežli přijmout Hru. Z hloubky její struk-
tury se jaksi rozsvětlují pozoruhodné příkazy k jednání, jež
právě vymezují onen prostor, z něhož dívka nedovede a ani
nemůže uniknout. Z hlubin její osobnosti se zároveň noří
nový příkaz, který je tzv. činným prvkem lidského jednání
a který označujeme jako potřebu. V určitém období života se
láska stává pro mladou a nezkušenou dívku potřebou, jíž ne-
dovede vzdorovat. Člověku je určeno otročit celé řadě potřeb,
leč sedmnáctileté dívce se stává „potřeba lásky“ potřebou
preferenční. To jest potřebou, kterou dívka v hierarchii
hodnot klade na přední, ne-li na první místo. Říkáme tak, že
taková potřeba se stala motivem jejího jednání. K. B. Mad-
sen řadí tento milostný motiv, lépe řečeno milostnou mo-
tivaci, k tzv. motivům organickým, právě proto, že zdrojem
těchto potřeb jsou procesy samého organického nebo biolo-
gického aparátu mozku. My bychom řekli, že zdrojem tohoto
motivu jsou v převážné většině mimovědomé procesy a ope-
race.

Sedmadvacetiletý mladý zkušený muž ovšem vstupuje do
Hry s vědomím, že mimovědomé a intuitivní procesy v ner-
vové soustavě mladé a nezkušené dívky mohou být jeho
spojenci. On ví, že dívka v tomto věku bude chtít nějakého
muže, a během krátké doby odhalí, že on je tím mužem, kte-
rého ona chce. On tedy vstupuje do hráčské koalice s pozoru-
hodným sabotérem, jehož mladá dívka hřeje jako hada na
svých prsou.
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Všechno by bylo v naprostém pořádku, kdyby mladý muž
s tváří jinocha chtěl shovívavým postupem plným porozumě-
ní vyvést dívku z jejího vlastního zmatku. Jenomže takto si
většinou mladí a zkušení pánové nepočínají. A především tak-
to ani my nevymodelujeme našeho zkušeného pána. I náš pán
má své milostně erotické potřeby a jeho jednání je v tomto
věku milostně eroticky motivováno. Ovšem on je již dávno
venku ze zmatků nezkušeného mládí a svou potřebu jako pro-
ces evidentně vědomý si dovede přesně formulovat. Chce se
s mladou a nezkušenou dívkou vyspat a dále neuvažuje.

Zkušený pán tedy odhalí zmíněné zmatky tohoto věku
a uzrálý předchozím milostným kláním vstupuje do Hry tak,
že dívce formuluje pravidla Hry. Přitaká na její žhavé pro-
jevy a předvede jí Hru nikoli jako Hru o lásku, ale jako senti-
mentální hru na lásku. Předvede se jako zanícený Romeo,
ochotný pro lásku trpět a přinášet oběti. To je jeho první tah,
první taktika v rámci obecnější strategie, jejímž cílem je zís-
kat dívku jako sexuální objekt.

V tomto okamžiku stojí na jedné straně dívka nedostatečně
vybavená radami své maminky, na druhé straně dostatečně
vyzbrojený muž podporovaný svým úskočným spojencem, to
jest dívčí milostně erotickou potřebou. Ani není zapotřebí či-
nit nějaká rozsáhlá a rafinovaná statistická šetření, abychom
věděli, že ve většině případů dívka do Hry vstoupí.

Jestliže náš pán má zcela jasně svůj cíl určený a vyhraně-
ný, pak ví, že jeho výhra, tedy dosažení styku s dívkou, pove-
de nutně k její prohře. Nezapomínejme, že předpokládáme
modelový případ, který je právě určený tím, že zkušený muž
chce dívku dostat, a nic víc. A vybrali jsme si pána, který je
dostatečně vyzbrojen proti nebezpečí, že by se mohl v této
Hře nějak citově angažovat. On dokonce i ví, že celá Hra
skončí nějakým neuspokojivým stavem dívky, jejím zoufal-
stvím nebo bolestí.

Uvážíme-li vše, co víme o prvních sexuálních poznatcích
mladých nezkušených dívek, jejich zmatcích a osamocenosti
po prvním styku, a to právě styku, po kterém následuje roz-
chod, můžeme zodpovědně říci, že se tato Hra velmi blíží hře
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s nulovým součtem. Později se dovíme, že ve vztahu milenců
existují ještě další možnosti hry s nulovým součtem.

Řekli jsme si již, že první tah muže byl absolutně neko-
rektní. Muž vstupuje do Hry a zatají pravidla, jimiž se hod-
lá řídit. Je to stejné, jako kdybych řekl: Kdo z nás první do-
běhne do cíle, ten vyhrává – a pak bych šel celou dráhu
zvolna, přišel poslední a dodal: Je to jinak, vyhrává ten, kdo
přišel poslední. Nelze to prostě nazvat jinak, nežli že náš muž
je v této Hře hráčem falešným.

Pro zájemce o logické domýšlení těchto otázek předklá-
dám úlohu, proč zkušený muž volí strategii falešného hráče.
Z řady řešení této úlohy se naskýtá především ta varianta, kdy
mladá a nezkušená dívka pochopí princip falešné hry, k níž je
většinou odsouzena na počátku své milostné kariéry, a kdy
sama sebe označí jako dívku nehledající lásku, ale zkušenost.
Pak musí zaskočit pána produkujícího sentimentální fráze,
musí mu říci: Podívejte se, nechte si ty vaše řečičky, já vím,
oč vám běží. Já však na vaši hru přistupuju, protože nějak za-
čít musím. Od toho okamžiku nemá pán zapotřebí hrát faleš-
ně. Pozor však, tato varianta by dostala řádově jinou hodno-
tu, kdyby dívka řekla: Pane, nechte si ty vaše řečičky a jděte
si vlastní cestou. Pak totiž buď naletí toliko rafinovanějšímu
falešnému hráči, nebo vstoupí do Hry s mladým mužem, kte-
rý je rovněž sedmnáctiletý a nezkušený.

Vstoupí-li tedy mladá a nezkušená dívka do Hry s falešným
hráčem, začne prohrávat, a to především proto, že během Hry,
kdy v jednom ze svých tahů podlehla, byla pak dále ještě více
zdeptána novou a nám již známou silou, kterou jsme si ozna-
čili jako Erotický démon. I on v této Hře stojí proti ní. Tím, že
poznala jeho přímý účinek, stává se pro ni novou potřebou,
která je však již přímo zaměřena na zkušeného sedmadvace-
tiletého pána. Zatímco pán po prvním styku chladne, dívka se
stává žádostivější. Zatímco pán se již začíná ohlížet po nové
oběti, stává se pro ni on sám ve stejné chvíli výlučným mi-
lostným a erotickým objektem. Zatímco třeba v prvním styku
panuje ještě jakási symetrie sil, které jsme dosud nijak ne-
označili, vzniká od této chvíle při každém dalším styku
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a osobním kontaktu postupující nesymetričnost, jíž budeme
věnovat pozornost později.

Zopakujme si zatím:
1. Vstup nezkušeného partnera do Hry je především záleži-

tostí mimovědomých operací jeho ústřední nervové sousta-
vy. V poli volného rozhodování je proti těmto operacím
bezbranný, a proto nemůže prakticky volit strategii „ne-
vstoupit do Hry“.

2. Nezvolí-li si partnera stejně nezkušeného, nutně narazí na
hráče, který použije strategii falešné hry.

3. Postavení nezkušeného hráče je ztíženo tím, že pudové
síly, které mají v rozhodování povahu intuitivních procesů,
jsou převážně v koalici s falešným hráčem, čehož on nále-
žitě využije.

Otázce výběru partnera věnujeme zcela samostatnou kapito-
lu, dříve však ještě musíme uvážit případ, jehož jsme se do-
tkli jen letmo, a to případ, kdy vstupují do Hry dva nezkuše-
ní mladí hráči. Čtenář jistě pochopil, že mi jde spíše o to,
odhalit dynamiku sil, jež se rozvíjejí v průběhu milostného
vztahu, nežli popsat všechny možné variace vztahu. Případ
nezkušené dívky a zkušeného muže je daleko ilustrativnější
pro odhalení silového pole lásky nežli domněle častěji se vy-
skytující případ lásky dvou nezkušených mladých lidí.

Na tomto místě bych se pokusil napadnout domněnku, že
volba nezkušeného protihráče je volba bezpečnější a spole-
čensky prospěšnější. Nutno uvést, že situace dvou nezkuše-
ných protihráčů je určena oboustranným nízkým iH (iH = in-
teligence pro Hru, kdo snad zapomněl). Skončí-li tato Hra
rychlým sňatkem, hrozí, že nízké iH zůstane celoživotně, což
je situace mimořádně nebezpečná, protože falešný hráč se
může objevit kdykoli během manželství. Ve vztahu, který se
neopírá o jinou nežli onu jedinou zkušenost, dochází dokon-
ce k tomu, že celkové iH klesá a že vztah pozoruhodně, ale
zákonitě psychicky degraduje. Oboustranná nezkušenost
vede k formacím uzavřeného manželství, jehož účastníci se
v manželství stávají věcmi. Pokud se vztah dvou nezkušených
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mladých lidí rozpadne, pak je opět zákonitě pravděpodobné
iH pro další vztah nižší, nežli když si nezkušený partner za-
hraje se zkušeným hráčem. To je snad pochopitelné z analo-
gie jakékoli hry. Hraje-li člověk šachy stále jen se začáteční-
ky, nikdy nedosáhne tak rychle mistrovství, jako je-li veden
hned od počátku mistrem. Tak jako hra sama má svou inteli-
genci – svou úroveň – určenou poměrem iH jednotlivých hrá-
čů, má i vztah svou úroveň danou zkušeností milenců. Toto
tvrzení, jak jistě tušíte, nemá platnost zcela absolutní.

A nyní jaké jsou vlastně možnosti obrany nezkušeného
partnera proti falešnému hráči? (Přitom zdůrazňuji, že mám
na mysli výhradně okamžik vstupu do Hry a potom strategii
oné krátké Hry zkušeného a nezkušeného hráče, v níž zkuše-
ný hráč rychle vítězí.) Jinak řečeno, co má dělat mladá dívka,
aby netrpěla přespříliš, když narazí na zkušeného milovníka,
který to s ní vezme jaksi nechutně zkrátka?

1. Začnu tak, jak začínají všichni muži, kteří váhají. Tím, co
udělat nelze. Nelze zakázat strategii falešné hry. A to
proto, že čím více morálně a snad dokonce administrativně
zakazuji falešnou strategii naší velké Hry, tím rafinovaněj-
ší se tato strategie stává. Je dokonce problematické přes-
příliš strašit falešným hráčem, protože pak sveřepé dívky
nepodlehnou ani naprostému jehňátku v rouchu muže a od-
mítají upřímná vyznání jako podvod a klam. Znám panny,
které do šedesáti a více let hrdě stály na piedestalu ctnosti
a chlubily se tím, že nikdy nenaletěly. Kromě toho se pak
ustrašené dívky podvolují jen pod slibem manželství, což
jim každý protřelý borec ochotně slíbí a nesplní, nebo se
podvolují až v manželství, a vstupují tak do zákonného
svazku s jednou jedinou zkušeností.

Podle různých dopisů a vyznání, jež mám možnost slyšet
a číst, musím soudit, že v lidu panuje přesvědčení, že strate-
gii falešného hráče zakázat lze. Za dva tisíce let se to v Evro-
pě zatím nikomu nepodařilo, ale nabízejí se možnosti, jak na
to. Bylo by možné odhlasovat zákon, že si svůdce musí dívku
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ihned vzít. Něco podobného zde již bylo. Počestná vládkyně
a matka třinácti dětí Marie Terezie zřídila komise cudnosti,
jež slídily po všech ztemnělých koutech Vídně a s dopadený-
mi milenci učinily krátký proces. Stačila dívčina výpověď,
že jí muž slíbil sňatek, a ubožák se musel neprodleně oženit
(viz J. Klabouch: Manželství a rodina v minulosti). Vznikla
nejpokoutnější forma prostituce a šířily se pohlavní choroby.
Kdyby dnes platil takový zákon, nosili by zkušení pánové
všude s sebou tužku a papírek, na který by každá sváděná
a zamilovaná dívka musela napsat: Prohlašuji místopřísežně,
že mi pan XY nenabízel manželství, že jsem se mu poddala
dobrovolně a že si ho nehodlám vzít.

Nezapomínejme totiž stále na onu ošemetnou koalici, kte-
rou má svůdce s oněmi nevědomými a intuitivními operace-
mi sváděné dívky. Že by dívky takováto prohlášení podepiso-
valy, o tom nepochybuji. Ovšem nevím, zda by tím láska
dostala nějaké nové a lepší kouzlo.

A nezapomínejme, že i v dobách, kdy šlo ještě sňatkem
získat velký majetek, byla sice dívka vychovávána a střežena
v klášteře, ale pak byla vydána nějakému jí neznámému zku-
šenému muži, jemuž porodila několik dětí, potom byla odlo-
žena jako počestná paní domu a jako divák musela přihlížet
galantním neplechám svého manžela.

Konečně se nabízí ještě jedno vtíravé, leč velmi naivní ře-
šení. Dívka se prostě falešnému hráči vyhne. Ale vždyť ani
nejprotřelejší hráči texaských saloonů zpravidla hned tak ne-
poznali falešného hráče a ztratili hezkou řádku dolarů v pře-
svědčení, že by nikdy nenaletěli. O to právě jde: jak má ne-
zkušená dívka falešného hráče poznat, když falešný hráč
postupuje strategií moderní sociální psychologie, když totiž
jedná tak, aby si vynutil příznivou odpověď dívky. On totiž
dovede myslet o jeden tah dopředu. Odborně se tomu říká, že
hráč anticipuje (předvídá) odpověď.

2. Ale jak jsem se již zmínil, existuje strategie, která nako-
nec může lehkomyslného zkušeného milence odzbrojit,
a dokonce ho jako jediná může i sklátit. Mladá dívka si
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může něco přečíst o falešné hře zkušeného hráče a může
uvážit: Abych nalezla vhodného manžela a mohla být jed-
nou rovnocennou partnerkou ve Hře, musím zvýšit své iH.
Z tradičně vžité nevýhody mohu udělat výhodu. Ponechám
si svou sentimentálně romantickou lásku na pozdější dobu,
a nyní si já sama podržím zkušeného sedmadvacetiletého
pána a zahraji si s ním tak, že budu předstírat, jako bych
jeho falešné hře nerozuměla. Vzpomeňme na smlouvání
o láhev slivovice. Pán mi nabídl láhev destilátu, ale doma
zjistím, že v láhvi je voda. Pán se chvíli ďábelsky usmívá
a pak ho smích přejde: peníze jsou falešné. A pán, jak ales-
poň znám pány, se rytířsky dožere a bude prahnout po po-
mstě. Přijde s novou láhví a dívka slíbí, že zaplatí, ale tře-
ba už nezaplatí – proto, že si našla pána, který prodává
solidnější zboží. A tu náhle zkušený sedmadvacetiletý pán
vzplane silným citem k nezkušené, leč vychytralé mladé
dívce a ve svém věku se náležitě zesměšní. Ale to už je pak
docela jiná hra, která nepatří do této kapitoly.
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III   SYMETRICKÝ A ASYMETRICKÝ
MODEL HRY

Jestliže hraji jakoukoli hru, pak smyslem toho, že vůbec hra-
ji, je nějaké uspokojení, které mi hra poskytuje. Buď jde o ma-
teriální zisk, který je rovněž zdrojem mého subjektivního
uspokojení, nebo o prostou „radost ze hry“.

Třetí možnost je, že hraji z donucení, protože musím. Ov-
šem to je jen zdánlivě třetí možnost, protože i tím, že vyhovu-
ji nátlaku, získávám nějaký subjektivní prospěch.

Budeme nadále rozeznávat tři prvky hry:
– vklad,
– hráčskou dovednost, tj. optimální volbu strategie čili určité

iH,
– zisk.

Vkladem je nějaké úsilí, oběť, a někdy dokonce i čistě ma-
teriální položka. Hráčskou dovedností čili iH je zkušenost,
bystrost, tzv. obecná sociální dovednost v meziosobním jed-
nání, informovanost ve strategii hry; a ziskem je nějaké sub-
jektivní uspokojení, radost, nadšení, slast, požitek, nebo rov-
něž nějaké materiální hodnoty.

Protože materiální hodnoty lze vždy převést na subjektiv-
ní uspokojení (nikdy nebudu hrát o velké peníze, když mi pe-
níze neskýtají radost), lze poměr zisku a vkladu postihnout
tzv. emoční bilancí.

Výhru a prohru posuzuji nutně podle poměrně kladných
a záporných emocí: radosti a bolesti, uspokojení a neuspo-
kojení. Negativní emoční bilance znamená, že ve hře jsem
„získal“ více negativních emocí nežli kladných, pozitivní
emoční bilance znamená opak.

Ovšem jakýkoli stav subjektivního uspokojení nebo ne-
uspokojení je zcela závislý na mé jakkoli svobodné vůli a roz-
hodování. Nemohu se jednoduše rozhodnout být šťastný či ne-
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šťastný. Tohoto stavu mohu dosáhnout jen úspěchem ve Hře,
jakékoli přirozené a živelné Hře, nejen Hře o lásku, ale třeba
vůbec ve Hře o život, postavení, kariéru. Protože stav uspo-
kojení je jedním cílem mého celoživotního snažení a protože
tohoto stavu mohu dosáhnout jen nějakou Hrou, stávám se na
jakékoli Hře subjektivně závislý. Tato závislost existuje již
před samou Hrou a určuje mé rozhodování při výběru part-
nera. Toužím-li před Hrou více po sexuálním uspokojení nežli
můj partner, pak mi již tento fakt určuje ve Hře jinou roli. Za-
čnu-li během Hry více toužit po tom, aby Hra pokračovala,
jsem rovněž v jiné roli nežli partner, který začíná být unaven
a který ve Hře ztrácí sexuální uspokojení.

Jako analogii lze uvést mou závislost na výhře v umělé hře
o peníze. Jsem v jiné roli, když peníze životně a osudově po-
třebuji, a v jiné roli, když je vůbec nepotřebuji a hraji jen pro
požitek ze hry.

V jakékoli hře je tedy hráč různě závislý na hře a zisku. To
ovlivňuje jeho vstup do hry, jeho strategii a jeho snahu ve hře
pokračovat nebo ji skončit. A tento stav závislosti na hře ur-
čuje symetričnost a asymetričnost hry. V symetrické hře jsou
oba partneři stejně závislí na stavu uspokojení, jež hra po-
skytuje jednak ziskem, jednak sama sebou. V asymetrické hře
převažuje závislost jednoho nad závislostí druhého. Asyme-
trický vztah existuje buď již před hrou, nebo vzniká během
hry, anebo dokonce po hře. I v umělé hře o peníze mohu na-
jednou zjistit, že mi výše prohry není tak lhostejná, jak jsem si
původně myslel.

Pro naše úvahy je nezbytné zařadit další prvek, narušující
symetrický nebo asymetrický model hry. Někde mimo akční
rádius hry může dojít k události, která sníží nebo zvýší mou
emoční závislost na hře. Asymetrie v konkrétní Hře o lásku
může vzniknout tím, že se na služební cestě zamiluji do jiné
dívky nebo že mi vážné služební starosti odeberou zájem o do-
končení nějaké konkrétní Hry. Prostě když opět v nějaké jiné
Hře stoupne moje závislost, takže se symetrie konkrétní Hry
poruší, a to jak v můj prospěch, tak v můj neprospěch.

Uvedený stav symetrie nebo asymetrie má své psycholo-
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gické důsledky a určuje značně volbu mé strategie. Hry zde
označené jako symetrické jsou někdy označované jako vztahy
souměrné (u nás F. Knobloch) nebo vyvážené, anebo také
jako vztahy symetrické (P. Bateson, J. Haley). Hry nesyme-
trické pak označují uvedení autoři jako vztahy nesouměrné,
nevyvážené nebo komplementární (rovněž P. Bateson, J. Ha-
ley). Sociální psychologie mezilidských vztahů však přece je-
nom pojem vztah chápe daleko statičtěji, nežli my chápeme
pojem Hry. Rozdílnost spočívá v tom, že vztah v pojetí uvede-
ných autorů je z našeho hlediska jakousi momentkou čili ja-
kousi situační relací o určitém okamžiku Hry.

Začneme tím, že se vrátíme k pojmu potřeba. Člověku se stá-
vá potřebou vše, co:

– vyvolává stav subjektivního uspokojení,
– odstraňuje stav subjektivní nelibosti.
Jsem-li v přehřáté místnosti, stává se mi potřebou ochladit

se, jsem-li v zimě, stává se mi potřebou zahřát se. Chci-li se
dostat nějakým způsobem z přehřáté místnosti na čerstvý
a chladivý vzduch, pak toto „dostat se ven“ je formou jedná-
ní, jež je motivováno potřebou ochladit se. Sedím-li uprostřed
řady sedadel v kině, kde se začnu potit, uvážím, zda mám vo-
lit taktiku „vstát, obtěžovat sousedy, vzbudit nelibost lidí se-
dících za mnou a drát se uličkou sedících diváků“, nebo zda
mám volit taktiku „zůstat sedět a trpět vedrem“. Na pomezí
procesů vědomých a nevědomých bilancuji svou emoční od-
pověď, odhaduji, co pro mě bude subjektivně výhodnější,
a podle toho jednám.

Do konfliktu se zde dostala moje potřeba ochladit se
a moje potřeba respektovat nevrlost diváků čili jakási moje
ohleduplnost, kterou vždy přijímám s uspokojením, pokud na
ni dbám.

Společnost je dnes do té míry složitá, že mé potřeby nemu-
sí být v náležitém souladu s potřebami mých spoluobčanů; ale
především nemusí být v souladu s potřebami člověka, s nímž
vstoupím do nějaké hry.

Existují lidé v mém okolí, s nimiž mě začne cokoli nějak
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pojit. Třeba světový názor nebo nějaká společná záliba. Jest-
liže rád chovám holuby, začnu se družit s holubáři a vstou-
pím s nimi do zvláštního silně kooperativního svazku, něja-
kého holubářského sdružení. Vstoupím s nimi do zvláštní
interakce, jež je určena nějakými formálními a neformální-
mi zákony. Jsem-li nadšený holubář, stane se mi postupně
tato interakce potřebnou. Já přesně nevím, o čem jednají ho-
lubáři na svých schůzích, protože nejsem holubář, ale vím,
že pořádají různé soutěže, v nichž se může jejich přátelský
vztah zcela náhle změnit ve vztah rozumně nepřátelský čili
soutěživý – kompetitivní. Stačilo by, aby nějaký úřad zaká-
zal nějakou jejich soutěž, a z odpůrců jsou tvrdě kooperují-
cí bojovníci.

Povšimněme si, že vznikla poměrně početná skupina lidí se
specifickou, převážně kooperativní interakcí, jež se čas od
času stává specificky konkurenční, kompetitivní, a to tak, že
skupina jako celek není ohrožena. Nebudeme uvažovat, kdy
by soutěživost mohla vést k rozkolu a rozbít nějaké sdružení.
Sama soutěž je určena danými pravidly hry tak, aby skupina
jako celek nemohla být podstatně ohrožena.

Vidíme, že v lidské interakci může existovat vztah ryze ko-
operativní, kdy členové skupiny rádi a dobrovolně spolupra-
cují, a to především proto, že jejich stav subjektivního uspo-
kojení je v souladu. Aby byl život v takové skupině zajímavý,
vymyslí si ale její členové soutěž čili interakci, jež alespoň
modelově představuje konflikt, střetání zájmů, boj o nějaký
zisk, byť toliko formální.

Proto velmi správně zdůrazňuje u nás J. Křivohlavý názo-
ry M. Deutsche z roku 1965, že člověk z vlastní iniciativy hle-
dá konfliktní situace, že touhou lidí vůbec není žít v bez-
konfliktním stavu a že úkolem psychologie není hledat
způsoby, jak takového obecného stavu absolutního smíru do-
sáhnout. Dovolil bych si tuto myšlenku doplnit názorem
J. Dobiáše, že člověk není ani na nějaký stav absolutního smí-
ru vybaven. Naopak je již svým vnitřním uspořádáním systé-
mu rozumu a citu daleko více vybaven na boj čili konflikt čili
Hru. Vždyť proto lidé domýšlejí do konce nebezpečí faktic-

46

Taktika a strategie - zlom  1.9.2007  12:38  Stránka 46



kých sporů, ritualizují čili jinak řečeno modelují konkurenč-
ní interakce v umělých hrách. Proto existuje hokej, kopaná
a všechny sportovní i nesportovní hry: aby člověk uměle po-
dráždil aparát, který by si jinak s námi dovedl nepěkně zahrát.
Jakákoli hra se stává člověku potřebou hlavně proto, že v ní
rozehraje nevědomý mechanismus vnitřního vztahu libých
a nelibých emocí (citů). Jestliže si člověk nenajde hru umě-
lou, tedy rituál nebo model hry přirozené, pak si ono schéma
vztahu kladných a záporných emocí proklestí cestu nikoli ve
hře, ale ve Hře.

Otrávený intelektuál, povznesený nad něco takového, jako
je fotbal, box nebo cokoli podobného, rozehraje své kypící
emoce v nějaké skutečné Hře, v níž se pak škvaří spolu se
svými bližními a neví vlastně proč. Intrikuje třeba proto, že
onen systém kladných a záporných emocí nedovoluje jinak
uplatnit. Neustále vidím ty pitomé spory fotbalových fanouš-
ků s jejich manželkami, jejichž jedinou hrou je pletení svetru.
Žena neochotná uznat tento rituál jej má manželovi za zlé,
a tak dlouho ho otravuje, až on přestane na fotbal chodit
a začne ji trápit doma. A právě tak na druhé straně nevím, proč
mužové tolik toužící v manželství po klidu zakazují manžel-
kám, aby klábosily na chodbě se svými sousedkami, když je
to právě tak interesantní hra, dokonce složitější ve své strate-
gii, nežli fotbal.

Leč zpět k našemu vážnému problému. Principem umělé
hry je, že jsou určena pravidla a možnosti zisku. Ovšem
k samé umělé hře může člověk zaujmout nejrozmanitější po-
stoj, podle toho:
1. jak je subjektivně závislý na zisku,
2. jakou radost nebo žalost mu hra poskytuje.

Jdu-li na dostihy, prožívám zcela jiné pocity, když jsem ne-
vsadil, a docela jiné pocity, když jsem si vsadil. Koně běžící
v závodní dráze nemají pochopitelně ani tušení o tom, že se
mnou hrají hru s nenulovým součtem, v němž roli bankéře
převzal bookmaker. A můj subjektivní vztah k dostihu bude
dále ještě řádově odlišný, vsadím-li nějakou skrblivou, směš-
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