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Anotace 
Vznik francouzského hnutí za osvobození žen Mouvement de libération des femmes 

(MLF) je spjat se spory o určení přesného momentu zrodu. Hnutí vznikalo na počátku 

sedmdesátých let dvacátého století činností několika menších uskupení, jejichž členky 

vnímaly milník založení MLF protichůdně již v tehdejší době a rozepře o jeho vznik jsou 

přítomny až do současnosti. Práce se zabývá počátky existence MLF, přičemž hlavním 

předmětem zkoumání je působení jedné z nejvýznamnějších zakládajících skupin, Féminin, 

Masculin, Avenir (FMA), respektive jejích čtyřech členek Anne Zelensky, Jacqueline 

Feldman, Emmanuèle de Lesseps a Christine Delphy. Aktivita tohoto uskupení je zkoumána 

při dvanácti vybraných klíčových událostech z období mezi lety 1970–1971, které přispěly 

ke vzniku MLF a v počátcích jeho existence utvářely jeho podobu. Na základě této analýzy 

se práce snaží určit míru vlivu FMA při vzniku a postupném utváření Mouvement de 

libération des femmes a přispět tak do debaty o problematice původu hnutí. Mimo to text 

nabízí vhled do vývoje feminismu s důrazem na jeho druhou vlnu. Práce zároveň mapuje 

existenci vybrané skupiny Féminin, Masculin, Avenir včetně jejího vzniku v roce 1967 

a činnosti při květnové revoluci ve Francii v roce 1968, jež rozpoutala společenské změny 

nejen v oblasti emancipace žen. 

 

Annotation 
The emergence of the French Women’s Liberation Movement (MLF) is linked with 

disagreements about determining the exact moment of its origin. The movement was being 

formed in the beginning of the 1970’s by the activity of several smaller groups. The members 

of these groups argued about the exact moment of the MLF origin already back then and 

these disagreements are still present today. This thesis deals with the beginnings of MLF and 

the main research subject is the influence of one of the founding groups, Féminin, Masculin, 

Avenir (FMA), particularly the influence of its four members – Anne Zelensky, Jacqueline 

Feldman, Emmanuèle de Lesseps and Christine Delphy. The activity of this group is being 

examined in twelve selected key events from the period between 1970-1971, that contributed 

to the formation of MLF and shaped its form. Based on this analysis, the thesis seeks to 

determine the degree of influence of the FMA in the establishement and gradual formation 

of the Mouvement de libération des femmes and thus contribute to the debate on the issue of 

the origin of the movement. Apart from that, the text offers an insight into the development 



 

 

  

of feminism with an emphasis on its second wave. The thesis is also concerned with the 

existence of the chosen Féminin, Masculin, Avenir group, including its establishment in 1967 

and its activities during the 1968 revolution in France, which caused societal changes not 

only in the field of women’s emancipation. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se věnuji vzniku a formování francouzského hnutí za 

osvobození žen Mouvement de libération des femmes (MLF) na počátku 70. let 20. století. 

Hlavním objektem zkoumání je uskupení Féminin, Masculin, Avenir (FMA) se zaměřením 

na jeho roli v počátcích zrodu MLF. Hnutí vznikalo na základě aktivity několika 

feministických skupin jejichž vlivy bylo různorodě ovlivněno. Stěžejními pro vznik byla dvě 

uskupení. Prvním z nich bylo právě FMA, druhým pak skupina Psychanalyse et politique 

(Psych et po).  

Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku, jaké klíčové momenty formování MLF 

byly iniciovány FMA nebo se jich členky skupiny účastnily a zda jejich vliv na hnutí 

převládal v majoritní většině významných událostí v letech 1970–1971. Ve skupině FMA 

zůstaly po roce 1968 pouze čtyři členky (Anne Zelensky, Jacqueline Feldman, 

Christine Delphy a Emmanuèle de Lesseps), jejichž činnost byla u jednotlivých událostí 

hledána. Pokud se těchto klíčových momentů účastnila alespoň jedna členka uskupení, byla 

aktivita označena jako činnost s participací FMA. Hypotéza předpokládá, že uskupení 

Féminin, Masculin, Avenir mělo na vývoj hnutí za osvobození žen ve Francii markantní vliv 

a že se aktivistky FMA podílely na valné většině událostí. 

Stěžejním důvodem pro výběr tématu práce je trvající spor o zrod MLF. Tím, že hnutí 

za osvobození žen vzniklo spojením činnosti více feministických skupin a několika 

zásadních momentů, nelze jako klíčový milník jeho počátku stanovit pouze jednu událost. 

Určení založení MLF tak dlouhodobě provázejí neshody. Tato problematika sahá již do roku 

1979 kdy si Antoinette Fouque, Marie-Claude Grumbach a Sylvina Boissonnas název 

Mouvement de libération des femmes nechaly oficiálně zaregistrovat ve francouzských 

institucích.1 Téma se stalo znovu aktuálním v roce 2008, kdy tiskový mluvčí nakladatelství 

Éditions des femmes-Antoinette Fouque oznámil 40 let od vzniku MLF. Uskupení 

Psychanalyse et politique kolem Fouque totiž vnímá svůj vlastní zrod v roce 1968 jako vznik 

celého hnutí MLF.2 Jiné pamětnice naopak hovoří o založení MLF až v roce 1970 a k tématu 

rozepře dokonce v prosinci 2008 vydaly celé číslo revue ProChoix s názvem MLF: Le mythe 

des origines (MLF: Mýtus o původu). Dalším důvodem pro výběr tématu se stal také fakt, že 

 
1 Lisa Greenwald, Daughters of 1968: redefining French feminism and the women’s liberation movement 
(Lincoln: University of Nebraska Press, 2018), 224.  
2 Cathy Bernheim et al., „2008 : L’inquiétante familiarité", ProChoix, MLF : le mythe des origines, č. 46 
(prosinec 2008): 5, http://www.prochoix.org/pdf/Prochoix.46.interieur.pdf (staženo 12. dubna 2021). 
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francouzské hnutí za osvobození žen není v českém prostředí příliš zpracováno. Činností 

Féminin, Masculin, Avenir jsem se zabývala i ve své ročníkové práci. 

Práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola se věnuje úvodu do problematiky, 

respektive vývoji feminismu, a to především jeho druhé vlně, kterou francouzské hnutí za 

osvobození žen svou činností formovalo. V této části je nastíněn historický kontext 

emancipačního vývoje a také ideová východiska a hlavní témata feministických uskupení 

aktivních od přelomu 60. a 70. let 20. století. Druhá kapitola se zabývá skupinou Féminin, 

Masculin, Avenir. V této části je popsán vznik a vývoj tohoto uskupení, ale také jeho aktivita 

v rámci revoluce roku 1968 ve Francii. Tato studentská revolta se stala pro vývoj FMA 

určující. Květnové dění nejenže přineslo společenské změny vhodné pro vznik 

feministických hnutí, ale v jeho průběhu také začala být skupina veřejně aktivní. Kapitola 

rovněž mapuje odkaz a podobu FMA po revolučních událostech. 

Poslední kapitola práce se věnuje Mouvement de libération des femmes a je 

koncipována do tří částí. První podkapitola pojednává o původu samotného MLF, včetně 

charakterizování druhého významného uskupení pro francouzské hnutí za osvobození žen, 

Psych et po, které stejně jako FMA stálo u jeho zrodu. Tato část se také zabývá 

problematikou stanovení vzniku MLF. Podkapitola druhá analyzuje dvanáct klíčových 

událostí při vzniku a formování hnutí, jež byly vybrány na základě analýzy literatury. Tyto 

jednotlivé momenty jsou v práci popsány včetně mapování, zda se jich členky této skupiny 

účastnily, případně zda vznikly z jejich iniciativy. Poslední podkapitola třetí části se věnuje 

shrnutí výsledků zjištěných v předchozím oddílu práce. 

Historická metoda 

Bakalářská práce je historickou studií soudobých dějin, jež je založena částečně na 

analýze pramenů a z větší části na analýze dostupné literatury. Práce se inspirovala 

především odbornou literaturou věnující se historii francouzského feminismu, jako je 

publikace Lisy Greenwald Daughters of 1968, která se zabývá feminismem ve Francii 

v období mezi lety 1944–1981 a také knihou Libération des femmes historičky a zároveň 

členky MLF, Françoise Picq, jež se věnuje vývoji tohoto hnutí včetně všech jeho tendencí 

a vlivů. Tato bakalářská práce se snaží o analýzu formování francouzského hnutí za 

osvobození žen z hlediska činnosti Féminin, Masculin, Avenir a chce tak přispět k debatě 

o problematice vzniku hnutí.  



 

 

 3 
 

Metoda zpracování přináší také určitá rizika. Práce vznikala pouze s omezenou 

dostupnou literaturou, neboť jistě existují sepsané paměti i odborné publikace, kterými 

nebylo možné disponovat. Pro minimalizaci míry subjektivizace zdrojů byly pro účely práce 

použity zdroje jak od členek FMA, tak také od druhého významného uskupení 

Psychanalyse et politique, ale i jiných aktivistek z hnutí MLF či soudobých autorů. 

V textu jsou užívána cizojazyčná jména v nepřechýlené formě. Názvy jednotlivých 

skupin a hnutí jsou uváděny v originálním znění. Označení feministického uskupení FMA 

je pro přehlednost používáno v původní formě Féminin, Masculin, Avenir, užívané před jeho 

pozdějším přejmenováním na Féminisme, Marxisme, Action, neboť i další odborná literatura 

pracuje s prvotním názvem.  

Prameny a literatura 

Tato práce čerpala z pramenů i literatury. Jednalo se především o francouzské 

a anglicko-jazyčné zdroje a literatura v českém jazyce byla využita pouze v první části práce 

pojednávající o feminismu a jeho druhé vlně. V případě užitých cizojazyčných citací byly 

tyto výroky přeloženy do češtiny. Převážnou část pramenů tvořily vydané paměti aktivistek 

z hnutí MLF. Jednalo se o autobiografii Anne Zelensky3, která byla nejen členkou hnutí za 

osvobození žen, ale také zkoumané skupiny FMA. Využity byly rovněž paměti Marie-Jo 

Bonnet.4 Své vzpomínky publikovala i další členka hnutí, socioložka a teoretička Christine 

Delphy, ve svém textu popisujícím počátky MLF.5 Rozhovory a výpovědi pamětnic byly 

zveřejněné i v použitém vydání MLF: Le mythe des origines. Důležitým pramenem se stala 

rovněž publikace s původními texty zkoumaného hnutí MLF: Textes premiers6, která je 

souborem nejdůležitějších vyjádření, brožur a letáků uskupení. Stěžejní originální 

dokumenty a texty byly také publikovány v knize mapující historii hnutí mezi lety 1968 až 

2008.7  

Hlavní literární oporou práce se stala kniha francouzské historičky a zároveň členky 

hnutí Françoise Picq Libération des femmes: Les années-mouvement8, jež mapuje vývoj 

 
3 Anne Zelensky-Tristan, Histoire de vivre: mémoires d’une féministe (Paris: Calmann-Lévy, 2005). 
4 Marie-Jo Bonnet, Mon MLF (Paris: Albin Michel, 2018). 
5 Christine Delphy, „Les origines du Mouvement de libération des femmes en France", Nouvelles Questions 

Féministes, č. 16/18 (1991): 137–148, https://www.jstor.org/stable/40602853 (staženo 12. dubna 2021). 
6 Cathy Bernheim, ed., Mouvement de libération des femmes: textes premiers (Paris: Stock, 2009). 
7 Mouvement de libération des femmes (France), ed., Génération MLF, 1968-2008 (Paris: Des femmes, 
2008). 
8 Françoise Picq, Libération des femmes: les années-mouvement (Paris: Editions du Seuil, 1993). 
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MLF včetně jeho kořenů. Autorka publikace Picq se tématu historie hnutí dlouhodobě věnuje 

a je tvůrcem i několika dalších tematických textů mapujících dějiny francouzského 

feminismu. V práci byla užívána také aktuální literatura k tématu. Stěžejní byla již výše 

zmíněná publikace Génération MLF: 1968–2008 od kolektivu autorek kolem pamětnice 

Antoinette Fouque, která kromě originálních dokumentů nabízí také velmi obsáhlý 

chronologický přehled historického vývoje uskupení, jež je doplněn o krátké texty členek 

hnutí. Určující se stala i publikace Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944–

19689 od autorky Claire Duchen, jež se věnuje mimo jiné uskupení FMA, jehož vývoj 

zasazuje do širšího kontextu. Významným zdrojem byla také nově vydaná publikace 

MLF Psychanalyse et politique: Les premières années10, která se nevěnuje pouze vývoji 

Psych et po, ale obsáhle popisuje formující události pro vznik MLF. Hojně použita byla 

rovněž již výše zmíněná kniha Daughters of 1968 od Lisy Greenwald, jež nabízí poměrně 

podrobnou analýzu vývoje Féminin, Masculin, Avenir, ale také zkoumaného hnutí za 

osvobození žen.

 
9 Claire Duchen, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968, 2003. 
10 Michèle Idels et al., MLF-psychanalyse et politique: 1968-2018: 50 ans de libération des femmes (Paris: 
Des femmes Antoinette Fouque, 2018). 
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1. Feminismus a druhá feministická vlna 

Ve své bakalářské práci se zabývám uskupeními, jež usilovala o emancipaci žen 

ve Francii. Zkoumané subjekty přispěly ke vzniku druhé vlny feminismu, přičemž samotné 

Mouvement de libération des femmes ji následně také formovalo. Vzhledem k široké definici 

feminismu, ale také pro uvedení celé práce do kontextu a zařazení hnutí, se tato kapitola 

bude nejprve krátce věnovat počátkům ženských hnutí a dále především feministické druhé 

vlně v západním světě.  

1.1  Počátky feminismu 

Tématem této bakalářské práce jsou francouzská feministická hnutí, jež byla aktivní od 

přelomu 60. a 70. let 20. století a jsou součástí tzv. druhé vlny feminismu. Je proto vhodné, 

aby byl tento proud pro lepší zařazení práce do historického kontextu představen. Nejprve 

je třeba definovat krátce feminismus jako takový. Velký sociologický slovník kolektivu 

autorů pod vedením Miroslava Petruska pojem feminismus definuje jako „pojmenování 

ženského hnutí, vycházejícího z přesvědčení o nevýhodné situaci žen ve společnosti, 

respektive o jejich horším, ponižujícím postavení (ve srovnání s muži), z potřeby revolty 

proti této situaci a víry v možnosti její změny.“11 Feministická hnutí jsou obvykle vnímána 

jako uskupení usilující o rovné postavení obou pohlaví, přičemž jako jejich cíl můžeme 

charakterizovat „pojímání ženy jako individuality se svými vlastními právy“.12 

Ženská hnutí je však možné rozdělit do několika etap a podle toho také rozlišovat jejich 

specifické cíle a zájmy. V první vlně feminismu, která je datována přibližně od roku 1830 

do roku 1920, žádaly ženy především, aby disponovaly základními právy stejně jako muži. 

Usilovaly o to, aby získaly volební právo, ale také, aby mohly vlastnit majetek a měly 

rovnocenný přístup ke vzdělání jako jejich mužské protějšky.13 Stoupenkyně ženského hnutí 

první vlny požadovaly také změny v legislativě, co se týče rozvodů manželství a následné 

péče o potomky nebo například uvolnění pravidel oblékání. Mnohdy však nešlo pouze 

o otázky v rámci problematiky rovnosti pohlaví. Feministky ve Spojených státech například 

prosazovaly reformy v oblasti zdravotní prevence, hygieny či zrušení otroctví.14  

 
11 Miloslav Petrusek, ed., Velký sociologický slovník (Praha: Karolinum, 1996), 308. 
12 Ibid. 
13 Jana Decarli Valdrová, Abc feminismu (Brno: Nesehnutí, 2004), 169–170. 
14 Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran a Lukáš Gjurič, Ženy, muži a společnost (Praha: Karolinum, 2003), 
36–39. 
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Po první vlně feminismu následovalo utlumení boje za rovnoprávnost obou pohlaví, 

a to z několika důvodů. Volební právo žen bylo před uzákoněním prezentováno jako cesta 

k vyřešení všech společenských problémů. Po jeho nabytí tak měla část žen pocit, že je, co 

se týče emancipace dokonáno, respektive že společně s volebním právem získaly ženy 

zároveň rovnoprávnost s muži ve všech směrech. Druhým faktorem byla skutečnost, 

že možnost volit využívalo mnohem méně žen než mužů a pokud aktivně volily, nebyl jejich 

výběr příliš odlišný od toho mužského.15  

1.2  Původ druhé vlny feminismu 

Období mezi dvěma vlnami, i přes určité utlumení feministického boje, zanechalo 

v oblasti ženské emancipace stopu. Jako první zárodek ideologických východisek druhé 

feministické vlny jsou vnímány myšlenky německého filozofa a sociologa Georga Simmela 

již z počátku 20. let 20. století. Simmel se ve svých pracích věnoval tzv. dvojímu vládnutí, 

tedy stavu ve společnosti, kdy zástupci jednoho pohlaví určují normy a na základě těchto 

norem ještě hodnotí pohlaví druhé. Ve 30. letech o problematičnosti mužské a ženské 

identity psala ve svých dílech Virginia Woolf.16  

Pozdějším významným impulsem a inspirací pro nový rozvoj feminismu se staly dvě 

publikace. První z nich je kniha Druhé pohlaví z roku 1949 od francouzské filozofky 

a spisovatelky Simone de Beauvoir, jež se věnuje postavení žen ve společnosti. Muži podle 

Beauvoir žijí v tzv. transcendenci, tedy v režimu přesahování a tvoření, a ženy v imanenci 

v systému obnovování základních životních funkcí.17 Dalším zásadním momentem pro 

druhou vlnu emancipace žen byla publikace Ženská mystika americké spisovatelky 

a feministky Betty Friedan v roce 1963. Friedan ve své knize popsala situaci bílých žen ze 

střední třídy v domácnosti, které pociťují nespokojenost a nudu a tento stav nazvala jako 

„problém beze jména“. Publikace zachycuje, jak ženy upřednostnily potřeby svých partnerů 

a potomků a místo pocitu naplnění se potýkají s prázdnotou. Důležitým aspektem je ale 

především to, že autorka problém označuje nikoliv jako problém individuální, ale jako 

problém společenský.18  

 
15 Ibid.,43. 
16 Decarli Valdrová, Abc feminismu (Brno: Nesehnutí, 2004), 175. 
17 Ibid., 175–76. 
18 Renzetti, Curran a Gjurič, Ženy, muži a společnost, 44. 
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V 60. letech 20. století se tak v západním světě začala utvářet druhá feministická vlna, 

která se do centra pozornosti dostala především po roce 1970.19 Na konci 60. let vznikl obraz 

„nové ženy“, která se sice pohybovala v mužském prostředí, ale zachovávala si své ženské 

prvky. Tato nová podoba ženství se ve své době stala pro mnohé symbolem úspěšné ženy 

poválečné Francie.20 Myšlenky a názory filozofky Simone de Beauvoir, které ještě několik 

dekád předtím byly považovány skoro až za nemyslitelné, se nyní staly něčím poměrně 

běžným.21 Ve francouzské společnosti došlo k proměně například v postoji k rozvodům 

manželství (ve smyslu nárůstu rozvodovosti) či k větší otevřenosti co se týče 

např. homosexuality a zvýšila se také dostupnost prostředků pro kontrolu početí.22 

1.3  Druhá vlna feminismu 

Cílem druhé vlny feminismu nebylo pouze, aby se práva, která byla ženám 

přiznána ve vlně první začala aplikovat i v praxi, tedy aby například ženy využívaly svého 

volebního práva. Pro tuto vlnu feminismu se stalo stěžejní i hledání původu nerovnosti mezi 

dvěma pohlavími. Na tuto nerovnost pak aktivistky poukazovaly ve dvou základních 

rovinách. První z nich se stala kultura jako taková, druhá se pak týkala psychologie 

a genderu. Co se týče kulturní roviny, vycházely stoupenkyně druhé vlny z tezí, že systém, 

ve kterém žijeme, je systémem patriarchálním, respektive že byl vytvořen úzkou skupinou 

mužů a obětí tohoto systému jsou nejen ženy samotné, ale také řadoví muži. Nebylo však 

cílem, aby z udržování patriarchátu byli obviňováni pouze zástupci mužského pohlaví, 

neboť ženy samotné tento systém přijímají. Z tohoto řádu, kdy je mužům připisována větší 

relevance, profitují muži všichni, avšak zároveň jsou také ochuzováni o tzv. žitý svět, tedy 

např. o dobu strávenou se svými potomky nebo o prožitek z intenzivních vztahů. Toto 

ochuzení v citové oblasti pramení z toho, že jsou nuceni udržovat stávající systém ve kterém 

musejí být úspěšní, soutěžit a své zdary dokazovat.23  

Další rovinou vedle kulturního systému byla rovina psychologická. Druhá vlna se 

zabývala otázkou genderové identity, respektive tím, jak je mužská a ženská identita 

formována a jak na základě toho ve společnosti utvářejí jedinci mezilidské vztahy a jak jsou 

 
19 Eliane Gubin, ed., Le siècle des féminismes (Paris: Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, 2004), 175. 
20 Duchen, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968, 190. 
21 Greenwald, Daughters of 1968, 96. 
22 Lucile Ruault, „Libération sexuelle ou « pression à soulager ces messieurs » ? Points de vue de femmes dans 
les années 68 en France", Ethnologie française 49, č. 2 (2019): 373–74, https://doi.org/10.3917/ethn.192.0373 
(staženo 12. dubna 2021). 
23 Decarli Valdrová, Abc feminismu, 178–79. 
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genderové vzorce reprodukovány.24 Významnou součástí tak bylo analyzování původu 

nerovnosti mezi pohlavími jak na poli veřejném, tak i v tom soukromém, tedy 

v domácnostech a vztazích.25 

Jakýmsi heslem a zároveň další linkou hnutí za osvobození žen v 70. letech se stalo 

„Osobní je politické!“.26 Tato teze vznikla ve Spojených státech, ovšem výborně 

koresponduje s francouzským květnem 1968, který byl pro feministky ve Francii 

významným impulsem. Tato myšlenka popisuje úsilí o to, aby individuální a intimní 

záležitosti ze soukromé sféry byly vnímány stejně jako ty z veřejného rámce. V heslu je 

zároveň obsažen fakt, že nic nemá být ponecháváno stranou, respektive že mezi „osobním“ 

a „politickým“ není rozdíl.27 Tato teze tak ve své jednoduchosti poukazuje na různé, avšak 

propojené dimenze útlaku žen.28 To, jaký život je veden v individuální rovině a na poli 

domácnosti je totiž veřejným životem a politikou určováno. Zároveň je aktivita žen 

v domácnostech celospolečenskou záležitostí a je tedy důležité vnímat ji jako politikum.29 

Historička Françoise Picq dokonce uvádí, že tento slogan v podstatě charakterizuje ženská 

hnutí 70. let.30 

Členky těchto hnutí v 70. letech uspěly se svými požadavky nejen v oblasti legislativních 

změn, ale svou aktivitou přenesly práva a emancipaci žen také do mezinárodního rámce.31 

Úspěchy hnutí za osvobození žen bylo především právo na potrat, větší kontrola nad 

vlastním tělem nebo také získání rovných podmínek s muži co se týče přístupu ke všem 

povoláním.32 

  

 
24 Ibid. 
25 Renzetti, Curran a Gjurič, Ženy, muži a společnost, 44. 
26 Ve francouzštině „Le personnel est politique“ nebo také „Le privé est politique“.  
27 Françoise Picq, „‘LE PERSONNEL EST POLITIQUE´ FÉMINISME ET FOR INTÉRIEUR", Le for 

intérieur, (1994): 341, http://francoisepicq.fr/site/wp-content/uploads/2016/06/le-personnel-est-politique-
f%C3%A9minisme-et-for-int%C3%A9rieur.pdf (staženo 12. dubna 2021). 
28 Anthony Giddens a Philip W Sutton, Sociologie (Praha: Argo, 2013), 569. 
29 Decarli Valdrová, Abc feminismu, 181. 
30 Picq, „'LE PERSONNEL EST POLITIQUE´ FÉMINISME ET FOR INTÉRIEUR", 341. 
31 Gubin, Le siècle des féminismes, 225. 
32 Decarli Valdrová, Abc feminismu, 177. 
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2. Uskupení Féminin, Masculin, Avenir 

V této části práce bude popsán vznik a vývoj skupiny Féminin, Masculin, Avenir. 

Popsání tohoto malého a poměrně krátce trvajícího uskupení je pro práci důležité z toho 

důvodu, že stopy jeho členek budou nadále hledány při vývoji stěžejních událostí při formaci 

a vývoji Mouvement de libération des femmes. Kapitola se bude nejprve zabývat samotným 

vznikem FMA, dále jeho působením v rámci květnové revoluce v roce 1968 a také jeho 

ideologickými východisky, podobou a vývojem. 

2.1  Vznik a vývoj  

Skupina Féminin, Masculin, Avenir oficiálně vznikla v roce 1967, tedy poměrně 

krátce před rozpoutáním májové revolty. Stalo se tak odštěpením od levicového 

feministického hnutí Mouvement Démocratique Féminin (MDF). To vzniklo v roce 1962 

a spojovalo v sobě jak socialistky, tak také syndikalistky nebo francouzské intelektuálky, 

které se aktivně angažovaly například v boji za dostupnou antikoncepci.33 MDF dokázalo 

získat své stoupenkyně napříč sociálním spektrem rozmanitými způsoby. Aktivistky byly 

aktivní jak v ulicích, tak například také na trzích, kde rozdávaly letáky a brožurky, jež 

nabádaly ženy k vstoupení do odborových uskupení a výborů. Jiné letáčky zase cílily na 

studentky vysokých škol a vybízely je k větší aktivitě v nově se formujících uskupeních. 

Cílem jejich počínání bylo především získání obecné podpory ženského aktivismu, ale také 

boj proti neúměrnému zastoupení žen na významných a nově vznikajících pozicích 

v kontrastu s jejich mužskými protějšky.34  

Na jednom ze setkání uskupení MDF se setkaly dvě mladé ženy, učitelka španělštiny 

Anne Zelensky a socioložka Jacqueline Feldman, jež později společně založily FMA.35 

Zelensky k hnutí MDF přivedla kniha La condition de la Française d’aujourd’hui autorek 

Andrée Michel a Geneviève Texier, která ji svým radikálním a do té doby nevídaným 

způsobem zpracování ovlivnila natolik, že se rozhodla zkontaktovat samotnou A. Michel. 

Reakcí autorky bylo pozvání do diskusního kroužku uskupení Mouvement Démocratique 

 
33 Sylvie Chaperon, „La radicalisation des mouvements féminins Français de 1960 à 1970", Vingtième Siècle, 

revue d’histoire 48, č. 1 (1. leden 1995): 63, https://doi.org/10.3406/xxs.1995.4423 (staženo 12. dubna 2021). 
34 Ibid., 69–70. 
35 Kristina Schulz, „Feminist Echoes of 1968: Women’s Movements in Europe and the United States", in A 

Revolution of Perception?: Consequences and Echoes of 1968., ed. Ingrid Gilcher-Holtey (New York: 
Berghahn Books, 2014), 134, 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds (staženo 12. dubna 
2021). 
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Féminin, kde se z pravidla setkávaly feministky, které výše zmíněná kniha ovlivnila stejným 

způsobem. Mezi nimi byla právě i druhá z pozdějších zakladatelek FMA Jacqueline 

Feldman.36 Zájem Zelensky a Feldman o problematiku ženských práv a emancipace 

pramenil nejen z vědomí diskriminace žen co se týče podmínek na pracovním trhu 

a legislativy, ale především z nerovnosti v rámci poměrů mezi muži a ženami obecně. 

Tradiční organizace jako MDF však nebyla prostředím, kde by bylo možné diskutovat 

o mezilidských vztazích mezi dvěma pohlavími pro ně adekvátním způsobem.37 

Anne Zelensky o diskusních setkáních uvedla: „Sešlosti MDF byly stěží ‚divoce vzrušující‘, 

avšak byly příjemnou změnou po totální pustině, která do té doby mou osobní zkušenost 

s feministickými setkáními provázela“.38  

Jako členky MDF se Feldman a Zelensky na konci roku 1967 rozhodly pro vznik 

nového uskupení, tedy právě Féminin, Masculin, Avenir. Zelensky ve svých 

memoárech o jeho vzniku uvedla: „FMA mělo odlišné ambice než dámy z MDF. 

Přinejmenším ve třech oblastech: smíšené složení, feminismus a radikalita.“39 Vzniklo tak, 

byť velmi malé, klíčové uskupení FMA, které bylo více radikální než MDF a také nemělo 

čistě ženské složení. V té době čítalo přibližně 15 členů, především ženského pohlaví, jejichž 

složení se v průběhu času proměňovalo.40 Skupina si však zachovala určitou vazbu na své 

mateřské uskupení a byla jím i nadále podporována. Spojovala jedince, kteří vnímali rozdíly 

mezi pohlavími, uvažovali o lidské sexualitě a byli si vědomi nerovných vztahů mezi 

ženami a muži.41  

FMA se od dosavadních uskupení zaměřujících se na ženská práva ve Francii 

odlišovalo mimo jiné tím, že jeho cílem nebylo dosazení žen do stávajících politických 

struktur. Naopak usilovali především o to, aby jejich feministický pohled vstoupil i do širšího 

povědomí.42 Důležitým aspektem bylo pro skupinu také výše zmíněné zapojení mužů. 

Zatímco MDF bylo striktně ženské hnutí, jehož členky tvrdily, že především v rámci 

uskupení potřebují být od mužů svobodné, FMA bylo mužským členům otevřené, a to 

především proto, že problémy, se kterými se tehdejší Francouzky potýkaly, byly podle nich 

 
36 Duchen, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968, 207. 
37 Schulz, „Feminist Echoes of 1968: Women’s Movements in Europe and the United States", 134. 
38 Duchen, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968, 207. 
39 Zelensky-Tristan, Histoire de vivre, 37. 
40 Duchen, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968, 207. 
41 Michelle Zancarini-Fournel, „Genre et politique: Les années 1968", Vingtième Siècle. Revue d’histoire, č. 
75 (červenec 2002): 135, https://doi.org/10.2307/3771864 (staženo 12. dubna 2021). 
42 Chaperon, „La radicalisation des mouvements féminins Français de 1960 à 1970", 70. 
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problémy přesahující ženskou problematiku, a bylo tedy dobré, aby je řešili jak zástupci 

ženského, tak také mužského pohlaví.43  

K uskupení FMA se později v průběhu květnových protestů připojila také 

francouzská socioložka a mimo jiné spoluzakladatelka časopisu Questions féministes, 

Christine Delphy, jež se feminismem a genderovými otázkami zabývala i během svého 

akademického působení. Pro hnutí FMA zformulovala kritickou teorii vycházející 

z marxismu a změnila jeho název z Féminin, Masculin, Avenir na více revoluční Féminisme, 

Marxisme, Action. Právě ona společně s dalšími třemi aktivisty, Emmanuèle de Lesseps, 

Charliem Tcherkawskym a Rogerem Rebesem tvořila se zakladatelkami Zelensky 

a Feldman jakousi základnu FMA. Jádro skupiny chápalo sebe samo jako mladší 

a vzpurnější generaci oproti původnímu hnutí MDF, které bylo vnímáno jako nedostatečně 

radikální. Svou skupinu členové formovali jako think tank s cílem studování vývoje 

mužských a ženských rolí v moderní francouzské společnosti. Ideologicky se odkazovali na 

socialismus a politiku založenou na dlouhodobé perspektivě, jež má zaručit řádné vzdělání 

dětí a mládeže a také důstojnou práci pro ženy i muže. Za klíčový faktor osvobozujícího 

procesu celé společnosti FMA považovalo právě rovnost mezi pohlavími. Toto uskupení se 

na rozdíl od svých reformních předchůdců vymezilo proti buržoazní představě technického 

pokroku, jako něčeho, co osvobozuje muže a ženy. Oproti dřívějším feministickým 

skupinám organizace FMA také ostře vystupovala proti represivní roli mužů, 

„posvátné monogamii“ nebo tabuizování sexuálního potěšení žen. Jejich postoje byly tedy 

radikálnější, aktivisté prosazovali sexuální svobodu a stavěli se proti dosavadním strukturám 

a autoritám, které pro ně ztělesňoval kapitalismus i náboženství. O lepší postavení žen ve 

společnosti usilovali také například snahou o zvýšení počtu zařízení pro péči o děti, 

legalizaci potratů či větší dostupnost antikoncepce.44  

 FMA bylo ovlivněno také feministickým hnutím ve Spojených státech amerických, 

jež bylo aktivní od roku 1967. Severoamerický feminismus byl v této době mnohem 

rozvinutější než ten francouzský. Jeho vliv do Francie přivedly jak Francouzky, které v té 

době pobývaly v USA, tak také americké a britské ženy, jež na konci 60. a na počátku 70. let 

Francouzskou republiku navštívily. Vývoj v USA se stal pro FMA novou motivací a zdrojem 

 
43 Greenwald, Daughters of 1968, 114.  
44 Ibid., 101–4. 
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energie.45 Sami členové FMA o vlivu a propojení s feministickým hnutím v USA hovořili 

takto:  
 

„Naše uskupení vzniklo před květnem 1968. … O feministkách v Americe jsme se dozvěděli 

teprve před rokem, neboť o nich tisk nemluvil, ale také proto že tato hnutí neexistují dlouho. 

Zjistili jsme však, že naše pozice je velmi podobná právě té severoamerické. Tato souhra 

náhod nás přivedla k přesvědčení, že situace v celém západním světě, nejen ve Spojených 

státech, je příznivá pro obnovení feministického boje.“

46
 

 

 FMA se zabývalo i sexuální svobodou žen, především v porovnání s tou mužskou. 

V jednom z vyjádření hnutí stálo: „Dívky žijí podle dvojího standardu – pokud má dívka 

mnoho sexuálních partnerů, říká se jí promiskuitní a je poslána ke specialistovi. Pokud to 

samé však dělá chlapec, považuje se to za normální.“47  

2.2  FMA a květnová revoluce roku 1968 

Uskupení Féminin, Masculin, Avenir, v čele s Jacqueline Feldman a Anne Zelensky 

se v průběhu májové revolty roku 1968 rozhodlo poměry, které právě i v rámci revoluce 

stále upozaďovaly problematiku ženské emancipace, změnit. Ženy totiž sice byly přítomné 

v průběhu celé revoluce a byly dokonce bity policií stejně jako jejich mužské protějšky, 

ovšem „práce revolucionářů“ byla rozdělena na základě pohlaví a úsilí žen bylo zlehčováno, 

anebo jim ani nebyla dána příležitost.48 Aktivisté se tuto situace rozhodli změnit a na 

pařížské Sorbonně rozdávaly připravené letáky, které upozorňovaly na problematiku hnutí, 

co se týče rovnosti žen a mužů.49 Přestože se v té době jejich diskurz nestal příliš rozšířeným 

a ocital se spíše v izolaci, uskupení sehrálo svou roli a bylo v Latinské čtvrti přítomné téměř 

celou dobu revolty.50  

Anne Zelensky publikovala texty ve kterých vzpomíná právě na průběh května 

1968 a které nejlépe ilustrují atmosféru v rámci uskupení FMA v průběhu květnových 

revolučních dní. Píše v nich:  

 

 
45 Ibid., 106–107. 
46 Ibid., 106–7. 
47 Ibid., 117. 
48 Duchen, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968, 193. 
49 Ibid., 198. 
50 Zancarini-Fournel, „Genre et politique: Les années 1968", 135. 
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„Voilà, přišel květen a přinesl to na co jsem čekala, aniž bych o tom věděla. Svůj volný čas jsem 

trávila v srdci Sorbonny, kde jsem vedla stánek spolu s dalšími manifestantkami z FMA. 

Jacqueline Feldman se ke mně připojovala kdy mohla. … To bylo asi 15 dní od začátku revoluce. 

… Jedna z nás upozornila, že se hnutí ženám příliš nevěnuje. Nic na stěnách, žádný banner. 

Po chvíli ticha jsem řekla ‚Na co čekáme? Nezbývá nám než slogany napsat samy.‘ … Měly 

jsme na paměti krátké fráze, které se týkaly žen a které byly vysloveny osobnostmi jako 

Beauvoir, Fourier, Stuart Mill, Condorcet... … To, co chybělo byla velká debata. Mluvilo se 

o všem kromě situace žen.“

51
  

 

Fakt, že ženám není v rámci májových událostí věnováno příliš pozornosti si ostatně 

později uvědomili i revolucionáři z mužských řad. Jeden z pamětníků například 

uvedl: „Pořádali jsme semináře o všem už asi dva týdny a najednou jsme si uvědomili, že 

jsme zapomněli na ženy!“52 

2.3  Odkaz a vývoj po revoluci 

Rok 1968 svými událostmi dal vzniknout podmínkám, jež později propojily do té doby 

ne příliš sourodé aktivistky a také jejich feministická uskupení. Činnost FMA byla významná 

pro rychlý rozvoj feminismu po květnových událostech. Nebylo tomu však kvůli politické 

síle, kterou by skupina disponovala. Její význam spočíval v tom, jak byla schopna 

shromáždit a používat argumenty a bojové prostředky pro rozvoj a entuziasmus pozdějšího 

Mouvement de libération des femmes. Aktivistky z FMA, ale i dalších uskupení svou 

aktivitou povýšily feministické otázky na nové, vyšší a důležitější místo ve francouzské 

společnosti.53  

Po květnových událostech se také proměnila struktura samotného uskupení Féminin, 

Masculin, Avenir a v uskupení zůstaly pouze Anne Zelensky, Jacqueline Feldman, 

Christine Delphy a Emmanuèle de Lesseps.54 Jejich zkušenost s chováním revolucionářů 

z mužských řad jim ukázala, že jejich postoj k ženám je stejný jako ten mužů z opozice.55 

Zatímco v roce 1967 a v průběhu revolučních událostí feministky z FMA usilovaly o to, aby 

byly součástí hnutí i muži, po jaře 1968 změnily názor a členové z mužských řad byli 

 
51 Frantz Vaillant, „Femmes de mai 68 : Anne Zelensky, la combattante visionnaire (6/10)", TV5MONDE, 22. 
únor 2018, https://information.tv5monde.com/terriennes/femmes-de-mai-68-anne-zelensky-la-combattante-
visionnaire-610-222224 (staženo 12. dubna 2021). 
52 Duchen, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968, 199. 
53 Greenwald, Daughters of 1968, 97–99. 
54 Duchen, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968, 207. 
55 Ibid., 202. 
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požádáni o opuštění uskupení, neboť byli vnímáni jako překážka k feministickému 

uvědomění napříč společností. V oficiálním prohlášení toto rozhodnutí členky FMA 

odůvodnily takto:  
 

„Ženy byly řadovými členy všech revolucí, byly také důvěřivými obětmi, neboť bojovaly 

v revolucích druhých. …  Nejzákladnější svobody získaly ženy ale až tehdy, kdy se rozhodly 

něco pro sebe požadovat samy a samy si to také nárokovat.“

56
  

 

V průběhu revolučního jara roku 1968 se proměnily i postoje k aktivismu dalších žen 

z feministických řad i mimo uskupení FMA. Zatímco dříve se jednalo spíše o snahu dosažení 

cílů pomocí postupných reforem, po roce 1968 aktivistky využívaly výraznějších 

a přímějších způsobů boje. Své názory hlasitě vyjadřovaly na demonstracích a sepisovaly 

agitky proti společnosti jíž byly jejich předchůdkyně ochotně součástí. Ženy z řad 

feministek, jež byly členkami socialistických a komunistických politických stran se 

vymezovaly proti svým mužským kolegům, neboť nabyly dojmu, že právě tito muži nebyli 

schopni naplnit své původní ideály.57  

Uskupení FMA zůstalo i v období mezi květnovými událostmi a klíčovými momenty pro 

vznik Mouvement de libération des femmes stále aktivní. Aktivistky pokračovaly 

v analýzách a debatách, přestože důvěra v to, že jejich malé uskupení může přinést velké 

společenské změny, nebyla příliš velká. Kromě postavení žen ve společnosti se věnovaly 

například i francouzskému vzdělávacímu systému, nadále organizovaly debaty, udržovaly 

kontakt s feministkami i mimo FMA a neustále psaly dopisy do různých francouzských 

vydavatelství. Skupina tak i přes své poměrně krátké trvání sehrála významnou roli v rámci 

vývoje francouzského feminismu.58 

  

 
56 Greenwald, Daughters of 1968, 114–16. 
57 Ibid., 93–94. 
58 Ibid., 119. 
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3. Formování Mouvement de libération des femmes 

Třetí část práce se nejprve bude krátce věnovat hnutí Mouvement de libération des 

femmes jako takovému. Zaměří se na obecnější definování jeho původu a následně budou 

mapovány nejdůležitější momenty vzniku a formování, jež byly vybrány na základě analýzy 

literatury. U těchto událostí bude hledáno, zda se těchto rozhodujících okamžiků účastnily 

také členky Féminin, Masculin, Avenir a pokud ano, bude zároveň zkoumáno, zda byly v roli 

iniciátorek, či nikoliv. Poslední podkapitolou práce je pak obsáhlejší shrnutí výsledků 

bádání. Na základě míry vlivu členek skupiny v daných událostech budou momenty 

rozřazeny do tří kategorií. V případě zjištění iniciace i účasti alespoň jedné z členek FMA 

bude moment zařazen do kategorie „Iniciativa i účast FMA“, při pouhé účasti pak do „Účast 

FMA“. Pokud nebyla přítomna ani jedna ze čtyř členek, bude událost označena jako moment 

s neúčastí skupiny. Čtvrtou variantou budou nezařaditelné události, u kterých nebylo možné 

zjistit podobu působení vybrané skupiny. 

3.1  Hnutí MLF 

Hnutí Mouvement de libération des femmes je hnutí za osvobození žen, které začalo být 

v rámci francouzské společnosti aktivní na počátku sedmdesátých let dvacátého století. Již 

v prvním desetiletí své aktivity se hnutí stalo dominantní feministickou silou ve Francii.59 

Svou aktivitou dokázalo MLF měnit francouzskou politiku a společnost ve které vytvářelo 

prostor pro větší rovnost mezi muži a ženami. Do konce následujícího desetiletí dosáhly 

aktivistky z MLF několika legislativních úspěchů. Ve Francii byl díky jejich činnosti 

například přijat zákon legalizující potraty či zákon liberalizující přístup k antikoncepci. 

Obecně se pak díky hnutí zvýšila míra pozornosti, jež byla přikládána problematice 

diskriminace žen, ať už na pracovišti či v politice.60  

3.1.1 Původ Mouvement de libération des femmes 

Ve Francii se na konci šedesátých let dvacátého století vytvořily nezávisle na sobě dva 

feministické společenské okruhy. První, ze kterého později vzešlo právě FMA, kterému se 

práce detailněji věnuje v předchozí části a druhý, který je spjat s pozdějším vznikem 

 
59 Gill Allwood a Wadia Khursheed, Women and Politics in France 1958-2000 (London: Routledge, 2000), 
152, https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds (staženo 12. 
dubna 2021). 
60 Greenwald, Daughters of 1968, 154. 
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Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis (Univerzita Paříž VIII). Právě v tomto 

politickém a intelektuálním prostředí budoucí Université Paris VIII se začaly setkávat 

studentky, které se zabývaly díly Jacquesa Lacana, Sigmunda Freuda, Karla Marxe či 

Jacquesa Derrida. V popředí této skupiny stály dvě ženy – první z nich, studentka 

doktorandského studia Antoinette Fouque, jež byla mimo jiné velmi ovlivněná teoriemi 

o psychoanalýze. Druhou významnou ženou uskupení pak byla spisovatelka a překladatelka 

Monique Wittig, jež do francouzského jazyka přeložila například dílo Jednorozměrný člověk 

od Herberta Marcuse, které se stalo velmi významným pro studentská hnutí 60. let napříč 

západní Evropou. Přestože tato skupina žen ideologicky vycházela z levicových ideálů, 

v rámci francouzského hnutí roku 1968 se tyto aktivistky od svých mužských protějšků 

a jejich revoluce distancovaly, neboť nesouhlasily s jejich „poučováním“ o tom, jak má celá 

revolta probíhat.61 Skupina Psych et po byla již od počátku čistě ženská a zabývala se 

například sociálním vyloučením žen, rozdělením práce na základě pohlaví, ale také 

společenskými strukturami obecně.62 Členky uskupení odmítaly feminismus jako takový, 

neboť ho vnímaly jako prostředek k reformismu, asimilacionismu a akceptování mužské 

moci, proti které se vymezovaly.63 Nejvýznamnější představitelkou Psych et po se stala 

Antoinette Fouque, ale mezi další podstatné členky patřila i Monique Wittig či Margaret 

Stephenson. 

Znovuobjevení feministických hnutí ve Francii bylo silně inspirováno květnovou 

revolucí roku 1968, která zahýbala společenskými pořádky. MLF bylo jakousi francouzskou 

obdobou Women’s Liberation Movement (WLM) ve Spojených státech amerických. Stejně 

jako u WLM bylo i francouzské MLF složené z několika uskupení se všemi jejich 

tendencemi a rozpory.64 Členky hnutí pocházely z různých ideologických prostředí. Mnohé 

z nich byly ovlivněny Revoluční komunistickou ligou, francouzskou odnoží Čtvrté 

internacionály, a její teorií třídního boje. Další z tendencí v rámci MLF pak byly 

tzv. radikální nebo revoluční feministky. Ty byly na počátku sedmdesátých let nejaktivnější, 

byly ovlivněny americkým radikálním feminismem a stály za většinou nejviditelnějších 

 
61 Schulz, „Feminist Echoes of 1968: Women’s Movements in Europe and the United States", 134–35. 
62 Françoise Picq, Libération des femmes: les années-mouvement (Paris: Editions du Seuil, 1993), 12–13. 
63 Jane Jenson, „Le féminisme en France depuis mai 68", Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 1989, 57. 
64 Dorothy Kaufmann-McCall, „Politics of Difference: The Women’s Movement in France from May 1968 
to Mitterrand", Signs 9, č. 2 (1983): 282–83, https://www.jstor.org/stable/3173782 (staženo 12. dubna 2021). 
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aktivit celého hnutí. Za hlavního nepřítele nevnímaly kapitalismus, ale patriarchát.65 Jako 

třetí z tendencí v rámci MLF pak bývají uváděny i myšlenky uskupení Psychanalyse et 

politique, které v sobě spojovalo ideologii maoismu a lacanismu.66 Pro hnutí nebyly 

jednotícím prvkem názory a ideologie, ale spíše sdílení stejné situace.67 Tyto skupiny 

zároveň spojovalo přesvědčení, že hnutí musí být nezávislé na mužích a že, jak jasně určuje 

jeho název, musí být jeho hlavním cílem osvobození žen. MLF bylo velmi rozmanité 

a neorganizované hnutí s absencí leaderů a hierarchie.68  

3.1.2 Vznik Mouvement de libération des femmes 

Aktivistky z FMA, Psych et po, ale i dalších uskupení se postupně propojily a daly 

vzniknout událostem, jež můžeme později nazvat jako určující pro vznik Mouvement de 

libération des femmes. Ohledně přesného vzniku však mezi pamětnicemi existují rozpory. 

Skupina kolem zakladatelek Psych et po je přesvědčena, že hnutí MLF bylo založeno 

setkáním tří žen – Antoinette Fouque, Josiane Chanel a Monique Wittig již v říjnu roku 

1968.69 V září roku 1979 dokonce Fouque společně s Marie-Claude Grumbach a Sylvinou 

Boissonnas zaregistrovaly na pařížské policejní prefektuře sdružení s názvem Mouvement 

de libération des femmes – Psychanalyse et Politique. O měsíc později oficiální název 

pozměnily na Mouvement de libération des femmes – MLF a v listopadu se stejným názvem 

vytvořily obchodní značku registrací ve francouzském Národním institutu průmyslového 

vlastnictví.70 

Proti tomuto prohlášení se však staví zbylé aktivistky. Členky MLF se vymezovaly proti 

přivlastnění tohoto hnutí A. Fouque již v roce 1979. Na nepravdivost teorie vzniku MLF 

Psych et po upozorňovaly i následující desítky let poté a tématu se francouzské feministky 

věnovaly i v 21. století, v kontextu oslavování výročí čtyřiceti let od založení hnutí 

Antoinette Fouque, v roce 2008.71 K celému tématu vzniku hnutí za osvobození žen 

 
65 Gill Allwood, French Feminisms : Gender And Violence In Contemporary Theory, Gender, Change and 
Society (London: Routledge, 1998), 27–28, 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds (staženo 12. dubna 
2021). 
66 Gubin, Le siècle des féminismes, 228. 
67 Picq, „'LE PERSONNEL EST POLITIQUE´ FÉMINISME ET FOR INTÉRIEUR", 343. 
68 Kaufmann-McCall, „Politics of Difference: The Women’s Movement in France from May 1968 to 
Mitterrand", 282–83. 
69 Mouvement de libération des femmes (France), ed., Génération MLF, 1968-2008 (Paris: Des femmes, 
2008), 12. 
70 Greenwald, Daughters of 1968, 224. 
71 Bernheim et al., „2008 : L’inquiétante familiarité", 5. 
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ve Francii vyšlo několik objasňujících článků pamětnic, například Les origines du 

Mouvement de libération des femmes en France od pamětnice Christine Delphy nebo 

De FMA au MLF autorky Jacqueline Feldman či v neposlední řadě MLF: 1970, année zero 

Françoise Picq. Historii hnutí, včetně jeho vzniku, se věnuje řada publikací, jako například 

Histoire du féminisme od Michèle Riot-Sarcey, Le siècle des féminismes od kolektivu 

autorek kolem Eliane Gubin, Daughters of 1968 Lisy Greenwald či Libération des 

femmes: Les années-mouvement autorky Françoise Picq. V žádné z publikací se neobjevuje 

říjen 1968 v souvislosti s Psych et po jako moment založení MLF.  

Christine Delphy argumentuje tím, že hnutí ze své definice nemůže být založené třemi 

osobami, ale vzniká postupně. Jako čtyři významné události pro postupný vznik MLF pak 

vnímá publikaci článku Combat pour la libération de la femme v květnu 1970, mítink na 

Université de Vincennes téhož měsíce, manifestaci u Vítězného oblouku „na počest ženě 

neznámého vojína“ v srpnu 1970 a následně publikaci Libération des femmes: année zero 

v deníku Partisans v listopadu stejného roku.72 Françoise Picq zase uvádí:  
 

„Název si nemůže přivlastnit nikdo. Letáky byly podepsány ‚Několik aktivistek‘ nebo 

‚Aktivistky MLF‘, články křestními jmény nebo pseudonymy. … Objevení se na veřejnosti 

bezpochyby předcházela existence určitých skupin. Nikdo však nemůžu tvrdit, že ‚založil’ MLF 

sám; byť bylo spojení s ním rozhodující.“

73
  

 

I přesto však je v médiích mnohdy používán rok 1968 a skupina Psych et po jako 

zakládající. Jane Jenson tento fakt přisuzuje dobrému finančnímu zajištění uskupení. To díky 

němu mohlo např. založit vlastní nakladatelství Éditions des Femmes, vydávat publikace 

a v očích francouzského tisku působit jako hlavní představitel ženského hnutí.74 Vzhledem 

k tomu, že je v literatuře považován vznik MLF k říjnu 1968 především v publikacích 

vydaných nakladatelstvím Antoinette Fouque Éditions des Femmes, vychází práce z odlišné 

verze, tedy že hnutí vznikalo postupně jednotlivými událostmi.  

 
72 Delphy, „Les origines du Mouvement de libération des femmes en France", 138. 
73 Françoise Picq, „MLF : 1970, année zéro", ProChoix, MLF : le mythe des origines, č. 46 (prosinec 2008): 
11, http://www.prochoix.org/pdf/Prochoix.46.interieur.pdf (staženo 12. dubna 2021). 
74 Jenson, „Le féminisme en France depuis mai 68", 57. 
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3.2  Klíčové události vzniku a formování MLF 

Tato část práce se bude věnovat událostem, které přispěly ke vzniku Mouvement de 

libération des femmes a které toto hnutí formovaly nebo byly z hlediska jeho vývoje mezi 

lety 1970 až 1971 významné. Tyto události byly vybrány na základě analýzy literatury 

mapující historii hnutí, a to od prvního veřejného shromáždění části aktivistek, jejichž 

aktivitou později MLF vzniklo, až po první demonstraci hnutí s účastí širší veřejnosti. Každý 

z dvanácti významných momentů je v práci samostatně popsán a zároveň je u něj 

analyzována aktivita členek Féminin, Masculin, Avenir Anne Zelensky, Christine Delphy, 

Emmanuèle de Lesseps a Jacqueline Feldman.  

3.2.1 Veřejné shromáždění na Université de Vincennes 

Jednou z prvních událostí, které významně přispěly ke vzniku MLF se stalo veřejné 

shromáždění aktivistů a studentů na Université de Vincennes na jaře roku 1970. Přesný 

datum mítinku, ale i to, zda se jednalo pouze o jednu událost či dvě není podle pramenů 

jasné. Kniha Génération MLF uvádí tři možná data – 21. dubna, 5. května nebo 21. května.75 

Aktivistky Christine Delphy se společně s Gille Wittig shodují na tom, že by se však mělo 

jednat o 21. květen.76  

Na událost organizátorky upozorňovaly pomocí letáků. V nich se vymezovaly proti 

sexuálnímu útlaku žen, ale také proti jejich výrazně převažující činnosti, co se týče starosti 

o domácnost a děti či proti absenci žen na důležitých politických událostech veřejného dění. 

Nevýhodnou situaci žen vnímaly jako součást kapitalistického systému: „Tento sexuální, 

ekonomický a politický útlak je jedním z pilířů kapitalistického systému. Je to tento pilíř, 

který nás utlačuje. To je ten pilíř, na který útočíme.“77 Upozorňovaly také na revoluci 1968, 

kdy byla otázka žen upozaděna jako záležitost, která bude vyřešena po převratu a k čemuž 

tak nikdy nedošlo. V souvislosti s tím organizátorky volaly po tom, aby se celá záležitost 

začala měnit právě tehdy v daný moment.78 

Na univerzitní setkání se dostavilo na 500 lidí z řad žen i mužů. Část aktivistek kolem 

Monique Wittig z Psych et po měla připravený happening v podobě společného tance se 

zvoláváním sloganů jako „My všechny jsme hysteričky“ (Nous sommes toutes des 

 
75 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 50. 
76 Delphy, „Les origines du Mouvement de libération des femmes en France", 140. 
77 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 53.  
78 Ibid. 
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hystériques), přičemž byly účastnice manifestace oblečeny v tričkách s podobnými nápisy.79 

Reakcí na happening byla mimo jiné útočná odpověď ze strany přítomných mužů například 

prostřednictvím označování žen jako mal-baisées, což mělo značit, že „kdyby byly 

aktivistky sexuálně spokojené, nehněvaly by se na muže“.80 Druhá skupina žen kolem 

Antoinette Fouque, jež byla také součástí uskupení Psych et po, se proti jednání aktivistek 

vymezovala a některé pamětnice dokonce celý mítink opustily, neboť jim připadal 

absurdní.81 

Shromáždění se následně přesunulo do posluchárny, kde už celá událost probíhala na 

bázi diskuse. Nejvýraznějším tématem se stalo složení celého uskupení na základě genderu. 

Aktivistky požadovaly, aby se celé shromáždění stalo čistě ženským. Oproti tomu muži, 

ovšem s podporou některých účastnic, nejdříve odmítali posluchárnu opustit. Nakonec však 

mítink pokračoval pouze za účasti žen. Shromáždění zabývající se otázkami postavení žen 

ve společnosti se na Université de Vincennes následně konala pravidelně a účastnily se jich 

feministky pocházející z různorodých univerzit či levicových hnutí.82 Tohoto prvního 

shromáždění v květnu 1970 se však neúčastnila žádná z členek skupiny Féminin, Masculin, 

Avenir, neboť se s jeho organizátorkami poprvé setkaly nedlouho po mítinku na konci května 

roku 1970. 

3.2.2 Publikování Combat pour la libération de la femme  

V květnu 1970 byl v deníku L’Idiot International, levicovém periodiku, jež vzniklo 

v návaznosti na květnové události roku 1968, publikován článek s názvem Combat pour la 

libération de la femme (Boj za osvobození ženy). Tento text byl zpracován Monique a Gille 

Wittig, Marciou Rothenburg a Margaret Stephenson, které byly součástí uskupení 

Psych et po. Článek byl jakýmsi souhrnem témat, kterým se tato skupina od jejího počátku 

věnovala.83 Apeloval na vznik nového hnutí zabývajícího se ženskou emancipací a také na 

feministické uvědomění napříč francouzskou společností. Stal se jednou z motivací pro 

úplně první veřejný protest MLF u Vítězného oblouku, ale také pro ženská uskupení, jejichž 

činností následně hnutí jako takové vzniklo a která na základě Combat pour la libération de 

 
79 Ibid., 50–51. 
80 Greenwald, Daughters of 1968, 115. 
81 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 51. 
82 Ibid., 51–58. 
83 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 50. 
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la femme začala sama více publikovat o tématech jako například antikoncepce 

či interrupce.84  

Autorky v textu psaly o podřadném postavení žen jako o „kolonizovaném obyvatelstvu 

uvnitř národa“, které je národu natolik podrobené, že zapomnělo, že tento stav není 

samozřejmý. Hovořily o sexuálním vykořisťování, jemuž musí denně čelit a pokud se proti 

němu ohradí jsou nazývány jako „hysterické feministky“. Vymezily se také proti nerovnému 

rozdělení práce, kdy ženy oproti mužům mají obtížnější přístup na vyšší pozice, zastávají 

tradičně povolání jako sekretářky či zdravotní sestry a jsou to především ony, které se starají 

o domácnosti a rodiny. Aktivistky se v článku vyslovily i proti buržoazní třídě, která ženy 

podle jejich názoru odmítala osvobodit a jejich situace tak zůstala poslední formou 

nevolnictví v moderní industriální společnosti.85  

 Na tento článek odpověděly autorkám mimo jiné Anne Zelensky a Jacqueline 

Feldman, členky skupiny Féminin, Masculin, Avenir. Na jejich dopis však nikdy neobdržely 

zpětnou reakci. Později jedna z autorek textu, Monique Wittig, sdělila Christine Delphy, že 

odpovědět členkám FMA odmítala Antoinette Fouque, neboť je vnímala jako reformistické 

uskupení. Sama Fouque při pozdějším telefonickém rozhovoru s Delphy zdůrazňovala, že 

není z těch, kdo organizovaly jak manifestaci na Université de Vincennes, tak publikovaly 

text pro L’Idiot International a s těmito kroky uskupení nesouhlasila.86 I přesto, že členky 

FMA na svou zprávu odpověď nedostaly, dozvěděly se díky tomuto článku o dalším 

feministickém uskupení působícím ve Francii, se kterým se později spojily a daly vzniknout 

Mouvement de libération des femmes. 

3.2.3 Schůzky propojující uskupení a otázka non-mixité 

Na přelomu měsíce května a června roku 1970 se poprvé setkala pařížská uskupení, která 

následně MLF významně formovala. Jednalo se konkrétně o Psychanalyse et politique, 

Féminin, Masculin, Avenir a také Les Oreilles vertes, z jejíž iniciativy se konala úplně první 

schůzka. Celkem se mělo jednat o dvě setkání na kterých se projednávala především 

důležitost tzv. non-mixité, tedy požadavku, aby součástí feministických skupin nebyli žádní 

 
84 Sandra Reineke, Beauvoir and Her Sisters : The Politics of Women’s Bodies in France (Urbana: University 
of Illinois Press, 2011), 58–59, 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds (staženo 12. dubna 
2021). 
85 Bernheim, Mouvement de libération des femmes, 16-36. 
86 Delphy, „Les origines du Mouvement de libération des femmes en France", 140–41. 
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muži, respektive aby tato hnutí byla čistě ženská. První z nich se konalo na konci května, 

druhé z nich poté v červnu v bytě Marcie Rothenburg.  

Podle Anne Zelensky se o FMA skupina Les Oreilles vertes dozvěděla na základě 

publikování dopisu FMA v deníku Le Nouvel Observateur. Na tento dopis jim také uskupení 

poprvé odpovědělo.87 Na první setkání s dalšími skupinami v domě jedné z členek 

Les Oreilles však bylo uskupení FMA podle Christine Delphy pozváno Antoinette Fouque 

z Psych et po. Sama Delphy ale o tomto setkání hovoří jako kdyby prvním setkáním 

aktivistek mělo být až to, které jiné zdroje uvádějí jako druhé, tedy to v červnu 1970.88 Práce 

však bude vycházet z verze, že se jednalo o dvě různé schůzky, jichž se Delphy obou 

zúčastnila.89 

Na schůzce se tedy setkaly ženy z Les Oreilles vertes, Psych et po a uskupení FMA ze 

kterého se dostavily Anne Zelensky, Christine Delphy, ale také dva muži, kteří dříve byli 

součástí FMA. Právě jejich přítomnost, respektive požadavek pouze ženského složení hnutí, 

se stal největším předmětem diskuse.90 Na jedné straně stála část FMA, která se hlásila 

k odkazu sufražetek a feminismu jako takovému, na druhé straně pak byly ženy kolem 

A. Fouque, ale například i Ch. Delphy z FMA, které se proti tomuto pojetí emancipačního 

boje vymezovaly, vnímaly ho jako buržoazní a příliš reformní a mnohdy se dokonce 

odmítaly nazývat feministkami.91 

Druhé shromáždění, které na přelomu jara a léta 1970 začalo propojovat pařížská 

uskupení zabývající se emancipací žen, se uskutečnilo v bytě aktivistky Rothenburg. Sešly 

se zde opět členky Les Oreilles vertes, Psych et po a již pouze ženy z FMA, konkrétně 

Emmanuèle de Lesseps, Anne Zelensky a Christine Delphy. Celkem se v ulici Descartes 

v Paříži sešlo na třicítku žen, které buď publikovaly v denících, účastnily se manifestace na 

Univerzitě Paříž VIII anebo byly jednoduše známými jiných aktivistek.92 Zainteresované 

ženy nakonec našly shodu v čistě ženském pojetí hnutí a malá uskupení se postupně ztrácela 

v jednom velkém hnutí za osvobození žen.93 Delphy se o tomto setkání vyslovila jako 

o zlomovém momentu transformace menších uskupení do jednotnějšího společného hnutí.94 

 
87 Zelensky-Tristan, Histoire de vivre, 44. 
88 Delphy, „Les origines du Mouvement de libération des femmes en France", 141. 
89 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 50–51. 
90 Ibid., 50. 
91 Picq, Libération des femmes, 13–14. 
92 Delphy, „Les origines du Mouvement de libération des femmes en France", 141. 
93 Picq, Libération des femmes, 14. 
94 Delphy, „Les origines du Mouvement de libération des femmes en France", 142. 
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Těchto dvou pro vznik MLF klíčových setkání se tedy účastnily i aktivistky z Féminin, 

Masculin, Avenir. Konkrétně se jednalo o Anne Zelensky, Emmanuèle de Lesseps 

a Christine Delphy. Čtvrtá aktivistka FMA Jacqueline Feldman se schůzek neúčastnila. 

Aktivistky FMA se účastnily i důležitých dialogů o podobě vznikajícího uskupení, konkrétně 

tedy o tzv. non-mixité ohledně které se lišily i názory v rámci FMA. Většina ze skupiny FMA 

nevnímala čistě ženské složení hnutí jako jeho potřebnou součást. Oproti tomu členka 

Christine Delphy o absenci mužských aktivistů usilovala, a nakonec se tak také stalo. Díky 

těmto dvěma setkáním se malé skupiny začaly postupně formovat do společného Mouvement 

de libération des femmes. 

3.2.4 Manifestace u Vítězného oblouku 

Francouzské Mouvement de libération des femmes se inspirovalo Women’s Liberation 

Movement (WLM) ve Spojených státech a zůstalo s ním v propojení i v pozdější době. V létě 

roku 1970 WLM organizovalo v USA generální stávku k připomenutí výročí padesáti let od 

získání volebního práva ženami. Tyto protesty měly za cíl upozornit na nerovné postavení 

žen v práci, ve starání se o domácnost nebo o potomky. Feministky ve Francii chtěly vyjádřit 

s jejich severoamerickými stoupenkyněmi solidaritu.95 Uskupení devíti žen, konkrétně 

Monique Wittig, Christiane Rochefort, Cathy Bernheim, Frédérique Daber, Janine Sert, 

Monique Bourroux, Margaret Stephenson a také tři ze čtyř členek FMA Christine Delphy, 

Anne Zelensky a Emmanuèle de Lesseps, se rozhodlo 26. srpna uspořádat setkání 

u Vítězného oblouku v Paříži na vyjádření podpory americkým feministkám.96  

Ke svému mítinku se organizátorky rozhodly vydat leták vyzývající k demonstraci 

s názvem „Solidarita se stávkujícími ženami ve Spojených státech 26. a 27. srpna“ 

(Solidarité avec les femmes en grève aux USA les 26 et 27 août), který popisuje jejich cíle 

a situaci, jež je motivovala k uspořádání demonstrace. V textu bylo nejprve pojednáno o dění 

v USA a dále aktivistky vyhlašovaly konec situacím kdy: „je plat mužů a žen na stejné 

pracovní pozici nerovný, kdy je žena ekonomicky závislá na svém manželovi, poskytuje 

nezbytné domácí práce za které není finančně ohodnocena, je vnímána jako jediná kdo je 

zodpovědný za děti a je na ní vytvářen nátlak, aby se pro své děti obětovala, je vykořisťována 

ve svém vlastním těle nemožností rozhodovat, zda dítě chce či nikoliv, zákazem legálních 

potratů a morálním zákazem volně disponovat svým tělem, je držena v otroctví 

 
95 Picq, Libération des femmes, 16. 
96 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 100. 
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patriarchálním systémem (podřízení se otci, pak manželovi), je nucena podřídit se kritériím 

ženskosti prosazovanými společností (reklamou), aby byla uznávána jako jedinec“.97 

Zároveň si však uvědomovaly, že to byly i samy ženy, které svým rezignováním a izolací 

přispívaly k udržování stávajícího systému. Vyzývaly proto všechny ženy, aby si byly 

vědomy své nevýhodné situace a spojily se v boji za osvobození.98 

Aktivistky však nechtěly vyjádřit solidaritu s hnutím WLM běžnou demonstrací. Hlavní 

událostí celé manifestace mělo být položení květiny ženě neznámého vojína na proslulý hrob 

v Paříži. Akce se konala s pomocí transparentů s nápisy jako například: „Je tu někdo, kdo je 

ještě více neznámý než vojín: jeho žena!“ (Il y a plus inconnu encore que le soldat: sa 

femme!).99 Dalším sloganem pak bylo „Každý druhý muž je žena!“ (Un homme sur deux est 

une femme!).100 Účastnice šly v průvodu směrem k hrobu, kam chtěly položit květiny. 

Uprostřed skupiny nesla Christine Delphy z FMA společně s Margaret Stephenson velkou 

kytici věnovanou „vojínově neznámé ženě“.101 Manifestace však byla rychle přerušena 

policií. Při kontrole ze strany policistů se pak účastnice protestu obhajovaly slovy „Jsme 

matky budoucích veteránů.“102 

Organizátorky manifestace usilovaly o to, aby měla událost i mediální dosah, a tak 

na svůj mítink dopředu upozornily novináře, kteří se na symbolické místo dostavily. 

Přestože mítink neměl kvůli policejnímu zákroku dlouhého trvání, objevila se další den 

ve francouzském tisku o manifestaci zmínka.103 Bylo to poprvé co bylo toto uskupení 

feministických aktivistek ve Francii veřejně nazváno „Mouvement de la libération des 

femmes“. Byť se později název hnutí užíval bez „la“, stal se moment z tohoto hlediska velmi 

významným pro vývoj hnutí. Historičky Christine Bard104 a Michelle Perrot105 o tomto 

momentu dokonce hovoří jako zakládajícím aktu MLF, přestože je u sociálních hnutí často 

obtížné určit jeden přesný okamžik jejich vzniku a pohledy na tento klíčový moment se liší 

i v případě MLF.  

 
97 Bernheim, Mouvement de libération des femmes, 36–37. 
98 Ibid., 37. 
99 Picq, Libération des femmes, 16. 
100 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 51. 
101 Juliette Loiseau, „Août 1970 : le triomphe de la femme du soldat inconnu", Causette, 26. srpna 2020, 
https://www.causette.fr/societe/en-france/aout-1970-le-triomphe-de-la-femme-du-soldat-inconnu (staženo 12. 
dubna 2021). 
102 Picq, Libération des femmes, 16. 
103 Ibid. 
104 Gubin, Le siècle des féminismes, 114. 
105 Michelle Perrot, „Antoinette Fouque a un petit côté sectaire", ProChoix, MLF : le mythe des origines, č. 
46 (prosinec 2008): 19, http://www.prochoix.org/pdf/Prochoix.46.interieur.pdf (staženo 12. dubna 2021). 
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 Této události, jež je označována jako jedna z určujících pro vznik MLF se kromě žen 

z jiných původní skupin účastnily také tři aktivistky FMA. Čtvrtá členka uskupení 

Jacqueline Feldman nebyla přítomna. Christine Delphy, Anne Zelensky a Emmanuèle 

de Lesseps však na mítinku byly a tvořily 1/3 zúčastněných organizátorek. Samotná 

Christine Delphy pak nesla společně s Margharet Stephenson kytici, která měla být položena 

na pařížský hrob neznámého vojína jeho „ještě více neznámé ženě“, přičemž tento akt měl 

být celým vyvrcholením manifestace.  

3.2.5 Vydání Libération des femmes: Année zero 

V říjnu 1970 bylo vydáno speciální číslo revue Partisans s názvem Libération des 

femmes: année zero (Osvobození žen: rok nula). Byť se proti uvádění toho momentu jako 

zlomového bodu pro hnutí MLF vymezuje A. Fouque z jednoho z původních uskupení 

Psych et po, jinými pamětnicemi a historiky je toto číslo uváděno jako určující.106  

Anne Zelensky a Jacqueline Feldman ze skupiny FMA se v létě 1970 naskytla možnost 

podílet se na speciálním vydání časopisu Partisans, kterým se stalo právě výše zmíněné 

Année zéro. Toto číslo bylo téměř celé napsané ženami z feministických hnutí, ať už 

z francouzského nebo amerického. Tento postup požadovaly po šéfredaktorovi časopisu 

samy autorky, neboť chtěly, aby číslo věnované speciálně ženám, bylo napsané ženami. 

Témata těchto textů, tedy ta témata, která rezonovala ve feministických debatách v USA 

a ve Francii, se v mnohém protínala. Aktivistky z obou zemí se stavěly proti zákazu potratů, 

kapitalismu a patriarchální společnosti.107 Vydání Libération des femmes: Année zéro se tak 

skládalo z mnoha krátkých článků, které se věnovaly například sociálním třídám – jako 

článek Roxanny Dunbar nebo také sexualitě článkem Anny Koedt The Myth of the Vaginal 

Orgasm, který se vymezuje proti názorům Sigmunda Freuda na ženskou sexualitu.108 Nutno 

zmínit také text Carol Hanisch Tout est politique!, který rozvíjel již výše zmíněnou důležitou 

tezi druhé vlny feminismu „osobní je politické“.109  

Styl jakým byly tyto články napsané byl nový a celé vydání se svým obsahem a formou 

odlišovalo od „tradičních“ a obvyklých textů extrémní levice.110 Année zero se zároveň stalo 

 
106 Michèle Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, Nouv. éd, Repères Histoire 338 (Paris: La Découverte, 
2008), 99; Jenson, „Le féminisme en France depuis mai 68", 56.  
107 Picq, Libération des femmes, 31–32. 
108 Greenwald, Daughters of 1968, 121. 
109 Picq, „‘LE PERSONNEL EST POLITIQUE´ FÉMINISME ET FOR INTÉRIEUR", 342. 
110 Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, 100. 
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jakýmsi odkazem na cíle hnutí, neboť zde byly shromážděny teoretické základy MLF.111 

Christine Delphy (FMA) v tomto speciálním čísle napsala, že je třeba utvořit feministické 

hnutí jako autonomní politickou sílu, protože k osvobození žen nestačí pouze zrušení 

výrobních vztahů kapitalistického systému, neboť situace žen není pouhým druhotným 

důsledkem utlačování proletariátu kapitalismem.112 Anne Zelensky později v roce 1977 

uvedla, že tehdy „bylo jasné, že útlak obecně, zdaleka není produktem ekonomického 

systému, ale má kořeny v ‚patriarchální civilizaci‘, na kterou bude zaměřena veškerá 

pozornost“.113 Hlavními tématy speciálního vydání, které byly zároveň motivy nového 

feministického boje se také stalo vymezení se proti vykořisťování žen co se týče domácích 

prací a téměř neexistující sdílené péči o potomky nebo také snaha o zrušení zákazů 

potratů.114  

Tento určující moment pro postupné formování Mouvement de libération des femmes 

vznikl z iniciativy dvou členek FMA Anne Zelensky a Jacqueline Feldman. Mimo americké 

autorky zde byly publikovány samozřejmě i texty francouzských feministek, včetně další 

z aktivistek uskupení FMA, Christine Delphy. Do vydání výtisku, který shrnoval cíle MLF 

a bývá označován jako moment vzniku tohoto hnutí, tak byly zapojeny tři ze čtyř členek 

Féminin, Masculin, Avenir.  

3.2.6 Demonstrace před věznicí Roquette 

Na podzim roku 1970 otřásl francouzským levicovým prostředím případ Alaina 

Geismara. Ten byl lídrem extrémně levicové organizace Gauche prolétarienne (GP), jež 

byla aktivní mezi lety 1968 až 1973. Za svou činnost byl v říjnu 1970 postaven před soud, 

přičemž tento akt rozpoutal demonstrace v ulicích Paříže. Do ulic tehdy nevyšli pouze 

stoupenci GP, ale i jiní příznivci levicových myšlenek, kteří nesouhlasili s procesem 

A. Geismara.115 Feministická uskupení ve Francii byla ovlivněna mimo jiné právě 

levicovými ideami. Součástí hnutí MLF byla také skupina Vive la Révolution (VLR), jejíž 

členky vycházely z ideálů maoismu.116  

Aktivistky VLR společně s některými dalšími ženami ze setkání na Université de 

Vincennes se rozhodly připojit se 20. října k protestu proti procesu s Geismarem. K bývalé 

 
111 Picq, „‘LE PERSONNEL EST POLITIQUE´ FÉMINISME ET FOR INTÉRIEUR", 342. 
112 Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, 100. 
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114 Picq, Libération des femmes, 23. 
115 Ibid., 18. 
116 Jenson, „Le féminisme en France depuis mai 68", 56. 
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ženské věznici Roquette v 11. pařížském obvodu se dostavilo na čtyřicítku žen se slogany 

jako „Všechny jsme vězeňkyně!“ (Nous sommes toutes des prisonnières!).117 Některé z nich 

se dokonce na protest nechaly spoutat řetězem.118 Nešlo však pouze o demonstrování 

nesouhlasu s uvězněním lídra Gauche prolétarienne. Celým protestem byl propleten i motiv 

nutnosti soudržnosti žen a ženské solidarity. Na transparentech se tak objevovaly nápisy jako 

„Prostitutky, zlodějky, ženy, které podstoupily potrat, ženy v domácnosti, svobodné matky, 

lesby, heterosexuálky, aktivistky, my jsme všechny sestry.“ (Prostituées, voleuses, avortées, 

ménagères, filles-mères, homosexuelles, hétérosexuelles, militantes, nous sommes toutes 

sœurs.)119 

Rok 1970 byl pro MLF rokem událostí, které významně formovaly způsob jeho 

aktivismu.120 V případě demonstrace před vězením Roquette se jednalo o jednu 

z podstatných událostí, které tuto identitu a podobu hnutí utvářely.121 Hnutí se navíc stávalo 

početnějším, což mnohé z aktivistek ještě více motivovalo. Jedna z nich se o události 

vyjádřila: „U Vítězného oblouku122 bylo devět aktivistek. Nás je u věznice Roquette čtyřicet. 

Brzy nás budou davy.“123 Na základě analýzy dostupné literatury se této demonstrace 

neúčastnila ani jedna z členek uskupení Féminin, Masculin, Avenir.  

3.2.7 První valné shromáždění MLF 

Říjen roku 1970 byl z hlediska aktivit francouzských feministek velmi bohatým 

měsícem. Kromě vydání „Osvobození žen: rok nula“ či demonstrací před věznicí Roquette 

se v témže měsíci konalo první oficiální valné shromáždění nově zformovaného Mouvement 

de libération des femmes. V průběhu předchozích měsíců se souběžně s navyšujícím 

množstvím činů francouzských emancipačních uskupení navyšoval i počet žen, které se 

k těmto skupinám přidávaly. Aktivistky z MLF se tak rozhodly zorganizovat setkání všech 

zainteresovaných žen na École des Beaux-Arts.  

Na mítink se dostavilo kolem 200 žen různých věkových kategorií, v rozpětí přibližně 

od necelých dvaceti do čtyřiceti let. Celá událost neměla jasně danou organizaci, neboť ani 

 
117 Picq, Libération des femmes, 18–19. 
118 Bernheim, Mouvement de libération des femmes, 13. 
119 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 52. 
120 Picq, „MLF : 1970, année zéro", 12. 
121 Jenson, „Le féminisme en France depuis mai 68", 56. 
122 Demonstrace v srpnu 1970, viz podkapitola 3.2.4: Manifestace u Vítězného oblouku. 
123 Picq, Libération des femmes, 20. 
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samy aktivistky nechtěly, aby MLF bylo jednotným a uniformním hnutím.124 Pamětnice 

Anne Zelensky ve svých pamětech hovoří o různorodé motivaci těch, které se na setkání 

dostavily. Pro některé to například byla potřeba diskutovat o demonstraci u Vítězného 

oblouku na počest ženě neznámého vojína, pro jiné to byla příležitost podepsat petici na 

podporu Palestinců.125 Shromáždění MLF v živém, neuspořádaném a veselém duchu se na 

Beaux-Artes následně konala pravidelně a to každých 15 dní. Hlavními tématy těchto setkání 

byl především feminismus, boj za práva žen nebo také homosexualita.126 

První valné shromáždění MLF bylo přirozeným vývojem na narůstající činnost 

francouzských feministek. Samotné okolí Beaux-Arts se také stalo jakousi hlavní čtvrtí 

hnutí.127 Prvního mítinku se bezesporu zúčastnila představitelka FMA Anne Zelensky, jež 

své vzpomínky na setkání popsala ve své autobiografii. Zelensky se nevyslovila, že by celé 

setkání iniciovala, či organizovala, navíc i samotná podoba setkání byla neuspořádaná 

a nikdo nebyl hlavním představitelem nebo řečníkem, respektive nebyl ve vedoucí roli. Zda 

se setkání účastnily také další členky FMA není na základě dostupné literatury jasné.  

3.2.8 Protestní akce na konferenci magazínu Elle 

V listopadu 1970 uspořádal magazín Elle konferenci s názvem États généraux de la 

femme v Kongresovém paláci ve Versailles. Tato konference se konala v souvislosti 

s anketou uspořádanou mezi čtenářkami na jaře téhož roku, jež se snažila zjistit co tehdejší 

ženy vnímaly jako šokující. Z průzkumu například vzešlo, že se Francouzky údajně stavěly 

odmítavě k homosexualitě, pornografii, drogám nebo zneužívání nezletilých.128 

Do Kongresového paláce se dostavilo několik tisíc žen, aby si vyslechlo diskusi 

k výsledkům ankety. Celé události ve Versailles předsedal tehdejší francouzský premiér 

Jacques Chaban-Delmas a jako řečníci byli přizváni tři političtí představitelé Michel Rocard, 

Georges Marchais a François Mitterand.129 

MLF s výsledky ankety, ani pořádáním konference nesouhlasilo. Skupina kolem 

Antoinette Fouque zpracovala tiskovou zprávu vymezující se proti magazínu Elle, který si 

„přisvojuje právo zastupovat všechny ženy prostřednictvím dotazníku, který je manipulací 

 
124 Hervé Hamon a Patrick Rotman, Les années de poudre: récit, Éd. 2008, Génération (Paris: Éd. du Seuil, 
2008), 236. 
125 Zelensky-Tristan, Histoire de vivre, 52. 
126 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 87. 
127 Zelensky-Tristan, Histoire de vivre, 52. 
128 Hamon a Rotman, Les années de poudre, 238. 
129 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 94. 
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za účelem usměrnění vzpoury všech žen“. Další aktivistky se poté zapojily přímo v průběhu 

události, kdy mezi účastnice distribuovaly dotazník s otázkami jako například: „Domníváte 

se, že ženy, které pracují 70 hodin týdně bez honoráře a jsou absolutně závislé na svém 

manželovi mají právo pracovat 110 hodin týdně, aby dosáhly stejné ekonomické nezávislosti 

jako jejich manželé, kteří tuto nezávislost získávají za pouhých 40 hodin práce?“. Následně 

se členky MLF celé události ve Versailles účastnily i jako řečnice a o průběhu protestu 

informoval například deník Le Monde podle kterého měl nakonec celý protest úspěch 

i u přítomného publika.130 

Protestní akci proti průzkumu magazínu a s ním spjaté konferenci lze považovat za 

úspěšnou. Akce byla dobře přijata přítomnými ženami mimo hnutí MLF a o jejím průběhu 

informovalo významné francouzské médium. Co se týče aktivity členek FMA, na základě 

dostupných zdrojů s největší pravděpodobností nebyly na události přítomny. Tiskovou 

zprávu formující základní teze postoje MLF zpracovávala skupina žen kolem Antoinette 

Fouque, která tradičně nespolupracovala s aktivistkami z FMA. Žádná dostupná literatura 

členky FMA jako autorky protestu nezmiňuje a významná představitelka skupiny 

Anne Zelensky ve svých pamětech tuto událost nepopisuje. Lze tedy předpokládat, že 

aktivistky FMA protestní událost neorganizovaly a nejspíš na ní ani nebyly přítomné. 

3.2.9 Mítink k příležitosti 100 let od existence Pařížské komuny 

Ke stoletému výročí Pařížské komuny se rozhodlo MLF uspořádat veřejný mítink. 

Existence Komuny byla pro členky hnutí symbolem revoluce, ale zároveň s dvaceti tisíci 

zavražděných, zastřelených Pařížanů a desítkami tisíc vězněných, symbolem „buržoazního 

barbarství“. MLF si také chtělo připomenout roli, kterou ženy přesně před sto lety hrály, 

když organizovaly život obléhaného města, fungování škol, ošetřovaly zraněné, pomáhaly 

odporu a některé z nich držely zbraně a byly také odsouzeny a deportovány. Aktivistky tak 

na 28. března 1971 odpoledne zorganizovaly shromáždění u pevnosti Issy.131  

 O celé události informovaly dopředu připravené letáky, které shrnovaly myšlenky 

a požadavky MLF. Paříž byla označována jako město, kde jsou ženy ignorované 

a vykořisťované. Hnutí požadovalo, aby se ženy mohly svobodně rozhodovat, zda a případně 

kolik chtějí mít potomků, aby jim za výkon stejné práce byla vyplácena i stejná mzda jako 

mužům nebo aby vzniklo dostatečné množství jeslí, jejichž služby budou dostupné zdarma 

 
130 Ibid., 94–96. 
131 Picq, Libération des femmes, 48–49. 
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a permanentně.132 Radostným a zároveň bojovným sloganem oslav MLF ke stoletému výročí 

od existence Pařížské komuny se stalo „Pařížské ženy, vpřed!“ (Femmes de Paris, en 

avant!).133 Militantky celou událost nepojímaly pouze jako připomínku jubilea, ale jako 

příležitost pro upozornění na problémy, které pro ně byly z hlediska otázky emancipace 

a osvobození žen aktuální. Na demonstraci použily také transparenty s nápisy jako „Volně 

dostupný a bezplatný potrat a antikoncepce“ (Avortement et contraception libres et gratuits) 

nebo kresbu miminka se slovy „Je přece jen zábavnější žít, když jsme vytouženými“ (C’est 

tout de même plus chouette de vivre quand on est désiré!). Objevovaly se ale také jednoduché 

nápisy „Mouvement de libération des femmes“ propagující francouzské hnutí za osvobození 

žen jako takové.134 

 MLF využilo stoleté výročí od dob Pařížské komuny k veřejnému shromáždění 

příznivkyň hnutí a šíření jeho myšlenek. Podle dostupných materiálů ani neexistoval žádný 

program celé manifestace ani oficiální organizace, ale jednalo se spíše o setkání aktivistek. 

Některé z nich demonstrovaly s transparenty a jiné zase vnímaly manifestaci jako prostor 

pro setkání a diskusi.135 Leták vyzívající k setkání 28. března byl podepsán jménem hnutí 

a není tak jasné, kdo byl iniciátorem celé události. Na dostupné fotografii lze určit 

přítomnost Françoise Picq136, avšak literatura ani dostupné paměti účastnic fakta o tom, kdo 

akci organizoval či kdo se mítinku účastnil nepokrývají. Nelze tak určit, zda byly s událostí 

spjaty aktivistky FMA. 

3.2.10 „Manifest 343 cour“ 

 Feministky francouzské druhé vlny vnímaly od roku 1970 volně dostupnou možnost 

interrupce jako své hlavní téma.137 Po tom, co MLF několik měsíců aktivně vystupovalo na 

podporu „možnosti volby“ pomocí rozdávání letáků, vylepování plakátů nebo přerušování 

mítinků katolické extrémní pravice podporujících zákaz potratů, se aktivistky rozhodly pro 

nový způsob feministického boje.138  

 
132 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 437. 
133 Picq, Libération des femmes, 49. 
134 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 88. 
135 Monique Wittig, „Monique Wittig raconte...", ProChoix, MLF : le mythe des origines, č. 46 (prosinec 
2008): 74, http://www.prochoix.org/pdf/Prochoix.46.interieur.pdf (staženo 12. dubna 2021). 
136 Ibid. 
137 Gubin, Le siècle des féminismes, 211. 
138 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 160. 
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 V dubnu roku 1971 vyšla v deníku Le Nouvel Observateur petice s provokativním 

názvem Manifeste de 343 salopes, tedy „Manifest 343 cour“. Text byl podepsán 343 ženami, 

které měly odvahu veřejně prohlásit, že podstoupily interrupci. Mezi signatářkami byly ženy 

známé i neznámé, především členky hnutí MLF, ale i intelektuálky nebo herečky. 

Připojením svého podpisu požadovaly, aby byl ve Francii volný přístup k interrupci a aby 

byl zákrok prováděn bezplatně.139  

 Tento manifest zpracovaly členky hnutí Anne Zelensky a Christine Delphy původně 

z FMA s pomocí Simone de Beauvoir a dalších aktivistek z MLF.140 Autorky usilovaly o to, 

aby vedle osobností jako Françoise Sagan či Simone de Beauvoir nebo filmových hvězd, 

jako například Catherine Deneuve, byly také ženy pro širokou veřejnost neznámé, a navíc 

seřazeny nehierarchicky. O tento princip se tvůrkyně textu musely s vydavatelstvím dokonce 

přít.141 Z deníku Le Nouvel Observateur se ve zpracování angažovala Nicole Muchnik, která 

s hnutím MLF sympatizovala a zakladatele periodika Jeana Daniela k vydání manifestu 

v této podobě přesvědčila.142  

MLF dosáhlo s peticí 343 žen velkého mediálního úspěchu. Jedny z největších 

francouzských novin Le Monde psaly o jeho publikování na první stránce výtisku, 

rozhlasová stanice Europe 1 zase o vydání hovořila ve večerních zprávách. Na událost 

reagoval i satirický časopis Charlie Hebdo článkem Qui a engrossé les 343 salopes? (Kdo 

oplodnil 343 cour?). Z většinového tabu se tak interrupce najednou stala tématem o kterém 

se hovořilo všude.143 Podle pamětnice Marie-Jo Bonnet tomu tak nebylo pouze kvůli tomu, 

že hnutí MLF se svým manifestem přineslo do francouzského kontextu diskuzi o potratu po 

dlouhé pauze, ale také proto, že je to jednoduše téma, které se vztahuje k tisícovkám žen 

a jejich sexuálním životům.144 Myšlenkou sepsání manifestu s provokativním názvem 

a kombinací podpisů známých i neznámých osobností se později inspirovala i německá 

novinářka a feministka Alice Schwarzer.145 

 Prohlášení v Le Nouvel Observateur mělo krátký a rázný charakter s jasným 

poselstvím. Ve svém apelu aktivistky upozorňovaly na fakt, že je ve Francii každý rok 

proveden jeden milion potratů. Tyto interrupce jsou však prováděny nelegálně a ve zdraví 

 
139 Bernheim, Mouvement de libération des femmes, 176–79. 
140 Picq, Libération des femmes, 56. 
141 Bonnet, Mon MLF, 56. 
142 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 160. 
143 Picq, Libération des femmes, 56. 
144 Bonnet, Mon MLF, 59.  
145 Gubin, Le siècle des féminismes, 211. 
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ohrožujících podmínkách. Svým podpisem tak signatářky požadovaly, aby se antikoncepční 

prostředky staly volně dostupnými, stejně tak jako podstoupení lékařského interrupčního 

zákroku.146  

Přestože pro veřejnost manifest vzbuzuje dojem, že všechny ženy, které apel 

podepsaly, samy podstoupily umělé přerušení těhotenství, není tomu tak. V samotném 

manifestu se sice konkrétně píše „Prohlašuji, že jsem jedna z nich. Prohlašuji, že jsem 

podstoupila potrat“147, avšak zachovalé paměti dokazují, že několik žen pouze vyjadřovalo 

svou solidaritu s hnutím MLF a ženami jež potrat podstoupily obecně. Herečka 

a spisovatelka Anne Wiazemsky se například vyslovila, že když ji A. Fouque a M. Wittig 

z MLF oslovily s nabídkou připojení podpisu, Wiazemsky se s textem manifestu 

ztotožňovala, ale sama nikdy interrupci nepodstoupila. Aktivistky ji však vysvětlily, že to 

není důležité a že důležitý je pouze její podpis.148 Marie Jo-Bonnet zase ve svých pamětech 

vzpomíná, jak litovala, že nepřipojila svůj podpis právě z důvodu, že sama nepodstoupila 

umělého přerušení těhotenství, po tom, co zjistila že i jedna z dalších členek MLF Catherine 

Deudon svůj podpis připojila, přestože byla lesba.149  

Apel 343 žen se setkal s úspěchem. Autorky manifestu z MLF tak ještě znásobily 

svou aktivitu. Vytvářely letáky, plakáty, psaly brožurky, a především se každý čtvrtek 

scházely na Beaux-Arts, kde mohli svůj podpis připojit i další lidé. Nakonec mezi signatáři 

nebyly pouze ženy, ale také muži, kteří s ideou volně dostupné možnosti interrupce 

souznili.150 Své podpisy lidé také velmi aktivně zasílali poštovně na adresu asociace 

Féminin, Masculin, Avenir.151 Na konci dubna roku 1971 pak průzkum veřejného mínění 

zpracovaný pro Le Nouvel Observateur zaznamenal, že se 55 % Francouzů vyslovilo pro 

právo žen na ukončení těhotenství. V květnu téhož roku podepsalo podobný manifest 

s požadavkem práva žen na potrat 252 lékařů.152 Celá událost měla svůj význam i pro 

budoucí směřování aktivistického boje. Anne Zelensky společně s Christine Delphy 

v průběhu dění kolem manifestu založily Mouvement pour la liberté de l’avortement (MLA). 

Toto hnutí bylo smíšené, respektive jeho členy byli na rozdíl od MLF i muži a v roce 1973 

 
146 Bernheim, Mouvement de libération des femmes, 176. 
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148 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 161. 
149 Bonnet, Mon MLF, 55–56. 
150 Picq, Libération des femmes, 66. 
151 Bonnet, Mon MLF, 58. 
152 Greenwald, Daughters of 1968, 158–159. 



 

 

 33 
 

se transformovalo do Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception 

(MLAC).153  

Tuto petici zpracovávaly dvě členky FMA Christine Delphy a Anne Zelensky, avšak 

z výpovědí pamětnic vyplývá, že nebyly jediné, kdo manifest tvořil a sháněl podpisy. Petici 

podepsaly tři ze čtyř členek Féminin, Masculin, Avenir, a to jeho iniciátorky Anne Zelensky 

a Christine Delphy, ale také Emmanuèle de Lesseps. 

3.2.11 První vydání časopisu Le torchon brûle 

Speciální číslo Partisans s titulkem Libération des femmes: Année zéro se setkalo 

s úspěchem, který namotivoval autorky k větší publikační aktivitě. Díky tomu bylo také 

vydáno první číslo výtisku Le torchon brûle pod záštitou deníku L’Idiot International. Deník 

zpracovávaný MLF byl vydán celkem šestkrát, přičemž naposledy v roce 1973. Již 

v prosinci 1971 se však redakce připravující tento výtisk shodla, že by chtěla mít větší 

kontrolu nad svou prací a vytvářet své vlastní médium. Šestnáct žen, včetně Jacqueline 

Feldman a Christine Delphy, tak začalo hledat tiskové vydavatelství, které by bylo nezávislé, 

neboť autorky chtěly psát v souladu s jejich hodnotami v hnutí – tedy bez cenzury. Vydávání 

periodika však nakonec ztroskotalo na pnutí uvnitř skupiny, které vzniklo kvůli neshodám 

s financováním tisku a pocitu některých žen, že je periodikum tvořeno jakousi „elitou, která 

nepotřebuje práci“. I přesto však byla vydávání Le torchon brûle znakem toho, že ženy 

ve Francii mají o své situaci co říct.154 

 Vydávání tohoto periodika hnutí za osvobození žen vzešlo z diskusí na 

shromážděních na Beaux-Arts, ovšem nelze přesně určit kdo konkrétně vznik Le torchon 

brûle inicioval.155 První číslo časopisu MLF bylo vydáno v květnu 1971. Články byly 

zpracovány pěti členkami hnutí, konkrétně Marie Dedieu, Nadjou Ringart, Marielle 

Burkhalter, Sylvinou Boissonnas a Juliette Kahane.156 Publikace vydaná nakladatelstvím 

Antoinette Fouque uvádí, že se vydání prvního čísla účastnila také sama Fouque osobně.157 

Většina obsahu však nebyla podepsaná jednotlivými autorkami. Jednotlivá uskupení napříč 

hnutím se následně ve zpracování výtisků střídala, aby byly pokryty všechny ideové 

tendence a orientace.158 Le torchon brûle byl prezentován jako „jediný deník ve Francii, jež 

 
153 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 161. 
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158 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 90. 
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je celý tvořen ženami pro ženy a který je také deníkem revolučním jak obsahem, tak 

realizací“. Byl distribuován po celé Francii.159  

 Byť byl oficiální časopis MLF vydáván poměrně krátce, a to pouze mezi lety 1971 

až 1973, stal se důležitým pro vývoj hnutí, neboť formuloval jeho ideje a tendence a zároveň 

rozšiřoval povědomí o feministických otázkách napříč zemí. Původní myšlenku vydávání 

vlastního periodika sice inspirovala publikace Année zero, jež iniciovaly členky Féminin, 

Masculin, Avenir, ale samotné první vydání Le torchon brûle není spjato s aktivitou žádné 

z členek FMA.  

3.2.12 První velká demonstrace MLF s účastí širší veřejnosti 

V listopadu 1971 se uskutečnila první velká demonstrace MLF v pařížských ulicích 

zamýšlená včetně účasti veřejnosti. Této události na podporu zrušení legislativy, jež 

zakazovala interrupci, se zúčastnilo na čtyři tisíce osob, přičemž přibližně osm set z nich 

byli muži.160 Organizátorky se snažily uspořádat událost co nejvíce masovou a včetně 

tiskové konference, avšak mainstreamové deníky ani televize o manifestaci i přes pozvání 

o schůzce aktivistek s novináři neinformovaly. I přes to se však celou událost podařilo 

uskutečnit. V ulicích se rozdávaly zvací letáky, zdi byly polepeny plakáty. K události se také 

připojily i jiné aktivistické skupiny, jako například Mouvement français pour le planning 

familial nebo ženy z Partie socialiste unifíé či Front homosexual d’action 

révolutionnaire.161 Ve stejný den byla manifestace zároveň pořádána i na dalších místech 

v Aix-en-Provance, Grenoblu, ale také mimo území Francie v Římě či Spojených státech 

amerických.162 

 V letáku svolávajícím k demonstraci autorky objasnily důvod manifestace, tedy 

získání volného přístupu k bezplatné antikoncepci a interrupci. Psaly však také o jejich pojetí 

postavení ženy ve společnosti obecně: „Neexistujeme jako lidské bytosti, jsme jen 

role: žena-objekt, žena-manželka, žena-matka, žena-běhna, žena-dítě..., vždy podřízené roli 

mužného muže.“ či o demonstraci jejich cílů: „Nechceme rovnost práv s mužem, rovnost 

mezd nebo možností chování tím, že se vměstnáme do předem daných forem 

kapitalistického systému. Chceme udělat radikální změny k tomu, abychom existovaly jako 

 
159 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 196. 
160 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 91. 
161 Picq, Libération des femmes, 69–70. 
162 Mouvement de libération des femmes (France), Génération MLF, 1968-2008, 91. 
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ženy.“163 Pod manifestem bylo podepsané jak MLF, tak také Mouvement pour la liberté de 

l’avortement, které založily členky MLF z Féminin, Masculin, Avenir Anne Zelensky 

a Christine Delphy v souvislosti s „manifestem 343 cour“, jak bylo již zmíněno v kapitole 

věnující se výhradně tomuto manifestu.164 

 Setkání začalo 20. listopadu ve 14 hodin odpoledne na Place de la République a celá 

manifestace měla velmi živou a radostnou atmosféru. Aktivisté měli barevné transparenty 

a balónky, tančili a zpívali. Demonstrace se zúčastnily dokonce i matky s dětmi v kočárcích, 

a naopak nebyla přítomna žádná pořádková služba.165 V celém průvodu se objevovaly 

transparenty s nápisy jako: „Žádné zákony na naše tělo!“ (Pas de loi sur nos corps), „Zrušení 

zákonů proti potratům!“ (Abolition des lois contre l’avortement), „Volně dostupná 

a bezplatná interrupce pro všechny!“ (Avortement libre et gratuit pour toutes) nebo 

„Budeme mít děti, které chceme“ (Nous aurons les enfants que nous voulons).166 

Jedna z nejvýraznějších členek MLF a zároveň pamětnice této první veřejné 

manifestace A. Fouque, se později vyjádřila, že to bylo právě Mouvement de libération des 

femmes, které začalo jako první v oblasti politických demonstrací pořádat mítinky 

v takovéto podobě, tedy v přívětivé a veselé atmosféře, která umožňovala účast i dětem nebo 

psům.167 K události se navíc připojila i Simone de Beauvoir se svou adoptivní dcerou Sylvie 

Le Bon, což bylo pro organizátorky manifestace velkou ctí.168 

Pamětnice Françoise Picq ve své knize mapující dějinný vývoj hnutí MLF hodnotí 

tuto první veřejnou demonstraci hnutí jako úspěšnou, a to už jen tím, jak probíhala. Popisuje, 

že si mítink a jeho atmosféru užívali i kolemjdoucí lidé, kteří s feministickým hnutím do té 

doby neměli nic společného a že navíc pozitivně vnímali slogany i průběh celé 

demonstrace.169 Události si však příliš nevšímal tisk. Nejen, že se mainstreamová média 

nezúčastnila tiskové konference, ale ani příliš neinformovala o průběhu demonstrace 

samotné. Fakt, že měla manifestace přesah i do zahraničí byl přehlížen úplně.170  

Manifest, který vysvětloval motivace demonstrace a zároveň na ni svolával byl 

zpracován a podepsán MLF, ale zároveň také hnutím MLAC, jež založily členky pocházející 

 
163 Bernheim, Mouvement de libération des femmes, 181–82. 
164 Ibid. 
165 Gubin, Le siècle des féminismes, 211. 
166 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 168. 
167 Ibid. 
168 Bonnet, Mon MLF, 109–10. 
169 Picq, Libération des femmes, 72–73. 
170 Idels et al., MLF-psychanalyse et politique, 168. 
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z FMA Christine Delphy a Anne Zelensky. Lze tedy přepokládat, že Zelensky a Delphy 

mohly být mezi tvůrkyněmi a organizátorkami tohoto manifestu a demonstrace, avšak na 

základě dostupné literatury nebyl nalezen zdroj potvrzující tento předpoklad, neboť ani 

Zelensky ve svých pamětech tuto demonstraci nepopisuje.  

3.3  Přehled aktivity FMA při vzniku a formování MLF 

V této části jsou shrnovány výsledky z předchozí kapitoly, jež pojednávala 

o 12 významných momentech pro vývoj MLF. Jednotlivé události byly na základě působení 

FMA rozděleny do čtyř kategorií. Jedná se nejprve o momenty, které vzešly z iniciativy 

a organizace FMA a také se jich její členky, respektive alespoň jedna z nich, účastnily. 

Zadruhé pak události, které skupina neiniciovala, ale byla při nich přítomna. Třetí kategorií 

je pak dění bez účasti skupiny a za čtvrté se jedná o činnost, u které na základě dostupných 

zdrojů nelze tyto aspekty zjistit. 

3.3.1 Iniciativa i účast FMA 

Aktivistky z FMA připravovaly a účastnily se celkem tří události z celkových dvanácti 

zkoumaných. Jednalo se o srpnovou manifestaci u Vítězného oblouku v roce 1970, vyhlášení 

„Osvobození žen: rok nula“ v říjnu téhož roku a také o „manifest 343 cour“ z dubna 1971. 

Demonstraci u Vítězného oblouku organizovalo celkem devět aktivistek, přičemž tři z nich, 

Anne Zelensky, Christine Delphy a Emmanuèle de Lesseps, byly z FMA. Skupina tak tvořila 

1/3 organizátorek. Stěžejním okamžikem manifestace mělo být položení květiny na hrob 

neznámého vojína, kterou v průvodu nesla členka skupiny Delphy společně 

s M. Stephenson, jež k FMA nepatřila. Dění se neúčastnila čtvrtá členka uskupení, 

Jacqueline Feldman. Druhým momentem bylo vydání revue Partisans s názvem 

„Osvobození žen: rok nula“, které vzniklo z iniciativy dvou členek FMA A. Zelensky 

a J. Feldman, V čísle publikovaly jak americké autorky, tak ty francouzské, mezi nimiž byla 

i Delphy. Petici požadující volný přístup k bezplatné interrupci s provokativním názvem 

„Manifest 343 cour“ společně s dalšími militantkami MLF a Simone de Beauvoir zpracovala 

Anne Zelensky a Christine Delphy. Podpis připojilo právě 343 žen včetně tří aktivistek 

z FMA. Dvě z nich byly iniciátorky písemného apelu Zelensky a Delphy, třetí z nich pak 

Emmanuèle de Lesseps. 
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3.3.2 Účast FMA 

Přítomnost členek FMA na vybraných událostech, které nevzešly z jejich iniciativy byla 

zaznamenána u dvou ze zkoumaných momentů. Jednalo se o úplně první schůzky 

francouzských feministických skupin z přelomu května a června 1970, na kterých byla 

diskutována pozdější podoba postupně vznikajícího MLF a za druhé pak o první valné 

shromáždění v říjnu 1970 již existujícího hnutí. Na setkáních, kde došlo k propojení 

významných uskupení, jejichž činností následně vzniklo hnutí MLF, byly přítomné 

aktivistky z Psychanalyse et politique, Les Oreilles vertes a také Féminin, Masculin, Avenir. 

Prvního z nich se z FMA účastnila A. Zelensky a Ch. Delphy, na druhém se k aktivistkám 

připojila ještě Emmanuèle de Lesseps. Schůzky však iniciovaly dvě zbylá uskupení. Čtvrtá 

z členek, Jacqueline Feldman, se podle dostupných zdrojů neúčastnila ani jednoho ze 

shromáždění. O několik měsíců později se konalo hromadné setkání již existujícího hnutí 

MLF, kterého se účastnilo kolem 200 zainteresovaných žen. Jednou z nich byla také 

A. Zelensky z FMA. Shromáždění však nemělo striktně danou strukturu, a tak není jasné 

kdo celé setkání inicioval. Zda se účastnily také další členky FMA, nelze na základě 

přístupné literatury zjistit.  

3.3.3 Absence FMA 

Skupina FMA se neúčastnila pěti z dvanácti vybraných událostí. Jednalo se nejprve 

o shromáždění na Université de Vincennes k tématu útlaku žen na jaře roku 1970. 

Féminin, Masculin, Avenir v té době ještě nebylo s dalšími aktivistkami pozdějšího MLF 

v kontaktu. Další z událostí bylo vydání Combat pour la libération de la femme v deníku 

L’Idiot International, jehož autorky pocházely z Psych et po. Na základě tohoto textu sice 

členky FMA skupinu autorek zkontaktovaly, ale nebylo jim odpovězeno zpět. Třetím 

momentem byl mítink před věznicí Roquette, který organizovalo primárně uskupení Vive la 

Révolution. Dále se jednalo o vymezení se proti výsledkům průzkumu magazínu Elle 

a protestu na následné konferenci, kde na základě dostupné literatury předpokládat, že se 

odehrával především v kompetenci žen kolem A. Fouque. V posledním případě se jednalo 

o vydání prvního výtisku časopisu MLF Le Torchon Brûle. Byť údajně publikování 

vlastního tisku hnutí částečně inspirovala také činnost FMA, konkrétně tedy vydání Roku 

nula, skupina FMA na prvním čísle nespolupracovala.  
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3.3.4 Nezařaditelné události 

Ve významných zkoumaných událostech se objevily také dva momenty, u kterých na 

základě dostupných zdrojů nelze určit, zda se jich členky účastnily. V prvním případě se 

jedná o manifestaci ke stoletému jubileu existence Pařížské komuny, u které získané zdroje 

nepopisují, kdo se akce účastnil, ani kdo ji organizoval. Z dostupné fotografie lze určit 

přítomnost pouze Françoise Picq. Zadruhé se jednalo o první demonstraci MLF, které se 

účastnila i veřejnost. Ta se konala s motivem zrušení zákonů ve Francii, jež zakazovaly 

podstoupení umělého přerušení těhotenství. Mítink organizovalo hnutí MLF společně 

s Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception, které založila Anne 

Zelensky a Christine Delphy. Byť tedy lze předpokládat, že se tyto dvě členky FMA mítinku 

účastnily, žádný ze zdrojů jejich zapojení v organizaci či přítomnost na události nepopisuje 

a nelze tak s jistotou určit, že tomu tak bylo.  

Shrnutí výsledků 

Na základě provedené analýzy byly členky FMA aktivní při 5 z 12 zkoumaných 

momentů. Z jejich iniciativy vzešly 3 z nich, účastnily se však ještě zbylých 2. V případě 

5 dění aktivistky z FMA nebyly přítomny a u zbylých 2 momentů nelze na základě analýzy 

dostupných zdrojů zjistit, zda se účastnily, či nikoliv. Nejaktivnější byla při zkoumaných 

událostech Anne Zelensky. Ta se účastnila všech 5 zmíněných činností a dění iniciovala ve 

všech 3 zmíněných případech. Christine Delphy byla přítomna ve 4 případech, přičemž 

u páté možnosti nelze určit, zda tomu tak také bylo. Iniciovala 2 z nich. Aktivistka 

Emmanuèle de Lesseps byla organizátorkou manifestace u Vítězného oblouku a účastnila se 

celkem 3 událostí. Nejméně aktivní byla Jacqueline Feldman, jež se účastnila a zároveň 

iniciovala pouze vydání Libération des femmes: Année zero. Uskupení také nejednalo vždy 

jednohlasně, neboť se například ohledně otázky pouze ženského složení hnutí lišily názory 

i napříč FMA.  
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Tabulka č. 1: Přehled aktivity členek FMA při klíčových událostech formování MLF171 

Vybrané události Iniciativa z FMA Účast FMA 
1. Iniciativa i účast FMA   

Manifestace u Vítězného 
oblouku 

Anne Zelensky 
Christine Delphy 
Emmanuèle de Lesseps 

Anne Zelensky 
Christine Delphy 
Emmanuèle de Lesseps 

Vydání Libération des femmes: 
Année zero 

Anne Zelensky 
Jacqueline Feldman 

Anne Zelensky 
Jacqueline Feldman 
Christine Delphy 

„Manifest 343 cour“ Anne Zelensky 
Christine Delphy 

Anne Zelensky 
Christine Delphy 
Emmanuèle de Lesseps 

2. Účast FMA   

Schůzky propojující uskupení a 
otázka non-mixité 

 

Jiná uskupení Anne Zelensky 
Christine Delphy 
Emmanuèle de Lesseps 

První valné shromáždění MLF Iniciátora události nelze 
určit. 

Anne Zelensky 
Přítomnost zbylých 
členek nelze určit. 

3. Neúčast FMA   
Veřejné shromáždění na 
Université de Vincennes 

  

Publikování Combat pour la 
libération de la femme  

  

Demonstrace před věznicí 
Roquette 

  

Protestní akce na konferenci 
magazínu Elle 

  

První vydání časopisu Le 
torchon brûle 

  

4. Nezařazené   
Mítink k příležitosti výročí 100 
let od existence Pařížské 
komuny 

Iniciátora události nelze 
určit.  

Účast nelze určit.  

První velká demonstrace MLF 
s účastí širší veřejnosti 

Iniciátora události nelze 
určit.  

Účast nelze určit.  

 

 
171 Tabulka vytvořena autorkou na základě analýzy obsažené v této práci. 



 

 

 40 
 

Závěr 

Na základě provedeného výzkumu došla tato práce k závěru, že vliv členek 

Féminin, Masculin, Avenir nepřevládal v majoritní většině událostí. Při analýze 

12 klíčových momentů, jež se udály při vzniku a formování MLF vzešly z iniciativy FMA 

pouze tři události, jichž se zároveň uskupení i účastnilo. Jednalo se o manifestaci 

u Vítězného oblouku, jež vzdávala hold „ještě méně známé“ ženě neznámého vojína, 

publikaci speciálního vydání deníku Partisans, ve které byl vyhlášen „rok nula za 

osvobození žen“ a uveřejnění „manifestu 343 cour“. Aktivistky z FMA se však účastnily 

rovněž významných milníků MLF, které nevzešly z iniciativy jich samotných. V tomto 

případě se jednalo o úplně první setkání francouzských feministických skupin na jejichž 

základě později hnutí za osvobození žen vzniklo. Féminin, Masculin, Avenir byla také 

přítomna na prvním valném shromáždění MLF na École des Beaux-Arts. Celkem tak FMA 

byla součástí 5 klíčových momentů z celkových 12.  

 Aktivistky Zelensky, Feldman, Delphy a Lesseps se z vybraných významných 

událostí neúčastnily shromáždění na Université de Vincennes na jaře 1970, jež organizovala 

část pozdějších členek MLF a nepodílely se ani na přípravě publikování textu Combat pour 

la libération de la femme, neboť se v té době ještě s dalšími aktivistkami ani osobně neznaly. 

Na zmíněný text však skupina FMA autorkám M. a G. Wittig, M. Rothenburg 

a M. Stephenson odpověděla, ovšem nedočkala se žádné zpětné reakce. FMA nebyla 

přítomna ani na demonstraci feministek před věznicí Roquette, kterou vyvolalo postavení 

lídra Gauche prolétarienne Alaina Geismara před soud a neúčastnila se ani protestní akce 

na konferenci magazínu Elle. Aktivistky FMA nebyly ani z těch, kdo by zpracovával první 

vydání nově vzniklého periodika MLF Le torchon brûle. U dvou zkoumaných událostí, jimiž 

se staly manifestace k příležitosti stoletého jubilea od existence Pařížské komuny a první 

velká demonstrace MLF s účastí širší veřejnosti, nebylo možné zjistit, zda se jich FMA 

účastnila, neboť zdroje organizaci a účastníky této události nepokrývají. 

 Hypotéza, která předpokládala, že uskupení Féminin, Masculin, Avenir mělo na 

vývoj hnutí za osvobození žen ve Francii výrazný vliv a že se aktivistky FMA podílely na 

markantní většině událostí, tak byla vyvrácena. Aktivistky se podílely na méně než polovině 

ze zkoumaných událostí a nedá se tedy předpokládat, že by FMA bylo pro MLF významnou 

měrou více určující než jiná uskupení, která francouzské hnutí za osvobození žen formovala. 

Uskupení FMA však vznik a vývoj MLF nepochybně ovlivnilo, neboť nejenže iniciovalo 
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některé z událostí, které přispěly ke zrodu hnutí, jako v případě sepsání „Osvobození 

žen: rok nula“ či uspořádání mítinku u hrobu neznámého vojína u Vítězného oblouku, ale 

účastnilo se také dalších nejdůležitějších milníků v počátcích existence hnutí. Nejaktivnější 

členkou FMA při momentech formujících MLF byla Anne Zelensky, která pořádala tři 

z nich a účastnila se všech pěti. Christine Delphy organizovala dvě ze zmíněných událostí 

a byla přítomna na čtyřech. Emmanuèle de Lesseps připravovala pouze jednu, avšak 

účastnila se tří z nich a nejméně aktivní členkou se stala Jacqueline Feldman, která je spjata 

pouze s vydáním Année zero.  

 Práce bezpochyby nabízí další možnou badatelskou činnost. Bylo by jistě přínosné 

výzkum dále rozvinout a zabývat se tím, jak byla v těchto událostech aktivní jiná ze 

zakládajících uskupení a zda mělo některé z nich dominantní vliv na vznik a formování 

Mouvement de libération des femmes.  
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Summary 

Based on the conducted research this thesis has come to a conclusion that the 

influence of the members of Féminin, Masculin, Avenir did not prevail in the vast majority 

of the examined events. By analysing the 12 key events that took place during the 

establishment and formation of MLF it was found out that only 3 of them occurred at FMA’s 

initiative, with the group also participating in them. These included the demonstration at the 

Triumphal Arc that payed tribute to the „even more unknown“ wife of the unknown soldier, 

the publication of the special issue of the Partisans newspaper announcing the “Liberation 

of Women, year zero” as well as the publication of the Manifesto of the 343. However, the 

FMA activists have also participated in important MLF events that did not come from their 

own initiative. For example, the very first meeting of French feminist groups, whose activity 

has later led to the establishment of the Women’s Liberation Movement. Féminin, Masculin, 

Avenir was also present at the first MLF assembly at the École des Beaux-Arts. In total, the 

FMA was present in 5 key events out of 12. 

The activists Zelensky, Feldman, Delphy and Lesseps did not attend the meeting at 

the Université de Vincennes in the spring of 1970. They didn’t participate in the preparation 

of the Combat pour la libération de la femme due to the fact that they didn’t know the authors 

personally yet. The FMA group was not present at either the feminist demonstration in front 

of Roquette Prison, nor at the protest at the Elle magazine conference. FMA activists were 

not among those who worked at publishing the newly established MLF periodical Le torchon 

brûle either. For the two of the examined events, which were the demonstrations in 

celebration of the 100th jubilee of the Paris Commune and the first major public MLF 

demonstration, it was not possible to determine whether the FMA actually participated in 

them, since there are no available sources on the organisation of and participation in those 

demonstrations.  

The hypothesis that suggested that FMA had a significant influence on the formation 

of MLF and that FMA activists were involved in the vast majority of events was refuted. 

The activists were involved in less than a half of the examined events. The FMA group, 

however, has undoubtedly influenced the development of MLF, since it has not only initiated 

some of the events that contributed to the emergence of the movement, but have also 

participated in other important moments in the beginning of the movement’s existence. The 

most active member in FMA was Anne Zelensky, who organised 3 of the 12 events and 
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participated in 5 of them. Christine Delphy organised 2 and was present at 4 of the events. 

Emmanuèle de Lesseps organised only 1, but participated in 3 of them. Jacqueline Feldman 

is connected only with the publication of “Liberation of Women, year zero”. 
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