


58 / SpoIeěnost /

Uprostřed bitevního pole

Předstaune si ny' í situaci, kdy proti sobě na bojové linii
stojí protil,níci, kteří se velmi dobře znají. Mají povědo-

mí o silných a slabých stránkách svého nepřítele. \ědí,
kam zasá}nout, aby to druhého bolelo. Každý otec

i matka, je zakopán a opel.rěn na své straně Linie. Má
své příznivce a pomocnilky, Prár,rrrka, nového partnera
nebo partnerku, známé a příbuzné, kteff s ním sďíIejí

stejný názor na protir,nfl<a na druhé straně fronty. Dítě
nebo děti, laú]i svému přáru po znovusjednoceru rodi-
čovské dvojice, zůstávají ptozalítn někde mezi opev-

něqfini pozicemi. Fantazii o sjednocené roďině se jim
mnohdy daŤí uchovat i za velmi nepříznir,}ch oko]rrostí.

Když psycholog na dítě lyrtrkuje s testem ďí přárrr, čas-
to je qlsloveno jako první, ,,aby byli tatrnek s mamin-
kou zase spolu". Dětem se na začátku koní]iktu větši-
nou daří udržovat komunikačrrr a emocionální spojení
s oběma rodiči,

Situace se rychle měrrr s prr,ním ,,výstřelem". Přes
frontovou linii, stále osídlenou civilistv - dětni, začí-
nají poletovat první projektily různých ráží. Yýstíely
z praku: ,,ach jo, zase jste byli s tátou celý r,,ftend jen

Pokud se na frontě stdle bojuje, být
,,s maminkou proti tdtoui" nebo

,,s tatínkem proti mamce" je u mnoha
směrech uýhodnějšť než se stdle snažit

být zadobře s oběma.

na zahradě" nebo ,já bych vám ten seriál dovolila, kdy-
byste bydlely se nrnou", střídají ráže vélší:,,táta vám
ulcadl domov" nebo ,,matka se chodí kurvit, když jste

u mě". V některych sporech se bohužel dostanou ke slo-
,uu i zbraně hromadného ničení: ,,táta vás chce unést",

,,vzpomrnáš si, jak tě kdysi táta koupal a jak ti sahal...".
Také přesně míené rány, které si roďiče uštědřují

a které se dětí pffmo nedotýkají (např. spory o maje-
tek), mohou skrze reakce rodičů, změny jejich nálad
a chovárí děti negatilTrě ov]ivňovat. PIalí, že když si
roďiče ubližují, jejich vzájemné rány vždycky zabolí
i děti. Je přitom jedno, nakolik jsou rodiče pozornínebo
opatrní, aby na sebe nebyli zlí přímo před sv;;mi dcera-

mi a syry. Děti bolí, když je tata zlý na
mámu. Jsou zmatené, když trpícímatka
dokáže jedovatě lystřelit po tátovi, ktery
jíhned abezváhání wátí stejnou zpátky.
Rodiče rány dostávají a rozďávqí. Napětí
a bolest u nich střídá vztek a zlost, Děti vždy
trpí dvojnásobně, při výstřelu i při zásahu.
K tomu všemu pociťují neskonalou bezmoc při
pohledu na své roďiče, kteří se k sobě chovají tak
nepochopitelně a zle.

karn se schovám?

Dlouhodobý pob5,t na frontové linii opatror,Trické-

ho sporu je neudržitelný. Děti přirozeně hledají úkryt
a bezpečí. Jejich lyjednávání s maminkou nebo tatín-
kem často k ničemu nevede. Rodičejsou od dlouhodo-
bé střelby h]uší k přárrlm a prosbám sr,}ch dětí. Stejně
jako bojor,nfl< v zákopu ani oni nevěří tomu, že by se

na druhé straně fronty molrl pohybovat důvěryhodný
člověk. V horším případě jsou děti při sv}ch jednáruch

s rodičiverbovány, aby se coby špióni a sabotéři pokusi-

ly prospětjedné a uškodit druhé straně sporu.
V realitě odrážejí návštěry dětí v zákopech znepřáte-

lených stran ,,styky" nařizované soudem, které přichá-
zejí na scénu po fiuzickém rozděIerrr domácnosti, Neut-
rální pozice dítěte mezi bojovltni liniemi rodičů se po-

tom nalézá ve niťním světě dítěte. Je obsažena pouze

v jeho mysli. Zřídkavě může najít bezpečnou základnu
u některého z prarodičů, ktery seještě nepřidal kjedné
nebo druhé strarrě a u kterého se oba rodiče bez roz-
dílu mohou setkat s vlídností a vstřícností. Někdy může

takor,1l bezpečný prostor vzejít i ze spolupráce s psy-

chologem, u kterého se rodiče s dětmi snaží řešit svůj

opatror,.rrický spor.
Těžko si představit dušelrť sílu a odvahu, kterou by

musel disponovat pacifista, jenž se rozhodl uprostřed
bitr,y nebojovat a zůstat neutrá]ní. Zvtášť tehdy kďyž
nemá k dispozici žádttý zvláštrlt status pozorovatele

akažďá z obou stran ho tak trochu považuje za spo-
jence i zalyzvéďače. V konečném důsledkuje to pouze

otázka času, kdy si dítě vjednom či druhé zákopu najde
své místo a odmíhre už absolvovat ,,styk s nepřítelem".
Pokud se na frontě stále bojqje, byJt ,,s maminkou proti
tátovi" nebo ,,s tatínkem proti mamce" je v mnoha smě-

rech qrhodnější než se stáJe snažit bfi zadobře s obě-

ma. l,rtá ío jen zjedné strany a alespoň pro jednoho

z roďičů už je zase,jeho" a věŤímu.
Roďiče často hťrli projekci vlastních motivů chtě-

jí vidět za příklonem dítěte k druhému roďiči nějakou
manipr_rlaci nebo jinou nekalost. Jsou přesvědčeni, že

dítě bylo naverbováno a že nejedná z vlastrrr lri]e. Moc-
ným motivem pro chování dítěte je ale hledárú bezpečí.
Dítě poťebuje mít alespoň zďárllbezpečí a jistoty, které
uprostřed bojové linie jen těžko nalezne mezi ýbuchy
nadávek, střepinami zášti a projektily zloby.

Jak vzniká loajální bojovník
O tom, ve kterém zákopu nakonec dítě zůstane, roz-
hoduje nezřídka náhoda nebo nějaká málo podstabrá

oko]rrost. Odpovědnost za rozhodnutí dítěte leží vždy na
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pečí dbající ďiplomaté posflají nóty aÝzw k zastaverí

pany , uctivé vzdálenosti kancelářského stolu nebo

, Wir.v soudlí sto]ice. Mezi pomáhajícími odborníky

na;áeme í zuyré,,neutrály", kteří nezasahují ani tehdy,

když se nad frontou objeújaderný hřib,

Největším problémem jakékoli intervence je úzký

ponóa na konílikt, ve kterém mnozí zosťeně wímají
pouze trpící civilisty. Zkušenosti z válečných konfljk-

tů nam ale ukazují, že téžce traumatizované najdeme

také mezi bojujícími, ty největší hrdlořezy nevyjímaje,

Péče by se v ideálním případě mělo dostat všem zúčast-

něným: matce, otci i dětem.

S péčí nesmíme zapomenout ani na nawáti]ce

u -ďO.y.r, přilbách (sociátnr pracor,nfl<y, psychology,

pracoltrtlky neziskových organizací), kteří, pokud jsou

dlouhodobě vystaveni těžlqln opařoimickýnn bojům,

mohou bez patřičné podpory časem selhávat ve své

roli a třeba se začít schovávat za kancelářské stoly

nebo bezh]avě rltočit tu na jednu, tu zas na dru-

hou stranu koníliktu. pravidelná a fimdovaná su-

pervize takové práce je nutností.

a dalšflro vzájemného napadánr, SpGe než

k zamyšlení nad poťebami dítěte slouží tato událost

k datšímu, mnohdy ještě brutálnějšímu boji, Jeden ro-

dič mává vítězně nad h]avou svj,rn novj,rn malým spo-

lubojoimfl<em, druhý volá na pomoc ,,syndrom zavrženi

rodi8e". Žádrtý neuvažqie o důvodech, které mohly dítě

dovést kjeho bolestnému rozhodnutí- lybrat sijeďiné-

ho namísto obou.
Relatirmíklid a bezpečíjednoho z rodičovských záko-

pů je ovšem nutné lykoupit pařičnou loajalitou, Chceš

iu ňyt, t.ayj" třeba se zasadit o obranu našeho společ-

néhá prostoru. Pokud už dítě rovnou nezačne po dru-

hém z rodičů pálit (,,tys mě nikdy neměI rád"), je třeba,

aby alespoň podávalo mrrnici (,,chci b},t jenom s tebou,

,r".h.i turn užjezdit na návštěry"), Z civilisty se v]ivem

dlouhodobé zkušenosti s korríliktem stává bojoimík, Jak

roste, jsou jeho akce stá]e samostatnější, V dospívání

se už jeho velící důstojnlk nemusí obávat ani takoqlch

riskantních akcí, jakoje napřfl<lad asistované setkávánt

s nepřítelem na neutrálru půdě, Ví totiž, že jeho dité už

nemá pochybnosti o tom, kdo je dobrý akdo zIý, že je

absolutrrě loajr{hí.

,,Modré přilby'i diplomaté a tidruzí

Pokud h]edáme roli pro intervenqjící odborníky a insti
tuce, pak nám metafora občanské války s\ýtá hned ně-

kolik možností. Aktivnípomáhající se chápou ,,modrych
přileb" a whají se do víru boje ve snaze oddě]it bojující

it.*y, popřípadě schytat nějakou tu ránu v ochraně ci
vilistů utá,bořených na foontové linii, Poslq,tují všem po-

ťebným podporu a rl,tyčují bezp ečné zóny pro jednáru

a setkávání, snaží se prosadit alespoň dočasný a ome-

zený klid zbraní. Rezervovaní a ochrany vlastníno bez-

ramenou
obou bojujících

rodičů. Bohužel ale

taková změna v postoji dí-

těte nezůstane bez ná|ežité odezvy

Metafora pro jasnější viděn í

Metafory občanské války je možné rozvíjet a přizpů-

sobovat aktuálně řešenému pŤípadu, Není vhodná

vždy, ale často pomáhá rodičům alespoň zahlédnout

néČo z ničivosti jejich počínáru. Ubližování, kterého

se rodiče většinou dopouštějí na svých dětech a na

sobě navzájem, má smysl a důvod, Rezignovat na

hledánípůvodu bolesti, která se pŤetavila v destruk-

ci, znamená, že rezignujeme na skutečné řešení

problému, Poznat důvo dy počínání zr anéný ch a r oz-

hněvaných rodičů neru totéž jako hledat omluvu pro

jejich jednání.- 
Práóe pomáhajících odborníků má značné limity

a jejím r{sledkem většinou nemůže být hledání doko-

"átěrro 
,Ó.rludu rozhádaných rodičů. Stejnějako války

i opatromické spory někdy nekončí ,,dobře", tedy ví-

tězitvrm těch ,,dobrých". I tady najdeme mrtvé a zra-

něné. Mrtqirni mohou být rodiče a prarodiče, které

Rodiče rd,ny dostduajť a rozdduajť,
lVapětť a bolest u nich střťdd uztek
a zlost. Děti uždy trpí duojnd,sobně,

při uýstřelu i při zdsahu.

dítě ve slepé loajalitě nebo zmanipulováno zawhne,

zraněný,rnijsou v podstatě všichni, kdož se bojů účast-

niI. StelnO jako voják zažívá i po Ietech muka v dů-

sledku posttraumatického stresu z hrtz, l<teré zaži\,

může dítě s odstupem let a ďeseti]elí zažívat ozvy

dávných duševních zranění, jichž bylo v době opat-

ror,nitt<ého sporu svědkem. Svou tragickou zkušenost

může mímat jako varováru před riziky dlouhodobých

vztahů, r,lužít ji ve prospěch změny k lepšímu nebo ji
pouze opakovat se srrým partnerem a sqfoni dětmi se

stejnýtn scénářem.


