Vážení čtenáři,
vždycky mě zajímaly a stále zajímají mezilidské vztahy. Přemýšlím, v jakém okamžiku
dochází k partnerským sporům a zda se jim dá nějak přecházet. Příčin takových sporů může
být neskutečné množství. V této knize se věnuji jen jedné jediné. Zdánlivě skryté a projevující
se až v určitém stadiu vztahu. Tato příčina (tedy něco, co se staví napříč) vychází z rodinných
rituálů. Zní někomu z vás tento termín tajuplně? Pokud nám začne pracovat fantazie, ta
krásná, bezbřehá, košatá čarodějka, můžeme si představit rodinu, jak při oslavách narozenin,
někdy kolem jedenácté hodiny noční, tancuje kolem bazénu krok, sun, krok a hop a skok. A
při tanci, za svitu lampiónů, všichni členové rodiny světlem svých mobilních telefonů opisují
do tmy kruhy a mručí tajuplnou oslavnou píseň. Tak dobře, uznávám, že je to opravdu divoká
fantazie. Ale ruku na srdce, neodehrávají se při oslavách narozenin v rodinách stále stejné
scénáře? V jedné rodině babička obchází hosty se stříbrným (nebo umělohmotným) tácem a
pobízí je, aby si ke kafíčku vzali kus dortu, protože jinak neví, proč se s ním pekla? A také
neví, kdo sní ty chlebíčky, jednohubky, mísy slaného a sladkého pečiva, řízky a masové
rolády s vajíčkem? Ale je spokojená, že se celá její rodina zase sešla a ona je tady má dnes
všechny pohromadě. A pevně věří, že se přesně takhle bude rodina scházet, až tady ona
nebude. Stoly se budou pod tíhou jídla prohýbat stejně jako dnes, přesně tak, jak je to naučila.
V jiné rodině si oslavy narozenin nikdo neumí představit bez prskajícího a světlo chrlícího
ohňostroje. V další rodině vám naopak vysvětlí, že není co slavit. Že jim přibývající roky
spíše přinášejí depresivní pohled na život. A oslavovat tento zkalený pohled dortem
přeplněným svíčkami? Zbytečnost!
V této knize si ukážeme, že rodinné rituály mohou na jednu stranu upevnit vztahy mezi členy
rodiny, ale na druhou stranu dovedou také pěkně zkomplikovat život. Nečekejte žádnou
hlubokou vědu – té si dnes výsostně můžete užít na přednáškách nebo na internetu – spíš bych
si přál, aby se tato kniha stala námětem k vašemu přemýšlení o běžném rodinném životě, o
rodinných konfliktech, o životních nástrahách a pastích a především o hledání, jak do nich
nespadnout.
Přál bych si, aby se knížka včas dostala do rukou zamilovaným párům, které se domnívají, že
spolu mohou žít v jedné domácnosti. Tyto páry ještě zatím žádné problémy neřeší a radují se
z čisté lásky, ale vždycky se vyplácí „být připraven“.
Knihu by mohly otevřít i ty letité páry, které nechápou, proč jejich partner doma dělá některé
věci úplně obráceně a nesmyslně.
Jak sami poznáte, text je určen i těm lidem, kteří spolu chtějí nebo musí trávit čas ve
společném prostoru: v kanceláři, ve školním kabinetě, studentské koleji, na privátě… Proč?
To poznáte při čtení.
V některých částech textu používám rod mužský (partner, přítel). Těmito slovy myslím jak na
muže, tak na ženy. Omlouvám se vám, ženy, za toto zjednodušení, ale věřím, že to pochopíte.
Děkuji.
Příjemné přemýšlení nejen o rodinných rituálech vám přeje
Roman Musil

