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Mít menstruaci není žádné hrdinství, není tedy třeba
o tom rozpřádat dlouhé hovory s přítelkyněmi.
(Děvčátka, na slovíčko)

… že jsou jako věci, který ňák samy klapou
… a člověk může bejt všelijakej
… a dělat různý věci
… a zabejvat se tísíce věcma
… a nespat celý noci
… ale přesto tohlento jakoby v tý ženě tiká
… tadyto furt funguje
(Míša)

… že to neni jen o menstruaci tahlencten rozhovor
… že je to vo dospívání
… vo stávání se z holky ženou
… vo bytí ženou
(Agáta)
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PŘEDMLUVA

PŘEDMLUVA
Kdyby mi někdo před rokem řekl, že budu psát diplomovou práci o pubertě, asi bych se tomu
jen zasmála. Kdo by se chtěl vracet do tohoto přechodového období, kdy dívka není „ani ryba,
ani rak“1 a není si jistá, jestli o ženství, které vidí kolem sebe a k němuž má směřovat, vůbec
stojí. Jakmile jsem však nakousla téma první menstruace, spadla jsem rovnýma nohama do
pubertálního pekla.

Začalo to takhle: Přišly za mnou všechny ženy. Sundaly si korále a ozdoby a uvázaly mi je do
vlasů. Kůži mi namazaly olejem … Udělaly mi místo, abych mi mohla lehnout, a potom postavily
chatu. Když ji obložily trávou, položily mě dovnitř a začaly tančit a zpívat … Tancovaly každý
den až do konce. Pak mě umyly a žili jsme dál. 2
Bystřejší čtenář možná poznal, že jde o úryvek z knihy Marjorie Shostakové Nisa,
dcera Kungů. Nechci na tomto místě tuto knihu hodnotit.3 Citát uvádím proto, že
právě při jeho četbě mě napadla myšlenka podívat se, jak vlastně probíhá první
menstruace u nás.
Od myšlenky k činu bylo ještě daleko, nicméně v létě 2006 spatřil světlo světa první
návrh mého menstruačního projektu, zatím v podobě nezávazného cvičení pro
seminář Metody kvalitativního antropologického výzkumu. Na Katedru obecné
antropologie FHS UK jsem totiž nastupovala s připravenou diplomovou prací o
květomluvě v lidové poezii a odhodláním nenechat se zviklat. Chtěla jsem rychle
splnit studijní povinnosti a napsat si své téma.

1
Inga (IX, 751-752): „taková ta větývka dvanáctiletá … jako co neni ani holka ani kluk, ani ryba ani rak“. Srv.
popis pomezního stavu v klasické Turnerově studii „Liminarita a communitas“ in: V. Turner, Průběh rituálu,
Brno: Computer Press, 2004, s. 96.
2
M. Schostaková, Nisa, dcera Kungů, Praha: Mladá fronta, 1993, s. 137-138.
3
Kritické zhodnocení najdeme v polemice K. Hoppeho s H. Gengenbachovou na stránkách časopisu The
International Journal of African Historical Studies, 26 a 27 (1993-1994).
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Důvodů, proč jsem se nakonec rozhodla jinak, bylo více. Rozhodující byla hlavně roční
etnografická a historicko-antropologická průprava v podání Yasara Abu Ghoshe a Pavla
Himla. Abu Ghosh nám připravil čítanku z nejlepších aktuálních etnografických výzkumů,
jakkoli jsme úpěli nad jejím rozsahem. Himlovi vděčím za otevření mikrohistorického obzoru
a drsný analytický výcvik, který nás naučil číst stohy odborných textů důsledně podezíravě,
tedy s ohledem na jejich zjevné i skryté předpoklady, vnitřní konzistenci, práci s prameny a
průkaznost použité argumentace.

Přiznávám, že jsem ze začátku vůbec netušila, co současná antropologie obnáší. Oba zmínění
pedagogové mi však ukázali, jak vypadá v praxi. Spolu se změnou perspektivy se tak postupně
proměňoval i pohled na moje původní téma. Nešlo jen o nechvalně známý vztah antropologie
k folkloristice.4 Lidovou kulturu, respektive poezii lze výborně rozebírat v rámci historické
antropologie, jak ukazuje například Peter Burke.5 Moje úvaha byla zhruba tato: pro práci
s novověkými prameny nejsem jazykově vybavena a čistě literární rozbor nemá na antropologii co
dělat. Rozhodnutí korunoval můj otec výrokem „Kytičky si přečte stěží komise, tohle by mohlo
někoho zajímat.“ První menstruace vyhrála nad lidovou poezií také proto, že jde o konkrétnější jev.
Známe jeho aktéry i místo a čas děje – byť ve vzpomínkovém podání, které je nutné teoreticky
zohlednit.

Zbývalo překonat strach z výzkumu. Rozhodnutí pro kvalitativní výzkum pro mě zdaleka nebylo
snadné. Ještě na metodologickém semináři jsem Petře Ezzedine hrdě tvrdila, že to není nic pro mne a
že si tuto zraňující zkušenost ráda nechám ujít. Jistou roli přitom hrál i fakt, že trpím chronickou
nemocí, která se zhoršuje úměrně stresu – a jakkoli i práce v archivu má svá rizika, práce s lidmi je
v tomto ohledu mnohem náročnější.6 Proto jsem se do projektu chtěla původně pustit ve dvou. Po
prvním zářijovém zkušebním interview jsem však usoudila, že to zvládnu. 31. října 2006 byla úspěšně
zdolána poslední státní zkouška a výzkum se mohl rozjet.

Rozhovory probíhaly od září 2006 do února 2007. Předvánoční pauzu jsem využila k prvním
velkým konzultacím a po Novém roce proběhlo druhé kolo rozhovorů, završené analýzou
4

Neposuzuji, pouze registruji. Viz například M. Jakoubek a Z. Nešpor, Co je a co není kulturní/sociální
antropologie, Český lid 91/1, 2004, s. 53-80.
5
P. Burke, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha: Argo, 2005.
6
Triviální požadavek, aby byl výzkumník schopen zvládnout svou práci fyzicky (Is the researcher capable of doing
the research?) najdeme například in: D. Silverman, Doing Qualitative Research, London: Sage, 2000, s. 113.
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získaných dat. První hrubá verze práce spatřila světlo světa po ročním radostném martyriu,
v noci z 31. srpna na 1. září 2007.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji hlavně Lucii, Beátě, Dorce, Marušce, Míše, Vendule, Marice, Agátě, Inze a Anně za to, že se
byly ochotny se mnou podělit o svůj menstruační příběh.7 Dále děkuji: Stanislavu Komárkovi za nápad
dostudovat, Petře Ezzedine za povzbuzování, Radku Chlupovi za trpělivé rady, Yasarovi Abu
Ghoshovi za teoretické nástřely, Kateřině Kolářové za konzultaci genderových pramenů, Františku
Vrhelovi za orientaci v nepřeberné literatuře o lidské sexualitě, Janu Havlíčkovi, Kateřině Klapilové a
Barbaře Husárové za cenné připomínky z pohledu humánní etologie, pracovníkům LVT FHS UK za
zapůjčení diktafonu OLYMPUS DS-3000 a Vojtěchu Hladkému za trvalou podporu. Zvláštní dík patří
mé mamince, Jitce Severové, která mě příkladným způsobem provedla mojí první menstruací, čímž
umožnila i vznik této diplomové práce.

7

Všechna jména jsou pochopitelně pseudonymy.
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První menstruace (menarche) je jev, který má dvě základní podoby – fyziologickou a
sociální, respektive kulturní.8 Projekt, který zde předkládám, se soustředí především
na sociální stránku této události.
Antropologický pohled na první menstruaci
Menarche není v dějinách české antropologie zdaleka novým tématem. Proměňuje
se pouze způsob, jak na něj badatelé pohlíží. Dosud převládal přístup fyzické
antropologie, která zjišťovala věk první menstruace při svých antropometrických
výzkumech.9 První údaje máme od profesora Matiegky (1897), poslední od magistry
Vránové (2004). Získaná data vypovídají zejména o poklesu průměrného věku
menarche.10
V další fázi antropology zajímalo, jaké faktory mohou mít vliv na příchod
menstruace. Zde se prověřovaly hypotézy o korelaci nástupu menstruace a
stravování, slunečního záření (Svoboda 1946), nadmořské výšky, ročních období
(Valšík 1964). Práce, která by si kladla za cíl porozumět zkušenosti první
menstruace „z pohledu aktérů“, tedy menstruujících dívek, však v českém prostředí
zatím chybí.
Ve světové antropologii byla menarche tradičně zkoumána z hlediska
přechodových, respektive iniciačních rituálů (female initiation). Tento trend,
nastartovaný Van Gennepem (1908), trval prakticky do šedesátých let, kdy
jednotliví antropologové nasbírali v terénu již tolik dat, že mohlo vzkvétat
komparativní studium tohoto jevu v rámci tzv. cross-cultural studies (např. Brown
1963).

8

Pojem menarche označující počátek menstruace je odvozen z řeckých slov mén (měsíc) a arché (počátek).
Oba autoři, kteří ve 30. letech 20. století popisovali menarche mimo oficiální vědecký rámec, tedy K.J. Obrátil
v Kryptadiích I. (1999, s. 17) a S. K. Neumann v Dějinách ženy (1999, s. 184-204), měli problémy se zákonem.
10
Během 20. století se v české populaci jedná zhruba o dva roky, z 15 let na 13 let. Podrobnější diskuse in: V.
Vránová, Vliv vnitřních faktorů a zevního prostředí na menarche dívek a jejich matek na Přerovsku, disertace,
Olomouc: Univerzita Palackého, Katedra antropologie a zdravovědy, 2004, s. 13-20.
9
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Tento přístup se však jeví poněkud anachronický v době, kdy je zřejmá absence přechodových
rituálů, kterou potvrzuje i můj výzkum, oficiálně vedena jako globální problém – podobně jako
chudoba nebo celosvětové oteplování.
Absence přechodových rituálů vede k narušení vývoje osobnosti. Mladí lidé se nejsou schopni tvořivě
podílet na fungování společnosti, protože společenské struktury již nepovažují za svou povinnost
závazně označit přechod z jedné sociální role do druhé, tj. od dětství k mládí, dospělosti a k stáří.
Společnost v důsledku toho nedává jasně najevo, co je náplní těchto rolí, a jednotlivci nevědí, co od
nich společnost žádá.11

Tolik Encyklopedie světových problémů a lidského potenciálu (The Encyclopedia of
World Problems and Human Potential) vydávaná bruselskou UIA (Union od International
Associations).
V případě menarche – skrytého, soukromého a individuálního společenského jevu
– lze obecně těžko mluvit o přechodovém rituálu v pravém slova smyslu.
S nástupem menstruace se každá dívka vyrovnává v zásadě sama.12 Nejde tedy tolik
o rituál, jako spíše o přechod. První menstruaci lze ovšem i nadále chápat jako
životní krizi, jako jeden z možných mezníků v dospívání.
Druhá vlna feminismu v šedesátých létech 20. století přinesla nové zhodnocení
ženské zkušenosti. Díky tomuto impulsu vznikají koncem 70. let průkopnické
publikace, které chtějí odtabuizovat menstruaci jako takovou (Delaney – Lupton –
Toth 1976) a ukázat ji v pozitivnějším světle (Redgrove – Shuttle 1978).
Jak tato vlna ovlivnila pohled antropologů na menstruaci, ukazuje sborník Blood
Magic (1988) s výmluvným podtitulem The Anthropology of Menstruation. Příspěvky
nově tematizují pojmy, s nimiž pracovaly starší etnografie, jako je tabu a rituální

11

Union of International Associations (ed.), The Encyclopedia of World Problems and Human Potential. München: K.G.

Saur, 1994-1995, 4. vydání. Překlad K.Č.
Bruselská Unie mezinárodních asociací (UIA), založená r. 1907 držitelem Nobelovy ceny míru Henri La Fontainem,
registruje přes 40 000 světových neziskových a nevládních organizací. Hesla encyklopedie odpovídají problémům
zjištěným těmito organizacemi.
Heslo „Absence of Rites of Passage“ přebírám z internetové verze The Encyclopedia of World Problems and Human
Potential. Viz «http://www.diversitas.org/db/x.php?dbcode=pr&go=e&id=11616740» [přístup 3.5.2007]
12

V. Ernster, „Expectations about Menstruation among Premenarcheal Girls“, Medical Anthropology Newsletter
8.4 (1977): 16-25, s. 24.
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nečistota, přičemž ukazují, že menstruační omezení nemusí ženu jen degradovat,
ale mohou ji naopak zvýhodňovat a chránit.13
Jakkoli sama nezastávám radikálně feministická východiska – především nesdílím názor, že
sexualizace ženského těla během dospívání je nutně negativní, byly pro můj výzkum maximálně
přínosné konkrétní výzkumy menarche, vycházející z feministické tradice. Mám na mysli starší studii
Virginie Ernsterové o představách spjatých s nástupem menstruace Expectations about Menstruation
among Premenarcheal Girls (1977) a novější výzkum Janet Leeové, představený nejprve ve shrnujícím
článku „Menarche and (Hetero)Sexualization of Human Body“ (1994) a posléze především v monografii
Blood Stories (1996). Terminologicky podnětný byl i výzkum mužského pohledu na menstruaci, který
provedla ve Velké Británii Sophie Lawsová (Issues of Blood – Politics of Menstruation, 1990).14

Vlastní východiska
Přestože mluvit u současné podoby ženské iniciace o rituálu není, jak jsem ukázala
výše, na místě, zachovala jsem při výzkumu „přechodovou“ perspektivu a spolu
s ní i trojčlenné schéma očekávání – přechod – vyrovnání s novým stavem. Zajímalo mě
především, jakým způsobem probíhá poučení, tedy jak dívky získávají informace o
menarche (information acquisition). Dále jsem se snažila zjistit, jak dívky zpětně
hodnotí prvomenstruační zkušenost a její průběh. Nezanedbatelná část interview
pak byla věnována tomu, jak se dívky vyrovnávaly s přijímáním ženské identity a
„sexualizací“ svého těla (Lee 1994). Z metodologického hlediska bylo zajímavé,
nakolik je ochota vyprávět prvomenstruační příběh podmíněna normalizací tohoto
zážitku během dospívání.

13

Ani můj výzkum nepotvrdil, že by se ženy při první menstruaci nutně považovaly za nečisté. Srv. J. Lee, J.
Sasser-Coen, Blood Stories: Menarche and the Politics of the Female Body in Contemporary U. S. Society, New
York, London: 1996, s. 70-75.
14
Lawsová zavádí důležitý pojem „menstruační etiketa“, který shrnuje způsoby, jak se menstruace prakticky
řeší. Viz S. Laws, Issues of Blood, Basingstoke: MacMillan, 1992, s. 14-67, 209, 211-212.
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METODOLOGIE A ETIKA VÝZKUMU
Základní metody a techniky

Páteří menstruačního výzkumu byla epizodická interview, ve kterých respondentky
vzpomínaly na zážitek první menstruace z poměrně značného časového odstupu, který, jak se
ještě pokusím ukázat, nemusí být nutně na škodu věci.
Od začátku jsem si nicméně pro doplnění vedla deník, kam jsem zaznamenávala první
reakce dotazovaných na téma, včetně reakcí negativních, dále svá rozčarování z průběhu
rozhovorů, nápady, poznámky z konzultací a podobně.
Kromě transkripcí interview a terénního deníku jsem výzkum dokumentovala také
výtvarně, a to ilustracemi k rozhovorům. Primárním cílem obrázků bylo odlehčit neveselá
témata první menstruace a dospívání.15

SETTING?
Vzhledem k povaze zkoumaného problému bylo vyloučeno, abych ho zkoumala v jeho aktuálním
průběhu. Popisované události se staly dávno a menarche je navíc, jak potvrzuje i tato studie, věcí
navýsost soukromou a poměrně nepředvídatelnou. Jak poznamenal již Van Gennep, odchylky jsou
značné a žádnou instituci – dodávám ani instituci zúčastněného pozorování – nelze založit na něčem
tak těžko určitelném a proměnlivém jako pohlavní dospělost.
V tomto je moje práce spíše historická – nebyla jsem svědkem události, ale pouze svědkem
vzpomínky sdělené v rozhovoru. Přitom mi stále zněla v uších slova mého konzultanta: „Když máte
15

S obrazovým materiálem lze v současných sociálních vědách podle D. Harpera nakládat dvojím způsobem.
Buďto je obraz konkretizací vlastního výzkumu, která napomáhá při vytváření teorie, nebo obraz (fotografii)
používáme, abychom zjistily reakce informátorů. Moje ilustrace byly v tomto smyslu konkretizací. Druhou
metodu jsem použila, když jsem respondentkám ukazovala knihu Děvčátka, na slovíčko nebo jejich školní
fotografie. Viz D. Harper, „Reimagining Visual Methods“, in: N. Denzin, Y. Lincoln (eds.), Handbook of
Qualitative Research, London, New York: Sage, 2000, s. 729.
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rozhovory, nemáte nic.“ Tento výrok je samozřejmě vyostřený. K určitým zkušenostem se nelze dostat
jinak než prostřednictvím vzpomínky. Druhou světovou válku zřejmě podruhé neprožijeme, stejně
jako se nevrátíme do lůna své matky a nezačneme znovu menstruovat. Můžeme ovšem konfrontovat
soukromou paměť s pamětí veřejnou, tedy s dobovými dokumenty. Můžeme porovnat více vzpomínek
na stejnou událost při zachování plurality subjektivních významů. Můžeme si všímat vnitřních rozporů
v konkrétních příbězích. Jde asi především o to neomezovat se na jediný pohled, jedinou metodu,
jeden typ pramenů.
Touto cestou jsem se snažila vydat, protože mě nezajímal čistě lingvistický rozbor nahraných a
přepsaných výpovědí, ale docela prostě to, jak první menstruace v praxi probíhá. V průběhu rozhovorů
se navíc ukázalo, že dívky vstupovaly do puberty v roce 1989 a v první polovině 90. let, na
historickém švu, který se promítl i do intimní životní sféry.

Ačkoli tedy výzkum nemá klasický antropologický setting (místo), troufám si tvrdit, že
mu nechybí určité zasazení, a to zasazení historické. Příběhy vypovídají jednak o soukromé
osobní a rodinné historii vypravěček, ale také o překotné době raných devadesátých let, byť
ze zcela specifické perspektivy.

Pozitivní role časového odstupu
Vypravěčky dělila v době rozhovoru od prvomenstruační zkušenosti zhruba polovina jejich současného života (11-17 let). Proto jsem své
výsledky průběžně konfrontovala s pracemi, které zkoumaly prepubertální a právě dospívající dívky (Ernster 1977, Vránová 2004).
Přesto se domnívám, že časový odstup byl pozitivní a produktivní.16 V událostech, které právě prožíváme, se často nevyznáme, a
teprve čas nám poskytne hodnotící měřítka. Vysvětlím na příkladu: jedním ze základních výstupů tohoto výzkumu je, že prvomenstruační
komunikace mezi matkou a dcerou je oboustranně značně stresující, což vyniká zejména ve srovnání s tím, jak lehce situaci zvládá vlastně
jakákoli jiná ženská příbuzná (babička, teta). Čím je tento stres způsoben? Takhle vzpomíná na maminčino „poučení“ Míša.

M: […] takže ten chlapec, kterýho jsem platonicky milovala, je lepší milovat jenom platonicky … a do
tý doby prostě to mamku vůbec nezajímalo (důraz, emoce-výčitka?) … a najednou … (úsměv) …
najednou měla asi strach … což mě teda vůbec nenapadlo … (V, 95-97)
Míšu ve chvíli, kdy dostávala přednášku o „krásách ženství“, nenapadlo, že by maminka mohla mít strach o její nežádoucí otěhotnění, ale
zpětně ji to nepřekvapuje. Podobný typ informace – zpětné pochopení matčiných obav – by zřejmě nebyl bez časového odstupu možný.

Odstup navíc dodal menstruačním příběhům další rozměr. Dívky vyprávěly o
menarche v kontextu svého dospívání, přičemž rekonstrukce tohoto formujícího a málokdy
zcela dokončeného období je vedla k hlubšímu porozumění jejich současné životní situaci.
Jak píše Fischer-Rosenthal: „Konstrukcí biografie může člověk přijít na to, kým se stal.“17

16

Viz H. Gadamer, Hermeneutický význam časového odstupu, in B. Doležal (ed.), Podoby, Praha: Čs. spisovatel,
1967, překlad Jiřího Němce, s. 209-216.
17
W. Fischer-Rosenthal, „Potíže s identitou - Biografie jako řešení některých (post) moderních dilemat“, Biograf
12 (1997): odst. 42. Dostupné na «http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=1201» [přístup 27.6.2007]
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Realita výpovědi a realita události

Tato práce ze své povahy nemůže rekonstruovat, „co se skutečně stalo“. Uvedu
příklad:
L: No a … əh … byla jsem teda na těch prázdninách a … (zamyšlení) vlastně jsem na to ale svým
způsobem vod mamky nebyla vůbec připravená … že najednou někdy ta menstruace příde … nebo
možná byla, ale já si to vůbec nepamatuju, jó? (I, 27-31)

Jak hodnotit tuto pasáž? V kontextu následující?
K: Jasně, takže máš pocit, že prostě ta tvoje máma jako si tě nevzala někdy stranou a řikala by: „Hele,
Lucie …“
L: … až potom, když to právě přišlo po těch prázdninách jó … nebo snad těsně předtim, ňák před …
(váhá) … nebo po … ale já si spíš myslim po … (I, 63-69)

Lucie si není jistá, jestli ji maminka poučila před, nebo po nástupu menstruace, což
je z mého pohledu poměrně důležitý údaj. Na tomto místě bych se pochopitelně
mohla zeptat její maminky. Dostanu ale dopis: „Asi tě zklamu, ale nějak sem si to
nechala v hlavě projít a došla jsem k závěru, že asi bude lepší, když mamku z toho vynecháme.
Nezlob se.“ (Emailová korespondence, 25.9.2006)
Co teď? Od události mne dělí časová propast, a navíc znám pouze pohled jedné strany, který
může být ovlivněn mnoha faktory, počínaje samotnou konverzační situací.18 Musím se tedy smířit
s tím, že příběhy vypovídají víc o lidech a jejich současné situaci, než o historické skutečnosti samé.
Pracuji s realitou výpovědi, nikoli s realitou události. Příběhy jsou jediné, co mám k dispozici. Mohu
ovšem sledovat například vnitřní konzistenci výpovědi (protimluvy, narušení „oficiálního“ autoportrétu
etc.) Navíc je třeba počítat s několikanásobnou reflexí události:
I. První je prožitek, jak si ho aktér pamatuje, když se k němu nemusí z nějakých zvláštních
důvodů vracet, tedy interpretace I. řádu.

18

Lidé dělají něco jiného, než říkají, a říkají to, co chcete slyšet. Vyčerpávající přehled dialogických „zkreslení“
(response effects) viz H. R. Bernard, Interviewing – Unstructured and Semistructured, in: H. R. Bernard,
Research Methods in Anthropology, Walnut Creek: Altamira Press, 2002, s. 230-239. Ačkoli se řada zkreslení
objevuje i v mých rozhovorech, domnívám se, že základní výzkumná otázka, tj. průběh a prožitek první
menstruace, nebyla interakčními nedostatky příliš postižena.
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II. Druhá je „oficiální verze“, kterou si dívky vytvoří před rozhovorem.19 Ta má většinou
formu „historky“, tedy příběhu se zápletkou. Zápletkou může být například překonání bolesti
nebo ztráta kamaráda.
III. Během interview však může dojít k narušení této „oficiální“ verze, objeví se určité rozpory
a dochází k reinterpretaci. Převyprávěním také dochází k aha-efektu: „jako je fakt zajímavý, na
co člověk všechno nepříde, když vo tom mluví“ (II, 894-895).
IV. K další reinterpretaci dochází během transkripce a analýzy materiálu, které provádí
badatel.
Každý z těchto okamžiků má svoji pravdu a pro obě strany, tedy aktéra i výzkumníka, je důležitý
proces výkladu a to, co z něj pro sebe dokáže vytěžit.20

RESPONDENTSKÝ VZOREK

Velikost vzorku, věk a sociální profil respondentek
Když jsem byla při svých konzultačních obchůzkách tázána na velikost vzorku a uvedla tiše:
„deset“, bylo mi na několika vědeckých pracovištích sděleno, že si snad uvědomuji, že můj
výzkum nevypovídá „nic o ničem“. Marně jsem dodávala, že jde o výzkum kvalitativní a že
možná vypovídá o malé části populace, ale zato o ní vypovídá poměrně hodně.
Mým deseti respondentkám bylo v době rozhovoru od 23 do 31 let. Průměrný věk činil 26,8 let.
Jako důležitější se však ukázal rozdíl mezi vyprávěním starších dívek (*1975-79), které začaly
menstruovat v letech 1989-1991, a mladších dívek (*1981-83), u nichž se menarche dostavila v letech
1993-1995. Během těchto pěti, šesti let se mnohé změnilo. Listopadová revoluce znamenala totiž
zároveň revoluci informační21 – nápadný byl zejména často zmiňovaný vliv časopisu Bravo, jehož
československá mutace začala vycházet 26. října 199122 – a tržní – lepší dostupnost a výběr
hygienického zboží. Zatímco ještě v listopadu 1988 pořádaly ženy z disentu v čele s Olgou Havlovou
protestní pochod pod heslem „Chceme vložky mezi nožky“, v roce 1992 si již dívky mohly objednat

19
Přípravu rozhovoru ze strany vypravěčky a vytvoření „oficiální verze“ s vlastní chronologií přepokládám na
základě výroků typu: „Nó, já to vemu popořádku, jó?“ (II, 37) nebo „já som nad tým rozmýšlala a …“ (III,3).
20
Ke vztahu události a její reflexe viz H. Gadamer, Náčrt základů jisté hermeneutiky, in: H. Gadamer, Problém
dějinného vědomí, Praha: Filosofický ústav, 1994, s. 52. „Historický předmět je vztah, ve kterém se projevuje
jednota historické reality a reality jejího (dějinného) poznání.“
21
Právo na informace a zákaz cenzury byly schváleny Federálním shormážděním jako součást Listiny základních
práv a svobod v roce 1991.
22
Informace z oficiálních stránek časopisu «http://www.bravoweb.cz» [přístup 23.4.2007]
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zkušební tampóny z „Bravíčka“.23 Zcela nepřehlédnutelným znamením doby byly konečně televizní
reklamy na vložky.

Všechny respondentky studovaly v době výzkumu vysokou školu, nebo měly dokončené
vysokoškolské vzdělání. Všechny pocházely z českých a slovenských velkoměst a žily
dlouhodobě v městském prostředí. Čtyři dospívaly v nekompletní rodině (bez otce). Všechny
byly heterosexuální a většina dosud svobodných a bezdětných, jedna dívka byla rozvedená a
jedna vdaná s dvouletým dítětem.
Co rozhovorům předcházelo – Shánění vzorku
Výzkum by naprosto nebyl myslitelný bez široké pozitivní odezvy, kterou téma první menstruace
vyvolalo u žen v mém okolí. Všechny respondentky pocházely z řad mých spolužaček nebo
kamarádek, někdy se obě skupiny překrývaly. Tento diskutabilní výběr obhajuji především základním
předpokladem, že menarche je intimní zážitek, který nelze sdílet s naprosto cizím člověkem.

Využila jsem vědomě svého momentálního statutu studentky, z něhož vyplýval přístup ke
kolegyním z našeho, převážně ženského ročníku. V době výzkumu jsme měly za sebou rok
a půl společného studia, což bylo dost na to, abychom mohly mluvit o intimnějších
tématech a zároveň nezabředly do obyčejného tlachání. V případě antropoložek sehrála při
motivaci určitou roli také stavovská solidarita. Horší situace nastala v případě delších
přátelství, kde jsem sice mohla jít víc do hloubky, ale zároveň bylo třeba držet se striktně
protokolu.
Od počátku bylo nutno počítat také s rizikem „nadměrného porozumění“ beze slov,
typického pro lidi, kteří prošli podobnými zkušenostmi. Více než když jindy jsem si
uvědomovala, že antropolog se při řízeném rozhovoru ptá na „běžné a samozřejmé“ věci,
což by mimo tuto svou roli nedělal. Odpovědi na tyto otázky totiž zdaleka běžné a
samozřejmé nebývají.

Normální je nic si nepamatovat?

23

Z. Patočková, „Chceme vložky mezi nožky – Společenské stereotypy kontra reklamní průmysl“,
Econnect, 13. 2. 2004. «http://econnect.ecn.cz » [přístup 12.2.2007]
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Začátek rekrutace lze nejlépe přirovnat k rozhazování sítí. O tématu jsem mluvila, kudy jsem
chodila a zaznamenávala jsem reakce. První tři dobrovolnice zareagovaly víceméně okamžitě
pozitivně. Nechyběly ovšem ani reakce typu: „Já už si vůbec nic nepamatuju.“
Tato odpověď může samozřejmě znamenat leccos, například: 1. Opravdu si nic
nepamatuju. 2. Něco si pamatuju, ale nechce se mi o tom mluvit. 3. Něco si pamatuju, ale
nestojí to za řeč (není to příběh).24
Domnívám se, že zejména třetí význam byl poměrně relevantní. K této hypotéze mne vede
rozhovor s respondentkou, která shodou okolností menstruovala poprvé 17. listopadu 1989. Když jsem
s ní mluvila o výzkumu, tvrdila, že nemá, co by mi řekla, ale po chvíli přemýšlení s nadšeným
výrazem dodala, že vlastně ano, tedy podle mého objevila nosný příběh (story).
Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že přítomnost story byla pravděpodobně jedním z kritérií souhlasu
s rozhovorem, začala jsem se bát, že se vlastně nedozvím, jak vypadají menstruační příběhy dívek,
které si „nic nepamatují“. Naštěstí se mi podařilo sebrat nejméně tři vyprávění o první menstruaci,
která „nebyla ničím pozoruhodná“. V jednom případě si respondentka například přesně nepamatovala
místo události. U všech byla přitom silná „přátelská“ motivace.25
M: … téma mi příde dost zajímavý … seš moje kámoška … co bych pro tebe neudělala … (VII, 1032-1033)
A: … v tomhlenctom směru se mi to zdálo zajímavý si to ujasnit pro sebe … a s tebou … a klidně i pro
tebe, když … to pomůže na tu diplomku (smích) … (VIII, 1000-1005)

Tato diplomová práce – už tím, že věnuje první menstruaci tolik prostoru – vytváří dojem, že jde
o důležitý životní mezník. Ale odpovědi typu „nic si nepamatuju“ je třeba brát vážně. Co když se jedná
o naprosto běžnou věc – možná natolik běžnou, že si na ni řada žen ani nepamatuje – a výzkum ji
přetěžuje významem, který ve skutečnosti nemá? Tento výklad je ve společnosti, kde menarche není
nijak zvýrazněna – v tom smyslu, že přechodové rituály jsou jakési vykřičníky u událostí, které
bychom jinak přešli bez povšimnutí – jistě možný.26 Navíc mě nutí přiznat, že první menstruace coby

24

Srv. J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 44. Leeová uvádí tři možné důvody nesouhlasu s interview: (1)
absence nosného příběhu, (2) traumatická vzpomínka, (3) neochota sdílet osobní či tabuizované téma.
25
Též (X, 116-120).
26
O přechodových ritech coby vykřičnících mluví přední teoretik rituálu R. Grimes. „The main reason for
having rites of passage is to enable mindful attendance to events that might otherwise pass us by“ a „Rites of
passage are ways of marking events with exclamation points.“ in R. Grimes, Deeply into the Bone – Reinventing
Rites of Passage, Berkeley: University of California Press, 2000, s. 96, 133.
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životní krize je moje ideálně-typická konstrukce.27 Formulovala jsem si výzkumný problém a nyní
vidím, co mu odpovídá v realitě.

Motivace respondentek
Z těchto důvodů se mi zdálo dobré zjistit, proč dívky vlastně s rozhovorem souhlasily. Motivační otázku jsem sice začala klást až ve druhém
kole výzkumu, ovšem i v interview, kde jsem se na ni explicitně nezeptala, se objevily určité náznaky motivace.

I. Menstruace a „ženství“
L: Mně je to hrozně jako příjemný se teď vo tom bavit … protože já to mám tak jako spojený,
že teď ňák sama k sobě jako cítim takovej respekt jako k ženský … (I, 883-886)
D: Myslím, že je to príjemné téma na rozhovor. (II, emailová korespondence z 18.9.2007)
K: Hele tak eště to, eště tě mám trápit?
V: … no to víš, že jo … povidej … mě to baví … (VI, 798-799)
K: Hele já to … já … já už nemám jako ňáký moc nápady …
M: … fakt ne? (radostně) … mě to baví … (VII, 1028-1029)

Některým dívkám se téma zdálo zábavné, popřípadě příjemné, a to v souvislosti s chápáním vlastního
ženství. Ze stejného důvodu mi však jiné interview odmítly. V obou případech však pro ně „ženství“ a
menarche byly automaticky spojené. Záviselo zřejmě na tom, jak se ke své ženské identitě stavěly.
Jestli k ní „cítily respekt“, nebo naopak měly pocit, že být ženou „není zvláštní terno“.
A: … proč jsem souhlasila s rozhovorem … protože … si myslim … že je … že člověk … že to neni
jen o menstruaci tahlencta … tahlencten rozhovor … že je to vo tom … vo dospívání … vo
stávání se z holky ženou …vo bytí ženou […] a jakoby vlastně to, že člověk jakoby dělá některý ty
ženský věci … jako že menstruuje, což jako je žena, a to se nedá vodestát … vod toho, že člověk
s někym chodí, spí a já nevim, co všechno … to všechno jakoby má … jako je žena, ano … ale jakoby
to staní tou ženou i v tom ňákym jakoby … ještě jako ňákym dalšim smyslu … smíření se s tou rolí
… protože mě se zdá, nebo si myslim jako že spoustě lidí se zdá, že … jako že to neni … velký terno
… bejt tou ženou … tak si myslim, že to jako … je to dlouhodobej a složitej proces […] jo ale že to
vlastně je takový … mnohem vlastně širší než ta samotná menstruace … (VIII, 985-1000)

Na druhou stranu, jedna z mých respondentek si menstruaci, reprezentovanou hlavně
bolestmi, vůbec se ženstvím a svou atraktivitou nespojovala. Šlo o dvě úplně oddělené věci.28
Změna nastala až poslední dobou, když začala uvažovat o dětech:

27

První menstruace není životním mezníkem objektivně. Tento význam jí přikládá můj poznávací zájem. Srv.
M. Weber, „Objektivita“ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání (1904), in: M. Weber, Metodologie,
sociologie a politika, Praha: OIKOYMENH, 1998, s. 20-21.
28
Leeová mluví v této souvislosti o odcizení vlastnímu tělu (alienated body). Viz J. Lee, „Menarche and the
(Hetero) Sexualization of Female Body“, Gender and Society 8.3 (1994): s. 349. Srv. též kapitolu Tělo jako
bitevní pole dospívání.
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B: … hm … tak já jsem to takhle vůbec jako nebrala … ne … že bych to prožívala jako ňák jako že
jsem … dospělá, nebo že to je ňákej jako znak ženskosti, tak to vůbec … vůbec jako jsem to takhle
nebrala … já jsem se jako necejtila jako ženská … až donedávna … (smích) … nevim no … prostě
jsem byla vždycky taková jako zavostalejší … (II, 574-581)
B: … no tak jako hrdá jsem na to (smích) nebyla nikdy … jako to až prostě … vlastně teďko, že jo
… když začínám myslet na to, že budu mít jako jednou ty děti, tak jako jsem ráda, že … jako funguju
[…] takže teďko to jako beru … jako že to patří k tomu prostě, že jsem ženská … (II, 389-395)

Jiná respondentka naopak jasně vnímá celkové propojení menstruace a ženství, možná také
proto, že už dítě má:
M: […] myslim, že to … ta žena prostě je takhle udělaná … a dělá to ženu ženou (úsměv) … jako
nejde, že jo, o ty měsíční radovánky, ale spíš vo … ne jako, že jo, ne vo tu menstruaci přímo … ale to,
že … patří k tomu ňáká ta náladovost … a všechno to s tim tak souvisí … tohlento … mít ty děti asi je
taky jako důležitý … to znamená, že žena jako je i ňák atraktivní pro ty muže … jako prostě ty
samečci, že jo, to vycejtěj … a ve chvíli, kdy to teda přestane mít … tak jako si myslim, že to snad
každá žena musí cejtit jako zlom … (V, 831-836)

II. „Vo tomhle se má mluvit“
K dalšímu výraznému motivačnímu komplexu patřila touha odtabuizovat téma, a přispět tak ke změně
dosavadního přístupu k menstruaci, spojená s propagací ženské problematiky.
M: … téma mi příde dost zajímavý … seš moje kámoška … co bych pro tebe neudělala … a navíc … vo
tomhle se má mluvit […]
K: … proč? (smích)
M: (smích) … zaprvý to je … týká se to ženství … ženský problematiky … zadruhý … je to furt
takový tabu, že jo … prostě … lidi jsou … z toho můžou bejt některý holky fakt zbytečně vyjukaný
myslim … no … to je tak všechno … (VII, 1032-1038)
K: … takže se tě musim eště zeptat … proč jsi nakonec souhlasila s rozhovorem?
I: … mh … no protože si myslim, že to je důležitý to odtabuizovat to téma …
K: (velký smích)
I: … a taky jako částečně proto, že mám pocit, že hrozně lidí … má menstruaci … nebo periodu …
v mém případě … (úsměv) … jako zhnusenou … a že … jako je třeba, aby tam byl v těch tvých
rozhovorech ten hlas, který řekne, že je vždycky rád, když má tu periodu … (IX, 842-847)

III. Překonané trauma jako předpoklad vyprávění
Vyloženě katastrofální byl nástup první menstruace pro jedinou dívku. Přesto rozhovor vítala, a tak
předpokládám, že byla s touto „tragédií“ už dávno vyrovnaná a souhlas byl projevem její dospělosti.
K: Hele, a jako kdy … kdy ses s tim ňák srovnala … jako že teda nejseš nemocná (smích) … a že
… že to je vlastně přirozený?
B: Nó tak … ə … jako musim říct, že to trvalo asi docela […] asi tak … patnáct, šestnáct … že jako
jsem to jako ňák přijala jako … a jako, že jsem přestala prostě vždycky … to vnímat jako ňákou
tragédii, když to na mě přišlo […] nó a jako myslim si, že to … souvisí s … jako s … i právě s duševní
ňákou jako vyspělostí … (II, 154-165)
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Čemuž by odpovídala i odpověď na explicitní otázku po motivaci:
Proč jsem o tom chtěla mluvit, no, to není, že bych chtěla, prostě mně to nevadí a protože ráda pomůžu
když můžu, jsem ochota sama ;-) nejsem stydlivá nebo tak, spíše naopak, jsem otevřená povaha... no
a asi jsem s tím nějak vyrovnaná... kdyby ses mně na to nezeptala, asi bych si na to vzpomněla tak
jednou za dva roky ;-) Jsem ráda, že jsem ti mohla pomoct. (II, emailová korespondence z 2.5.2007)

Zde se nabízí otázka, do jaké míry byly všechny rozhovory umožněné dospělostí, vyrovnáním a
časovým odstupem, který ženám umožnil mluvit o nepříjemných věcech spojených s dospíváním.29
Pro tuto tezi by jistě mluvily další dva příběhy problematické menarche a těžkého dospívání.
Maruščin vztah k tělu byl zpočátku určován katolickou výchovou s naprosto jasnými představami o
tom, co znamená dobré (čisté) a špatné (nečisté) tělo. Menarche pro ní byla další známkou její
„vadnosti“ a dlouho ji tajila. Nebyla o ní schopna s matkou mluvit. Fakt, že se s ní svěřila po letech
mně, souvisí s celkovou životní proměnou, odklonem od víry a pozitivním přijetím vlastní sexuality a
tělesnosti.30 Míša se nebránila „vyzpovídat“ z puberty, kterou vlastně neměla, protože v té době řešila
složitou rodinnou situaci.
K: […] proč vlastně si nakonec s tim rozhovorem souhlasila?
M: … no … (povzdech) … nó … protože jsem tušila, že to bude legrace … (smích) … seš moje
kamarádka … (smích) … jó, je to … (přemýšlí) … asi taky proto… že si myslim, že je to v životě tý
ženy jako hrozně pěkná věc, ale já jsem si to vůbec neužila … jako dítě mně to přišlo, že to spíš
obtěžuje … pak jsem jako ňák tu svojí pubertu v podstatě neměla … nebo jsem jí prožila až pak jako
někdy v těch dvaadvaceti během půl roku … takže jako takový to pubertální období, kdy se to myslim
ňák rovnoměrně má sladit, tak se nestalo … a tak je to takový jako vlastně milý se z toho vypovídat
(smích) … (V, 766-775)

Proti tezi o překonaném traumatu ovšem stojí všechny příběhy o magických a dobrodružných (Lucie,
Vendula), nebo obyčejných prvomenstruačních zážitcích: „takže to bolo také bežné“, „nic jako
tragickýho to nebylo“ (Dorka, Marika, Agáta, Inga, Anna).31
K: … ale ale to … my jsme se bavily vo tom tajemství … a že … ale prostě … jako nakonec ti nedělá
problém vo tom mluvit …
A: … já z toho ňáký velký traumata nemám … jako že to je … nó … že vlastně u nás doma to bylo
vlastně taková jako kombinace toho tajemství … že se vo tom fakt jako moc nemluvilo … a zároveň
takový tý naprostý samozřejmosti … jako že prostě … ə … jako … jako na tom neni, co řešit … (X,
1021-1027)

Shrnutí motivací
29

Za tento náhled vděčím Mgr. Abu Ghoshovi: „To máte jako s traumatickými vzpomínkami vězňů
v koncentračních táborech. V podstatě se o jejich pocitech dozvídáme až tehdy, když je překonali … Když
vznikla společenská norma pro jejich vzpomínky … kdy společnost zpracuje tuto epochu a znormální ji pro sebe
… nebyl už problém s nimi jít ven. Jako kdyby existovala nějaká společenská sankce, aby se o něčem dalo
mluvit jedině za určitých podmínek.
V případě těch děvčat se mi zdá, že tou podmínkou je, že přiznají, že nebyly dospělé a že až dospělost je
vyléčí z oné humiliace (ponížení; pozn. KČ). To jsem myslel tím, že proces vyrovnání se s první menstruaci je
v podstatě procesem zahlazení stop po humiliaci.“ Emailová konzultace, 31.1.2007.
30
Viz Maruščin příběh v kapitole Ten den.
31
(III, 421) a (VIII, 100). Obecně viz Menstruační příběhy.
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Nejčastěji uváděným důvodem, proč respondentky souhlasily s rozhovorem o menarche, bylo naše
přátelství a ochota pomoci mi s výzkumem. Jistou roli v tom sehrála i možnost „objektivizovat“ tímto
způsobem prvomenstruační zkušenost, a tak přispět ke změně přežívající tabuizace tématu.
Pro některé dívky byla menstruace jednoznačně spojena s jejich ženskou identitou, pro některé
nikoli. V této otázce hrál roli časový odstup a proměna hodnotové orientace v dospělosti.
Respondentky byly ochotny vyprávět o poměrně nepříjemných událostech, což může svědčit o
jejich zpracování a normalizaci (Beáta, Maruška, Míša, Agáta). Většinou však šlo spíše o obyčejné
sdílení (Lucie, Dorka, Vendula, Marika, Inga, Anna).
Doufám, že z uvedených ukázek je patrné, že k rozhovoru dívky většinou nevedl jeden důvod, ale
určitá kombinace motivací: touha odtabuizovat téma, vyjádření respektu k vlastnímu ženství,
vyrovnání s dospíváním.

EPIZODICKÉ INTERVIEW
Pro výzkum zkušenosti první menstruace jsem po konzultaci s Mgr. Petrou Ezzedine použila metodu
epizodického interview. Tato metoda byla volena s ohledem na čas tak, aby stačilo jedno setkání.32
Epizodické interview při svém studiu sociálních reprezentací technologických změn v každodenním
životě používal a vymezil Uwe Flick.33 Tento typ rozhovoru se, oproti původně plánovanému
polostrukturovanému interview, ukázal být vhodnější, protože se soustředí na jednu, zcela konkrétní
událost (epizodu) v životě tázaného. Úkolem je zjistit co možná nejpodrobnější údaje, a proto se
tazatel k události během interview vícekrát a z různých pohledů vrací. Cílem je podat komplexní obraz
události v biografickém a hodnotovém kontextu.

Sémantická a epizodická paměť
Toho chce Flick dosáhnout tím, že pracuje se dvěma typy paměti: sémantickou a epizodickou.34 Aby
se tazatel dostal k oběma typům paměti, musí kombinovat otázky na konkrétní události s obecnějšími
tématickými dotazy. V mém výzkumu například: Jak probíhala tvoje první menstruace? a Co
považuješ za zlomy ve svém dospívání?
Interview musí dotazovanému umožnit vybrat ty situace, které sám považuje za důležité.
Rozhodujícím kritériem je jejich subjektivní význam pro respondenta.
32

Toto pravidlo jsem porušila pouze při interview s Agátou, které proběhlo nadvakrát, 1.2. a 5.2.2007.
U. Flick, The Episodic Interview (Small Scale Narratives as Approach to Relevant Experiences), 1997,
«http://www.lse.ac.uk/collections/methodologyInstitute/pdf/QualPapers/Flick-episodic.pdf» [přístup 3.11.2006]
Flick sám tento typ interview používal k výzkumu role technologie v lidském životě.
Emailová konzultace s P. Ezzedine, 29.8.2006.
34
Flick zde odkazuje na Tulvingovo pojetí paměti – E. Tulving, „Episodic and Semantic Memory“, in: E.
Tulving, W. Donaldson (eds.), Organization of Memory, New York: Academic Press, 1972, s. 381-403.
33
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Sémantická paměť může mít podobu většího životního příběhu, epizodická paměť se
vynořuje i nečekaně v průběhu rozhovoru ve formě: „já si to teď jak vo tom mluvíme úplně
vybavuju“ (V, 176).

Interview guide
Ačkoli se epizodické interview řídí seznamem základních otázek (interview guide), ponechává
zároveň určitou volnost v tom, že respondent vybírá události, které pokládá za relevantní.
Zatímco pro některé dívky byla zásadním zážitkem dospívání návštěva gynekologa, pro jiné
to mohly být taneční, ohrožení exhibicionistou, nebo průnik na výpravu starších členů
turistického oddílu.35
Seznam otázek se v případě mého výzkumu vytvářel v průběhu prvního kola rozhovorů (IIV). Pár základních otázek jsem měla připraveno, ale začínala jsem v podstatě s jedinou:36
K: … takže by mě zajímala … prostě tvoje vzpomínka na na … na tu první menstruaci … jako kdy to
bylo … əm (zamyšlení) … jak si to prožívala … əm (zamyšlení) … případně prostě, co si vo tom
věděla, nebo nevěděla … əm (zamyšlení) … Jak to prostě … ten den vypadal jako … (II, 5-8)

Přestože testovací interview bývají standardně z výzkumu vynechána, vzhledem k závažnosti jejich
výstupů jsem je ponechala, a musela jsem tím pádem přikročit k zpětným doplňujícím otázkám
prostřednictvím e-mailu a sms zpráv. Tento prohřešek proti metodologické čistotě, kterým jsem
přitížila především sama sobě, mohu omluvit jen nezkrotnou touhou po vědění.
Doplňující dotazy se týkaly především „vztahu k vlastnímu tělu“ během dospívání, který se
v menstruačních příbězích stále vracel a zřetelně se rýsoval nejen jako vhodnější rámec oproti
„přechodovým rituálům“, ale také jako „obecnější“ kategorie, pod níž lze zkušenost první menstruace
zahrnout.

35

Předpoklad „životních mezníků“ nemusí odpovídat skutečnosti. Je to spíše orientační pomůcka, která nám

umožňuje mluvit o dospívání:
I: … ale … nevim, jestli to byl průlom v dospívání … əm (delší pauza, 7s) … a těžko bych tam ňáký …
průlomy hledala … já myslim, že to bylo hrozně pozvolný … jako že se to tak pozvolně měnilo […] ale …
ale nebyl tam žádnej zlom … že bych věděla: tady jsem se stala jako … z toho dítěte tou holkou … a tady
… tady tou ženou … tak to bych přímo neřekla … (IX, 300-308)
36

Několik otázek vzniklo „nabalováním“. Například na dotaz ohledně menstruačních mýtů mne přivedla Beáta
svou poznámkou o tom, že v dětské ústní tradici kolují i všelijaké mýty (II, 294-299).
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Po prvním kole interview se seznam ustálil. Od této chvíle tvořila otázka na průběh menarche a
otázka na vztah k tělu základní vrcholy rozhovoru.37

Context protocol
Každý rozhovor byl zaznamenán na zvláštní protokol (context protocol), který obsahoval: datum
rozhovoru; skutečné jméno respondentky a pseudonym, který si sama vybrala pro účel výzkumu;
datum a místo narození; datum, místo a spoluúčastníky první menstruace; údaje o sourozencích a
rodičích.

Délka epizodického interview se standardně pohybuje v rozmezí 60 až 90 minut. V případě
mého výzkumu byla průměrná délka rozhovoru 76,2 minut, tedy asi hodina a čtvrt.
Všechny rozhovory byly za účelem analýzy detailně transkribovány.
Pravidla transkripce
I když jsem jedno 80 minutové interview přepisovala většinou 2-3 dny, musím říct, že to není nuda.
Každý člověk má jedinečný rytmus řeči i oblíbená „vycpávková“ slova (př.: jako, rozhodně, teďkon).
Opakovaný pozorný poslech navíc odhalí i spodní vrstvy konverzace, včetně mocenského přetahování,
zapíraných emocí (nesouhlas, dojetí) a komunikačních chyb (skákání do řeči, malá citlivost k obsahu),
které přepis nemůže dokonale zachytit.
Při přepisu rozhovorů jsem se neřídila žádnou závaznou teoretickou normou (např. konverzační
analýzou).38 Zvolila jsem spíše intuitivní, literární způsob přepisu. Nevědomou inspirací pro mě byli
autoři zdůrazňující nějakým způsobem proud řeči, jako J. Joyce, B. Hrabal nebo J. Topol.
„být mu jako mně ten by řval jako tur i kočka se má líp zbytečně moc krve v sobě máme či co“ 39
„…protože holka já už se nechci účastnit krásných tragédií … mi stačejí ty které přišly na mě zvenčí
… tak jako antický osud …“40
„ … Smějte se, dokud můžete … uvidíte, jaký to je pak, samy, a že to nejde říct … nikomu … ty holky
dneska … všechny chtěj na studie … holka s knížkou, cha! …“41

Nejvýraznějším rysem mé transkripce jsou tři tečky, které najdeme u Hrabala s Topolem,
protože je pokládám za vhodný grafický znak pro vystižení konverzačního proudu. Vyjadřuje
37

Viz Interview guide v příloze.
K různým způsobům přepisu viz D. Silverman, Interpreting Qualitative Data, 2. vyd., London: Sage, 2001, s.
163-167. D. Silverman, Doing Qualitative Research, London: Sage, 2000, s. 130-135. U. Flick, An Introduction
to Qualitative Research, 3. vyd., London: Sage, 2006, s. 288-292.
39
J. Joyce, Odysseus, Praha: Odeon, 1976, s. 620.
40
B. Hrabal, Vita Nuova, Praha: Československý spisovatel, 1991, s. 155.
41
J. Topol, Noční práce, Praha: Torst, 2001, s. 110.
38
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totiž pauzy, které jsem se snažila dále definovat (váhá, přemýšlí), a zároveň návaznost
otázek a odpovědí.
M: … to ani tak ne, ale víš jak tam jich bylo míň, tak ty holky jako někerý se snažily prostě … s nima bejt a
byly takový … (přemýšlí) … mě to třeba štvalo trochu …
K: … hm hm …
M: … jako že je rozmazlovaly trošku … (VII., 317-320)

S tím souvisí také určité rozvolnění hranic. Málokdy jsem totiž kladla naprosto jasně
ohraničenou otázku a dostávala na ni jasně ohraničenou odpověď, která by vyžadovala
interpunkci zvýrazňující hranice (velké písmeno na začátku věty, tečka, otazník). Zvolený
způsob přepisu si tedy do značné míry vynutil sám materiál.
Co se týče jazykových vrstev, zachovala jsem nespisovnost a obecnou češtinu výpovědí, včetně
individuálních variant některých slov (např. těhlenctěch). Přepis tvarů slovesa „být“ (př. sem / jsem,
sme /sme, si / jsi) se řídí výslovností respondentek.
Zajímavým jevem bylo nepochybně přecházení z jedné jazykové vrstvy do druhé, které mělo
více příčin. Jednou z nich byla nápodoba dikce postav, o nichž se mluvilo (dítě, rodič, učitel,
kamarád). Jistě by stálo za rozbor, proč v rodinách, kde matka mluví spisovně, dcery mluvily spisovně
pouze v určitých chvílích. Na to zde ovšem není dost prostoru.
Dosud jsem mluvila o kompletní transkripci rozhovorů. Měla bych ještě dodat, jak jsem tuto
transkripci používala v textu. Pro účely citace v textu diplomové práce jsem ve většině případů
vypustila z rozhovorů svoje přitakávací reakce (hm, no, jasně), které byly pouze povzbuzováním a
nepřinášely žádnou novou informaci. K citování i textu samotnému bych snad měla dodat ještě to, že
jsem autorkou všech zvýraznění (tučné písmo, podtržení, kurzívy).
Na závěr podávám stručný přehled hlavních grafických znaků transkripce:
znak

význam

…

pauza (hezitační, formulační, komunikační)
kurzívy v závorce obsahují komentář k výpovědi
(nelze identifikovat) (smích) (nešťastně) (podrážděně)
vynecháno, lze vynechat
neurčité e (př. əm)

(důraz)
[…]
ə

Místo rozhovoru
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Interview se odehrávaly po předchozí domluvě na smluveném místě. Jeden rozhovor proběhl
v prázdné učebně na Hůrce, dva v bytě respondentek, zbytek se uskutečnil v mém bytě.
Nechávám na zvážení, nakolik je příznačné, že jsme většinou seděly v kuchyni.
Jelikož jsem neměla zvláštní důvěru ve svoje konverzační schopnosti, snažila jsem se
respondentky namotivovat také dobrým pohoštěním, často podle jejich vlastního výběru.
Mezi oblíbenými pochoutkami se často objevovalo ovoce. Jindy jsem napekla perník, nebo
koupila pizzu. Přípravou občerstvení jsem se snažila setřást především vlastní trému. Zároveň
šlo o simulaci „obyčejné“ návštěvy a „obyčejného“ rozhovoru.

INTERVIEW JAKO INTERAKCE
Kromě technických parametrů má interview samozřejmě i praktickou interakční povahu, která ovlivňuje kvalitu získaných dat. Rozhodují
přitom konverzační schopnosti i vzájemná důvěra. „Terénní data“ jsou výsledkem hry „na odkrývání vlastního světa“, na níž přistupují obě
strany.42

I. Role respondentky
Moje respondentky si tuto hru velmi dobře uvědomovaly, což dokládají jejich poznámky
k průběhu rozhovoru. Dívky se staraly o relevanci vlastních výpovědí: „Hele dozvídáš se
vode mě vůbec něco zajímavýho?“ 43 Měly také jasnou představu o tom, co do výzkumu
patří, a co ne: „a to si myslim jako že to je … fakt jako že to je na psychiatra … to jako
nemá s průměrnym … jako vzorkem a tvojí prací nic společnýho.“44
Představě, že společensko-vědní výzkum vypovídá o průměru, jsem nerozuměla do
chvíle, než si uvědomila, jak jsou vědecké projekty prezentovány v médiích – právě jako
zprávy o průměru. Tím je snad také možné vyložit starost o „normálnost“ vlastní zkušenosti,

42

Viz J. Kandert, Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20.
století, Praha: Karolinum, 2004, s. 8. Klasickou prací k reflexi „výzkumu jako interakce“ je samozřejmě P.
Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco, Berkeley: University of California Press, 1977.
43
(VII, 700-701) a dále např. (III, 402-403).
44
(VIII, 767-768).
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která se v rozhovorech stále vracela. Jednak v hodnocení vlastní pozice: „já jsem asi jako dost
netypickej případ“, „myslim, že budu naopak ten případ naprosto většinovej.“45 Jednak
v hodnocení fyzického prožívání, menstruační praxe, nebo rodinné situace: „měla jsem
bolesti, to jó … ale řikám … (přemýšlí) … tak … to je těžko srovnatelný, že jo, s někym,
když nevíš, jak to prožívá ten druhej.“46

Strach o normalitu a průměr nebyl zřejmě dán pouze způsobem mediální
prezentace vědeckých výzkumů. Dívky, které svou pozici hodnotily jako vybočující
z průměru, měly svým způsobem pravdu. Pokud budu vycházet z rozhovorů,
v jejich životě se projevovala silná tendence zmíněnou abnormalitu potlačit a „co
nejdřív se dostat jakoby na tu rovinu ňáký jako úplný normality.“47

II. Role tazatelky (Mezi výslechem a zpovědí)
Průběh rozhovoru se zdaleka neřídil pouze mými otázkami. Vypravěčky mi neváhaly dát jasně najevo,
že se jim otázky nevyhovují a že mají vlastní „chronologii“ příběhu: „Nó, já to vemu popořádku, jó?“,
„teďkon jako začnu úplně odjinud.“48

Aktivitu a pasivitu jako mezní póly komunikace si dívky rovněž vědomě
vyvažovaly samy. Někdy se rázně chopily slova, jindy naopak chtěly být zpovídány:
D: Tak to, tak začnem já sama, alebo …
K: Začni … (III, 1-2)

K: … můžeme začít?
M: … jo, ale musíš se strašně ptát …
K: … já se budu hrozně ptát …
M: … musíš hodně šťourat, protože já ti sama nic neřeknu … (IV, 1-4)

Pokud bych – z pozice tazatelky – měla výzkumné interview k něčemu přirovnat, řekla bych, že se pohybuje mezi výslechem a zpovědí.
Badatel je na jedné straně aktivní a cíleně doluje informace, které potřebuje. Na druhé straně poslouchá a nechává promlouvat respondenta,
s maximální snahou vcítit se do příběhu a také s následným terapeutickým účinkem.
Vzhledem k tomu, že ještě budu hovořit o tom, jakou identitu (pseudonym) si volily tázané, měla bych přiznat, že sama jsem si
pro roli tazatelky zvolila identitu psa Nosyho z dětských papírových kapesníků Zewa Kids, protože, podobně jako já, pátrá po řádu určitého
sociálního jevu.

45

(VI, 647), (V, 777). Dále: „Neumim mluvit, přestaneš se se mnou kamarádit a zkazim ti průměr“ (IV,
telefonická domluva interview, 28.11.2006)
46
(V, 270-271), (VII, 104-107), (IX, 433-435).
47
Maruška (IV, 427), Míša (V, 683), Vendula (VI, 450).
48
(II, 35-37), (IX, 270).
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Výzkumné interview je uměle vytvořená situace, kterou, jak jsem se právě snažila ukázat,
kontroluje tazatel i dotazovaný. Příběh budují společně a zaujímají podle potřeby aktivní, či
pasivní roli. Úspěch spočívá zřejmě v jakési mocenské vyváženosti rozhovoru. Při
epizodickém typu interview musí mít respondent mírnou převahu, ale výzkumník ho nesmí
zcela pustit ze řetězu.

Respekt k jedinečnosti příběhu a pluralitě významů

Pro fyzického antropologa, nebo gynekologa je první menstruace znakem pohlavní dospělosti.
Cílem mého výzkumu je ovšem, jak jsem předeslala, zjistit sociální průběh a individuální
významy této události.
Tělesná stránka menarche funguje i v mém výzkumu jako určitá „univerzálie“. U všech
deseti respondentek dříve nebo později došlo k prvnímu krvácení. Prvomenstruační příběhy
vykazují některé podobné rysy, jakým je například zasvěcovací stres mezi matkou a dcerou.
Řada témat se opakuje, ale právě proto je potřeba být mnohem citlivější ke kontextu.
Pro každou dívku totiž první menstruace znamená něco úplně jiného. Na velmi obecné
rovině jistě můžeme říct, že dospívající prožívá tuto událost především ve známém rámci
rodinných a školních vztahů. Rodinný kontext přitom může nabývat různých podob – od
ucelené kosmologie (katolická víra, nudismus) po klíčovou událost rodinné historie (smrt
otce).
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Na příkladu sester se však ukazuje, že stejné prostředí (rodina) naprosto neznamená
stejný příběh. Determinující tedy není pouze prostředí, z něhož člověk pochází (jak by tvrdili
marxisté), ani výchova (jak by tvrdili kulturní deterministé). Navíc je třeba počítat s tím, že
právě v dospívání se člověk proti rodinným schématům vědomě vymezuje.
Určující také není jen prostředí, v němž se člověk pohybuje: škola a zájmové kroužky
jako pěvecký či taneční sbor, turistický nebo sportovní oddíl, kde dochází k socializaci a
vzájemnému pozorování, ani samotná fyziologie (pozice biologického determinismu) –
identický věk menarche (12 let) může být vnímán jako příliš brzo i celkem pozdě.

Redukovat výklad na jednu z těchto složek by bylo zavádějící. Nezbývá než se pokusit
popsat souhru těchto faktorů na individuální rovině ve snaze porozumět konturám jevu jako
takového, tedy na rovině obecné. Nemělo by jít o jednu menstruaci dokumentovanou deseti
lidmi, ale spíš o dokumentaci deseti prvních menstruací. Jak to ale udělat? Ve snaze vyhnout
se krajnostem v podobě deseti nekomentovaných rozhovorů, nebo velkých generalizací, jsem
nakonec většinou volila „dobré příklady“ obecnějších problémů a snažila jsem se uvést i
příslušné protipříklady.

ETIKA VÝZKUMU
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Při práci s respondentkami jsem se řídila souborem základních etických pravidel, tak jak jsou
formulovány v kodexu Americké antropologické asociace (AAA Code of Ethics).49 Co to znamenalo
v praxi? Především snahu chránit soukromí, bezpečnost a důstojnost žen, které mě nechaly nahlédnout
do svého života. Za dvě nejzávažnější etické otázky svého výzkumu pokládám rozhodnutí upustit od
rozhovorů s matkami a ochranu soukromí respondentek. První bod se ukázal jako výjimečně citlivý
vzhledem k nesnadné roli matek při poučování dospívajících dcer, druhý vzhledem k tomu, že se
polovina respondentek pohybovala na stejném pracovišti jako posuzovatelé diplomové práce.

V rámci etického zúčtování musím přiznat, že jsem při domlouvání rozhovorů ve dvou
případech použila symbolický nátlak. Poprvé proto, že mě přátelé přesvědčovali o tom, že
právě Maruška se pro tento typ výzkumu skvěle hodí, a v případě Anny proto, že jsem
znala její výbornou paměť a toužila jsem vyzpovídat i její liberální maminku, která ovšem
odmítla.
Všechna interview se uskutečnila s informovaným souhlasem respondentek, který
neprobíhal písemnou formou, ale ústní dohodou na začátku rozhovoru, kdy jsem dívkám
řekla, že data nebudou spojena s jejich jménem a že si mohou vybrat pseudonym.
Výběr krycího jména jim často trval delší dobu, což mne v době, kdy si lidé na internetu běžně
vytvářejí jiné identity, poměrně překvapilo. Rozhodně tento úkol nebraly na lehkou váhu.50 Některé si
vybraly ideální jméno: „vždycky se mi líbilo“, jiné sahaly po jménech příbuzných a kamarádek, nebo
použily druhé křestní jméno. Zvýšený zájem byl o jméno Marie (celkem tři případy), snad proto, že
jde o jméno běžné a neutrální, snad jako ozvěna křesťanského ideálu ženy. Někdy jsme se na konečné
podobě shodly po vyjednávání:
„Prostě bych chtěla, aby to sice bylo anonymní, ale abychom ty, nebo já měly na to jméno ňákou
pozitivní vazbu. Aby to nebylo úplně libovolný, nebo hnusný.“ (X, emailová korespondence, 16.2.2007)

Proč jsem tedy jednoduše nevybrala pseudonymy sama? Chtěla jsem, aby dívky nebyly jen
objektem, ale také subjektem a aktérem výzkumu. Aby dotvořily identitu, kterou vytvářely už
tím, jak vykládaly svůj příběh.
Také jsem je upozornila, že nemusejí odpovídat, pokud se jim otázky z jakéhokoli důvodu
nebudou líbit. Nikdo mi ale během rozhovoru žádný dotaz neodmítl, spíše naopak –
49
50

Etický kodex je dostupný na «http://www.aaanet.org/committees/ethics/ethcode.htm» [přístup 17.10.2006]
„Jméno je asi nejnáročnější otázka.“ (X, emailová korespondence, 17.2.2007)
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problémem bylo udržet navozenou důvěru v únosných mezích. Později jsem v průběhu
transkripce se souhlasem informátorek změnila také některé nápadné identifikační rysy a
vypustila pasáže, týkající se studia.51
Pociťovala jsem o to větší odpovědnost, že jsem se dozvídala věci, o nichž dívky předtím
s nikým nemluvily: „ale vo tomhle teda … jé to je legrační … já jsem vo tom … teda
nikdy vlastně s nikym takhle otevřeně nemluvila.“52
Pevně věřím, že jsem poskytnutá data nezneužila a že jsem je recipročně vyvážila, ať už sdělením vlastního menstruačního příběhu,
nebo obyčejnou vstřícností a pohoštěním.53 Rozhovory byly nejen výměnou informací, ale provázela je také výměna materiálních darů.
Osobně jsem například věnovala: zápalky s obrázkem kočky, květiny jako výraz úcty k ženství svých „spolupracovnic“. Bylo mi darováno či
půjčeno: čaj Pure Beauty od firmy Teekane, indické sárí včetně praktické instrukce, jak ho oblékat. Tyto informace neuvádím jen pro
pobavení, ale pro dokreslení interakční povahy události.

Odvrácená strana rozhovorů

Na závěr musím zmínit některé negativní stránky rozhovorů, částečně jako varování
nezkušeným výzkumnicím, mezi které jsem sama patřila.
První varování zní: Nezpovídejte své nejlepší kamarády! Po dvou opravdu blízkých přítelkyních jsem sáhla proto, že jsem znala i jejich
matky a doufala jsem, že udělám rozhovory i s nimi. (K těmto interview nakonec nedošlo.) V obou případech se mi řízený rozhovor, pro
přátelství zcela nepřirozený, vymkl z rukou. Buď se nevešel do jednoho setkání, nebo se stal pro nezasvěcené nesrozumitelný. Docházím
tedy k závěru, že každé minimálně strukturované interview se lépe udržuje s člověkem, s nímž bychom se o tématu výzkumu jinak nebavili.
Pozornost je třeba věnovat i výběru místa. Příběhy zůstávají jaksi v prostoru, a je-li tímto prostorem váš domov, není vždy lehké s nimi
vydržet „i po pracovní době“. Smrt rodičů, drogová závislost, pohlavní zneužití, nebo anorexie nejsou dvakrát příjemnými společníky.

Ze všech rozhovorů bez výjimky jsem měla po jejich skončení špatný pocit. Při transkripci se
však většinou ukázalo, že výsledek mé frustraci neodpovídá.54 Neměla jsem také žádný terapeutický

51

Vzhledem k bezpečnosti údajů jsou jména třetích osob uváděna ve zkratce, tedy velké písmeno s tečkou (B.).
(V, 579-580).
53
Problém symbolické i materiální reciprocity zde chápu v rámci povinnosti dávat, přijímat a oplácet, jak ji
formuloval Marcel Mauss ve své teorii daru. Viz M. Mauss, Esej o daru, podobě a důvodech směny
v archaických společnostech, Praha: SLON, 1999, s. 24-27.
54
Emocionální náročnost situace pregnantně popisuje E. Martinová: „Přestože se mi zdálo, že ve srovnání
s terénním výzkumem na Taiwanu pracuji epizodicky, šlo o velmi intenzivní epizody. Rozhovory byly strhující,
ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Jejich dopad na naši psychiku byl dlouhodobý – jakoby se
52
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výcvik, a tak jsem se musela vyrovnat i s otázkou očištění od cizích příběhů, kterou jsem většinou
prakticky řešila tak, že jsem se nejdřív osprchovala a teprve pak začala s transkripcí.
Za zmínku snad stojí i skutečnost, že psát o těle tělem může být nebezpečné. Oproti
akademičtějším tématům, u nichž hrozí, že si člověk „zavaří“ maximálně hlavu, jsem každý měsíc
znovu cítila, že permanentním porušováním tabu, které nad menstruací stále visí, riskuji narušení
vlastního těla, a to právě v jeho křehkém ženském aspektu.55

nejdůležitější chvíle cizích životů staly nedílnou součástí vašeho vlastního života.“ in: E. Martin, Woman in the
Body – A Cultural Analysis of Reproduction, Boston: Beacon Press, 1989, s. 9. Překlad KČ.
55
V tomto smyslu se hlásím k tělesné sociologii (carnal sociology) Loïca Wacquanta, tak jak o ní píše ve stati
The Taste and Ache of Action in: L. Wacquant, Body and Soul – Notebooks of an Apprentice Boxer, Oxford:
Oxford University Press, 2004, s. viii. Pro „tělesnou sociologii“, narozdíl od „sociologie těla“, není tělo pouze
předmětem, ale také nástrojem výzkumu. Výzkumník nemůže zkoumat jinak než prostřednictvím svého těla.
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Při vytváření kapitol jsem rezignovala na typicky mužskou myšlenku „velké
teorie“56 a rozhodla jsem se řídit „přirozeným“ sledem událostí. Vyšla jsem přitom
ze struktury zážitku, shrnuté v trojčlenném pracovním modelu očekávání – událost –
vyrovnání s událostí. Tato volba mi umožnila vytvořit jakéhosi paralelního průvodce
příběhy.
V rámci této logiky se chci nejprve zastavit u očekávání a příprav, které první
menstruaci předcházely. Tato kapitola by měla odpovědět na otázky: Od koho a jak
se dívky o menstruaci dozvěděly a jaké postoje měly s počátkem menstruace
spojeny na základě svých znalostí?

I. PŘÍPRAVA
Dívky s tématem příprav přicházely většinou samy od sebe, a to v rámci vyprávění o prvním
menstruačním dni. Jen výjimečně jsem se na něj musela explicitně zeptat. Zajímalo mě totiž,
jakými kanály se „menstruační informace“ předává a šíří.57
K: Hele a myslíš, že už jsi o tom už věděla předem? Jako ty si řikala, že třeba máma neschovávala ty
vložky, ale jako mě by zajímalo, od koho ses dozvěděla o menstruaci jako poprvé vůbec? (V, 196-198)

a) „Automatická“ znalost
Většina respondentek tvrdila, že věděla, co je čeká: „tak jako člověk tuší, že to někdy příde.“58
Tato předběžná znalost však zdaleka nebyla automatická, jak by se mohlo zdát, ale byla
podmíněna pozorováním (a v některých případech i cílenou přípravou). Člověk „tak ňák jako
věděl“, protože sledoval kamarádky ve škole a ženské příbuzné doma.
A: […] že to je další, co člověk viděl … eště, že jo, kolem sebe … že tam byla ta maminka, kerý bylo
blbě … a ty tetičky různě … vždycky v létě na chalupě teta … teta někde ležela taková jako bledá
právě na těch Spasmoveralginech a posílala nás do háje … (X, 1029-1031)

56

P. Bourdieu, Nadvláda mužů, Praha: Karolinum, 2000, s. 89, pozn. 30.
U Ernsterové jako „information acquisition“. Viz V. L. Ernster, „Expectations about Menstruation among
Premenarchal Girls“, s. 19.
58
(I, 173-176), (V, 179-180).
57
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A: […] né, tak pamatuju si, že člověk … tak ňák jako věděl … tak já jsem … já jsem jí dostala … ve
třinácti a půl, že jo … což už je takový jako … to už tak člověk celkem asi … čeká … že už by to mohlo
(důraz) … takže … a že už jako holky vokolo, že jo, ňák tak … předtim jsme byli na škole v přírodě …
mm … tak tam myslim … jako že to člověk tak ňák jako … jako že ho to nezaskočilo jako něco
netušenýho … takže vim, že … prostě ňák tak jsem … jako šla na ten záchod … a tak tam … ňák asi bylo
takový … to … tak … takže člověk tak jako automaticky prostě věděl, co to je … že to nebylo ňáký
… vyděšený … (X, 153-162)

Přestože je menstruace, jak ještě mnohokrát zopakuji, soukromý a skrytý fenomén,
v některých souvislostech se prostě skrývá o něco hůře než v jiných. Dívky
zmiňovaly především místa, kde se posouvají, případně stírají hranice individuálního
intimního prostoru,59 tedy společné šatny, domácnost, chalupu nebo třeba chatky na
škole v přírodě.60
b) Pořadí v rodině a mezi vrstevníky
Očekávání menstruace závisí do určité míry také na pořadí v rámci rodiny nebo vrstevnické skupiny,
jak je patrné z právě ocitované Anniny výpovědi. Dívky, které začnou menstruovat později, mají větší
šanci odpozorovat, co se děje.
V tomto ohledu mají zvýhodněnou pozici mladší sestry, které mohou „odkoukat“ menstruační praxi starší sestry a matky: „občas mezi
ségrou a mámou něco jako proběhlo.“61

I: … á … tak jsem se šla podívat … a zjistila jsem, že … že mám první menstruaci… ale … jako ňák
mě to … nepřekvapilo … nebo nic … měla jsem starší ségru, která … už jako tim prošla … tak jsem
měla pocit … jako že … jo, že jsem na řadě … tak … tak dobrý … a nebylo to ani ňák jako velký
překvapení (IX, 16-23)
Situace je pro sourozence čitelnější, pokud má starší sestra problémy, což shodou okolností platilo u obou mladších sester v mém výzkumu,
Lucie a Ingy. Luciina sestra přestala v důsledku sportování načas menstruovat (amenorea) a Inžina sestra trpěla velkými bolestmi
(dysmenorea).

L: Víc se o tom vlastně začlo mluvit, když mě bylo asi čtrnáct ... a ségře bylo sedmnáct ... a vlastně tu
menstruaci úplně ztratila [...] No a vona vlastně v tý době začínala jako mít ... problémy s anorexií ...
víš, že jako těch sedmnáct, vosmnáct, takže vona vlastně tu jako menstruační problémy měla už jako
úplně, protože byla strašně hubená (smutně) ... (I, 271-287)
I: […] já jsem to jako zaregistrovala víc … nebo vůbec, řekněme … tim, že moje ségra měla děsný bolesti
s tou menstruací … takže občas nemohla jít ani do školy […] takže … jako to člověk si jako všimne … tak
jako že … se tam něco děje … (IX, 95-98)

59

Zároveň se v tomto věku objevuje stud (II, 619-620) a hájení vlastní intimity – klasickým příkladem je zamykání
v koupelně (IV, 136). Ke snaze o tělesnou autonomii dále viz kapitola Tělo jako bitevní pole dospívání.

60
61

Dále (I, 460-462), (IX, 95-98).
(I, 281).

28

OČEKÁVÁNÍ

O informovanosti mladších sester se dozvídáme také z opačné strany, tedy
z pohledu starší sestry, jako je například Míša. Opět se potvrzuje, že mladší sestry
bývají připraveny lépe.
M: … když už mně bylo … třeba patnáct, tak jsme bydlely se ségrou teda samy … a … A. … vlastně tim
… hodně byla na mě vázaná … a všechny tyhle věci jako řešila prvotně se mnou a pak teda s mamkou …
takže si to pamatuju, ale ona věděla naprosto všechno jako dopředu … ona už všechno věděla prostě vod
kamarádek … a hlavně teda vode mě už taky … že přeci jenom jsem s tim měla tu zkušenost … a vona
byla taková jako subtilnější než já, takže to dostala ještě jako ve čtrnácti … a to už … to už teoreticky
věděla naprosto všechno … (V, 236-246)

Co se týče pořadí mezi vrstevníky, Jennifer Lee píše, že pubertu prožívají nejhůř
dívky, které dospívají jako první, protože mají menší šanci získat potřebné
informace.62 Marika, která patřila mezi první ve třídě, se s menarche se přesto
vyrovnala dobře – „myslim, že jsem byla jedna z prvních … a že … že jsem to ňák
jako docela skousla dobře“63 – a to díky vlastní přípravě.
K: Hele, myslíš, že jako … kdyžs to skousla dobře … že čim to bylo daný? Jako že ses vo tom s někym
mohla bavit?
M: Ne! Spíš už jsem předem to očekávala … a snažila jsem se zjistit, jaký to je … nevěděla jsem
úplně, jak to funguje technicky (úsměv?) … a ... ty vložky úplně a takhle, ale … snažila jsem se na to
připravit, že to je takovej ten šok … a že … (napodobuje dikci koho?) určitě budu naštvaná, že jsem
holka, a takhle … jako že už jsem se toho ňák jako předem snažila … jako vyvarovala asi …
(VII, 113-122)

Dorka, Agáta nebo Anna naopak menarche čekaly, protože začaly menstruovat
později než jejich vrstevnice.64
D: […] asi to išlo tak prirodzene, že … to nebylo medzi temi prvými detmi … v tom mojom veku … a že
vlastne … tým pádom … to už bolo ako také očakávané … že sa to stane … (III, 142-146)
A: … jasně … já si … dobře pamatuju, že jsem … vo tom, že něco takovýho … že má přijít ňáká …
(povzdech) … menstruace, jsem věděla už na … základní škole … a že jsem jakoby se ňákym
způsobem pozorovala, nebo hlídala … a že jsem jako jí furt čekala … (VIII, 47-49)

Menarche je disciplina, v níž se nikdo o prvenství nepere, jak dokládá toto Míšino
vyprávění.

62
63
64

J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 126.
(VII, 83-84).
Dále (X, 153-155).
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M: … a když … když jsem to teda dostala, tak jsem měla neuvěřitelnou radost, že jsem věděla, že ve třídě
už to prostě třetina holek má … jako že … eště kdybych v tomhle byla první, tak to bych už …
nepřežila … (V, 544-549)

Totéž ilustruje Dorčina historka, jak se sestřenicí soutěžily v tom, kdo začne
menstruovat později.65
D: … len viem, že som mala takú … ako že mne sa nechcelo byť tou ženou … takže som bola taká
hrdá na to, že som to dostala neskoršie ako tie ostatné … ako keby to bolo nejaké divné … a ta
moja sesternica … ešte jako bola … ja to ešte nemám a ty to už máš … to je zas taká druhá sesternica
… … ta bola eště neskoršie ako ja … a ja myslím, že doteraz je to medzi nami … (smích) … ja
neviem, možno už ne … ale bolo to tam dľho … taká hrdosť … (III, 515-523)

Dívky nechtěly menstruovat také proto, aby se jim kluci nesmáli.
D: … práve ta moja sesternica mi rozprávala, že mala taký kama … spolužiačku, ktorá to dostala tuším
ešte skôr ako ta … a že si z nej chalani robili srandu … a mala tie prsia … tak to tak rozprávala ako
tak negatívne … ale my sme neboly tie ohrozené … (III, 523-526)

Malá popularita menstruace může souviset, jak uvidíme v kapitole „Tělo jako bitevní pole dospívání“,
s nechutí dospívat a s přijímáním ženské role.
Zdá se, že vyprávění o přípravě dokumentují určitý generační posun. Zatímco dívky narozené
koncem 70. let řešily menstruaci ještě hlavně mezi sebou, respondentky narozené začátkem 80. let, u
nichž puberta začíná po informačním boomu v roce 1991, mají větší tendenci cíleně vyhledávat
informace i mimo přátelský okruh, v knihách (kanonická Děvčátka, na slovíčko) a časopisech (Bravo a
Dívka).66
Srovnejme výpověď Míšy (*1977): „jsem byla v těhle věcech jako zpomalenější a doma myslim
v tom směru, že jsem si to jako sama nevyhledávala“ s Vendulou (*1981): „já jsem k tomu přistoupila
hnedka jako vědecky … šla jsem si do knihovny prostě pučit jako literaturu“ a Marikou (*1983):
„snažila jsem se zjistit, jaký to je.“67

Rozpory ve výpovědích – šok a příprava
Jedním z mála „objektivizujících“ kritérií, které mohu při analýze vzpomínkového
vyprávění uplatnit, je sledování koherence výpovědi, neboli jak říkají historikové a
filologové, mohu provést „vnitřní kritiku“ pramene.

65

Zde si nemohu odpustit poznámku Glorie Steinemové, že kdyby muži měli menstruaci, vytahovali by se, kdo začal
dřív. Viz G. Steinem, Outrageous Acts and Everyday Rebellions, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1983, s. 338.
Český překlad P. Slabé „Kdyby muži menstruovali“ je dostupný na «http://bloodymary.blog.cz» [přístup 15.8.2007].
66
Rok 1991 byl rokem oficiálního zrušení cenzury. Viz též metodologickou kapitolu.
67
(V, 224-225), (VI, 116-117), (VII, 117).
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V této souvislosti bych ráda upozornila na jeden z rozporů, který se
v iniciačních příbězích objevil. Přestože většina dívek tvrdí, že věděla, co je čeká,
několik z nich zároveň popisuje první menstruaci jako šok, případně říká, že nebyly
připraveny.
Beáta nejprve říká „najednou to přišlo a byl to pro mě totální šok“ a pokračuje „věděla jsem co to
je, vo co de, k čemu je to dobrý.“68 Podobně vypráví o svém zážitku Vendula:
V: … tak jsem byla poprvý v solárku … (úsměv) … no … a tak jsem si tam lehla do tý rakve na ten
igelit … (úsměv) … a když jsem z něj vstala … tak jsem zjistila, že tam po mně něco zůstalo …
(úsměv) … byla jsem z toho jako dost v šoku … (VI, 17-19)
V: … a to nevim, jestli teda je relevantní … jak jsem … jak jsem jako … mm … (přemýšlí) … tak
ňák už trochu jako věděla, že jo […] co to je, a tak … tak jsem věděla třeba, jaký vložky moje
matka používá … (VI, 47-50)

Fenomén šoku lze vysvětlit buď tím, že se dívky ve skutečnosti stydí přiznat, že nic
nevěděly, ale pravděpodobnější se zdá výklad, podle něhož se odpozorovaná, nebo
objektivní informace nemůže rovnat zažité informaci. Tuto skutečnost dobře vystihuje
Annin výrok „člověk tak jako věděl, ale zároveň nevěděl“69 nebo Maruška, která
přiznává své překvapení.70
M: … že se mi na prádle objevily takový jako hnědý skvrny, což mě teda … vlastně jako strašně
vyděsilo … protože já jsem sice jako věděla, že … jsem ve věku, kdy bych měla dostat menstruaci
a … ale že menstruace znamená, že teda jako … teče krev … jenomže to je taková jako
informace … vono pak když člověk … jako zná tu červenou krev … a pak vidí něco jako hnědýho na
tom prádle, tak … mě to teda docela jako vyděsilo a … jako měla jsem pocit, že by to ňák jako mohlo
souviset s tou menstruací … ale jak to jako byla ta hnědá barva, tak … já jsem měla vlastně jako pocit,
že je něco špatně … (IV, 15-20)
K: … eště možná bych se zeptala … jako kdybys měla říct ňákou emoci, kterou máš s tim dnem
prvnim jako spojenou … tak co by to bylo?
M: … (přemýšlí) … asi jako nejvíc takový jako překvapení … ani ne jako zděšení, nebo tak, ale jako
spíš jenom prostě vobyčejný překvapení, no … a pak ňáký takový ty negativní pocity jako … jako
který mě utvrzovaly v tom, že teda asi nejsem normální … ale to překvapení tomu asi jako nejvíc jako
vévodilo … (IV, 842-849)

Druhý rozpor se týká přípravy. Ačkoli dívky „věděly, co je čeká“, stěžují si, že nebyly připraveny:
„vlastně jsem na to ale svým způsobem vod mamky nebyla vůbec připravená“ nebo „připravená jsem

68

(II, 42-44), (II, 77).
(X, 240-249).
70
Tento výklad by podporoval i případ Mariky, která přes svou přípravu byla stejně překvapená (VII, 706).
Teoretické výklady menstruačního mechanismu většinou tváří v tvář události selhávají, protože nejsou spojeny
s žádnými emocemi. Srv. J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 62-63.
69
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na to nebyla nijak.“71 V čem tedy spočívá příprava, pokud ne ve znalosti? Podívejme se na kontext
prvních dvou výroků:
L: … a … (zamyšlení) vlastně jsem na to ale svým způsobem vod mamky nebyla vůbec připravená
[…] nebyla tam jako nic … takový ňáký jako zasvěcení, že prostě hele jako jednou prostě … to příde,
budeš potřebovat … hmm… prostě ňáký … pros … prostě … ňáký zařízení vložkový (I, 34-38)
B: Jako připravená jsem na to nebyla nijak … ani jako že bych byla vybavená prostě příslušnejma
potřebama … a to …tak to jako … to jako né … á … … jestli jsem byla na to ňák jako aspoň teoreticky
připravená? (II, 73-76)

Zdá se, že vypravěčky přípravou nemyslí žádné symbolické uvedení, ale docela jednoduše vložky.
Vadilo jim, že nebyly prakticky připraveny, že je menstruace v tomto ohledu „zaskočila“.72

II. ZASVĚCENÍ
Informace o menstruaci se většinou sbírají z více zdrojů.73 Poměrně typická odpověď zní:
„něco vod mámy, něco ze školy, “ přičemž školou se nemyslí instituce, ale spolužáci: „asi jak
ze školy … ze školy jako vod vrstevníků.“ 74
Pro přehlednost bych rozdělila informační zdroje do tří kategorií, a to:
a) zasvěcení staršími zkušenějšími kamarádkami
b) zasvěcení maminkami
c) zasvěcení jinými ženskými příbuznými
c) další informační média – pozorování, knihy / časopisy a film.

a) „KAMARÁDI MI TO ŘEKLI NA ROVINU“ aneb komunikace mezi vrstevníky
Klasickým „spouštěčem“ v předávání tabuizované informace je vyspělejší spolužačka.
Iniciaci mezi vrstevníky (peer initiation) chápou někteří autoři jako novodobou náhradu
předávání znalostí mezi starší a mladší generací. Rodina ztrácí vzdělávací roli a tento úkol

71

(I, 28-29), (II, 73).
První menstruace je především praktická věc. Zdá se užitečné rozlišit přípravu a vlastní průběh. Průběh je
třeba zvládnout okamžitě a prakticky, k poučení je třeba důvěra a více času. Málokterá maminka připravuje
systematicky předem, ale samotnou situaci pak zvládne dobře (Míša, Dorka).
73
V. L. Ernster, „Expectations about Menstruation among Premenarchal Girls“, s. 19. „Clues to the menstruation
puzzle were initially acquired from a wide variety of sources.“
74
(VIII, 118-119), (II, 78-79).
72
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přebírají vrstevníci. Důsledkem toho, že „nedospělí zasvěcují nedospělé“, je narušení rodinné
či společenské kontinuity a hierarchie.75
Komunikace na horizontální rovině (mezi vrstevníky) má ovšem proti komunikaci na
vertikální rovině (s rodiči obecně a především s matkou) tu prostou výhodu, že zde odpadá
oboustranné napětí a stres: „ty moji kamarádi mi to vždycky tak ňák řekli na rovinu …
zatímco ta máma tak jako strašně kličkovala.“76
Dorka vzpomíná na to, jak spolužačka dostala měsíčky brzo a jak se tím poprvé otevřela debata.

D: … já som nad tým rozmýšlala a já som vôbec celkove, keď som bola malá, tak som prvýkrát, keď
som počula o menštruácii bolo, keď moja spolužiačka Lenka, já už si nemôžem spomenúť, ako sa
volala … (nelze identifikovat) … tuším, alebo Lenka ňáká taká … a ona bola taková vyspelejšia troška
jak my … mala už trocha aj prsia a tak … bola fakt vyspelejšia … a ona dostala tu menštruáciu asi
keď sme boli … (přemýšlí) … počkaj … v tretej triede na základnej škole … a vtedy sa to tak ako
prvýkrát asi ňák … (přemýšlí) … otvorilo … a tie holky tak ako … (přemýšlí) … niektoré sa k tomu
stavely negatívne, niektoré pozitívne, ja už neviem … (III, 3-10)

Marušku zase „připravovala“ vyspělejší kamarádka během hodiny fyziky.77 Agáta byla poučená
z domova, ale vybavuje si konkrétní rozhovor se starší kamarádkou.
A: … vod koho? … (dlouze přemýšlí) … jako … určitě bylo něco
vod mámy … určitě něco bylo ze školy … ale jako na konkrétní
třeba … rozhovor si pamatuju s jednou svojí kamarádkou, se svojí
spolužačkou ze základky, kdy ta v tomhlectom směru vyspěla
dřív … a tim pádem mě částečně poučila asi … a … (vzpomíná,
úsměv) … nemůžu se s … bez úsměvu jako … nebo s úsměvem si
nemůžu nevzpomenout na to, když právě jako jsme řešily tu
situaci, jestli … když má člověk … ə … tendle měsíční cyklus …
tak jestli může s někym spát … a teďkonc vona řiká: no, to
nemůžeš … to by byla postel plná krve … (VIII, 118-126)

Závěrem dodejme, že časem dochází k výměně rolí a dívky se samy stávají
zasvětitelkami, jak o tom mluví Beáta, nebo Míša: „no s tampónama bylo vtipný, že posléze
jsem to učila svojí kamarádku“, „pamatuju si jenom, že jsem jí (sestře) řikala, že to teďka …
šup a má to taky a že si musí dávat pozor na kluky.“78

Dodatek: „To jako mi příde fakt šílený, ty děti někdy co jako vymyslej“

75

R. Grimes, Deeply into the Bone: Re-Inventing Rites of Passage, s. 94.
(IV, 136-137).
77
(IV, 636-652) viz kap. Reakce, oddíl Výklady.
78
(II, 542), (V, 249-250).
76
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Jak jsme již viděli, mezi vrstevníky kolují obvykle i různé mýty, které jsou zpětně půvabné,
ale v době své působnosti děsí rodiče: „jinak mu to řeknou ty kamarádi v tý škole a bude
průšvih, protože mu to řeknou špatně,“79 a reálně ovlivňují jednání dívek.
M: … to jsem totiž taky několikrát zkoušela … protože řikali všichni, jak to funguje … že když to
jako nechceš mít, nebo to oddálíš, tak že se maj jíst ty citróny … takže jsme měli […] vždycky
doma zásobu těch citrónů … a … ségra řikala, že to funguje a lízala citróny, když to nechtěla mít
určitej den … tak i třeba vo čtyry dny že se to posunulo … (V, 447-451)80

Tato mytologická vysvětlení mají k učebnicím biologie nebo sexuální výchovy daleko, ale
uspokojují poptávku po rychlém a srozumitelném výkladu příchodu či fungování menstruace.
Půvab menstruačních mýtů spočívá v tom, že soudobé vědecké výklady ustupují v kritickou
chvíli do pozadí a dívky se řídí ústně předávanými znalostmi.

b) „MOJE MÁMA, TO JE ZASE JINEJ PROBLÉM“ aneb maminky jako informační
zdroj
Když Mgr. Vránová prováděla výzkum menarche na přerovských školách, 72 % dívek ve
věku 11-16 let na otázku „Kdo tě poučil o menstruaci a hygieně v dospívání?“ odpovědělo
maminka.81 Přestože maminky hrály roli nejméně v polovině iniciačních vyprávění, které
jsem vyslechla, nedá se říci, že by tato role byla jednoznačně pozitivní.82 Jsou ženy ve věku
25-30 let kritičtější než dospívající děvčata, protože pro ně rodiče přestali být
nezpochybnitelnou autoritou?

Na implicitní kritiku matek jsme narazili už v otázce přípravy: „ale vlastně jsem
na to vod mamky nebyla vůbec připravená.“83 Pokud měla matka vůbec snahu
dceru poučit, objevovalo se standardně určité napětí, spojené se sdělováním tabu,
79

(IV, 121-122).
Jíst kyselé měly při první menstruaci zakázáno například dívky v Íránu. Srv. J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood
Stories, s. 104.
81
V. Vránová, Vliv vnitřních faktorů a zevního prostředí na menarche dívek a jejich matek na Přerovsku, s. 93.
82
K ambivalenci mateřské iniciace srv. J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 124.
83
(I, 28-29), (II, 73).
80
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které mne vede k závěru, že prvomenstruační komunikace mezi matkou a

dcerou je oboustranně značně stresující.
L: … a vona v tý předsíni si stoupla a říká něco hrozně tak jako rychlýho … bylo v tom takový jako
napětí … (I, 74-75)
M: … a že zároveň jako … jsem z ní cejtila takovej stres, že věděla, že … se vo těhletěch věcech s tim
dítětem musí bavit … (IV, 120-121)
M: … já si to teď jak vo tom mluvíme úplně vybavuju […] jak byly samy babička i s mamkou
v hrozný jako křeči, že … jestli jako já nemám ňáký pocity … a mně v podstatě bylo ňák asi všechno
… všechno jako jedno … tak jako člověk tuší, že to někdy příde … (V, 176-180)

M: … že vždycky to řešila tak jako … trošku vypjatě … že z toho byla vždycky trošku nervní vo tom
se mnou mluvit vo těch věcech … (VII, 618-619)

Čím je tento iniciační stres způsoben? Pro jedno z možných vysvětlení se lze
obrátit k mnohokrát kritizované knize Margaret Meadové o dospívání na Samoy
(Coming of Age in Samoa).84 Když Meadová srovnává samojskou výchovu
s americkou, dochází mimo jiné k tomu, že nukleární rodiny jsou mnohem patologičtější, co
se týče komunikace, protože vazby mezi členy rodiny jsou tu příliš silné.85 Proto se dívky
obracejí na vrstevníky, s nimiž je možné mluvit daleko volněji: „kamarádi mi to
vždycky tak ňák řekli na rovinu.“86
K předávání a sdílení intimních informací je kromě určité „volnosti“ zapotřebí také dlouhodobé
důvěry a blízkosti, která ve vztahu k matce zdaleka nemusí být pravidlem. Někdy může být naopak
důvěrnější vztah s otcem, jak ukazuje Beáta: „s tátou eště že jsme byli takoví i jako kamarádi.“87
B: Ale vim, že jako jsem to řekla tátovi, protože … jako … s tátou jsme vždycky měli jako hodně
(důraz) blízkej vztah … tak jako důvěrnej … kdežto s mámou … jako ten vztah nebyl takovej jako že
bysme … jako že by s … … ňáký takovýdle jako osobní věci … se probírali … (II, 60-66)

84
Nejčastěji citovanou polemikou zůstává zřejmě studie D. Freemana, Margaret Mead and Samoa: The Making
and Unmaking of an Anthropological Myth, Cambridge: Harvard University Press, 1983.
85
M. Mead, Coming of Age in Samoa, New York: Morrow Quill Paperbacks, 1973, kapitola „Our Educational
Problems in the Light of Samoan Contrasts“, s. 195-233.
86
(IV, 136-137).
87
(II, 675-677).

35

OČEKÁVÁNÍ

Zjištěná komunikační krize mne nejprve vedla k závěru, že maminky „nefungují“,
tedy nejsou schopny splnit roli zasvětitelky, kterou od nich společnost, ale
především samy dcery očekávají, jak

o tom mluví Marika v kontextu návštěvy

gynekologa.
M: … a on jako eště v týhle citlivý věci by ti měl spíš vyjít vstříc … a informovat tě co nejvíc na první
návštěvě … a že mi to tam chybělo … stejně to, co ti řekne ta máma, že jo … která by ti to měla říct
včas … tak myslim, že ten gynekolog by měl bejt takovej (tiše) … až emotivní možná třeba … při tý první
návštěvě … (VII, 546-554)

Situace je však poněkud složitější. Jak jsme viděli výše, dcery od matek očekávají
především praktické „vybavení“ a veškeré pokusy o uvedení do nové situace jim
připadají trapné. Jednak proto, že už „všechno vědí“, jednak jde o poměrně běžnou
pubertální reakci, což dívky ostatně zpětně uznávají:
I: … já nevim, jestli teenagerovi může člověk cokoli říct, aby … aby ten teenager nemyslel, že je ten dospělej
trapnej … takže … ə … to si myslim, že … je trochu těžký … takže si nedovedu představit, co mi ta máma
tenkrát mohla říct … abych já si řekla: … jako hm … nebo, že bych jako z toho něco vyvodila … protože jsem
jako o tý menstruaci už jsem všechno … jakoby věděla … takže už jsem jako neměla … nevim … nevim, co by
byla ta reakce, která by mi připadala lepší … ňákym způsobem …(IX, 60-72)

Proto jsem původní závěr modifikovala v tom smyslu, že maminka

zprostředkovává elementární praktická opatření, přátelé pak výklad toho, co
se vlastně děje.88
Uveďme nyní konkrétní fakta. O první menstruaci mluvilo s matkou šest respondentek
z deseti. Ve zbývajících čtyřech případech nebyla buď matka fyzicky přítomna (dvakrát

88

Viz např. (II, 97-99) nebo (X, 167-178).
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zastoupené letní prázdniny s tetou), nebo s ní dívky nechtěly o tématu mluvit (jedna
menstruaci několik měsíců před matkou tajila a jedna se s ní svěřila otci).89
S dostatečným předstihem připravila své dcery na menstruaci pouze jediná matka: „vim,
že když jsme byly úplně malý … tak nám se ségrou četla maminka Děvčátka, na slovíčko.“90
Matčino uvedení může být přirozené: „ako s mojou mamou neotvárame vôbec žiadne sexuálne
témy … a myslím, že tu menštruáciu sme úplne normálně zvládly.“91 A objevuje se i snaha po
opravdové iniciaci (viz Míšin menstruační příběh).

Někde není jasné, jestli se matka o nějakou přípravu pokoušela, a objevují se
spíše náznaky, že přišla „s křížkem po funuse“, tedy že k vysvětlení došlo až po
události.92
M: … právě že si myslim, že mi ta máma to řekla docela pozdě, no (smutek, zklamání?) … (VII, 128)
B: […] ale většinou (neosobní?) když rodiče tydle věci vysvětlujou dětem, tak děti už to dávno vědi
[…] od ostatních … takže myslim, že i v tomdle případě to asi tak bylo. (II, 79-83)

Jasně však vyznívají případy, kdy s matkou nebylo možné komunikovat. Všechny mají jeden
společný rys, a to nedostatečnou blízkost a důvěru, i když je jednou dána vlastní nezvládnutou
tělesností, podruhé povahou, nebo konečně pracovní vytížeností, únavou a nedostatkem
soukromí.
M: […] no my jsme vždycky … s mámou … měly takovej napjatej vztah jako … jako ohledně těhletěch
věcí … že vona máma s tim měla sama ňáký problémy … a … a … mm … jako ňáký prostě problémy se
svym tělem … a projevovalo se to … mm … jako třeba v tom, že nebyla schopná vo některejch věcech se
vůbec bavit, jo … nebo vůbec některý slova vyslovit, jo … (IV, 113-118)

B: … nó a jako co se týče těch maminek, tak to jako docela chápu, protože já si myslim, že konkrétně třeba
moje maminka to jako né úplně zvládla, jo … že jako vona byla … vždycky taková jako trošku … ə …
jako vodtažitější vůči mně, prostě taková jako povaha, jo … taková jako uzavřená … taková jako pro
sebe trochu … takže … jako s tou jsme ňák tydle věci nikdy moc … neřešily, jo … a … tak samozřejmě

89

K tajení menstruace srovnej J. Lee, J. Sasser-Cohen, Blood Stories, s. 77-78. Autorky chápou utajování
v kontextu menstruční etikety, která zahrnuje skrývání „svých věcí“, tak jak o tom v mém výzkumu mluví
například Agáta: „uchovávat svoje věci ve skrytu“ (VIII, 1036).
90
(IX, 40-41).
91
(II, 13-14).
92
Dále Lucie (I, 28-31), Maruška (IV, 124-126).

37

OČEKÁVÁNÍ

ani jako vo tomdletom se ňák nebavily … ani teda jako předem ňák …moc, že by mně … jak jsem řikala
… (II, 313-324)
V: … vždycky když byla doma … jako až pozdě večer, tak … byla úplně hotová, měla migrénu a
koukala na televizi … a vo víkendu jako to samý, jo … a ňák jako tam komunikovat prostě v obyváku,
kde je ještě osmdesátiletá babička, která se ptá jako pořád: A co? A co? … a pes do toho tam prostě …
a otec … tak jako … to k tomu jako nebylo ňák … my jsme jako nesdílely ňákej důvěrnej vztah …
jako vůbec … (VI, 302-309)

Zbývá tedy specifikovat, proč vázne komunikace s matkami? Dívky často mluví o
povaze matky, která otevřenější rozhovor neumožňovala.
A: a že to … tohle víc zajímalo babičku … že moje maminka … tak moje maminka je taková jako … že jo
… dost taková jako … neto … nesdělná v některejch oblastech … takže ta nikdy … (X, 650-652)
V: […] ale jako stejně jsem vlastně z ní jako nic jako … jako ňák jako moc nedostala … vona na to
ňák jako nebyla no (smích) … (VI, 110-111)
M: … ale je to takový … máma … myslim, že moje máma … to je … to je zase jinej problém (úsměv) … jako
právě tadyty věci … že vždycky to řešila tak jako … trošku vypjatě … že z toho byla vždycky trošku nervní vo
tom se mnou mluvit vo těch věcech … i co se týče ňákýho sexuálního života … že mi to řikala vždycky tak
trošku v nervech, no … (VII, 614-619)

Dlužno dodat, že obtížná menstruační komunikace se nutně nerovná obtížné
menstruační praxi. Matky tedy často prakticky všechno zvládnou, jen o tom
nedovedou mluvit.93
I: … a … vona řekla jako … něco jako že … vítám tě mezi ženama … nebo něco takovýho … mně to
přišlo extrémně trapný … hlavně že mi dala ty vložky, takže … (úsměv) … tim jako … jsme to uzavřely …
(IX, 48-51)
K: … pro mě bylo důležitý jenom jako, co … co ti ta máma třeba řekla …
M: … takový to … no klasika no (znechuceně)… to maj všechny ženy a … (VII, 603-606)

Přestože se dívky zpětně snažily pochopit matčinu nelehkou pozici v otázce intimního poučení,
zůstává v jejich hodnocení určitá ambivalence.94
B: … jako to mámě docela … jako zazlívám … nebo zazlí … ne nezazlívám jí to teď […] jako už
samozřejmě … ale myslim si, že to byla její chyba … že prostě třeba v létě jo … co se týče koupání
a tak … a takový tý hygieny kolem toho … že mě vlastně vo ničem nepoučila vůbec … a nechala to
úplně na mně, takže to bylo jako vobčas bylo dost katastrofický … (II, 333-338)

Zdá se, že větší pochopení pro matku získávají ženy teprve tehdy, když se samy stanou matkami.95
Připomínám, že některé společnosti pokládají dívku za dospělou až po porodu prvního dítěte.96
93
94

Dále (I, 74-85).
Dále (X, 643-652).
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M: … tak vono to teď už jako taky chápu … že mně příde jako … nesmyslný … nebo vůbec by mi
nepřišlo se ňák jako před … synem jako schovávat teď … (V, 213-214)

Menstruační příběhy často zahrnovaly zkušenost více generací žen – dcery, matky a babičky.
Někdy se „negativní vzorce chování“, o nichž často hovoří feministické autorky, předávají dál, jindy
dochází k „poučení z krizového vývoje“.97 Lucie si stěžovala, že maminka nepodpořila její ženství,
protože „i ona měla takovej komplikovanej vztah s matkou“ (I, 357-358). Maminka Ingy a Agáty
naopak svoje dcery připravila včas proto, že její matka nechala události dojít moc daleko. Podobně
Beáta mluví o tom, že by chtěla zabránit šoku, který při menarche sama prožila.
B: … mně už to ani jako smutný nepříde … hlavně jako vim … jako tušim … co a jak třeba čeká mojí
dceru potenciální … ə … a … jako vim, co pro ní můžu udělat (II, 258-260)

c) Řešení: tetičky a babičky?
Zatím jsme viděli snadnou komunikaci s vrstevníky a nelehkou komunikaci s matkami. Nabízí se
ovšem ještě jiná možnost, a to zasvěcení příbuznými. Obzvlášť zajímavé se v iniciačním kontextu jeví
příbuzné z matčiny strany (tety, babičky a další), která mají zřejmě dobré předpoklady pro zvládnutí
situace.98 Mají totiž k dospívající dívce dostatečně blízko na to, aby s nimi dívka mohla sdílet intimní
zážitek, a zároveň jsou dostatečně vzdálené na to, aby odpadla mateřská nervozita.
Jeden z mála příběhů o radostném nástupu menstruace, který měla v režii právě „tetka“,
vyprávěla Vendula.
V: … no, a tak to … tak jsem šla jako … vysvětlovat jako tetce … jako … vůbec jsem nevěděla, že jo,
jak se to řekne … tak jsem na ní začala na chudáka mávat kalhotkama … s tou krví … a vona koukala,
jak blázen … jako co … a pak teprv až jako … jsme se dohodly až jako po několika jako … minutách,
že vlastně je to poprvý … nó tak … (úsměv) … jako hrozně jako to vzala … jako najednou úplně
zpozorněla … jako hrozně svátečně jako … protože … vona neměla dceru, vona měla jenom kluka …
tak jako … (vzdychá) … to hrozně pro … najednou jako začala prožívat … jako že mě jako musí
… jako uvíst … (smích) … (VI, 25-35)

Výraznou roli hrála teta u Lucie, která také začala menstruovat u babičky o letních
prázdninách: „a byla tam i teta, mamky sestra.“ Lucie oceňovala blízkost ženských
příbuzných: „a to bylo takový dobrý, že jsme seděly vlastně ve všech … všichni tři
jsme seděly na zahradě u babičky na lavičce.“ Ačkoli sama tušila, co se děje, teta jí

95

„Rodičovskou zkušeností dozrává vztah k vlastnímu otci a matce. Mladý rodič nyní chápe jejich postoje a
chování, které mu dříve připadalo neúčelné.“ in: M. Vágnerová, Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, s. 349.
96
Tento celkem pochopitelný názor dokládá Grimes například u papuánského kmene Yangoru, in: R. Grimes,
Deeply Into the Bone – Re-Inventing Rites of Passage, s. 127.
97
K touze změnit starý scénář události (changing the script) viz J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 179-180.
98
Nedá se vyloučit, že podobnou roli mohou sehrát i příbuzné z otcovy strany, ale žádné takové se v mém
vzorku neobjevily.
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prakticky vybavila a poučila o tom, že může otěhotnět: „Jo, a víš jako, že už teď si
musíš dávat pozor?“99
Konečně pro Mariku byly tety alternativou k mamince, která si intimní
témata „štosovala“: „myslim si, že rozhodně i časem jsem to řešila s tetama a
takhle, s ženama kolem sebe, asi ne s babičkou, ale myslim si, že třeba s tetama
jo.“100
Výhoda babiček zase spočívá v tom, že mohou menarche svojí vnučky prožít
bez přímého strachu o její další vývoj, zejména případné nežádoucí otěhotnění.
M:… babička to dostala třeba v 18 … takže to … a už měly strach, že … vona byla hodně štíhlá … a
válka a tak … tak že to třeba naruší ňák její ženskost úplně … že to neměla … takže chodili po
doktorech … takže naopak babička měla jako obrovskou radost, že … všechno jde ňák přirozeně …
K: (smích)
M: (úsměv) … no a u mamky … mamka měla samozřejmě určitě taky radost (intonace, ironie?, smích)
… jenom … jenom to pro ní … pro ní asi bylo trochu spojený jako že … že musí dávat asi … já nevim
(bezprostřední) … měla tak … já jsem měla z toho pocit, že má trochu jako s … strach, že … že teď
jako přídou ty ňáký starosti, nó … (V, 185-192)

Skutečnost, že téměř jakákoli ženská příbuzná zvládá situaci snadněji než vlastní matka, potvrzují
příručky psané novodobými ritualisty, kteří se snaží prosadit „oslavy první menstruace“, jak napovídá
podtitul knihy First Moon – Celebrating the Onset of Menstruation.101 Ti navrhují jako průvodce
dospíváním (počínaje menarche) na prvních místech tetu, babičku a kmotru. Výběr zdůvodňují tím,
že dívku by měla provázet zástupkyně vnějšího světa, do kterého děvče směřuje, a proto je nutné
pozvolné vyvazování z mateřského vlivu.102

d) Další informační média: pozorování, knihy/ časopisy, film, školní výuka
Pozorování
Jak jsem již uvedla, důležitou roli při získávání vědomostí o menstruaci hrálo vlastní pozorování.
M: … myslim že to člověk … nebo já teda jsem to zjistila asi ve škole (nejistota) … že už to někdo
měl … nebo možná že úplně poprvý vod tý maminky (větší jistota) … že … přece jenom mamka
vopravdu to tak ňák jako pečlivě neschovávala … a běhala vobčas doma v kalhotkách … takže člověk
viděl, že se to teda ňák týká těla … (smích) … že se tim jako nečistí zuby … (smích) … nó … tak
myslim … jé (bezprostředně) vlastně teď se mi to vybavilo … teď to vim … jednou … ty jo ale to je
úplně … chudák … promiň maminko … ale že to ňák mamce jednou … (váhání nad slovem) … jako
proteklo … skrz ty spoďárky … a že jsem to tehdy teda objevila … (V, 199-212)

99

Viz Luciin menstruační příběh (I, 91-124).
(VII, 591-592).
101
A. Mai, First Moon – Celebrating the Onset of Menstruation, Llandeilo: vydáno vlastním nákladem, 2000.
102
A. Mai, First Moon, s. 39.
100
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Jednou z příležitostí mohl být nález krvavé vložky.103 To ovšem předpokládalo, že alespoň
jeden z nálezců byl schopen objekt správně identifikovat, jak je hezky vidět na těchto dvou
mikro-příbězích.
L: Pamatuju si, že ve čtvrtý třídě … jsem byla … əh … u spolužačky doma, který bydleli vedle
v baráku … a něco jsme vyhazovaly ho koše. … a (úsměv) jak jsme najednou vodklopily … to byl
takovej ten koš, jak šlápneš na takovej ten …
K: … já, ten šlapák …
L: … na to šlapátko a von se ti votevře, tak tam najednou byla ta vložka, která nebyla … která byla
použitá a která nebyla dobře jako zabalená. A já jako na to koukám… a řikám tý Marušce: „Co to je?“
A vona říká: „No to je vložka jako, ne?“ A řikám jako (nelze identifikovat)
K+L: (společný smích)
L: … a pamatuju si, jak mě to v těch desíti jako vysvětlovala, že teda mamka má tu menstruaci …
takže vlastně úplně vo menstruaci poprvý jsem se dozvěděla vod týdletý svý spolužačky Marušky ve
čtvrtý třídě … skrz použitou vložku její maminky jako. (I, 45-62)

A: […] ale to si vzpomínám, že jsme … úplně na první základce … do první, druhý třídy jsem chodila
jinam … tak že tam … byly takový ty školní mýty … takový ty jako … jako že chodí mumie a žere … žere
děti … prostě na půdě školní … což bylo trošku scestný, protože naše škola byla taková ta krabice … a
žádnou půdu neměla …
K: (smích)
A: … ale … ale právě že to … a vim, že tam … vim, že tam jednou … ňáká holčička … na záchodě …
na záchodě jako strašný tajemství ukazovala … v koši na odpadky byla vložka … což jsme
samozřejmě netušili, co to je … a voni vypadaly teda tak jako dost … tak jako, že by to mohla bejt
klidně mumie kus … nebo tak … tak to … to že mi tam … to že se tam jako … a že to bylo právě …
ňák se to zapojilo … do tý … jako do tý dětský městský fámy … (X, 224-233)

Knihy

V Československu existovaly v období normalizace (od konce 60. do konce 80. let
20. století) nejméně dvě knihy, které poučovaly dívky o jejich sexualitě v dospívání.
Šlo o příručky Mladá dívka a sex od Jaroslavy Pondělíčkové-Mašlové a Děvčátka, na
slovíčko Jiřiny Strmeňové.104 Zatímco o prvním titulu bych nevěděla nebýt
dvougenerační ženské paměti, díky níž se kniha matčina dospívání dostala do rukou

103
Srv. Ernster, „Expectations about Menstruation among Premenarchal Girls“, s. 18. Většina dívek se setkává
s vložkami doma na záchodě, v obchodě, v reklamách, nebo v koších na veřejných toaletách.
104
Kniha Jiřiny Strmeňové vyšla poprvé slovensky v roce 1967 a česky v r. 1970. Od té doby se dočkala tří
reedicí (1982, 1986), a to ještě po revoluci (1990). Otázkou zůstává, proč se místo ní „neujala“ progresivnější
kniha J. Pondělíčkové-Mašlové Mladá dívka a sex (1969, 1972) vydaná znovu (1983 a 1989) pod názvem Když
dívka dospívá.
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dceři, druhá publikace byla koncem 80. let a v první polovině 90. let kanonickou knihou
dívčí puberty.105
A: … a to …a to je tady, nebo je to v Mladé dívce a sexu … jak tam píšou, že si nemáme voblíkat
kalhotky přes boty? … tak to mě vždycky přišlo jako takový jako zajímavý (úsměv) … protože jsou
situace, do kterých se člověk dostane dost … dost zřídka …
K: Co je Mladá dívka a sex?
A: … Mladá dívka a sex, to bylo z maminčiny doby … a to bylo mnohem takový jako … to jsme měli
na chalupě … a to bylo takový mnohem jako … víc vod rány, protože to bylo založený na …
deníkových záznamech dívky Evy … která … která dospívá … (úsměv) … a řeší takové různé
problémy jako … a vždycky něco … třeba … vždycky se stane něco takovýho, jako že se … kolem
školy objeví úchyl … a láká dívky … nebo že … spolužačce Olině se utrhne při tělocviku knoflíček od
podprsenky … to vim, že mně … doteďka jako neni úplně jasný … (úsměv) … (X, 10-23)

Z výše uvedeného oddílu o mateřské iniciaci by mělo být zřejmé, že
komunikace s dospívající dcerou je pro matku poměrně obtížná, a tak jistě nelze
podceňovat alternativní cesty, jak dceru informovat. Nejméně náročné se zdá
umisťování knih na patřičná místa, tak, aby dívky měly informace takříkajíc po
ruce.
M: … a máme myslim doma Encyklopedii pohlavního života … a to myslim, že tam máma tak jako vložila
do mé knihovničky … že jí tam … víš, že tam prostě nebyla … a pak jsem jí tam našla … najednou …
(VII, 1056-1059)

Odvážnější maminky ovšem knihu nejen seženou a vloží do knihovny, ale mohou
z ní dokonce předčítat: „vim, že když jsme byly úplně malý … tak nám se ségrou
četla maminka Děvčátka, na slovíčko.“106 Když jsem se – s podezřením, jestli Děvčátka,
na slovíčko nepodléhaly oficiální školní distribuci – ptala této matky, jak ke knize
přišla, přiznala, že ji k tomu vedla vlastní prvomenstruační zkušenost. Její matka
„nechala věci dojít příliš daleko“, a tak, když začala krvácet, nevěděla, co se s ní
děje. A knížky prý tehdy nebyly. Proto chtěla dcery poučit co nejdříve a knihu našla
a pořídila z vlastní iniciativy.107

105

Dodejme, že nejen u nás. Děvčátka, na slovíčko byla přeložena do bulharštiny (Da si pogovorim, devojčeta,
1986) a další kniha Jiřiny Strmeňové Doniesol ma bocian? do polštiny (Czy przyniósł mnie bocian?, 1973).
Autorka tak pokrývala poptávku po podobných příručkách nejméně ve třech zemích Východního bloku.
106
(IX, 40-41).
107
Telefonický rozhovor s matkou Ingy a Agáty, 12.5.2007.
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Poněkud zvláštní na této jinak příkladné přípravě je, že si dcery ze čtení nic konkrétního
nepamatovaly: „a jestli tam ale bylo o menstruaci, kdybys mě zabila, tak nevim.“108 Důležitější
zde bylo vlastní pozorování umožněné pořadím v rodině, o kterém jsem se již zmiňovala:
„ségra měla děsný bolesti s tou menstruací […] takže jako to člověk si jako všimne.“109 Četba
byla tedy pouze dílčí informací, která spolu s pozorováním přispěla k normalizaci zážitku.
Knihu Děvčátka, na slovíčko četly i mladší dívky z mého výzkumu (*1981-1983), ale
těm už evidentně „nestačila.“ Vendula má, narozdíl od Ingy, poměrně jasnou představu o
obsahu.
V: … a otevřela jsem Děvčátka, na slovíčko … tak jsem z toho byla dost zklamaná
teda …
K: … a bylo tam něco?
V: … protože tam bylo hlavně takový jako … hlavně prostě všichni mě … strašně
jako poučovali vo tý hygieně, jo … jako že … ə … (přemýšlí) … tam bylo pořád …
takový … jako že … (dikce) … ty kalhotky musej bejt pořád jako strašně čistý … a
furt je musíš přepírat … jo jako pomalu jako kdybych … kdyby snad byly jen dvoje,
nebo co …
K: (smích)
V: … furt je musíš přepírat a … a … to je jako nejdůležitější úkol jako během
menstruace … (zklamání) … prostě přepírat kalhotky … nebo přepírat … já
nevim, jestli ještě přepírali vložky jako v tý knížce, nebo … (VI)

Když její referenci konfrontujeme s knihou, zjišťujeme, že se příliš nemýlí: „Kalhotky je rovněž
nutno ihned přeprat. Velmi bychom odsuzovaly dívku, která by si oblékla už zašpiněné kalhotky i
druhý den nebo která by chodila ve špinavých kalhotkách několik dní. Existuje odsouzeníhodný zvyk,
ba zlozvyk, nosit jedny kalhotky po celou dobu menstruace. Raději za ty tři nebo čtyři dny, co trvá
menstruace, vyperte třeba desatery kalhotky, než aby někdo čichem něco poznal.“110

Časopisy
Jedním z důvodů, proč Děvčátka, na slovíčko začala ztrácet krok s dobou, byl zdrcující vpád dívčích
časopisů Bravo a Dívka, které podrobněji analyzuji v historické kapitole.111 Na tomto místě tedy snad
jen předešlu, že v časopise Bravo psycholog Mudr. Pavel Zemek skutečně fundovaně odpovídal na
čtenářské dotazy ohledně první menstruace. Dívky však většinou mluvily spíše o tom, jak byl ve stejné
rubrice, tedy Láska, sex a něžnosti, prezentován sex, a jaký to mělo vliv na jejich vlastní život.112
108

(IX, 42-43).
(IX, 96-98).
110
J. Strmeňová, Děvčátka, na slovíčko, Praha: Avicenum, 1990, 5. vydání, s. 68.
111
Viz kapitolu První menstruace 1989-1995. Bravo i Dívka začaly vycházet v roce 1991.
112
(VII, 1048-1056), (VI, 350-353).
109
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Film
Další z možností, jak se dozvědět to, co bývá obtížné sdělit osobně, může být film. Nemůže
nahradit mezilidskou komunikaci, ale může jí povzbudit. Marika vzpomínala, jak po svém
filmovém menstruačním úvodu začala v knihách i mezi kamarádkami cílevědomě pátrat po
dalších informacích.
M: … (úsměv od začátku) ale pak jsem viděla takovou trapnou americkou komedii a tam ta slečna to
dostala v jedenácti a půl letech … a hroz … na mě to hrozně zapůsobilo, jak jsem viděla, jak byla
vyděšená, ne … tak možná už jsem si to prožila jako předem … a v jedenácti a něco … asi jedenáct
a čtvrt jsem to dostala taky, no … (VII, 16-19)

M: […] snažila jsem se na to připravit, že to je takovej ten šok … a že … (napodobuje dikci koho?) určitě budu
naštvaná, že jsem holka, a takhle … jako že už jsem se toho ňák jako předem snažila … jako vyvarovala asi
…
K: … hm … že si viděla tu pani v tý televizi (smích) …
M: … asi jó, asi jó (vážně) … to taky určitě mi pomohlo (úsměv) … možná, že to bylo moje snad úplně
první informace vo tom, člověče … a pak jsem se … (blesk z čistého nebe) … ááá … teď mi to … ňák mi to
vysvitlo, hele … pak jsem se začala ptát kamarádek, jestli asi vo tom slyšely … (VII, 120-126)

Školní výuka
Nikdo kupodivu neuváděl oficiální výuku, například hodiny biologie, jak o tom mluví Míša.
Tudy evidentně informace neproudily.
M: […] ale rozhodně ňák … z biologie nebo to … to vůbec … to vůbec ne … jako samozřejmě se
všichni těšili na ty inkriminovaný stránky … ale to prostě … pod tim já jsem si teda nic neuměla
vybavit … jsem byla v těhle věcech jako zpomalenější a … (V, 220-224)

Přestože „teoretické povědomí“ o reprodukci dívky měly, s menstruací si ho vždy
nespojovaly.
A: […] jó, protože … jako z těch … z těch příruček … jako že to člověk ví, ale … že jo, protože to
znamená, že to tam ňák jako … jako funguje … ale myslim si, že to neni jako spojený … (X, 634-636)

I: […] bylo mi to vysvětlený s tim vajíčkem, jak putuje a bla bla bla … ale … ale jako tim, že jsem se
nezabývala těma spermiema … tak … tak jako … tak mě to asi … nevim, jestli mě to netrklo … nebo
jestli mi to to bylo jedno … (IX, 656-660)
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III. POSTOJ K MENSTRUACI NA ZÁKLADĚ PŘEDBĚŽNÝCH ZNALOSTÍ
Za poměrně alarmující považuji zjištění, že se žádná z dívek na menstruaci netěšila – nebylo
s ní spojeno žádné pozitivní očekávání. Emoce se pohybují na škále od vysloveně negativních
po poměrně neutrální (nelákalo mě to, nechcelo sa mi byť ženou, určitě budu naštvaná, že
jsem holka, nepřemýšlela jsem o tom). Jakoby dívky mermomocí chtěly potvrdit feministické
teze o negativním obrazu ženy v naší společnosti a absenci pozitivních ženských vzorů.

Relativně silnou představu, že „není o co stát“, sdílely Agáta, Dorka a Marika.113
A: … nó … (přemýšlí) … jako … mě to jako ňák extrémně nelákalo […] to znamená, že dokud to
jakoby nepřišlo … že jsem si to jako ňák extrémně nepřála … aby to jako … jsem z toho jako neviděla
žádnou výhodu … nebo jako ňákej jako … jako ňákej význam, nebo jako co, co k čemu … protože …
doma mi rubali do hlavy, že děti … až bůhví kdy … což se jim povedlo … vyrubat … že jo … a tim pádem
… jako na co ti je menstruace, když nechceš děti … (VIII, 180-189)

U Agáty ovšem poněkud zaráží paralelní výrok:
A: … vo tom, že něco takovýho … že má přijít ňáká … (povzdech) … menstruace, jsem věděla už na
… základní škole … a že jsem jakoby se ňákym způsobem pozorovala, nebo hlídala … a že jsem jako
jí furt čekala (VIII, 47-49)

Na jednu stranu tedy menstruaci čekala a byla ráda když přišla: „ok, tak to přišlo …
organizovaně, spořádaně, nenápadně“, ale na druhou stranu ji nelákala, stejně jako ji zpočátku
nelákala ani ženská role: „ta představa, že bejt holkou jako z máminy strany nebyla zas žádná
jako lákačka“ a cítila „lítost nad tim, že nejsem klukem.“ 114

113
114

Tyto tři příběhy probírám dále v kapitole Tělo jako bitevní pole dospívání.
(VIII, 100-101), (VIII, 1224-1236).
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Dorčiny závody v tom, kdo začne menstruovat později, jsem v této kapitole už
citovala. Zopakuji snad jen, že nechuť být ženou tu nesouvisela přímo s touhou být chlapcem,
ale spíše, jak Dorka uvádí, se strachem z posměchu a přijímáním dospělosti.
D: … ako že mne sa nechcelo byť tou ženou … takže som bola taká hrdá na to, že som to dostala
neskoršie ako tie ostatné … ako keby to bolo nejaké divné […] ale bolo to tam dľho … taká hrdosť
… a čo ses pýtala? … jo, ty mýty … jo že mala som … práve ta moja sesternica mi rozprávala, že mala
taký kama … spolužiačku, ktorá to dostala tuším ešte skôr ako ta … a že si z nej chalani robili srandu
… a mala tie prsia … tak to tak rozprávala ako tak negatívne … ale my sme neboly tie ohrozené …
takže ono je to skôr z toho … ako že … ako ľudé prijímajú to … tu dospelosť … ale myslím, že to
potom nejak normálne prišlo ako … že teda to nebol taký problém … (III, 528-530)

Maričina příprava je čtenáři této kapitoly také už známá. Vypravěčka se snažila předejít šoku,
který spoluprožila s hrdinkou amerického filmu. Proto studovala knihy, časopisy a vyptávala se
starších kamarádek. Co jí však vedlo k představě, že bude „určitě naštvaná, že je holka“ nelze
jednoznačně určit.115
Škálu očekávání chci konečně doplnit o poslední, neutrální postoj Ingy, která věděla, co se stane,
ale nepřemýšlela o tom.
I: … věděla jsem o tom a … ale jako nepřemýšlela jsem nad tim ani v tom smyslu, jako že … teď by
někdy měla přijít moje menstruace … nebo kdykoli teď bych mohla začít menstruovat … jako že jsem
tak daleko jako jsem to nedomyslela … že … že prostě jenom, když přišla, tak jsem si řekla: aha, tak
tohle je menstruace … hm hm hm … ale jako ne … nebylo to … əm … nebylo to jako, že bych to …
očekávala, nebo bych se toho obávala … nebo tak něco … to ne … (IX, 626-630)

Interview se staršími respondentkami pochopitelně přináší menstruační
očekávání z odstupu. Proto pokládám za užitečné na závěr srovnat, v čem se může
lišit pohled prepubertálních děvčat od retrospektivního pohledu mých vypravěček.
Podle V. Ernsterové, která se ptala 9-14letých amerických skautek, se dívky bojí
hlavně toho, že se menstruace dostaví nečekaně, a nebudou mít po ruce vložky.116
Pak samozřejmě nechtějí, aby jejich tajemství ihned vyšlo najevo na veřejnosti
(hlavně ve škole a před chlapci). Dále je děsí bolesti a změny nálady. Přesto se
dokonce těší a nepovažují menstruující ženu za méněcennou nebo nečistou. První
krvácení je důkazem, že se tělo zdravě vyvíjí.
Strach z nečekaného příchodu a starost o to, zda na něj budou prakticky
připraveny, se objevují i v našich retrospektivních příbězích. Co ovšem zcela chybí

115

(VII, 120-121).
Viz V. Ernster, „Expectations about Menstruation among Premenarchal Girls“, s. 22-24. Výzkum probíhal
v roce 1977.
116
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je těšení na menses. Naopak převládají negativní pocity: hrůza, zklamání, soutěžení
o to, kdo začne menstruovat později.

Historické srovnání: „No už si celá“
Český etnografický materiál poskytuje cenné srovnání menstruačního zasvěcení z počátku 20. století.
„Pohlavní dospělost u děvčat nastává zpravidla až po 15. roce, vyjímečně již po 13. I na to upozorní
matka svoji dceru velmi zřídka. Děvče se o tom poučí v důvěrném rozhovoru, zvláště v zimě, se svými
kamarádkami. Někde upozorní sice matka dceru na čmýru, ale až už jí nastane, a to jí jenom řekne,
že se to bude opakovat každý měsíc nebo, že z ní bude „ode dneška“ teprve „roba“ nebo: „No už si
celá!“ Taková vysvětlení bývají tedy kusá a dějí se tajně. Falešný stud brání matkám říci otevřeně
plnou pravdu. Mnohdy žije děvče dlouho v úzkostech, strachu a nejistotě, často až do svého sňatku,
netušíc ani, proč při čmýře krvácí, a považuje se za nemocnou.“117

Od třicátých let 20. století, kdy K. J. Obrátil vydal pod názvem Kryptadia svoje
studie o pohlavním životě českého lidu, se snížil průměrný věk menarche z 15 na 13,
v případě mého vzorku 12,5 roku.118 Matky se snaží upozorňovat častěji, ale stále
kuse a se zpožděním, a nejdůležitějším zdrojem jsou kamarádky, ovšem už nejen
v zimě, kdy nebyla práce na poli. Navíc přibyly časopisy a encyklopedie pro
dospívající, takže děvče do svého sňatku (pokud se vdá) většinou už dobře ví, o co
jde. Za nemocnou se při první menstruaci považovaly jen dvě dívky.119

117

K. J. Obrátil, Kryptadia I. (Příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu), Praha – Litomyšl: Paseka,
1999, přetisk vydání z let 1932-1939, s. 17. „Už jsi celá“ nahrazuje dnes výrok „už jsi velká“ (např. VI, 73).
118
Průměrný věk menarche přebírám z výsledků celostátního měření in: J. Vignerová a kol., 6. celostátní
antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 – Česká republika, Souhrnné výsledky, s. 26.
119
Viz kapitola Reakce, oddíl Výklady.
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„ŠOK A KATASTROFA“, NEBO „KLIDNEJ ZAČÁTEK“?

V tuto chvíli už máme určitou představu o tom, co první menstruaci předcházelo – jak byly
dívky informovány a jaká očekávání si s událostí spojovaly. Zbývá se podívat, co se vlastně
stalo.
Než jsem se pustila do rozhovorů, měla jsem na základě vlastní zkušenosti naivní
představu, že první menstruace se slaví, že jde o radostnou událost. Příběhy však ukázaly, že
nemusí jít nutně o trauma.120

Zde možná stojí za to připomenout, co můj výzkum inspirovalo:
K: … a já jsem ti chtěla říct, vlastně jak já jsem na tadyto přišla, protože … protože mi to připadá
takový trochu hloupý …
A: (smích)
K: … já jsem … já jsem totiž … jako … dorazila na antropologii … a tam jsem … ə … a tam jsem si
myslela, že budu psát ňáký svoje literární téma … a … no a tadyto mě napadlo čistě jako ze srandy,
protože jsem četla ňákou knížku vo Křovácích … (smích) …
A: (smích)
K: … a tam bylo jako barvitě popsanej ňákej iniciační rituál … já jsem si řikala … no to je skvělý … a
jak to probíhá u nás? … no, tak to byl jako prvotní nápad … … a teď jako čim dál tim víc se ukazuje,
že tady jako žádný … žádný prostě tančení kolem ohně jako rozhodně neni (smích) … (X, 119-128)

Tak jsem vysvětlovala svou motivaci Anně. Jakmile se ukázalo (a šlo to poměrně rychle), že „žádný
tance kolem ohně“ nejsou, musela jsem poodsunout koncept přechodových rituálů a vyřešit, jak tedy
první menstruaci na konci 20. století vůbec popisovat. Nakonec si moje srdce získaly dvě vzájemně se
nevylučující cesty.
První byla dána už metodou výzkumu, tedy osobními rozhovory, které chtěly zachytit nejen
objektivní průběh události (co, kdy, kde se stalo a kdo byl u toho), ale také její subjektivní význam
(jak se dívky cítily a jak menarche zpětně hodnotí).
Druhou cestu navrhl Mgr. Abu Ghosh a formuloval ji zhruba takto: pokud nejde o rituál, je možné
zkoumat alespoň aspekty ritualizace, tedy sdílené formy, jak se se situací vyrovnat, jak jí porozumět,
jak s ní jít ven apod.121
Tato kapitola by tedy měla ukázat význam události pro jednotlivé respondentky, a kapitola
následující pak zmíněné sdílené formy zvládání situace (vyrovnání, porozumění, svěření).

120

Srv. argumentaci o překonaném traumatu coby předpokladu vyprávění v metodologické části.
Emailová konzultace, 15.12.2006. Srv. též sekce „Antropologický pohled na první menstruaci“ v Úvodu této
práce.
121
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„Jak probíhala tvoje první menstruace?“ Touto otázkou začínala většina našich společných
rozhovorů. Protože jsem přesvědčená o tom, že autentickou výpověď nelze na tomto místě
skutečně ničím nahradit, předkládám zde menstruační příběhy v mírně zkrácené podobě,
abych posléze mohla přikročit k jejich analýze. (Příběhy pochopitelně není nutné číst
všechny. Pro rychlý přehled postačí úvodní shrnutí, při výběru se lze řídit i doprovodnými
ilustracemi.)

MENSTRUAČNÍ PŘÍBĚHY

I. Lucie (menarche ve 12)

Lucie dostala svou první menstruaci navečer u babičky o prázdninách.
Kromě babičky byla přítomna ještě Luciina teta, která dala Lucii
vložky a poučila ji, že si odteď musí dávat pozor na chlapce. Pak šla
Lucie spát a druhý den už se o tom nemluvilo.

Lucie (I, 5-171)

L: No, já si to pamatuju docela právě přesně.
K. Nó …
L: No … já si to pamatuju …protože ňák to pro mě bylo … já nevim, pro mě to bylo ňák jako významný,
protože jsem byla … əh … já vlastně vůbec jako nevim, proč si to pamatuju. Ale vim, že to pro mě bylo tak
hrozně zvláštní, že jsem to jakoby už předpověděla sama dopředu, že se něco děje, jo? Že jsem jakoby cítila …
že se něco se mnou jako děje, že prostě … mám ňáký takový … jako úplně se mi točila hlava, najednou jsem, jó?
… nó, to nevadí. A byla jsem teda u babičky na Moravě jižní … əh … na prázdninách … a bylo mi dvanáct. … á
asi, asi takovejch osm dní po dvanáctejch narozeninách
[…]
No, ale na ten den právě, kdy jsem to dostala, si hrozně pamatuju, protože jsme … byly, teda já jsem byla u tý
babičky … əh … dědeček vůbec nevim, ten dycky byl někde na poli, takže toho jsem tam ňák nezaregistrovala …
K: (smích)
L: … a byla tam i teta, mamky sestra … a to bylo takový dobrý … že jsme seděly vlastně ve všech … všichni tři
jsme seděly na zahradě u babičky na lavičce … a … a najednou já jsem cítila na tý lavičce jako že se se mnou
fakt něco děje… jako že se mi točí trošku svět jako, trošku jsem cítila ňáký tlaky v břiše …
K: (smích)
L: … (úsměv) … a babička jako řekla: „No, tak pudem.“ A já jsem přišla na ten záchod a eště než jsem to
zjistila, tak jsem to normálně prostě věděla ... jako, že se něco prostě děje … a že to je asi vono …
K: … jo …
L: … no a najednou jsem to teda jako vobjevila a řikám - no tak co budu teď dělat - já jsem neměla žádný
zařízení … tak jsem šla k tý tetě mojí … a řikám: „Teto, já jsem dostala jako men ... měsíčky ... a já prostě jako
nemám vložky ...
K: … nó, no, nó …
L: ... nebo co mám teď dělat. A vona mi řikala: „Počkej, já ti dám, ale já mám takový ty ... ňáký starý ... takový
ty ... prostě ne moderní …
K: ... ty byly hrozný. Voni bejvali hrozný ty vložky, já si na to vzpomínám.
L: Nó, takže mi podala takhle ... jsem byla takhle jako v kuchyni, vona byla v obýváku ... vona šáhla prostě do
kabelky a podala mi takovou tu ... starou velkou vložku, která byla ještě v takový jakoby snad gáze ... (váhá) ...
K: ... ano, ano, ano ... bejvalo to v gáze ... taková jako punčocha ...
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L: ... nó, nó, nó ... přesně a ještě tam jako z každýho toho kraje šel takovej jakoby, aby sis to snad někam
přivázala, nebo co jako ... (velký smích)
K+L: (velký společný smích)
L: ... no a když mi to podávala ... já to fakt vidim úplně jak dneska (důraz) ...
K: Nó ...
L: ... tak řiká: „Jo, a víš jako, že už teď si musíš dávat pozor?“ (úsměv) ... jo, jako víš, že to timhletim jako
pronesla, že už bych mohla asi jako otěhotnět, jo?
K: ... jo ...
L: Jo, takže jsem ...
K: ... to byla docela jako pohotová ...
L: ... nó, nó ... a teď babička, ta se k tomu jako nevyjadřovala ... (zklamání, váhání) ... nebo snad i vona řekla, že
teda teď si už musim na ty chlapce dávat pozor ... no a prostě se už o tom dál jako nemluvilo ... (emotivně
zabarveno - zklamání?)
K: ... hm, hm, hm ...
L: ... ale vim, že když jsem to tam najednou jako uviděla, tak jsem si řikala už sama (důraz) - jako aha, tak jako
vodteďka ... vodteďka si budu muset dávat pozor ... (úsměv) … a potom moje další starost byla, jestli jsem se
někde dočetla ... že otěhotnět je vhodný po šesti až osmi letech ... od prvního ... první periody, takže jsem si
vypočetla, že bych měla v osmnácti, nebo v dvaceti otěhotnět ... (úsměv) ... a (nelze identifikovat) předtim
zapsala jako ...
[…]
K: ... hele a mě by ještě ale zajímalo, jestli ... jako jestli prostě ... já nevim, třeba to bylo vodpoledne ...
L: ... večer ... Bylo to večer.
K: A pak si prostě šla spát a pak už ... druhej den ... nic jste vo tom třeba nemluvily?
L: Ne. Vůbec (důraz). Ne. Bylo to večer, tak po šestý hodině. To si pamatuju ... právě že bude večer ... tak jako,
že jsme z tý zahrady odešly ...

II. Beáta (menarche ve 12)
Byl to „naprostej šok, zoufalství, katastrofa, strašně jsem plakala a řekla
jsem to tatínkovi“. Tak popisuje svou první menstruaci, která přišla doma,
když se večer chystala jít spát, Beáta. Matka jí „naběhla vybavit“ ,
vysvětlila jí technické detaily používání vložek a poradila jí, aby si druhý
den do školy oblékla něco pohodlného. Vzhledem k tomu, že si Beáta
vybrala leginy, bylo to zřejmě na jaře, nebo na podzim.

Beáta (II, 37-121)
B: Nó, já to vemu popořádku, jó?
K: Nó …
B: Takže jenom jako … to roční období a tak … tak to jako … jako to fakt si nejsem jistá vůbec … ani to jako
nemám nikde zapsaný …
K: … hm, hm …
B: … prostě … nó, prostě jako najednou to přišlo … a byl to pro mě totální šok … a katastrofa! (velký důraz)
K: (smích)
B … Jako dneska už se tomu můžu smát, ale pro mě to jako byla katastrofa ještě několik let potom, než jsem si
na to zvykla … protože … asi jsem byla ňáký jako zavostalý dítě … jsem jako na to nebyla vůbec psychicky
připravená ve dvanácti letech, jo …
K: … hm …
B: … že jsem … ani jsem nebyla jako fyzicky nijak vyspělá, ale spíš to bylo daný … jako geneticky, že máma
taky to dostala takhle jako relativně brzo a … asi tak jako to je v tý rodině … a jednak prostě jsem totálně jako
na to nebyla připravená …
K: (smích)
B: … takže to byl naprostej šok, zoufalství, katastrofa, strašně jsem plakala a řekla jsem to tatínkovi …
K: (smích)

50

TEN DEN

B: … mamince jsem to neřekla … nebo … až … ňák … potom (přemýšlí). Já, já ňák přesně nevim jak todle …
Ale vim, že jako jsem to řekla tátovi, protože … jako … s tátou jsme vždycky měli jako hodně (důraz) blízkej
vztah … tak jako důvěrnej … kdežto s mámou … jako ten vztah nebyl takovej jako že bysme …
K: … hm …
B: … jako že by s … … ňáký takovýdle jako osobní věci … se probírali … Takže, takže to jako jsem … to jako
celá nešťastná sdělila tatínkovi … … á … no a jako bylo to hrozný - né jako to sděl ... - no, samozřejmě bylo to
jako ... - nó bylo to tak jako trochu nepříjemný, ale to už v tu chvíli bylo jedno, protože ta sama tragédie už jako
vystačila …
K: … hm …
B: … vystačila na to jako, abych byla nešťastná dost …
K: … hm hm …
B: … takže jako jsem se nenervovala s tim jako, že to musí teda jako říct a ňák se podle toho zařídit … Jako
připravená jsem na to nebyla nijak … ani jako že bych byla vybavená prostě příslušnejma potřebama … a to …
K+B: (společný úsměv)
B: … tak to jako … to jako né … á … … jestli jsem byla na to ňák jako aspoň teoreticky připravená? … no,
tak jako … věděla jsem co to je, vo co de, k čemu je to dobrý … á … … teď ani nevim (zamyšlení), vodkuď
jsem to věděla … nó asi, asi (spekulace) … asi jak ze školy, tak … ze školy jako vod vrstevníků … a vod rodičů
taky … ale většinou (neosobní?) když rodiče tydle věci vysvětlujou dětem, tak děti už to dávno vědi … (smích)
…od ostatních … takže myslim, že i v tomdle případě to asi tak bylo.
B: Nóó (oddychla si po celku, ventilace napětí) … takže to … to jako byla taková událost … jako pro mě
nešťastná … jsem se fakt jako cejtila jako … prostě ňáká … nemocná (tázavá intonace) … nebo tak něco …
K: … (smích) …
B: (přidává se) … jako fakt … ə … ə … jako úplně mě to vykolejilo (důraz) … úplně mě to jako … i tak v těch
dvanácti letech … tak jako ty hormonální změny nastávaj … tak to asi k tomu jako taky přispělo (sekundární
racionalizace)
B: … nóó ááá (oddychla si po celku, ventilace napětí) … takže jsem to tatínkovi řekla … tatínek mně pomoh
teda … už nevim přesně … no, asi mě utěšoval … ať si z toho nic nedělám, že to jako je normální … no (odkašle
si) pak to … pak se … pak se mě ptal, jestli jsem to řikala mamince ... jsem řikala, že mamince jsem to neřikala
… no tak já nevim, jestli to ňák jako šel zařídit, nebo co … nebo … jo, asi tak ňák to bylo, no … tak maminka
pak jako naběhla mě vybavit a … ale jako ňáký další, další jako … že bysme to ňák probíraly ... nebo ňáký
ponaučení … aby mně jako máma dala, tak to jako nepro- … to neprobíhalo (smutně) …
K: … hm …
B: … (rozvzpomíná se) … jó vlastně, jenom jako … to vim (nelze identifikovat) řešila, co si mám vzít na sebe,
jako voblečení … právě to si pamatuju (důraz) … já jsem měla takový, strakatý … takový se tomu řiká leginy
… a ty mně přivez děda vodněkud zvenku … a … ə … takový byly fakt jako pěkný (důraz) … takže jsem jako
je ze začátku i nosila do školy třeba … tak jako maminka mi řikala, abych si vzala na sebe něco pohodlnýho,
v čem se budu cejtit dobře … tak jsem si jako je vybrala a ty byly fajn … nóó (oddech, konec celku) … … takže
z toho usuzuju, že to … že asi jako bylo spíš teplejc než … zima určitě nebyla … nó …
K: … hm hm, hm hm …
B: … nó … no a jako asi jsem pak ňák šla do školy druhej den, myslim … nó a to bylo takový asi jako … to už
nevim, nó … tak asi ten pocit jako přetrvával … teda že fakt jako nevim, co se se mnou děje … a asi prostě …
asi … asi jako jsem ňáká … fakt nemocná, nebo co (smích uvolňující)…
K: (smích)
B: … no tak jako šok prostě … jako nepříjemný strašně … (důraz a smích)
K: (smích) … hm …
B: Nó … tak já nevim … tak se třeba to … zeptej … já už nevim k tomu jako … k tomu dni konkrétnímu, co bych
eště jako řekla.

III. Dorka (menarche ve 12)
Dorka dostala svou první menstruaci o letních prázdninách, na cestě, u známých v
cizině, kde se kvůli tomu nemohla koupat. Nebyla překvapená a byla hrdá na to, že
menstruaci dostala pozdě. Událost sdělila matce, která vše bez problémů
„vykomunikovala“. Hlavním motivem Dorčina příběhu však bylo to, že se v době
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své první menstruace přestala bavit se sousedem, se kterým byli předtím nejlepší kamarádi.

Dorka (III, 31-80)

D: … tak já som mala tých dvanáct, alebo trinácť … myslim, že to bolo v prázdninách medzi … medzi …
(přemýšlí) … šiestou a siedmou triedou … že to bolo … to bolo ňák, že som mala … (uvažuje) … alebo že som
mala trinácť (tázavě) … nie dvanácť a niečo … ale môžem to ešte dohladať …
K: … hm …
D: … keď tě to presne zaujima … ten rok … alebo … vlastne … My sme boli vtedy vo Švajciarsku … boli sme
na velkej ceste … á … (přemýšlí) … ə: … my sme boli v … vlastne v Nemecku … my sme išli do Švajciarska
… a myslim si, že … či na cestě tam, alebo … myslim, že na cestě tam som ako … prvýkrát to … dostala
(intonace) … tam … a bolo mi to hrozně ľúto, že som sa nemohla kúpať v takom bazéni … vieš to bolo …
(smích) … to bolo po revolúcii … (nelze identifikovat) … nikto nemal doma bazén … a my sme šli k tým
známym … mali doma bazen … a ja som nemohla toľko plávať … a potom sme to nejak vyriešili … nejak som
tam plávala … lebo já som to prvýkrát mala strašně slabé …
K: … hm …
D: … čo bolo strašne zvláštne … alebo potom už (důraz) … ako neviem či už druhýkrát, alebo potom ako
celkove … jsem to mala strašne (důraz) silné … hrozné bolesti … ja som úplne odpadávala … som ze školy
musela odchádzať domov … (nelze identifikovat) … bolo … a raz som … raz som sa pozvracala … (smích) …
K: (smích)
D: … a vždy (nelze identifikovat) … som to mala ako dost bolestivé … ako strašne moc … no a … á … ten prvý
zážitok byl taký s tým Nemeckem … vadilo mi, že sa nemôžem kúpať v bazéni … tak to … potom ňák to sme
museli … tak jako nenápadne to povedať tej rodine … že prečo sa nemôžem kúpať v tom bazéni … ale nebolo to
jako ňáké také trapné … moja mama to ňák vykomunikovala celkom … á … … to vlastne som ňák tak úplne
normálne prežila … ale čo … čo … čo vôbec nechápem, čo sa mi stalo v životě je, že … ja som sa odvtedy
prestala bavit s mojim súsedom … a to bolo kvôli tej menštruácii jako … (smích pod slovy) … ja som mala
pocit, že zrazu som … ako že mám niečo, čo on … nemôžem mu povedať … čo on nemôže porozumieť …
alebo niečo také …
[…] a vlastne ňák toto zpôsobilo, že já som sa … já som toho súseda úplne milovala … my sme boli strašne
dobrí kámoši, furt sme byli spole, a ja som sa s ním normálne prestala baviť … úplne ako … (nelze identifikovat)
… sme se prestali hrať, bola som vôči nemu uzavretá … ako že sme sa zdravili a to, ale ja som vôbec nebyla
schopná … a to je zaujímave, že moja mama ako … mm … to … to ňák … vôbec to … nikto mi s tým
nepomohol, vieš …
K: … hm …
D: … a to mi je ľúto, lebo ja sa s tým súsedom doteraz nebavím …

IV. Maruška (menarche ve 13)

Maruška dostala první menstruaci jednoho pondělního rána v listopadu, nebyla
si jistá „špiněním“, celý den strávila v nejistotě venku a teprve večer, když se jí
spustila „červená“ krev, si událost zařadila a sáhla po balíčku vložek, který jí
maminka přibalila o prázdninách na cesty. Nikomu nic neřekla a menstruaci se
snažila následujících několik měsíců před matkou utajit.

Maruška (IV, 5-111)

M: … hm … tak na ten den si … pamatuju docela jako … jasně … jako i vim třeba, že to bylo pondělí …
K: (smích)
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M: … ale (úsměv) … no dobře a … já jsem vlastně jako takovej náznak tý menstruace dostala ráno … že se mi
na prádle objevily takový jako hnědý skvrny, což mě teda … vlastně jako strašně vyděsilo … protože já jsem
sice jako věděla, že … jsem ve věku, kdy bych měla dostat menstruaci a … ale že menstruace znamená, že teda
jako … teče krev … jenomže to je taková jako informace … vono pak když člověk … jako zná tu červenou krev
… a pak vidí něco jako hnědýho na tom prádle, tak … mě to teda docela jako vyděsilo a … jako měla jsem
pocit, že by to ňák jako mohlo souviset s tou menstruací … ale jak to jako byla ta hnědá barva, tak … já jsem
měla vlastně jako pocit, že je něco špatně …
K: … hm …
M: … a já jsem teda jako … měla takovej … (zdráhání) … jako docela jako negativní vztah k tomu svýmu
tělu … takže mě to utvrdilo v ňákym pocitu, že jsem zase strašně vadná … že je to špatně …
K: (smích)
M: … no a pak jsem vlastně v průběhu toho dne … jsem strašně jakoby bojovala s takovou touhou jít jako na
záchod se podívat, jako jestli se to ňák jako … jestli toho jako je víc nebo … a strašně jsem se jako bála
(důraz) a … zároveň jsem chtěla jako vědět jako co …
K: … hm …
M: … a vlastně jako celej den jsem byla v takový jako nejistotě a … měla jsem teda jako pocit, že … jo že jsem
úplně jako špatná, no … (smích) … a pak se to ňák jako … jako rozjelo … že když se objevila ta červená krev,
tak jsem rázem jako věděla už pak, kam si to zařadit …
K: … hm hm …
M: … ale to bylo vopravdu jako až … (přemýšlí) … jako v noci ten den vlastně no … a celou dobu potom … to
už jsem se pak trochu uklidnila … (úsměv) …
K: A bylo to doma?
M: … bylo to … doma no …
K: A šla si třeba vzbudit mámu … nebo …?
M: … nó, to vůbec … to já jsem právě jako se strašně snažila, aby se to nikdo nedozvěděl, jo … že já jsem jako
měla pocit … že to je ňáká věc, která … která jako je strašně tabu … nebo že já jsem vůbec jako nevěděla, jak
bych to tý mámě řekla, jaký slova bych pro to použila, jo … nebo vůbec jenom to vědomí, že … že ta máma,
s kterou jsem nikdy (důraz) vo takovejhle věcech jako se nebavila … a vodmítala jsem se i vo tom jakoby bavit
… i když někdy jako za mnou přišla s takovejma tématama … tak … jsem si jako nedovedla představit tu
situaci, jako že … nejenom jako, že bych jí to šla říct, ale i že ona by se jako … dověděla to, že menstruuju …
K: … hm …
M: … takže vlastně moje zážitky ze začátku tý menstruace … (rozvažuje) … nebo jako z těch prvních několika
měsících … měsíců menstruace … byly takový, že já jsem se to prostě snažila utajit … jako před … mámou …
že vlastně mám tu menstruaci (úsměv)…
K: … no a to muselo bejt docela složitý, ne …
M: … to bylo strašně složitý …
K: (velký smích)
M: … bylo to jako strašně … mm … strašný psycho jako … strašnej takovej nervák … …
K: … a jaks to dělala jako s vložkama? … si našla někde?
M: … nó jako … né né … takhle … já jsem … já jsem jako jela … ə … já jsem tu menstruaci dostala v listopadu
… a o prázdninách předtim jsem jela do ciziny … někam jako na měsíc … a máma protože věděla jako, že jsem
v tom věku (důraz) … tak mi s sebou dala balíček ňákejch vložek a řiká: co kdyby náhodou … tak jsem se tak
jako začervenala … tvářila jsem se, že nic neslyšim …
K: (smích)
M: … sbalila jsem vložky do kufru a jela jsem … a pak ňák jako … ə … na ty vložky ňák jako vlastně nikdo
nešahal … a (úsměv) ňákym způsobem jako byly moje …
K: … jo …
M: … a bylo to takový jako nepsaný pravidlo … jako nikdo to v životě jako … neřek … já jsem vo tam taky
s nikym jako nemluvila, ale jakoby věděla jsem, že tam je ňákej vztah (důraz) jako mezi nima a mnou … a …
takže potom jsem v noci, když jsem zjistila, že to je fakt menstruace, tak jsem teda jako nenápadně (úsměv) tam
jako jednu vložku vytáhla … a … tak takhle to bylo … a … (dlouhá pauza) … jak ses jako ptala na to, že jako to
bylo vlastně … (úsměv) … strašně asi jako složitý …
K: … hm …
M: … tak … (rozvažuje) … oni s tim souvisej takový jako … trošku jako … takový jako nechutný věci …
(úsměv)
K: … nechutný věci … klidně jako … vod toho jsme tady (úsměv)
M: … že ə … (rozvažuje, váhá) … vono vlastně jako … máma na to ve skutečnosti vlastně jako … po …
několika dnech jako přišla, že já mám tu menstruaci, jo … a … vlastně se mě zeptala … já jsem řekla, že jo … a
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zatvářila jsem se tak, že se vo tom vlastně jako nechci bavit … a že jsem pánem svýho těla … (K smích, nelze
identifikovat) … přestože to prostě vůbec nebyla pravda …
K: (smích)
M: … a … a … jakoby mohlo by se zdát … že to bylo jakoby v pořádku, ale mně se to vlastně každej ten měsíc
vopakovalo … že jsem … každej ten měsíc … to byla jakoby moje záležitost … a snažila jsem se to před tou
mámou jako znova a znova utajit … a snažila jsem se jako … oddálit ten … ə … tu chvíli, kdy mi máma řekne:
tys to dostala … a já bych asi jako … já jsem měla pocit, že v tý chvíli bych jako asi umřela, nebo …
K: (úsměv) … jo …
M: … (úsměv) … takže … takže … se pak jako k tomu i vázalo třeba to že … ə … my jsme jako měli záchod
vlastně blízko kuchyně … a když člověk šel … jakoby ze záchoda … tak když … byla máma v kuchyni, tak jako
… jakoby věděla, že jdu ze záchoda …
K: … hm hm …
M: … a my jsme třeba jako neměli … koš na vložky třeba na záchodě … takže člověk musel jít do kuchyně … takže
já pokud bych šla jakoby tu vložku … mm … kterou jsem si vyměnila … tak kdybych jako jí šla hodit do kuchyně …
tak máma by okamžitě věděla … aha, jako hází něco do koše, šla ze záchoda … a následovala by otázka jako: tys to
dostala? … já bych musela říct to „jo“ a bylo by to úplně strašný …
K: (smích)
M: … takže … takže já jsem se jako pak snažila prostě třeba jako ty vložky si neměnit doma … nebo … nebo
třeba … mm … jsem pak ten záchod navštěvovala jako v noci nejčastějc … a pak jsem i jako třeba … (váhá) …
vobčas dělala to, že jsem si jakoby tu vyměněnou … jakoby tu použitou vložku prostě vodnesla k sobě do pokoje
… tam jsem si jí někde jako schovala … (úsměv) … vlastně jsem si taky jako byla schopná jich takhle
nashromáždit docela větší množství … a pak jsem to vlastně … se snažila jakoby vyhazovat někdy potajmu …
když jsem třeba byla doma sama … nebo … což se mi jako teda taky … tak úplně jako nepodařilo … vždycky
zlikvidovat, no …
K: … hm …
M: … (nelze identifikovat) … když si na to vzpomínám, tak teda … mi vstávaj vlasy na hlavě … (úsměv) …

V. Míša (menarche ve 12)

Míša je jediná, kdo si pamatuje přesné datum své menarche, protože
poprvé menstruovala 17. listopadu 1989. Byla tehdy nemocná, a tak
nemohla na Národní třídu do jazykové školy. Jak sama poznamenává:
„tak jsem jako slyšela, jak to tam probíhalo … a najednou jsem to
dostala … tak mi přišlo, že krvácim za ten národ … a tak vod tý doby …
(smích) … já si to pamatuju teda nadosmrti …“ Maminka s babičkou jí
okamžitě po začátku krvácení, které oznámila jako první mamince,
zasvětily do tajů ženství, čehož zpětně nelituje, jakkoli vnímala křečovitost situace.

Míša (V, 61-110)

K: Hele v klidu prostě …
M: … dobře …
K: … vzpomínáš si, jak probíhala tvoje první menstruace?
M: To si teda vzpomínám … (smích) … protože jsem … byla nemocná … (zvuk rozlévaného čaje) … měla jsem
… já nevim … asi zánět středního ucha byla moje obvyklá nemoc …
K: … nó … mh …
M: … a já jsem chodila v tý době na francouzštinu do … na Národní … třídu … a protože … jsem byla
nemocná, tak jsem tam nemohla jít … a shodou náhod bylo 17. listopadu ´89 … (smích) … a právě že jsem tam
nemohla jít …
K: (smích)
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M: … tak mě tam nemohl ten tank jako natlačit do tý školy, jak se to stalo těm jinejm spolužákům … a já jsem to
pak viděla v televizi … (smích) … a vod bráchy, kterej … se tam nechal … mydlit a vodrbat … tak jsem jako
slyšela, jak to tam probíhalo … a … a najednou jsem to dostala … tak mi přišlo, že krvácim za ten národ …
a tak vod tý doby … (smích) … já si to pamatuju teda nadosmrti …
M: A jako ten … jestli chceš to úplně jako naturalisticky vědět ty věci …
K: … všechno!
M: … tak to si taky pamatuju … (úsměv) … protože už vlastně vod dětství, že jo, maminka ňák neschovávala ty
vložky … a nechávala to … to byly eště ty tampóny, nebo ty vaty, že jo, omotaný nití … bezvadný lodě (ironie)
a … takže jako jsem věděla, že k něčemu to je, jo … a teď najednou přišla ta chvíle, kdy … ještě že jo takový
jako dětský tělo … že pro mě přijela ta loď … (smích) … a bylo jasný, že už se toho jako člověk nikdy
nezbaví … (smích) …
K: (smích)
M: … tak to … to … to si pamatuju, no … A taky si mě zavolala … maminka s babičkou … teď … já jsem to …
že jo … mamce šla pošeptat, jestli jí tam můžu teda jednu tu vložku sebrat … (smích) … tim to teda prasklo … a
protože (změna nálady) v tý době už tatínek nefungoval …
K: … hm …
M: … tak … tak babička tam přišla … docela často s náma bydlela … tak přišly s mamkou a zavolaly si mě do
pokoje … (oddech) … a teď jsem šla jako na kobereček … (smích) … jsem si řikala, že se to ve mně všechno
zarazí, protože … jsem stresér … a posadily si mě … a začaly mi řikat, že (nápodoba dikce) teď už je teda ta
chvíle, že jsem ta žena (důraz, zlehčování-jako na začátku rozhovoru) … a že to jako znamená samozřejmě
mnoho radostí … nejenom radostí, ale taky starostí … takže ten chlapec, kterýho jsem platonicky milovala, je
lepší milovat jenom platonicky … a do tý doby prostě to mamku vůbec nezajímalo (důraz, emoce-výčitka?) … a
najednou … (úsměv) … najednou měla asi strach … což mě teda vůbec nenapadlo … No, tak takhle to probíhalo
… a vim, že jsem úplně si oddychla … když tadyta přednáška o tom, jak je to krásný bejt ženou … skončila …
jsem si oddychla a šla jsem pryč rychle … z toho dusna … (úleva, smích)
… ale … ale jako měla jsem nejdřív pocit, že … na tom záchodě … že je to průvodní jev toho středního ucha …
jako toho zánětu, ale … ale pak mi došlo, že teda asi ne … a ještě všechno to bylo v ňákejch horečnejch stavech, tak
… takže …
K: … hm …
M: … mi nebylo moc dobře … a mně se to jako všechno spojilo … takže jsem si to pak vysvětlovala, že to
člověk dostane, když je ňák oslabenej organismus … (smích) … a že je lepší nebejt nemocnej … (smích) …
K: Takže to bylo přímo 17. listopadu?
M: To bylo přímo 17. listopadu, nó … (smích) … teďka zpětně mi to taky příde … legrační … (smích) … jak
jsem s tim národem aspoň doma trpěla …

VI. Vendula (menarche ve 12)
Vendula prožila, podobně jako Lucie, první menstruaci se svou tetou.
K události došlo v německém soláriu. Vendula sama popisuje zážitek
takto: „… spíš jako jsem to prožívala jako takový jako ňáký
dobrodružství … a hrozně jako svátečně … jako slavnostně … jako že
už jsem prostě velká a … jsem si jako připadala … jako že jsem teďka
v těch … v tom klubu jako zasvěcenejch … nebo tak …“ Teta
zakoupila vložky, radostnou událost oznámila celé rodině a známým.
Vendula se cítila patřičně pyšná.

Vendula (VI, 1-73)

K: … já bych prostě po tobě chtěla, jak jsme si povídaly tehdy v tý pizzerii, tak jestli bys mi ten příběh mohla
prosím říct ještě jednou (smích) … pamatuju si, že si mi vykládala, že jste byli … někde v tý cizině …
V: … nó jasně …
K: … když … když jsi poprvý dostala dostala první menstruaci …
V: … jó … nó, tak to mně … to mně bylo ňák … tak v dubnu mně vlastně bylo dvanáct … a bylo to někdy, já
nevim, v červnu, nebo v červenci … a … naši mě posílali … ə … na handl … (smích) … ale jako nikdo se se
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mnou nevyměňoval … prostě k mej … k mý tetce v … severním Německu … (přemýšlí) … no a … a co … no a
tetka … tetka byla kadeřnice …
K: … jo …
V: … taková melírovaná … a všude měla náušnice … takový ty … ty, víš jako, dvoje jako (nelze identifikovat)
… byla prostě hrozně cool ve svejch čtyřiceti letech … a chodila do solárka, no … a … a prostě tak jako o mně
pečovala … no a tak mě vzala do toho so … solárka s sebou … že nevěděla, co se mnou …
K: … hm …
V: … tak jsem byla poprvý v solárku … (úsměv) … no … a tak jsem si tam lehla do tý rakve na ten igelit …
(úsměv) … a když jsem z něj vstala … tak jsem zjistila, že tam po mně něco zůstalo … (úsměv) … byla jsem
z toho jako dost v šoku … a eště blbější bylo, že jsem neuměla vlastně německy …
K: … mh …
V: … ačkoli mě tam teda naši … poslali jako se tu němčinu naučit … ale voni byli takový jako hustý … já jsem
uměla asi tak jenom jako: Ich bin hunger …
K: (smích)
V: (smích) … no, a tak to … tak jsem šla jako … vysvětlovat jako tetce … jako … vůbec jsem nevěděla, že jo,
jak se to řekne … tak jsem na ní začala na chudáka mávat kalhotkama …
K: (smích)
V: (smích) … s tou krví … a vona koukala, jak blázen … jako co … a pak teprv až jako … jsme se dohodly až
jako po několika jako … minutách, že vlastně je to poprvý …
K: … hm …
V: … nó tak … (úsměv) … jako hrozně jako to vzala … jako najednou úplně zpozorněla … jako hrozně
svátečně jako … protože … vona neměla dceru, vona měla jenom kluka … tak jako … (vzdychá) … to hrozně
pro … najednou jako začala prožívat … jako že mě jako musí … jako uvíst … (smích) …no … a šly jsme
slavnostně koupit vložky … Always Ultra s křidélkama …
K: (smích)
V: … no a já nevim, jestli jsme byli na ňáký zmrzlině … jako na voslavu, nebo něco takovýho …
K: … hm … hm hm …
V: … a všem to vyprávěla … všem svejm známejm … jako kamarádkám … a mýmu strejdovi … a mýmu
bratranci, kterýmu bylo třicet v tý době … tak jsem se hrozně styděla … a to … všem to jako vyprávěla … jaká
je to hrozná jako událost … všichni se jako hihňali …
K: (smích)
V: … a já jsem právě tomu moc nerozuměla, jako co … co, co řikaj … a oni tak jako naznačovali, že jsem jako žena
(důraz, ironie) a tak … to bylo prostě tak jako trapný … (smích) … no a já jsem pořád cítila … a to nevim, jestli teda
je relevantní … jak jsem … jak jsem jako … mm … (přemýšlí) … tak ňák už trochu jako věděla, že jo …
K: … hm hm …
V: … co to je, a tak … tak jsem věděla třeba, jaký vložky moje matka používá … tak jsem si ty alwaysky tam
furt šetřila … (úsměv) … a ta moje teta … jí to bylo furt jako žinantní … jako mi řikat, že si je musim měnit, že
jo … jako často … (smích)
[…]
V: … nó … (smířeně) … nó … tak … to bylo jako vtipný … a hlavně mě nejvíc jako … (přemýšlí) … jako
bavilo … nebo v takový jako dobrý situaci jako vysvětlovat, proč … tomu mýmu bratranci třicetiletýmu … proč
se s nim jako nemůžu jít zrovna dneska koupat (nápodoba dětské dikce) … jsem byla hrozně jako důležitá … a
řikala jsem, že prostě nemůůůžu …
K: (smích)
V: … a naučila jsem se slovo „die Periode“ …
K: … no, tak to byla docela sranda …
V: … nó jo … bylo to jako vtipný … jako rozhodně jsem to neprovíž … neprožívala jako ňáký trauma nebo tak …
ani si nepamatuju, že by mě něco bolelo … nebo že mně by bylo blbě … nebo že bych ňák prudila okolí … spíš
jako jsem to prožívala jako takový jako ňáký dobrodružství … a hrozně jako svátečně … jako slavnostně
… jako že už jsem prostě velká a … jsem si jako připadala … jako že jsem teďka v těch … v tom klubu jako
zasvěcenejch … nebo tak …

VII. Marika (menarche v 11 a něco)
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Marika si první menstruaci samotnou příliš nepamatuje.
Komunikace s matkou byla obtížná, „v nervech“, matka si
intimní témata „štosovala“. Za to byl pro ni podstatný film,
jehož hrdinka dostala první menstruaci v 11,5, tedy
podobně jako Marika. Od té doby se cíleně vyptávala a
připravovala, protože: „určitě budu naštvaná, že jsem holka.“ Zpětně uvažuje o 1. menstruaci
takto: „trochu mě to jako zklamalo … asi že to fakt přišlo […] že jsem spíš jako nechtěla
dospívat … že jsem chtěla přeskočit tu fázi toho dospívání … a bejt už buď dospělá, anebo
zůstat dítě.“
Marika (VII, 5-153; 594-957)
M: … jasně … no tak s tou menstruací já si úplně jako … já si nevybavuju … nepamatuju si úplně … detaily … (VII,
5-6)
K: Hele, komus to řekla jako … prvnímu?
M: … ty jo, já nevim (šeptá) … ale upřímně, já nevim …
K: … hm hm hm … bavila ses vo tom potom …
M: … ale možná … jako s mámou … mámu jsem … mámě jsem to určitě řekla, nevim jestli byla úplně první
(váhá) … ale určitě ňáký tam … (nelze identifikovat) … docela dost jako …
[…]
K: Mělas ňákou kamarádku takovou, který bys to řekla?
M: … nó … na tom gymplu rozhodně … akorát teď nevim, jestli … (váhá) … fakt si nevzpomenu, jestli to bylo na
tom … gymplu, nebo na základce … ale jestli to bylo na gymplu, tak tam rozhodně jsme se bavili vo všem hrozně
moc … (VII, 40-55)
K: … a vzpomínáš si třeba, co ti řikala ta máma? Ty si řikala, že jako to, co řekne ta máma (úsměv) je asi
nakonec docela důležitý …
M: … mm (smutně? přemýšlí) …
K: Eště takhle … bylo to doma? Nebo si byla někde pryč …
M: … když jsem to poprvý dostala … (zděšení) … (úsměv) … mm … (dlouze přemýšlí) … hele (tiše) … víš že to člověče
možná … (dlouze přemýšlí) … ty jo (tiše) …
K: … hele to je jedno … to se netrap prostě jako … buď … třeba ti to vyplave, nebo … nebo ne … to je vlastně
jedno […] pro mě bylo důležitý jenom jako, co … co ti ta máma třeba řekla … nebo … nebo …
M: … takový to … no klasika no (znechuceně)… to maj všechny ženy a …
K: … a myslíš, že to bylo bezprostředně po tom, nebo že prostě jste pak někdy to řešily, když už … to probíhalo …
M: … myslim, že to bylo spíš … jako že asi jsem si ňáký (úsměv) vložky koupila sama, nebo takhle no … že to bylo
spíš … (zvažuje) … po tom … asi ne úplně bezprostředně po tom (tiše) … (VII, 594-613)
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VIII. Agáta (menarche v 15)
Také Agáta si pamatuje samotnou první menstruaci jen velmi nejasně. Jistě
ví jen to, že menarche přišla na návštěvě u kamarádek v jistém českém
městě, tedy nikoli doma, a má ji spojenou s návštěvou místního plaveckého
bazénu. Nebyla překvapená, protože menstruaci dostala relativně pozdě.
Čekala ji, ale zároveň se obávala „znečištění“. Proto byla spokojená se včasným zachycením.
Agáta (VIII, 40-115)
A: … dostala jsem to určitě … to poprvé … si myslim, že jsem to … že jsme byli … u známejch na návštěvě,
byli jsme plavat v bazéně, a pak když jsme se … vrátili z toho bazénu, tak si myslim … že to jsem … poprvé
jako zjistila, že teda tu menstruaci mám … á … (přemýšlí) … jako … a oddechla jsem si, že to jako to proběhlo
jako … že to bylo zachycený včas …
K: … mh …
A: … že jsem nebyla ňák extrémně vlastně špinavá … že se to jako poznalo hrozně jako snadno … že to
člověk jakoby vodchytl ještě dřív než to jako stačilo něco ušpinit, nebo jako se dát znát tomu světu … takhle, to
je to nejdůležitější …
K: … mh …
A: … a tim pádem jako jsem se upokojila, jako v pohodě … takže, takže to vypadá takhle … taky jsem si
nikdy nedokázala představit, kolik množství tý krve … vlastně … co to vlastně znamená, jo … kolik toho
vlastně vyteče … no a pak jsem zjistila, že relativně málo, no dobře … (oddechnutí) … tak pak samozřejmě se to
… se to změnilo … pak přišly doby, kdy třeba to bylo jako třeba bolestivější … nebo … to pro … provázely
další věci jako třeba průjem, bolesti břicha …
K: … hm …
A: … a to jako už taková jako sranda nebyla … ale to poprvé bylo takový jako … v podstatě klidnej začátek …
[…]
A: … a nic jako tragickýho to nebylo … bylo to takový jako že … ok, tak to přišlo … organizovaně, spořádaně,
nenápadně … skoro cudně, no super … no …
K: … a vzpomínáš si prakticky, jestli si tam žádala někoho vo … vo ňáký vložky, nebo jestli … si došla domů
… jestlis to někomu v tu chvíli řekla … nebo jestli sis to nechala pro sebe …
A: … já si myslim …
K: … no …
A: … ale nevzpomínám si … já si myslim, že jsem to asi řešila s máti … nebo … je druhá varianta … protože
to u nás … nevim, jestli … jak to bylo v jiných domácnostech … ale u nás vždycky měla máti takovou krabici,
takovou jako vod prášku a v ní měla ty vložky skovaný … a já si představuju, že to buďto měli ty … buďto
měli … měla ta rodina zařízený stejně … že se to na tom záchodě našlo, anebo jsem to řešila s máti … ale já si to
nevzpomínám … já si to jenom myslim …

IX. Inga (menarche ve 13)
Inga si první menstruaci pamatuje zcela přesně, protože k ní došlo ve
Švýcarsku, kde byli s rodiči na horách. Houpala se s kamarádem na
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houpačce, když zjistila, že „šplouchá“. Matka ji vybavila a „přivítala“. Dávno předtím četla
Inze a její starší sestře knihu Děvčátka, na slovíčko. Přestože Inga měla lehký pocit trapnosti,
nebyla překvapená, protože jako nejmladší žena v rodině věděla „že je na řadě“.
Inga (IX, 1-71)
K: Tak já jsem se chtěla zeptat … jestli si pamatuješ na svojí první menstruaci, případně na svoje první
menstruace … to znamená na ten začátek …
I: … pamatuju se na tu první … ty další už si tak nevybavuji …
K: … nó …
I: … byla jsem s rodičema na horách ve Švýcarsku … a jednou odpoledne jsme se … s klukem jednoho
známýho … jsme si tam hráli na houpačkách … takový ty houpačky … ne že jsou to takový ty zavěšený, ale
takový jak se … jakoby houpou dva lidi na jedný kládě …
K: … no, jasně …
I: … a … já jsem … takhle jak člověk jako doplácává na tu …ə … houpačku … tak jsem si uvědomila, že
začínám jako šplouchat (intonace) …
K: (smích)
I: (úsměv) … a že … (smích) … že bych s tim asi měla přestat … a jít se podívat, co se děje … á … tak jsem se
šla podívat … a zjistila jsem, že … že mám první menstruaci … ale … jako ňák mě to … nepřekvapilo … nebo
nic … měla jsem starší ségru, která … už jako tim prošla … tak jsem měla pocit … jako že … jo, že jsem na
řadě … tak … tak dobrý …
K: … hm …
I: … a nebylo to ani ňák jako velký překvapení … ani jsem neměla nikdy, ani nemám teďkon jako ňáký
bolestivý menstruace … takže jako … menstruace jsou takový (gesto) …
K: … hm hm … takže tam … byli tam vaši …
I: … mh (ano) …
K: … jo … ə … můžu se zeptat, co to bylo za roční období?
I: … zima …
K: … zima … byli jste v zimě …
I: … byli jsme v zimě … to byl takový únor … třeba …
K: … a bylo to někdy přes den …
I: … přes den … mh …
K: … a co ten kluk jako?
I: … nó … já si myslim, že ten … ten vo ničem nevěděl jako … ten si ničeho nevšim … že já jsem prostě jenom
řekla: hm … já musim jako jít na záchod … nebo musim jít pryč a … a já jsem řekla, že už du a konec … takže tam
jako … ten myslim, že nic nezaregistroval (úsměv) …
[…]
K: … a … komus to řekla?
I: … ə … řekla jsem to mámě … jestli … že mám asi menstruaci … a … vona řekla jako … něco jako že … vítám
tě mezi ženama … nebo něco takovýho … mně to přišlo extrémně trapný …
K: (smích)
I: … hlavně že mi dala ty vložky, takže … (úsměv) … tim jako … jsme to uzavřely … a … ale … ale jako nepřipadla
jsem si tim jako … dospělejší … nebo něco …
K: … hm … a myslíš … a táta nic neřikal? … věděl to?
I: … věděl to jako … ten to věděl, ale … ten jako neměl ňáký … ňákou potřebu to komentovat … a … možná jsem
za to vděčná …
K: (smích)
I: … já nevim, jestli teenagerovi může člověk cokoli říct, aby … aby ten teenager nemyslel, že je ten dospělej trapnej
… takže … ə … to si myslim, že … je trochu těžký …
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K: … hm …
I: … takže si nedovedu představit, co mi ta máma tenkrát mohla říct … abych já si řekla: … jako hm … nebo, že bych
jako z toho něco vyvodila … protože jsem jako o tý menstruaci už jsem všechno … jakoby věděla … takže už jsem jako
neměla … nevim … nevim, co by byla ta reakce, která by mi připadala lepší … ňákym způsobem …

X. Anna (menarche ve 13 a půl)

Když Anna zjistila, že menstruuje, byla doma s babičkou. Babička
měla radost a řekla Anně, ať to sdělí matce, až přijde domů. Matka
jí dala vložky. Ve škole to neřekla ani své nejlepší kamarádce – do
vztahu to nepatřilo. Hovory na toto téma nepatřily ani do rodinné
konverzace, kde se menstruace považovala za samozřejmost, o které
není třeba mluvit.

Anna (X, 151-219)
K: … tak já jsem se chtěla zeptat, jak … jestli si vzpomínáš na tu úplně první menstruaci, jak to probíhalo? (smích) …
A: … na tu první úplně si nevzpomínám přesně … ale … né, tak pamatuju si, že člověk … tak ňák jako věděl … tak
já jsem … já jsem jí dostala … ve třinácti a půl, že jo … což už je takový jako … to už tak člověk celkem asi … čeká
… že už by to mohlo (důraz) …
K: (smích)
A: … takže … a že už jako holky vokolo, že jo, ňák tak … předtim jsme byli na škole v přírodě … mm … tak tam
myslim … jako že to člověk tak ňák jako … jako že ho to nezaskočilo jako něco netušenýho … takže vim, že …
prostě ňák tak jsem … jako šla na ten záchod … a tak tam … ňák asi bylo takový … to … tak … takže člověk tak
jako automaticky prostě věděl, co to je …
K: … hm …
A: … že to nebylo ňáký … vyděšený … tak … vim, že jsem … muselo to bejt, když jsem přišla ze školy, protože …
máma nebyla doma … byla tam babička … a … tak jsem … šla za babičkou a řikala jsem jí to … a babička řikala: …
jó …
K: (smích)
A: … jó … dobrý … (smích) … no … tak jako to tak spokojeně to tak přijala … řikala: … tak to řekni mámě až příde
… a … tak jó no … tak přišla máma … tak jsem to řikala mámě … a máma … taky řikala: … jó … tak jako jó …
tak … tak mi tam to … to ty … eště ty vložky … to byly takový ty … mm (odpor) … nó, to bylo dost … spočítalas
to, v kterym to bylo roce? … osmdesát devět …
K: … devadesát …
A: … devadesát … tak to byly porevoluční … nó ale …
K: … ale vono to trvalo …
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A: … vono to trvalo, než … než byly takový ty … tadyty neměly žádný takový ty lep … jéžiš ty byly (s odporem) …
sss … nó, tak to tam se tak jako … jsem se zasvětila … teda maminka mi prostě jako … jako sdělila … ani si
nepamatuju, jestli je měla doma … protože jsme byly doma ňák vždycky samý ženský … tak tam vždycky ňák byla
taková ňáká zásoba …
[…]
A: … nó … nó a … já nevim … pak jsem … druhej den šla do školy, a tak jako jsem ty … tak jsem tak nenápadně
ten objekt … je takovej … (smích) … pitomej … že dneska je to jednoduchý … obálku člověk strčí do kapsičky …
no ale když máš takovou (smích) …
K: (smích)
A: … takovou tu hroznou … hroznou věc, co tehdy byly … tak jsem jako řešila, jak s tim … jako nenápadně … jako
jak to vzít a jít na ten záchod … protože zase jít jako s taškou na záchod, to taky nešlo … tak vim, že jsem měla …
jako já … já jsem nosila takovej šátek … tak jsem to jako přes ten šátek jako skryla … aby to … a … aby to nikdo
neviděl …
K: … a řikalas to někomu v tý škole?
A: … ne …
K: … mělas tehdy ňákou takovou kamarádku?
A: … R. … R. byla moje zcela základní kamarádka … taky mi nic neřekla … a já jsem jí taky nic neřekla … my jsme
se vždycky ňák … my jsme se o těhletěch věcech strašně málo bavily jako …
[…]
A: … jo … no ani to jako vlastně … jako do toho … do toho vztahu … tam to prostě nemělo co dělat … nebo
todle tam vůbec nebylo tadleta rovina jako … my jsme si spoustu věcí s R. neřikaly … my jsme … jó, že jo … že to
kamarádství je jako … založený prostě na něčem asi jinym … že taková jako ňáká ta nejintimnější … tadle rovina
tam vlastně nebyla …

ANALÝZA MENSTRUAČNÍCH PŘÍBĚHŮ
Uvedené úryvky jsou výmluvné v mnoha ohledech, ale hlavní důvod, proč je zde
v tomto rozsahu cituji, je ten, že podávají přehled o průběhu události jako celku. Dříve
než přejdu k jejímu „aktérskému hodnocení“, které by mělo rozšířit a obohatit
dřívější antropologické výzkumy menarche (zejména Valšík 1964, Vránová 2004),
ráda bych se nejprve zastavila u několika „klasických“ kvantitativních výstupů
svého výzkumu. Prvním je věk první menstruace, který vždy zajímal fyzické
antropology jako jasný znak pohlavní dospělosti.
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KDY (Věk a datace)
Objektivní čas
Průměrný věk menarche v mém desetičlenném vzorku byl 12, 5 let. Druhým
časovým údajem, po němž jsem zpočátku – inspirována fyzickou antropologií –
horlivě pátrala, byl vztah menarche a ročních období. Na menstruačních datech si lze
všimnout poměrně častého výskytu menarche o prázdninách, tedy v létě (celkem 4
případy).122 Další 4 respondentky začaly menstruovat na podzim nebo v zimě a u
dvou nelze roční období přesně určit. Zatímco tzv. zimní vrchol potvrzuje zjištění
antropologa Valšíka o načasování menarche u městských dívek (tj. všech dívek
mého výzkumu), letní vrchol poněkud překvapuje. Měl by totiž odpovídat spíše
venkovské populaci.123 Zjištěný průměrný věk menarche souhlasí s ostatními daty
uváděnými pro začátek devadesátých let 20. století.124
Na tomto místě kvantitativní výzkumy menarche, zjišťované pomocí dotazníků, většinou
končily. Antropologové, do poměrně nedávné doby muži, ani nemohli zajít příliš dál. Profesor
Valšík ještě ve třicátých letech 20. století píše o svém výzkumu sezónního rytmu menarche: „
… a sice postupoval jsem tak, že jsem se dotazoval, respektive dal dotazovati dívek svěřených
mému dohledu, přidělenou mi ženskou silou.“125 Můj kvalitativní výzkum ale právě tady
začíná.

Subjektivní čas, čas vzpomínky
Dovolím si tedy přesun od tvrdých časových dat k subjektivnímu načasování menarche. První
menstruace totiž patří spíše do sféry přírodních zákonů, a teprve druhotně se stává předmětem
122

K výsledku docházím kombinací informací z rozhovorů a dat, která bohužel musí zůstat čtenáři z etických
důvodů nedostupná, jako je přesné datum narození.
123
K sezónnímu kolísání menarche viz V. Vránová, Vliv vnitřních faktorů a zevního prostředí na menarche dívek
a jejich matek na Přerovsku, s. 15, 21.
124
Průměrný věk 12, let uvádí například J. Pondělíčková-Mašlová, Když dívka dospívá, Praha: Avicennum, 1989, s.
40. Celostátní měření z roku 1991 udává 13 let. Srv. Vignerová, J. a kol., 6. celostátní antropologický výzkum dětí
a mládeže – Česká republika, Souhrnné výsledky, Praha: PřF UK a SZÚ, 2006, s. 26.
125
J. Valšík, Menarche a prostredie (Disertace), Bratislava: Katedra antropológie a genetiky prírodovedeckej
fakulty, 1964, článek „Ve které roční době objevuje se první menstruace?“, s.1.
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zákonů lidských.126 Můžeme sice vypočítat její průměrný věk, ale nikdy ho zřejmě
nespočítáme na den přesně. Jak vyplynulo z kapitoly o přípravě, na první krvácení se nikdy
nelze připravit a vždycky dívky do určité míry zaskočí.127
V menstruačních příbězích je podle mne tato nepředvídatelnost vyjádřena častým
protikladem „vždycky – najednou“, který obecněji slouží k popisu celé puberty coby období
překotných změn. „Vždycky“ se přitom vztahuje k dosud stabilním vztahům (s tátou jsem
vždycky měla blízkej vztah; s mámou jsme vždycky měly napjatej vztah) a „najednou“
zahrnuje všechny nečekané změny (najednou jsem cítila, že se se mnou něco děje; najednou
to přišlo a byl to totální šok; rázem jsem věděla, kam si to zařadit; zrazu mám niečo, čo mu
nemôžem povedať).128 Tolik k nepředvídatelnosti menarche a jejímu verbálnímu vyjádření.
Nyní bych se s vámi chtěla podívat, jak si ji dívky pamatují.
Co se týče data první menstruace, pamatovaly si ho respondentky s různou přesností. Od
zcela jasné datace „a shodou náhod bylo 17. listopadu ´89“ (Míša), přes určitý den v týdnu
„jako i vim třeba, že to bylo pondělí“ (Maruška), po návaznost na významnou událost „asi
takovejch osm dní po dvanáctejch narozeninách“ (Lucie). Nejčastěji bylo zřejmé roční
období „myslim, že to bolo v prázdninách“ (Dorka), „bylo to někdy, já nevim, v červnu,
nebo v červenci“ (Vendula), „byla jsem s rodičema na horách“ (Inga), také proto, že jsem
se na něj explicitně ptala.
Věk byl běžně uváděn v celých letech: „mně bylo dvanáct“ (II), výjimečně i přesněji „asi
jedenáct a čtvrt“ (VII), „to bylo ve třinácti a půl“ (X), přičemž důvodem byl buď brzký nebo naopak
relativně pozdní nástup menstruace. V některých případech evidentně nehrál velkou roli a dívky jej
uváděly jen přibližně: „já som mala tých dvanáct, alebo trinácť“ (III), „někdy už v patnácti, šestnácti
letech“ (VIII).
Stejný věk byl přitom subjektivně prožíván naprosto odlišně, někomu se dvanáct let zdálo brzy
„jsem jako na to nebyla vůbec psychicky připravená ve dvanácti letech“ (III), někomu tak akorát „som
to už nejak čakala“ (II). Zde hrálo významnou roli, jak jsem uvedla v minulé kapitole, pořadí dívky
v rodině a mezi kamarádkami ve škole, její připravenost a očekávání, ale navíc také generační paměť:

126

Filozofický protiklad mezi věcmi danými lidskou úmluvou (nomó) a věcmi danými přírodou (fysei) proslavili
především antičtí sofisté (5. stol. př. n. l). Viz Z. Kratochvíl, Mýtus, filosofie, věda I. II., Praha: Hrnčířství a nakladatelství
M. a E. Jůzovi, 1996, s. 49-50. Dnes má tento spor podobu sociálního versus biologického determinismu.
127
Rozpor mezi přípravou a šokem rozebírám také na příkladu návštěvy gynekologa v kapitole První menstruace
1989-1995. Srv. J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 38: „Menarche je v životě dívky významná zejména proto, že
přichází nečekaně a bez varování, je spojena s krví, a fyzicky i symbolicky vyhání dívku z dětství do dospělosti.“
128
Lokace zde neuvádím, protože jde o volné parafráze.
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„máma taky to dostala takhle jako relativně brzo“ (III), „babička to dostala třeba v 18 … takže naopak
babička měla jako obrovskou radost, že … všechno jde ňák přirozeně“ (V).

vypravěčka
I
Lucie
II Beáta
III Dorka
IV Maruška
V Míša
VI Vendula
VII Marika
VIII Agáta
IX Inga
X Anna

typ vzpomínky
já si to pamatuju docela právě přesně; hrozně si to pamatuju
právě to si pamatuju, že máma řešila, co si mám vzít na sebe
ja si nemôžem spomenúť na ten vek
na ten den se pamatuju docela jasně, vim, že to bylo pondělí
bylo to 17. listopadu 89, takže to dosmrti nezapomenu
netematizuje
já si nevybavuju … nepamatuju si úplně … detaily
… si myslim …
Pamatuju se na tu první.
Na tu první si nevzpomínám úplně přesně.

KDE (Místo)
Mezi další neproblematicky kvantifikovatelné údaje patří místo události. První menstruace zastihla
polovinu dívek doma a polovinu na prázdninových cestách, nebo rozličných návštěvách v Čechách i v
zahraničí. Jak uvádí kanonická kniha: „Dívky v té době chodí ovšem do školy, ba nejednou někam
jedou a vůbec po celý čas menstruace nejsou doma.“129

Místo se ukázalo důležité hlavně z hlediska paměti, protože první menstruace se na cestách
zvládá obtížněji (viz například jazykovou bariéru u Venduly, příběh VI), a tak je větší šance,
že si jí člověk zapamatuje. Zároveň může menarche v cizině získat nádech exotiky a hlavně
dobrodružství, které doma snadno přebijí všední hygienické starosti.
Kategorie místa mě od začátku zajímala ještě z jiného důvodu. Po prvním rozhovoru s Lucií jsem
předpokládala, že „zachráním“ původní teoretický rámec přechodových rituálů alespoň tím, že se
událost bude aspoň fyzicky odehrávat na „místech přechodu“, tedy prazích a podobně: „najednou jsme
stáli … to byla taková jako předsíň … já jsem šla na záchod, nebo co … a vona v tý předsíni si stoupla

129

J. Strmeňová, Děvčátka, na slovíčko, 1990, s. 66.
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a říká něco hrozně tak jako rychlýho.“130 Tento předpoklad se ovšem později nijak nepotvrdil. Zato
z materiálu vykrystalizovalo téma prostoru osobní intimity a jeho narušování, na které jsme narazili
v předchozí kapitole v souvislosti se skrýváním menstruace.

respondentka
I
Lucie
II Beáta
III Dorka
IV Maruška
V Míša
VI Vendula
VII Marika
VIII Agáta
IX Inga
X Anna

věk
12
12
12
13
12
12
11
15
13
13

místo
u babičky na prázdninách
doma
na výletě v cizině (Německo)
doma
doma
u tety v cizině (Německo)
doma
na návštěvě u známých
na horách v cizině (Švýcarsko)
doma

AKTÉRSKÉ HODNOCENÍ UDÁLOSTI

Nyní konečně přejdu k tomu, co mě v této kapitole zajímá asi nejvíce, tedy jak
vnímají a hodnotí svou první menstruaci samy dívky. Hodnocení této zkušenosti
nebude až tak překvapivé, vzhledem k tomu, že do značné míry souvisí
s očekáváním, pořadím v dívčím kolektivu a přípravou, které známe z minulé
kapitoly.131

130

(I, 71-74) a (I, 114).
Načasování (pořadí v dívčím kolektivu) a přípravu jako dva klíčové faktory, které ovlivňují prvomenstruační
zkušenost, uvádí také J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 145.

131
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Hodnocení 1. menstruace

úplne normálne (III)
aha (IX)
nebylo to negativní (I)

psycho, nervák (IV)
dobrodružství (VI)
šok a katastrofa (II)
klidnej začátek (VIII)
zklamalo mě, že to fakt přišlo (VII)
fajn, dospívám (X)
bylo jasný, že se toho člověk nikdy nezbaví x určitě to bylo dobrý (III)

„Klidnej začátek“

To, že se, jak už víme, žádná z respondentek na menarche netěšila, nebránilo tomu, že na tuto
událost některé dívky vzpomínaly celkem dobře, nebo alespoň bez toho, aby jim „vstávaly
vlasy na hlavě“.
Respondentky hodnotily zkušenost 1. menstruace z různých stránek, některé však byly výraznější
než jiné. Šlo zaprvé o samotný průběh události, respektive buď to, jak menarche zvládly „uvádějící“
starší ženy (Míša – určitě to bylo dobrý, Vendula – tetka najednou zpozorněla, jako hrozně svátečně),
nebo nakolik měly kontrolu nad situací samy dívky (Lucie – sama jsem to předpověděla, Agáta – že to
člověk odchyt dřív, než se to stačilo dát znát světu). Dále byla nápadná souvislost s pozitivním
přijímáním dospělosti (Dorka, Anna – dospívám, funguje to) a pocitem ženské solidarity (Vendula –
jsem v klubu zasvěcenejch, Inga – jsem na řadě).132
A jakou roli hrála u těchto „pozitivních“ případů příprava? Čtyři ze sedmi začaly menstruovat
později ve srovnání s vrstevnicemi (Dorka, Inga, Anna, Agáta), u tří (Lucie, Vendula, Míša) byl
důležitý zážitek sám o sobě (průběh) – magické, dobrodružné uvedení, úvodní přednáška.

„Šok a katastrofa“ (Beáta, Maruška, Marika)

Přistupme ale k opačnému konci škály. Má-li totiž tato práce být alespoň elementárně
užitečná, měla by ukázat spíše problémy a jejich možné příčiny.

132

Lokace zde neuvádím, protože jde o parafráze.
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Zdá se, že jako problematickou označují svou menarche především ty dívky, které v této situaci
z nějakého důvodu zůstaly samy (Beáta, Maruška, Marika). Jejich vztah s matkou nebyl dostatečně
důvěrný na to, aby s ní mohly téma menstruace, nebo tělesnosti obecně bez většího napětí sdílet, a tak
zůstaly překvapené (Beáta), v nejistotě (Maruška), nebo se samy ujaly iniciativy (Marika).
Připomínám, že jsme zde bohužel omezeni pohledem jedné strany, takže se matky nemohou hájit
proti nařčení, že „na to nebyly“, že „měly samy problém s vlastním tělem“ a podobně. Nejméně
v jednom z těchto případů jsme však viděly snahu řešit oboustranně náročnou situaci jinak, například
umisťováním populárně naučných knih na místa, kde se k nim dcera mohla snadno dostat.
Také připomínám, že přitěžující okolností tu může být fakt, že ani jedna z dívek neměla starší
sestru, od níž by mohla „odkoukat“ menstruační praxi. Jako nejrizikovější scénář se pak zdá spojení
dcery-jedináčka s nekomunikativní matkou. Výsledkem může pak být samota („měla jsem dost
problémů sama se sebou“) a dlouhodobé vyrovnávání s menstruací:
B … Jako dneska už se tomu můžu smát, ale pro mě to jako byla katastrofa ještě několik let potom,
než jsem si na to zvykla […] postupem času jsem si na to zvykla … že to tak ňák jako teda patří
k životu a nemá cenu pokaždý se nad tim rozplakat … (II, 46-47 a 871-873)
M: … a … jakoby mohlo by se zdát … že to bylo jakoby v pořádku, ale mně se to vlastně každej ten
měsíc vopakovalo … že jsem … každej ten měsíc … to byla jakoby moje záležitost … a snažila jsem
se to před tou mámou jako znova a znova utajit … (IV, 80-82)

Poněkud jiného druhu než Beátiny a Maruščiny starosti byly Maričiny potíže:
M: … trochu mě to jako zklamalo … asi že to fakt přišlo … že … víš, že to tak fakt je … že prostě …
nevim, no … já si … myslim si, že když jsem byla malá … jako dítě … že jsem spíš jako nechtěla
dospívat … že jsem chtěla přeskočit tu fázi toho dospívání … a bejt už buď dospělá, anebo zůstat dítě
(VII, 713-716)

Maričino zklamání bylo explicitně spojeno s přijímáním dospělosti.133 Ovšem i Marika uvádí
komunikační problémy s maminkou, které v jejím případě vedlo ke značné samostatnosti v přípravě i
zvládání situace.

Ambivalence a časové roviny (Míša)
Zbývá poslední způsob hodnocení, který byl nejvíce patrný v příběhu Míši (viz tabulku hodnocení),
ačkoli se jeho náznaky objevovaly téměř u všech zpovídaných.
Míša si na jednu stranu stěžuje: „přišla ta chvíle […] a bylo jasný, že už se toho člověk nikdy
nezbaví“, na druhou stranu kladně hodnotí matčino a babiččino uvedení: „určitě se mně to zdá dobrý.“134
Černobílé roztřídění menstruačních zážitků je pouze další metodologickou pomůckou, která
nemůže plně vystihnout bohatost jevu a dívčím hodnocením často prostupuje víceznačnost. Čím může
být způsobena? V právě uvedené pasáži například tím, že se událost posuzuje z různých perspektiv
(průběh, obecnější význam).

133
134

Tento problém se objevuje ještě u Dorky, která nechtěla dospívat, aby se jí kluci nesmáli.
(V, 83-84), (V, 174).
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Dalším důvodem může být neustálé prolínání dvou časových rovin – minulosti a současnosti, jak
případně vyjadřuje Marika: „ty samozřejmě myslíš spíš tu dobu, kdy jsem to dostala, než teď, že jo.“135
Zdá se, že retrospektivní popis začátku puberty ovlivňuje aktuální menstruační praxe a ženy
s menstruačními obtížemi mají sklon menarche dramatizovat.136 Míšin povzdech nad tím, že „už se
toho nikdy nezbaví“, tak může klidně odrážet její současný pohled.
Dále by se zdálo pravděpodobné, že dětské hodnocení bude spíše pragmatické – „jako dítě mně to
přišlo, že to spíš obtěžuje“137 – a „dospělá žena“ bude z odstupu 15 let hodnotit zkušenost
komplexněji:
M: … eště mě jenom napadá, že … že jsem teďka … byla jako … že já to třeba beru, že mě to celej
život tak ňák jako obtěžuje, ale přitom zároveň vim, že … když jako to … přestanu mít teda … když to
přijde do ňáký tý pauzy … že mě to bude hrozně mrzet … jako že si myslim, že to fakt dělá ženu
ženou … ta potenciální možnost jako tý rodiny … že to je fakt důležitý … (V, 821-824)

V případě pozdních nástupů puberty však může situace vypadat i obráceně. Anna sice vzpomíná, jak
záviděla bratranci koupání v moři, ale zároveň říká:
A: … ale jako myslim si, že … že to člověk v tu chvíli vní … vnímal spíš jako že … spíš jako že … jó,
fajn … jako dospívám, funguje to (X, 666-667)

Její „dětský“ pohled zde tedy zohledňuje spokojenost s očekávaným dospíváním. Ovšem i tady se
jedná o rekonstrukci toho, co si myslela jako dítě. Pohybujeme se tu v hermeneutickém kruhu:
Nemyslí si Míša, že ji v dětství krvácení oběžovalo, protože ji obtěžuje dnes? Nedává Anna přednost
nástupu měsíčků/dospívání před koupáním v moři, protože ho zpětně vidí jako důležitější?
Hranice mezi rekonstrukcí a „skutečným“ dětským výkladem se nejvíce stírá v případě
bezprostředních reakcí na menarche, jak uvidíme v příští kapitole. Jakoby si některé výklady dospělý
člověk nemohl vymyslet.

Závěr
Z pohledu fyzické antropologie jsou zajímavé tyto závěry: průměrný věk menarche byl v mém vzorku
12,5 let, polovina městských dívek začala menstruovat v létě. Dívky si událost pamatovaly s různou
přesností. Na intenzitu vzpomínky mohl mít vliv význam, jaký dívky události přikládají, ale také
pobyt v zahraničí.

Co se týče aktérských významů, většina se neobešla bez špetky ambivalence, s níž jsme se
setkali už v minulé kapitole v souvislosti se vztahem k matce. Feministické autorky by tu
zřejmě mluvily o ambivalenci ženské role obecně, k čemuž by jim nahrávaly i následující
ukázky:
V: … a oni tak jako naznačovali, že jsem jako žena (důraz, ironie) a tak … to bylo prostě tak jako
trapný … (VI, 45-46)
135

(VII, 145-146)
K retrospekci viz J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 144.
137
(V, 770-771).
136
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M: … a vim, že jsem úplně si oddychla … když tadyta přednáška o tom, jak je to krásný bejt ženou …
skončila … jsem si oddychla a šla jsem pryč rychle … z toho dusna“ (V, 97-99)

Proč by měly dívky hodnotit menarche coby počátek ženství kladně, když sama společnost ženství
kladně nehodnotí? Jak uvádí jedna z respondentek Jennifer Leeové, dívky přijímají v dospívání dva
druhy zpráv o ženách (mixed messages / two different kinds of message): na jednu stranu jsou ženy
krásné a obdivuhodné, na druhou stranu je třeba je ponižovat.138
Problém ovšem spočívá v tom, že zdaleka ne všechny ženy v mém výzkumu chápaly svou
první menstruaci jako počátek ženství (například Inga, Beáta). Mluví v této souvislosti spíše o vztahu
k dospívání (Marika, Dorka). Zdá se, že ambivalenci přináší zpětný pohled, stejně jako idealizaci,
nebo dramatizaci menarche, která zřejmě záleží na současné menstruační praxi.

138

K souběžnému uctívání a pohrdání ženami viz J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 139.
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Nyní už máme první menstruaci poměrně slušně zmapovanou. Dozvěděli jsme se o tom, co jí předcházelo (jak byly dívky informovány),
známe samotný průběh (a jeho zpětné hodnocení) a zvolna se dostáváme k tomu, co následovalo po něm. Než ale přejdu ke kapitole
věnované dospívání, chci se v rámci zachování symetrie ještě krátce zastavit u bezprostředních reakcí na situaci, k nimž pracovně řadím
rozpoznání události, její primární výklad a konečně svěření zážitku.
Pokusím se nyní vyvrátit dvě námitky, které mohou pozornějšího čtenáře napadnout: Kde jsem vzala tyto směšné kategorie?
Nevracím se k něčemu, o čem jsme už mluvili? K prvnímu mohu říct jen to, že kategorie vyvstaly celkem organicky z dat a komicky
vypadají proto, že jsou nedokonalým fragmentárním popisem celkové zkušenosti. K druhé námitce dodávám, že se sice vracím k některým
probraným tématům (např. komunikační obtíže), ale doufám, že z poněkud jiného pohledu.
Zatímco hodnocení z předešlé kapitoly pokládám za rekonstrukci, ovlivněnou do značné míry současnými zkušenostmi respondentek,
okamžité reakce a zejména výklady považuji za „autentičtější“ část menstruačního vyprávění. Svěření zážitku pak chápu ve smyslu úkolu
zadaného Mgr. Abu Ghoshem, tedy zkoumat sdílené formy „jak se s touto situací vyrovnat, jak jí porozumět, jak s ní jít ven.“139

I. ROZPOZNÁNÍ aneb „když se objevila ta červená krev“
Jedním z důležitých momentů první menstruace je, podobně jako u jiných prvotních zkušeností, rozpoznání události. Když se dívce taková
věc stane poprvé, může se sice výjimečně jako u Lucie objevit jakési magické tušení: „a eště než jsem to zjistila, tak jsem to normálně prostě
věděla“ spojené s odpovídající exkluzivitou vzpomínky: „nevim, proč si to pamatuju. Ale vim, že to pro mě bylo tak hrozně zvláštní, že jsem
to jakoby už předpověděla sama dopředu.“140 Častěji ovšem dívky tápou a nejsou si jisté, co se děje.

Podle čeho se poprvé pozná menstruace? Zdravotní příručky uvádějí nevolnost: „… jen takový
neurčitý pocit v břiše jsem měla […] ani takový, jako když máme psát text, ani takový, jako když jsem
snědla tu zkaženou jitrnici.“141 Na to ovšem vzpomíná opět pouze Lucie: „že se mi točí trošku svět
jako, trošku jsem cítila ňáký tlaky v břiše.“142 O dalších tělesných pocitech mluví Inga:
I: … jak člověk jako doplácává na tu …ə … houpačku … tak jsem si uvědomila, že začínám jako
šplouchat (intonace) … a že … (smích) … že bych s tim asi měla přestat … a jít se podívat, co se děje
(IX, 12-15)
Takto přesné popisy tělesných náznaků menarche jsou ovšem v menstruačních příbězích velkou zvláštností.

Zcela jasným indikátorem menarche by měla být krev. Situace se však poněkud komplikuje tím,
že krvácení může předcházet takzvané špinění, které má hnědou barvu, takže vzbuzuje buď představu,
že se s tělem děje něco divného, nebo přímo připomíná stolici.143
M: … protože já jsem sice jako věděla, že … jsem ve věku, kdy bych měla dostat menstruaci a … ale že
menstruace znamená, že teda jako … teče krev … jenomže to je taková jako informace … vono pak když
člověk … jako zná tu červenou krev … a pak vidí něco jako hnědýho na tom prádle, tak … mě to teda
docela jako vyděsilo a … jako měla jsem pocit, že by to ňák jako mohlo souviset s tou menstruací … ale
jak to jako byla ta hnědá barva, tak … já jsem měla vlastně jako pocit, že je něco špatně … (IV, 15-20)

Samotná krev zneklidní i nejlépe připravené dívky: „víš, že jako samozřejmě jsem byla překvapená,
když jsem skutečně viděla … ty kalhotky“, ale zároveň může dodat jistotu ve „sporných“ případech.144
M: … a vlastně jako celej den jsem byla v takový jako nejistotě a … měla jsem teda jako pocit, že …
jo že jsem úplně jako špatná, no … (smích) … a pak se to ňák jako … jako rozjelo … že když se
objevila ta červená krev, tak jsem rázem jako věděla už pak, kam si to zařadit … (IV, 29-31)

139

Emailová konzultace, 15.12.2006. Kurzíva KČ.
(I, 100-101), (I, 8-9).
141
Fiktivní deníkový záznam in: J. Pondělíčková-Mašlová, Mladá dívka a sex, 2. vyd., Praha: Avicenum, 1972, s. 45-46.
142
(I, 98).
143
Když jsem sháněla respondentky, jedna z bezprostředních reakcí na téma byla: „Myslela jsem si, že jsem se
podělala.“ K rozhovoru s touto dívkou nedošlo, protože patřila k těm, které tvrdily, že si „nic nepamatují.“
144
(VII, 706). K rozporu šoku a připravenosti viz dále kapitolu Očekávání.
140

71

REAKCE

A: … a oddechla jsem si, že to jako to proběhlo jako … že to bylo zachycený včas … že jsem nebyla
ňák extrémně vlastně špinavá … že se to jako poznalo hrozně jako snadno … že to člověk jakoby
vodchytl ještě dřív než to jako stačilo něco ušpinit, nebo jako se dát znát tomu světu … takhle, to je to
nejdůležitější … a tim pádem jako jsem se upokojila, jako v pohodě … (VIII, 70-78)

Význam správného rozpoznání události a odpovídající reakce můžeme docenit na
citovaných kontrastních případech. Zatímco Maruška žila celý den v nejistotě,
Agáta v podstatě okamžitě a jednoduše poznala, že jde o menarche a mohla se
podle toho zařídit.

II. VÝKLADY aneb „se mně to všechno spojilo“
Předposlední zastávkou menstruačních vyprávění jsou slibované bezprostřední výklady, které
podle mne mají, narozdíl od ostatních retrospekcí, zřejmě nejblíže k dětskému vysvětlení, což
se projevuje mimo jiné tím, že si je při nejlepší vůli nelze zpětně vymyslet.
Podobně jako u menstruačních mýtů (viz kapitolu Očekávání) jde o nevědecké
interpretace jevu: „ale rozhodně ňák … z biologie nebo to … to vůbec.“145 Dětská vysvětlení
stejně jako zmiňované mýty nepracují s teorií, ale spíše se podobají brikolérské práci ve vědě
konkrétního.146 Berou jevy, které jsou aktuálně „po ruce“ (sugestivní myšlenka, nemoc), a
spojují je s menarche tak, že první vysvětluje druhé. Nemoc jako výklad první menstruace se
nabízí i tam, kde jiné (vlastní nebo cizí) vysvětlení chybí: „asi jako jsem ňáká fakt nemocná,
nebo co.“147 Krev totiž většinou znamená, že je něco v nepořádku, zatímco u první
menstruace je tomu právě naopak.148
Maruška (IV, 639-653)
M: … nó takovym způsobem zvláštnim … že jako … trochu mě to překvapilo … na druhou stranu
jsem měla pocit, že to muselo přijít, protože … mm … já jsem jako měla takovou kamarádku na tý
základce, která … propadla … takže už byla taková jako vyspělejší … (úsměv) … poučenější …
věděla co a jak … a my jsme někdy jednou při fyzice jsme si tak špitaly a vona řikala: no ty jo,
představ si (napodobuje dikci kamarádky) jako, že by si dostala menstruaci … já vo tom teď úplně
jako přemejšlim … a pak přišla druhej den do školy a řikala: ty jo, já jsem to dostala … víš co, jak
jsme se vo tom včera bavily, tam musí bejt ňáká souvislost …
K: (velký smích)
145

(V, 220-221).
K protikladu kutilské a vědecké práce viz C. Lévi-Strauss, Myšlení přírodních národů, Praha: Dauphin, 1996,
s. 33 nn.
147
(II, 113-116).
148
K paradoxní představě těla, které je zdravé a zároveň krvácí, viz oblíbený mužský výrok „Nevěřím ničemu,
co pět dní krvácí a neumře.“
146
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M: (smích) … a pak jsme to jako nechaly bejt … a asi já nevim, jestli čtrnáct dní na to, nebo měsíc na
to … jako docela krátkou dobu … jsem jednou jako ležela večer v posteli a řikala jsem si: no, ty jo …
a kdybych já tu menstruaci dostala … to já si neumim představit … no a druhej den prostě jsem jí jako
dostala, jo … (úsměv) … takže já jsem měla pocit, že … ono mě to sice jako nějak překvapilo … ale
na druhou stranu jsem si řikala: no jo, dyť já jsem vo tom včera přemejšlela, tak to je jasný, že jsem
jí dostala … že jsem si takhle propojila ňáký věci k sobě, takže zase mě to až tak nepřekvapilo …
Míša (V, 100-106)
M: … ale … ale jako měla jsem nejdřív pocit, že … na tom záchodě … že je to průvodní jev toho
středního ucha … ale pak mi došlo, že teda asi ne … a ještě všechno to bylo v ňákejch horečnejch
stavech, tak … takže […] mi nebylo moc dobře … a mně se to jako všechno spojilo … takže jsem si
to pak vysvětlovala, že to člověk dostane, když je ňák oslabenej organismus … (smích) … a že je
lepší nebejt nemocnej … (smích) …

Dívčí výklady první menstruace, které odkazují na dětské, magické myšlení, pokládám za
zvláštní také proto, že ve chvíli, kdy mi mladé ženy o svých zážitcích vykládaly, měly „v
sobě“ nejen dítě, ale také dospělého – tyto dva typy myšlení v nich pracovaly souběžně.149
Ještě lépe jsou dětská vysvětlení patrná na vztahu menstruace a reprodukce, proto uvádím
alespoň jeden příklad za všechny.150
K: … hele měla si to ňák spojený … jako s … jako věděla si vod začátku, že ta menstruace je spojená
s tou reprodukční jako schopností?
D: Myslím, že hej … lebo (nelze identifikovat) či nemôžem otehotnet z otcovho utěráku … ktorý vidím
… (smích) … myslím, že hej … ale len som to nejak nechápala … keď som videla na zemi prezervativ
… a som myslela, že z toho môžem otehotnet … (smích) …keď sa dotknem topánkou toho
prezervativu … stále som chodila kolem … (smích, nelze identifikovat) … takže ono to … áno, myslím
že som to vedela, že človek môže otehotnet … a nechápala som ale z čoho … (smích) … také
hovadiny … (III, 574-584)

Co se týče vztahu menstruace a těhotenství, pohled evropského dítěte se tu příliš neliší od domorodých
výkladů v podání starších antropologů, jakým je Malinowského popis menstruace u Trobrianďanů.151

III. SDÍLENÍ A TAJENÍ aneb „Komus to řekla?“
Konečnou v naší prvomenstruační jízdě je svěření s novým zážitkem, které po
krátké přestávce v depu symbolicky otevře cestu k dalším, převážně tělesným
zkušenostem dívčího dospívání. Svěřováním, tedy způsobem „jak s tím jít ven“, se

149

Dynamické soužití kutila a vědce, respektive jejich typů myšlení, v jedné osobě, na které tu poukazuji, stojí v
jádru kritiky Léviho-Strausse z pera britského antropologa J. Goodyho in: J. Goody, The Domestication of
Savage Mind, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
150
K dívčím výkladům vztahu menstruace a těhotenství srv. též kapitolu Očekávání, oddíl Školní výuka. Dále
IV, 671-688: „když je člověk dostatečně velkej, tak prostě pak má to dítě“ a VIII, 152-178: „chtěla jsem si užít
než to dostanu.“
151
B. Malinowski, The Sexual Life of Savages, Boston: Beacon Press, 1987, s. 144-145.
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tu zabývám proto, že jde o jednu z výše zmíněných „sdílených forem“, jak řešit
první menstruaci. Tento oddíl by tedy měl popsat, „jak to chodí.“

Ve většině případů řeknou dívky o první menstruací hned (Lucie, Dorka, Míša,
Agáta, Inga, Anna) nebo později (Marika) nějaké ženské příbuzné.152 V případě
jazykové bariéry, jako u Venduly, poslouží mimoverbální prostředky:
V: … tak jsem šla jako … vysvětlovat jako tetce … jako … vůbec jsem nevěděla, že jo, jak se to řekne
… tak jsem na ní začala na chudáka mávat kalhotkama … (smích) … s tou krví … a vona koukala, jak
blázen … jako co … a pak teprv až jako … jsme se dohodly až jako po několika jako … minutách, že
vlastně je to poprvý … (VI, 25-29)

Zdá se, že cílovým adresátem má být vždycky matka. Pokud se dívky svěří někomu
jinému (otci, babičce), následuje většinou snaha ji informovat: „pak se mě ptal, jestli
jsem to řikala mamince“, „tak to řekni mámě až příde.“153 Komunikaci s matkou tu
již nemíním, vzhledem k prostoru, který jsem jí věnovala v předchozích kapitolách,
dále rozebírat.154 Připomínám pouze, že matce se ihned po zážitku neproblematicky
svěřily čtyři dívky z deseti.
Když pak dívky druhý den, nebo po prázdninách přijdou do školy,
čekali bychom, že novinku oznámí kamarádkám. Jakkoli se vztahy s kamarády
z toho, co zatím víme, zdají uvolněnější než vztahy s rodiči, také v nich má svoje
místo uzavřenost a tajemství. A to platí jak u nejlepších kamarádů, tak v případě
širších kamarádských „partiček.“
Dvojí typ sdílení
Na základě příběhů docházím k tomuto pracovnímu dělení prvomenstruačního
svěřování:155
Svěření 1. menstruace
bezprostřední

místo
rodina

156

aktéři

cíl

příbuzní

urgentní řešení situace

152

Výjimku tvoří Beáta, která se svěřila otci, a Maruška, která věc před matkou tajila.
(II, 95-96), (X, 166-167).
154
K důvěře potřebné pro sdělování citlivých osobních věcí srovnej oddíl Zasvěcení v kapitole Očekávání.
155
Závěry vycházejí z mých dat. Jistě se mohlo stát, že někdo začal menstruovat ve škole nebo mezi přáteli, ale
v mém vzorku většina dívek prožila menarche v rodině.
156 Až na dva případy, kdy bylo sdílení dost obtížné (Maruška si velmi brzy přestala pouštět svou matku k tělu,
153

Marika všechny věci kolem menarche, jako informační přípravu a koupení vložek, zařídila sama).
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pozdější

škola

kamarádi

získání nového postavení ve skupině,
sociální integrace

Jak vidíme z tabulky, první typ sdílení je okamžitý a týká se příbuzných a
domova, druhý je pozdější a týká se kamarádů a školy. Tyto dva typy sdělování se
liší ještě v jednom podstatném ohledu. První řeší urgentní situaci – Beáta ve svém
vyprávění sice upozorňuje na to, že ji svěření „ženské“ záležitosti otci do určité
míry vadilo: „bylo to tak jako trochu nepříjemný, ale to už v tu chvíli bylo jedno,
protože ta sama tragédie už jako vystačila“,157 zatímco pozdější vyprávění
kamarádům má jiné důvody – nahlášení změny sociálního postavení a přijetí mezi
starší dívky.
To by samo o sobě nebyla žádná věda. Na domácím zvládnutí menarche (a
obecněji menstruační etiketě158 a vztahu k tělu) však zřejmě závisí také její
„společenské“ zvládnutí. Jaký je tedy mezi nimi vztah? Uvedu pár příkladů.
Inga, která prožila menarche v klidu a bez problémů se s ní vyrovnala, protože
na ni byla díky matčině četbě a pozorování sestry dobře připravená, ji hned
oznámila nejen „doma“ matce, ale při nejbližší příležitosti ji také spokojeně sdělila
„venku“ kamarádkám.
Anna naproti tomu „doma“ i „venku“ důsledně zachovala mlčení. Domácí
postoj, který označuje jako kombinaci tajemství a naprosté samozřejmosti, kterou
není třeba řešit, pokud člověk nemá příliš velké bolesti, prostě přenesla do vztahu
s kamarádkou.
A: … R. byla moje zcela základní kamarádka … taky mi nic neřekla … a já jsem jí taky nic neřekla … my
jsme se vždycky ňák … my jsme se o těhletěch věcech strašně málo bavily jako […] že to kamarádství je
jako … založený prostě na něčem asi jinym … že taková jako ňáká ta nejintimnější … tadle rovina tam
vlastně nebyla … (X, 203-219)

K extrémnímu sdílení „venku“ vedly obtíže „doma“ u Mariky, která si všechny
informace našla sama, protože se s maminkou o intimních věcech těžko mluvilo.

157

(II, 64-68).
„Menstruační etiketou“ rozumím ustálené způsoby chování v případě menstruace, včetně názorů, které takové
chování zakládají. Pojem přebírám od Sophie Laws, Issues of Blood, s. 14-67, 209, 211-212.
158
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Nepříznivá „domácí“ atmosféra ovšem nevede vždy jen k otevření vůči „vnějšku“,
ale také k větší uzavřenosti a snaze nechat si některé věci spíš pro sebe.
K: … a s těma kamarádama … si to prožívala taky takhle?
M: … no já jsem … (rozvažuje) … to byl takovej jako jednostranej vztah, že … já jsem jako vůči nim byla
taková jakoby … jakoby uvolněnější než vůči tý mámě … ale spíš jsem byla vždycky v roli toho, kdo
jakoby poslouchal … a kdo se bavil o těch … ə … jakoby problémech, nebo … jako záležitostech těch
mejch kamarádů … takže já sama jsem jim vlastně jakoby nic … jako nechtěla řikat, no … protože …
(dlouho váhá) … jsem ňák jako měla … pořád pocit, že to co řešej ty ostatní lidi je … ňák jako v pořádku …
a to co řešim já je špatně a já to nemůžu nikomu říct … (IV, 148-154)

K uzavřenějšímu postoji navenek vede také těžké a dlouhé srovnávání s událostí, jako v případě
Beáty: „nó jako pochybuju, že bych to ňák víc jako probírala, protože jsem měla dost jako problémů
sama se sebou […] takový, možná v těch partičkách se to ňák probíralo, ale tak jako … já jsem nikdy
neměla jako potřebu prostě todle ňák jako hromadně řešit.“159

Míra sdílení / tajení menarche tedy souvisí s celým předchozím průběhem –
s přípravou a zvládnutím situace. Chceme-li pochopit, jak a komu se dívky svěřily
se svou 1. menstruací, musíme se vrátit k základním předpokladům komunikace o
citlivých osobních věcech. Záleží jednak na tom, co děvčata ví dopředu, jak se
s událostí vyrovnají, dále na domácí „menstruační etiketě“ a v neposlední řadě na
důvěře, kterou mají ve své blízké.
Nové postavení a sociální integrace?
Sociální integrace, tedy to, jak se respondentky zařadily po menarche mezi své
vrstevnice, se v rozhovorech poměrně špatně dokládá. Vzhledem k tomu, že dívky
často začaly menstruovat o prázdninách, návrat do kamarádského kolektivu a
případné sdělování novinek se překrýval s návratem do školy.
D: … ale asi som to … niekomu som to oznamovala … asi po tých prázdninách v tej škole … si myslím
že … to bolo také dôležité si to nejak … ale to ti vlastne ani neviem (III, 131-132)
I: … já jsem z těch hor … z těhletěch, kde jsem byla s těma rodičema … jsem rovnou jela na lyžák …
protože to byly jarní prázdniny a po nich rovnou byl lyžák … kde jsem to kamarádkám řekla … a voni
řekly, že už menstruujou vod jedenácti … a tim to zvadlo … (IX, 115-119)

159

(II, 123-128).
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Další způsob je z interview dozvídáme o novém postavení dívek, jsou zmínky o
jakémsi obecném povědomí, které v dívčím kolektivu panuje ohledně toho, kdo
menstruuje a kdo ne, jak to líčí Míša: „když jsem to teda dostala, tak jsem měla
neuvěřitelnou radost, že jsem věděla, že ve třídě už to prostě třetina holek
má.“160Toto povědomí se vytvářelo například při hodinách tělocviku, nebo při
společných zájmových aktivitách, tedy opět za okolností, kde je narušen osobní
intimní prostor:
M: … bylo jasný, že ve chvíli, kdy člověk necvičí, tak to všichni jako ve třídě věděj … jako takový to
tajemství … jako že, když seděly ty holky na těch lavičkách, tak bylo jasný, že ty už to maj … a běda, když
někdo necvičil, protože ho bolelo v krku, tak to měl prostě přišitý stejně … (V, 298-304)
V: … jinak to bylo docela … takovej ten každodenní život v tom … v tom sboru … právě když jsem prožívala
takový ty menstruace a tak … tak to bylo docela vtipný … že … jsme o sobě všichni jako všechno věděli, že jo
… kdo bere prášky, kdo je nebere … kdo menstruuje, kdo nemenstruuje … (VI, 770-773)

Pořadí v dívčí skupině pak má, jak už víme, nezanedbatelný vliv na vlastní
zakoušení menarche.
Lze oprávněně namítnout, že dívka získává také novou pozici v rodině – ať už reálnou, které se
může projevit například větší tolerancí, jak o tom vypráví Lucie, nebo symbolickou.
L: ... jediný, co si z toho pamatuju taky i ve vztahu k rodičům, že ... najednou (důraz) ... zřejmě ... tak
máma to tomu tátovi samozřejmě řekla, že jo ... a že hrozně povolila ... Já jsem cítila najednou
takovou ... povolení tý jeho autoritativní ruky jako otcovský.
K: Jó?
L: Nó strašně ... že prostě najednou se ze mě stala oficiálně žena a už mě tolik nebuzeroval a už ke mě
jakoby ... přistupoval jakoby ... k dospívající ňáký holce ... né už jako k dítěti. (I, 246-253)

K symbolickému (např. jazykovému) vymezení, které odděluje dětský stav od ženského, by pak
patřily všechny trapně pociťované úvodní mateřské formule jako „vítám tě mezi ženama.“161 V tomto
smyslu nejsou vůbec zbytečné a naznačují, že postavení „ženy“ v rodině je jiné než postavení dítěte.
Jejich trapnost však vyplývá nejen z váhy slova žena, ale také z toho, že ve 12 letech mají dívky k
„ženě“ mnohdy docela daleko: „já jsem se jako necejtila jako ženská až donedávna.“162

Proměna dosavadních vztahů
Ačkoli komunikace o „menstruačním tajemství“ většinou potvrzuje předcházející povahu dívčích
vztahů, jako v případě matek nebo Anny a její nejlepší kamarádky, někdy má schopnost vztahy

160

(V, 544-545).
(IX, 49).
162
(II, 577-580).
161
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změnit.163 Nejvýrazněji se to projevilo u Dorky, kde nemožnost komunikovat o věci ukončila jedno
dětské přátelství: „som stratila niekeho … kamaráta proste … ako kvôli tej menštruácii.“164 U Dorčina
vyprávění bych se na závěr ráda zastavila a podívala se, jestli nevypovídá něco o menstruačním
svěřování obecně.

Dorka začíná svůj příběh slovy „ale čo vôbec nechápem, čo sa mi stalo
v životě“. Vypráví ho tedy jako záhadu. Vědci by jí samozřejmě ihned odpověděli,
že na menstruaci se „láme“ řada dětských přátelství mezi chlapci a děvčaty, aby
mezi nimi posléze mohlo dojít ke vztahům na jiné úrovni. „Dívka přestává být
jedním z chlapců.“165 Gender ale nemusí být nutně překážkou ve svěřování
s menarche, jak jsme viděli u Beátina úprku za tatínkem. Jaké jiné důvody než to, že
soused byl chlapec, tedy Dorka uvádí?
D: … on byl mladší … a my sme strašne stále sa spolu hrali … celé dni … á … (dlouze přemýšlí) … ə …
počkaj … on byl neviem či o rok, alebo o dva … (dlouze přemýšlí) … že by len o rok? … nie bude o dva …
on je o dva roky mladší … a ja som potom … vieš keď som došla aj do tej puberty … tak už tie
srandičky a sex … a neviem, čo sme sa to stále rozprávali … ja som mala pocit, že to nepochopí, že je
mladší … vôbec ty sexuálne veci … a už vôbec nie ty ženské, lebo je chlapec … a ja si myslím že to bylo
to, že som sa … ako si myslela, že on to nepochopí celé … a plus som mala stále taký pocit s tou
vložkou … (smích) … že som fakt vypadala debilne … jako že mám tie krámy … a aj možno mi přišlo,
že som niečo už viac, alebo čo ako on … že on to nepochopí … aj mi to bylo blbé sa o tom … možno
že ako mu to mám povedať … ja som mala pocit, že mu to mám povedať, ale nevedela som ako mu to
mám povedať … tam byli asi rôzné tie veci … (III, 490-499)

Kamarád byl mladší, omezovala ji vložka, měla pocit, že je něco víc a hlavně:
„nevedela som ako mu to mám povedať.“ Pocit vlastní důležitosti nacházíme i u
Venduly, také ve vztahu k muži, tentokrát bratranci:
V: mě nejvíc jako … (přemýšlí) … jako bavilo … nebo v takový jako dobrý situaci jako vysvětlovat, proč
… tomu mýmu bratranci třicetiletýmu … proč se s nim jako nemůžu jít zrovna dneska koupat (nápodoba
dětské dikce) … jsem byla hrozně jako důležitá … a řikala jsem, že prostě nemůůůžu … (VI, 59-62)

Za důležitější však považuji to, že Dorka chtěla chlapci o menarche říct, ale scházely
jí slova („nevedela som, ako“). Zdá se mi, že v řadě menstruačních příběhů platí, že
kde je vůle, slova přijdou sama (Beáta), kde není, tam se nenajdou. Podobně jako u
163

Na potenciál proměny mě přivedly úvahy in: J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 111: „Pro zkušenost
první menstruace mají zásadní význam vztahy s ostatními ženami před touto klíčovou událostí.“ (Zvýraznění
KČ)
164
(III, 84-85).
165
Srv. J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 133.
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Marušky: „nebo že já jsem vůbec jako nevěděla, jak bych to tý mámě řekla, jaký slova
bych pro to použila.“166 Zde se dotýkáme současné podoby menstruačního tabu,
které nemá v naší společnosti jednotnou podobu, ale zřejmě se liší rodinu od rodiny.

166

(IV, 42-43).
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Tělo je bitevní pole, na němž probíhá neustálý konflikt
mezi vnitřním a vnějším světem.167
Jedna věc je bezprostřední vyrovnání s první menstruací a druhá dlouhodobé vyrovnávání s proměňujícím se tělem a ženskou rolí jako takovou.

Přestože se můj výzkum soustředil na prvomenstruační zkušenost, toto téma
nakonec v rozhovorech, které trvaly něco před hodinu, zabíralo i při dobré
vzpomínce maximálně deset minut. Jakoby menarche byla spíše záminkou
k převyprávění velkého příběhu o ženském dospívání, který zároveň poskytl
možnost zpětně rekonstruovat vlastní identitu.
S trochou nadsázky lze říci, že menarche nemůžeme pochopit bez dospívání a dospívání
bez menarche. První je snad celkem jasné. Pokud událost vytrhneme z životního příběhu
(osobní historie), omezíme si dost radikálně interpretační pole. Druhé tvrzení, totiž že
ženské dospívání nepochopíme bez menarche, myslím tak, že se na první menstruaci (coby
jednom z bodů dospívání) ukazuje řada věcí, které jsou v pubertě důležité. Mám na mysli
především vztah k tělu v rámci rodiny a intimní komunikaci s matkou a kamarádkami, ale
jistě by sem patřila i samostatnost při řešení krizových situací apod.
V této kapitole věnované dospívání chci nejprve ukázat „silný momenty“ v přijímání
vlastního těla a nakonec naznačit co znamená „mít to srovnaný jako ženská.“168

Přijímání tělesných změn
Jestliže Emily Martin cituje ve své zásadní knize Woman in the Body výrok „neznám ženu,
pro kterou by její tělo nepředstavovalo fundamentální problém“, o dospívání to zřejmě
platí dvojnásob.169 Dívčí tělo se proměňuje, často ke značné nelibosti své nositelky.
A: … já jsem byla navíc vždycky strašně hubená jako malá a strašně jako drobounká … a najednou na
gymplu … že jo člověk narost … prostě … a teď … kriste … tady zadek … (X, 934-937)

Kromě viditelných tělesných změn se, když se vrátím k původnímu tématu, mění i prožívání
menstruace. Po dramatickém, dobrodružném, nebo úplně normálním iniciačním zážitku dochází k
ustalování menstruační praxe. Tomuto procesu se odborně říká socializace menstruace a k jeho studiu
volala už v roce 1977 V. Ernsterová s tím, že podobný výzkum by měl ukázat „vliv prvopočátečních
postojů k menarche na další menstruační zkušenosti.“170 Její volání po dlouhodobém sběrném

167

Islandský spisovatel Sjón Sigurðsson in: C. Walker, Inside Björk Documentary, London: One Little Indian
Records, 2002, 41:58-42:09.
168
(VII, 343), (I, 492-493).
169
Autorem výroku, který je mottem knihy, je americká básnířka Adrienne Rich (Of Woman Born) Viz E.
Martin, Woman in the Body, s. xiii.
170
Pojem socializace menstruace přebírám od Virginie Ernsterové in: V. Ernster, „Expectations about
Menstruation among Premenarcheal Girls“, s. 24.
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výzkumu žen od menarche do období střední dospělosti zůstalo nevyslyšeno a oba dva velké výzkumy
tohoto jevu (Martin 1987 a Lee 1996) jsou, stejně jako můj příspěvek, retrospektivní. Přesto příběhy
pokrývají období dospívání, a tak o socializaci nakonec vypovídají.
Co tedy patří k socializaci menstruace a jaký je rozdíl mezi první a následujícími
menstruacemi?171 Rozdíl je především v tom, že dříve či později přijdou bolesti a je třeba se s nimi
vyrovnat. K socializaci dále patří, že si dívky s počátkem sexuálního života (v mém vzorku mezi 16. a
22. rokem) uvědomují reprodukční význam menstruace, který do té doby registrovaly pouze
teoreticky.172 Menstruace se nyní stává znakem toho, že nejsou těhotné.173 Sem patří také užívání
hormonální antikoncepce a její vliv na tělo i psychiku. K socializaci menstruace patří i to, že si ženy
uvědomí pravidelnost krvácení i nálad, čímž mohou lépe poznat samy sebe.
Všech těchto aspektů bych se v následujícím výkladů chtěla alespoň dotknout.

Moje tělo a tělo pro druhé
Zatímco při popisu menarche jsem se řídila chronologií události, dospívání bych chtěla
sledovat na pracovním schématu, které musím představit, než přejdu k jeho kategoriím
(například bolesti). Řada „teoretiček těla“, na předním místě již zmíněná E. Martin a S.
Bordo, si všímá dnešního odcizování a zpředmětňování těla, jeho fragmentarizace.174
Dospívání je přitom období, kdy by mělo dojít ke ztotožnění s vlastním tělem, jeho
přednostmi a nedostatky, a k prožití těla jako celku, které svědčí také o psychickém
zdraví.175
V příbězích menstruace a dospívání, které jsem vyslechla, se velmi často objevoval
velmi negativní vztah k vlastnímu tělu v tomto období („nenáviděla jsem se“) a navíc tu
bylo možné rozlišit dva komplementární přístupy k tělu. Na jednom pólu to byla představa
těla jako já, ztotožnění s vlastním tělem, na druhé představa těla jako objektu, tedy
odcizení vlastnímu tělu („jak se o to, teda o sebe postarat“). Tyto dva přístupy jsem
pracovně nazvala „moje tělo“ a „tělo pro druhé“.
MOJE TĚLO

TĚLO PRO DRUHÉ

171

Za upozornění na význam rozdílu mezi menarche a dalšími menstruacemi děkuji Mgr. Abu Ghoshovi,
emailová konzultace 15.12.2006: „Ale už tím, že chcete mluvit o ritualizaci, upozorňujete na to, že existuje
nezanedbatelný společenský rozměr první menstruace (tady se nezapomeňte zamyslet nad rozdílem mezi první a
následnými menstruacemi).“
172
K chápání vztahu menstruace a reprodukce viz kap. Očekávání a kap. Reakce, oddíl Výklady.
173
E. Martin, Woman in the Body, s. 112: „V naší společnosti nechce většina žen valnou část svého života
otěhotnět, a tak se příchod menstruace dá většinou považovat za příznivé znamení.“
174
Susan Bordo ve své pronikavé analýze anorexie tvrdí, že zde nejde tolik o tělo jako takové jako touhu po
moci nad ním. Tělo je tak obětí zprvu nezacílené touhy ovládat. Přístup k tělu jako něčemu cizímu a
nepřátelskému je podle ní důsledkem staré filosofické a křesťanské nedůvěry v tělo. Viz S. Bordo, Unbearable
Weight – Feminism, Western Culture, and the Body, Berkeley: University of California Press, 1993, s. 5, 152 aj.
175
„Pocit tělesné jednoty je důsledkem kladného vztahu k sobě samému.“ In: E. Martin, The Woman in the
Body, s. 75. Martinová tu cituje dílo zástupce Gestalt psychologie Paula Schildera The Image and Appearance of
Human Body, London: Kegan Paul, 1935.
O pozitivním pocitu „tělesné celistvosti“ jako důsledku sportu viz též L. Wacquant, Body and Soul, s. 68.
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ztotožnění s vlastním tělem

odcizení vlastnímu tělu

tělo = já

tělo = objekt

„jsem pánem svýho těla“ (IV, 77-78)

„jak se o to, teda o sebe postarat“ (II, 370-373)

uvnitř

176

… co není vidět

navenek … co je vidět

bolesti … a úvahy (vztah k horm. antikoncepci -)

výsledky úvah: vzhled – figura, oblečení, účes

hygiena

výchova pohledem – internalizace mužského pohledu
domácí intimita a stud
komentáře a formující výroky
ideální tělo

vnitřní tlak

177

vnější tlak (brýle, rovnátka)

K tomuto rozdělení ovšem musím ihned dodat, že zde dynamicky působí dialektika
skrytého a ukazujícího se, neviditelného a viditelného. Pohledy a komentáře druhých
ovlivňují obraz, který si o svém těle vytváříme, a způsob, jakým ho následně prožíváme.
Cílem by zřejmě měla být rovnováha, která znamená vyhovět požadavkům druhých, aniž
bychom ztratili sami sebe.

Moje tělo – bolest
Rozhodla jsem se začít s bolestí jako typickým projevem menstruace, a zároveň něčím, co není vidět,
co prožíváme vždycky sami a co můžeme jen obtížně sdílet. Z těchto důvodů se bolest objevuje
například v úvahách L. Wittgensteina o možnosti společného jazyka: „Že má druhý bolesti, můžu
jedině věřit, ale jestliže je mám já, vím to.“ „Jestliže bolest druhého si člověk musí představit podle
vzoru bolesti vlastní, tak to není nic tak snadného: protože si mám podle bolestí, které cítím, představit
bolesti, které necítím.“178 Zemitěji pak vyjadřuje tuto situaci Míša při popisu menstruace:
M: … je to radost ženy (ironická intonace) … je to to, na co se de … dá všechno svádět … (smích) …
když ti něco je … tak ten muž nikdy nemůže pochopit, co to … přesně je … tak myslim, že to
vlastně je taková chlouba žen … (V, 8-14)

Medicína popisuje menstruační bolesti (dysmenorea) takto: „Primární dysmenorea je též
někdy nazývaná idiopatickou, nebo funkční. Objevuje se u mladých žen krátce po
menarche. Začátek obtíží zpravidla koreluje s nástupem ovulačních cyklů.“179 Přestože mě
zajímalo hlavně to, jak je zpětně popisují menstruující dívky, zůstanu ještě na chvilku u
lékařského pohledu.

176
Srv. M: „jenomže já jsem vopravdu měla takovou … takovej jako dar – nedar, že jsem si některý věci
dokázala nechat sama pro sebe takovym způsobem, že vlastně jako mý okolí vůbec třeba netušilo, co se ve mně
odehrává“ (IV, 476-478)
177 Vnitřním tlakem myslím bolesti. Zatímco u mužských přechodových rituálů je bolest způsobovaná záměrně

zvenčí (zkoušky odolnosti), u žen tato bolest vychází „přirozeně“ zevnitř.
178
179

L. Wittgenstein, Filosofická zkoumání, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, § 302, § 303.
«http://www.hormonalni-antikoncepce.cz/sekce.php?id=2&detail=49» [přístup 14.8.2007]

82

TĚLO JAKO BITEVNÍ POLE DOSPÍVÁNÍ

V jedné věci se totiž popisy žen i lékařů shodují. Bolesti většinou nenastupují
při prvním krvácení, ale dostavují se později, po několika měsících, nebo letech:
„ta prvá bola bezbolestná a potom přišly tie hrozné bolesti“ (III, 169-170).
Nejčastěji zmiňovaným obdobím byl 15. rok života, tedy 2-3 roky po menarche.
Tuto prodlevu by bylo možné vysvětlit tím, že v tomto dvouletém období
převládají tzv. anovulační cykly, tedy menstruační krvácení, při kterém nedochází
k uvolňování vajíčka.180 Bolesti by pak koincidovaly s nástupem regulérních
ovulačních cyklů a vrcholily během prvních pěti let po menstruaci, tedy zhruba
mezi 12-17 lety.181
Jak si tedy bolesti vykládají ženy? Předesílám, že bolest je veličina relativní (každý
máme jiný práh bolestivosti), a proto budu referovat o významu, který jí přikládaly samy
respondentky. Při rozhovorech přitom bylo zřejmé, že „stejnou“ bolest vnímaly dívky
odlišně, také s ohledem na svou povahu. Pokusím se tedy načrtnout určitou škálu jejich
prožitků – v míře, v jaké je bolest pojmově uchopitelná a sdělitelná.
Bolest rozděluje respondentky mého vzorku na dvě poloviny. První (Maruška, Míša,
Vendula, Marika, Inga) ji snášela poměrně dobře, druhá (Lucie, Beáta, Dorka, Agáta,
Anna) dost špatně.
Dívky, které „s těmahle věcma“ neměly problém, odpovídaly na otázku po bolesti většinou
krátce a rezolutně: „nikdy jsem neměla takovou tu vyloženě strašnou menstruaci“ (VII,
195-196); „ani jsem neměla nikdy, ani nemám teďkon jako ňáký bolestivý menstruace“
(IX, 23-24).182 Shodou okolností však obě citované dívky byly zvyklé mít svůj život a své
tělo pod kontrolou a rázné vymezování vlastních mantinelů pomocí slova „nikdy“ bylo v
jejich příbězích celkem obvyklé.183 Další navzdory dobrému snášení bolesti přiznaly, jak
byly vůči intenzivní nebo nepravidelné menstruaci bezmocné: „si člověk připadá jako
méněcennej … ten tejden … co mu to ta příroda dělá“ (V, 31-32). Konečně se ukazuje,
že stresující začátek krvácení neznamená nutně velké bolesti.184

180

M. Ferin – R. Jewelewicz – M. Warren, Menstruační cyklus, Praha: Grada, 1997, s. 102.
A. Walker, The Menstrual Cycle, London: Routledge, 1997, s. 138: „Severe period pain is most common in the
first five years or so after menarche.“
182
Dále V, 16-17; VI, 70.
183 „Na to jsem nikdy moc nehrála“ (VII, 1219), „nikdy se mi nestalo, že jako bych najednou dostala periodu a měla
181

někde flek“ (IX, 819) a další.
184

Maruška (IV, 299-303).
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respondentka
IV Maruška
V

Míša

1.m bolesti
13 kolem 15 roku a v poslední době: né moc velký
jinak jsem nikdy neměla problémy s těmahle věcma (303)
12 myslim, že to prožívaj některý … ženy mnohem
dramatičtějš a bolestnějš, že nepatřim mezi ně (16-17)

VI
VII

Vendula
Marika

12
11

IX

Inga

13

Přestože

bolení hlavy + velká intenzita krvácení
nepamatuju si, že by mě něco bolelo (70)
nikdy jsem neměla takovou tu vyloženě strašnou
menstruaci (195)
ani jsem neměla nikdy ňáký bolestivý menstruace (23-24)

neproblematické případy rozhodně stojí za pozornost, o tom, co hraje roli, se dozvídáme
hlavně na odvrácené straně menstruace. Co se tu děje a nakolik aktérské výklady
odpovídají těm lékařským? Dívky, kterým bývalo špatně, vykládaly o svých zkušenostech
dlouze a procítěně. Pro některé (Beáta) byla „fyzická trýzeň“ hlavní zápletkou příběhu, pro
další byly bolesti epizodou, která ovšem měla v dospívání své pevné místo a význam.
Na začátku byl většinou již zmíněný „klid před bouří“.185
A: … pak samozřejmě se to … se to změnilo … pak přišly doby, kdy třeba to bylo jako třeba bolestivější
… nebo … to pro … provázely další věci jako třeba průjem, bolesti břicha … a to jako už taková jako
sranda nebyla … ale to poprvé bylo takový jako … v podstatě klidnej začátek … (VIII, 81-85)
A: … ze začátku vlastně … to bylo mírumilovný, že mi nebylo blbě … to začlo až mnohem, mnohem
pozdějš … že … to pak maminka poznala podle toho, že jsem byla zkroucená někde v rohu a kníkala …
K: … a kdy ti začlo bejt blbě?
A: … no já tvrdim … že … že to bylo až … až poté, co jsem začla žít sexuálním životem … tak že tam
jako ňák ty hormony se nasraly … (X, 319-324)

Zatímco pro Annu byl nástup bolestí spojen se sexem, pro Lucii spíše s přijímáním
ženské sexuality jako takové. Její výklad zároveň poukazuje k výchově, zaměřené
„protižensky“ na sportovní disciplinu. Lucii se bolesti dostavily v 15, po skončení
s vrcholovým tréninkem, kdy se také sblížila více s matkou.
L: když se na to dozadu podívám ... tak to bylo spojený ... hrozně jako s přijímáním se sebe samu
jako žena ... jako s takovou tou sexualitou ... tak to určitě ... že i ty křeče mě to v tom jako
reprezentovaly ... jako že najednou ta menstruace přišla, viď, tak mi najednou bylo připomenutý, že
jsem ženská ... no a že prostě ... a hlavně jako ta výchova našich byla tak jakoby stavěná, že my
musíme bejt ty pevný, jako ty chlapi jako ... že nám nebylo dovolený jako bejt ženská ... (I, 341-351)

Vztah mezi bolestivou menstruací a smiřováním s ženskou rolí dnes uznává i medicína
inspirovaná psychosomatickým pohledem: „Při začátku menstruace, v pubertě, se objevují
bolesti jako výraz ambivalence k ženské roli, jako výraz úzkosti a nejistoty z této ženské
role.“186 Pro tuto interpretaci navíc mluví další dva příběhy (Anna, Agáta), kde byly křeče
spojeny s obtížným hledáním ženské identity: „já jsem vždycky chtěla bejt kluk“ (X, 670),
„lítost nad tim, že nejsem klukem“ (VIII, 1224).
185

Dorka (III, 169-170).
A. Kačinetzová, Psychosomatika, in: kol.: Bolestivá menstruace II. Nekonvenční přístupy v moderní medicíně.
Praha: Triton, 2003, s. 11.

186
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respondentka
I
Lucie

II

Beáta

III

Dorka

VIII

Agáta

X

Anna

1.m bolesti
12 kolem 15 roku záchvaty křečí na sanitku
bolesti spojuje s lepším vztahem k matkou a přijímáním
ženství – ty křeče mi to v tom reprezentovaly
12 během pár cyklů fyzický trýzně: průjem, studený pot,
třesení rukou, křeče
vyřešeno hormonální antikoncepcí v 17
12 hrozné bolesti, odpadávala – nechodila 1. den do školy
omdlévala
15 silné bolesti: průjem, bolest, křeče jak svině
vyřešilo cvičení jógy
13 nástup bolestí spojuje se sexem
vyřešeno hormonální antikoncepcí v cca 20

Líčení strastiplných stavů, kdy matky dopovaly dcery analgetiky (Spasmoveralgin,
Ibuprofen), mívá většinou šťastný konec – bolesti vyřeší hormonální antikoncepce.
Moje tělo – hormonální antikoncepce
Přestože se hormonální antikoncepce zdá být ideálním pomocníkem proti bolestivé
menstruaci, kterou „zkracuje a zeslabuje“ (III, 244), postoje k ní se mezi ženami různí.
Hormonální antikoncepci někdy užívaly všechny dívky z mého vzorku (přibližně buď od
17, nebo od 20 let), přestože třem hrozily námitky křesťansky orientované rodiny. V době
rozhovoru, kdy bylo dívkám 25-31 let, „brala prášky“ už jen polovina, tedy 5 respondentek
(Beáta, Vendula, Marika, Inga a Anna). Nejen o tom, proč ostatní přestaly, ale především o
tom, jakou roli hraje hormonální antikoncepce ve vztahu k vlastnímu tělu, by měla
vypovídat tato stať.
Co se týče procesu socializace menstruace, s počátkem sexuálního života se její význam
prakticky rozšiřuje. Dívky si ji už jasně spojují s reprodukcí, a protože kolem dvaceti
nechtějí mít děti a nechtějí se „patlat s kondomy“, tak ji nasadí.187 Antikoncepce pro ně
zároveň má „tu hodnotu, že plánují být s někym dýl“.188 Jako další důvody k nasazení
pilulek byly uváděny bolesti a nepravidelná menstruace, případně určitý tlak okolí: „všeci
to brali.“189 Během 4-8 let užívání ale ženy většinou zažijí také vedlejší účinky
antikoncepce (ať už fyzické, nebo psychické) a přestanou ji považovat za
neproblematickou. Tady mladší dívky z mého vzorku (23-25, *1981-1983) končí.
Některým se už brát nechce (Beáta, Marika), ale berou dál, jiné vysazují a další pokračují
„partner – nepartner a je mi dobře :-)“190 Většina starších dívek z mého výzkumu (27-31,
*1975-1979) přestává po 25 užívat hormonální antikoncepci a začíná uvažovat o dětech.
Výjimku tvoří čerstvě rozvedená Inga a Anna, jejíž partner děti nechce.
Důvody, proč dívky hormonální antikoncepci původně nechtěly nasadit, nebo nakonec
vysadily, lze pracovně rozdělit na psychické, zásadové a praktické. Praktickým důvodem

187

Vendula, emailová korespondence 18.4.2007.
Anna (X, 602-603).
189
Dorka (III, 218).
190
Vendula, emailová korespondence 18.4.2007.
188
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může být neschopnost brát prášky pravidelně, nebo vliv hormonální antikoncepce na
hlasivky.191
A: … jednou jsem to brala ráno, pak jsem to brala večer, pak jsem jeden den zapomněla … já nevim, jestli
jsem chtěla podvědomě tak jako mermomocí votěhotnět … nebo co to jako bylo … ale to nevadí … prostě a
jednoduše, výsledek byl tenhlencten, takže jsem nakonec … s antikoncepcí skončila (VIII, 30-33)
V: … a ta foniatrička se mě ptala, jestli beru antikoncepci … a já jsem řekla, že né … a vona řekla, no to je
dobře, jako ani jí prostě … neber … protože se ti změní hlas … a zhorší […] tak jsem jako na ní koukala a
řekla jsem, jak to teda jako mám řešit … a vona mi prostě na tohle řekla: no nesouložit … (VI, 523-529)

Mezi zásadové důvody patří přesvědčení, že antikoncepce je umělý, chemický zásah do
přírody (těla) a křesťanské odmítání ochrany před početím. Různé důvody, proč nebrat,
například zásadové a psychické, se vzájemně prolínají a proměňují, jak je vidět
v Maruščině i Míšině výkladu.
M: … já jsem na začátku, když jsem to začala brát, tak jsem měla pocit, že to jako je ňáká chemie … a
měla jsem pocit, že to neni přírodní … a byly spíš jako takovýhle ňáký jako zásadový jako … jakoby
problémy … a pak ňák postupně mně to začalo vadit i z jinejch důvodů … já jsem třeba neměla vůbec
žádný vedlejší příznaky a … to bylo vlastně v pohodě … celý to použ … celý to … celá ta jakoby doba
toho používání těch prášků, ale … mm … já jsem pak začala mít takový psychický problémy …
K: … hm …
M: … jako že … že … když jsem to brala třeba … už několikátej měsíc, nebo třeba druhej rok, tak … ə
… jsem začala těžce snášet to, že jsem … jakoby permanentně neplodná, jo (důraz) … že jsem měla
pocit, že … že ta moje ženská síla … že tkví v tom, že můžu vlastně jako třeba otěhotnět … že jsem ňáká
jako plodná a teď jako najednou třeba čtyry roky skoro jako … jako neplodná … no tak … to mě … to já
jsem měla úplně pocit, že jsem ňáká jako hmota taková … mně to prostě nedělalo psychicky dobře …
(dlouhá pauza) … (IV, 320-332)
M: … určitě mi to vadilo z důvodu toho, že … jsem to řešila z ňáký křesťanský jako … že by to asi
nemělo bejt, ale … to se zároveň … né tak ňák niterně úplně, aby mě to jako trápilo … to bych to fakt
nebrala … to prostě … zas jako … H. je v těhlentěch věcech jako rozumnej a rozhodně by na tom
netrval, kdyby mě to ňák zlobilo … dokonce, když jsem to začala brát, tak mě to ani nenapadlo tydle
myšlenky … až pak, když jsem to brala dýl, tak mi došlo, že vlastně je to fakt ňák nezdravý … a
tohlento mě provází vlastně doteď … teď už bych to asi nechtěla brát … mně prostě příde, že je to
takovej zásah do tý přírody jako ňák úplně hrozně velkej … že si to neumim prostě představit, ale tak
ňák to cejtim, že to neni dobře …
K: … hm …
M: … že jsou jako věci, který ňák samy klapou a člověk může … bejt všelijakej … a dělat různý
věci … a zabejvat se tísíce věcma … a nespat celý noci … ale přesto tohlento jakoby v tý ženě
tiká … tadyto furt funguje … a najednou to takhle narušit … to je prostě pro mě jako neuvěřitelný …
co se vlastně tam děje … a bála bych se toho … ne kvůli mýmu tělu, ale kvůli tomu, že se tim naruší
ňák jako děti192 … (V, 789-802)

Ke klidu nepřispívá ani odlišný názor rodičů na věc.

191

M: „pořád jako vo tom musim přemejšlet, když to beru“ (VII, 472); D: „a ja som taká, že všetko potrebujem
mať poriadne, nezabúdať a neviem čo … tak ja som sa ešte stresovala, že každý deň si to mosím … nesmiem
zabudnúť, takže mňa to dosť ako psychicky níčilo ta antikoncepcia“ (III, 272-276)
192
Názor, že „antikoncepce škodí dětem“ viz např. na stránkách českého Hnutí pro život «http://prolife.cz»
[přístup 21.8.2007]
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Dorka, 260-270… mňa to hrozne stresovalo … ja som to nemohla povedať mojej maminke … že to
berem, lebo ona by to v živote nepochopila […] ale … proste … a mama so mnou o tom vôbec
nekomunikuje a vždycky, keď sa vyjadruje k antikoncepcii … tak je z toho úplne zhrozená, že to je
niečo strašidelné a že to sa nemôže … takže som toto nemohla povedať … takže som to mosela brať
tájne … som to mosela mať skryté … a my doma nemáme vôbec také … nejaké také privátne zóny
… takže mama mi vpálí kedykoľvek do izby … … ako už tam nebývam, hej … ale vlastne … takže to
bolo hrozne (důraz) stresujúce …

Abych však dala hlas také druhé straně, musím ocitovat závažné důvody, proč
s antikoncepcí pokračovat. Tam, kde antikoncepce vyřešila bolestivou menstruaci, se dívky
pochopitelně bojí, že by se bolesti mohly vrátit.
A: … já jsem se bála právě, že se vrátěj takový ty jako … že to bude … no taky, že jo, vono taky těma
práškama je to slabší … je to celý takový jako mírumilovnější, no … (X, 485-486)
B: … ta vzpomínka na to, jak mi bejvalo zle […] tak prostě mě nutí k tomu, abych to prostě jedla dál (II, 444)

V tomto smyslu může být vliv hormonální antikoncepce na prožívání a hodnocení těla
pozitivní. Antikoncepce může osvobozovat od bolestí a sexuálního stresu: „všecko bylo
najednou takový mnohem příjemnější“ (X, 517), „je to hrozně osvobozující“ (IX, 159) a
někteří s ní takřka srostou: „nedám na ní dopustit“, „teďkon mi jí přestali vyrábět“ (X, 515
a 429-431). U jiných však přispívá k odcizení těla, o kterém jsem se zmiňovala v úvodu
ke kapitole o dospívání. Co se týče fyzických příznaků, Marika mluví v souvislosti
s hormonální antikoncepcí o pocitu něčeho cizího193, Maruška vykládá o těle jako jakési
indiferentní bezúčelné hmotě – tělo ztrácí schopnost otěhotnět, a tím svou ženskou sílu.194
K prožívání těla jako hmoty přispívá i pocit zvětšení jeho objemu, nadmutí: člověk se cejtí
tlustší celej (Marika, Anna). Tyto pocity přitom nejlépe popisují uživatelky antikoncepce,
které jí nechtějí opustit. Rovnováha svobody hormonální antikoncepce a nepříjemných
tělesných pocitů, které jí provázejí, je zřejmě křehká a záleží na okolnostech, na kterou
stranu se vychýlí.

jméno

věk

užívání hormonální antikoncepce

Beáta
Maruška
Vendula
Marika

25
24
26
23

od 17 souvisle 8 let
19-22 let
od 20 souvisle 6 let
začíná v 16-17, několikrát

dosud
nebere – pocit ztráty ženské síly
dosud partner-nepartner
dosud ale nemám to moc ráda

starší dívky
Lucie
Dorka
Míša
Agáta
Inga
Anna

27
27
29
31
28
29

od 19-20, natřikrát (-27

rozhodnutá nebrat

21-25 let
22-27
v 21 jen 3 měsíce
od 21 s cca 5 letou pauzou
od 20 souvisle 7 let

nechce – psychicky mňa to níčilo
nechce brát – narušení dětí
nebere
dosud hrozně osvobozující
dosud nedám na ní dopustit

193

VII, 489.
Maruščino tělo-hmota je vždy neženské, nemá ženskou formu. Takto líčí své oblékání mezi 13 a 15 lety: „jsem
byla strašně taková jako nepřitažlivá, protože jsem nosila ňáký jako neforemný voblečení [… ] takže jsem třeba pro ty
… kluky byla jako … úplně jako šedá hmota“ (IV, 481- 484).
Ke ztrátě a nabývání „ženské síly“ při menstruaci viz stať „Loss / Transformation of Power“ in: J. Lee, J. Sasser-Coen:
Blood Stories, s.102-109.
194
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Moje tělo – pravidelnost
Hodnocení vlastního těla souvisí také s pravidelností menstruačních cyklů, která patří
k socializaci menstruace. A to jak ve smyslu ustálení cyklu, tak v tom, že si ženy postupně
uvědomí pravidelnost krvácení i nálad, čímž mohou lépe poznat samy sebe. Toto tělesné
„gnóthi seauton“ platí samozřejmě (ne-li ještě více) také v případě nepravidelných cyklů,
nebo jejich narušení. Tělo reaguje citlivě na změny prostředí, ať už jde o cestování, fyzické
nebo psychické přetížení, a vynechání menstruace nezapříčiněné těhotenstvím bývá
varováním, že cosi není v pořádku.
Dívky s kratším cyklem („spíš jsem to měla jako pořád“)195, často ještě v kombinaci se silnou bolestí
(Beáta) nebo intenzitou (Míša): „to mi vadilo, že toho je hodně, no … to jako … že člověk měl pocit, že
se z něj vodlupujou takový chuchvalce a že prostě jako vevnitř vlastně už je úplně dutej,“196 často
neměly sílu vidět na menstruaci cokoli dobrého a také krátkodobě velebily účinky hormonální
antikoncepce, která je problémů zbavila. Jejich zkušenost se promítla v celkovém hodnocení menstruace
takto: „postupem času jsem si na to zvykla, že to tak ňák jako teda patří k životu a nemá cenu pokaždý se
nad tim rozplakat“ (II, 871-873), „mně to přišlo, že to spíš obtěžuje“ (V, 771-772).

Delší cyklus obtěžuje sice méně často, přesto se nedá říct, že by s ním respondentky byly
spokojené. Pokud menses nepřijde ani po šesti týdnech, nebo přijde jedna za půl roku, vtírá
se otázka Co se vlastně děje?197 Pokud nejde o těhotenství, bývá obtížné určit
jednoznačnou příčinu, protože tu může hrát roli více faktorů. Je však zřejmé, že „najednou
jakoby to tělo se úplně brání“ (VII, 215), nebo „dalo ňákou jako brzdu“ (IX, 153).
respondentka
I
Lucie
II

Beáta

III
IV

Dorka
Maruška

V

Míša

VI Vendula
VII Marika
VIII Agáta
IX
X

Inga
Anna

pravidelnost
ve 23 amenorea – vynechání krvácení cca 2 roky
(u starší sestry anorexie)
nepravidelný, kratší cyklus
pravidelný s antkcp
pravidelný cyklus
pravidelná menstruace
v poslední době rozplžená
nepravidelný, kratší cyklus
anorexie v 20/21 – spojena s vynecháním krvácení
(netematizováno)
nepravidelný, delší cyklus
pravidelný, delší cyklus
souběh s úplňkem
pravidelný cyklus
nepravidelný, delší cyklus – po 6 tejdnech nic

Delší vynechání krvácení (amenorea), samo důsledek náročné životní situace, může vést
k hlubší životní proměně, například k přehodnocení anorektického chování.
M: … já jsem … (váhání?) … vlastně měla z toho stres ve chvíli … kdy jsem … (váhání) … měla
ňákou tu … anorexii prostě … (vážně)
K: … hm …
195

Míša (V, 470), Beáta (II, 245).
Míša (V, 443-444).
197
Anna (X, 360-361), Marika (VII, 209-210).
196
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M: … a to byla chvíle, kdy vlastně jsem to vlastně jako neměla dlouho … vlastně jako třeba … nebo
dlouho … třeba dva měsíce … a to jsem věděla, že tady už jako pozor … že to může jako ohrozit
moje … ženství … takže jsem vlastně na ten popud se z toho sama jako zase vyhrabávala, protože
jsem věděla, že pro mě je prvořadý to dítě jako naprosto v celym životě … takže jsem se z toho ňák
vykopala … byť jako jsem návštěvy psychologů a psychiatrů absolvovala a všechno jsem to tam
vodkejvala, jak je absurdní, abych já něco takovýho provozovala … tak prostě … tak prostě tohle …
žádný jejich metody mi nepomohly, až teda to, že jsem to vlastně přestala mít … tak to mě z toho
dostalo … (V, 480-490)

Medicína uvádí jako příčinu amenorey „potíže, které ovlivňují hladinu estrogenu, např.
stres, úbytek váhy, fyzický výkon nebo nemoc“198, respondentky se shodují na
psychických důvodech spojených se změnou prostředí a těžkými životními krizemi (smrt
jednoho z rodičů).199
Zbývá se podívat na to, co znamená pro ženy pravidelná menstruace. Ve stati o bolesti
jsem se zmiňovala o tom, že se menstruace během prvních dvou let ustaluje a nevolnosti
mohou kolidovat s nástupem pravidelných ovulačních cyklů. Některé dívky jsou si tohoto
prvotního ustalování vědomy.
B: … mně bylo vždycky hrozně zle …
K: … jako vod začátku …
B: … mmm … já myslim, že jo no … no … nebo … nebo prostě tak ňák jako … mmm … během třeba
… já nevim, vono to ňákou dobu trvá, ne … než jakoby se ten cyklus ňák jako ustálí, nebo tak … tak
během prostě pár cyklů prostě … (II, 171-177)

M: … ze začátku úplně nepravidelně, to si pamatuju … pak v ňákejch těch pubertálních letech se to asi
srovnalo, protože si to nepamatuju … a pak zase se to hodně rozházelo … (V, 471-473)

Přestože na gynekologických prohlídkách lékařky zjišťují datum poslední menstruace a
rozdávají menstruační kalendáře, dívky před počátkem sexuálního života svůj cyklus
většinou příliš bedlivě nesledují ani nezapisují a spoléhají na to, že to „někdy příde.“200
A: … po pravdě řečeno … v rámci jako ňákýho určitýho bordelu, co s tim mám … to dodneška nejsem
schopná psát si jako úplně přesně … takže vobčas se tak jako horko těžko dopočítávám … to je hrozně
… ale to je taky tim, jak dlouho člověk s nikym neni, dlouho s nikym nespí … tak člověk na to prdí,
kdy měl naposledy … ə … protože vono to zase … vono se to zase přihlásí … proč by to nepřišlo, že
jo … takže si člověk nepíše … (VIII, 225-231)

K: … nesledovalas to moc?
M: … ne … já jsem věděla, že … že jako nemůže bejt, že jo … to jsem tušila … (smích) … že nejsem
vyvolená … Panna Maria … takže prostě jako těhotná nejsem a nic jinýho mě moc nezajímalo …
takže … takže to, že prostě jsem věděla, že to jako někdy příde, no … (V, 476-479)

Pokud dívky nicméně registrují pravidelnost menstruace – a tady platí, že si jí více váží ty,
u nichž byla někdy narušena – líčí ji jako stav krajní spokojenosti, harmonii mikrokosmu a
makrokosmu, potvrzující celkové zdraví organismu. Nemusí přitom jít jen o přirozenou
pravidelnost. Na umělé pravidelnosti, navozené hormonální antikoncepcí, si dívky cení její
předvídatelnosti, a tudíž ovladatelnosti.
198

Amenorea ze stránek «http://zdravi.doktorka.cz/amenorea-vynechani-menstruace» [přístup 13.4.2007]
Lucie (I, 378-400), Marika (VII, 206-233).
200
Výjimkou je Anna, která se naučila křížkovat první den menses v kalendáři díky pravidelným návštěvám už
na dětské gynekologii (X, 379-400).
199
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L: … když to je jako přesný, tak mám z toho hodně dobrej pocit … jako takovej pocit, že … nó … že
takovej, že … fakt to je v životě v pohodě (I, 813-815)

M: … já jsem jakoby měla pocit, že … to je takovej ňákej strašně jakoby přirozenej řád … jako
takovej koloběh pěknej … (IV, 715-717)

I: … že jsem ráda, když mám tu periodu, a že jakoby … sleduju ten koloběh toho svýho těla a vidim že
… to tělo je zdravý a že je v pořádku a mám pocit, že … jako jedu … že je to … že to neni ňáký …
status to tělo … ale že jakoby furt jede a jede a jede … a já z toho mám dobrý pocit takového jako
zdraví … (IX, 848-851)

Od pravidelné menstruace je ovšem ještě dlouhá cesta k uvědomění pravidelnosti, které
nás může poučit v tom smyslu, že nálady a bolesti, které s námi cloumají, přicházejí každý
měsíc a je možné s nimi počítat. Jak říká Agáta: „každej měsíc jsem znovu překvapená“.
A: … ale to je fakt dycky jako těžký … uvědomit si to … ale mám … to mám teď jako fakt pravidelně
… že vim jako … že si řikám … ježišmarja, co to je … bolí mě hlava … všechno je hnusný … prostě
… (?) … svět je vošklivej … nic nestíhám … a pak si řikám … no jó! … dyť jó …
K: (smích)
A: … hned je člověku líp … (X, 568-576)
A: … to znamená jako jó … jsem unavená, třeba bolej mě …
jako bolí mě nohy … jako že mě bolej klouby … tak tejden
předem … a řikám si: To jsem jako tak moc pracovala? …
nikdy si to s tim nespojim … každej měsíc jsem znovu
překvapená …
K: (smích)
A: … to mě ňák bolí koleno … hh … a za čtyři dny … aha …
to prostě jako já jsem taková jako zvláštně nepoučitelná …
(VIII, 271-278)

Cyklický čas, v němž ženy žijí „ať už chtějí, nebo ne“, jak píše E. Martin, pak nemusí
znamenat jen vězení, ale také svobodu ve smyslu lepšího poznání své těla a sebe sama,
případně alternativu k lineárnímu času, kterým se řídí okolní společnost a instituce, v nichž
se ženy pohybují.201 Pravidelná menstruace, o níž dívky často mluví tak, že „šlape jako
hodinky“, navíc může být nejen indikátorem zdraví, ale také „patentem na odpočinek“
v okolní hektické linearitě.202

Na pomezí – domácí intimita
V mém pracovním rozdělení „mého těla“ a „těla pro druhé“ zaujímá domácí intimita
hraniční pozici.203 Rodina je na jednu stranu základním podhoubím vztahu k sobě, na
201

E. Martin, Woman in the Body, s. 198.
Lucie: „že to mám jak hodinky“ (I, 395), Maruška: „mně to šlo jak hodinky“(IV, 715), Míša: „tohlento v tý
ženě tiká“ (V, 799). Tato metaforika však může být ambivalentní v tom smyslu, že pracuje s odcizující
představou těla jako stroje: „funguju“ (II, 390), „aby to rozjel“ (I, 385), „se to nahodilo“ (I, 300).
Lucie: „tak mi to dává … takovej jako … patent na to, že … já si prostě fakt taky do tý postele jako lehnu“
(I, 820-821)
203
Podobně je tomu s hormonální antikoncepcí, která odráží vztah mezi sexuálními partnery. Mě však zajímala
z hlediska manipulace s vlastním tělem.
202
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druhou stranu je prvním publikem, které svými pohledy a komentáři reaguje na dívčí
vzhled.
Domov bývá prvním intimním prostorem, v němž se dívky pohybují, a každá rodina
vyznává jiný „kodex intimity“. (Předpokládám přitom, že tento kodex se mohl projevit
také ochotou dívek mluvit při výzkumu o menstruaci.) Zatímco někde je nahota součástí
běžného provozu domácnosti, jinde jde o více či méně zapovězenou oblast.204 Matky
odmala záměrně i vlastním příkladem učí dcery, jak pečovat o své tělo, v pubertě se však
nároky na péči zvyšují s tím, jak se tělo sexualizuje. Sem patří důraz na menstruační
hygienu i proměna oblékání.
Během dospívání dívky přebírají péči o sebe do vlastních rukou a často mluví o těle hovoří
z pozice moci / bezmoci. Cílem je mít tělo pod kontrolou („bejt pánem svýho těla“)205, což se
vždy nedaří. Na poli rodiny se tak zároveň ustavuje mocenský vztah mezi sebeovládáním a
ovládání druhými. Hygiena z tohoto pohledu znamená víc než jen soubor návyků – je také
prostorem vlastní autonomie.

O rodinné intimitě ostatně víme už z menstruačních příběhů. Respondentky často
v souvislosti s menstruací mluvily samy od sebe právě o domácím pojetí intimity a studu:
„je fakt, že třeba my jsme se s našima nikdy … jakoby před sebou nikdy se nestyděli jako
nahatý“ (II, 609-610).
respondentka
I
Lucie
II Beáta
III Dorka
IV Maruška
V Míša
VI Vendula
VII Marika
VIII Agáta
IX Inga
X Anna

domácí intimita a stud
nikdy jsme se nestyděli nahatý (609-610)
niekedy chodím aj nahá po bytě (115-117)
mamka běhala doma v kalhotkách (203-204)
otec běhal doma ve slipech a matka nahoře bez (152-156)
- (styděla se být před někým nahá)
-

intimní komunikace
matka nás v tom ženství nepodpořila
+
maminka měla sama problémy s tělem
+
maminka si intimní témata štosovala
otevřenost
nesdělná maminka

Souvisí tedy tělesný stud se studem v intimní komunikaci? Přestože se zdá se, že je zde určitá vazba,
nejde o přímou kauzalitu. Situace je složitější a není pravda, že tam kde se nestyděli, tam se například

204
205

Výrazný vztah k tělu tu představují nudismus a katolictví (Vendula, Maruška).
(IV, 77-78).
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o menstruaci otevřeně mluvilo, jak vidíme u Beáty a Venduly. Stojí přitom za pozornost, že obě dívky
jako důvod komunikačních obtíží uváděly, že na to jejich matka „ňák jako nebyla.“206
Dalším polem, na němž se vymezují hranice vlastní tělesnosti, je hygiena a nárok na vlastní
intimní prostor. I když vztahy s rodiči zůstávají blízké – „a fakt je ten, že prostě jsem měla k rodičům
dycky jako hodně těsnej vztah … i tim, že jsem byla jedináček […] a že jsme tam tak jako žili
natěsno“ – dívky potřebují vlastní soukromí.207 Maruška vykládá o snaze nepouštět si rodiče k tělu,
Dorka o skrývání antikoncepce.
M: … že jsem se třeba strašně jako brzo … mm … jakoby odmítala nechat … nechávat mejt … nebo
že jsem se třeba začala zamykat v koupelně … že mi jako vadilo, že … mi jako vlastně lezou do mýho
intimního prostoru … třeba ty rodiče … (IV, 135-137)
D: … takže som to mosela brať tájne … som to mosela mať skryté … a my doma nemáme vôbec také …
nejaké také privátne zóny … takže mama mi vpálí kedykoľvek do izby … (III, 268-269)
Sem patří i „oblíbená“ součást menstruační etikety, ruční přepírání špinavého prádla, které bylo před příchodem kvalitnějších vložek běžnou
součástí dívčího dospívání.208 Právě tato činnost se může stát prostorem rezistence vůči zavedeným rodinným praktikám, jak ukazuje
Maruščino prosazení vložek s křidélky. Máčení ve studené vodě a prát nebylo příjemné, ale znamenalo, že se o sebe dokážu postarat.

M: … nó a … já jsem ty vložky nezvládala, no … já si myslim, že … jak jsem byla ještě jako malá,
tak že na mě prostě nebyly … a … neustále … se mi jako muchlaly … asi byly jako na ňákou větší
ženu dělanou … vůbec to lepidlo ňák nelepilo, takže … se vždycky ve škole se mi ta vložka tak ňák
divně jako překroutila … úplně se mi jako vobrátila naruby a … já jsem pak jako měla pořád fleky na
kalhotech, takže … vždycky, takovej klasickej zážitek … jsem přišla ze školy domů a začla jsem drbat
kalhoty, jo …
K: … a to sis prala taky sama?
M: … jo … no a … máma se ňák celou dobu tvářila tak ňák jako neutrálně … jakoby že vo tom
věděla, že si takhle peru ty kalhoty, ale … nic mi k tomu neřekla … já jsem si pak ňák strašně jakoby
vydupala ty lepší vložky třeba, který měly křidýlka … a to vopravdu jsem teda musela jako … jako
ňák … hodně zapracovat … aby je máma začala kupovat … jí to připadalo jako strašná rozmařilost …
(smích) … (IV, 568-579)

Nastává čas, abychom se přesunuli z koupelny do obýváku a dále do světa. Zmiňovala jsem se o tom,
že rodina je první publikum, které hodnotí dívčí vzhled. Oblečení, skrývající nebo odhalující tělo, je
další součástí boje za vlastní nezávislost. Ve vyprávěních se často objevovaly matky udávají hranice
vyzývavosti – typický je výrok Maruščiny maminky „Je to dobrý, ale seš v tom moc natřísklá!“ – a
komentáře mužských členů rodiny.209 Dívky však postupně ztrácely důvěru v rodinné názory: „rodiče
ty sou ti úplně na nic, protože těm nevěříš ani slovo slovo … že jo, pokud jde o estetické otázky.“210
L: … ale ona (matka) jakoby i teď, když jsem dospělá … tak se mně snaží … dávat hranice, co se týče
… jako já to řeknu asi dvěma slovama … sexy oblečení ... abych moc nepůsobila jako vyzývavě a tak
… (I, 687-693)
M: … a vim, že jenom jednou mně (bratr) něco naznačil, že mě to naštvalo … co se týče jako vzhledu …
když byla ňáká soutěž Miss, nebo co … a von to ňák komentoval, že už bych taky měla takhle se jako

206

(VI, 111) a (II, 317).
(II, 669-673), (II, 644-646).
208
Srv. (VI, 88-91), (X, 306-318) a též kapitolu První menstruace 1989-1995.
209
(IV, 600)
210
(X, 953-954)
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snažit vypadat, nebo co … že jsem moc jako … muž, mužat … něco takovýho, no … vim, že mě to
stimulovalo, že jsem začala jako cvičit … nebo paradoxně spíš jako … jako že jsem začala posilovat, ne …
(VII, 1238-1243)

Tělo pro druhé – sebehodnocení a mužský ohlas
Vztah já-druhý je třeba chápat jako komplementární role, z nichž žádnou
nelze hrát, pokud není ve hře i ona druhá: mužskost implikuje ženskost atd.
Tělesnost je zrcadlový fenomén a zrcadlo je prodloužením mého vztahu k mému tělu.
… i nepatrný náznak v chování druhého je s to aktivovat nebezpečí viditelnosti.
Např. žena cítí, že někdo touží po jejím těle, a pozoruje ho na základě
nepostřehnutelných znaků a aniž by se sama dívala na ty, kdo ji pozorují. 211

Citáty z M. Merleau-Pontyho mají připomenout východisko mého výkladu a udat směr
dalších úvah. V úvodu této kapitoly jsem mluvila o tom, jak se vztah dospívajících dívek
k vlastnímu tělu utváří v rámci dynamiky vnitřních prožitků, k nimž patří menstruace se
svou bolestí a pravidelností, a vnějších tlaků, kam spadají komentáře a pohledy druhých.
V tomto smyslu je tělesnost zrcadlový jev, jak o tom mluví Merleau-Ponty. Já nevzniká
samo, ale ustavuje se ve vztahu k druhým. Rodinného prostředí už jsem se dotkla, nyní
bych se chtěla podívat, jak přijímání těla – které ženy zpočátku neměly příliš rády –
ovlivňuje cizí, především mužský ohlas.
Druhá zásadní otázka rozhovoru, tj. jestli „máš ráda svoje tělo dneska a jak to vypadalo
v tom dospívání“, dokumentuje to, čemu Sasser-Coen říká „bodily history“, tedy cosi jako
dějiny mého těla v daném časovém období (cca 12-27 let).212
Většina žen na ni odpověděla, že v pubertě sice své tělo
ráda neměla, ale postupně se s ním sžila: „přestože se
zdaleka neblížim tomu ideálu, tak mám svoje tělo ráda
a jsem na něj zvyklá.“213 Příběhy se pak točily hlavně
kolem viditelných znaků ženství, prsou a hýždí.214
S čím tedy byly respondentky nespokojeny, jakou roli
v tom hrál vnější (zejména mužský) ohlas a nakolik
211

M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, Praha: OIKOYMENH, 1998, s. 215, 249 a 238-239. Kurzíva KČ.
J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 9.
213
(IX, 173-174) a (IX, 202). Dále srv. Marika: „už jsem tak ňák na sebe zvyklá (úsměv)“ (VII, 907).
214
K prsům viz: „začaly jsme se tvarovat“ (I, 493), „začala jsem připomínat ženskou“ (II, 783), „neviem, kdy
narástly“ (III, 154-155), „neforemný oblečení“ (IV, 482), „ty moje kopečky“ (V, 620), „všichni pořád řešili ty
prsa“ (VI, 574), „nesnášim pohledy“ (VII, 805), „ani jsem nechtěla větší“ (VIII, 377-378), „vyrostly málo“, (IX,
750) „a už bych chtěla ty prsa taky“ (X, 667).
212
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souvisel jejich celkový postoj k tělu s menstruačními zkušenostmi?
Jednou z příčin nespokojenosti byly změny tělesných proporcí čili, jak je poeticky nazvala
Lucie, tvarování.215 Mariku naštvalo pubertální ztloustnutí více než samotná menstruace,
Anna si stěžovala na „nerozumné rozložení hmoty“ na zadku a stehnech a Agáta popisuje
formování těla takto: „nikdy jsem nebyla jako ňák vnadná a vždycky jsem byla spíš hubená, a
to se prostě s tim dospívánim začalo měnit až do tý podoby, že prostě […] nakonec jsem
v podstatě došla ňákého hruškovitého tvaru.“216
Proces tvarování jako významný mezník uvádí také Maruška, a to v přímém vztahu
k druhému pohlaví, když tvrdí, že byla kvůli neforemnému oblečení pro kluky nepřitažlivá
„šedá hmota“.217 Vytvarované tělo, nebo tělo-forma, je tedy další představou těla vedle
funkčního těla-stroje a inertního těla-hmoty, zmíněných v oddíle o hormonální antikoncepci,
a to představou v daném kontextu žádoucí.
Tvary vyvolávají mužské reakce a zejména ženská prsa „nejsou nikdy nevinná“218, jak o tom
svědčí následující Beátino podání.
B: … prostě jsem věděla, že se spoustě lidem … jako spoustě těch chlapů … že jako se jim líbim, jó …
že jako na mě koukaj prostě těmahletěma vočima, jo [… ] že prostě … se jim líbim jako holka prostě …
že se jim na mně líběj prostě ty holčičí, nebo ty ženský věci, tvary … (II, 793-819)

Křehkou hranici vyzývavosti si, poté co přestává být
hraničářem matka, hledá každá dívka sama. Jak říká Marika,
„rozhodně jsem se ráda líbila“, ale „nesnášim pohledy.“219
Feministické autorky jako Janet Lee vidí v mužském ohlasu
především nežádoucí zpředmětnění ženského těla a
zapomínají na to, že může být pro dívky také značným
povzbuzením „v tý době, kdy to člověk tak jako docela dost potřebuje … kdy je tak
jako zmítán pochybama“ a „neví to, dokud mu to někdo nezačne řikat.“220
Výsledky mého výzkumu potvrzují, že v Čechách 1. pol. devadesátých let 20. století
neexistoval jeden výrazný iniciační ženský rituál, a tak se dívčí dospívání rozpadá do série „silných
momentů“, podobně jako tomu bylo například v antickém Řecku, kde jedním z těchto okamžiků byly
taneční průvody, ve kterých se právě dívky učily internalizovat, tedy snést a přijmout mužský

215
(I, 493-496). V pubertě se netvaruje jen tělo, ale také povaha. V dochovaných popisech navažského ženského
iniciačního rituálu Kinaaldá starší ženy doslova hnětou dívčí tělo jako těsto. B. Lincoln, Emerging from Chrysalis –
Studies in Women Ritual Initiation, Cambridge: Harvard University Press, 1981, s. 20.
216
(VII, 926-933), (X, 938-939) a (VIII, 373-375), kurzíva KČ.
217
(IV, 481- 484) srv. též oddíl o hormonální antikoncepci.
218
J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 100.
219
Marika (VII, 796-805).
220
(X, 816-819 a 908-909), dále např. (VII, 1008-1009).
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pohled.221 Analogií antického chóru, bylo v našem prostředí korzování na chodbě o hlavní přestávce a
taneční.222
Ponechám stranou foucaultovský postřeh, že korzování na chodbě umožňuje dozor malého
počtu učitelů nad velkým počtem žáků, protože mě zajímají vztahy mezi žáky samotnými.223 Korzo je
oficiálním prostorem viditelnosti, porovnávání a oceňování. Množství pohledů přitom násobí možnost,
že bude odhaleno to, co mělo zůstat skryto.
M: … nesmí se teda nosit, že jo, to bílý oblečení … to jsem si ozkoušela sama … to je pro mě
vysloveně … jako doteďka zážitek, kterej si pamatuju … hrozně jako to ve mně zůstalo negativně …
kdy jsem … mi to takhle ňák uteklo a měla jsem bílou sukni … a že mě na to upozornil ňákej spolužák
při korzování v tom kole na chodbě na základce … a že to bylo jako hodně … hodně pro mě … trapný
… (V, 176-380)

Nejde jen o chlapecké oceňování dívek, ale také konkurenční porovnávání a
setkávání dívek různého věku, a to právě v období tělesných proměn.
K: … tak jako mladší holky jsme sledovaly ty starší … jak se … jak jako jim rostou ty prsa a připadaly
nám hrozně vošklivý … a řikaly jsme: no teda, jestli tohle nás čeká … no a pak samozřejmě jsme se
dostaly do tý role těch starších, ale … to si vzpomínám, že to korzování bylo docela jako … jako
srandovní, že právě ty lidi tam vlastně jako tak se očumovali navzájem …(V, 386-389)224

Mladší dívky tak mohou posoudit, co je čeká, a právě zde se může rodit nechuť
k dospívání a „hrdost“ na své dětské tělo, které ještě nemůže být, narozdíl od
vyvinutého těla starších spolužaček, terčem posměchu, jak o tom mluvila Dorka
s Marikou už v souvislosti s „odmítáním“ menstruace – „ako že mne sa nechcelo
byť tou ženou, takže som bola taká hrdá, že som to dostala neskoršie, ako keby to
bolo nejaké divné“, „trochu mě to zklamalo, že to přišlo, víš, že to tak fakt je …
myslim si, že když jsem byla malá … jako dítě … že jsem spíš jako nechtěla
dospívat … že jsem chtěla přeskočit tu fázi toho dospívání … a bejt už buď
dospělá, anebo zůstat dítě.“225 Zdá se tedy, že odmítání dospívání souvisí
s odmítáním viditelného znaku ženství (dorůstajících prsou) a zklamáním
z menstruace.226 Žádná jednoduchá rovnice však neexistuje, jak je vidět už na
221

B. Goff, Citizen Bacchae – Women Ritual Practice in Ancient Greece, Berkeley: University of California
Press, 2004, kap. „Ritual Management of Desire“, s. 77-159.
222
Srv. význam korza u Míšy (V, 376-391) a tanečních u Mariky a Agáty.
223
K dozoru nad žáky viz podkapitolu „Hierarchický dohled“ in: M. Foucault, Dohlížet a trestat, Praha:
Dauphin, 2000, s. 245-253.
224
Zde výjimečně cituji vlastní repliku, kterou jsem reagovala na téma korzo u Míšy.
225
Dorka (III, 515-523) viz též kapitola Očekávání, Marika (VII, 713-716).
226
K odmítání prsou dále Míša (V, 537-541). Zájemce o toto téma dále odkazuji na V. kapitolu „Ňadra
v psychologii − Vědomí těla“ in: M. Yalomová, Dějiny ňadra, Praha: Rybka Publishers, 1999, zejména s. 179-180.
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bolesti, tradičně uváděné jako další příznak špatně přijímaného ženství, s níž však
Marika přes nechuť k dospívání neměla problémy.

Taneční mají oproti korzování na chodbě mnohem erotičtější povahu. Především – a v tom je
jejich archaická slabost i síla – jsou ve světě, kde jsou „všichni voblečený stejně a po všech se vlastně
chtěj stejný věci“ a kde se žije na úrovni přátelství, oázou, kde je mužská a ženská sféra jasně
oddělena.227
A: … ale ty taneční, to bylo to … kde se to jako začalo … kde se to definitivně zlomilo … ty máš
sukničku, ty máš kalhoty … patříte tam a tam … a patříte k sobě … (VIII, 672-673)

Zdá se, že výraznější oddělení a „vypólování“ pohlaví vůči sobě podporuje přitažlivost („pokud žiješ
furt na úrovni bratrství, sesterství s holkama i s klukama, tak vlastně nikdy tu svojí ženskost moc
nepotřebuješ“) a zároveň se tu dívky mohou dostat ke starším chlapcům.228 Ti je často zajímají více
než vrstevníci – „malý ucha“ a „prďolové“ „se zrcátkama na botách, aby viděli holkám pod sukně“,
toužící po „třídních princeznách“ – neschopní ocenit jejich půvab.229 Dvě z dívek tu prožily první
lásku právě se staršími chlapci. Na oficiálním programu tanečních přitom tolik nezáleželo a často byl
jen záminkou k dalšímu pokračování v hospodě.230

227

Agáta (VIII, 668).
Agáta (VIII, 1440-1143).
229
Beáta (II, 774-781), Míša (V, 618), Vendula (VI, 268), Marika (VII, 306).
230
(VII, 250-252).
228
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Taneční a jeho „volenky“ pochopitelně zvyšují nároky na atraktivitu a veškeré „chyby“ jsou tu
hodnoceny o to hůře. Inga vypráví o rovnátkách v tanečních jako hlavním důvodu pubertální nenávisti
k vlastnímu tělu.231
I: … nenáviděla jsem se … úplně jsem se nenáviděla … a … bylo tam to, že jsem … měla hrozně
křivý zuby … a museli mi vytrhnout čtyři čtyřky … a dát mi rovnátka … a já jsem s těma rovnátkama
šla do tanečních (důraz) … takže to byla ta jako největší potupa na světě (procítěně) … kdy já jsem …
se cítila hrozně špatně … a … měla jsem pocit, jako že bych měla … chodit kanálama … protože …
jak na mě někdo vůbec může pohlédnout … (IX, 183-188)

Přestože mužské výroky mohou nechat jasné stopy na dívčím těle – Lucie nenosila
minisukně, protože jí partner řekl, že nemá hezký nohy, a Agáta se nechala ostříhat
mašinkou, protože jí partner řekl, že má úžasný oči232 – nic zřejmě nemůže překonat vnější
tlak komentářů, kterými ženy dokážou ztrpčit život někomu, koho nemají rády, nebo ho
považují za outsidera.
V: Anebo jsme stáli někde … ə … jako před třídou, čekali jsme … a ňáká prostě tam slepice zahlásila
jako že: Vendulo, jako s tvou velikostí jako už bys dávno měla nosit podprsenku … (napodobuje
dikci) … a všichni kluci jenom jako: Cože? … fakt jsem chtěla chodit kanálama … a furt jsem doma
jako … prostě to jako urgovala, ať jako mi koupěj podprsenku, nebo ať mi prostě daj deodorant, nebo
něco takovýho … a jako že si chci holit nohy … a matka to vždycky jako odbyla … že jsem … že
jsem dítě … a co chci … a jako ignorovala to, no … a já jsem se cejtila strašně … jako vyloučená …
(VI, 211-221)

Přestože Vendula si na cestě za „normovaným tělem“ svých spolužaček užila své, veškeré
komplexy hodila za hlavu s pravidelným sexem. Maruška pak mluví o tom, jak díky
chození s prvním partnerem skryté problémy, které s tělem měla „vylezly na povrch“.
M: … a pořád máš jako ňáký … jako emoce v sobě a ňáký pocity méněcennosti a tak … a … vlastně
dokud seš sama, tak se s tim zase až tak nemusíš střetávat … a ve chvíli, kdy najednou máš toho partnera,
tak … se před tim neschováš … tak on prostě na tebe ňák jako … (úsměv) … dotírá … a ty najednou úplně
jako … (bublá) … to, co máš s tim tělem za problém … tak to najednou vyleze na povrch a … nutí tě to
ňák na to reagovat, no […] ale vlastně mi to jako hodně pomohlo, když jsem byla v tom vztahu … (IV,
341-353)

Metafora výstupu na povrch se objevuje v tělesných historiích častěji: Míša vykládá, jak se
„vyloupla její potřeba těla“, když se osvobodila od rodinných povinností a mohla si
konečně prožít pubertu, Lucie pak, také v souvislosti s oblečením, mluví o tom, že se
vždycky cítila jako žena, ale až minulý rok něco „propuklo“, čímž má na mysli proces,
kterému sama říká „poženšťování“ a který znamená ráznou změnu vzhledu oproti dětské
image a zvýšenou péči o zevnějšek. Jakoby v tomto ohledu měl pravdu B. Lincoln, který
navrhoval nahradit Van Gennepovu představu přechodového rituálu u žen modelem
motýlího „vykluklení.“233 Nová identita se jaksi „dere na povrch“, aniž by dívka fyzicky
musela někam přecházet.

231

Rovnátka a brýle jako náprava tělesných vad viz Agáta (VIII, 581-605) a Inga (IX, 188-193).
(I, 696-700), (VIII, 920-922).
233
B. Lincoln, Emerging from Chrysalis – Studies in Women Ritual Initiation, s. 101.
232
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Nespokojenost s vlastním tělem nepramení výhradně z toho, že člověk neodpovídá
představám druhých, ale také z toho, že neodpovídá svým vlastním představám („vždycky
jsem chtěla bejt drobná blondýnka“, „vždycky jsem chtěla bejt kluk“). Snaha přiblížit se
vlastnímu ideálu se zřejmě spolupodílela na Míšině anorexii.
M: … potom … eště jsem viděla pořád tu mojí ségru, která je vopravdu hrozně štíhlounká … a … jako
to já jsem vždycky chtěla bejt … mít ty desky obrovský s těma výkresama, bejt ta blondýnka … aby
jako … malá drobná s vobrovskejma deskama … takhle jsem si sebe představovala (smích) … s tim
uměnim no … tak to se, že jo, nestalo … (smích) … tak aspoň ty desky jsem si koupila … (humor) …
no a potom teda … když mi bylo kolem těch šestnácti … tak možná tahle krize jako toho těla byla
asi nejhorší … prostě to mně to hrozně … hrozně vadilo … nejhorší … prostě to mně to hrozně …
hrozně vadilo … ale zároveň jsem byla jako zamilovaná … a … platonicky (smích) … a věděla jsem,
že … jako z tý druhý strany to ňákym způsobem funguje …

Anna s Agátou, u nichž byla v pubertě (13, 16 let) nejvýraznější snaha „bejt klukem“, které
si při menstruaci vytrpěly své a které cestu svého smiřování s ženskou rolí popisují
v intencích „kam jsem chtěla i nechtěla“ (prsa, oblečení), uváděly jako hlavní důvod své
„mužské“ identifikace 1) nevděčnost ženského postavení (pasivita, čekání, vězení, klec), 2)
absenci pozitivních ženských hrdinek, ať už v rodině, nebo v literatuře, kterou tehdy četly,
3) větší přitažlivost akční mužské role (horolezec, námořník).234
A: … vždycky mi přišlo mnohem jako … jako vděčnější … ty osudy těch kluků … že byly takový …
tak jako … tak jsem četla … všechny možný … cokoli člověk čet, tak tam byly mnohem zábavnější ty
kluci, že jo prostě … (X, 749-752)
A: … řeknu to asi takhle … aby byl člověk … já nevim, já to … možná, že je to blbost úplná, ale tak
… řikám to z voleje … jako že když máš bejt žena, potřebuješ k tomu ňákej mužskej protiklad
…… jako vod kterýho by ses jakoby od … ňákym způsobem lišila … jenomže protože já jsem se
vod těch mužů moc lišit nechtěla … protože se mi zdáli jako celkově … pro mě přitažlivější … protože
na jednu stranu holt ženská jsem … (VIII, 1321-1328)

Agátin spontánní závěr je myslím velice hluboký a nepotřebuje komentář – je třeba se
rozhodnout, jestli se s tím, co se nám líbí, ztotožnit, nebo se od toho odlišit. Odklon od
preference mužské role si Anna vysvětluje hormonálně, Agáta mluví o opuštění nostalgie
po své původní rodině a sklonu založit rodinu novou.235

234
235

Obsáhlé dialogy na téma viz Agáta (VIII, 1220-1487), Anna (X, 666-802).
(X, 800-802), (VIII, 1455).
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Jak tedy souvisí sebehodnocení s menstruační kariérou a vnějšími tlaky na tělo? Pozitivní
mužská odezva usnadňuje příjímání těla, ať už jde o zájem (Beáta, Marika, Anna), nebo o
rozkrytí problémů, které byly dosud skryty pod povrchem (Maruška). Jako prostory
viditelnosti, kde se zájem projevuje, bylo uváděno školní korzo a taneční. Zatímco na
korzu zároveň dívky hodnotí těla svých starších spolužaček a mohou pocítit nechuť
k dospívání, taneční jsou archaickou doménou, kde dochází k výraznému oddělení mužské
a ženské sféry i k jejich přitahování. Hodnocení vlastního těla mohou dále ovlivnit kruté
komentáře, které si dívky uštědřují mezi sebou a které vedou ke snaze o „ideální tělo.“
Nespokojenost s vlastním tělem může být konečně dána i tím, že dívky nedostačují
vlastnímu ideálu, ale zdá se, že tento ideál opět čerpají z okolního světa.

Bilance – socializace menstruace
Jednou z linií, kterou sledoval předchozí výklad, byl proces socializace menstruace. Ráda
bych na závěr uvedla celková shrnutí jednotlivých aspektů, kterým jsem se věnovala
(bolesti, pravidelnost, reprodukční význam menstruace), v podání respondentek.
B: … nó, hodnotila bych to tak, že ze začátku jsem to jako snášela fakt špatně … postupem času jsem
si na to zvykla … že to tak ňák jako teda patří k životu a nemá cenu pokaždý se nad tim rozplakat … a
… pak ňák jako se teda vyřešil i ten problém prostě s těma bolestma a tak … takže to byl teda další
pozitivní krok … a pak už jsem to jako neřešila vůbec … pak už prostě tak to jako přišlo … nó tak jako
dobrý … jsem si to vodbyla … jako víc jsem to prostě neřešila … a nebylo to ňák jako pro mě předmět
… vo čem bych jako uvažovala … a to ani ne v tom smyslu, že bych si nad tim jako řikala … nebo ňák
si jako nad tim vychvalovala svojí ženskost, nebo něco takovýho […] nó a tak postupem věku … jako
… tak jako to pro mě začíná bejt biologicky důležitý (úsměv) … (II, 869-887)
M: … eště mě jenom napadá, že … že jsem teďka … byla jako … že já to třeba beru, že mě to celej
život tak ňák jako obtěžuje, ale přitom zároveň vim, že … když jako to … přestanu mít teda … když
to přijde do ňáký tý pauzy … že mě to bude hrozně mrzet … jako že si myslim, že to fakt dělá ženu
ženou … ta potenciální možnost jako tý rodiny … že to je fakt důležitý […] jako nejde, že jo, o ty
měsíční radovánky, ale spíš vo … ne jako, že jo, ne vo tu menstruaci přímo … ale to, že … patří
k tomu ňáká ta náladovost … a všechno to s tim tak souvisí … tohlento … mít ty děti asi je taky jako
důležitý … to znamená, že žena jako je i ňák atraktivní pro ty muže … jako prostě ty samečci, že jo, to
vycejtěj … a ve chvíli, kdy to teda přestane mít … tak jako si myslim, že to snad každá žena musí
cejtit jako zlom … a teď už jsem teda jenom babička … teď už jako nejsem žena … takhle mi to ňák
příde … (V, 821-837)

Bilance – příběh dospívání
Přestože tato kapitola nebyla uspořádána podle chronologického klíče tak jako
analýza menstruační zkušenosti, časové uspořádání si tu stejně našlo svoji cestu, od
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ustálení menstruačního cyklu po zájem mužů a začátek sexuálního života. Jakoby se
tomuto řádu událostí, kterému zhruba odpovídala i struktura rozhovoru, nedalo
vyhnout. Jedna věc však ještě chybí – dospívání by mělo končit dospělostí.236
Dospívání je proces a jakákoli snaha o jeho zachycení zároveň znamená jeho
umrtvení.237 V předchozím výkladu jsem se pokusila o jeho pracovní fixaci pomocí
součinnosti vnitřních a vnějších prožitků, těla jako subjektu a objektu zároveň.
Tento systém sice zachytil některé „zlomové body“ dospívání, ale řada mu jich
unikla proto, že nepatřila do ideálně-typického příběhu této diplomové práce.
Menstruace, na níž jsem se soustředila, totiž v dospívání nemusí hrát zvlášť
výjimečnou roli.
K hlavním zápletkám příběhů o dospívání ve skutečnosti patřilo pohlavní
zneužití238 a překonání odporu k sexu (Inga), rozpory mezi rodiči, zpochybnění
jejich autority a hledání vlastní cesty (Maruška), nebo průnik od nudných vrstevníků
mezi starší (Agáta a Marika). Jen výjimečně bylo hlavním tématem „poženšťování“,
a to proto, že bylo v době rozhovoru pociťováno jako aktuální (Lucie).
Z biologického,

lékařského,

nebo

fyzicko-antropologického

pohledu

však

menarche zůstává hlavním měřítkem biologické dospělosti (biological marker). Jak
spolu ale souvisí biologická a sociální, případně psychická dospělost?
V: … já jsem byla jako zralá jako fyzicky a psychicky, ale emocionálně vůbec … (VI, 448-449)
L: […] v některejch věcech jsem byla strašně vopožděná než některý holky jako jo ... třeba jako ...
(smích) ... jako s citově nebo emočně jakoby ňákou vyzrálostí já jsem si to musela jakoby nahnat až
třeba ... až třeba ... až potom v dospělosti ... (I, 431-464)

Ukazuje se, že biologická zralost neznamená nutně citovou zralost. Dívky velmi často
mluví o tom, že byly „opožděné“, případně „předčasně vyspělé“. Jakoby tu chyběl jakýsi
ideální souběh tělesného a duševního vývoje: „takový to pubertální období, kdy se to
myslim ňák rovnoměrně má sladit, tak se nestalo.“239 Tento problém je akutní zejména u
dívek, které si stěžovaly na to, že vlastně žádnou pubertu neměly – buď jako důsledek
plnění rodinných povinností, nebo tvrdé discipliny ve volnočasových aktivitách – a prožily
ji později, tedy po dvacítce.240
236

Stále se pohybuji v úzce vymezené tělesné rovině, na níž se soustředily rozhovory.
Viz úvahu „Odkvetlá akácie“ in: S. Komárek, Sto esejů o přírodě a společnosti, Praha: Vesmír, 1995, s. 251.
238
Pohlavní zneužití zde chápu ve smyslu definice § 242 Trestního zákona: „Kdo vykoná soulož s osobou mladší
15 let nebo kdo takové osoby jiným způsobem pohlavně zneužije.“ Dostupné na «http://www.zakonycr.cz»
[přístup 21.7.2007]
239
(V, 773-774).
240
K tomu srv. Míšin příběh (V, 766-775) v kapitole Metodologie a etika výzkumu.
237
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V: … jako že vlastně já jsem neměla jako dětství pořádně … tim … jako vod těch dvanácti … a
neměla jsem pubertu … (VI, 760-761)
V: … tu pubertu jsem prožívala až vod těch dvaceti vejš … těch prvních … já nevim … další třeba
čtyry roky … jako že jsem jako dost řádila a … vlastně to, co se jako dělá, já nevim, v šestnácti
sedmnácti … tak já jsem dělala jako se zpožděnim … (VI, 723-725)

Považují se tedy dívky za dospělé a jak potom definují dospělost? Anna mluví o „definitivní
dospělosti“ v souvislosti s hormonální antikoncepcí a převzetím odpovědnosti za vlastní tělo.
Absolutní kontrola je však iluzorní, protože nemá v moci „vedlejší příznaky“.
A: … to nastalo až vopravdu potom jako s tou definitivní dospělostí … (úsměv) … když člověk tak
jako už si myslí, že už to umí a teď … na něj přídou všechny tydlety vedlejší příznaky … (X, 530-532)

Pro Beátu přichází „plná dospělost“ s příchodem studu: „je fakt, že třeba my jsme se s našima nikdy
… jakoby před sebou nikdy se nestyděli jako nahatý […] to prostě … přišlo až jakoby … s tou jakoby
… plnou dospělostí.“241 A pro Vendulu dospělost znamená „chovat se tak, jak já chci, žít život tak,
jak já chci … bejt kreativní, přemejšlet sama a tak.“242 Ve případech, kde menstruace nehrála roli, pak
dospělost nastupuje s překonáním dominantního problému, tedy „když jsem se v 21 s někym vyspala“
(Inga), když jsem se „ve 12 vodsekla vod rodičů … a uvědomila jsem si ňák jako víc, že musim jít
svojí cestou … a že třeba to, co mi ty rodiče řikaj, že taky jako můžou bejt jako blbosti“ (Maruška),
nebo když Agáta vyrazila na výpravu starších členů oddílu.
A: … a to bylo jako rozrazení těch dveří těch jako … tý dospělosti … jako že to jsme udělaly něco …
že jsme se k někomu přiřadily … jakoby svobodně a samostatně … a to bylo hrozně dobrý … (VIII,
693-695)

Přestože udávaný věk je různý, dospívání se ukazuje jako „dlouhodobej a složitej proces“, který
končí poměrně nedávno: „prostě jsem jako dospěla prostě až teď za ten rok poslední,“ říká Lucie v 27
letech.243 Upozorňuje tak na větší téma západní kultury, kterým je prodloužené dospívání, způsobené
tím, že „zatímco věk první menstruace v západních v průmyslových společnostech postupně klesá, věk
prvního sňatku se naopak stále zvyšuje.“244 Tím tedy končí příběh menstruace jako více či méně
důležité součásti dospívání a mohu přikročit k historické kapitole a závěrečnému shrnutí.

241

(II, 609-620).
(VI, 766-768).
243
(I, 743).
244
R. Grimes, Deeply Into the Bone: Re-Inventing Rites of Passage, s. 108.
242
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M: … a shodou náhod bylo 17. listopadu ´89 … (smích) … a právě že jsem tam nemohla jít …
K: (smích)
M: … tak mě tam nemohl ten tank jako natlačit do tý školy, jak se to stalo těm jinejm spolužákům … a já
jsem to pak viděla v televizi … (smích) … a vod bráchy, kterej … se tam nechal … mydlit a vodrbat …
tak jsem jako slyšela, jak to tam probíhalo … a … a najednou jsem to dostala … tak mi přišlo, že krvácim
za ten národ … a tak vod tý doby … (smích) … já si to pamatuju teda nadosmrti … (V, 70-76)

Některé fenomény jsem při výzkumu sledovala vědomě, jiné „vyplavil“ materiál jaksi sám od
sebe. Patří mezi ně především historický rámec zkoumaných událostí.245 Tak se ukázalo, že
dívky, s nimiž jsem mluvila, vstupovaly do puberty shodou okolností v letech 1989-1995.
Průnik malých a velkých dějin však nebyl vždy tak zjevný jako ve výše uvedeném Míšině
příběhu.
V jednotlivých vyprávěních se sice objevují dobové reálie (výjezdy na Západ, zavedení
osmiletých gymnázií, vytížení rodičů-podnikatelů), ale skutečný zlom pro mě nastal ve chvíli,
kdy jsem si uvědomila, že příběhy starších dívek (nar. 1975-1979) se od příběhů mladších
dívek (nar. 1981-1983) poměrně výrazně liší.
Důvodem odlišného dospívání byla proměna celkové společenské a ekonomické situace a
s ní nové nároky na dospívající dívky. Zásadními změnami byly, jak jsem uvedla již
v metodologické části, především:
I.

Dostupnost dámských hygienických potřeb a rozšíření jejich sortimentu.

II.

Lepší informovanost. Časopis Bravo a „zveřejnění“ menstruace prostřednictvím reklamy.

To jsou fakta. Ale co se vlastně změnilo? Jak materiální a informační změny ovlivnily individuální menstruační dějiny a dívčí dospívání?

245

Tato koincidence mne potěšila zejména proto, že jsem se mohla inspirovat studií Faye Ginsburgové Contested
Lives, v níž autorka přesvědčivě spojuje mikro a makrohistorický pohled. Viz F. Ginsburg, Contested Lives –
The Abortion Debate in an American Community. Berkeley: University of California Press, 1998.
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I. Materiální revoluce
Konec osmdesátých let se vyznačoval nedostatky i v oblasti základní hygieny. 246
Nebyl toaletní papír, ani dámské vložky. Odpor se v tomto případě projevoval
jednak verbálně:
Prodejna DROGERIE náměstí:
paní Marie: prosím dva balíčky dámských vložek
vedoucí: nejsou, ptejte se příští měsíc
Za měsíc vedoucí: paní Marie, schovala jsem pro Vás dámské vložky
paní M.: díky, již je nepotřebuji, raději jsem přišla do jiného stavu.247

Nespokojenost žen se ale manifestovala, jak už bylo zmíněno výše, také protestním
pochodem pod heslem „Chceme vložky mezi nožky“, který uskutečnily 7.11.1988
v Praze ženy z okruhu disentu.
To, že by vložky vůbec nebyly, už žádná z mých respondentek nepamatuje.
Anna od své babičky znala archaické menstruační pásy: „takový jako hadrový
sajrajty, mělo to … babička řikala, že to bylo naprosto odporný, že to mělo … že
k tomu byl ňákej pás … a že to mělo knoflíčky … a že se to přichytilo,“248 u Dorky
se doma používala vata. Nejčastěji však dívky s odporem mluvily o
„předlistopadových“ výrobcích z Veverské Bítýšky.249
A: … úplně nejhroznější zážitek byl, když jsem viděla takový ty máminy, eště předpotopní věci … že
to byla taková ta hnusná síťka a v tom ňáká ta vata … (VIII, 1013-1014)
M: A jako ten … jestli chceš to úplně jako naturalisticky vědět ty věci … tak to si taky pamatuju …
(úsměv) … protože už vlastně vod dětství, že jo, maminka ňák neschovávala ty vložky … a nechávala
to … to byly eště ty tampóny, nebo ty vaty, že jo, omotaný nití … bezvadný lodě (ironie) a … takže
jako jsem věděla, že k něčemu to je, jo … a teď najednou přišla ta chvíle, kdy … ještě že jo takový
jako dětský tělo … že pro mě přijela ta loď … (smích) … a bylo jasný, že už se toho jako člověk nikdy
nezbaví … (smích) … (V, 77-74)

Hlavní výhradou proti starému typu vložek bylo to, že byly velké, špatně se s nimi
manipulovalo a nedaly se skrýt, nedržely na místě, a tak často docházelo k ponižujícímu
zašpinění šatů, které se pak musely ručně přepírat.

246

Muži mohou tuto pasáž přeskočit.
Anekdota ze stránek města Chrást v pardubickém kraji. Viz «http://www.mestochrast.cz/hatemy/ohlasy/cho1103.htm» [přístup 13.4.2007]
248
(X, 275-277).
249
(I, 116-120), (II, 494-510).
247
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Příchod jednotlivě balených vložek s křidélky a tampónů vítala všechna děvčata s nadšením.
Funkční stabilní vložky s křidélky omezily špinění a strach ze skvrn. Další výhodou byla jejich malá
velikost, díky níž se lépe skryjí, což platí i o tampónech. Celkově tedy došlo k žádoucímu
zneviditelnění menstruace.
A: … a to tehdy … to bylo na gymplu, že jo, když začly takový ty reklamy na vložky s křidélky … a dělaly
se na to vtipy … a tak … na s křidélky byl taky ňákej vtip … ale to vim, že byla dost … dost výrazná
úleva … když ten člověk se … se odhodlal a zaexperimentoval … a podlehl reklamě … (X, 262265)
K: … jo … ə… vzpomínáš si … potom … třeba na to, jak se ty vložky … jako změnily? … že potom
už byly s křidýlkama […]
M: … jó jo … to je dobrý … (smích) … nó, to si pamatuju, jak se to změnilo … á … ale jako nebyla
jsem ten … průbojnej, kterej kupuje hned ty první jako křídla, co vidí letět … ale … ale … mm
… (přemýšlí) … vždycky to chvilku trvalo a naopak mě do toho zasvěcovala … ségra … A. … takže
ta naopak měla vždycky první … vložky s křidýlkama a nemohla si to vynachválit … a … že je to
skvělý a bezvadný … takže už jsem na to potom … vona ve svejch patnácti a já ve svejch téměř
třiceti250 letech přešly taky … (smích) … (V, 318-325)

Výraznou změnou byl také způsob prodeje drogistického zboží. Velké samoobsluhy nákup vložek
anonymizovaly, čímž omezily komunikaci na tabuizované téma.
A: … tam byl vlastně ten krátkej bod toho před … před tim listopadem … když tam vlastně bylo
tohlencto úplný tabu … takový to … vo tom se nemluvilo, nic (expresivně) … takže jako třeba pro mě
jít si koupit vložky do drogérie a říct to slovo … že bych teda chtěla ňáký vložky (tiše, napodobuje
dívčí dikci) … tak jako bylo úplně děsný …
[…]
K: … a to mluvíš prostě vo svý osobní zkušenosti?
A: … ano … to je moje …
K: … ty si někdy byla v tý starý sámošce a chtěla si vložky … nebo ne?
A: … jsem byla přesně v drogérii u Kulaťáku na Dejvický … a úplně jsem si takhle vypočítávala, jestli
ten jedinej kluk v tý drogérii odejde dřív, než já přídu na řadu … abych to nemusela řikat před nim …
protože se mi hrozně nechtělo … (VIII, 1019-1034)

Prosazení tampónů bylo umožněno velkou reklamní kampaní v časopisech pro dospívající
jako bylo například Bravo i reklamními nábory přímo v dívčích třídách. Matky tampóny
nepoužívaly a dívkám je ani nedoporučovaly. Iniciace pak probíhala za dramatických
podmínek opět mezi vrstevníky. Nejčastější záminkou přitom byl sport, hlavně letní plavání.
B: … nó jasně, nó … no s tampónama bylo vtipný, že posléze jsem to učila svojí kamarádku …
(úsměv) … to bylo právě v létě … shodou okolností prostě jsme jeli na vodu … no a kamarádka prostě
jak na potvoru teda to dostala … no a neuměla používat tampóny … a vona je ani snad neměla …
takže jsme musely ňák jako je jít koupit … a pak jsme byly na záchodě a to bylo v kempu prostě …
dovedeš si tam představit ty záchody … a vůbec jako ta hygiena … no a tak tam byly záchody takový
jenom ty kóje vlastně … takže já jsem byla jako na jednom a vona byla na tom druhym … a já jsem jí

250

Míša chce zřejmě říct dvaceti. Sestra je o čtyři roky mladší.
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jako přes tu zeď instruovala … (smích) … jak má použít tampón … takže to je taková vtipnější
historka … (smích) … (II, 542-557)

Po listopadové revoluci v roce 1989 se zlepšila dostupnost hygienického zboží, rozšířil se jeho
sortiment, změnil se způsob prodeje. Téma menstruace se zveřejnilo díky reklamě, která také umožnila
průnik nových výrobků, jako byly tampóny, proti nimž existovaly zejména ze začátku předsudky
v mateřské generaci.

II. Informační revoluce
Vzhledem k rozsahu a intencím této práce se bohužel nemohu podrobně zabývat rozborem
reklamního jazyka. Proto uvedu jen jednu reakci, která snad dostatečně vystihuje
polistopadovou změnu v ženském vnímání menstruace. Z nedostupných, podpultových,
tabuizovaných vložek se stává veřejné zboží jako každé jiné.
A: … tak najednou se to změnilo … byla to věc veřejná, byla to věc reklamy … tim pádem se to
jakoby vodtabuizovalo … přestalo to bejt ňák ostudný … začalo to bejt normální stejně jako
jogurty, kartáčky na zuby nebo něco takovýho … (VIII, 1025-1028)

Se zákazem cenzury se objevily časopisy pro „náctileté“, které svým čtenářkám pomáhaly
vytvářet určitý ideální obraz těla a ovlivňovaly jejich pohled na vlastní sexualitu. Přestože
hlavním zdrojem zůstávala i nadále ústní tradice mezi vrstevníky doplněná kanonickou
knihou Děvčátka, na slovíčko, všechny čtyři respondentky narozené v letech 1981-1983 a
vstupující do puberty v letech 1993-1995 vzpomínají na četbu časopisu Bravo.
V případě Beáty šlo o přechodnou zábavu, u Marušky se jednalo o protiváhu
křesťanského pojetí sexuality.
Myslím si, že časopisy typu Bravo, Dívka apod. v mém dospívání nehrály významnou roli, četla jsem
je jen krátce a jen proto, že je četli ostatní. Moc dlouho mi to nevydrželo, nějak jsem na to nebyla ...
Občas Bravo, a pak ta Dívka nebo jak se to jmenovalo... (II, emailová korespondence 2.5.2007)
M: … já jsem se přes tu kamarádku dostávala k různejm Bravíčkům … takže tam jsem jako zjišťovala …
kde jako … jak ten život dovopravdy vypadá … (smích) … a jak prostě ty … Jana, 15 let se svým přítelem,
16 let, si to rozdávaj strašně … (IV, 615-618)
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Časopis měl vliv na vnímání sexu jako něčeho zcela běžného a panenství jako něčeho nežádoucího.
V osobním příběhu se zpětně setkáváme s určitou lítostí nad urychleným startem pohlavního života,
který ovšem statistiky monitorující změny sexuální chování v devadesátých letech nepotvrzují.251
K: … myslíš, že to na tebe mělo ňákej vliv? (úsměv, zlehčení)
M: … (přemýšlí) … no myslim si, že jo … myslim si, že právě ten … že jak je tam ten sex předkládanej jako
něco strašně … běžnýho a normálního … že možná mě to … naopak stimulovalo k tomu, abych třeba
začala … (uvažuje) … jako že jsem hele člověče možná měla i takovej ten pocit, že bych to chtěla mít za
sebou … začít brzo … abych nebyla ňáká, víš co … začít pozdě … ale zrovna … jako paradoxně … může
… před … že jsem to řešila s kamarádkama a třeba jedna strana mi řikala: jo, udělej to teď … a druhá
strana mi řikala: ne, eště počkej … a že kdybych si jako mohla eště vybrat znova … tak bych teda klidně
počkala …
K: … jako že si to panenství vnímala jako ňákou přítěž?
M: … trochu … a možná díky těm časopisům …
[…]
M: … vono se to předloží jako něco absolutně normálního … v Tenkrát poprvé … jeli jsme tamhle v poli
prostě … a teď to tam je hrozně naturalisticky …
[…]
M: … né, myslim si že jo … že ňákej vliv to má tadyten časopis … a nevim, jestli úplně dobrej … dozvíš
se o věcech, o kerejch se třeba tolik nemluví, ale …
K: … hlavně že se vo nich dozvíš asi docela brzo totiž …
M: … a … a tak to je taky dobře … jako určitě dneska to je dobře, ale … taková ňáká ta jako … jako
kdyby byl člověk věřící, tak myslim, že to je určitě špatně … eště kdyby si měla takovejhle ňákej jako …
takovouhle ňákou morálku nad sebou … a já jsem třeba věřící tak jako … u nás v rodině nejsou moc věřící
… ale třeba babička byla a … tak možná jsem věřící víc než mí rodiče, dejme tomu jo … a myslim si, že
jako taková ňáká ta posvátnost, bych to vyloženě zaklepala (klepe na dřevo) … neřikám, že bych jako čekala
do … svatby, ale … že tu posvátnost mi možná jako fakt ty časopisy … ne ty časopisy … ale víš
všechno (naléhavě) … to co, jak to máš kolem sebe … a teď vo tom všichni jako mluvěj … tak myslim si,
že … to trochu vzalo, no … (VII, 1049-1110)

Bravo mohlo sloužit také jako stálý konzultant v otázkách proměňujícího se těla.
Tak ho používala Vendula, která doma nemohla o tématu mluvit.252
V: … s nohama to bylo blbý … protože já jsem nevěděla, co s nima mám pořádně dělat … tak jsem si
četla Bravíčko […] (smích) … a tam bylo … jako jak se holí … normálně žiletkou … (VI, 225-228)
V: … nó, hlavně jsem to řešila furt … furt jako s kámoškama … a furt jsem taky studovala to Bravíčko a …
a Dívka … Dívku jsem pořád četla … to jsme … to jsme se na to vrhaly, vždycky když to vyšlo, tak už jsme
stály frontu prostě před stánkem […] takže … takže to … já jsem to fakt měla jako načtený všechno
z časopisů … já jsem byla úplnej teoretik […] víš jako prostě … jak jsme jako vo tom neměli žádnou
251

P. Weiss, J. Zvěřina, Sexuální chování v ČR – situace a trendy, Praha: Portál, 2001, s. 37-38. Výzkum
probíhal v roce 1993 a 1998.
252
Dále (VI, 500-501).
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komunikaci … jako doma … tak já jsem si to všechno studovala … i jako v těch … v těch prostě
časopisech, jo a … a … (přemýšlí) … nó … vlastně asi jako … jako že jsem měla dost jako pokřivený
názory jako … na začátku …
K: … jako …
V: … jako třeba, že jsem si myslela, že jako musim bejt vyholená …
K: … protože to psali v Bravíčku?
V: … né … protože prostě na všech fotkách jsou ty ženský vyholený … anebo maj tam ňákej proužek …
takže až jako já budu mít jako styk, tak prostě musim bejt jako vyholená … že prostě … jako bez toho jako
né …
[…]
V: (smích)… víš, že přeci jenom v tom … v tom Bravíčku vždycky došli až jako do ňákýho … mm .…
(přemýšlí) … do ňákýho stádia … a pak už to dál jako nerozepisovali, co se děje, jo … to tam vždycky bylo
„Tenkrát poprvé“, což byla moje nejoblíbenější rubrika … (smích) … a tam takový ty pasáže „a pak do mě
vniknul“ … ale pak vždycky … „a pak do mě vniknul“ … a pak už nebylo nic … a já jsem si řikala: tak
sakra … (smích) … takže … jsem měla jako dost takový jako pokřivený představy, no … (328-373)

Jak je snad z ukázek dostatečně patrné, ačkoli mi dívky uváděly Bravíčka coby zdroj informací o
menstruaci, vyprávěly pak většinou o sexu.
Časopis ovšem menstruační potíže řešil, jak už jsem zmínila v kapitole Očekávání, a to
formou odpovědí na dopisy čtenářek v rubrice Láska, sex a něžnosti. Pro představu, jaké problémy
dospívající dívky trápily, stačí uvést pár titulků: „Jak se zbavit měsíčků? Koupání při měsíčkách,
Máma je proti tamponům, Menstruační kalendář, Jak dlouho trvá menstruace? Přijde první menstruace
v noci? Jak to probíhá u gynekologa?“253
Přestože dívky tuto rubriku četly, když došlo na lámání chleba, jejich teoretické znalosti jim byly
jaksi k ničemu, jak je vidět na Vendulině návštěvě gynekologa.254
V: … a já jsem z toho měla teda hroznou jako schízu … jako co to bude … jéžišmarjá … do mě budou
strkat to železo …
K: (smích) … si byla připravená z Bravíčka …
V: … no právě že jsem nebyla … nó, ale nikdo mi neřek … jak to jako doopravdy jako probíhá … (VI, 803-806)

Jakoby zde lepší informovanost nijak nepomohla. Přestože informace MUDr.
Zemka měly poměrně vysokou úroveň, zdá se, že na podobný zážitek vlastně nikdy
nelze předem teoreticky připravit.

Závěr
První menstruace je sice soukromý a skrytý fenomén, ale odehrává se v určitém historickém
kontextu, kterým je v tomto případě první polovina 90. let 20. století. Ukazuje se, že období

253

Všechny příklady pocházejí z ročníků 1993-1995.
Bravo v rámci pravidelných seriálů seznamovalo dívky s tím, jak gynekologická prohlídka vypadá. V roce
1993 v rámci seriálu Body Check (Jak to probíhá u gynekologa) a v roce 1994 v rámci seriálu Láska s Janou a
Petrem (5. část Jana chce pilulky).
254
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krátce po sametové revoluci, bylo převratem i v tak intimní sféře, jakou je první menstruace a
dospívání, a to zejména v dostupnosti informací a zboží.255
Zatímco generace dívek dospívající kolem revoluce (1989-1991) neměla o menstruaci
téměř žádné informace, což podporovalo ústní tradici i vznik různých mýtů, dívky dospívající
ve víru porevolučních změn (1993-1995) měly informací nad hlavu. Nikdo jim však neřekl,
jak je to „doopravdy“, a jejich hodnocení dívčích časopisů zůstávají ambivalentní. Na jednu
stranu tu sice byla možnost dozvědět se o intimních otázkách více, teoretické znalosti však
dospívání nijak neusnadnily. V souvislosti s prezentací sexu mluví dívky o „pokřivení“
vlastního pohledu a „ztrátě posvátnosti“.
Zdá se, že dobrý průběh a vyrovnání s první menstruací záleží stále na rodinném klimatu, a na
tom revoluce nic nemění. I zástupkyně „časopisové“ generace se snažily komunikovat se svými
matkami, ale když neuspěly, měly oproti svým předchůdkyním větší možnost se informovat samy.

Lepší výběr hygienického zboží vnímaly respondentky jednoznačně pozitivně.
Kvalitnější vložky přispěly ke zneviditelnění a svobodnějšímu pocitu, tak často
zmiňovanému v reklamách.
Kromě lepšího výběru zboží a větší informovanosti odrážejí vyprávění některé
dobové reálie, jakými bylo například zavedení osmiletých gymnázií, kam dívky
nastupovaly nedlouho před svou první menstruací. Tři respondentky ji zažily při
výletu na dříve nedostupný Západ (Německo, Švýcarsko), což mohlo ovlivnit fakt,
že si událost dobře pamatují. Složitá komunikace v rámci rodiny, o níž jsem se
zmiňovala, mohla být konečně ovlivněná tím, že někteří rodiče začali po revoluci
podnikat a jednoduše neměli na dospívající děti čas.
Posledním znamením doby, který se týká spíše vztahu k tělu, jak jsem ho rozebírala v předchozí kapitole, než samotné menarche,
byla porevoluční proměna ideálu ženské krásy. Novému „kultu krásy“ podléhaly častěji mladší respondentky (*1981-1983), na které dopadl
s plnou silou, ale všímají si ho také dívky s mladšími příbuznými jako třeba Anna.

A: … sme byli takový nevinný […] hele, mně příde fakt, že … jako že to bylo … že jsme byli
strašně málo vychovaný v takovym tom jako … jako kultu krásy, že jo … protože nebyly ty
reklamy, nebušilo to do nás vodevšaď … a že jsme jako v těch patnácti, šestnácti eště byli strašně
jako … jako já to vidim na sestřenici, že jo … to je prostě úplně … jako něco jinýho … která
vopravdu to sleduje vod tý doby, co začla jenom trošku jako … jako dospívat … a nohy si začla

255
Studie J. Leeové a J. Sasser-Coenové ukazuje, že změny hygienického zboží a větší dostupnost informací
samotný zážitek menarche nijak podstatně nemění. Viz J. Lee, J. Sasser-Coen, Blood Stories, s. 142.
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holit vopravdu jako … to by mě v životě nenapadlo na tom gymplu, že bych … takovýdle horory
podstupovala, že jo … (X, 918-928)
A: … já myslim, že jsme měli hroznou výhodu, že … že vopravdu jako … jako ta první půle
devadesátejch let … bylo dost snadný dostát těm grungovejm256 estetickejm nárokům (X, 954-956)
Mám-li se držet své pracovní klasifikace, mediální masáž 90. let kladla mnohem vyšší nároky na „tělo pro druhé“, zatímco starší
respondentky měly větší šanci prožívat tělo jako „svoje“. Mladší dívky přiznávaly, že „tělo řešily skoro pořád“, ale časem cvičily a hubly
méně z estetických důvodů a více kvůli kondici.257 Přesto vnímají svůj vztah k tělu jako boj „kdo s koho“ a dnešní důraz na rovnováhu jídla a
pohybu vidí jako patologickou.

M: … ale musim říct, že (smutek) … jsem asi trochu postižená tim, že … potřebuju jakoby tu fyzickou
aktivitu, abych se cejtila dobře … když jí nemám … tak se cejtim divně … víš … jako že potřebuješ
mít ten pocit, že něco děláš … že když teda jíš, že musíš … a je to trochu … nemoc myslim si dnešní
doby jo … holek … (VII, 911-915)

256

Grunge – hudební styl amerických skupin 1. poloviny 90. let 20. století koncentrovaných v městě Seattle
(Nirvana, Pearl Jam etc.).
257
Vendula, emailová korespondence 18.4.2007.
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„FAKT MĚ ZAJÍMÁ, CO TI Z TOHO VYLEZE“
Antropologie bývá někdy velmi obecně definována dvěma přístupy: přiblížit vzdálené a ozvláštnit
známé (to make strange familiar and familiar strange). Dokážu si celkem dobře představit, že pro
mužské čtenáře může tato práce splňovat první úkol. Jak se vyjádřil jeden z nich: „Je to napínavé.
Nejdřív to nechce přijít a pak se toho člověk nemůže zbavit.“258 V tomto ohledu jistě může práce
přispět k většímu porozumění mezi pohlavími. Pokud mám ovšem popsat cíl z ženského pohledu, bylo
jím nepochybně to druhé, tedy podívat se na známý jev „novýma“ očima. V čem ale vlastně spočívala
novost pohledu a co jsem viděla?

Především jsem se snažila předvést zkušenost menarche (první menstruace) očima
menstruujících žen, což je pohled, který v českém kontextu zatím chyběl. Zde detailní
aktérské popisy odhalily problematická místa iniciace, tedy patologii rodinných přístupů
k tělu a intimní komunikace.
Menstruační příběhy rozproudily debatu o tělesném dospívání, a tak je bylo zároveň možné
zasadit do tohoto kontextu. Dívčí vyprávění potvrdila myšlenky M. Merleau-Pontyho o tělesnosti jako
zrcadlovém jevu – ženská těla se vytváří v dynamickém dialogu neviditelných „vnitřních“ prožitků
jako je bolest nebo cykličnost menstruace a viditelného „vnějšího“ dialogu s druhými.

Obecnější přesah práce pak vidím v její dokumentaci absence iniciačního rituálu,
prodlouženého dospívání, historického kontextu (1989-1995), během něhož došlo k revoluci i
v tak intimní sféře jako je menstruace a dospívání (dostupnost hygienického zboží, nový kult
těla) a konečně problémů se sebepřijetím, které stojí v základu závažných onemocnění
současné doby, jako je například anorexie.
Feministické autorky zdůrazňují, že výzkum má být angažovaný a má přinést nějakou změnu.259
Při vší úctě ke čtenáři pokládám za tuto změnu a hlavní přínos práce „revoluci v hlavě“, kterou mohlo
vyprávění přinést mým respondentkám. Jedna z dívek zakončila rozhovor takto: „Jako je fakt
zajímavý, na co člověk všechno nepříde, když vo tom mluví.“260

258

Osobní sdělení, 21.6.2007.
C. Christians, „Ethics and Politics in Qualitative Research“, in: N. Denzin, Y. Lincoln (eds.), Handbook of
Qualitative Research, 2. vydání, Thousand Oaks: Sage, 2000, s. 133-155.
260
(II, 894-895).
259
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ÚVOD
Ujištění o anonymitě.
Máš právo neodpovídat, pokud se ti nějaká otázka nebude líbit.
Dotazník - formality; informovaný souhlas.
Já automaticky přikládám menstruaci velký význam, protože je to téma mojí diplomky, ale byla pro tebe
důležitá? Byl to předěl v dospívání, nebo tím předělem bylo něco jiného?
I. PRVNÍ MENSTRUACE
Jak proběhla tvoje první menstruace?
Myslíš, že tě to překvapilo? (nebo jsi byla připravená, informovaná předem)
Vědělas hned, o co jde? / Jak sis to vykládala?
Jak ses o menstruaci dozvěděla (poprvé)?

Komus´ to řekla jako prvnímu?
tajení / rodiče / kamarádi
Máš sourozence - starší/mladší - řešili jste to spolu?

informační zdroje:
rodina a příbuzní příbuzné
škola - kamarádky (více nebo jedna), výuka biologie + kroužky a zájmy - sportovní kolektiv
časopisy (Bravo); knihy (Děvčátka, na slovíčko)
Vzpomínáš si, jak jste tomu říkali?
Ve třídě mezi prvními, nebo později … bylo to pro tebe důležité?
Máš náušnice / tetování - odkdy? Chtělas to tělo někdy „poznamenat“?
Jak jsi menstruaci snášela v dospívání - měla jsi bolesti? Kdy začaly? Jak jsi je snášela? Chodilas první den
menstruace do školy / na tělocvik?

návštěva gynekologa

Mělas v dospívání pravidelnou menstruaci? Bralas někdy hormonální antikoncepci?
Kdy jsi začala? Bylo to tvoje rozhodnutí? Důvod.
Pomohla ti? Vadila ti?
Mohla bys srovnat prožívání menstruace s práškama a bez nich?
reprodukce - Věděla jsi od začátku, že menstruace znamená, že můžeš mít děti?

II. TĚLO
Máš ráda svoje tělo? Mělas ho ráda v dopívání - proč, nebo proč ne?
lásky a partneři, matka jako policajt, jak bys chtěla vypadat - tehdy/teď ideál …
hygiena - praní špinavého prádla - čistota/nečistota - vložky, tampóny
vzhled: oblečení - Vzpomněla by sis, cos měla ten den na sobě?
Cos nosila v pubertě? Prsa + oblečení, vlasy.
Komentovala tě maminka?
Vzpomínáš si na nějaké menstruační mýty - co se třeba nesmí?

UKONČENÍ
motivace - Proč jsi souhlasila s rozhovorem?
Hodnotíš svou první menstruaci zpětně spíše negativně nebo pozitivně?
Kdybych něčemu nerozuměla, můžu se zeptat?
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„Za odměnu“ si vyber krycí jméno.

Seznam kulturních reálií
V následujícím seznamu je uvedena literatura (populárně-naučná, časopisy, beletrie), filmy a kulturní hrdinky,
které uváděly respondentky v rozhovorech. Kromě určitého „obrazu doby“, tedy první půle 90. let 20. století,
vypovídá přehled mimo jiné také o ženských vzorech, s nimiž se dívky v dospívání mohly ztotožnit, nebo vůči
nimž se mohly vymezit: „nejsem žádná Dolly Buster“.

populárně-naučné knihy
Děvčátka, na slovíčko
Mladá dívka a sex
Encyklopedie pohlavního života
Lidské tělo
kniha o sexuálním životě přírodních národů (blíže nespecifikováno)
časopisy
Bravo
Dívka
otcovy porno časopisy (blíže nespecifikováno)

beletrie
Věčná Ambra
Jih proti Severu
Kafka (blíže nespecifikováno)
Meyrink (blíže nespecifikováno)
Svéhlavička
Tři mušketýři
knihy Arthura Ransoma

filmy
seriál Beverly Hills 90210 (1990-2000)
seriál Sex ve městě (1998-2004)
Jaromil Jireš: Valerie a týden divů (1970)
Jan Švankmajer: Spiklenci slasti (1996)
Šumař na střeše (1971)
All About Adam (2000)
Don Juan de Marco (1995)
Starci na chmelu (1964)
Yentl (1983)
americký film o dospívající dívce (blíže nespecifikováno)

kulturní hrdinky
Angelina Jolie (Lara Croft)
Dolly Buster
Marylin Monroe
sv. Marie Gorettiová
Panna Maria
Twiggy
Sophie Loren
Scarlett O´Hara (Jih proti Severu)
Elisabeth Bennet (Pýcha a předsudek)
Rohanská princezna Eowyn (Pán prstenů)
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Brenda a Kelly (seriál Beverly Hills)
Hanka ze Starců na chmelu
Královna Noci (Kouzelná flétna)
paní Bonacieux (Tři mušketýři)
bohyně ze starých indických chrámů

SUMMARY

The subject of my qualitative research was menarche. The thesis presents the
results of ten episodic interviews with women in early adulthood (25-30 years old).
My main focus was on the way women remember and give meaning to the actual
event. I also paid att

ention to the process of menstrual socialization, that is to

say coming to terms with menstruation during puberty and adolescence. Finally
some women gave an impressive evaluation of the role of menstruation in their
whole life. Talking about menarche thus became an occasion for re-defining
women´s identities.
One of the by-products of the research was the discovery that the change of Czech
political system in 1989 affected national body politics as well. Women who were
coming of age after the Velvet Revolution in the early nineties reported not only
better informational and material supply but the pressure of the new beauty cult as
well.
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