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MUÅ½ SE MI VRÃ•TIL - ALE CHCI HO?
ÃšterÃ½, 30 zÃ¡Å™Ã- 2008

S mým muÅ¾em jsem se seznámila v mých 18-ti letech. Já byla na stÅ™ední &scaron;kole ve 3. roÄ•níku. Po ukonÄ•ení studia
jsme se vzali, tehdy to tak bylo ... MnÄ› bylo 20 let, manÅ¾elovi 25 let, narodil se syn (dnes je mu 24) a potom dcera (v lednu
jí bude 20 let). &Scaron;li jsme za bytem do mÄ›steÄ•ka s cca 4 tis. obyvateli, &scaron;li jsme za specifickým zamÄ›stnáním
mého muÅ¾e - je povoláním skláÅ™.
Bez pÅ™átel, bez pÅ™íbuzných .... Dodnes to tÄ›Å¾ce nesu.
MuÅ¾ je také amatérský muzikant. Hrál v kapele 15 let - um
pÅ™edstavit: kaÅ¾dý pátek, sobota, Silvestry, svátky, oslavy... druhý den vyspával ... Nebyla to Å¾ádná legrace, dÄ›ti malé,
já sama. Muzika ho bavila, kapela mÄ›la úspÄ›ch. To byl jeho svÄ›t chvály. Pak pÅ™i&scaron;la &bdquo;revoluce" a muÅ¾ pÅ™
zamÄ›stnání zaÄ•al je&scaron;tÄ› ve svém oboru podnikat. Nebylo to vÅ¯bec jednoduché, stále je&scaron;tÄ› chodil do
zamÄ›stnání. A zaÄ•alo to - zmÄ›na zamÄ›stnání, dal&scaron;í zmÄ›na zamÄ›stnání - tentokrát mimo obor, stále je&scaron;tÄ›
podnikal. Potom si snad uvÄ›domil, Å¾e podnikáním se neuÅ¾iví a výhledovÄ› se na trhu neuplatní. Znovu do zamÄ›stnání ve
svém oboru. BohuÅ¾el - nedosahoval takových výsledkÅ¯, jak se od nÄ›ho oÄ•ekávalo a po dvou letech dostal výpovÄ›Ä•. Pro n
to bylo velké &bdquo;ublíÅ¾ení na tÄ›le", pro nÄ›ho to byla pozice, kterou si vytýÄ•il vzhledem ke svému vzdÄ›lání a praxi.
Dal&scaron;í zmÄ›na zamÄ›stnání mimo obor. Tam je teÄ• relativnÄ› spokojen, ale není to jeho obor .... cítí se nejistÄ›, nezná to
tak. Na povolání skláÅ™e byl hrdý, jak Å™íká. SamozÅ™ejmÄ›, byl v oboru, Å™emeslo umÄ›l a bavilo ho.
Zásadní zmÄ›na
v na&scaron;em manÅ¾elském Å¾ivotÄ› nastala obdobím podnikání. Na nic nebyl Ä•as, nestíhalo se poÅ™ádnÄ› ani podnikán
domácnost, spoleÄ•né chvíle byly míÅˆ neÅ¾ ojedinÄ›lé. Tam vidím velký zlom. MÅ¯j muÅ¾ s egoistickou, individualistickou,
alibistickou povahou. V roce 2004 jsem odjela na lázeÅˆské léÄ•ení, potÅ™ebovala jsem si oddechnout, vyÄ•istit si hlavu,
urovnat si my&scaron;lenky. Vrátila jsem se po 3 týdnech s pocitem, Å¾e jsem schopná na na&scaron;em vztahu
pracovat, Å¾e ho budu chápat, plná elánu. SkuteÄ•nÄ› jsem zmÄ›nila svÅ¯j postoj k manÅ¾elovi, ale on byl stále ve svých
zajetých kolejích.
Kolikrát jsem se snaÅ¾ila s ním promluvit o na&scaron;em vztahu, chtÄ›la najít spoleÄ•nou Å™eÄ•, spoleÄ
pokusit to zmÄ›nit. Utíkaly mÄ›síce a mÄ›síce . vÅ¾dy byla vlna období lep&scaron;ího, ale v zápÄ›tí pÅ™i&scaron;la rána a vln
období velmi &scaron;patného. KdyÅ¾ jsem chtÄ›la spoleÄ•nÄ› nav&scaron;tívit odborníka, odpovÄ›dí mi bylo: &bdquo;Já
nemám problémy". Doma jsem od nÄ›j slýchávala: &bdquo;Nejsme siamská dvojÄ•ata, abychom byli stále spolu",
&bdquo;Tento víkend mám sám pro sebe" (odjíÅ¾dÄ›l klidnÄ› na samostatné dovolené, prý to odborníci doporuÄ•ují).
Na zim
dovolené na horách první den pobytu: &bdquo;Na týden s tebou uzavírám mír ...". A dal&scaron;í a dal&scaron;í pro mne
velmi zraÅˆující výroky. Tak jsem se chvíli snaÅ¾ila, koupila si napÅ™. helmu na kolo s výrokem: &bdquo;PÅ™í&scaron;tÄ› moc
jedu s tebou" nebo jsem s ním chodila do lesa (je myslivec), nebo jsem s ním jezdila stÅ™ílet (sportovnÄ› stÅ™ílí z pistole) a chv
ho, snaÅ¾ila se mít pro nÄ›j pochopení. To v&scaron;ak bylo úspÄ›&scaron;né vÅ¾dy na chvíli. Jak já Å™íkám: desetkrát ano,
po jedenácté uÅ¾ to nejde. Zájem o mou osobu se vytrácel úplnÄ› nÄ›kam do ztracena. Takjsem zkusila dal&scaron;í
pokus: ignorovat jeho pozdní pÅ™íchody, ignorovat jeho výlety ... neptala jsem se na nic, a ani on nemÄ›l potÅ™ebu mi nÄ›co
vysvÄ›tlovat. Odcizení ... nezájem ... Pocit promarnÄ›ných let, pocit kÅ™ivdy, pocit nenaplnÄ›ného Å¾ivota. Konec! Absolutní
vyÄ•erpanost z na&scaron;eho souÅ¾ití.
NÄ›kolikrát jsme se dohodli, Å¾e manÅ¾elství ukonÄ•íme rozvodem. Å˜íkala jsem
&bdquo;Pokud je v tom jiná Å¾ena, je to pro mne signál k okamÅ¾itému odchodu". Ale Å¾ádné pÅ™iznání a nikdo z nás nebyl
natolik aktivní, aby dotáhl vÄ›c do koneÄ•né fáze. ProÄ•? PÅ™i&scaron;la vlna lep&scaron;ího období, nakrátko, nakratiÄ•ko
dala pro mÄ› nadÄ›ji .... ProÄ• jsem byla takový slaboch? Tak moc jsem byla nespokojená, bez sebemen&scaron;í úcty k sobÄ›,
pokoÅ™ená nezájmem. Myslela jsem si, Å¾e kdyÅ¾ mu dám absolutní volnost ... (kdyÅ¾ se ale nad tím zamyslím, on o volnos
nikdy neÅ¾ádal, on si jí jednodu&scaron;e bral tolik, co potÅ™eboval), tak si bude té volnosti váÅ¾it. VáÅ¾it si toho, Å¾e má
tolerantní manÅ¾elku, Å¾e má rodinu, na kterou se mÅ¯Å¾e spolehnout. BohuÅ¾el ... Å˜íkám si: potÅ™eboval si nÄ›co dokáza
potÅ™eboval foukat na bolísky? ... potÅ™eboval je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;í pochopení? ... Co vlastnÄ› chtÄ›l? No a tak (jak jse
pak zjistila) jiÅ¾ v roce 2004 si na&scaron;el pÅ™ítelkyni. JenÅ¾e si vybral &scaron;patnÄ›, ta jeho pÅ™ítelkynÄ› je sice vdaná
bez manÅ¾ela, v rozdÄ›leném vztahu, si hledala pÅ™ítele pro váÅ¾ný vztah. Na&scaron;la. Mého muÅ¾e. &bdquo;Je pÅ™ece
nespokojený se svým manÅ¾elstvím, chudák, jeho Å¾ena pÅ™ece lu&scaron;tí jenom kÅ™íÅ¾ovky a pije kafe ... Å˜íkala si: je
fajn, koneÄ•nÄ› si uÅ¾ívám sexu (její manÅ¾el na to nebyl). Zakázané ovoce nejvíc chutná, dávalo jim to adrenalin,
tÄ›&scaron;ení se na dal&scaron;í &bdquo;ukradené" chvilky. No, uÅ¾ jednou se roze&scaron;li, po pÅ¯l roce ji manÅ¾el (mÅ¯j)
znovu nav&scaron;tívil: &bdquo;nechci tÄ› ztratit". A tak si dala znovu nadÄ›ji. Krásná SMS zpráva: &bdquo;miluji tÄ›".
&bdquo;UÅ¾ mi to nestaÄ•í, jsem nemocná, mám dovolenou, potÅ™ebuji mít blízkou osobu u sebe". No, rozcházeli se,
scházeli atd., mnohá sms, mnohé dopisy...
AÅ¾ nakonec zavolala mnÄ›!
A tak se potvrdilo moje podezÅ™ení, Å¾e
v na&scaron;ich manÅ¾elských problémech je&scaron;tÄ› jiná Å¾ena. Svým zpÅ¯sobem se mi ulevilo. VÅ¯Ä•i té Å¾enÄ› necho
Å¾ádnou zá&scaron;Å¥, zvlá&scaron;tní, Å¾e? Chápu ji ... Chápu také, Å¾e chtÄ›la pÅ™es mojí osobu manÅ¾ela získat. Pros
Å™ekla: rozÄ•ílí se, bude hysterická, rozvede se! KoneÄ•nÄ› se rozhodne a bude mÅ¯j! PÅ™eháním? NE! PÅ™epoÄ•ítala se ...
Å¾ádná scéna, Å¾ádné hysterické výlevy. Informace o nevÄ›Å™e si ponechávám v utajení. Vrácené triÄ•ko z mileneckého
vztahu zakládám zpÄ›t do skÅ™ínÄ›. Dávám si víno a je mi lépe. PÅ™ekonávám první chvíle potvrzené zrady. A tak jde Ä•as
... Kontaktovala jsem kamarádku, povoláním psycholoÅ¾ku. Radila mi, pomohla mi. S milenkou jsem si dala schÅ¯zku, po
telefonu to nemá pÅ™eci cenu. Hezká, sympatická, &scaron;tíhlá, snad i inteligentní, vybral si dobÅ™e. A tak si povídáme,
máme mnoho spoleÄ•ného, podivuje se nad domácím chováním svého milence. Jak to? VÅ¾dyÅ¥ byl tak fajn. Klame
tÄ›lem. A tak si povídáme. UÅ¾ mi docházejí v&scaron;echny souvislosti s chováním mého manÅ¾ela.
Jak se s tím vyrovnat
Stále jsem to manÅ¾elovi pÅ™ímo neÅ™ekla, dusím to v sobÄ›. Nebudu se pÅ™ece pokoÅ™ovat pÅ™ed ním pláÄ•em. Mám
vztek! Vztek na to, Å¾e jsem se jiÅ¾ dávno nerozvedla, vztek na to, Å¾e mi uteklo 25 let Å¾ivota. Je mi líto toho, Å¾e nemám
co pÄ›kného vzpomínat ... Co dál? Vím, Å¾e nemá cenu to na manÅ¾ela &bdquo;vybalit". Chci aby vÄ›dÄ›l, Å¾e vím? Chci, ab
se stydÄ›l, chci, aby si mÄ› váÅ¾il. A tak krÅ¯Ä•ek po krÅ¯Ä•ku mu nepÅ™ímo sdÄ›luji, Å¾e vím. To je nejlep&scaron;í zpÅ¯sob
by se odmítl o tom se mnou bavit, tak jak tomu bylo v jiných pÅ™ípadech, ... za v&scaron;echno pÅ™ece mÅ¯Å¾u já. Je to pro n
&scaron;kola kursu sebeovládání ... Pochopí to? StaÄ•í mu na to IQ? Není stále pÅ™íli&scaron; zahledÄ›n do sebe? První
sezení s terapeutem: &bdquo;ne, nechci se rozvádÄ›t ...". ÄŒas plyne. Mám pocit výhry. Výhry v sebeovládání, v zachování
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si Ä•istého &bdquo;&scaron;títu". Chci s ním je&scaron;tÄ› být? Odpustit? Jak získat zpátky dÅ¯vÄ›ru? Dal&scaron;í sezení
s terapeutem: &bdquo;mám dál se snaÅ¾it manÅ¾elství zachraÅˆovat? stojí mi to za to? nejsem pÅ™íli&scaron; zranÄ›na,
unavena?" Dozrávám, dospívám ... Ano, jsem pÅ™ipravena z manÅ¾elství odejít se vztyÄ•enou hlavou. - - Zajímavé je,
manÅ¾el ukonÄ•ením mileneckého vztahu se zmÄ›nil k nepoznání. DokáÅ¾e si se mnou naplánovat víkend a i obyÄ•ejný
v&scaron;ední den. DokáÅ¾e mÄ› pohladit, být ke mnÄ› milý. DokáÅ¾u ale já s ním je&scaron;tÄ› Å¾ít? DokáÅ¾u odpustit? 17
jsme mÄ›li 25 let od svatby. Iva
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