
O násil í p á c h a n o m na ženách. 

R o z h o v o r s Evou S o p k o v o u 

Eva Sopková (1951), psychologička, zakladateľka 
občianskeho združenia Pro Família. Už dvadsaťštyri 
rokov pracuje v oblasti manželského a rodinného 
poradenstva. Venuje sa problematike násilia v rodine, 
najmä násiliu páchanému na ženách, problematike 
rodín z minorít a náhradnej rodinnej starostlivosti. 
Pôsobí ako členka medzinárodnej siete odborníčok 
a organizácií Women Against Violence Európe. 
V roku 2000 v rámci projektu Medzinárodného 
helsinského výboru pre ľudské práva vypracovala 
Správu o postúpení žien v SR. 

J a n a Cviková: Prečo si sa začala venovať téme násilia? 

Eva Sopková: Ako celkom mladá, rok po skončení VŠ, som sa 
rozhodla odísť z Košíc, zo zabehnutej psychologickej porad
ne pre deti, a založiť úplne novú manželskú a predmanžel
skú poradňu v menšom okresnom meste, v Humennom. 
Manželské a predmanželské poradenstvo bolo pred dvadsia
timi rokmi u nás úplne novou oblasťou aplikovanej psycho
lógie, novým psychologickým odborom, a okresné mesto, do 
ktorého som odišla, bolo pre mňa novým a cudzím mestom, 
v ktorom som bola predtým, než som sa tam s rodinou pre
sťahovala, len dvakrát. Bola to výzva, možnosť, príležitosť. 

Vlastne som vždy mala rada výzvy, situácie, problémy, 
o ktorých iní hovorili „Nedá sa", alebo „Počkajme, nejako 
bude, nejako sa to vyrieši". Myslím, že nie som rada diváč-
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kou, oveľa radšej som aktérkou a účastníčkou. A často, väč
šinou, som robila a robím rozhodnutia a kroky, ktoré mi čo 
najviac umožňujú ovládať môj život, ovplyvňovať to, čo sa so 
mnou a okolo mňa deje. Kroky, ktoré mi umožňujú mať 
vplyv, kontrolu, byť aktívnou v dianí, a nie byť pasívnym ob
jektom konania iných, či nezaujatým a dištancovaným divá
kom. 

Po skúsenosti na mojom prvom pracovisku, kde som ma
la šéfa muža, som si povedala, že radšej chcem o tom, čo ro
bím a ako to robím, rozhodovať sama. Nové pracovisko, kto
ré som vybudovala, viedla a riadila, mi to, samozrejme, ne
poskytlo v úplnom rozsahu. Ale možnosť sebaurčenia a se-
baurčovania (seba i pracoviska) bola významne väčšia. 

Ináč — manželské poradenstvo a manželské poradne boli 
veľmi atypické z hľadiska príležitostí pre ženy: vtedy, v polo
vici sedemdesiatych rokov takmer všetky vedúce pozície ob
sadili ženy, dokonca veľmi mladé ženy. Dôvod bol veľmi 
prostý: nebolo mužov odborníkov, ani starších odborníkov 
či odborníčok, ochotných ísť pracovať do tejto oblasti psy
chologického poradenstva, a tak dali príležitosť mladým, 
dokonca ženám. 

Začiatky v práci boli skutočne veľmi ťažké, lebo vtedy sa 
psychológia učila ešte akademickejšie než dnes, takže vysoká 
škola ma veľmi málo pripravila na skutočnú prácu so sku
točnými ľuďmi. Počas vysokoškolského štúdia, ale ani v mo
jom ďalšom štúdiu a výcvikoch ma nikto nepripravoval na 
to, že takmer päťdesiat percent mojej klientely budú tvoriť 
ženy, ktoré ich manželia bijú alebo im ináč ubližujú, ani na 
to, ako mám týmto ženám pomáhať. 

Nemala som žiadne informácie a poznatky o tom, čo je 
domáce násilie, čo je násilie voči ženám. U nás (v bývalom 
Československu) nebola ná túto tému žiadna odborná lite
ratúra, ani jeden odborný článok — nielen v psychológii, ale 
ani v iných disciplínách. Mimochodom, na Slovensku, sa 
v tomto situácia ani za dvadsať rokov nezlepšila — prvou a 
jedinou publikáciou je naše spoločné vydanie prekladu za
hraničnej štúdie Násilie páchané na ženách, viaceré články 
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v Aspekte a moje staršie referáty a príspevky v zborníkoch 
z konferencií manželských a predmanželských poradní. 

O probléme, s ktorým som sa vo svojej práci denne stre
távala, nikto nehovoril, nikto verejne, ani v odborných kru
hoch. Hovorili o ňom len ženy, ktoré ku mne prichádzali a 
pre ktoré bolo manželovo násilie súčasťou bežného, každo
denného života. Videla som mnohé modriny a poranenia a 
často som bola prvým človekom, pred ktorým tieto ženy od
halili svoje ťažké poranenia duše. Ešte aj dnes si pamätám 
svoje klientky spred dvadsiatich rokov. Byť obeťou násilia, 
prežívať násilie je veľmi ťažké, najmä ak ubližuje ten najbliž
ší. Veľmi ťažké je aj o prežitom násilí rozprávať. Ale aj počuť 
a počúvať o násilí spáchanom na inom môže byť ťažké a 
zraňujúce, pretože sa to dotýka našej vlastnej slabosti a zra
niteľnosti. Aj pre mňa to bolo a stále je ťažké. Vynáralo sa mi 
množstvo otázok — ale nikto ani z mojich bývalých učiteľov, 
učiteliek z vysokej školy, ani z mojich kolegýň, kolegov, ani 
z tých starších a skúsených, mi na tieto moje ľudské a profe
sionálne otázky nevedel dať odpoveď. 

Niekedy bolo pre mňa veľmi ťažké zostať neutrálna, ne-
zaangažovaná, nekonať namiesto svojej bezmocnej klientky. 
Inokedy som zasa cítila až zlosť a pýtala som sa v duchu: 
„Prečo zostáva, prečo neodíde, prečo dovolí, aby bil aj jej de
ti, ako to môže vydržať?" 

Tak som začala hľadať odpovede v zahraničnej literatúre. 
Na vysokej škole ma naučili veľmi dôležitú a užitočnú vec — 
ako aj v uzavretej krajine možno lacno, ľahko a rýchlo získa
vať najnovšie zahraničné odborné informácie. Tou cestou 
bol referátový časopis Current Contents. Prostredníctvom ne
ho sa aj vtedy, pred dvadsiatimi rokmi dali získať separáty zo 
zahraničných odborných časopisov. Niektorí zahraniční 
autori poslali na dôvažok aj zborník či knihu. To mi veľmi 
pomáhalo pri spoznávaní a porozumení problému domáce
ho násilia páchaného na ženách, aj v snahe čo najúčinnejšie 
im pomáhať. Tento spôsob jednosmerného kontaktu so za
hraničím, získavanie poznatkov a informácií mal aj tú výho
du, že vôbec nebolo prekážkou, že som žila a pracovala na 
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„ďalekom vidieku", veľmi vzdialenom od hlavného mesta či 
iných informačných a kultúrnych centier. 

Situácia v zahraničí, pokiaľ ide o problém domáceho ná
silia a násilia voči ženám, bola tiež zaujímavá. Tam, na roz
diel od Slovenska (resp. vtedy Československa), mu už v se
demdesiatych rokoch venovali pozornosť aj v psychológii. 
Ale išlo tu o znovuzameranie pozornosti, ktoré prišlo po dl
hých rokoch mlčania a zabudnutia, zahaľujúceho tému a 
problematiku psychickej traumy a traumatizácie všeobecne, 
a najmä traumy spôsobnej násilím, týraním a zneužívaním. 
Bolo to výsledkom aktivít a úsilia ženských feministických 
skupín, ktoré v USA a iných krajinách začali dôrazne a vy
trvalo poukazovať a upozorňovať na problém násilia pácha
ného na ženách v rodine aj spoločnosti, na jeho súvislosť 
s nerovnováhou moci medzi ženami a mužmi v rodine a spo
ločnosti, na nepriaznivý vplyv, ktorý má na život dievčat a 
žien pretrvávanie rodových stereotypov a patriarchálnych 
kultúrnych vzorcov. 

Túto — rodovú a mocenskú — dimenziu problému a javu 
násilia voči ženám som si vtedy ešte neuvedomovala. Bola 
som zameraná a sústredená na rovinu individuálnu — na 
problémy vo vzťahoch a rodinách mojich klientiek — a bola 
som obmedzená na oblasť psychológie, psychologického po
radenstva a terapie. V tomto odbore a jeho metódach a po
stupoch (to znamená len vnútri odboru) som hľadala rieše
nia a možnosti, ako pomôcť ženám a manželským párom, 
ktorých vzťahy zahŕňali násilie. 

V zahraničí sa javu násilia páchaného na ženách venovali 
početné skupiny žien na lokálnej, národnej a postupne i me
dzinárodnej úrovni a celé odborné tímy skúmali, poznávali 
tento jav a snažili sa problém vysvetľovať a hľadať spôsoby, 
ako odstraňovať násilie zo života žien a ako násiliu v rodi
nách predchádzať. Môj problém bol (a vlastne ešte stále je), 
že na rozdiel od zahraničia, u nás (v celom bývalom Česko
slovensku) som bola jediná psychologička (pozn.: zahrnula 
som tu aj psychológov!), ktorá sa problému domáceho nási
lia a násilia voči ženám systematicky venovala. Po roku 1989 
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sa situácia v Čechách výrazne zmenila (nie však u nás na Slo
vensku) — mne sa to aspoň tak javí odtiaľto, že sa tam už 
v psychológii, iných odboroch, aj v celej verejnosti viac ho
vorí a píše o probléme násilia voči ženám, aj sa viac koná. 

V zahraničí prechádzali viacerými štádiami poznávania 
fenoménu násilia voči ženám. Vzniklo niekoľko psycholo
gických prístupov. Niektoré ho vysvetľovali na intraperso-
nálnej, individuálnej úrovni, skúmali a popisovali osobnosť 
týraných žien a násilníckych mužov, ich osobnú a rodinnú 
históriu. Iné pristupovali k násiliu voči ženám na úrovni in-
terpersonálnej, na úrovni párového vzťahu, všímali si inter
akciu medzi partnermi, zvlášť! v situácii predchádzajúcej ná
silie. Systemické prístupy sa zameriavali na celú rodinu ako 
systém s prítomnosťou násilia, udržiavajúci a produkujúci 
násilie. Všetky tieto prístupy mali spoločné to, že hľadali prí
činy i vysvetlenia domáceho násilia a týrania manželiek vý
lučne len v individuálnom, jednotlivom systéme, či už ním 
bol jednotlivec, jednotlivý pár, alebo jednotlivá rodina. A ďa
lej to, že hľadali príčiny a vysvetlenia výlučne psychologické 
a len minimálne, ak vôbec, si všímali sociálno-štrukturálny 
a kultúrno-historický kontext, v ktorom sa tieto jednotlivé 
ženy, muži, dvojice a rodiny vyvíjali, v ktorom žijú a fungu
jú. A tomu zodpovedali aj používané metódy a postupy po
moci. Je zaujímavé, aspoň pre mňa, že sa vlastne veľmi po
dobne vyvíjalo aj moje cítenie, poznanie a porozumenie 
problému a javu násilia páchaného na ženách. Mnohokrát 
sa mi stalo, že som nejakú svoju domnienku, nápad, veľmi 
potrebovala prediskutovať a konfrontovať s inými a nemala 
som poruke nielen vhodnú osobu, ale ani len literárny zdroj. 
A potom som po nejakom čase natrafila na článok či štúdiu, 
ktorá bola práve o tej mojej problematickej téme, čiastkovej 
otázke. Bol to taký zvláštny pocit, keď sa mi dostal s odstu
pom napr. piatich rokov článok z USA či inej krajiny a vy
jadroval myšlienky a úvahy veľmi blízke tým mojím spred 
piatich rokov. 

Sama pre seba si toto všetko označujem ako prvé obdo
bie, prvú fázu poznávania a uvedomovania si problému ná-
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silia voči ženám v rodine: na individuálnej úrovni, na jed
notlivých prípadoch konkrétnych žien a na úrovni jednotli
vého odboru, psychológie. To isté platilo aj pre proces po
moci, ktorý zahŕňal psychologické poradenstvo, psychotera
piu a výlučne psychologické intervencie. Ak aj psychologická 
pomoc nebola jedinou, považovala sa za primárnu, nahrá
dzajúcu iné intervencie, zásahy. Manželské poradne v tom 
čase mali externé právničky/právnikov a úzke kontakty so 
sociálnymi oddeleniami, takže ja som sa vlastne už dosť dáv
no pokúšala o akési „integrované prístupy". Ak to bolo mož
né, snažili sme sa kombinovať psychologickú pomoc s kon
krétnymi radami právničky či sociálnej pracovníčky. Pre 
mňa to bolo takisto užitočné, lebo som takto získala lepší 
obraz o fungovaní iných systémov, než je systém psycholo
gického poradenstva. Možno to tiež prispelo k tomu, že som 
si uvedomila limitovanosť — svoju vlastnú, mojej profesie aj 
odboru — pri poskytovaní pomoci týraným ženám. A že ma 
to možno posunulo rýchlejšie z prvej, „uzavretej" fázy do 
druhej, „otvorenej". 

Pokiaľ však ide o celkovú situáciu u nás v súvislosti s ná
silím páchaným na ženách, všetky systémy, vrátane odboru 
psychológie a psychologického poradenstva, sú — aspoň 
podľa môjho posúdenia — ešte stále v prvej fáze. Ak týrané 
ženy dostanú pomoc, je to pomoc „vnútri" systémov, izolo
vaná, nekoordinovaná. Nespolupracujú systémy, „rezorty" — 
zdravotníctvo, sociálne veci, polícia, súdnictvo, prokuratúra, 
ani jednotlivé lekárky, sociálne pracovníčky, policajtky, sud
kyne, prokurátorky, psychologičky atď. (rovnako, resp. ešte 
viac to platí pre príslušníkov uvedených profesií — mužov). 

Je „pozoruhodné", ako Slovensko napriek tomu, že je už 
skoro desať rokov otvorenou krajinou prijímajúcou nové in
formácie, technológie, no-siče informácií atď., v niektorých 
oblastiach naďalej trpí selektívnou nepozornosťou. Jav nási
lia páchaného na ženách je možno najmarkantnejším prí
kladom. 

V psychológii, v jednotlivých psychologických odboroch, 
ale aj v psychiatrii i ďalších medicínskych odboroch aj v sú-
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časnosti prevažujú prístupy ponímajúce násilie ako problém 
a záležitosť párovej komunikácie, interakcie, a nie ako prob
lém a jav súvisiaci s nerovnomerným rozdelením moci medzi 
ženou a mužom v rodine a ženami a mužmi v celej spoloč
nosti, so zneužívaním moci, s rodovými stereotypmi a pretr
vávajúcimi patriarchálnymi kultúrnymi vzorcami a schéma
mi správania. Je pravda, že aj v zahraničí trvalo relatívne dl
ho, kým feministické koncepcie násilia voči ženám prenikli 
do jednotlivých spoločenských systémov, kým prenikli napr. 
do rôznych psychologických a terapeutických škôl a prístu
pov. Výsledkom bolo, že asi v každom z psychologických 
smerov sa našli jednotlivci a tímy, ktoré uskutočnili akúsi 
„sebareŕlexiu" a prehodnotili svoje teoretické koncepcie 
manželského násilia aj praktické prístupy a metódy pri po
máhaní týraným ženám a rodinám zahŕňajúcim násilie vo 
vzťahoch a pri práci s páchateľmi násilia. Okrem toho vznik
li skupiny a organizácie žien-profesionálok (terapeutiek, 
psychologičiek, rodinných terapeutiek) vychádzajúcich prá
ve z uvedených feministických koncepcií. Vytvorili pracovis
ká, dokonca celé siete pracovísk, pomocných zariadení pre 
ženy (ženské domy, ale aj krízové, poradenské a terapeutické 
centrá). 

Samozrejme, všetko, čo som povedala, prinajmenšom 
rovnako, ak nie vo väčšej miere, platí aj pre stav vo všetkých 
ostatných odboroch a systémoch u nás a pre ostatné profe
sie zapojené do problému násilia voči ženám. 

Psychológia môže významne prispieť k pochopeniu a vy
svetleniu násilia, predovšetkým na intra- a interpersonálnej 
úrovni. Veľmi dôležitá môže byť pre ženy — obete násilia aj 
poradenská a hlavne terapeutická psychologická pomoc. Ale 
podmienkou podľa mňa je poznanie vlastných limitov a ob
medzení, t.j. mňa ako psychologičky, mojich (psychologic
kých) metód a prostriedkov pomoci a psychológie ako dis
ciplíny, odboru. 

Východiskom takéhoto poznania a uznania svojich limi
tov je poznanie a uznanie, že jav násilia páchaného na že
nách má okrem psychologických mnoho iných dôležitých 
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aspektov. Že psychológia nemôže spoznať ani vysvetliť tento 
jav v celej jeho šírke a dynamike, že nájsť psychologické vy
svetlenie tohto javu neznamená vysvetliť ho v jeho komplex
nosti. A rovnako, že psychologická pomoc nemôže a ani ne
má nahradzovať iné druhy pomoci, hlavne nie možné účin
né zásahy iných systémov voči páchateľom násilia a účinné 
zásahy chrániace obeť. Psychológia a psychológovia nesmú 
mať ambíciu, že sami zvládnu problém násilia páchaného na 
jednotlivej žene v konkrétnom prípade alebo násilia pácha
ného na ženách v spoločnosti. 

Výrazný posun u mňa nastal po stretnutí s Rakúšankou 
Renáte Egger na jednej konferencii v roku 1994 v Bratislave. 
Prvý osobný kontakt a stretnutie s ňou mi veľmi utkvelo 
v pamäti, pretože mi poskytlo odpovede na moje dlho ne
zodpovedané otázky. Bol to osobný dotyk s dianím a situá
ciou vo svete, nový, komplexný pohľad na násilie páchanom 
na ženách ako na spoločenský jav, a nie ako na individuálny 
problém. Potom, následne som si tento nový pohľad dávala 
do súvislosti s tým, k čomu som sa dovtedy dopracovala sa
ma, a rozmýšľala som, ako sa to môže prejaviť v mojej práci 
s klientkami. Vtedy som ešte nemala informácie o odlišných 
poradenských a terapeutických postupoch pri práci s týra
nými ženami a/alebo násilníckymi mužmi, o postupoch 
zohľadňujúcich špecifickosť a kvalitatívnu odlišnosť problé
mu domáceho násilia v porovnaní s inými problémami 
v manželstve a rodine. 

Totiž, naše poradenstvo je postavené na tom, že je neu
trálne, nehodnotiace, nestrániace. A na tom, že pri vzniku a 
udržiavaní problémov predpokladá „podiel", zapojenie 
oboch partnerov. Teda aj domáce násilie voči ženám chápe 
ako problém interakcie partnerov a problém súvisiaci s in-
trapsychickými príčinami'. Násilie muža voči žene v partner
skom vzťahu je problém ako každý iný, je to len vec miery. 
Stretnutie s Renáte podporilo moje — vtedy ešte len — dom
nienky, že je to iný, kvalitatívne odlišný problém. 

Toto stretnutie ma podnietilo k ešte väčšiemu záujmu 
o právne aspekty problému domáceho násilia páchaného na 
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ženách. Ešte viac som sa začala zaujímať o to, čo náš právny 
systém umožňuje, ale čo sa prakticky nevyužíva a neuplat
ňuje pri ochrane žien a trestaní násilníckych manželov, a aj 
o to, prečo sa to nevyužíva. Práve komplexný pohľad na ná
silie páchané na ženách, berúci do úvahy jeho spoločen-
sko-historické a kultúrne aspekty a príčiny, dáva odpoveď 
napr. aj na to, prečo je legislatíva taká, aká je, a prečo právna 
prax nevyužíva ani to, čo legislatíva umožňuje. Mimocho
dom, vtedy som ešte ani len netušila, aká môže byť a aká už 
v mnohých krajinách skutočne aj je účinná legislatíva týka
júca sa násilia páchaného na ženách. 

A ďalej bolo toto stretnutie podnetom k akejsi osobnej a 
profesionálnej bilancii, spätnému pohľadu na moju dovte
dajšiu prácu s týranými ženami a násilníckymi mužmi. Re
náte umožnila preskočiť ďalšie štádium tápania a preskočiť 
z prvej do druhej fázy v mojom poznaní, ale aj praktickom 
konaní týkajúcom sa násilia, ktorému boli vystavené moje 
klientky. 

Myslím, že to viedlo u mňa k ešte jednej zmene: Ide o to, 
že mojimi klientkami už nie sú len tie, s ktorými skutočne 
pracujem, ale aj ďalšie, ktoré osobne síce nepoznám, neviem, 
ako sa volajú, kde bývajú — ale viem, že tu medzi nami žijú. 

Až na stretnutí s Renáte v roku 1994 som sa dozvedela, že 
existujú aj nejaké medzinárodné dokumenty k tejto proble
matike, že sa násilím páchaným na ženách v rodine a spo
ločnosti zaoberá celý svet, vlády iných štátov, nadnárodné 
spoločnosti ako RE, EÚ, OSN. A že akceptovali práve femi
nistické koncepcie násilia voči ženám. A u nás sa ani o prob
léme samom, ani o dokumentoch, úlohách vlád pri jeho rie
šení nehovorilo, naopak, vytrvalo sa mlčalo a mlčí. Tieto in
formácie boli pre mňa asi rovnako dôležité, možno dokonca 
dôležitejšie ako tie, ktoré sa týkali priamo mojej profesie a 
odboru. Potom neskôr, až v roku 1995, som Renáte napísa
la a požiadala som ju o lektorovanie workshopu na tému do
máceho násilia. Veľmi ochotne súhlasila, a tak sme spolu 
zorganizovali a uskutočnili v roku 1996 a 1997 tri worksho-
py. Už predtým, v roku 1994, v Medzinárodnom roku rodi-
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ny, som zorganizovala dva a myslím, že je Humenné mes
tom, v ktorom sa konajú na Slovensku najčastejšie. 

J . C . : Mohla by si povedať podrobnejšie o t om, ako to vyzerá. Možno by bolo 

zaujímavé ukázať na nejakom príklade — aký bol a akýje teraz tvoj postup, keď 

príde žena trpiaca násilím do poradne. 

E.S.: Tieto ženy spravidla prichádzajú vtedy, keď sa niečo 
stalo. Ak by som to mala vyjadriť pomocou cyklu násilia, tak 
prídu „po" (niekoľko hodín alebo dní po akútnom útoku). 
Keď príde nejaká žena, neviem spravidla vopred, či môže ísť 
o problém násilia, neviem vlastne nič — ani o žene, ani o jej 
problémoch. To je bežná situácia. Rozdiel v mojom prístupe 
predtým a teraz je v tom, že každej žene v rámci rozhovoru 
položím otázku, či jej manžel ubližuje — fyzicky, či iným 
spôsobom. A tiež ďalšiu, či jej ublížil alebo ubližoval aj niek
to (a kto) iný v minulosti. 

Predtým som o násilí hovorila s klientkou len vtedy, ak sa 
o tejto téme, o tomto probléme zmienila ona. Pri takomto 
prístupe sa potom môže stať (a stáva sa), že žena chodí do 
poradne aj dlhší čas a o skutočnosti, že je týraná, sa vôbec 
nehovorí. Moje klientky mi hovoria, že veľmi čakali, či takú 
otázku položím, pretože tak mohli prehovoriť. Ak by začala 
žena sama hovoriť o tom, že jej manžel ubližuje, bolo by to 
ako „udanie", ak „len" odpovedá na moju otázku, je to tro
chu iné. Ktovie, koľkí kladú takúto otázku, napr. keď príde 
žena, ktorá má modrinu pod okom. Už nemôže byť viditeľ
nejší znak, že ju zbili, a predsa, koľkí jej dáme tú otázku? 

J . C : Ľudia na to reagujú skôr ako na niečo pikantné než ako na skutočný 

problém. 

E.s.: Alebo sa aj vie, že žena taký problém má, ale myslíme 
si, že je lepšie nespýtať sa. Rozmýšľala som, čím to je, že toľ
kí z nás odborníkov — lekárka, sociálna pracovníčka, psy
chologička — nepoloží ani žene s modrinou pod okom otáz
ku: Kto vám to urobil? Alebo aspoň: Ako sa vám to stalo? Aj 
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som sa viacerých na to pýtala, či sa pýtajú — a odpoveď bo
la: Nie. Najskôr a najčastejšie tá žena príde k lekárovi. A keď 
tam príde opakovane a opakovane, aj pri ďalších ošetreniach 
hovorí, že spadla na schodoch, musí lekárovi či lekárke prísť 
na um aj možnosť, že ju bije manžel. A napriek tomu sa ne
spýtajú a opakovane prijímajú jej verziu. Možno nás k tomu 
vedie náš vlastný strach a slabosť, možno chceme takto ušet
riť ženu nepríjemného rozprávania o tom, čo sa jej stalo. 
Predpokladáme, že keď bude pripravená o tom rozprávať a 
keď bude chcieť o tom hovoriť, tak začne sama, bez toho, 
aby sme sa jej vypytovali. Tak chceme rešpektovať ženu, ušet
riť ju nepríjemného rozprávania, keď (mylne) predpokladá
me, že na to nieje pripravená. A nevieme, neuvedomujeme si, 
že v snahe ušetriť ju (pred rozprávaním), ju v skutočnosti vy
stavujeme ďalšiemu násiliu, umožňujeme, aby jej ďalej ubli
žovali, pretože jej nepomôžeme zverejniť a pomenovať sku
točný základný problém. 

Vo mne stále silnel pocit, že sa na násilie mám opýtať, že 
mám položiť tú otázku (a nielen žene, ktorá má viditeľné 
stopy po fyzickom násilí), že tým ponúkam žene možnosť a 
uľahčujem jej nahlas povedať a zveriť sa, že jej ubližuje naj
bližší človek. Dnes sa pýtam svojich klientiek, čo by poradili 
psychologičke, lekárke, sociálnej pracovníčke, sudcovi/sud-
kyni: majú sa pýtať na násilie, alebo nie? A ony mi odpove
dajú, že mnohokrát čakali na túto otázku a že to už vyzera
lo, že sa ich ten profesionál či profesionálka opýta, a potom 
ako keby sa zľakli a tú otázku im nepoložili. Odpoveď žien 
je: Áno, pýtajte sa na to. 

Takže toto je tiež zmena v mojom prístupe. Až neskôr, 
keď som sa dostala k rôznym zahraničným skúsenostiam a 
odporúčaniam k práci s týranými ženami, som v nich našla 
potvrdenie správnosti takéhoto postupu. V zahraničí (napr. 
v USA, ale aj inde) používa takého zisťovacie otázky vyškole
ný personál, hlavne v zdravotníctve (v záchrannej službe, vše
obecní lekári a. i.) a výsledkom je významný nárast počtu 
odhalených prípadov týraných žien. Myslím si, že je dôležité, 
aby každý zo zapojených profesionálov a profesionálok ve-



3 3 0 p i a t a ž e n a - 4 . č a s ť 

del, ako a akú otázku položiť žene a že ju treba položiť. Že
ny samy skutočne veľmi ťažko naberajú odvahu hovoriť 
o násilí, ktoré na nich páchajú, hovoriť samy od seba, bez 
opýtania. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby to nebol „vý
sluch", ale citlivo a erudovane vedený rozhovor. 

Ďalší rozdiel v prístupe a práci so ženami, obeťami do
máceho násilia je v tom, že sú zasa otázky, ktoré som v mi
nulosti kládla, a dnes už nie,jresp. ich dávam v inom kon
texte a s iným významom. Vychádza to zo zmeny v poníma
ní násilia, ako som ju spomínala. To znamená, že aj dnes sa 
zaoberám interakciou partnerov, hovorím so ženou o tom, 
kedy, v akých situáciách dochádza k násiliu, aké sú signály 
násilného útoku, aké sú jeho spúšťače atď. To všetko je dô
ležité preto, aby som si ja a s mojou pomocou aj ona urobi
la obraz o konkrétnej podobe cyklu násilia v každom jed
notlivom prípade. Tiež hovoríme o tom, čo vedie k zastave
niu, či zníženiu násilia, aké stratégie a techniky používa že
na, aby ochránila seba a deti. To je zasa dôležité vedieť — pre 
ňu, aj pre mňa —, lebo sú to existujúce, účinné metódy 
ochrany, žiaľ, často u nás veľmi dlho jediné, keďže ženu nik
to iný účinne nechráni zvonku. Rozdiel v prístupe a postupe 
spočíva v tom, že teraz toto všetko zisťujem a preberám so 
ženou preto, aby som predčasne nenarušila fungujúcu 
ochranu, ktorú si žena sama vypracovala, aby som ju ne
ohrozila nejakými nevhodnými predčasnými zmenami, ak, 
alebo kým jej nebudem môcť poskytnúť či pomôcť získať iné 
spôsoby ochrany zvonku, za pomoci iných profesionálov, 
alebo aspoň z jej sociálneho okolia. Voľakedy som sa pýtala: 
Čo ste urobili, povedali predtým, než vás manžel udrel? Dnes 
namiesto toho hovorím: Je možné, že ste všeličo povedali, 
možno aj nevhodné, niečo ste urobili alebo neurobili, ale aj 
keby to tak bolo, to nie je dôvod pre to, aby váš manžel rea
goval takto, aby vás udrel, zbil, alebo aby vám nedal peniaze. 
Mohol zo situácie odísť, mohol urobiť mnoho iných vecí a je 
to jeho vec a zodpovednosť, aby svoju zlosť a agresivitu zvlá
dol bez násilia voči vám. Niečo veľmi podobné hovorím aj 
násilníckemu mužovi, ak ku mne do poradne príde. Takýto 
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muž spravidla po prvé svoje násilie popiera alebo bagateli
zuje a po druhé obviňuje zaň svoju manželku, ktorá ho „vy
provokovala alebo niečo zanedbala a podobne". 

Ja síce vyjadrím aj teraz porozumenie pre to, že mu mno
hé veci či prejavy správania jeho manželky môžu vadiť, roz
čuľovať ho a že je úplne normálne, že niekedy cítime zlosť. 
Ale potom veľmi jasne a jednoznačne vyjadrím negatívny 
postoj k násiliu všeobecne, ako aj k jeho násiliu: poviem, že 
nič z toho, o čom sa zmienil, a ani nič iné nie je dôvodom pre 
používanie násilia, pre to, aby svoju manželku udrel, nedal 
jej peniaze alebo použil inú formu násilia voči nej. Rovnako 
odmietam jeho snahy presúvať vinu a zodpovednosť na 
manželku, jeho „prst ukazujúci na manželku" mením, obra
ciam v „jeho palec ukazujúci na neho samého". Ja sama pri
tom aj znázorňujem tieto dve gestá. Ďalej mu hovorím, že 
v tejto fáze sa nebudeme zaoberať prípadnými problémami 
v komunikácii, domácej prevádzke, sexe či starostlivostí 
o deti. Naša spoločná práca na týchto problémoch môže na
sledovať až potom, keď on prevezme svoju výlučnú zodpo
vednosť za svoje násilie, prevezme nielen verbálne, ale aj 
iným svojím správaním a konaním. Teda že bezodkladne, ih
neď a bezpodmienečne prestane s násilím, pričom špecifi
kujem, čo tým konkrétne myslím. Ďalej, že na to, aby on 
sám, aj jeho manželka a ja, sme zistili, či skutočne došlo 
k zmene, či sa skutočne dokáže správať a žiť bez násilia, je 
potrebný čas (ja hovorím aspoň pol roka bez násilia), zahra
ničné odporúčania uvádzajú ako dosť spoľahlivé dva roky. 
Prípadne navrhnem, aby začal individuálny program v tera
pii, ktorá mu to (teda zbaviť sa násilného správania, ale nie
len to) pomôže dosiahnuť. 

Zdôrazňujem tu aj v rozhovore s násilníckym mužom, že 
je nevyhnutné jeho rozhodnutie a ochota k jeho bezpodmie
nečnej zmene (t.j. prestať s násilím). Čiže neakceptujem jeho 
ponuky: „samozrejme, ja som ochotný, ale najprv sa ona mu
sí ku mne vrátiť" (stiahnuť návrh na rozvod, nezdržiavať sa 
po práci v meste, nechodiť k rodičom a pod.). Žiadam jeho 
jednoznačné „áno" a odmietam „áno, ale". 
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Toto je veľká a podstatná zmena v mojom prístupe v prá
ci s prípadmi domáceho násilia oproti minulosti, ako aj roz
diel v porovnaní s prístupom pri iných problémoch v man
želských vzťahoch. 

Mohla by som to zhrnúť. Zmena spočíva v nasledovnom: 

1. externalizácia, pomenovanie, označenie násilia ako nási
lia (a nie napr. jeho označenie ako problému v interakcii 
partnerov); 

2. výlučná zodpovednosť násilníka za násilie a konfrontácia 
násilníka s vlastným násilím (jej explicitné vyjadrenie — 
mnou a podpora násilníka, aby ju uznal a prijal); 

3. odlíšenie porozumenia pre situáciu a iné osobné problé
my násilníka (pozn. pre obeť to platí, samozrejme, v pr
vom rade) a jednoznačne negatívneho postoja k násiliu 
v partnerskom vzťahu; 

4. ponímanie manželského násilia ako Alfa-problému (t.j. 
problému prvého rádu a najväčšieho významu) v manžel
skom vzťahu a ako problému odlišného od iných svojou 
kvalitou, a nie mierou (t.j. násilie nie je „len väčšia hádka, 
konflikt"); 

5. primárnym cieľom je zastavenie násilia, bezpečnosť a 
ochrana obetí (ženy, detí) a z toho je jasné, že tu nemôže 
pôsobiť psychologička a poradňa sama, bez efektívnej 
spolupráce s inými inštitúciami, oprávnenými uskutoč
ňovať aj zásahy, intervencie proti násilníkovi; 

6. terapia a poradenstvo nemôže a nemá nahradiť iné inter
vencie (t.j. psychologická pomoc nie je jediná a nemusí 
byť ani najdôležitejšia, ani postačujúca); 

7. vyhýbanie sa zbytočnej konfrontácii násilníka a obete, vy? 
hýbanie sa mediácii a iným poradenským postupom, kto
rých cieľom je dosiahnuť dohodu partnerov (t.j. dohodu' 
násilníka a jeho obete!). (Pozn.: mediácia je kontraindi-
kovaná, resp. možno ju použiť len výnimočne, pri splnení 
jasne definovaných podmienok a pravidiel); 

8. nie je to neutrálne, ale „strániace" poradenstvo, v ktorom 
vyjadrujem explicitne a jasne, že som na strane týranej 



O násilí páchanom na ženách 333 

ženy, že budem konať v jej záujme (to neznamená na
miesto nej!). 
To sú niektoré zo základných charakteristík odlišujúcich 

moje súčasné poradenské a/alebo terapeutické postupy 
v práci s týranými ženami a násilníckymi mužmi oproti mi
nulým. Veľmi podobne ich opisujú aj v zahraničnej literatú
re. Na mnohé z týchto vecí som prichádzala postupne, hlav
ne keď som uvažovala, prečo „niečo nefunguje" v poraden
skom/terapeutickom procese, prečo násilie neprestáva alebo 
prečo sa objavuje znovu. U nás sa zatiaľ stretávam s negatív
nymi reakciami v odborných kruhoch na takéto zmeny a od
lišnosti, napr. odmieta sa potreba nejakých odlišných postu
pov v prípadoch domáceho násilia (pretože „násilie nie je 
žiaden špeciálny, odlišný problém"), zotrváva sa na „inter
akčnom" ponímaní partnerského násilia (teda sa predpokla
dá účasť a podiel oboch — násilníka aj obete — pri vzniku, 
udržiavaní a odstraňovaní násilia, a tiež akési striedanie rolí 
násilníka a obete medzi mužom a ženou). Veľmi veľa som 
uvažovala a stále uvažujem o tom, čo násilnícki muži, ale 
zďaleka nie len oni, ale často aj muži profesionáli a dokonca 
aj ženy — profesionálky, vrátane psychologičiek, vnímajú 
ako provokovanie či podiel obete na násilí. Pokiaľ ide o pro
fesionálov u nás, je zarážajúce, že ešte aj dnes vôbec pripúš
ťajú nejaký podiel obete na násilí, ktoré na nej bolo spácha
né. Určite to súvisí s neinformovanosťou, nedostatočnou 
úrovňou poznania v tejto oblasti, predovšetkým s ustrnutím 
v psychologizujúcich koncepciách násilia páchaného na že
nách, ktoré nezahŕňajú jeho kultúrno-historickú a spolo
čenskú rovinu, s malou senzitívnosťou na násilie, ľudskou aj 
profesionálnou, a v konečnom dôsledku to súvisí s pretrvá
vajúcimi rodovými stereotypmi aj v psychológii, od teórie a 
výskumu po klinickú a poradenskú prax. To isté platí pre iné 
odbory a profesie. Čo vnímajú násilnícki manželia ako pro
vokácie zo strany svojich manželiek? Čo ich — ako to tvrdia 
— „oprávňuje" použiť násilie voči manželke? Lebo oni sami 
— a sociálne okolie, vrátane rôznych profesionálov a oficiál
nych autorít, ich v tom podporuje — nepripúšťajú, že príči-
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na a dôvody môžu byť v nich samých a v spoločnosti. Násil
nícki muži uvádzajú neuveriteľne širokú paletu správania, 
prejavov a vlastností žien, ktorými — podľa nich — vyvoláva
jú ich násilnícke správanie. A, žiaľ, mnohokrát týchto mužov 
podporuje aj okolie, vrátane profesionálov, ak uvažujú rov
nakým spôsobom. Uvažovanie a argumentovanie, že obeť 
sama zapríčinila násilie, je typické pre agresorov všeobec
ne. Tí majú tendenciu pri spätnom popisovaní násilných 
udalostí posúval: reťazec správania obete a násilníka vždy 
o jedno „ohnivko" dozadu. Tak, aby sa ich násilné správanie 
javilo a mohlo byť interpretované (a ospravedlňované!) tým, 
že išlo „len" o reakciu, o reaktívnu, a nie proaktívnu agresiu. 
Také sú zistenia z rôznych výskumov v sociálnej psychológii, 
ale potvrdzujú to empirické poznatky aj naše poradenské 
skúsenosti. Väčšinu toho, čo násilnícki muži opisujú ako 
provokujúce správanie ich manželiek, možno hodnotiť ako 
samo osebe neutrálne správanie (ba aj pozitívne). Dôležité, 
podstatné nieje len samotné správanie ženy, ale jeho kontext 
(zahrňujúci vzťah, rodinu, komunitu, celú spoločnosť s jej 
kultúrou), ako aj významy a zámery, ktoré tomuto správaniu 
pripisuje násilník. 

Sociálnopsychologické výskumy tiež zistili väčšiu poho
tovosť a náchylnosť agresívnych ľudí vnímať neutrálne sprá
vanie potencionálnej obete ako nevhodné a negatívne, ako aj 
ich tendenciu reagovať na takto percipované a interpretova
né správanie agresívne. Ale tieto zistenia a poznatky nevysti
hujú úplne problém násilia, hlavne ak hovoríme o násilí mu
ža voči žene a navyše intímneho partnera, manžela voči part
nerke, manželke. 

Myslím, že kľúčový je tu ďalší moment. Ak muž, násilníc
ky muž, vníma a hodnotí nejaké správanie ženy ako negatív
ne (t.j. ako provokáciu), v ďalšom kroku sa rozhoduje, volí 
násilné správanie a koná. Jeho rozhodovanie sa vzťahuje nie
len k momentálnej, aktuálnej situácii, ale aj k jej celkovému 
kontextu (interpersonálnemu, párovému, ale aj celospolo
čenskému a kultúrno-historickému). Podstatnou súčasťou 
kognitívneho systému násilníckeho muža je presvedčenie, že 
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on je oprávnený posudzovať vhodnosť alebo nevhodnosť že
ninho správania (pričom jeho očakávania týkajúce sa rolové-
ho správania muža a ženy sú veľmi tradicionalistické), a ďal
šie presvedčenie, že ak sa žena správa nevhodne, jej muž ju 
môže/má potrestať, aj zbiť. Alebo miernejšie, že ak žena pro
vokuje, ak „to preženie", ak neberie ohľad na náladu, tempe-
ramentové zvláštnosti a pod. muža, potom má muž právo ne-
ovládnuť sa až do tej miery, že použije násilie. Takéto uvažo
vanie zahŕňa implicitný odkaz pre ženu: Takéto tvoje nezod
povedné (necitlivé, neženské) správanie môže vyprovokovať 
nevinného muža až k tomu, že ti ublíži. Ako správna žena a 
dobrá manželka máš poznať svojho manžela, jeho dobré aj 
zlé stránky, aj jeho medze a máš dbať, aby si rešpektovala jeho 
medze a neprekračovala ich. Ty si zodpovedná, že si muža vy
provokovala k násiliu, a nie on, že sa dopustil násilia. Ty si 
zodpovedná za stráženie nielen svojich, ale aj jeho vnútor
ných medzí (hraníc tolerancie). Správna manželka vie, ako 
jednať a zaobchádzať so svojím manželom tak, aby ani v kon
fliktných situáciách nemusel použiť voči nej násilie. 

Ešte k tomu, čo môže byť a býva označované ako provo
kujúce správanie žien. Býva to napr., že žena veľa hovorí, že 
kričí, nadáva, uráža muža, donekonečna opakuje nejakú po
žiadavku či otázku a pod. Alebo naopak, že žena „provoka
tívne" mlčí, neodpovedá, odmieta niečo urobiť, odmieta sex 
a pod. Môže to byť teda — na úrovni prejavovaného správa
nia — nadbytok, alebo chýbanie, nedostatok nejakého sprá
vania ženy. V každom prípade ide o rozdiel, odchýlku od 
očakávaní muža, týkajúcich sa správania a prežívania ženy a 
manželky všeobecne, ako aj konkrétne jeho manželky. Práve 
v dôsledku predstáv poznačených rodovými stereotypmi a 
v dôsledku očakávaní mužov týkajúcich sa rolového správa
nia ich manželiek môže byť ako provokujúce správanie, pro-
vokovanie označené akékoľvek správanie žien. Svojich násil
níckych partnerov „provokovali" moje klientky tým, že boli 
ticho, aj tým, že hovorili. 

Muži a často aj profesionáli a profesionálky hovoria, že 
ženy používajú jemnejšie a zákernejšie spôsoby, formy nási-
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lia voči mužom, hlavne verbálne. Sú verbálne zdatnejšie a 
pohotovejšie a túto svoju silu, prevahu využívajú a zneužíva
jú v komunikácii s mužmi. A preto musia muži — vlastne na 
svoju obranu — použiť niekedy fyzické násilie, ak sa nedoká
žu účinne brániť verbálne. 

Nazdávam sa, že toto môže platiť pre dve skupiny man
želstiev. Po prvé, pre tých dva až päť percent prípadov do
máceho násilia, kde je muž týraný svojou manželkou (a nie
ktorí, brániac sa, svoje týrajúce manželky fyzicky napadnú). 
Po druhé, provokovanie sa môže vyskytnúť v manželstvách, 
v ktorých nejde o týranie, pretože obaja partneri disponujú 
približne rovnakou celkovou mocou vo vzťahu (moc každé
ho z partnerov zahŕňa viaceré zložky a verbálna prevaha že
ny je vyrovnávaná, vyvažovaná inou prevahou na strane mu
ža). Obaja partneri, muž aj žena, môžu a aj vyjadrujú svoje 
názory, pocity, potreby, očakávania a pod. a niekedy pritom 
použijú „neférové" prostriedky. Ani jeden z nich nedisponu
je totalitnou mocou a nezneužíva svoju moc na úplné ovlád
nutie a podriadenie partnerky/partnera. 

Ale neplatí to pre manželstvá, v ktorých manžel týra svo
ju manželku. Týrané ženy nemôžu cítiť a konať slobodne, 
nemôžu prejaviť to, čo skutočne cítia, čo si želajú a čo nie, 
nemôžu sa správať a konať podľa vlastnej vôle. Trvalo, ce
lé dlhé roky musia popierať samy seba, konať s ohľadom a 
podľa potrieb a rozhodnutí násilníckeho partnera. Ich násil
nícky partner disponuje totalitnou mocou, ovláda a kontro
luje všetko, čo sa v ich manželstve deje. Už najmenšiu snahu 
ženy prejaviť nejaký svoj pocit, želanie, označuje jej násilníc
ky partner ako provokovanie. Takto je provokovaním všetko 
odlišné, všetko, čo sa nezhoduje s pocitmi a očakávaniami 
muža. A „provokovaním" je aj občasné, výnimočné prejave
nie skutočného strachu či zlosti, ktoré žena cíti. Môže sa to 
stať napr. vtedy, keď už žena nevládze znášať narastajúce na
pätie vo vzťahu, a toto jej správanie „spustí" násilný útok jej 
manžela, ku ktorému sa už „schyľovalo". Žena sa v pod
mienkach zneužívajúceho vzťahu naučila takto „spustiť" a 
prípadne urýchliť akútny násilný útok. Po ňom totiž nastú-
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pi tretia, najpokojnejšia fáza cyklu týrania, v ktorej si týraná. 
žena môže trochu oddýchnuť a zotaviť sa. V tejto fáze je vo 
vzťahu prítomné najmenšie napätie, žene hrozí najmenšie 
násilie zo strany partnera, dokonca sa tu môžu objaviť pozi
tívne partnerove prejavy. 

Môžem to teda zhrnúť: ako provokovanie, ako podiel že
ny na viktimizácii, na zodpovednosti za násilie na nej spá
chané, môžu označiť a aj označujú násilnícki muži, aj zapo
jení profesionáli/profesionálky, akékoľvek správanie, aký
koľvek prejav týranej ženy. Samotné správanie týranej ženy 
nie je, alebo je len veľmi málo, dôležité. Dôležité je, kto jej 
správanie popisuje, posudzuje, interpretuje (t.j. násilnícky 
muž, necitlivý a neinformovaný profesionál alebo profesio
nálka) a v akom kontexte tak robí (muž v kontexte zneuží
vajúceho vzťahu, negatívneho kognitívneho zamerania a 
kognitívneho systému poznačeného rodovými stereotypmi, 
profesionáli/profesionálky v kontexte zohľadňujúcom len 
intra- a interindividuálne, ale nie spoločenské a kultúr-
no-historické aspekty násilia voči žene). Takto dochádza 
k obviňovaniu obetí a sekundárnej viktimizácii týraných 
žien. Týraným ženám namiesto poskytnutia účinnej pomoci 
druhýkrát ubližujú. 

J . C . : Ako vnímajú násilníka a tento zneužívajúci vzťah týrané ženy? 

E. S.: Dôležité je vedieť, že kognitívny systém týranej ženy je 
zmenený, zmenená je sebapercepcia aj vnímanie násilníka. 
Týraná žena percipuje, vníma a posudzuje (seba, svojho ná
silného partnera a vzťah aj svoje okolie) ináč, odlišne než ľu
dia, ktorí nežijú v zneužívajúcom vzťahu. Mali by to vedieť 
predovšetkým príslušníci všetkých zapojených profesií, ale 
tieto informácie veľmi pomáhajú aj týraným ženám — po
rozumieť vlastnej situácii, samým sebe. Na rozdiel od už 
zmienenej „negatívnej tendencie" u násilníckeho muža je 
u týranej ženy tendencia opačnej valencie, pozitívna. Ako to 
konkrétne funguje: Týraná žena vníma ako pozitívne už aj 
neutrálne prejavy a správanie muža, ako aj neprítomnosť 
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alebo zníženie (miery a/alebo frekvencie) jeho negatívneho 
správania. To znamená, ako úľavu a pozitívne vníma a pre
žíva týraná žena už to, ak je mužovho násilia menej, je menej 
časté alebo ak určitý, aj krátky čas nie je prítomné, chýba. 
Ďalej majú týrané ženy tendenciu skôr podhodnocovat', než 
nadhodnocovať mužovo násilie, dokonca muža ospravedl
ňovať a obviňovať seba. Veľmi často hovoria: Nebije ma až 
tak často, fyzicky mi neubližuje, nejaké peniaze mi dá, ka
maráti ho nazlostili, mal vypité, nemala som mu nič hovoriť 
atď. 

J. C : Ako násilie v rodine vplýva na deti, dievčatá a chlapcov? 

E. S.: Týranie a zneužívanie detí v rodine má odlišný vplyv na 
chlapcov a dievčatá. Netýka sa to len detí, ktoré sú priamo 
obeťami násilia, ale aj detí, ktoré sú svedkami násilia pácha
ného na žene v rodine a ktoré rovnako ako zahraniční od
borníci považujem aj ja za týrané. Dnes už vieme, že násilie 
v rodine nieje spravidla jednorazovou udalosťou, ale sa opa
kuje, trvá dlhý čas a časom sa stupňuje. Matky aj ich deti, 
ktoré v týchto rodinách žijú, sú vystavené opakovane a dlho
dobo traumatickému stresu. Traumatické zážitky súvisiace 
s násilím páchaným otcom dieťaťa na jeho matke alebo aj na 
dieťati samom veľmi významne ovplyvňujú osobnostný vý
vin dieťaťa aj jeho interakcie s okolím. U dievčat z násilníc
kych rodín je pravdepodobnejšie, že dôjde k identifikácii 
s obeťou, k internalizácii, ich reakcie odrážajú „ženské" spô
soby správania, submisívne a/alebo pasívne. Proces identifi
kácie u chlapcov z takýchto rodín prebieha akoby na zákla
de „negatívu" — nie som matka, nie som obeť. Dochádza 
k identifikácii s agresorom, k externalizácii, reakcie odráža
jú „mužské" spôsoby správania. Môže to byť napr. agresívne, 
dominantné správanie, aj ubližovanie iným. Vlastným nási
lím voči niekomu inému sa dištancuje od seba ako obete, 
odovzdáva vlastnú traumu inej, ďalšej obeti. To všetko, 
samozrejme, neplatí stopercentne. Nádejné sú výsledky za
hraničných štúdií, ktoré ukazujú, že zvrátiť tieto vývinové 
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tendencie u detí z násilníckych rodín môže nejaký pozitívny 
vzťah dieťaťa s niekým z rodiny alebo okolia, prípadne ab
solvovanie terapie v priebehu detstva či dospievania. 

Toto je tiež výzva pre psychológov a terapeutov, aby veno
vali pozornosť a starostlivosť deťom z násilníckych rodín, a 
pomáhali tak prerušiť prenos násilia na ďalšie generácie. Vý
skumy v zahraničí tiež ukazujú na význam a úlohu dvoch 
faktorov v detstve násilníckych mužov. Je to po prvé absen
cia pozitívnej skúsenosti s otcom, a to buď je otec neprí
tomný alebo málo prítomný (pričom nemusí byť násilnícky), 
alebo je otec násilník. Po druhé, otec je extrémne patriar
chálnym vzorom. Ak chlapec nemá k dispozícii žiaden pozi
tívny mužský vzor, zohrávajú vo vývine jeho identity pod
statnú úlohu mimorodinné normy týkajúce sa mužskosti a 
mužného správania. A tie sú poznačené a deformované ro
dovými stereotypmi. Ak je otec násilník, bráni chlapcovi po
znať inú osobu, muža, ktorý by mohol byť pozitívnym iden
tifikačným modelom. Súčasne sa chlapec učí, že násilie pá
chané na žene je normálne, že páchať násilie na ženách pat
rí k mužskej identite. Ak je otec silná patriarchálna „hlava" 
rodiny, dominuje v nej, vládne absolútnou mocou, je teda 
prostredníctvom svojej moci a autority mimoriadne silne 
prítomný v rodine. V tomto prípade otec nemusí používať 
fyzické násilie, ale v každom prípade udržiava manželku 
v podriadenej pozícii. V takejto rodine je strnulá hierarchic
ká štruktúra s jedinou autoritou — mužom, otcom. Takže 
tam, kde je otec prítomný v rodine a je násilníkom alebo ná
silnou „hlavou" rodiny, sa vo vývine chlapca stáva problema
tickou jeho emocionálna väzba k matke a závislosť na nej. Je 
normálne a bežné, že je dieťa pripútané k svojej matke a zá
vislé od nej, najviac v ranom detstve. Pre chlapca z násilníc
kej rodiny je táto detská závislosť konfliktom a dilemou vo 
vývine identity, pretože je závislý od moci (matky, ženy), kto
rá nesmie byť mocou. 

Mnohí profesionáli, psychológovia a terapeuti, odmieta
jú označovať násilie a pomenúvať to, čoho sa násilník do
púšťa na svojej manželke alebo partnerke, násilím a týraním. 
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Označenie páchateľa násilia ako násilníka podľa nich zna
mená obviňovanie a vyvolávanie pocitov viny (v páchateľovi, 
násilníkovi). To je podľa nich nevhodné, pretože poradca, te
rapeut nemá hodnotiť a obviňovať, má zachovávať neutra
litu. Ďalej tvrdia, že označovanie násilia a násilníka nemoti
vuje, ale naopak blokuje násilníkov, ktorí potom nechcú 
spolupracovať. Takéto tvrdenia vlastne obsahujú predpo
klad, že nebyť externalizácie, zverejnenia a označenia násilia 
a násilníka, násilník by bol ochotný spolupracovať, t. j . sna
žiť sa v rámci terapie o zmenu, najmä o zastavenie násilia. Čo 
nie je pravda, aspoň nie vo väčšine prípadov, ako to doku
mentujú zahraničné štúdie, ale aj naše praktické skúsenosti. 
Na podporu takéhoto prístupu sa argumentuje niekoľkými 
výnimočnými prípadmi násilníkov ochotných k zmene (za
staveniu násilia) a skutočne sa o to snažiacich, ktorí však 
tvoria práve tú maličkú skupinu dvoch percent z celkového 
počtu násilníkov. Bežný a u nás prevládajúci postoj profe
sionálov, poradcov a terapeutov teda je, že najprv je potreb
né pracovať s násilníkom terapeuticky, teda skôr, než sa voči 
nemu urobia nejaké represívne zásahy. Predpokladá sa, že 
výsledkom terapie okrem iného bude aj ukončenie násilia a 
že k zastaveniu násilia je potrebná spolupráca oboch partne
rov, nielen násilníka. Súvisí to s tým, čo som už spomenula, 
že sa po prvé násilie chápe ako problém párovej interakcie, 
vzťahu, ako symptóm zle fungujúcej rodiny a po druhé sa 
spochybňuje ponímanie násilia ako nerovnováhy moci a 
zneužívania moci mužom. Tvrdí sa, že v skutočnosti v žiad
nom vzťahu neexistuje úplná rovnováha moci, že v každom 
vzťahu je nerovnováha a prevaha jedného z partnerov. A že 
k využitiu/zneužitiu moci dochádza vlastne veľmi často, vo 
väčšine vzťahov (muž voči žene a naopak, rodič voči dieťaťu 
a podobne). Niekde je to mierne, v iných vzťahoch častejšie 
a výraznejšie a niekedy to môže, s prispením oboch partne
rov, prerásť až do týrania. Ženy používajú skôr verbálne, 
„jemnejšie", t.j. „ženské" formy násilia, a muži skôr never
bálne, t.j. „mužské" formy, vrátane fyzického násilia. Preto je 
terapeuticky nevhodné, nesprávne (a nespravodlivé voči jed-
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nemu z partnerov, mužovi, ktorý používa viditeľnejšie, zjav-
nejšie formy násilia, kým žena skrytejšie, menej nápadné) 
označovať za zodpovedného len jedného z partnerov, muža, 
označovať ho ako násilníka a zvlášť zdôrazňovať násilie ako 
problém (pretože je len súčasťou celého komplexu problé
mov v partnerskom vzťahu a spolužití, resp. v celej rodine). 

Skutočne som presvedčená, že psychologické ponímanie 
násilia a takýto psychologizujúci prístup pri jeho vysvetľova
ní a zvládaní je nedostačujúci a nevhodný. Hovorí sa, že spo
ločnosť je taká silná, aká silná je jej najslabšia časť, resp. čas
ti. Tak aj násilie v rodine, násilie mužov páchané na ich 
manželkách a deťoch, je dôležité chápať ako problém spo
ločenský a politický, vyplývajúci z neschopnosti patriarchál
nej spoločnosti chrániť týchto svojich najslabších členov, že
ny a deti, minulé, súčasné a budúce obete. Pokiaľ sa toto vše
obecné poznanie o násilí v rodine a násilí voči ženám a jeho 
zdrojoch nepremietne a neintegruje do teórie a výskumu 
v psychológii aj do psychologickej praxe (psychologického 
poradenstva, psychoterapie a rodinnej terapie), nebude psy
chologická pomoc ženám — obetiam násilia v intímnych 
vzťahoch dostatočne primeraná a účinná. 

Úzko psychologický prístup nevidí celú hĺbku násilia vo
či žene v partnerskom vzťahu a jeho dôsledkov pre ňu. Spo
ločná práca s manželským párom či celou rodinou môže 
mať nepriaznivé účinky na obeť násilia. Zapojenie oboch 
partnerov (muža aj ženy) či celej rodiny do terapie vlastne 
naznačuje, že na násilí majú svoj podiel obaja/všetci a že 
obaja/všetci, nielen páchateľ, majú svoj diel zodpovedností 
— na vzniku, udržiavaní aj odstránení násilia. Dôsledkom ta
kéhoto zdanlivo rovnocenného a neutrálneho prístupu je 
v skutočnosti prisúdenie viny a zodpovednosti aj obeti, ä te
da prebratie, akceptovanie a uplatňovanie násilníkovej „ver
zie príbehu". Zdanlivo rovnocenný prístup v terapii a pora
denstve takto v skutočnosti zachováva nerovnováhu a ne
rovnosť ženy a muža v ich vzťahu, udržiava status quo. Prí
stup, ktorý v práci s týranými ženami a ich násilníckymi 
partnermi vychádza z „delenej" zodpovednosti oboch, v sku-
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točnosti presúva zodpovednosť a prevracia roly obete a ná
silníka. Aby nebol poškodený páchateľ, aby sa mu neublíži
lo, ubližuje sa druhýkrát obeti, žene. V pozadí týchto úvah je 
otázka a zásada profesionálnej neutrality, o ktorej som sa už 
zmienila. Neutralita je jednou zo základných zásad rôznych 
terapeutických prístupov. V súčasnosti je veľmi spochybňo
vaná, pokiaľ ide o prácu s obeťami násilia. Myslím, že pod
statu vystihla Judith L. Herman rozlíšením terapeutickej a 
morálnej neutrality (in: Trauma a uzdravenie. Aspekt 2001, 
preklad Jana Juráňová, s. 187). Podľa nej „,neutrálny' zname
ná, že terapeut alebo terapeutka nezaujme pri pacientkiných alebo 
pacientových vnútorných konfliktoch nijaké stanovisko a nepokúsi 
sa tak ovplyvniť životné rozhodnutia pacientky alebo pacienta". 
Terapeutická neutralita je základným princípom každej psy
choterapie a má mimoriadny význam aj v terapii traumati
zovaných ľudí, vrátane obetí domáceho násilia. 

Odborná neutralita však nie je to isté ako neutralita mo
rálna. „Práca s traumatizovanými ľuďmi si od terapeuta vyžaduje, 
aby zaujal morálne stanovisko." (Tamže, s. 188.) 

V sociálnom konflikte, napr. interpersonálnom konflikte 
dvoch osôb, disponuje každá zo zúčastnených strán približ
ne rovnakou mocou, silou (nerovnaké, až protikladné sú ich 
ciele, očakávania). Ale ak jeden z partnerov disponuje abso
lútnou, totálnou mocou, už nejde o konflikt, ale o násilie. 
Kde je násilie a teror, nie je konflikt. Preto je nevhodné a 
chybné označovať partnerské násilie ako konflikt a ako 
problém v partnerskej interakcii a komunikácii. A preto je 
nevhodné a chybné zachovávať neutralitu a nevyjadriť nega
tívny postoj voči násiliu páchanému na ženách v intímnych 
vzťahoch. Preto je potrebné a žiaduce aj v rámci poradenstva 
a/alebo terapie označiť násilie ako násilie. V zneužívajúcich 
vzťahoch muž pácha násilie, týra a zneužíva ženu. Táto sku
točnosť, ktorá sa deje, reálne násilné správanie muža a týra
nie ženy, je zastretá mlčaním, je rodinným tajomstvom (kto
ré rodina chráni). Ak ho neodhalíme ani v terapii, zúčastňu
jeme sa na ochrane a udržiavaní tohto rodinného tajomstva 
a umožňujeme a nepriamo podporujeme pretrvávanie reáli-
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ty, ktorú tajomstvo a mlčanie zahaľuje — umožňujeme pá
chať ďalšie násilie a ďalej ubližovať. „Nevidím zlo, nepočujem 
zlo, nehovorím o zle, nemyslím na zlo" — to sú charakteristiky 
ľudí, ktorí sú súčasťou traumatických systémov (Bentovim, 
A.: Týraní a sexuálni zneužívaní v rodinách. Grada Publishing 
1998, s. 18). 

Základnou črtou nových prístupov v terapeutickej práci 
s traumatizovanými ľuďmi, vrátane týraných žien, aj v práci 
s násilníckymi mužmi a rodinami zahŕňajúcimi násilie je 
prelomenie tabu mlčania, označenie a zverejnenie násilia 
(externalizácia) a konfrontácia násilníka s vlastnými násilím 
(to neznamená konfrontáciu s obeťou násilia!). 

V tejto súvislosti sa znovu vynára otázka a problém viny, 
zodpovednosti a trestu za s/páchané násilie. Označenie nási
lia/týrania násilím/týraním a násilníka násilníkom nie je len 
označením vinníka, „prisúdením" viny a „pridelením" zod
povednosti. Je to aj výzva (pre násilníka) k uznaniu viny a ak
ceptovaniu zodpovednosti (slovami, ale hlavne skutkami). 
Skutočnosť (v zahraničí dokumentovaná číslami, u nás len 
našou ľudskou a profesionálnou skúsenosťou) je, žiaľ, taká, 
že len výnimočne je násilník/manžel (a otec) ochotný uznať 
a prijať svoju zodpovednosť za násilie páchané na manželke 
(a/alebo deťoch). 

Nazdávam sa, že ochota uznať a akceptovať svoju zodpo
vednosť v súvislosti s násilím v rodine, zvlášť násilím pácha
ným mužmi na ženách v intímnych vzťahoch, sa netýka len 
páchateľov, ale aj všetkých zapojených profesionálov. V ko
nečnom dôsledku sa to týka každého z nás, každého člove
ka, ktorý tu žije a o tomto probléme vie, ale ho „nevidí, ne
počuje, nehovorí a nerozmýšľa o ňom". Ostanem však len 
pri nás profesionáloch. Ak profesionál nekoná to, čo môže a 
čo má proti násiliu iných urobiť, v skutočnosti umožňuje a 
podporuje násilie (čo je tiež násilie, pozri A. Mindel: Sitting in 
the Fire. Lao Tse Press, Portland 1995). Páchateľ by mo
hol/mal sám od seba cítiť vinu a uznať zodpovednosť za spá
chané násilie. Ale vieme, že je to úplne naopak, že pre násil
níkov je charakteristické, že sa necítia vinní (namiesto seba 
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obviňujú obeť) a odmietajú zodpovednosť! (zodpovednou za 
násilie robia obeť). Rovnako aj zapojený profesionál alebo 
profesionálka by mohli cítiť zodpovednosť (a vinu?) za nási
lie páchané inými a umožňované spoločnosťou, jej štruktú
rami a profesionálmi a profesionálkami, ktorí/ktoré v nich 
pracujú (t.j. aj ním/ňou samým/samou). Táto paralela má 
ešte pokračovanie. Páchateľ v snahe popierať násilie (tým, že 
ho odmieta označiť ako násilie), odmietať vinu a prijať zod
povednosť zaň obviňuje nielen obeť, ale aj všetkých ľudí, vrá
tane profesionálov, ktorí sú alebo by mohli byť na jej strane 
a ktorí jej pomáhajú alebo chcú pomôcť. „Prvou obrannou lí
niou páchateľa je tajomstvo a mlčanie. Ak zlyhá utajovanie, pácha
teľ zaútočí na dôveryhodnosť svojej obete." (Hermann, cit. dielo, 
s. 22.) Niečo veľmi podobné funguje aj medzi profesionálmi 
samými. Niektorí nielenže spochybňujú (podobne ako pá
chatelia násilia) existenciu a/alebo rozsah a závažnosť javu 
násilia páchaného na ženách, spochybňujú vierohodnosť 
žien (a detí), obetí násilia, ale spochybňujú aj klinikov a vý
skumníkov. „Klinických lekárov, ktorí pridlho a priveľmi podrob
ne počúvali traumatizovaných ľudí, kolegovia často upodozrievajú, 
že ich tento kontakt poznačil. Výskumníci, ktorí pri práci v tejto ob
lasti narúšajú konvencie, sa často dostávajú do profesionálnej izolá
cie." (Tamže, s. 23.) Zmienila som sa už o tom, že som sa aj 
ja stretla a stretávam s takýmito reakciami. Vedú ma k ešte 
väčšej snahe spoznať a pochopiť problémy a príbehy týra
ných žien aj jav násilia páchaného na ženách. A tiež k snahe 
hľadať spôsoby, ako účinne pomáhať týraným ženám a ako 
účinne konať proti násiliu páchanom na ženách v našich 
podmienkach. Ale spomínam si aj na svoje silné pochybnos
ti a neistotu, profesionálnu aj ľudskú, keď som sa sama seba 
pýtala, či nie je chyba vo mne, či nie ja som čudná, keď ostat
ní (kolegyne, kolegovia) chápu tento problém úplne odlišne 
a odmietajú moje „videnie" a navrhované postupy a aktivity. 
Veľmi silné a ťažké to bolo hlavne vtedy, keď som bola fak
ticky izolovaná, keď som nemala žiaden osobný kontakt 
s nikým na Slovensku, kto by uvažoval podobne, a keď som 
nemala žiadne poznatky ani z literatúry o tom, že aj toto je 
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súčasť celosvetového procesu a skúsenosť presahujúca hra
nice. 

Už samotnú snahu podnietiť záujem, zamerať pozornosť 
na problém a jav násilia páchaného na ženách v partner
ských vzťahoch niektorí a niektoré vnímajú a posudzujú ako 
nadmernú a neadekvátnu snahu, ako nenáležité vyťahova
nie, vyzdvihovanie jedného problému spomedzi množstva 
iných, rovnako dôležitých a naliehavých. 

Snahu hovoriť na verejnosti aj medzi profesionálmi o ná
silí páchanom na ženách, o týraných ženách hodnotia ako 
dôsledok práce s týranými ženami, ako „zástupnú" (vicario-
us) traumatizáciu pomáhajúcej profesionálky. 

Samozrejme, aj pri poradenskej a terapeutickej práci s tý
ranými ženami, podobne ako pri práci s inými obeťami ná
silia existuje riziko zástupnej traumatizácie. Je dôležité, aby 
to terapeutky a terapeuti vedeli a aby sa starali aj o seba. 

Ale to, že v procese práce s týranými ženami môže dôjsť 
k spomínanej zástupnej traumatizácii, nie je a nesmie byť 
dôvodom na spochybňovanie alebo odmietanie samotného 
problému násilia páchaného na ženách a týrania žien, ani 
snahy upozorňovať naň, spoznávať, analyzovať ho a konať 
proti nemu. 

Dosť mi pomohlo, keď som sa dozvedela, že aj iné a iní sa 
cítili ako obete, vinní a bezmocní, izolovaní, že aj iní boli 
spochybňovaní, obviňovaní, nepochopení a skutočne izolo
vaní. Bolo a je to ľahšie znášať a nestratiť nádej, pocit a pre
svedčenie, že sa ma to týka, a energiu niečo robiť, keď viem, 
že to nie je (alebo nielen) môj problém, ale že aj toto je sú
časť, jeden z aspektov prítomnosti javu násilia páchaného na 
ženách v našej spoločnosti (a v ľudskom spoločenstve vô
bec). Dnes viac než kedykoľvek v minulosti je mi jasné, že ne
môžem a nechcem byť nezúčastnenou, bokom stojacou a 
neutrálnou odborníčkou zaujímajúcou sa len o psychologic
ké aspekty problému domáceho násilia a len o psychologic
kú prácu s partnermi a rodinami, ktorých vzťahy zahŕňajú 
násilie. Symbolické otvorenie dverí na mojej konzultačnej 
miestnosti mi umožnilo prekročiť prah, hranice vlastnej 
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profesie a odboru a nájsť iné ženy iných profesií s rovnako 
intenzívnym záujmom upozorniť na jav násilia páchaného 
na ženách v našich rodinách a našej spoločnosti a s rovna
kou snahou začať proti násiliu na ženách aktívne konať aj 
v našej krajine. 

Ešte sa vrátim k tomu, čo v mužoch vyvoláva napätie a ta
kú mieru agresivity, alebo čo vnímajú ako provokovanie, a 
o tom, ako všetku tú hrôzu, v ktorej žijú, vnímajú týrané že-

Bitá alebo inak týraná žena už aj neprítomnosť zlého, 
čiže násilia, vníma ako niečo pozitívne. A tiež, že neutrálne 
správanie vníma ako láskavé správanie. Okrem toho, ako ke
by tá žena žila s dvoma mužmi. Jeden ju hladká a druhý jej 
ubližuje a keď sa to neustále strieda, tak to žena nemôže 
zvládnuť ani fyziologicky, ani emocionálne. A ak sa to stále 
opakuje, dôsledkom sú jej psychické a somatické ťažkosti. 

To, čo vníma muž ako provokáciu a ako negatívne, súvisí 
s rozličnými očakávaniami, napríklad s očakávaním, ako sa 
žena má alebo nemá správať, napr., že žena nemá mať po
sledné slovo. Potom som rozmýšľala aj nad tým, nakoľko aj 
my ako psychológovia — alebo muži psychológovia — utvr
dzujeme muža v jeho očakávaniach a potvrdzujeme tie 
stereotypy, že si žena za to môže, prípadne že je vecou ženy, 
aby ustriehla aj „medze" a hranicu tolerancie muža. Ale: kaž
dý by si mal kontrolovať svoje medze. Aj u policajtov je bež
ná odpoveď na tento problém: Vy ste mali vedieť, kedy treba 
prestať. Tým vlastne hovorí: keď žena hovorí ďalej, provoku
je. Neviem, nakoľko to vyjadruje obraz pôsobenia profesio
nálov všeobecne, ale myslím si, že je to časté. 

Takže zmena môjho postoja k problematike domáceho 
násilia spočíva napr. v tom, že aj keď viem, že nejaký impulz 
môže spôsobiť nejaké správanie, zastávam názor, že síce áno, 
môže, ale nielen žena má vedieť, že má muža, ktorý má sklo
ny k agresivite, ale v prvom rade to má o sebe vedieť ten muž. 
A teda nie on má ukazovať na ňu, aby ona už druhý raz ne
hovorila to, čo jeho rozčuľuje, ale on si má uvedomiť, že keď 
jeho žena hovorí niečo, čo ho rozčuľuje, tak má urobiť niečo, 
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aby predišiel vlastnému agresívnemu konaniu. Svoje hrani
ce, medze si má strážiť on sám a ak to nedokáže, mal by vy
hľadať odborníka, aby mu v tom pomohol, aby to dokázal. 
Sú výnimočné prípady mužov, ktorí prišli do poradne s tým, 
že takto „vyleteli". Títo muži prišli s tým, čo je vlastne žia
duce aj v terapii: Prevzali svoju zodpovednosť a chceli radu, 
čo majú robiť, aby to nabudúce dokázali zvládnuť. Ale to je 
výnimočné. 

J . C : Čo mu povieš, ako to má zvládnuť, aký je základný postup? 

E.S.: Sú rôzne postupy na zvládanie hnevu, používajúce 
techniku time-out (prestávky). Muž sa učí rozpoznať svoj 
hnev (fyziologické kľúče) a rozpoznať aj to, čo v ňom vyvo
láva agresivitu (situačné kľúče), a potom sa na niekoľkých 
skupinových sedeniach naučí zvládnuť hnev. V zahraničí 
existuje viacero takýchto programov pre násilných mužov. 
Niekde sa používajú ako alternatívne postihy pre páchateľov, 
čiže ak sa násilník zúčastní takéhoto programu, nemusí ísť 
do väzenia. Uvádza sa, že ich efektívnosť je nízka, práve pre 
vynútenú účasť. Zahraniční experti tiež hovoria, že progra
my pre násilníkov nemôžu nahradiť represívne zásahy proti 
nim a že len asi 2 % násilníkov, ktorí týrajú svoje manželky, 
sú ochotní spolupracovať a skutočne sa snažiť o svoju zme
nu. Myslím, že za tým hnevom muža niečo je, teda že hnev 
sa objaví kvôli niečomu, čo je zranené, a že v tom hrá rolu 
práve predstava toho, aký má byť muž, čo sa od neho očaká
va a aká má byť žena, čo sa patrí, aby robila, a čo nie. To 
znamená, že tu pôsobia rodové stereotypy, pretrvávajúce 
patriarchálne kultúrne vzorce. Preto sa mi zdá veľmi dôleži
té hovoriť o tom najmä s ohrozenými skupinami, ale nielen 
s nimi. Trebárs s chlapcami, ktorí pochádzajú z takýchto ro
dín, aby sa prerušil medzigeneračný prenos násilia, aby sa už 
neopakovalo. Lebo niekto môže aj chcieť, ale nemá na to 
dosť sily a nevie, ako sa vyhýbať násiliu, ako byť nenásilný. 
Ešte poznámka k práci s násilníkom. Násilník môže mať za 
sebou a veľmi často aj má históriu týrania, ktoré zažil v det-
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stve. Zmena prístupu je v tom, že sa zameriam na to, že to 
môžem síce pochopiť, ale teraz je primárne to, aby prestal 
s násilím, aby on už ďalej neubližoval iným. Najprv on musí 
zastaviť násilie, musí sa naučiť zvládať svoju zlosť a hnev. 
Nepoznám u nás nikoho, kto by robil takéto terapie s muž
mi. Aj keď si to ten muž uvedomí, jeho tie veci automaticky 
neprestanú dráždiť, čiže ešte sa to musí naučiť (zvládať 
hnev). Takže primárne je zastaviť mužovo násilie, a nie pra
covať s ním na jeho histórii, keď on bol obeťou násilia. Čiže 
aj keď je násilník bývalou obeťou, pre nás je dôležité, že dnes 
je násilníkom. Sekundárne je to, že bol obeťou. Až keď je 
schopný prevziať zodpovednosť, potom mu môžem pomôcť 
poradenstvom či terapiou zameranou na jeho minulé týra
nie, napr. v detstve. Takže oddeľujem, rozlišujem — keď ho
vorím s násilníckymi mužmi, hovorím veľmi jednoznačne, 
že som proti násiliu, že je to trestný čin a že je to neprístoj
ne a že násilie nie je prípustné v nijakej situácii. Stane sa mi, 
že mi násilnícki muži povedia, „ale iní tak nehovoria". Vtedy 
trvám na tom, že áno, iní u nás tak nehovoria, napriek tomu 
ja, ale aj (ženy a muži) v OSN, EÚ, RE tak hovoríme. A keď 
už konečne budú aj u nás dostupné príslušné medzinárodné 
dokumenty, tak poviem, „keď chcete, tak si prečítajte, čo 
o tom hovoria v OSN alebo muži vo Švédsku, Poľsku či Ra
kúsku". 

A ešte poznámka k úlohe mužov v konaní proti násiliu 
páchanému mužmi na ženách. Je dobre, keď sú medzi poli
cajtmi, sudcami alebo vyšetrovateľmi muži, ktorí vyzerajú 
„normálne", žiadni „ušliapnutí" a hovoria proti násiliu. 
Násilníci to potrebujú počuť od muža. Majú v ňom vzor mu
ža, ktorý je mužný bez toho, aby bol násilnícky. Takíto muži 
môžu byť modelmi pozitívnej maskulinity bez násilia. 

Čo sa týka práce s obeťami, treba pracovať v prvom ráde 
na zabezpečení ich ochrany a bezpečia, istoty. Teda nie skú
mať, či tá žena mala pravdu alebo nemala, ale ide o to, vy
jadriť, že som na jej strane, že nech sa stalo čokoľvek, nema
lo to mať za následok násilie. To, o čo v konflikte išlo, to sú 
väčšinou zástupné problémy, a v skutočnosti ide o moc. 
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Hovorí sa, že ženy sú síce fyzicky slabšie, ale že majú mno
hé iné metódy, ako zraňovať mužov. Ale môže to byt: aj tak
to: muž môže aj to, čo je neutrálne, vnímať ako negatívne, 
teda napríklad ak žena vyjadrí názor, tak to vníma ako ne
gatívne. Ak by k rovnakej výmene názorov došlo medzi muž
mi, tak je to v poriadku, ale ak si to isté dovolí žena, už ho 
to dráždi. Dokonca ešte by to možno zniesol, ak by to isté 
povedala kolegyňa na pracovisku, ale neznesie to od svojej 
ženy, lebo to neunesie v tom vzťahu. Cíti sa tým ohrozovaný 
vo svojej mocenskej pozícii. 

Ešte sa vrátim k označeniu a pomenovaniu násilia. 
Označiť páchateľa ako násilníka a násilie označiť ako ná

silie, to je u nás aj dnes problém; väčšina ľudí, aj profesioná
lov, s tým má problém, ale treba to tak pomenovať. Pamätám 
si, ako ma šokovalo, keď ma Renáte Egger po prvý raz pri
nútila pomenovať násilie a písať jednotlivé jeho formy na ta
buľu. Je to ako rozdiel medzi tým, keď niekto povie „Rodičia 
mi zahynuli v koncentráku", a keď povie „Rodičov mi za
vraždili v koncentráku". Čiže v tom prístupe sa označí nási
lie ako násilie. Je to dobré pre obeť, lebo sa jej tým uľahčí a 
jasne sa povie, že vina je na strane páchateľa. Keď sa to po
menuje, pomôže to. Okrem toho je nápomocné aj to, že sa 
obeti povie, že sa z toho nemôže dostať sama a že si zaslúži, 
aby jej niekto pomohol. Že to je vecou aj nás ostatných. V tej
to súvislosti si spomínam na moment, situáciu môjho pre
chodu z prvej fázy (uzavretej v jednotlivých ženách, pároch, 
rodinách) do druhej fázy (otvorenej, zahŕňajúcej môj záujem 
o násilie voči ženám ako spoločenský jav a moju snahu po
môcť a konať už nielen v jednotlivých prípadoch, ale proti 
tomuto javu vcelku). Spomínam si na pocit, akoby som mu
sela vyjsť z poradne, lebo som cítila, že poradenstvo nestačí, 
že som v ňom uzavretá. Keď zlyháva sociálna pracovníčka, 
policajt, keď sudca nechá ženu, aby sa dva roky súdila o byt, 
tak sa mi zdalo nedostatočné, keď jej síce poskytnem oporu, 
ale tá nestačí, ja nemôžem byť s ňou doma ani na polícii, a 
ona na to nemá dosť síl. Takže je to to isté, ako keby som to 
dopustila. Začala som sa za to cítiť vinná: že o tom viem, a 
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nerobím nič viac, nič okrem psychologickej pomoci. A navy
še, keď o násilí voči ženám rozprávam verejne a občas zaži
jem za to tvrdú kritiku, tak si poviem, ako dobre, že tú kriti
ku znášam ja, a nie tá žena, ktorá má svoje otrasné zážitky a 
ďalšie obviňovanie by jej ešte viac ublížilo. 

J . C . : Aké sú to reakcie — keď hovoríš o svojich skúsenostiach? 

E.S.: Jednak sú to také úvahy typu: Prečo si myslíš, že ty máš 
pravdu? Ťažko môžem povedať!, že ja mám také knihy a 
dokumenty OSN, kde to píšu, alebo také výskumy, ktoré to 
zistili, kde sa to hovorí. Treba o tých veciach hovoriť opako
vane. 

V tejto súvislosti ešte poznámka k práci s násilníckymi 
mužmi. Ak sa ten muž chce vyrozprávať, možno mu dať šan
cu, ale musí byť jasné, že to nesmeruje k tomu, aby sa ospra
vedlnil. A to je práve problém psychologizujúceho prístupu, 
často to má kontraproduktívny efekt, lebo poskytuje a 
umožňuje ďalšie argumenty pre ospravedlnenie mužovho 
násilia. 

Argumentuje sa, že ženy, ktoré sú bité, sú nejakým spôso
bom zvláštne. Túto argumentáciu môže podporiť ich psy
chologické vyšetrenie či výskum. Vezmú sa ženy, ktoré ten 
problém majú. Zistí sa, aká je tá žena teraz, keď žije s násil
níkom v násilníckom vzťahu. Lenže to už nie je tá žena, aká 
bola. Ja si nemyslím, že je to úplne iná žena, ale je iná, lebo 
sa pod vplyvom násilia a zneužívajúceho vzťahu zmenila, je 
zmenená, „zasiahnutá" jej rozhodovacia sféra aj kognitívna 
sféra (seba vníma odlišne, jeho vníma odlišne). Pozrime sa, 
v.akej situácii je žena žijúca v tomto vzťahu. Keď vezmeme 
do úvahy základné potreby: potrebujem vedieť, že domov je 
bezpečné miesto. Nie je. Potrebujem vedieť, že rozumiem 
svetu okolo seba. Nerozumiem. Pretože mi niekto hovorí, že 
to, čo vidím a cítim, nie je pravda. Ja mám pocit, že niekto 
mi ubližuje, a svet okolo mňa mi tvrdí, že mi nikto neubli
žuje. To iba ja som čudná. Potrebujem mať kontrolu nad 
tým, čo sa so mnou deje.'Nemám ju. Zlé veci sa dejú len zlým 
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ľuďom. Môj manžel mi ubližuje, teda som zlá a zaslúžim si 
to. Je to moja vina. 

Toto všetko je zraňujúce aj pre mňa, keď s tými ženami 
rozoberám ich stratégie na prežitie, ako sa ony všelijako po
kúšali znížiť intenzitu násilia. Skončí sa to vždy rovnako. Rá
no je to dobré a večer znovu dostane bitku a ona si myslela, 
že už teraz sa to dalo do poriadku, že už konečne našla 
správny recept, ako zastaviť násilie navždy. Výsledkom je ne-
kontrola, neovládanie, totálna bezmocnosť. 

J . C . : Ale z toho vyplýva, že je to naozaj socializácia žien, ktorá spôsobuje, že 
ženy sú v tomto ohrození, a potom je tu tá otázka, nakoľko sa scitlivujeme a na
koľko to vnímame. Ja si niekedy pripadám týraná už aj tým, že o tom viem. 
A z rodovo špecifického hľadiska jednoducho vieš, že ako žene sa ti v živote mô
žu prihodiť isté veci. A vieš, že by sa ti nestali, keby si nebola ženou. 

E. s.: Bitie ženy bolo súčasťou patriarchálneho systému a bo
lo uznávané ako normálna, žiaduca forma správania. A toto 
jeho ponímanie a hodnotenie, prinajmenšom ako prípust
ného a ospravedlniteľného správania muža voči žene, pretr
váva dodnes. Ale vrátim sa k žene — obeti týrania; jej bazál
ne psychické potreby sú dlhodobo neuspokojené. Žije vo 
vzťahu, v ktorom je zneužívaná, ten vzťah je taký, aký je, a 
ona z toho nemôže odísť. Ona má pocit, že tomu nerozumie, 
a to nie je pocit, to je realita. Človek si myslí, že keď ťa niek
to má rád, tak ti nemôže ublížiť, a pritom sa to deje — tak te
raz čo? Navyše, niektorí z tých násilníkov skutočne milujú 
svoje ženy, ale nie je to zdravý vzťah. A on ju nedokáže a ne
chce „pustiť". Pretože ju potrebuje k tomu, aby mohol 
ako-tak fungovať. Žena preberá zodpovednosť za svoj osud, 
potlačí svoje potreby a berie zodpovednosť aj za neho, aby on 
nemal problémy, a chráni jeho namiesto seba. Týraná žena 
sa s tým všetkým trápi sama a ak to niekde žena povie, reak
cie z jej okolia sú také, že keby si to nezaslúžila, tak by ne
dostala, alebo že sú ženy, ktoré budú bité vždy atď. Výsledok 
je, že ona nedostane účinnú pomoc. Ale keď si oddýchne a 
emocionálne sa ako-tak dá do poriadku, keď cíti podporu, 
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je schopná pochopiť aj informácie o charakteristikách násil
níckeho vzťahu. A niekedy je to aj opačne, že len čo dostane 
takéto informácie, má korektívny emocionálny zážitok a dô
jde k poznaniu, že aha, veď je to naopak, veď nie ja, ale on je 
za to zodpovedný, je to jeho, nie moja vina, nezaslúžim si to. 
A to je taký prvý zlomový moment, keď sa môže začať oslo
bodzovať. Ale keď dostane odmietavé, obviňujúce reakcie 
zvonku, alebo aspoň pochybnosti, aj keď nie odsúdenie, tak 
to len posilní pochybnosti, ktoré má v sebe. A opäť to zhor
ší jej situáciu. Žena spracúva traumatizáciu v dôsledku dlho
dobého, pretrvávajúceho týrania a teroru v manželstve a „ce
nou" sú jej zdravotné ťažkosti a symptómy. Žena nerozumie 
vzťahu, v ktorom žije, ani prečo v ňom zotrváva, aj keď jej 
partner ubližuje. Nerozumie sebe ani jemu, násilníckemu 
partnerovi. A cíti sa stále viac a viac vinná za to všetko. 

J . C : V brožúre, ktorú vydala ROSA a ktorá je veľmi dobre urobená, je taká jed

na vec: psychológ Potrie, ktorý okrem iného veľmi citlivo urobil aj knihu o Linke 

dôvery a o týraných deťoch, tu charakterizuje osobností týranej ženy a hovorí to 

tak veľmi všeobecne, že týrané sú tie ženy, ktoré týranie zažili v detstve, ktoré mali 

takého otca. Prezentuje taký freudovský model, že žena si zvolí takého istého part

nera, ako bol jej otec. Môže to byť síce čiastočne pravda, ale vzbudzuje to šialenú 

beznádej, že aj tak sa s tým nedá nič robiť. Hovoríš, že keď nedostane terapeutickú 

pomoc, takje to zlé. Aleje veľa takých, čo zažili v detstve týranie, resp. zneužívanie, 

a pravdepodobnosť, že všetky dostanú adekvátnu terapeutickú pomoc, je mizivá. 

Kde je nejaká šanca, že ten začarovaný kruh vo svojom živote môžeš preťať? 

E. S.: Asi každá nemôže ísť za terapeutkou, lebo ani ich nieje 
toľko, koľko je obetí. Ale pre niektoré ženy môžu byť pomo
cou už aj samotné informácie a na základe nich už sama 
urobí „vnútornú prácu" a prvé kroky k oslobodeniu, či vy
hľadaniu pomoci. Teda jedným krokom by mohla byť široká 
osveta a prevencia pre dievčatá a ženy, poskytujúca informá
cie o charakteristikách násilníckych vzťahov, o signáloch, 
podľa ktorých možno poznať budúceho násilníka, a o tom, 
ako taký vzťah, ak sa do neho dostane, ukončiť, ako sa z ne
ho dostať. A podobne aj prevencia medzi chlapcami a muž-
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mi. Spájať by sa mala s búraním rodových stereotypov a mý
tov. Ďalej by to mohla byť svojpomoc a „informovaná" laic
ká pomoc, každá má nejaké známe, priateľky, a istou for
mou korekcie by mohol byť nejaký iný zdravý vzťah, nielen 
terapeutický. Skúsenosť s nejakým kvalitným, rovnocenným, 
akceptujúcim vzťahom, v ktorom žena má možnosť pocítiť, 
že má nejaký vplyv. Takou podpornou osobou môže byť spo
lupracovníčka, priateľka, suseda, niekto z rodiny. Môže to 
byť aj dobrovoľnícka ženská skupina, aj keď pri spracováva
ní násilia treba zachovať opatrnosť a je dobre spolupracovať 
s odborníčkou. Myslím, že je dôležité aj zvyšovanie citlivos
ti ľudí na to, čo všetko je už súčasťou široko koncipované
ho násilia, nielen rodového, ale všetkého. Okrem toho ide aj 
o naše vlastné správanie, o to, aby sme svoje deti učili, že ne
smiem nikoho udrieť a nech robím čokoľvek, nezaslúžim si, 
aby ma niekto druhý udrel. Aby sme používali nenásilné spô
soby správania, zvládania nezhôd a pod., a učili svoje deti 
hľadať a používať takéto spôsoby. Lebo najťažšie je to urobiť 
prvýkrát, keď udrie prvý raz, už je to prelomená hranica. Jed
noducho si musím povedať a dokázať, že neudriem dieťa a 
že musím inak zvládnuť situácie, ktoré život donesie, lebo ži
vot donesie situácie, keď dieťa privedie rodiča „do vývrtky". 

J . C . : Takže kde je tá miera? Lebo každý z nás nejakým spôsobom prekračuje 
hranice, aj keď nechce. Asi ide aj o to, do akej miery o tom viem. Ja verím tomu, 
že cez poznanie človek mnohé môže. Ale mnohé nemôžeš, lebo v tej chvíli sa prá
ve neovládne!. 
Deti sa často pýtajú, kde je miera, či jestvuje „zaslúžená" bitka. Na tú otázku od
povedám, že nejestvuje zaslúžená bitka a že je to len naše zlyhanie, teda zlyhanie 
dospelých, a že sa to musíme učiť zvládať a riešiť inak. Čo na to hovoríš ty, čo 
s tým, čo s rodičom, keď sa mu to stane? 

E.s.: Myslím si, že na to nemá právo. Uvažovala som o tom, 
čo by bola taká situácia, že by rodič mohol udrieť dieťa. 
Napr. hrozí, že si dieťa môže nejako ublížiť. Vlastne si ne
viem veľmi predstaviť situáciu, o ktorej by som povedala, že 
je bitka zaslúžená. Keďže sme ľudia a môže sa to stať, tak 
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keď sa to stane, je najlepšie povedať dieťaťu: Urobila som to, 
udrela som ťa, ja som to prešvihla... Nebolo to dobré a správ
ne a budem sa snažiť už to neurobiť. Ale keď to a to robíš, 
tak sa naozaj dostávam do zúrivosti. Takže čo s tým urobí
me. Deti v puberte môžu robiť také veci, že skutočne je to na 
nervy, skúšajú svoju dospelosť a svoju moc. Môže sa vyskyt
núť situácia jednorazového, výnimočného zlyhania rodiča. 
Rodiča, ktorý sa „spamätal", prevzal svoju zodpovednosť za 
násilie. Rodiča, ktorý hľadá a nájde spôsob, ako zvládať vý
chovu dieťaťa bez násilia. Jednou z ciest je čo najskôr a čo 
najviac brať svoje dieťa nie ako objekt mojej výchovy a vply
vu, ale ako svojprávny, sebaurčujúci subjekt, individualitu. 
To znamená čo najviac počúvať, prijímať pocity, želania, ná
zory a rozhodnutia dieťaťa. A súčasne čo najskôr spolu 
s ním vyjasňovať hranice a pravidlá spolužitia v rodine, ale aj 
všeobecnejšie, ľudské. Ak to nezvládam sám/sama, môžem 
sa obrátiť na odborníka alebo odborníčku. 

Ešte je dôležité, že sa to naozaj stane raz, že je to skutoč
ne len jednorazový akt násilia, ale nevytvorí sa cyklus násilia, 
týrania so všetkým, čo nemu patrí (a tým je napr. aj označo
vanie a obhajovanie každého jednotlivého násilného aktu 
v ich nekonečnom rade ako „poklznutia" a výnimky). Keď 
hovorím s deťmi, mládežou, hovorím s nimi o tom, že dos
pelosť je aj to, že sa človek učí okrem iného aj kontrolovať 
svoje medze a že môžem mať dobrý pocit nie vtedy, keď na-
štvem rodiča, ale keď to ja zvládnem — ako dospelý, napr. to 
zľahčím, obrátim na humor alebo sa ospravedlním za svoju 
chybu a pomôžem sa rodičovi spamätať, a neponižuje to ani 
jedného, ani druhého. 

Je dobré, keď dieťaťu dovolíme rozhodovať o vlastných 
veciach v jeho priestore, do ktorého mu nezasahujeme a ne
dávame mu tam svoj systém poriadku, možno aj to je cesta 
k tomu, že je istý čas alebo isté veci, kde nie ja určujem sys
tém poriadku, je to vec teritórií a vec sfér vplyvu, ktorý má
me, takže keď si to dieťa určí, tak má za to zodpovednosť, a 
keď rozhodujem ja, tak za to nesiem ja zodpovednosť. A pre 
dieťa je dôležité,, aby sa učilo tej svojej. 
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J . C . : Čo s tými deťmi, ktoré vo svojej rodine zažívajú násilie, keď to trvá dlho, 
tie deti tam vlastne prežijú svoje detstvo. Ako to vidíš, čo s tým? Často sa týra
ným ženám vyčíta, že neuchránia deti. Nikto im nezazlieva, že nechránia seba, to 
je spoločnosti jedno, lebo má pocit, že sú si samy na vine. 

E.S.: Týrané ženy musia opakovane, neustále robiť najťažšie 
rozhodnutia: vyberať si medzi dvoma zlami. A žijú medzi 
dvoma obavami. Na jednej strane, že neuchránia deti, a na 
druhej strane, že ak by ich ochránili za cenu, že sa rozvedú, 
tak by ich pripravili o otca. Takže čo vlastne majú urobiť, 
keď ony samy to násilie zastaviť nemôžu. Pritom im všetci 
hovoria, že ho majú zastaviť. A teraz k tomu, ako násilie v ro
dine, násilie otca voči matke vplýva na deti. Ak to zažíva 
dievča, je pravdepodobné, že bez pomoci to nespracuje, a 
môže sa stať, že sa stane tiež obeťou. A chlapec, keď mu nik
to nepomôže, aby spracoval svoju minulú históriu, tiež to 
sám nezvládne. On nemôže byť nenásilný, lebo by bol ako tá 
žena — obeť. On sa musí stotožniť so silným mužom. Čiže 
musí byť násilník, ak má byť muž. 

J . C . : V rôznych príručkách je základné pravidlo, že treba dbať, aby deti nema
li pocit, že sú na vine; je to bezpochyby jednoznačné odporúčanie. Druhá vec je, 
že nemajú zasahovať. Je také niečo možné? Predstav si, že ak dávaš takéto od
porúčanie, tak vlastne hovoríš, nebráň toho, kto je týraný. Vlastne hovoríš, že to 
nie je tvoja vec, čo nie je celkom pravda, lebo to je tvoja vec, je to tvoja matka, 
napríklad. Chceme deti týmto odporúčaním ochrániť pred vinou, ale môžeme 
im naložiť oveľa väčšiu vinu. Akú šancu má v tom konflikte dieťa, čo môže robiť, 
skutočne sa má dištancovať? 

E. S.: Ja si myslím, že sa má držať bokom, zostať v pozícii die
ťaťa. Mám aj dievčatá, ktoré chodia s matkou, aj chlapcov, a 
tie deti hovoria matke, aby to skončila, ale napriek tomu tým 
deťom hovorím, aby boli bokom, aby to neriešili ony. Jed
notlivé subsystémy (rodičovský a detský) by totiž v rodine 
mali byť oddelené, má byť medzi nimi určitá hranica. Pre de
ti je to veľmi ťažké. A či už zasahovali alebo nie, dôležité je 
to, že to aj tak nebolo v ich moci, aby to celé vyriešili. Byť bo-
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kom, to neznamená ľahostajnosť. Myslím to tak, že dieťaťu 
na jednej strane nie je, nemá byť jedno, čo sa v ich rodine ro
bí, že otec ubližuje mame. Ale dieťa, keďže je dieťa, a nie ro
dič, nemá kompetenciu robiť rozhodnutia namiesto svojich 
rodičov. Ani namiesto otca (ďalej páchať násilie, alebo skon
čiť s násilím a začať terapiu), ale ani namiesto matky (ozná
miť násilie či nie, ostať či odísť). A ani namiesto blízkeho a 
širšieho okolia, ktoré násilie v rodine umožňuje, udržiava a 
nezabraňuje mu. Dieťa nemôže konať namiesto rodičov. 
Čo môže — je konať ako dieťa, ktoré je tiež obeťou. Môže vy
hľadať pomoc, ak to vôbec samo dokáže. A môže vyhľadať aj 
pomoc pre matku, nejakú dôveryhodnú osobu zvonku, kto
rá by im pomohla a ochránila ich (profesionálku), alebo oso
bu, ktorá by podporovala matku a pomohla jej začať hľadať 
pomoc pre seba a deti. 

A ak sa matka ani tak neodhodlá (alebo nebude vládať) 
vyriešiť situáciu v rodine, tak dieťa a/alebo mladý dospelý 
alebo dospelá musí myslieť v prvom rade na seba, svoje zdra
vie a blaho. Jeho/jej proces oslobodzovania a oslobodenia od 
prežitého násilia a traumatizácie nemusí byť (len) odchod 
z rodiny, ale v prvom rade spracovanie tejto minulej osobnej 
histórie vrátane pocitov viny s pomocou kompetentnej pod
pornej osoby alebo terapeuta. Žiaľ, u nás je to sen, a nie rea
lita, takže pokračuje na jednej strane transgeneračný prenos 
násilia (noví násilníci a nové obete) a mnoho detí, aj keď do
speje, žije s pocitmi viny za niečo, čo nemohli a ani nemali 
zvládnuť ony, za to, že nedokázali (v skutočnosti nemohli) 
zastaviť násilie v ich rodine. 

J . C : Sú také, čo nezasahujú? 

E.s.: Sú matky, ktoré sa snažia nájsť pre deti miesto „bokom, 
v ústraní". Mala som skúsenosti, že ak sa deti snažili zasiah
nuť, potom boli vystavené ešte väčšiemu násiliu, hlavne diev
čatá. Muž prestal biť matku a viac sa orientoval na dcéru, 
ktorá bola proti nemu a ktorá obhajovala matku, čiže buď 
ich týral obe, alebo funkciu obete prevzala dcéra. Alebo bil 
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syna za to, že chránil matku. Formulovala by som to asi tak, 
že sa ťa to týka, pretože to prežívaš. Ale nie je v tvojej moci 
to zvládnuť. Čiže treba deťom povedať, že majú hľadať po
moc, aj kde ju môžu hľadať, treba im povedať, že je to vec 
matky, ale matka to tiež nezvládne bez pomoci, ale ten, kto 
má pomôcť, to nemá byť dieťa. Chlapec/dievča potrebuje po
moc v prvom rade pre seba. 

J . C . : To by malo vedieť aj okolie. 

E.S.: Rozmýšľam, ktorý pocit môže byť pre dieťa ťažšie spra
covať. Uvažujem o chlapcovi — otcovrahovi. To je extrém, ale 
živý, reálny. A myslím si, že to je také poznačenie a trauma, 
že asi keby nebol zasiahol a nebol urobil nič, možno by sa cí
til menej vinný alebo poznačený, lebo silné pocity viny sú len 
jednou zo súčastí toho, čo cíti. Možno sa mýlim. Dôležité, 
podstatné je, aby pred pocitmi viny za nezasiahnutie aj pred 
pocitmi viny za vlastné násilie voči násilníkovi otcovi ochrá
nili deti ľudia „zvonku", aby ich ochránili aj pred násilím, 
napr. tým, že poskytnú účinnú pomoc ich matke. V takých 
prípadoch, kde otec zavraždí matku dieťaťa, sa u detí až 
v 100 % rozvíja posttraumatická stresová porucha. U nás ur
čite ani jedno nemá adekvátnu pomoc a môže to viesť k to
mu, že sa chlapec postaví na stranu otca, lebo ostal pre neho 
jedinou istotou, prijme jeho hodnotový rebríček, jeho vide
nie matky, jeho videnie ženy a jej roly a stotožní sa s otcom 
násilníkom. Aj v iných prípadoch sa stáva, že otec ovplyvní 
chlapca, a aj keď je to pre chlapca deštruujúce byť u otca, ne
dosiahneš, aby išiel k matke, lebo s ňou nechce byť. A niet ho 
kam poslať, niekam na bezpečnú a neutrálnu pôdu, kde by 
dostal odbornú pomoc, aby to mohol všetko spracovať a vy
rovnať sa s tým. 

J . C . : Ženy sú celý život socializované na to, aby nevedeli udrieť. My sme mali 
taký wendo kurz, kurz sebapresadzovania a sebaobrany, kde sme sa učili aj ud
rieť, vybiť agresivitu, vedieť sa ubrániť, vedieť, že máš dosť sily, aby si sa ubránila. 
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E.S.: Teraz hodne dievčat chodí na kárate a na rôzne druhy 
obrany jednak ako šport a jednak sú rodičia, ktorí dajú diev
ča na to, aby sa vedelo obrániť, dá mu to istotu, že sa vie ob
rániť. 

J . C . : Je to teda asi trochu konfliktné, lebo na jednej strane sa hlása, že žiadne 

násilie, ale na druhej strane je to potrebné — vzhľadom na to, v akom stave je 

spoločnosť. 

E.S.: Ešte k zasahovaniu a nezasahovaniu detí do násilia me
dzi rodičmi, na ochranu matky. Akoby tu boli skutočne 
v protiklade dva „príkazy": 
1) nebuď k násiliu ľahostajný/ľahostajná, každé násilie sa ťa 

týka, zasiahni na ochranu iného človeka, ak je obeťou ná
silia (pozn.: ak tým nevystavíš samu/samého seba ohroz
eniu — hocijakému alebo vážnemu, alebo ohrozeniu živo
ta), o to viac, ak sa to deje v rodine; 

2) deti sú deti, nemajú sa miešať do záležitostí dospelých ani 
do vecí medzi rodičmi, alebo všeobecnejšie: do záležitostí 
iných ľudí sa nemáme miešať, rodina iných je „tabu". 
Situácia nás, cudzích zvonku, a členov rodiny (aj matky) 

je rozdielna. Z dôvodu, že žena/deti majú k násilníkovi in
tímny vzťah (partnerský, alebo sú jeho deťmi), a to vzťah, 
v ktorom sú zneužívané, a nezáleží veľmi na tom, či sa navo
nok vzťah takejto obete k násilníkovi javí ako pozitívny, am
bivalentný alebo negatívny. To je práve dôvod, prečo ani dos
pelá žena, matka (aj keď nie je bitá alebo nie je priamou obe
ťou najzávažnejších útokov násilníka), nedokáže a nemôže 
ochrániť svoje deti. Práve kvôli typu vzťahu, vzťahu obete 
k násilníkovi. A z rovnakého dôvodu aj veľmi ťažko hľadá 
pomoc iných, vonku, hlavne v inštitúciách. Toto, teda ne
schopnosť alebo ťažkosť obete vyhľadať pomoc zvonku pre 
seba a prípadne iných členov rodiny, samozrejme, platí aj pre 
detí (keď som hovorila, že nemajú zasahovať, ale vyhľadať 
pomoc „vonku"). 

My ostatní nezávisíme od násilníka, zato jeho obete — je
ho žena a deti — áno, a často nielen ich zdravie, osobná po-
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hoda, ale aj ich život. Takže deti, ktoré zasahujú do násilia 
medzi rodičmi, akoby konali v zmysle toho prvého všeobec
ného príkazu nedopustiť!, aby ubližovali inému. Nešťastie 
týchto detí a ich matiek je, že medzi ľuďmi zvonku, tými 
ostatnými, tento „príkaz" neplatí a neuplatňuje sa (alebo len 
výnimočne), a to dokonca ani medzi tými, ktorí to majú vo 
svojej profesionálnej kompetencii. A tak musia zasahovať de
ti a obete. 

„Príkaz", že násilie je neprípustné, sami ho nemáme pá
chať a máme konať proti násiliu páchanému inými, pôsobí 
len slabo alebo len u niektorých ľudí, lebo silnejší je mýtus, 
že niektoré násilie (ak je odôvodnené) je prípustné (aj jeho 
páchateľ, aj obeť vedia, prečo k nemu došlo). „Príkaz", že de
ti sa nemajú miešať do vecí dospelých, ani svojich rodičov, 
pôsobí v našej paternalistickej kultúre, spoločnosti a rodi
nách veľmi silne, pretože práva detí sa všeobecne, t.j. zo stra
ny spoločnosti a jej inštitúcií, aj v rodinách, rešpektujú ne
dostatočne a nedostatočná je aj ich ochrana. Totiž ďalší „prí
kaz" už neplatí a nepôsobí tak silne, „príkaz", že do vecí de
tí (aspoň niektorých vecí) sa netreba miešať, ani keď sme ich 
rodičmi a aj keď deti nie sú dospelé. Zato veľmi silne pôsobí 
„príkaz" a mýtus, že rodina je tabu, posvätná, a všetko, čo sa 
v nej deje, je výlučne vecou rodiny a jej členov, nikto — ani 
jednotlivci, ani štát — nesmie do rodiny zasahovať a porušiť 
jej práva, rodina, jej celistvosť a jej práva sú viac než jej jed
notliví členovia. 

Takže zhrnutie: Rešpektovať iných (jednotlivcov, páry aj 
rodiny) a nezasahovať do ich záležitostí (a práv) platí, pokiaľ 
tou záležitosťou nie je násilie. 
> Násilie, aj v intímnych vzťahoch, v rodine, nie je len záleži

tosťou páru, rodiny, ale aj spoločnosti a verejnosti. 
> Násilie, keďže ohrozuje a/alebo poškodzuje pohodu, psy

chickú a fyzickú integritu jednotlivca (obete), je záležitos
ťou a javom osobitného druhu a významu. 

> Proti násiliu majú zasahovať a konať tí, ktorí nie sú jeho 
obeťami a ktorí majú jeho obete chrániť. 
Z toho je, myslím, zrejmejšia aj situácia detí v rodinách 
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s násilím. V rozhodovaní medzi tým, či zasahovať proti nási
liu a chrániť obeť, alebo nezasahovať do vecí rodičov (veci 
dospelých nechať na nich), „vyhráva" to, čo by malo „vyhrá
vať", prevážiť v rozhodovaní ľudí v okolí, zvonku mimo ro
diny, čiže snaha zastaviť násilie, teda to, čo najviac ohrozuje 
a zraňuje. 

J . C : Asi treba niečo urobiť aj preto, aby muži reflektovali samých seba, lebo 

muži reagovali na brožúru o násilí páchanom na ženách zväčša v duchu: „Kedy 

už vydáte brožúru o násilí páchanom na mužoch?" 

E.S.: Hlavne to treba celé orientovať na mužov, na to, v čom 
môže muž nadobudnúť pocit istoty. Aby nemaľzbytočné po
city nedostatočnosti a aby nepotreboval dieťa alebo ženu, 
aby si niečo dokazoval. Výchova mužov za účasti mužov 
k pozitívnej maskulinite bez násilia. Možno časť mužov bu
de vyplašená. Samotnou témou násilia páchaného na ženách 
a hovorením o nej. Aj keď sám muž nie je násilník, ale keď si 
predstaví, že niekto, kto je taký istý ako on, alebo vyzerá ako 
on, je násilník, tak ho to môže vydesiť, môže sa nahnevať na 
mužov (ktorí bijú), alebo na ženy (ktoré sa nechajú biť a/ale
bo ktoré o tomto probléme hovoria a poukazujú naň). 

J . C : Tam ide aj o to, že si vedia predstaviť len tie dve roly, buď že majú och

raňovať, alebo byť tí machovia. Je úplne evidentné, že mužov táto téma vyvádza 

z miery. 

E.s.: Je to aj reakcia profesionálov — psychológov, policajtov 
a podobne —, ktorí vypadnú z roly profesionálov a reagujú 
ako bežní muži neprofesionáli. Je otázka, prečo sa cíti. obvi
nený už tým, že sa o tom hovorí. Nemôže sa o tom hovoriť 
len medzi ženami. Musí sa o tom hovoriť verejne a muáia to 
byť schopní počúvať aj muži a hovoriť o tom bez toho, aby 
sa cítili obviňovaní. Ale súčasne treba, aby prevzali svoju 
zodpovednosť ako mužov. Osobnú zodpovednosť za násilie 
voči ženám máme všetci. Možno že muži viac. Môžu urobiť 
hocijaký prvý pozitívny krok, veľmi jednoduchý príklad — 
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kamarát povie tomu druhému, že s ním nejde na pivo, lebo 
bije svoju ženu. Koľkí to urobia? To, že povedia, síce si môj 
kamarát, ale keď toto robíš, tak sa s tebou nebudem baviť. 

J . C . : Jedna vec je prevziať zodpovednosť za to, čo človek robí, druhá vec je, či 
má nasledovať trest. Žijeme v právnom štáte a keď urobím niečo, čo je defino
vané ako trestný čin, tak by nemalo zostať len pritom, že za to vnútorne prevez
meme zodpovednosť, ale fakticky by mal nasledovať trest, ktorý je aj výrazným 
signálom, že spoločnosť násilie neakceptuje. Kedy násilie kvalifikovať a stíhať 
ako trestný čin a ako to zároveň urobiť tak, aby sa ľudia navzájom nezničili? Ke
dy by si podporila týranú ženu v tom, že už treba podať trestné oznámenie? 

E.S.: Hádam by bolo možné vylúčiť z toho nejaký jednora
zový akt, ktorý bol excesom... teda jeden izolovaný čin. Roz
lišovala by som jednorazový akt, aj keď týranie sa takisto 
skladá z jednorazových aktov, ale sú v cykloch, opakované. 
Novely zákonov v zahraničí uznávajú aj domáce násilie za 
trestný čin. To znamená, že násilie nie je problém, ale trest
ný čin. Trestné činy sa trestajú (štát má na to svoje špeciálne 
inštitúcie). Takže aj domáce násilie, násilie voči ženám v in
tímnych vzťahoch, sa má trestať (má to robiť štát). Formy 
môžu byť rôzne, napr. alternatívne tresty a programy pre ná
silníkov, ktoré som spomínala. Trest by mal byť, lebo keď nie 
sú nijaké dôsledky, tak násilie naďalej pretrváva. Žiaľ, u nás 
ani ženy, ktoré to skúsili, nedosiahli potrestanie násilnícke
ho partnera, alebo to dosiahli len veľmi ťažko. V celých 
štruktúrach spoločnosti dochádza k sekundárnemu ubližo
vaniu, tým, že nikto neurobí úplne alebo dostatočne to, čo 
mohol. Dokonca si myslím, že ľudia, ktorí prežili násilie 
v detstve, bývalé obete, ktoré sú už dospelé, by si mali vymá
hať ujmu, ktorú im spôsobil nielen rodič, ale aj spoločnosť 
(ktorá dopustila, že žili roky v násilí a žijú možno dodnes 
s nespracovanou traumou) a profesionáli, ktorí im nepo
skytli adekvátnu pomoc a ochranu. Som presvedčená, a po
tvrdzujú to skúsenosti u nás i v zahraničí, že samotný trest a 
represívne zásahy nie sú dostačujúce. Práve preto, že násilie 
páchané na ženách je taký komplexný jav, je nevyhnutné 
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zasahovať proti nemu komplexne: aj proti násiliu páchané
mu na ženách ako spoločenskému javu (na úrovni celospo
ločenskej aj jednotlivých systémov a inštitúcií spoločnosti), 
ako aj proti násiliu páchanému .na jednotlivých ženách ich 
partnermi (tzv. koordinovanými zásahmi a pôsobením mul-
tiprofesionálnych tímov). 

Pozerať sa na násilie a trest zaň len ako na násilie spácha
né konkrétnym mužom na konkrétnej žene, ktoré sa má ale
bo nemá potrestať, znamená zbavovať sa zodpovednosti a 
presúvať ju na ženu, na obeť násilia. U nás týraná žena musí 
podať trestné oznámenie aj poskytnúť dôkazy natoľko silné 
a presvedčivé, aby umožnili potrestať páchateľa, uložiť mu
žovi trest (pričom jej choroba, zdravotné ťažkosti, najmä 
psychické a iné problémy spôsobené týraním, sa paradoxne 
môžu použiť proti nej, či posúdiť ako príčiny, a nie dôsledky 
týrania). 

Aby to celé malo význam, musí týraná žena celý tento 
proces prežiť, ďalej sa riadne starať o deti a domácnosť, cho
diť do práce, chrániť sa pred ďalším, spravidla vystupňova
ným násilím muža a nenechať sa zabiť. 

Ak by bola taká neopatrná a nechala sa zabiť, veľmi prav
depodobne by to síce viedlo k odsúdeniu páchateľa, ale jej by 
to už nebolo na nič (pozn.: pričom manžel — vrah by mohol 
dostať napr. len 14 mesiacov, ako v jednom skutočnom prí
pade, ktorý sa stal na východnom Slovensku). 

Asi tak to vyzerá u nás. A ako teda môže zasahovať štát? 
Prvou skupinou opatrení sú pomocné zariadenia a pod

porné programy pre týrané ženy a ich deti: vytvorenie (siete) 
domov pre týrané ženy, SOS liniek, krízových a poraden
ských centier, systému bezplatného, resp. cenovo dostupné
ho právneho poradenstva pre týrané ženy a i. 

Druhou skupinou opatrení je vytvorenie a aplikovanie zá
konov, ktoré definujú a trestajú násilie voči ženám (vrátane 
násilia páchaného na ženách ich manželmi či inými členmi 
rodiny) a ktoré chránia ženu v priebehu súdneho konania. 

Obe uvedené skupiny opatrení sú zásahmi proti už spá
chanému násiliu. 
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Tretiu skupinu opatrení tvorí prevencia, predchádzanie 
násiliu voči ženám. Tu je prvým krokom senzitivizovanie 
žien — obetí, ale aj príslušníkov a príslušníčok všetkých pro
fesií, ktoré s týranými ženami a ich deťmi a páchateľmi ná
silia prichádzajú do styku, a celej verejnosti (to predpokladá 
zasa senzitivizáciu novinárov a novinárok, pracovníkov a 
pracovníčok masmédií). 

Zvyšovanie citlivosti (nás) všetkých voči násiliu páchané
mu na ženách súčasne znamená znižovanie (našej) toleran
cie voči tomuto násiliu. 

Zhovárala sa Jana Cviková 
In: Aspekt 3/1998, Násilie 

0 probléme, s ktorým som sa vo svojej práci denne stretávala, nikto 
nehovoril, nikto verejne, ani v odborných kruhoch. 

Eva Sopková 


