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JSTE PŘEHNANĚ
EMANCIPOVANÁ

1

aneb nemÛÏete se vdát, protoÏe máte
vztek a strach

1. Chodí kolem vás ostatní po ‰piãkách – a vám
se to sv˘m zpÛsobem líbí?
2. Rozpálíte se dobûla, kdyÏ vám nûkdo ﬁekne, Ïe
byste mûla b˘t na muÏe pﬁíjemná?
3. Tvrdili o vás muÏi, s kter˘mi jste chodila, Ïe si
druhé drÏíte od tûla?

Vûci se mají takhle: Vût‰ina muÏÛ si chce vzít Ïenu, která je na nû milá. To znamená, Ïe jim poskytne sex,
má dobrou náladu a obãas – ov‰em ne do té míry, Ïe
by ji to v˘raznû obtûÏovalo – uvaﬁí, poskládá prádlo
nebo udûlá nûco jiného, co by dotyãn˘ mohl udûlat
sám, kdyby nebyl tak lín˘. A tohle v‰echno dûlá milá
Ïena jen tak – z lásky.
Sedí tenhle popis na vás? JestliÏe jsem vás teì zvedla ze Ïidle, pak odpovûì pravdûpodobnû zní: Ne.
Ale proto je‰tû nemusíte b˘t pﬁehnanû emancipovaná. Pﬁehnanû emancipovaná jste proto, Ïe vás rozzuﬁí, Ïe by po vás nûjak˘ muÏ mohl v˘‰e zmínûné vÛbec
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vyÏadovat. Pﬁehnanû emancipovaná jste proto, Ïe se
cítíte vÛãi muÏÛm (a vÛãi Ïenám, které takové muÏe
chtûjí) nadﬁazená. Proto, Ïe obracíte oãi v sloup, aniÏ
si to uvûdomujete; proto, Ïe se kﬁeãovitû usmíváte. Vyzaﬁuje z vás nûco, ãeho se ostatní tak trochu bojí. A vám
to nevadí – a kdybyste byla k sobû opravdu upﬁímná,
musela byste si pﬁiznat, Ïe se vám to dokonce líbí. Tak
trochu.
Takhle tedy vypadá pﬁehnaná emancipace.
Nejde ani tak o osobnostní rys; spí‰ o urãitou energii. A na ní není nic ‰patného. Máme ji v sobû v‰ichni. Brání nás a nedopustí, abychom se nechali vyuÏívat.
Ve vztazích (a v Ïivotû vÛbec) ji vût‰inou drÏíme na
uzdû. Tu popustíme, aÏ kdyÏ nadejde vhodná chvíle –
pﬁi tvrdém obchodním jednání nebo jsme-li v ohroÏení; nikoli ale na veãeﬁi s pﬁáteli.
V du‰i svobodn˘ch Ïen ale emancipace velmi ãasto
zbytní. MoÏná proto, Ïe takové Ïeny byly kdysi povaÏovány za moderní. V dobách mého dospívání a mládí – v osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech – byly dívky
hrdé na to, Ïe jsou emancipované, nezávislé a Ïe mají
v‰echno pod kontrolou. Znamenalo to, Ïe v profesním
i rodinném Ïivotû umí dosáhnout svého. Bylo to zúãtování s dlouh˘mi léty útlaku ze strany muÏÛ. Îeny
mûly na takov˘ postoj nárok. Dával jim sílu a pocit
moci.
Ve vûcech seznamování a manÏelství (a mateﬁství)
je ale tohle na pﬁekáÏku, kterou není vût‰ina muÏÛ
(a Ïen) ochotna pﬁekonat. Kdo by ostatnû chtûl Ïít
s ãlovûkem, jenÏ má poﬁád v‰echno pod kontrolou?
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Co se skrývá pod slupkou
KdyÏ jste pﬁehnanû emancipovaná, máte vztek. To si
o sobû nejspí‰ nemyslíte. Zﬁejmû se domníváte, Ïe jste
nesmírnû bystrá, pﬁípadnû (pokud jste absolvovala nûjaké ty psychoterapie) Ïe si umíte stanovit hranice nebo
Ïe jste zvídavá intelektuálka a o v‰em ráda dumáte a debatujete. Ve skuteãnosti jste jenom na‰tvaná. Na matku. Na farmaceutick˘ prÛmysl. Na Sarah Palinovou.
A úplnû nejvíc na muÏe. ·tve vás, Ïe vám mÛÏou ublíÏit, Ïe vás mÛÏou odmítnout a Ïe se rozbûhnou za kdejakou dvacetiletou holãiãkou a vybodnou se na takovou
skvûlou a schopnou Ïenu, jako jste vy.
Tak o tomhle se pﬁesvûdãujete. Já to ale vidím jinak:
muÏÛm nevadí skvûlé a schopné Ïeny. MuÏÛm vadí
Ïeny citovû nestabilní, protivné, ustra‰ené, zatrpklé,
chladné a hlavnû Ïeny, které neumí projevit lásku.
MuÏe dûsí, kdyÏ máte vztek. Samozﬁejmû vám to neﬁeknou, protoÏe si to alespoÀ v polovinû pﬁípadÛ neuvûdomují. Jako matka syna zﬁetelnû vidím, jak velk˘
vliv na muÏe máme a jak hluboké stopy v nich na‰e zloba zanechává. Samozﬁejmû nemluvím o vzteku, kter˘
vás pﬁepadne, kdyÏ si va‰e ratolest ne a ne zvednout
ze zemû ponoÏky. Mám na mysli onu niternou, vrostlou zlobu, kterou nehodláte zkrotit, protoÏe jste prostû taková, a va‰e dítû aÈ se s tím popere, jak umí.
Vezmûme to ale pûknû po poﬁádku. KaÏd˘ muÏ má
pﬁece matku, ne? A tak jako se my musíme v partnersk˘ch vztazích vyrovnávat se vzorci chování, které nám
v‰típil otec, vypoﬁádávají se muÏi s tím, co do nich vloÏila matka. Matka pﬁedstavovala pro muÏe v prvních
letech jeho Ïivota v‰echno: lásku, zklamání, v˘tky i slad-

Proã je‰tû nejsi vdaná - zlom

26

2.4.2013

10.19

Stránka 26

Tracy McMillanová

kosti. Její vliv na du‰i muÏe je tak obrovsk˘, Ïe ho není
moÏné pﬁecenit. Nemám pﬁitom na mysli konkrétní
matku; chci spí‰ zdÛraznit fakt: kaÏd˘ muÏ má nûjakou
matku. A co teprve kdyÏ si uvûdomíme, Ïe kaÏd˘ muÏ
kdysi Ïil v jejím tûle! To je poﬁádnû silná káva, Ïe?
Z tohoto dÛvodu musíme dbát na to, jak dáváme
prÛchod zlosti (totéÏ ale samozﬁejmû platí i pro
muÏe). Vím, Ïe vám nepﬁipadá fér starat se o strachy
a nejistoty dospûlého muÏe jenom proto, abyste se vdala – ale pﬁesnû tohle budete jako manÏelka dûlat. A nehledejte prosím v tûchto slovech despekt. Ostatnû
stejnû si budete poãínat jako matka – pokud se rozhodnete mít dûti, budete se muset starat o jejich strachy a nejistoty. Pokud se necháte zamûstnat, budete se
muset starat o strachy a nejistoty svého ‰éfa. Pokud budete chtít mít pﬁátele, budete se muset…
No myslím, Ïe víte, o co mi jde. Budete se muset
nauãit ovládat vztek.

Z mého života manželky
Ve dvaceti jsem byla protivná, panovaãná a vdaná.
I protivné a panovaãné Ïeny si pr˘ mÛÏou najít manÏela – ostatnû jsem toho Ïiv˘m dÛkazem. V manÏelství
nesnesiteln˘ch Ïen (a jistû i v manÏelství nesnesiteln˘ch muÏÛ) ov‰em chybí partnerská vﬁelost a úcta.
Nebyla jsem skrz naskrz ‰patná. Umûla jsem vtipnû
konverzovat a mûla jsem smysl pro dobrodruÏství –
nikdo se se mnou nenudil. BohuÏel jsem se ale neumûla ovládat a jednala jsem nevhodnû. Nestanovila
jsem si Ïádné hranice. Na ostatní jsem se dívala skrz
prsty a nebyla jsem ochotná si to pﬁipustit. Svût se mu-
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sel toãit tak, jak jsem chtûla já, a bylo mi jedno, jestli
na to nûkdo (citovû) doplatí.
Byla jsem prostû pﬁehnanû emancipovaná. A tak
jsem se taky chovala:
1. Ovládala jsem druhé. Umûní ovládat druhé je ve va‰em arsenálu pﬁehnanû emancipované Ïeny ta nejsilnûj‰í zbraÀ. Nikdo nesmí udûlat nûco, co se vám
nelíbí. Nedáte mu k tomu pﬁíleÏitost. V‰ichni kolem
vás musí chodit po ‰piãkách.
KdyÏ jsem cítila, Ïe se nûkdo chystá k nûãemu, co
mi není po chuti, nebo Ïe chce nakousnout nûjaké pro
mû nepﬁijatelné téma, strnula jsem a grimasou (v pﬁípadû nutnosti i patﬁiãn˘m zvukov˘m doprovodem)
jsem vyjádﬁila svou naprostou nelibost. A ten, kdo mû
znal víc neÏ pÛl roku, okamÏitû pochopil, Ïe se má
drÏet zpátky. âasem mi v Ïivotû zÛstali jenom lidé
ochotni podﬁídit se – a já jsem se mylnû domnívala,
Ïe si poãínám jako mladá sympatická dáma.

ÚSMĚV, PROSÍM!
Urãitû jste uÏ sly‰ela, Ïe muÏi vnímají okolní svût pﬁedev‰ím vizuálnû. Proto taky dávají pﬁednost pornu
pﬁed erotikou. Tím to ale nekonãí. Z uvedeného faktu plyne i to, Ïe muÏi o vás získávají spoustu informací právû prostﬁednictvím zraku. A proto si (vím, Ïe
má rada bude pÛsobit divnû, ale pﬁesto ji neberte na
lehkou váhu) dávejte pozor na mimiku a ﬁeã tûla. Nûkteré mé kamarádky se tváﬁí pﬁí‰ernû, a vÛbec to nevûdí – jinak by s tím totiÏ nûco udûlaly.
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Mûjte na pamûti, Ïe v mimice a chování se odráÏí to, co si myslíte a co cítíte. Obliãej na vás spolehlivû prozradí, Ïe se vám v hlavû honí vztek, kritika
a stres. Staãí sevﬁené rty, tvrd˘ pohled, úsmû‰ek, trhnutí ramenem – tím v‰ím o sobû ﬁeknete nûco, co
nechcete.
Na‰tûstí ale existuje snadná pomoc: úsmûv! Upﬁímn˘ úsmûv. Zvedne náladu lidem okolo i vám. A vy navíc budete tisíckrát atraktivnûj‰í.

2. Manipulovala jsem druh˘mi. Manipulativním chováním druhé nenápadnû nutíte, aby dûlali to, co chcete vy, a nezanecháte pﬁitom Ïádné fyzické dÛkazy.
Tﬁeba pﬁed partnerem prohodíte, Ïe jist˘ XY má jeden
stra‰nû odporn˘ zlozvyk. A ãistû náhodnou se jedná
o zlozvyk, kter˘ má i vá‰ muÏ a za kter˘ ho ve dne v noci
peskujete. A samozﬁejmû chcete, aby s tím okamÏitû
skoncoval.
Pokud tahle metoda nezabere, pﬁijdou na ﬁadu v˘ãitky a v˘hrÛÏky. Partnerovi sdûlíte, Ïe jestliÏe si nebude poãínat v souladu s va‰ím pﬁáním, tak buì
onemocníte rakovinou nebo od nûho odejdete.
3. Ustaviãnû jsem kritizovala. Zcela samozﬁejmû jsem vycházela z pﬁedpokladu, Ïe nikdo nedûlá nic dobﬁe. Hotovo – víc jsem se tím nezab˘vala. Pochopitelnû jsem
si také myslela, Ïe jsem automaticky lep‰í neÏ ostatní.
JestliÏe se tedy chováte stejnû, je vám uÏ jasné, co jste
zaã.
4. Byla jsem zlá. Pokud mi nûkdo nûco provedl – nebo
pokud se mi zdálo, Ïe mi nûco provedl, stﬁelhbitû jsem
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mu to vrátila i s úroky. Buì jsem mu svou v˘tku neomalenû vmetla do tváﬁe nebo jsem ho nûjak poníÏila,
aby si nebyl tak jist˘ v kramflecích, nebo (nejoblíbenûj‰í zpÛsob) jsem mu to zkrátka poﬁádnû vytmavila.
Dûs bûs.
Divím se, Ïe jsem v‰echny své nápadníky nezapudila. A ke v‰emu jsem vÏdycky a ve v‰em musela mít pravdu. Nejvíc ze v‰eho (víc neÏ milovat) jsem totiÏ chtûla
manÏela ovládat. MoÏná to pÛsobí iracionálnû, ale zase
tak moc scestné to není. Hroznû jsem se bála, Ïe mi
nûkdo ublíÏí. Nechtûla jsem b˘t zranitelná. Dûsilo mû,
Ïe bych tomuto ãlovûku, tomuto muÏi dovolila, aby
nade mnou mûl moc jako manÏel. S tou pﬁedstavou
jsem se nedokázala vyrovnat. Pﬁesnûji ﬁeãeno jsem se
s ní vyrovnala tak, Ïe jsem nazula vysoké nale‰tûné ãerné boty a vzala si biãík, a vÏdycky kdyÏ se mi zachtûlo,
jsem jím ‰vihla. KdyÏ si uvûdomíte, jak hrozn˘ jsem
mûla strach, nemÛÏete se divit, Ïe jsem se chovala tak,
jak jsem se chovala.

Proč ještě není Leanne vdaná
Pﬁehnanû emancipovaná je i moje kamarádka Leanne. Projevuje se to poﬁádnû nabrou‰en˘m jazykem.
Jako by nedovedla pochopit, Ïe muÏi jsou lidské bytosti a Ïe mají cit. Nûkdy mû napadne ji natoãit a potom jí nahrávku pustit. BûÏnû totiÏ mluví tak, jako
kdyÏ jiné Ïeny vztekle kﬁiãí. Kdyby se vidûla, moÏná
by se jí udûlalo nevolno a koneãnû by si snad uvûdomila, proã jí to s muÏi nevychází a jak˘m dojmem
na nû pÛsobí.

