
 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁTKÉ ROZHOVORY S ODPORNÝMI MUŽI 

 

BRIEF INTERVIEWS WITH HIDEOUS MEN 

 

KRISTÝNA JANKOVCOVÁ and ADAM SVOZIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

ČESKÝ ROZHLAS 

Výroba 

Tvůrčí skupina Drama a literatura: vedoucí Martin Velíšek 

Dramaturgie: Lenka Veverková 

Režie:  Kristýna Jankovcová, Adam Svozil 

 

 

 

Český rozhlas Vltava 

Vys.: 2021 

                                                                                                                               

 

 

 

 

.................................................... 

 

 

KLUB ROZHLASOVÉ HRY 

 

 

 

KRÁTKÉ ROZHOVORY S ODPORNÝMI MUŽI 
 

KRISTÝNA JANKOVCOVÁ, ADAM SVOZIL 
 

 

 

INSCENOVANÝ ROZHLASOVÝ DOKUMENT 

 

Povídková kniha amerického prozaika Davida Foster Wallace se hemží odpornými muži a ženami, 

lidmi zasaženými úzkostí, nejistotou a osamoceností. Strach mužů z ženských soudů tu ústí v 

egománii, mizogynii a objektivizaci svého protějšku. 

 

Inscenovaný rozhlasový dokument Kristýny Jankovcové a Adama Svozila se zabývá neschopností 

udržet si vztahy v dnešním světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 



 
2 

CZECH RADIO 

Production 

Creative Drama and Literature Group: lead by Martin Velíšek 

Dramaturgy: Lenka Veverková 

Direction: Kristýna Jankovcová, Adam Svozil 

 

 

 

Český rozhlas Vltava 

Aired: 2021 

 

 

.................................................... 

 

 

CLUB FOR RADIO PLAYS: David Foster Wallace’s 

 

 

 

BRIEF INTERVIEWS WITH HIDEOUS MEN 
 

KRISTÝNA JANKOVCOVÁ, ADAM SVOZIL 
 

 

 

STAGED RADIO PRODUCED DOCUMENT 

 

American prose writer David Foster Wallace’s book of short stories is filled with hideous men and 

women, people affected by anxiety, uncertainty and loneliness. The book explores topics of gender 

politics and existential crises, narrating the male experience regarding sexual and romantic 

relationships. Wallace’s “hideous” men express frustration in their encounters with women, leading to 

objectification and invalidation. Men’s fear of women’s judgement leads to egomania, misogyny and 

objectification of their counterpart. The author emphasizes the human experience and especially the 

male one, interlinking themes of language, gender and identity seeking. What are the new forms of 

toxic masculinity? How do gender differences affect relationships? 

 

This radio produced documentary by Kristýna Jankovcová and Adam Svozil concerns itself with the 

inability to keep relationships in today’s world. 

 

2020 

 

 

 



 
3 

Postavy 

DOKUMENTARISTA (DOK)  

ANNA-LUISA  

KOUČ  

MUŽ 1 

MUŽ 2 

ERIC OBEMAIER (EO) 

TERAPEUT 

ŠOŠANA 

KLIENT 

X1 

X2 

MAX 

NEANDRTÁLEC S DOKTORÁTEM  

MODERÁTORKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

Characters 

DOCUMENTARY MAKER (DOC) 

ANNA-LUISA 

COACH 

MAN 1 

MAN 2 

ERIC OBEMAIER (EO) 

THERAPIST 

SHOSHANA 

CLIENT 

X1 

X2 

MAX 

NEANDERTHAL WITH A DOCTORATE DEGREE 

HOST 

 

 

 

  



 
5 

Dokumentární řada. Autorský dokumenty na všeobecně oblíbeném veřejnoprávním médiu. 

 

1. BISTRO (DOK, ANNA-LUISA) (00:21) 

 

Večeře v bistru. Zvuk cinkání příborů, v pozadí  hudba, trochu ruch a šum. 

Anna-Luisa:  A máš to dobrý? 

DOK:  Jo, výborný... chceš ochutnat? 

Anna-Luisa:  Ne, ne, děkuju... (pauza) Ale promiň, já jsem tě předtím přerušila - cos říkal? 

DOK: Jo… no… jasně… No tak jak ses ptala, očekávám takovou spíš... Chápeš, než jakoby 

holku, co na mě visí nebo tak... chápeš? (smích) Prostě holku, co má vlastní život a zůstane 

sama sebou - no. (pauza) 

Anna-Luisa:  Wow. Oceňuju tuhle tvoji schopnost takhle otevřeně a napřímo komunikovat. 

To moc kluků nedokáže... 

DOK:  Díky - 

Anna-Luisa:  A zároveň teda v reakci na to... já myslím, že mám co nabídnout. Ze své 

naprosto nesmyslné  práce, dokážu čerpat jakoby vědomí finanční (takže i životní) 

soběstačnosti. 

DOK:  Super - 

(01:23) Anna-Luisa: Navíc po odumření většiny rodinných a přátelských vztahů po střední 

škole opuštěné komunitě soustavně investuju svojí časoenergii do pěstění a pravidelného 

využívání vlastního systému podpory - takže nějáký svoje psycha na tebe blejt nebudu. 

DOK:  Já to mám taky tak – kámoši-sport-hospa.   

Anna-Luisa:  Klasika… (smích) 

DOK:  Ale abychom se správně pochopili: tvoji …integraci do svýho systému podpory, abych 

teda použil tenhle trendy termín, v rámci nastolení vzájemně důvěrného vztahu zas jako... 

očekávám. 

Anna-Luisa:  No tak jasný. Můj kluk je nejenom skvělej v posteli, zároveň je i můj nejlepší  

kámoš. 
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Documentary series. Original documentaries on a broadly popular public medium. 

 

1. DINNER AT A BISTRO (00:21) 

 

Dinner at the bistro. Sounds of clinking cutlery, background music, bustle.. 

Anna-Luisa: Is your’s good? 

DOC: Yeah, delicious… do you want to try some? 

Anna-Luisa: No, not really, thanks… (pause) But sorry, I interrupted you earlier – what were 

you saying? 

DOC: Well you know how you were asking, that I’m basically expecting a sort of… you 

understand, sort of a girl, who is hung up on me or what… you get it? (laughter) Basically, a 

girl who has her own life and will be herself.  

Anna-Luisa: Wow. I value your ability to communicate this directly. Not many guys are able 

to do that… 

DOC: Thanks –  

Anna-Luisa: And at the same time, to respond to that… I think I have a lot to offer. Even 

despite the total senselessness of my job, I’m able to gain some financial (and therefore also 

life) sense of self-sufficiency.  

DOC: Great – 

(01:23) Anna-Luisa: Moreover, after most relationships with friends and family died out 

after high school, I continually invest my time and energy into cultivating and taking 

advantage of my own support system – so I won’t be throwing my own dramas at you.  

DOC: I do it the same way: friends-sports-pub.  

Both: Classic… (laughter) 

(DOC: But so that we understand each other: your sort of… (integration?) Integration. 

Integration into my own system… (support system?) Support system, yes support system, to 

use this very trendy term. I do sort of… expect that. 

Anna-Luisa: Well of course. My boyfriend isn’t just great in bed, he’s also my best friend. 
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DOK:  To mám taky tak, žejo. 

Anna-Luisa:   Tak paráda. Hele a já teď možná šlápnu do vosího hnízda, ale: přechod z 

rétoriky „já a ty” k „my”? Aspoň tak nějak výhledově? 

DOK: Rozumím. No... já tam nevidím překážky. 

Anna-Luisa: Super. Já taky ne! 

DOK:  Tak skvělý! To je hrozně hezký moment. 

 

KOMENTÁŘ  (STUDIO) (03:05) 

DOK: Tak tohle jsme byli já a Anna-Luisa někdy na začátku našeho vztahu.      

(střih) 

 

2. INT. KINO (DOK, ANNA-LUISA) (03:15) 

O čem ten film je? 

O lásce? 

O lásce. 

Chovej se slušně. Nebud neslušná. 

Já jsem slušná. 

Hm, jasně, jak kdy. 

No teď se nemůžu koukát já.  

Pšššt! 

Tak si přesedneme. 

Ty si přesedneš. 

Můžete toho nechat? 
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DOC: It’s the same for me, too. 

Anna-Luisa: That’s amazing. (pause) Hey, maybe I’m stepping into a hornet’s nest right 

now, but: the transition from the “you and me” rhetoric to “us”? At least in the near future? 

DOC: I understand. I understand. Well… I don’t see any obstacles there at all. 

Anna-Luisa: Great! Me either.  

DOC: Ok, that’s great! This is really such a nice moment.  

 

COMMENTARY (STUDIO) (03:05) 

DOC: So this was me and Anna-Luisa sometime at the beginning of our relationship. And 

this is from a little later on:  

 

2. DATE AT THE MOVIE THEATER (03:15) 

Both are whispering to each other, giggling so much that you can barely understand them. 

There is an atmosphere of love. Popcorn, Coca-Cola.  

Anna-Luisa: What is the movie about? 

DOC: About love.  

Anna-Luisa: About love. (laughter) 

DOC: Be polite. Don’t be impolite.  

Anna-Luisa: I’m being polite.  

DOC: Depends when. Right. Now I can’t look. 

Someone: Shhhhhh! 

Anna-Luisa: Let’s change seats.  

DOC: You move.  

Both are laughing. 

Someone: Jesus, can you please be quiet? 
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(03:46) Já si nikam nepřesednu. 

Jo, jinak půjdeš na hanbu.  

Já jsem hrozně rád, že jsem tě potkal. 

Ty vole, tak se nesměj, ne. 

Já to myslím vážně. 

Já taky. 

No já taky. 

Já víc.  

 

 

 

KOMENTÁŘ (STUDIO) (04:14) 

DOK:  Nahrál jsem si to tehdy, protože jsem doufal v… něco jako  časosběr našeho vztahu, 

ale... nakonec to dopadlo trochu jinak. I přes mou tehdejší hlubokou naději, že jsem našel 

někoho, s kým si absolutně rozumím a s kým dokážu zcela upřímně komunikovat… trval náš 

vztah jenom necelé čtyři roky. 

Zhruba někdy v té době, co jsme to s Annou-Louisou skončili, jsem taky kvůli neutuchajícím 

útokům na veřejnoprávní média a s tím spojeným odlivem veřejných financí přišel o práci v 

rozhlase, která několik let představovala asi jedinej ostrůvek stability v mé post-

vysokoškolské, absolutně prekérní existenci freelance dělníka v kulturním průmyslu, takže...  

můj život tehdy nešel tak úplně skvěle a já  si v tom všem marasmu uvědomil, že přestože  

navenek, v konkrétních rysech, se všechny moje vztahy lišily, pod povrchem  se všechny 

řídily  stejným vzorcem. Prostě... skoro všechny důvěrné vztahy, které jsem s ženami navázal, 

skončily tím, že je to nějak zranilo. A to pak pochopitelně zranilo mě. A já se upřímně řečeno, 

začal trochu bát, že jsem někde hluboko uvnitř ten typ, který ženy prostě jenom využívá. 

Jasně, můžu si myslet, že nejsem - ale můžu to doopravdy vědět? Proto jsem se rozhodl, že 

pokud chci z tohohle „cyklu trýzně“ někdy vystoupit, budu na sobě muset začít pracovat. 

Tenhle dokument je o mé cestě. 
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(03:46) Anna-Luisa: (laughter) I’m not moving anywhere. 

DOC: You’re gonna get a timeout. 

DOC: I’m so glad that I met you. 

Anna-Luisa: (laughter) 

DOC: Oh, come no, stop laughing then. 

Anna-Luisa: I’m not laughing. I mean it seriously.  

DOC: I mean it seriously too. 

Anna-Luisa: But me too.  

DOC: Me too. 

Anna-Luisa: But me more.  

 

COMMENTARY (STUDIO) (04:14) 

DOC: I recorded it all back then, because I was hoping for… something like a time lapse of 

our relationship, but… in the end things turned out a little differently. Despite the deep hope 

that I had back then, that I had finally found someone who completely understands me and 

who I can communicate with completely honestly… our relationship only lasted less than four 

years.  

Around the time when Anna-Luisa and I ended things, I lost my job at the radio because of 

perpetual attacks against public media which resulted in cutting general funding. (04:48) This 

job represented the only little island of stability in my post-university, completely precarious 

existence of a freelance laborer in the cultural industry, so… my life wasn’t exactly going 

great, and in the midst of all the decrepitude I realized that even though from the outside and 

based on outer appearance, all my relationships had been different, under the surface they all 

followed the same pattern. Basically… almost all close relationships I’ve had with women 

have ended with them somehow getting hurt. And then understandably, it hurt me as well. 

And to be quite honest, I started to worry a little that deep down inside I am the type that just 

uses women. Of course, I can think that I’m not – but can I ever really know? That’s why I 

decided that if I ever want to leave this “cycle of agony”, I’m going to have to start working 

on myself. This documentary is about my journey.  
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3. EXT. LOUKA (06:20) 

Ukázka z víkendového kurzu: slunečný letní den, zvuky louky, běhajících mužů.  

KOUČ: Tak jedem jedem, jedem, jedem, jedem! 

MUŽ1: Mám!  

KOUČ:Nemůžeš  diagonálně, pokud předtím nehodíš „odpouštím rodičům, světu i sobě“ na 

stanovišti smíření, takže se hezky vrať! 

MUŽ 1: Kurva- . 

(06:43) KOUČ: A kolem totemu sebereflexe! 

MUŽ1: Kurvaa- 

KOUČ: Pojď, pojď, pojď! 

DOK: Mám ten klíč –  

MUŽ 2: Já už taky mám! 

MUŽ 1: Počkej. Ty jsi dávno mimo ale- 

MUŽ 2: Jako proč? 

MUŽ 1: Tys přece spadl do toho příkopu „pocit, že jsem ještě dost nežil“ ne? 

MUŽ 2: No jako… (neochotně) jo no. 

MUŽ 1: No a to znamená, že  dostáváš žeton „sebedestruktivní bokovka“, a dvanáct kol 

stojíš, že jo, trenére? 

KOUČ: Je to bohužel tak...  

MUŽ 2: Tyvole už zaseee… (odchází)  

KOUČ:  Navíc se mi tam zdál být přešlap! 

DOK:   Počkat, my hrajem na přešlapy? (nespokojeně zmatený) Dyť tady ani nejsou žádný 

lajny, ne? 

KOUČ: (chvíli mlčí, pak záhadně) Právě.  

Muž 1: Wow. (rozchází se zpět na místa) 
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3. WEEKEND COURSE (06:20) 

Sunny summer day, men at a therapy course are playing a game.  

COACH: Lets go, go, go, go, go! 

MAN 1: I got it! 

COACH: You can’t go diagonally unless you first say “I forgive my parents, the world and 

myself” on the spot of reconciliation, so move back! 

MAN 1: Fuck -. 

(06:43) COACH: And around the pole of self-reflection! 

MAN 1: Fuck – 

COACH: Come, come, come! 

DOC: I have the key –  

MAN 2: I have it too! 

MAN 1: Wait. You’ve been out for a long time but – 

MAN 2: Like, why? 

MAN 1: You fell into the “feeling that I haven’t lived enough yet” trap, no? 

MAN 2: So like, yeah. 

MAN 1: And that means that you get the “self-destructive girdle” chip, and you have to wait 

out for twelve rounds, right coach? 

COACH: Unfortunately, that’s the case… 

MAN 2: Dude, again… (leaving) 

COACH: Besides, I think there was an overstep there! 

DOC: Wait, we’re playing with oversteps? But there aren’t even any lines here, are there? 

COACH: (is silent for a little while, then mysteriously says) Exactly. 

MAN 1: Wow.  
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KOUČ: Tak pojdme chlapi 

DOK: (polohlasem) Si to neměl přiznávat, ne? 

(07:48) KOUČ: (zaslechl to) Tak to bacha, chlapi!  Kdo v téhle hře podvádí, podvádí sám- 

Muži:  (někdo otráveně, někdo nadšeně) sebe! 

(zvuky mužské hry pokračují v podkresu) 

(střih)  

DOK:  (zadýchaně, komentář ale v rámci pobytu si, běží lesem, prší, nahráno jako na 

diktafon)... je to dost intenzivní. Nikdo ale asi  netvrdil, že  to  bude bezbolestné a zadarmo. A 

to nejenom fyzicky, ale emocionálně - 

 

4. EXT. NOČNÍ LES (DOK, KOUČ,  MUŽI V POZADÍ) (08:25) 

Tajemná atmosféra, praskající oheň. Houká sova. 

KOUČ: Představ si malého kluka, který si připadá opuštěný a nemilovaný. Co mu můžeš říct, 

jako dospělý? 

DOK: Eh... No… 

KOUČ: To dítě má strach. Bojí se. 

DOK:  Jasně… Neboj se... to zvládneš... Uvidíš, že to bude dobrý.. 

KOUČ: Pomohlo to? 

DOK: ... Ne no. 

KOUČ: Právě. Zkus se sám sebe zeptat: Jak se musel ten kluk v tobě cítit během krátkých 

interakcí s otcem nacpaných mezi dvě služební cesty? 

DOK:  Já nevím! 

KOUČ: Dělej! Jaký to bylo, pokaždé znovu nabízet zhuštěnou, ale co nejpůsobivější verzi 

sebe sama, která se měnila podle otcových nálad, aktuálních zájmů nebo stavu jeho byznysu? 

(09:40) DOK: Já... nemůžu! 
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COACH: Let’s go guys. 

DOC: (Under his breath) Shouldn’t have admitted it, right? 

(07:48) COACH: (heard it) Watch out there, guys! Whoever cheats at this game is cheating 

him – 

MEN: self! 

DOC: (commentary into a recording device while running)… it’s pretty intense. But nobody 

probably said it was going to be painless and for free. And that’s not just physically but also 

emotionally –  

 

 

4. NIGHT FOREST (08:25) 

Mysterious atmosphere, crackling fire. 

COACH: Imagine a small buy, who feels abandoned and unloved. What can you as an adult 

say to him?  

DOC: Eh… Well… 

COACH: That child is afraid. He’s scared. 

DOC: Sure… Don’t be scared… you can do it… You’ll see, it’ll be ok… 

COACH: Did that help? 

DOC: … Well, no. 

COACH: Exactly. Try asking yourself this: How did the boy in you feel during the short 

interactions with your father, squeezed in between two business trips? 

DOC: I don’t know! 

COACH: Come on! What was it like, having to offer a condensed but as impressive as 

possible version of yourself again and again, and change it depending on your father’s moods, 

current interests or the state of his business? 

(09:40) DOC: I… can’t! 
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KOUČ: No tak! Hoši, pomožte mu někdo!  

(zvuky vnitřního boje, pak ostatní) 

MUŽ 1, 2: No tak kámo... Pojď... No tak to dáš… No tak pojď, pojď… 

KOUČ: Co mu řekneš?!! 

DOK:  Nevim! 

KOUČ: Dělej! 

DOK:  Já budu s tebou, budu s tebou a pomůžu ti!  

 

(všichni tleskají, radují se z výhry) 

 

KOMENTÁŘ (STUDIO) (10:12) 

DOK: Poté, co jsem přistoupil na trochu melodramatické lexikum víkendových seminářů, 

jsem se o sobě dost dozvěděl.  

KOUČ: (přijde za ním, klekne k němu) Jo, hochu, ty seš klasická ukázka toho, jak se ty 

reziduální mechanismy emocionální obrany (postupný fade out) u dospělýho stávaj toxicky 

dysfunkčníma. 

DOK: Za nejpřínosnější z hlediska terapeutické práce považuji mezníky, jež jsem si pracovně 

pojmenoval  „Strach z NEPŘIJETÍ: v silovém poli manipulace” a pak taky „Já a má identita: 

tak nestálá a roztříštěná.” Člověk navíc nemusí být Freud, aby si obtíže s navazováním pout s 

lidmi propojil s tím, že pečovatelské instinkty mé matky se vychylovaly k značně chaotickým 

extrémům takříkajíc horka a chladu.  

Zároveň jsem si ale na kurzech nemohl nevšimnout, že ti obvyklí podezřelí mezilidských 

vztahů – komunikace nebo schopnost věnovat plnou a konstantní pozornost druhému - nejsou 

ani zdaleka jenom můj problém. Dá se však empatie naučit? 

(střih) 
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MAN: What do you mean you can’t? 

COACH: Come on! Boys, someone help him! 

MAN 1, 2: Come on, buddy… Come on… you can do it… come on, come on… 

COACH: What will you say to him?!! 

DOC: I don’t know! 

COACH: Come on! 

DOC: I’ll be with you, I’ll be with you and I’ll help you! 

(everyone is clapping, they’re happy) 

 

COMMENTARY (STUDIO) (10:12) 

DOC: After I agreed to a slightly melodramatic lexicon of weekend courses, I learned a lot 

about myself.  

COACH: Yeah, dude, you’re a classic example of how those residual mechanisms of 

emotional defense systems in adults become toxically dysfunctional.  

DOC: What I find most beneficial when it comes to therapy work are the boundaries, to 

which I gave the working title of “Fear of NON-ACCEPTANCE: in a power field of 

manipulation” and then also “Me and my identity: so volatile and shattered”. Moreover, you 

don’t have to be Freud to connect a difficulty with building bonds with people with the fact 

that my mother’s nurturing instincts deviated towards considerably chaotic extremes of so to 

say hot and cold. At the same time, I couldn’t not notice at these courses that the usual 

suspects of interpersonal relations – communication or the ability to give someone full and 

constant attention – aren’t a problem that only I face, not in the slightest. But can you learn 

empathy? 

(cut) 
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5. INT. DOMA + VIDEO Z PŘEDNÁŠKY (11:20) 

Dokumentarista se ve svém pokoji kouká na youtube video - přednášku Erica Obermaier, 

odborníka na komunikaci, který stojí ve velkém sále s jiným mužem. 

(zvuk kliknutí myši, zvuk vychází z laptopu) 

EO: Vidím, že něco řešíte. A je pro mě důležité, abyste věděl, že jsem tady pro vás. 

Muž 1: Jak jako? (rozpačitý smích) Nic neřešim… Fakt. (smích) nebo… Jak to myslíte? 

(rozpačitý smích, další pauza) 

EO: A právě něco v tomhle smyslu nejdřív řeknou skoro všichni.  

DOK: (mluví přes video, které pokračuje) Tohle Eric Obermaier, expert na komunikační 

techniky. 

(12:00) EO: Na to počáteční překvapení nedbáte. „Něco tě trápí, něco se děje, poznám to. No 

tak, můžeš se mi svěřit. Můžeš.  

Muž 1: Já…. (pláč) Vy jste mě dostal. 

EO: Na to počáteční překvapení nedbáte. Důležité je u toho projevovat absolutní zaujetí a 

koncentrovanou pozornost. A v tuhle chvíli nejspíš bude vás protějšek vypadat hodně 

překvapeně, a s lehkým tónem ostražitosti nebo naopak úlevy řekne: „Jak jsi to poznal?“ A to 

jsou ty otevřené dveře porozumění. Ten „trik“ je samozřejmě v tom, že něco trápí každého.  

DOK: (pozastaví video kliknutím myši) „Něco trápí každého.“  Kde se v nás ale bere to 

přesvědčení, že je třeba to tajit a nesdílet s našimi nejbližšími? (znovu pustí video kliknutím 

myši) 

EO: (opět ve videu) Důležité, je nezaleknout se emocionálního rizika, vydat se nabízené 

zkušenosti s otevřenou myslí v duchu absolutní vstřícnosti a upřímnosti a přijmout pocity 

nepatřičnosti a zranitelnosti.   

(STŘIH) 
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5. INT. HOME + VIDEO FROM A LECTURE (11:20) 

The documentarist is in his room, watching a YouTube video of a lecture by communication 

specialist Eric Obermaier who is on stage with another man. 

(mouse click sound, sound coming from laptop) 

EO: I can see that you are solving something. It’s important to me that you know that I’m 

here for you.  

MAN 1: (laughter) Like how? I’m not solving anything… Really. Or… what do you mean? 

EO: Most people say something along those lines.  

DOC: (pauses the video) This is Eric Obermaier, an expert on communication techniques.  

(12:00) EO: You don’t pay attention to the initial surprise. “Something is bothering you, 

something is happening, I can see it. Go on, you can confide in me. You can.” 

MAN 1: I… (crying) You got me. 

EO: You don’t pay attention to the initial surprise. It’s important to show complete 

investment and concentrated attention. And at that moment, your counterpart will probably 

look very surprised and with a lightly precautious or relieved tone will say, “How did you 

know?” And those are the open doors of understanding. The “trick” is that everyone has 

something that worries them.  

DOC: (stops the video) “Everyone has something that worries them.” Why are we then 

convinced that we need to hide it and not share it with our closest ones? 

EO: What’s important is that you don’t get startled by the emotional risk, to give yourself up 

to the offered experience with an open mind in the spirit of complete honesty and 

obligingness and to accept inappropriate and vulnerable feelings.  

(CUT) 
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6. POKOJ (DOK, ŠOŠANA) (13:55) 

V podkroví v pokoji protagonisty. Slyšíme ptáčka v kleci. 

 DOK: Tak jo... Prostě... V mojí minulosti se prostě rýsuje pravidlo, že ze začátku do toho jdu 

hodně naplno a s velkým úsilím, hned mluvím  o budoucnosti a tak... (pauza) 

ŠOŠANA: Jasně...  

 

KOMENTÁŘ (STUDIO) (14:17)  

DOK:   Tohle je moje holka, Šošana. První žena, které jsem byl po Anně-Louise schopen se 

otevřít. 

 

6. POKOJ (DOK, ŠOŠANA) – POKRAČOVÁNÍ (14:25) 

(zpět do situace)  

DOK: - no a třeba i řeknu „miluju tě“, takže jim opravdu připadá, že jsem zamilovanej, a taky 

říkají „Miluju tě“ 

ŠOŠANA: Já jsem ti vlastně chtěla.. 

DOK: a jsou do mě zamilovaný... Ale nejde o to, že bych to ve chvíli, kdy to říkám, nemyslel 

upřímně - to tímhle vším říct nechci. Jenomže… Jakmile ten vztah ta holka bere stejně vážně 

jako já, obvykle dojde k tomu, že já to jakoby nedokážu dovíst až do konce a bejt důslednej a 

přijmout… no... jak se to řekne – 

ŠOŠANA: Promiň, já musím přiznat, že to formuluješ způsobem, kterej mě naplňuje 

obavama… 

DOK: Ježiš, ale tím nechci říct, že tohle se teď děje s náma, to rozhodně ne! 

ŠOŠANA: Jasně… (nervózní smích, pauza)Tak uff. A kolikrát si to třeba tak... zažil nebo - 

(15:36) DOK: To je sice pochopitelná otázka, jasně, ale jestli mi rozumíš, o tomhle teď právě 

nechci úplně mluvit, takže jestli dovolíš, čísla a jména a tak necháme stranou a jenom k tobě 

chci bejt naprosto upřímnej ohledně toho, z čeho mám obavy. Protože tě mám rád. 

ŠOŠANA: OK…  
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6. IN THE ROOM (13:55) 

In the protagonist’s room. We hear a bird in a cage. 

DOC: Ok… Basically… What is becoming clear in my past is a pattern: at first, I start out at 

full force and with a big efforts, I immediately start talking about the future and so on… 

SHOSHANA: Sure… 

 

COMMENTARY (STUDIO) (14:17) 

DOC: This is my girlfriend Shoshana. The first woman I’ve been able to open up to since 

Anna-Luisa.  

 

6. IN THE ROOM, CONTINUED (14:25) 

DOC: - Yeah and maybe I even say “I love you”, so they really think that I’m in love, and 

they also say “I love you” and they’re in love with me…  

SHOSHANA: I actually wanted to… 

DOC: But it’s not that I don’t mean it sincerely in the moment – that’s not what I’m trying to 

say. Except … as soon as the girl takes the relationship as seriously as I do, what usually 

happens is that I sort of can’t follow through, be consistent and accept… how to say it –  

SHOSHANA: Sorry, but I have to admit that the way you’re formulating this is filling me 

with worry… 

DOC: Jesus, I’m not trying to say that this is happening with us right now, definitely not! 

SHOSHANA: Sure… (nervous laugh) Ok ugh… And how many times have you experienced 

that, or –  

(15:36) DOC: Even though that’s an understandable question, sure, but if you understand me, 

that’s not exactly what I want to talk about right now, so if you don’t mind, we’ll leave 

numbers and names and I just want to be completely honest only with you regarding things 

I’m concerned about. Because I like you.  

SHOSHANA: Ok… 



 
21 

DOK: Víš, že když se podívám na svoji minulost a snažím se jí rozumět, tak to vypadá, že v 

určitej moment se prostě všechny chyby nakupí před očima, a já tomu už prostě nedokážu 

věřit.  (pauza)  

ŠOŠANA: Aha, jasně no, ale - 

DOK:  Lásko, já netvrdím, že tohle je uklidňující, ale... Tady jde prostě ale o to, že se bojim, 

že se to stane, ne, že se to děje, chápeš? 

ŠOŠANA: OK, no, já bych… asi nechtěla bych, abys měl pocit, že přede mnou musíš něco 

skrývat nebo tak. A ani já nechci mít pocit, že před tebou musím něco skrývat - 

DOK:  Ježiš, ty seš fakt zlatá. Hlavně teda doufám, že to nemyslíš sarkasticky. Jsem v tuhle 

chvíli tak zmatenej a vyděšenej, že to nejspíš ani nedokážu poznat. (smích) Přišla chvíle na 

dolití, vid? (zvuk dolití) 

ŠOŠANA: No, asi jo, no. Dík. 

(17:14) DOK: No, ale abych teda pokračoval… Když chci třeba z toho vztahu, kterým si 

nejsem od určité fáze úplně jistej - čímž nemyslím tenhle náš vztah! - tak když z něj chci pryč, 

stejně o něj jakoby... nechci přijít. Takže  vydávám spoustu smíšenejch signálů, dělám věci, 

který jsou nesrozumitelný, a tak... Já sám tomu nerozumím! Nevím… Co myslíš? 

ŠOŠANA: Hmmm, jako pro mě to je určitě zajímavý slyšet, protože  mě  tak trochu  napadá,  

jak moc je pravděpodobný, že se to samý zopakuje  s náma, žejo (nervní smích)  

DOK:  Já vím, já vím, zlato! Přesně takhle jsem se bál, že si to vyložíš. Ale přísahám ti, 

opravdu si přeju přesně tohle, co my spolu teď máme! 

ŠOŠANA: Dobře, dobře. 

DOK:  Pokud si to ovšem zase jenom nenamlouvám. Protože takhle jsem si to přál skoro 

pokaždý... Ale co když jsem psychopat, kterej si dokáže namluvit cokoli? 

ŠOŠANA: To ne, zlato. Co to říkáš? Vždyť ses kvůli mně přestěhoval a věř mi, znamenalo 

to... fakt jsem z toho pochopila, že ti na nás záleží. Byt, kočka, který ses musel zbavit... Tu 

svoji umírající mámu si musel umístit do ústavu.... 

DOK:  To je jedno… 

(18:44) ŠOŠANA: No to teda není jedno tohleto! Tohle všechno prostě tvoří velkej díl, proč 

opravdu cítím, že mě miluješ a že ti na mě záleží! 
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DOC: You know that when I look at my past and I try to understand it, it looks like at certain 

moment all the mistakes pile up in front of my eyes, and I just can’t believe it. 

SHOSHANA: Ok, sure, but –  

DOC: My love, I’m not saying that this is calming, but… What’s happening here is that I am 

afraid that it’s going to happen, no, that it’s happening, do you understand? 

SHOSHANA: Ok, well, I would… I wouldn’t want you to feel like you need to hide 

something from me or anything. And I don’t want to feel like I need to hide anything from 

you either – 

DOC: Jesus, you are a treasure. I mainly hope that you’re not being sarcastic. I’m confused 

and terrified right now, so I probably can’t even tell if you are. (laughter) It’s time to fill up 

again, right?  

SHOSHANA: Probably, yeah. Thanks.  

(17:14) DOC: Ok, but let me continue… When I want to get out of a relationship that I’m not 

sure about from a certain point – by which I don’t mean our relationship! – at the same time, I 

sort of… don’t want to lose it. So I send out a lot of mixed signals, I do things that are 

confusing, and so… I myself can’t understand it! I don’t know… what do you think? 

SHOSHANA: Hmm, I mean, it’s definitely interesting for me to hear this, because it makes 

me think how likely it is that the same thing will repeat itself with us, you know. Because… 

DOC: I know, I know, darling! This is exactly what I was afraid you would interpret it like. 

But I swear to you, I really want exactly what we have together right now! 

SHOSHANA: Good. Good.  

DOC: Unless I’m just not trying to delude myself. Because I’ve wished for this every single 

time… But what if I’m a psychopath, who can convince himself of anything? 

SHOSHANA: That’s not the case, darling. What are you saying? You moved because of me. 

And believe me, it meant… that really made me see that you care about us. The apartment, 

the cat that you had to give up… You had to put your dying mother in an institution…  

DOC: It doesn’t matter… 

(18:44) SHOSHANA: This does matter! All this makes up a huge portion of why I really feel 

that you love me and care about me! 
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DOK:  Jako… asi jo no... (pauza) I když... Takhle je to pokaždý. I třeba s  Annou-Luisou to 

bylo přece taky takovýhle.  

ŠOŠANA:  Aha? 

DOK:  Jo, bylo tam všechno: napojení a energie a tajuplná něha...   

ŠOŠANA:  Tyjo - 

DOK:  -a ani to nepomohlo. Byl to zas ten obvyklej průběh. A já se teď  jenom modlím, abys 

dokázala pochopit, že když ti to teď všechno přiznávám,  je to vlastně moje snaha, aby se s 

náma nestalo, to co vždycky!  (pauza, po ní vyděšeně) Dokážeš mi ale věřit? Protože co když 

jsem od přírody stvořenej tak, že jsem schopnej jenom pronásledovat, svádět - a pak utýct? A 

co když i tahleta moje upřímná snaha, jak odvrátit dosavadní vývoj, je jenom jiná metoda, jak 

se odtáhnout?  Nebo tě přimět, aby ses odtáhla sama! Co když jsem v hloubi duše takovej 

zbabělec, že nechci přijmout ani tu zodpovědnost, kterou bych na sebe vlastním odchodem 

vzal, a chci tě donutit, abys odešla ty? Co když mi na ostatních  vůbec nezáleží, ale chci  si 

jenom udržovat iluzi, že mi na nich záleží, a proto dělám tyhle drahoty, místo abych to třeba 

tobě řekl rovnou? 

(STŘIH) 

(20:22) DOK: (komentář, ve stejném prostředí, ale už bez Šošany)  Ještě před pár měsíci by 

pro mě bylo nepředstavitelný s někým takhle blízkým tenhle sice bolestivý a děsivým 

způsobem odhalující, nicméně nakonec průlomový moment upřímnosti, sdílet. Cítím, že 

Šošana to ocenila.  

 

KOMENTÁŘ (STUDIO) (20:43) 

DOK: Možná to tehdy ocenila, mou nejistotu ohledně vlastních podvědomých pohnutek však 

odstranit úplně... nedokázala. Zvlášť proto, že v našem vztahu to po tomhle rozhovoru začalo 

být... trochu zvláštní. Rozhodl jsem se proto poslechnout její radu a promluvit si o tom s 

jedním terapeutem. 

(střih) 
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DOC: Like… probably yes… Although… It’s always like this. For example, with Anna-

Luisa, it was exactly like this.  

SHOSHANA: Oh?  

DOC: Yeah, it was all there: connection and energy and a mysterious tenderness… 

SHOSHANA: Holy cow –  

DOC: - and even that didn’t help. It was the usual story again. And now I’m just praying that 

you would be able to understand that when I’m admitting all this to you right now, it’s me 

trying to make sure that the same thing that always happens doesn’t happen with us! (pause) 

But are you able to believe me? Because what if by nature I’m wired this way, that I am only 

able to chase after, seduce and then run away? And what if even this honest attempt to change 

the existing process is just another method of pulling away? Or to get you to pull away 

yourself! What if I am such a coward in the depths of my soul that I don’t even want to accept 

the responsibility that I would take by leaving myself, and I want to force you to be the one to 

leave? What if I don’t care about others at all, but just want to hold onto the illusion that I do 

and therefore I play hard to get instead of just saying it to you as it is? 

(CUT) 

(20:22) DOC: (commentary in the same environment, but without Shoshana now) Just a few 

months ago, it would have been completely unimaginable for me to have this painful and 

terrifyingly revealing moment, which ended up being a breakthrough, with someone so close. 

I can feel that Shoshana appreciated it.  

 

COMMENTARY (STUDIO) (20:43)  

DOC: Maybe she appreciated it back then. But she wasn’t able to completely erase my 

uncertainty regarding my own subconscious motives. Mainly because things in our 

relationship started getting a little weird after this conversation. That’s why I decided to listen 

to her advice and speak to a therapist about this.  

(cut) 
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7. TERAPEUTICKÉ SEZENÍ (21:08) 

TERAPEUT:  Budete se asi divit, ale jste běžnější případ, než si myslíte.... 

DOK:  Aha? 

TERAPEUT: Ty faktory formující  naši emocionální krajinu a hlavně tedy mužskou identitu 

se na nás v dnešní době hrnou opravdu ze všech stran. 

DOK: Jo no. Tak... člověk těžce vzdoruje… těm pocitům zaměnitelnosti nebo jakoby... 

nahraditelnosti všeho a všech, včetně sebe samého, žejo… a... prostě té trýzni osamělosti v 

atomizované společnosti kladoucí důraz na optimalizaci výnosů z emocionálních investic, 

mobilitu, flexibilitu... 

(22:04) TERAPEUT: Vidím, že jste se připravoval. Mí klienti často třeba ani neznají význam 

slov jako je „společenství” nebo „komunita...” A to ani nezabíháme k těm, dnes už poněkud 

omláceným, povzdechům (s nádechem parodie) „internety a prekariát na pozadí planetárního 

kolapsu-“ 

DOK: Ale prostě... ten  hrozně obecný úbytek naděje... chápete? 

TERAPEUT: A nezapomeňte na všeobecné pokoření spojené s pozicí muže žádajícího nebo i 

klidně prosícího nebo i klidně  žadonícího o lásku - 

DOK: - nebo alespoň trochu... pozornosti. 

TERAPEUT: Tak tak.... Ale, zároveň bacha! Zlozvyk  zahalovat vlastní toxické vzorce 

chování do pláštíku (s nádechem parodie) „přirozená adaptace na nelítostné reálie  

konzumního života ve 21. století“, bývá  součástí širšího komplexu dysfunkčních obranných 

strategií, na jejichž odbourávání je třeba pracovat.  

DOK:  Jo takhle. 

TERAPEUT: Často je to první krok v terapeutickém procesu zastavujícím tzv.“ spirálu 

hanby“.   

DOK:  Aha? A co si pod tím mám jako představit? 

TERAPEUT: Spirála hanby spočívá v septickém koktejlu  konstantních pocitů viny a 

sebepodezření, běžně eskalujících v maelstrom deprimujících, sebereferenčních- 
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7. THERAPIST’S OFFICE (21:08) 

THERAPIST: You may be surprised, but your case is more common than you may think… 

DOC: Ok? 

THERAPIST: The factors that form our emotional landscape and mainly the male identity 

are really bombarding us from every side these days. 

DOC: Yeah. So… you try hard to resist… those feelings of interchangeability or sort of… 

replacing everything and everyone, including yourself, you know… and… basically the agony 

of loneliness in an atomized society that puts emphasis on the optimization of what you yield 

from emotional investments, mobility and flexibility… 

(22:04) THERAPIST:  I see that you have come prepared. My clients often don’t even know 

what the  meaning of words like “fellowship” or “community” is… And we’re not even 

getting to the so to say overused moans (with a hint of parody) like “internets and precariat on 

the background of planetary collapse-” 

DOC: But basically… that terribly general lack of hope… do you understand? 

THERAPIST: And don’t forget about the general humiliation connected with the position of 

a man demanding or even asking for or even begging for love – 

DOC: - or at least a little bit of… attention. 

THERAPIST: Yes, yes… But at the same time, watch! The bad habit of hiding one’s own 

toxic patterns of behavior under a cloak (with a hint of parody), “the natural adjustment to the 

unrelenting reality of consumerist life in the 21st century” tends to be part of a wider complex 

of dysfunctional defense mechanisms, on whose breakdown its necessary to work.  

DOC: Oh ok.  

THERAPIST: It’s often the first step in the therapy process of stopping so called “shame 

spiral”. 

DOC: Ok? And what exactly should I see that as? 

THERAPIST: The shame spiral consists of a septic cocktail of constant feelings of guilt and 

self-doubt, often escalating into a maelstrom of depressing, self-reflective –  
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KOMENTÁŘ (STUDIO) (23:23) 

DOK:  Jeden z klientů souhlasil pod podmínkou anonymity  s mou přítomností na sezení, a 

tak jsem se jednoho podzimního podvečera  ocitl v intimní atmosféře terapeutovy pracovny. 

Skořicová yankeecandle, skandinávský nábytek, vysokogramážní haabutaj,  diplomy a 

profesní osvědčení – všechny znaky, které vyšší střední třídě, tedy jediném segmentu 

společnosti, jenž si terapii může dovolit, evokují bezpečí a důvěryhodnost,  byly na svém 

místě.  

 

8. TERAPEUTICKÁ ORDINACE II (DOK, TERAPEUT a KLIENT) (23:57) 

Interiér: Intimní atmosféra, podzimní kapky deště dopadají na okno, vítr, občas zvuk 

poposednutí na křesle, propiska na papíře, možná tikají hodiny atp. Terapeut a jeho klient.  

KLIENT: (nějakou dobu vypráví, už je trochu emocionálně pohnutý) No a vracím se ze 

služebky, ale nespěchám - proč se rvát do uličky, hned jak to přistane, aby tam pak člověk 

stál, žejo. Prostě si počkám a vylejzám jako poslední do toho vítacího prostoru – a jsem... 

trochu zklamanej, že mě tam Priscilla nečeká.  

TERAPEUT: Priscilla? 

(24:30) KLIENT: Tak jsem říkal své druhé ženě... teď už teda taky bývalé... No a… Je to 

pokaždý tak depresivní... vylízt tam a sledovat, jak  lidi pištěj a objímaj se, vítaj se tam s těma 

cedulema se jménama, ale prostě… žádný to jméno není moje! 

TERAPEU: Co cítíte?  

KLIENT:  Ostrej pocit odmítnutí. 

TERAPEUT: A kde v těle se ten pocit nachází? 

KLIENT:  Tady! 

TERAPEUT: Znáte ten pocit? 

KLIENT:  (skrz slzy přitaká) Na střední jsem byl hodně tlustej ... triko se mi zasekávalo mezi 

špeky... 

TERAPEUT: Hm.... 

KLIENT:  I tak jsem ale chodil s Dixie, královnou maturáku!  
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COMMENTARY (STUDIO) (23:23)  

DOC: One of the clients agreed with me being present at his session, under the condition that 

he would remain anonymous, so one autumnal evening I found myself in the intimate 

atmosphere of the therapist’s office. A cinnamon Yankee Candle, Scandinavian furniture, 

high grammage Habutai, diplomas and professional certificates – all signs that evoke trust and 

safety for the upper middle class, meaning the only segment of society that can afford therapy, 

were in their place.  

 

8. THERAPY SESSION (23:57) 

Interior: intimate atmosphere, autumn raindrops falling on the window, wind, sometimes the 

sound of a chair creaking, pen on paper, maybe a clock ticking, etc. A therapist and his client. 

CLIENT: (has been talking for some time) And so I’m returning from my business trip, but 

I’m not in a hurry – why try to fight my way into the aisle as soon as the plane lands just so 

that you can then stand there, right? So I just wait and comin’out into the arrivals hall as the 

last one – and I’m… a little bit disappointed that Priscilla isn’t waiting for me.  

THERAPIST: Priscilla? 

(24:30) CLIENT: That’s what I called my second wife… now my ex-wife… And… It’s 

always so depressing… comin’out there and watch how people squeal and hug and welcome 

each other holding signs with names on them, and… none of those names is mine! 

THERAPIST: What are you feeling? 

CLIENT: A strong feeling of rejection. 

THERAPIST: And where in your body is that feeling located?  

CLIENT: Here! 

THERAPIST: Do you recognize that feeling? 

CLIENT: (in tears, he nods) In high school I was really fat… my shirt would get stuck in 

between my stomach rolls… 

THERAPIST: Hmm… 

CLIENT: But even despite that, I dated Dixie, the prom queen! 
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TERAPEUT:  Z toho, jak to formulujete, mám pocit, že se z toho doteď odvozujete pocit 

nějaké vlastní... hodnoty?  

KLIENT:  Ale Dixie se mnou šukala jenom… (střih) 

 

KOMENTÁŘ (STUDIO) (25:46) 

DOK:  (komentář, vsuvka) Líčení trýzně a zoufalství ponižujícího dospívání stráveného 

převážně v suterénech rozmanitých vzdělávacích institucí v různých stádiích závislosti na 

opiátech-lomeno-antidepresivech si jistě dovedete představit- 

 

8. TERAPEUTICKÁ ORDINACE II – POKRAČOVÁNÍ (26:02) 

TERAPEU:   ... trhlina? 

KLIENT:  Jo! Ta... trhlina, kvůli které (tragicky) to všechno... dělám! 

TERAPEUT:  „to všechno“? (podá mu papírový kapesník) 

KLIENT:   (vzlyk, vysmrká se) Víte... já jsem  vám ještě neřek... to nejhorší. 

TERAPEUT:  Aha? 

KLIENT:  Na tom letišti. Priscilla nikde, tak si říkám, že si seženu taxíka a najednou si 

všimnu: holka. Růžový šortky a boty na podpatku, který vyřvávaj 'vomrdej mě', naše pohledy 

se setkají a ona? Prostě padne k zemi... Tluče do koberce a nehtama vyškubává nitě, tak k ní 

dojdu, „je vám něco, jste v pořádku?“ a ona začne vyprávět: Kluk, se kterým chodí,  je z 

dřívějška zasnoubenej. Nějakou dobu se to vleklo, až týpek konečně slíbil, že to skončí, a 

právě tím mým letem, se měl vrátit k ní. Tak ona čeká, čeká... ale nikde nikdo.  

 V životě jsi neviděl nikoho s tak zlomeným srdcem! Člověk si myslí, že to jsou jenom 

slova, ale pak uvidíš tuhle holku, jak brečí tak usilovně, že ani nemůže popadnout dech, a 

choulí se na zemi... A tak jí začnu vykládat, že má pravdu, je to sráč a vůbec si ji nezasluhuje 

a je to pravda, že většina chlapů jsou jenom sráči. A tak dál. 
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THERAPIST: From the way you said that, I have a feeling that you still find some self-value 

in that? 

CLIENT: But Dixie was just screwing with me… (cut) 

 

COMMENTARY (STUDIO) (25:46) 

DOC: You can probably imagine the explaining of the agony and helplessness of the 

humiliation of growing up mainly in the basements of various educational institutions in 

different stages of addiction to opiates and antidepressants- 

 

8. THERAPY SESSION, CONTINUED (26:02) 

THERAPIST: …a crack? 

CLIENT: Yeah! A…a crack, because of it I do it all! 

THERAPIST: “it all”? Please. (he hands him a tissue) 

CLIENT: (blows his nose) You know… I haven’t told you the worst of it yet. 

THERAPIST: Oh? 

CLIENT: At that airport. Priscilla is nowhere to be found, so I say to myself that I’ll find a 

taxi, and all of a sudden I notice: a girl. Pink shorts and high heels, that scream “screw me”, 

our eyes meet and what does she do? She just falls to the ground… She’s pounding her fist on 

the carpet and scratching threads out, so I walk over to her and say “is something wrong, are 

you ok?” and she starts talking: The guy I’m dating is actually engaged already. It was 

dragging on for some time, until the bloke finally promised that he would end it, and he was 

supposed to take my flight to return to her. So, she’s waiting, waiting… but there’s nobody 

there.  

You’ve never seen in life anyone with such a broken heart! You think that they’re just 

words, but then you see this girl, how she’s blubbing so hard that she can barely breathe, and 

is curled up on the ground… So I start telling her that she is right, that he is an asshole and 

doesn’t deserve her and it’s true, that most men are just assholes. And so on. 
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(27:53) TERAPEUT:  A co znamená „a tak dál”? 

KLIENT:  (zvuk) 

TERAPEUT: promiňte, pořád se nechytám- 

KLIENT: No prostě jsem vypustil mustanga! Ach jo... Achjo… Co sem to... To se prostě 

nemělo stát! Rozumíte, jak jsem mohl? Prostě, co to se mnou je, že pokaždé, když se  

podívám na holku, hned začnu přemýšlet, jak na ni?! Proč prostě nedokážu navazovat ty… 

no... ty… kurvaaa - 

TERAPEUT: Možná.. Nabídnu: Autentické, upřímné vztahy na platformě vzájemnosti, 

nezištnosti a rovnosti?!  

KLIENT:  No! (pláče)  

TERAPEUT: Mně k tomu jenom  napadá: bylo to na tom letišti až tak za hranou, jak si 

myslíte? 

KLIENT: (zmateně) Co? 

TERAPEUT: Co jste cítil, když si na to vzpomenete? 

KLIENT: Cítil jsem se vzteklej... a nadrženej!... a dobře jsem věděl, že ji to ublíží- 

TERAPEUT:  Dobře, ale co je pod tím? 

(29:09) KLIENT:  No... asi jsem... Možná jsem cítil, že jeden druhýmu můžeme aspoň na 

chvilku poskytnout... nějakou... já nevim... útočiště? 

TERAPEUT: Tak! Ú-to-čiš-tě… a co dál? 

KLIENT: Možná jakože... jak byla malinká, tak jako... soucit? 

TERAPEUT: Soucit! To nezní úplně špatně, že? Mluvil jste o spřízněnosti, soucitu... 

Utěšoval jste druhého člověka - 

KLIENT:  Možná mi to tak připadalo, ale zároveň jsem řek přesně ty věci, který jsem musel 

říct, abych se ji dostal do těch gatěk!  

TERAPEUT:  Nebo jste si NA-VZÁ-JEM posloužili jako sexuálně-emocionální náplasti, a 

tím pádem není třeba nadosmrti hrát roli padoucha? 
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(27:53) THERAPIST: And what does “and so on” mean? 

CLIENT: (sound) 

THERAPIST: I’m sorry, I’m still not catching on – 

CLIENT: Well, I let the mustang out! Oh well… oh well… What am I… That wasn’t 

supposed to happen! Do you understand, how could I? (crying) Like, what is it with me, that 

every time I see a girl, I immediately start thinking about how to get her?! Why I just don’t 

know to build those… you know… those… fuuuuck –  

THERAPIST: Maybe… I’ll offer this: Authentic, honest relationships on a mutual, non-

profiting and equal platform?! 

CLIENT: Yeah! (crying)  

THERAPIST: What I’m also thinking in connection to this: was it that far past the boundary 

at that airport as you think it was? 

CLIENT: (confused) What? 

THERAPIST: What did you feel, when you think back to it? 

CLIENT: I felt angry… and felt the urge! … and I knew very well that it would hurt her – 

THERAPIST: Ok, but what is behind that? 

(29:09) CLIENT: Well… I probably… Maybe I felt that for a moment we could give each 

other… something like… I don’t know… refuge?  

THERAPIST: Ok! Re-fu-ge… and what next?  

CLIENT: Maybe like… how she was so tiny, maybe like… compassion? 

THERAPIST: Compassion! That doesn’t sound that bad, does it? You spoke about affection, 

compassion… You were consoling another person –  

CLIENT: Maybe it felt like that to me, but at the same time, I said exactly what I had to say 

to get into her panties!  

THERAPIST: Or you served EACH OTHER as a sexual-emotional band aid, and therefore 

you don’t have to spend the rest of your life playing the role of the villain?  
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(30:20) KLIENT: Jsem měl ještě uvíst, že byla očividně... no… Byla takovej ten typ 

potetovaný white trash chuděry, co se fakt nemá ráda- 

TERAPEUT:  Ano, ale- 

KLIENT: A... možná jsem měl ještě uvíst, že byla o takových… pětadvacet let mladší než já, 

takže... jsem prostě vobyčejný prase!  

TERAPEUT: To je ta ozvěna Dixie... A já se  jenom pozeptám: Je v pořádku předpokládat, 

že jen proto, že ta dívka byla trochu mladší - 

KLIENT:  - spíš o dost- 

(30:57) TERAPEUT:  - tak nebyla kompetentní vybrat si sexuálního partnera? Neupíráte ji 

tím něco? 

KLIENT:  Jako je přece  trochu blbý, že se pak ukázalo, že to byla spolužačka, kterou moje 

dcera celou střední absolutně nechutným způsobem šikanovala, že jo - 

TERAPEUT: Tak tady vás hned zarazím. Chápu to správně, že zatímco celý ten váš 

traumatický nexus související s Priscillinou zradou a vaším toxickým dospíváním a 

nepřítomným otcem a zmučeným vnitřním dítětem a komplexy rozrušenou identitou, by se 

vůbec neměly brát v potaz, tak traumata té dívenky mají  jakoby dvojnásobnou platnost a 

představujou jakýsi, v uvozovkách, abych použil vašeho termínu z minulého sezení, pán si to 

vypípá, „mrdací štít“?! 

KLIENT:  Jasně, ale... Asi jsem měl uvíst, že ta holka byla prostě… byla prostě na vozejku... 

(31:52) DOK: Já se omluvám, já jsem teď neslyšel- 

KLIENT:  Ježiš, byla na vozejku! Celou levou polovinu těla tadyhle měla po mrtvici 

přivozený ňákým pervitinovým šokem nepohyblivou! Dyť byla chudák sjetá i na tom letišti, 

do hajzlu!!! 

TERAPEUT: Tak počkat. Počkat. Pokud se tady bavíme o (ohledává slovo) zneužití? Tak 

nebyl by náhodou největší zneužití téhle (s rezervou) „zlomené“, „několikanásobně 

znevýhodněné“ ženě odepřít intimní kontakt, a tím ji vlastně připravit o její sexuální 

subjektivitu?! 

KLIENT:  Aha? 

TERAPEUT:  (sladce) Tak… A to je všechen čas, který pro dnešek máme. 
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(30:20) CLIENT: I also should have said that she was clearly… well… she was that type of a 

poor tattooed white trash girl that really doesn’t like herself – 

THERAPIST: Yes, but –  

CLIENT: And… maybe I also should have said that she was about… twenty-five years 

younger than me, so… I’m just a regular pig! 

THERAPIST: That’s echoing Dixie… And I’ll just ask: Is it ok to assume that just because 

the girl was a little bit younger – 

CLIENT: -- more likely a lot younger – 

(30:57) THERAPIST: - that she wasn’t capable of choosing a sexual partner? Aren’t you 

depriving her of something then? 

CLIENT: I mean, it was pretty bad when it then came out that she was my daughter’s 

classmate, whom my daughter bullied in a disgusting way throughout high school, right? 

THERAPIST: I’ll stop you right there. Do I understand it correctly that while the whole 

traumatic nexus regarding Priscilla’s betrayal and your toxic growing up, and an absent father 

and a tortured inner child and complexes due to disrupted identity shouldn’t be taken 

seriously at all, but the girl’s traumas bare twice as much weight and represent so to say, to 

use your terminology from our last session, the man bleeps it out, “fucking shield”?! 

CLIENT: I probably should have said… that she was in a wheelchair… 

(31:52) DOC: I’m sorry, I dropped my recorder, I didn’t hear anything – 

CLIENT: Jesus, I said she was in a wheelchair! She couldn’t move the whole left side of her 

body because of a stroke caused by some crystal meth shock! I mean, the poor thing was even 

high at that airport, damn it!!! 

THERAPIST: Ok, wait. Wait. If we are speaking about (looking for words) abuse? But 

wouldn’t the worst kind of abuse be to (reserved) deprive this “broken”, “disadvantaged in 

several ways” woman of intimate contact, and to therefore deprive her of her own sexual 

subjectivity?!  

CLIENT: Ok? 

THERAPIST: (sweetly) So… And that’s all the time we have for today.  
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(STŘIH) 

(32:49) DOK:  A myslíte, že po tomhle bude váš klient schopen navazovat a udržovat zdravé, 

živné intimní, na důvěře a upřímnosti založené vazby? 

TERAPEUT: Asi chcete říct vztahy… Tak bych to asi úplně neformuloval.  Tohle byl pouze 

ten první krok k zastavení spirály hanby. Ta cesta je ještě hodně dlouhá a náročná, obzvlášť v 

kontextu toho, jak tahle přeci jen trochu dekadentní doba chápe tradiční v uvozovkách 

„genderové” role.  

DOK:  Aha? Jak to myslíte? 

TERAPEUT: Já bych se nerad pouštěl na takhle tenký led... 

 

KOMENTÁŘ (STUDIO) (33:33) 

DOK:  S názorem, že v nás samých, a tím pádem i vztazích, které navazujeme, panuje, 

řekněme, nepřehlednost i kvůli vývoji, jímž gender v posledních desetiletích prochází, jsem se 

nesetkal poprvé. Narážela na tohle Anna-Luisa, když mi v období opakovaného intenzivního 

poskytování zpětné vazby ve sklonkové fázi našeho vztahu naznačila, že entita, jíž jsme z 

nedostatku přesnější terminologie začali nazývat „můj problém”, je produktem „smutného 

dědictví povalečných patriarchátů v hávu 2.0?“ Rozhodl jsem se tohle téma předestřít svému 

„kruhu podpory“.  

(střih) 

 

9. INT. POSILKA (34:15) 

X1: Určitě si musíme sáhnout do svědomí…  

DOK:  Jako my, chlapi? 

X1:  No jasně. Často sme nepozorní nebo takoví ti věční váhavci - prostě  komplet 

napřesdržku! (smích)   

DOK:  Na druhou stranu: někdy je dost nesnadný tu „emocionální poptávku” přečíst, ne? 

X1: Tak... já bych asi řekl… ani ne… to máš porozumění... respekt... 
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(CUT) 

(32:49) DOC: And do you think that after this, your client will be able to form and maintain 

healthy, nurturing and intimate connections based on trust and honesty? 

THERAPIST: You probably mean relationships… I wouldn’t exactly put it that way. This 

was just the first step towards halting the shame spiral. There’s still a long and difficult road 

ahead, especially in the context of how these slightly decadent times understand traditional so 

to say “gender” roles. 

DOC: Oh ok? What do you mean? 

THERAPIST: I don’t really want to get onto such thin ice here… 

 

COMMENTARY (STUDIO) (33:33) 

DOC: This is not the first time that I have come across the opinion that we, and therefore the 

relationships that we form, are governed by, let’s say, lack of clarity, also because of the 

development that gender has undergone in the last couple of decades. Anna-Luisa touched on 

that during a season of us giving each other repeated intense feedback in the final phase of our 

relationship, saying that the “entity”, which we had started to call “my problem” for a lack of 

a better word, is the product of “sad heritage from post-war patriarchy robed in 2.0?” I 

decided to introduce this topic to my “support group”.   

(cut) 

 

9. REINFORCEMENTS (34:15) 

X1: Alright, we definitely have to reach down into our conscience… 

DOC: Like us, guys? 

X1: Well yeah. We are often not thoughtful or always so indecisive – basically completely 

like ready-to slap-in face! (laughter)  

DOC: On the other hand, sometimes it’s really hard to read the “emotional request”, isn’t it?  

X1: So… I would probably say… not really… you have understanding… respect… 
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X2:  … společný zážitky, výlety - 

Max:  Hele, jestli chceš vědět, co ženská doopravdy chce – tak se zaměř na to, k čemu 

vychovává svý syny a dcery. 

X1:  - a občas stačí se jich zeptat. Komunikace, znáš? 

Max:  No to je moc hezký, JENOMŽE - je tady jeden problém. 

DOK:  Jo a jakej? 

(35:32) Max:  Dnešní ženská se musí vyrovnávat s bezprecedentním množstvím rozporných 

požadavků na to, co má chtít, jak si počínat, bla bla...  Takže tvoje otázka by neměla znít „co 

ta ženská chce”, nýbrž, „co si dnešní ženská myslí, že chce a co, oproti tomu, co chce v hloubi 

duše!” 

X2: Wow. 

Max: Hm. Nebo takový to: „postarám se o sebe sama - ale chci chlapa, co se umí postarat!” 

Dnešní feministky-slash-jak-já-říkám-„postfeministky” budou tvrdit, že chtějí reciprocitu a 

respektování individuální autonomie - ale potěší je, když zaplatíš večeři! 

X2:  Nebo pokud má dojít k sexu, žejo - tak leda na základě „vzájemnýho, nejlépe písemného, 

avšak v průběhu aktu neustále stvrzovaného konsenzu!”- 

DOK:  - Ale tak to zas asi nikdo neříká- 

Max: Ba ne, takhle jsem to slovo od slova slyšel! Tu emancipační hantýrku ovládají dost 

spolehlivě. (smích) 

X2:  - A přitom se rády nechají lovit-slash-dobývat!   

Max:  A právě proto je v týhle době post-feminismu a politický korektnosti tak těžký 

pochopit, co ta ženská chce.  

(36:47) DOK:  Takže... jestli to chápu dobře - je to proto, že říkají jenom to, co si myslí, že se 

má řikat? 

Max:  Přesně... 

X1:  Počkej, počkej. Takže ty tvrdíš, že ‘ne’ znamená ‘ano’?  To snad ne, ne? 

X2:  Ne, tak... to zas ne... ne? 



 
38 

X2: … mutual experiences, trips –  

MAX: Hey, if you really want to know what a woman wants, focus on how she’s raising her 

sons and daughters. 

X1: - and sometimes it’s enough to ask them. Communication, do you know it? 

MAX: That’s really nice, HOWEVER – there’s one problem there. 

DOC: And what’s that? 

(35:32) MAX: Today’s woman has to come to terms with an unprecedented number of 

contradicting demands on what she should want, how she should do it, blab la… So your 

question shouldn’t be, “what does that woman want”, but, “what does today’s woman think 

that she wants, compared to what she really wants in the depth of her soul!” 

X2: Wow. 

MAX: For example: “I can take care of myself – but I want a guy who can take care of me!” 

Today’s feminists-slash-as I call them - “postfeminists” will say that they’d rather have 

reciprocity and a respect of individual autonomy – but they like it if you pay for dinner! 

X2: Or if it comes to sex, you know – then based on “mutual, preferably written, and 

constantly validated during the act, consent!” –  

DOC: - Ok but I don’t think anyone really says that – 

MAX: Well no, I’ve already heard it word to word! They know the emancipation slang pretty 

well.  

X2: And at the same time they are happy to let themselves be chased-slash-conquered! 

MAX: And that’s why it’s hard to really know what a woman wants in this day of post-

feminism and political correctness.  

(36:47) DOC: So… if I understand it correctly – it’s because they only say what they think 

they’re supposed to say? 

MAX: Exactly… 

X1: Wait. So, you’re saying that “no” means “yes”? That can’t be the case, right? 

X2: No, well… not really… right? 
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Max: Ne.  ‘Ne’ neznamená ‘ano’ - ale taky to ‘ne’ neznamená ‘ne.’ 

DOK:  Wow.  

X1:  Maxi, kámo ty si fakt - 

Max: Jako... sorry jestli je to nějaký moc provokativní nebo tak, ale prostě mi to tak 

připadá... 

X1:  Hele. A nehraje spíš určitou roli to, že ta, jak ty řikáš „post-feministická” doba je 

současně dobou postmoderní? Takže všechno naše počínání je dneska bezprecedentně 

reflektovaný a všichni si neustále palčivě uvědomujeme, co přesně se odehrává pod 

příkrovem sémiotických kódů a kulturních konvencí a „osobní je politické,“  takže se má za 

to, že všichni jakožto jednotlivci neseme za vlastní sexualitu mnohem větší zodpovědnost než 

dřív a ocitáme se tedy v jakési, já bych takhle od boku řekl, krizi spontaneity nebo akutně 

pociťované krizi autenticity? Ne? Což pak samozřejmě ty vztahy nějak formuje, ne? 

DOK:  To mi přijde docela trefný, ne? 

Max:   Jako…no asi klidně..  Ty ženský už prostě samy vůbec neví!  

(střih) 

 

KOMENTÁŘ (STUDIO) (38:22) 

DOK:  To, co říkal Max, kluk, kterýho znám od dětství a kterej má dvě vejšky a kariéru ve 

společnosti, jež získala titul ‚Marketingově/Farmaceutický start-up roku 2020‘,  mě dost 

zarazilo.  

 

9. INT. ZPĚT V POSILCE (38:40) 

DOK:  A nepřijde ti trochu reduktivní, mluvit v tomhle kontextu JEN o ženách? 

Max: No musíte uznat, že se to v nich pere. „Jsem  emancipovaná dračice nebo promiskuitní 

ubožačka, co si sexem dodává pocit vlastní hodnoty?“ „Odložila jsem,” teda jako v 

uvozovkách, odložila, že jo “ jsem kariéru kvůli dítěti, protože sama chci, nebo protože jsem 

podlehla společenskýmu tlaku?”  
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MAX: No. “No” doesn’t mean “yes” – but the “no” also doesn’t mean “no”. 

DOC: Wow. 

X1: Max, buddy, you’re really – 

MAX: Like… sorry if this is too provocative or what, but that’s just what it seems like to 

me… 

X1: Hey. Doesn’t the fact that these, what you call “post-feminist” times are simultaneously 

postmodern times, play a role? So all our effort today is reflected on in an unprecedented 

manner and everyone is constantly painfully aware of what exactly is happening under the lid 

of semiotic codes and cultural conventions and “the personal becomes political”, which leads 

to everyone carrying more responsibility for their own sexuality than before and we find 

ourselves, I would say, in a crisis of spontaneity or an acutely felt crisis of authenticity? No? 

Which obviously somehow affects those relationships, no? 

DOC: That sounds pretty on point to me, no? 

MAX: Like… yeah, I guess… The women themselves just don’t have a clue! 

(cut) 

 

COMMENTARY (STUDIO) (38:22) 

DOC: What was said by Max, who I’ve known since my childhood and who has two college 

degrees and a career at a corporation that was awarded the title of the 

“Marketing/Pharmaceutical Start-Up of 2020”, really got me.  

 

9. REINFORCEMENT, CONTINUED (38:40) 

DOC: And doesn’t this reduce women, to only talk about THEM in this context? 

MAX: Well, you have to admit that they have an internal struggle there. “I’m an emancipated 

vixen or promiscuous wretch who adds to her feeling of self-value with sex?” “I postponed”, 

so to say, postponed, you know “a career because of a child because I wanted to myself, or 

because I succumbed to societal pressure?” 
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DOK:  No je pravda, že jsem nikdy moc nepochopil takový to „takhle se oblíkám, abych se 

líbila sama sobě”.  

Max:  Prostě  kon-stan-tní  se-be-po-dez-ře-ní, generující různý neurózy a úzkosti a 

hysterie... Je to na hovno…  

DOK:  Hele, a kde se tady ta tvoje filosofie vlastně- 

X1:  Chlapi, my jdem jo? 

Dok: Ok, tak čau - 

X2: Ahoj - 

Max:  Čusko - 

Dok: Nazdar, no takže… Z koho třeba čerpáš? 

(39:44) Max:  No tak... shodne se na tom víc odborníků... Hodně se tomu věnovali… Wilson 

s Willcotem ve studiích ze 70. let... Ale jako stačí se na to podívat i jenom selským rozumem. 

Kolik si viděl nástěnných kreseb lovících samic?  Nebo třeba ten Neandrtálec s doktorátem je 

docela zajímavej týpek, trochu extrémní, ale otevírá zajímavý perspektivy. (zazvoní mu 

telefon) Sorry, já to vezmu jo?  

Dok: Jasně, to si vem. 

 

10. VELKÝ SÁL (MODERÁTORKA, DOK, NEANDRTÁLEC) (40:17) 

(velký sál plný diváků, křest knihy) 

Moderátorka:  - a já už teď předám slovo. Dámy a pánové, Neandrtálec s doktorátem a to 

kvůli čemu jsme dnes všichni tady: ukázka z  nové knihy „Ženská může, chlap musí“! 

(potlesk) 

Neandrtálec:  Díky za úvod,  a já jdu prostě na to.  

DOK:  (prodírá se mezi sedačkami, polohlasem) Věděl jsem samozřejmě, že existuje, ale 

nikdy jsem se o tohohle „guru mužské blogosféry“ blíž nezajímal- pardon- takže teď jsem 

tady na křtu- 
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DOC: Well, it is true that I never really understood the whole “I dress like this for myself”. 

MAX: Basically constant self-doubt which generates various neuroses and anxiety and 

hysteria… it’s a bunch of shit… 

DOC: Hey, where does your philosophy – 

X1: Guys, we’re going, ok? 

DOC: Ok, bye then - 

X2: Bye – 

MAX: See ya – 

DOC: Bye, alright so… Who do you draw from? 

(39:44) MAX: Well… there are more experts who would agree on this… They’ve devoted a 

lot of time to this… Wilson and Willcot did studies in the 70’s… But you can also just look at 

it with common sense. How many murals of females hunting have you seen? Or what about 

the Neanderthal with a doctorate degree, he’s a pretty interesting character, a little extreme, 

but he opens up an interesting new perspective. (his phone rings) Sorry, I’m going to take this 

ok? 

DOC: Sure, take the call. Of course. 

 

10.  BOOK LAUNCH (40:17) 

HOST: - I’m going to pass the mike now. Ladies and gentlemen, the Neanderthal with a 

doctorate and the reason why we are all here: an excerpt from the new book “A woman can, a 

guy must”! 

(clapping) 

NEANDERTHAL: Thanks for the introduction, I’ll just get started. 

DOC: (making his way through the seats, speaking quietly) Of course I knew that he exists, 

but I never really paid close attention to this “men’s blogosphere guru” and now I’m here at 

the book launch – 
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Neandrtálec:   (předčítá na pódiu do mikrofonu) „ V tradiční společnosti  poskytují 

rozhřešení od viny, kterou by muži mohli pocítit při naplňování jungiánsky archetypální role 

lovce,  ženy.“ No… tak v dnešní (s nádechem despektu) post-feminisitické době to je 

samozřejmě úplně jinak. 

DOK:  (prodírá se mezi sedačkami) Pardon… Pardon... 

(41:09) Neandrtálec:  Ale stejně jako chlapi, i ženský v dnešní době pořád potřebujou něco, 

co je osvobodí od té nejistoty, pocitů viny a výčitek.  

DOK:  (komentář, prodírá se mezi sedačkami) Pardon, promiňte, já se jen protáhnu… 

(šeptem) Velký sál Kongresového centra  je skoro plný, což - promiňte – což mi znesnadňuje 

– pardon – vůně pánské sekce v Sephoře se setkává s primárnějšími tóny testosteronového 

pižma –  

Neandrtálec:  (do mikrofonu) Musí mít pocit, že tu jde o cosi, díky čemuž můžou pustit z 

hlavy zodpovědnost post-feministky. Prostě „seru na to a  skok do neznáma.”  Kašlete na 

postmodernu a feminismus, chlapi, chce to prostě tmavé brýle a styl, za kterým se topoří srdce 

lačnící poddat se.  

(smích a potlesk v sále)  

Ale pozor! Dnešní žena chce muže nejen vybaveného vášní, ale sou-čas-ně také deduktivní 

inteligencí nutnou k tomu, aby pochopil, že všechny její výroky o autonomii atd., jsou ve 

skutečnosti jen výkřiky z pustiny bezvýchodného dilematu. Přičemž čím větší takzvaná 

feministka, tím vděčnější ti bude, že ses přihnal na bílém koni”. 

(Dokumentarista se konečně usadí, potlesk a smích) 

(42:22) Moderátorka:  Super. Děkuju za báječnou ukázku. A my teď máme prostor na pár 

otázek… Někdo…? Támhle… 

Muž z publika 1: A co láska?  

Neandrtálec: Láska? Ale klidně! (smích v publiku) Ne, teď vážně, v zásadě jsem pro.  
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NEANDERTHAL: In a traditional society women provide an absolution from guilt that men 

can feel while fulfilling the Jungian archetypal role of the hunter. 

DOC: (squeezing between the seats) I’ll just squeeze through here… 

NEANDERTHAL: Of course in today’s post-feminist era everything is completely different. 

DOC: (squeezinig between the seats) Excuse me… Excuse me… 

(41:09) NEANDERTHAL: But just like guys, women today constantly need something 

that’s going to free them from uncertainty and feelings of fault and guilt.  

DOC: (squeezing through seats) I didn’t want that. The large hall of the Congress center is 

almost full, which – excuse me – makes it more difficult – excuse me – 

NEANDERTHAL: They must feel that there’s something happening here thanks to which 

the post-feminists can drop the feeling of responsibility. Basically, “to hell with it, I’ll jump 

into the unknown.” Bugger postmodernity and feminism, guys, all you need are sunglasses 

and a personal style which will melt all hearts that are starving to give in.  

DOC: The scent of the men’s section of Sephora meets the primal tones of testosterone 

perfume – I apologize, excuse me…  

NEANDERTHAL: But be careful! Today’s woman doesn’t just want a man who has 

passion, she also wants him to have deductive intelligence needed for him to understand that 

all her statements about autonomy, etc., are actually just cries from the wasteland of dead-end 

dilemmas. Although, the bigger the so called feminist, the more thankful she’ll be to you for 

dashing over on a white horse.  

(The documentary maker finally sits down, there’s applause and laughter) 

(42:22) HOST: Great. Thanks for a wonderful excerpt. We now have space for a couple of 

questions… Anyone…? Right there… 

MAN FROM THE AUDIENCE 1: And what about love? 

NEANDERTHAL: Love? But of course! (laughter in the audience) No, now seriously, in 

general I am for it. 
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KOMENTÁŘ (STUDIO) (42:45) 

DOK:  Takže asi tak. Člověk by jeho čtenářům nejraději popřál: kluci, ukliďte si už ty pokoje 

a přestaňte číst šovinistický sračky zahalený do terapeutickýho linga. Můžeme nad nimi ale 

jenom tak mávnout rukou? S tímhle typem bujarého mezigenderového pohrdání, se sice na 

povrchu, v rozumové rovině, ani v nejmenším neztotožňuji, ale... můžu si být jistý? Co když 

někde ve mně tenhle typ diskurzu přetrvává? Zvlášť ve společnosti, kde „Neandrtálec s 

doktorátem” je čtvrtým nejsledovanějším youtube kanálem?  

Klidně bych si o tom s někým promluvil, avšak pouze jedinec ve stavu přímo ikarovského 

odmítání reality by považoval můj kruh podpory za nezaujatý a reflexe-schopný; obzvlášť, 

když z něj nedávný, emocionálně…. decimující krach slibně se rozvíjejícího vztahu vyřadil 

jednu z jeho… jednu z jeho elitních příslušnic, Šošanu… 

(44:30) Já se necítim jako archetyp válečníka. (KVALITA ZVUKU SE POSTUPNĚ MĚNÍ, 

jako bychom se přesunovali do pokoje, v němž sedí dva lidé, kteří poslouchají tento dokument 

z počítače.) 

Cítím se zcela sám.  

 

11. INT.  POKOJ (DOK, ANNA LOUISA) (44:47) 

(kliknutí myší, poposednutí na křesle. Tady už jsme plně  v interiéru, ve scénáristově pokoji, 

opět zpívá ptáček v kleci. Dokumentarista a Anna Louisa. Očividně ji pouštěl celý dokument.) 

DOK: (odkašle si) Eh, no tam jsem to ještě nedostříhal, to pak ještě… 

Anna-Louisa:  Jo, jo… super... Jak dlouho si to dělal? 

DOK:  Asi... no od té doby, co spolu neto.. 

Anna-Louisa:  No rok ne? 

Dok:  Hm… No to je jedno... Tak co na to říkáš?  

Anna Luisa: Jo, super. Ta na hudba na začátku mi přijde trochu srandovní. To bych možná 

torchu upravila. 

Dok: Srandovní, jo. No tak to asi pak můžeme nějak předělat. A třeba ten neandrtálec? 
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COMMENTARY (STUDIO) (42:45) 

DOC: And that’s how it is. You almost want to say to his readers: guys, can you finally clean 

your rooms and stop reading chauvinistic crap disguised by therapeutic lingo. But can we just 

wave our hand at them? While I don’t really associate with this type of buoyant intergender 

contempt on the surface or on the common-sense level at all… can I be sure? What if this 

kind of discourse does prevail in me somewhere? Especially in a society where “Neanderthal 

with a doctorate degree” is the fourth most watched YouTube channel? 

I’d be happy to talk to someone about it, however only someone in a state of Ikarian refusal of 

reality would consider my support group as unbiased and capable of self-reflection; especially 

following the recent emotionally… charged crash of a promising relationship eliminated one 

of its elite members, Shoshana… 

(44:30) (the sound quality gradually changes, we move into a room where the 

DOCUMENTARY MAKER and Anna-Luisa are sitting and listening to this documentary on 

the computer.) 

I don’t feel like the warrior archetype. I feel completely alone. 

 

11. IN THE ROOM (44:47) 

(sound of clicking the mouse, we’re in the documentary maker’s room, the bird in the cage 

sings again.) 

DOC: Eh, I didn’t finish editing that part, I still need to… 

ANNA-LUISA: Ok, ok great… How long did you work on it? 

DOC: Probably… since the two of us stopped… so… 

ANNA-LUISA: A year. No? 

DOC: Hmm… It doesn’t matter. What do you think about it? 

ANNA-LUISA: Yeah, great. The music at the beginning sounds kind of funny to me. I would 

probably adjust that a little bit. 

DOC: Funny, ok. We can probably rework that a little bit later. How about the Neanderthal, 

what do you think about that? 
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(45:28) Anna Luisa:  Já nevím no… Jasně, na rozumové úrovni tyhle týpky odsuzuju, ale… 

posměch mi taky nepřijde úplně produktivní. Nebo takhle - 

DOK:  - Ale proč ho chránit? Není on největší odpůrce té „victim culture?“ 

Anna Luisa:  Jasně, ale zároveň to přece představuje přesně tu reakci, které se na vytěsněné 

rovině ten chudák nejvíc bojí, 

DOK: Jasně no… 

Anna Luisa:   - stále drtivěji ho tísní hanba. Asi ani není třeba zmiňovat, že se stydí takříkajíc  

„dvojnásob“, protože tržně-kombativní pojetí  mezilidských vztahů a toxická koncepce 

maskulinity, které on sám spoluvytváří, mu neumožňují všechny ty pocity odcizení a 

zhnusení, zášti a sebebičování přiznat sám sobě - natož okolí, chápeš? Představ si tu 

opuštěnost – nebýt schopen opravdu předstoupit před druhou lidskou bytost, promluvit o 

bouřích, jež v něm centripetálně zuří-  Co je ti? 

(46:34) DOK: (dokumentarista stále více propadá chmurám – vždyť jakoby mluvila o něm!?) 

Co? Nic... 

Anna Luisa:  OK. No takže, jak říkám: Jak by tu pak mohl být pro druhého?  Jak by mohl 

být  schopen interagovat s rozmanitou a emancipovanou ženskou subjektivitou bez utíkání se 

k manipulativním taktikám?   

DOK: (velmi smutně vydechne) 

(46:53) Anna Luisa:  Co je? 

DOK:  Co jako? 

Anna Luisa:  Hele... celou dobu, co tady sedíme... vidím, že něco řešíš. A je pro mě důležitý, 

abys věděl, že jsem tady přece pro tebe.  

DOK: Já nic neřešim… (smích) nebo… (pauza) 

Anna Luisa:  Něco tě trápí, něco se děje, poznám to. No tak, můžeš se mi svěřit. 

DOK: Jo? 

Anna Luisa: Jasně. 
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 (45:28) ANNA-LUISA: Sure, on an intellectual level I condemn these types, but… I don’t 

find mockery very productive either. Or like – 

DOC: - But why protect him? Isn’t he the biggest opponent of “victim culture”? 

ANNA-LUISA: Sure, but at the same time it represents the reaction that the guy is most 

afraid of on a forced out level.  

DOC: Yeah, sure.  

ANNA-LUISA: - he is progressively more constrained by shame. You probably don’t even 

need to mention that he’s ashamed “twofold”, because the commercially combative portrayal 

of interpersonal relationships and the toxic concept of masculinity, which he himself co-

creates, don’t allow him all the feelings of alienation and disgust, grudge and self-punishment 

that would bring about admitting to oneself – and moreover the outside, you know what I 

mean? Imagine the loneliness – not being able to truly stand before another human being and 

speak about the storms that are raging within him in a centripetal way… What’s with you?  

(46:34) DOC: (becoming gloomier and more agitated – it’s as if she was speaking about 

him?!) What? Nothing… 

ANNA-LUISA: Ok. So as I’m saying: How can he be here for someone else then? How 

could he be able to interact with a versatile and emancipated female subjectivity without 

running towards manipulative techniques? 

DOC: (sighs very sadly) 

(46:53) ANNA-LUISA: What? 

DOC: (tearfully) What do you mean? 

ANNA-LUISA: Hey… the whole time we’ve been sitting here… I can see that you’ve been 

dealing with something. And it’s important for me that you know that I’m here for you. 

DOC: I’m not dealing with anything… or… 

ANNA-LUISA: Something is bothering you, something is happening, I can tell. Come on, 

you can confide in me.  

DOC: Yeah? 

ANNA-LUISA: Of course.  
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(47:29) DOK:  Víš... Já samozřejmě nechci ani v nejmenším podnikat invazi do tvé 

energický, bezbolestné existence-? 

Anna Luisa:  Ne, v pohodě- 

DOK:  Super... díky... Moc si toho vážím. Já... byl jsem teď nedávno zase na kurzu, a cítím - 

(pauza) Prosím tě, já z tebe cítím nějakej odstup nebo dokonce odpor?  

Anna Luisa:  Ne, vůbec ne, pokračuj. 

DOK:  OK. Zatímco jsi teď mluvila o tom Neandrtálci, tak... Uvědomil jsem si, že cítím... 

strach. O...  jako o svoje „já”, jako charakter? nebo „ducha“ nebo jakože „duši.“ Zvládnu 

někdy „být tu pro druhého“? Ne třeba teď ale... někdy? Co myslíš? 

(48:36) Anna Luisa:  Musíš to vnímat jako proces. 

DOK: Ale já jsem si toho všeho vědom! Jsem si vědom, že matčino imago ovládá můj 

dospělý život a nutí mě stále znovu navrhovat a sjednávat smluvní rituály, v nichž se vydává, 

přeskupuje, získává a ztrácí moc, že pro mě v dětství byla vzorem vyjadřování a chování 

daleko víc než laskavý ale vytěsněný a poněkud vykastrovaný otec… V tom všem se zase 

hrabat nechci! 

Anna Luisa:  Já jsem… 

DOK:  Prosím tě, hlavně mě ale ušetři projevů podpory, pokud je nemyslíš doopravdy. 

Dospěl jsem prostě k tomuhle průlomu a teď mě prostě zajímá, co si o tom, potažmo šířeji o 

mně, vlastně myslíš! 

Anna Luisa:  Já - 

DOK: Ale upřímně! To bude přece nejjednodušší pro nás oba! 

Anna Luisa:  No tak- 

DOK: A hlavně mě prosím ušetři toho, aby ses takhle rozpačitě usmívala, jako to děláš teď, a 

jako si to často dělala i během našeho vztahu, a tím si mi, samozřejmě nechtěně, a nechci ti to 

vyčítat, způsobila fatální trauma- 
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(47:29) DOC: You know… I don’t want to invade your energetic, pain-free existence in the 

slightest -? 

ANNA-LUISA: No problem – 

DOC: Great… thanks… I really appreciate it. I… recently attended another course again… 

Listen, I feel some sort of distance or even aversion from you? 

ANNA-LUISA: No, not at all, continue. 

DOC: Ok. While you were speaking about the Neanderthal just now, I realize that I’m 

feeling… fear. For… my own “me”, like my character or “spirit” or like “soul”. Will I ever be 

capable of “being there for someone else”? Not right now for example, but… ever? What do 

you think? 

(48:36) ANNA-LUISA: You have to understand it as a process. 

DOC: Because I am aware of it all! I am aware that my mother’s image controls my adult life 

and forces me to suggest and negotiate stipulated rituals in which you give up, rearrange,  

gain and lose power, and that in my childhood she was an example of expressing oneself and 

behaving much more than my loving but edged out and somewhat castrated father… I don’t 

want to get into all that again! 

ANNA-LUISA: I have… 

DOC: Please spare me of any expressions of support, unless you genuinely mean it. I 

basically arrived at this breakthrough and now I’m interested in what you think about it, and 

more broadly, about me! 

ANNA-LUISA: I – 

DOC: But honestly! That’ll be the easiest thing for both of us! 

ANNA-LUISA: Well –  

DOC: And please also spare me any awkward smiling, as you’re doing right now, and as you 

often did during our relationship, by which you, unconsciously of course, and I don’t want to 

blame you for it, but: caused fatal trauma.  
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Anna Luisa:  Ježiš, tak to mě ale mrzí- 

(49:48) DOK:  Ne, prosím tě, v pohodě, neomlouvej se mi! Akorát, že já vlastně nevím, co si 

o mně doopravdy myslíš! Nebo takhle, můžu se domnívat, - ale můžu tomu zdání věřit? I teď 

se tak trochu nervózně, směješ, takže zase nevím. - Chápeš mě? Co o mě to všechno, co jsem 

se tak bolestivě dozvěděl, vlastně vypovídá? A můžu tomu věřit? Ale upřímně! Jenom pravda 

mě posune dál! No? No? 
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ANNA-LUISA: Jesus, I’m really sorry about that – 

(49:48) DOC: No, please, it’s ok, don’t apologize to me! It’s just that I don’t actually know 

what you really think about me! Or like, I can assume – but can I believe that assumption? 

Even now you kind of nervously laugh so I don’t know again. Do you understand me? What 

does everything that I have so painfully learned about myself say about me? And can I believe 

it? But honestly! Only the truth will move me forward! Well? Well?  

 

 


