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Anotace 

Diplomová práce Vliv absence mužských iniciačních rituálů na krizi mužské 

identity v západní společnosti se snaží přiblížit k objasnění fenoménu krize 

mužské identity, a to především z pohledu universálních mužských iniciačních 

rituálů. Ústředním tématem práce je tedy vztah mezi krizí mužské identity a 

absencí iniciačních mužských rituálů v západní (euro-americké) postmoderní 

společnosti.  

Iniciační mužské rituály v různých kulturách mají úzký vztah k tajemství, k 

posvátnu, k mýtům a k transcendentní zkušenosti. Tyto prvky se v naší západní 

společnosti v moderně vytrácely a nebo transformovaly. Každopádně v 

relativizovaném a racionalizovaném světě tyto domény nemají své hlavní místo.  

Práce hledá pevný a relativní základ mužské pohlavní identity, která se zmítá 

někde mezi nezpochybnitelnou biologickou daností a zvenčí zkonstruovanou a 

relativní genderovou příslušností k pohlaví. Autoři mužských hnutí a 

propagátoři iniciačních přechodových rituálů vidí tuto mužskou identitu jako 

stěžejní pro mužské bytí. Tito, ale i jiní autoři, vidí v těchto rituálech šanci, jak 

upevnit zdravé mužství jako identitu ve světě, kde muži ztrácejí půdu pod 

nohama. Oproti nim práce staví autory, které tyto mytopoetické hnutí a jejich 

vůdce staví do podezřívavého světla.  

 

Klíčová slova 

Krize, postmoderna, chlapectví, dospělost, identita, mužství, maskulinita, 

přechodový rituál, iniciace, archetypy 
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Summary 

This thesis Effect of absence of male initiation rites at the identity crisis in 

Western society attempts to explain the phenomenon of male identity crisis, 

particularly in terms of universal male initiation rites. The central theme of this 

work is the relationship between the crisis of male identity and the absence of 

male initiation rites in Western (Euro-American) postmodern society.  

Male initiation rituals in different cultures have a close relationship to the 

mystery, the sacred, the myths and transcendent experience. These elements in 

our modern western society faded or transformed. However, in relativized and 

rationalized world these domains do not have their principal place.  

The thesis looks solid and relative basis of the male sexual identity, that is 

caught somewhere between undisputed biological fact and externally 

constructed and relative gender identity. Male authors and leaders of the 

movement of initiation rites of passage sees this man's identity as central to 

being male. These as well as other authors, see in these rituals chance to 

consolidate the identity in a world, where men are losing his ground. Oposite 

authors these mythopoetic movements and their leaders criticize.  

 

Keywords 

Crisis, postmodernism, boyhood, adulthood, identity, manhood, masculinity, 

rite of passage, initiation, archetypes 
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Úvod 

Diplomová práce Vliv absence mužských iniciačních rituálů na krizi identity v 

západní společnosti je pokusem, jak se přiblížit k objasnění fenoménu krize 

mužské identity především z pohledu euro-americké absence mužských 

iniciačních rituálů. Hypotézu práce, kterou se zde pokusím potvrdit nebo vyvrátit, 

jsem si stanovil takto: Nepřítomnost iniciačních mužských rituálů v západní 

společnosti má podle autorů zabývajících se mužskou identitou a mužskými 

přechodovými (iniciačními) rituály vliv na krizi mužské identity. 

Tuto práci jsem se rozhodl psát na katedře religionistiky, neboť iniciační 

mužské rituály v různých kulturách mají úzký vztah k víře, k posvátnu, k mýtům a 

k transcendentní zkušenosti obecně. V tradičních a starobylých kulturách se v 

podstatě jedná o náboženské rituály, které mají hluboký symbolický a spirituální 

rozměr (v širokém slova smyslu).  

Proč se ale zabývat mužskými iniciačními rituály? To podněcuje otázku proč se 

zabývat muži a jejich identitou. Motivací k této práci mám několik. Hlavně, 

nemohu si nevšimnout, že se s ideálem mužství i s praktickou manifestací mužství 

ve společnosti něco děje. Jev je to plošný, nikoli místem ojedinělý. A 

pravděpodobně zásadní, stejně jako úpadek posvátného vnímání ve společnosti.  

Jako student oboru Křesťanská humanitární a pastorační práce – diakonika 

věřím, že mé zaměření práce není zcela tzv. mimo mísu. Posuzovaný jev se v 

podstatě týká celé naší západní společnosti – mužů přímo, žen zprostředkovaně 

nebo následně dopadem. Diakonie je služebná funkce křesťanské církve a jedním 

ze čtyř jejích pilířů. Jen pro doplnění, dalšími jsou liturgie (bohoslužebná činnost), 

martýria (mučednictví) a koinónie (společenství). Věřím, že tato práce se může 

tematicky týkat celé šíře pomoci lidem, kteří se zmítají ve zmatku své nejisté 

identity, zrelativizovaných hodnot a beze smyslu dnešní na individualitu, výkon a 

konzum zaměřenou společnost.  

Jiným důvodem je vlastní osobní uvažování a posléze setkání se s lidmi a 

skupinami pokládající „mužskou otázku“ za důležitou. To mě vedlo k aktivnímu 
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zájmu o problematiku. Navíc, krizi mužské identity neřeší pouze muži, ale 

slýchávám o ní i z řad zklamaných a nespokojených žen, které si přejí jakési 

"mužství" rehabilitovat. Nechtěl jsem však zůstat jen u debat, mužských příruček 

a mužských skupinek nebo u osobní zkušenosti. Chci se na problém podívat 

komplexněji.  

Moje práce může poukazovat na něco důležitého v nás, čeho je možno se 

„chytit“ a vidět naději tam, kde ji někteří nespatřují. „Stromu zbývá aspoň naděje, 

že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou...“ (Jób 14, 

7). Tato práce může nabídnout úhel pohledu a obohacení, místo nejistoty, chaosu a 

negativního napětí: „Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká 

špatnost.“ (List Jakubův 3,16). Dnešní svět relativismu se vznáší v jakémsi 

nezakořeněném prostředí. Není jisté, čemu věřit, v co doufat, čeho se držet a pro 

co žít. Tento pocit vykořeněnosti, mimo jiné, souvisí i s rozpadem lidské a 

pohlavní identity. „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani 

nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným 

lkáním.“ (Římanům 8, 26).  

Kdo jsme? Odkud a kam jdeme? Jaký je náš cíl? Tyto otázky se v dnešní 

postmoderně stávají čím dál tím více obtížně zodpověditelné. Jsme, kým chceme 

být, ale zároveň nejsme nikým. Věříme málo a děláme si, co chceme, ale nevíme, 

zda je to dobré. „Naděje svévolníka je jako chmýří unášené větrem, jako drobné 

jíní stržené vichřicí, jako dým rozptýlený větrem, zmizí jako vzpomínka na hosta, 

který týž den odchází.“ (Kniha moudrosti 5, 14) 

Kdo je tedy muž a kým má dospělý muž být? Jaký má být? A kam mají jeho 

kroky směřovat? Tyto otázky však musí předcházet jiné: základní otázka má 

nejspíš znít, zda má „muž“ nějaký být a proč? Jsou jakési unive rzální atributy 

mužství (shůry dané, zděděné nebo všem společně vlastní)? Nebo je mužství 

jakýsi společenský konstrukt tvořený a tradovaný kulturou a výchovou? Pravda 

bude nejspíš někde mezi. Je nebezpečné nechávat se unášet extrémy. Jistě staré 

poměry vykořisťování žen muži, nadvláda mužů nad vším a jiné nerovnoprávnosti 

jsou jistě špatné a pro naši společnost zastaralé a neefektivní. Nevidím východisko 
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ve starých poměrech. Toužím po tom, aby ženy a muži byli partnery v pochopení, 

dialogu a svobodné spolupráci. Chci, aby ženy studovaly, měly stejná práva a 

mohla se živit profesí, jakou si zvolí. Ale na druhou stranu, znejistění mužů a 

rozptýlení jejich identity také nepokládám za šťastné. Je zde krize mužů, která je 

nebezpečím, ale i příležitostí k novým a lepším poměrům. Muži ztratili nebo 

ztrácejí své výsostné postavení a benefity. To nutně musí vést k destabilizaci 

mužů, zmatenosti i k násilným projevům nespokojenosti. Však dnes v době 

kosmopolitismu, liberalismu, kapitalismu a diktátu trhu jistě není lehké držet se 

něčeho pevného, čemu věřit, pro co žít a čemu i případně zasvětit a „obětovat“ 

svůj život.  

Termín mužskost v této práci budu pracovně pojímat jako to, co souvisí s 

reálnou nebo typicky domnělou mužskou identitou nebo typickou rodovou 

vlastností. Jednoduše vše, co bytostně nebo odvozeně souvisí s muži. Posléze se 

budu věnovat i relativizaci této identity a dlouhodobě tradovaným  stereotypům. 

Tímto se lehce, ale nutně, dotknu genderové problematiky. Těžištěm však bude 

pohlavní identita, která se neodvíjí od sociálních konstrukcí, a iniciačních 

přechodových rituálů dospělosti. Otázkou na probádání však zůstává, zdali něco 

jako přirozeně vlastní mužská identita existuje. Vliv genderových rolí a vlastností 

je totiž jaksi neodmyslitelný a hranice mezi sociálním rodem a pohlavní identitou 

je nejasná. V této práci proto neaspiruji na rozřešení těchto vlivů, ale vyhnout se 

jistým propojením nemohu a vyjasnění nemohu.  

V práci se nebudu přímo zabývat genderovými rolemi, genderovými rozpory, 

ani feministickými hnutími. Nebudu se také zabývat homosexualitou, 

transsexualitou a transvestitismem, i když by to bylo zajímavé a pravděpodobně i 

užitečné. Pokud se těchto témat dotknu, bude to pouze okrajově a pro celkový 

kontext. Dále se nebudu zabývat jinými rituály, nežli přechodovými iniciačními 

rituály. Krizi se budu věnovat pouze z pohledu těchto rituálů a identity. Pohlavní 

identitě věnuji pozornost zase jenom z pohledu mužství. Pokud se ale budu bavit o  

typickém ženství a ženské identitě, je to z důvodu porovnávání odlišnosti pohlaví 

a odvozování mužství od ženství. Také se zde nebudu do hloubky zabývat 
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konkrétními náboženstvími, ale budu různé rituály čerpat z tradičních 

„primitivních“ nebo tradičních domorodých kultur a z euro-americké historie či 

současnosti. Na rituály budu pohlížet z oborů religionistiky, kulturní antropologie, 

antropologie náboženství a psychologie.  

Mužská identita jako pojem a její relativizace není starým jevem. Začala se 

objevovat a zkoumat až poté, kdy se o nějaké mužskosti nebo mužnosti začalo 

pochybovat nebo se začala klasická stereotypní mužskost se svými genderovými 

rolemi vytrácet či měnit. Případně tyto specificky mužské znaky (vlastnosti a 

chování) veřejně začaly přebírat ženy. Jelikož záměny sociálních rolí, vlastností a  

typicky pohlavního chování se objevovali již v osvícenství, současná 

celospolečenská pochybnost o mužské nadvládě či nadřazenosti a posléze o 

vrozené mužské identitě se začala prohlubovat. Vlivů je však více a o těch v 

krátkosti pojednám v kapitole o postmoderně, kde se dotknu závažných 

celospolečenských tendencí, jež mají vliv na krizi typické mužské identity.  

Podívám se také na problematiku relativizace hodnot dnešní postmoderní 

společnosti jako na vliv rozpadu pohlavní identity.  

Autoři "mužské" literatury se snaží dokázat, že iniciační mužské rituály jsou 

nepostradatelné. Argumenty těchto autorů se budu snažit konfrontovat s různým 

pojetím mužské identity. Tématem mužské identity a iniciačních rituálů nás budou 

provázet různí biologové, psychologové, duchovní, religionisti, antropologové a 

sociologové. V práci budu uvádět i příklady iniciačních rituálů určitých 

domorodých kmenů, na nichž budu demonstrovat důležitost těchto rituálů jak pro 

zasvěcované, tak i pro celý kmen.  

Autoři studující nebo praktikující iniciační obřady přechodu považují za velmi 

důležité tyto rituály pěstovat nejenom z titulu transformace a stabilizace mužské 

psychiky, ale i z důvodu identifikace s mužskou identitou, sociálního začlenění 

nového dospělého do příslušné komunity a normativního regulování společensky 

potencionálně nevhodného mužského chování. Pro tradiční primitivní kultury jsou 

tyto rituály nepostradatelné. Je zajímavé, že většina kultur, kmenů, zemí ale i 

náboženstvích tyto iniciace mladých mužů a žen provozují. Naopak, naše západní 
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postmoderní a sekularizovaná společnost je v podstatě jedinou, i když velikou, 

výjimkou. Ať se jedná o domorodé kmeny Afriky, Austrálie, Oceánie, Jižní 

Ameriky nebo i původních obyvatel Severní Ameriky – všichni tyto mužské 

přechodové rituály praktikovali. Dokonce i, například, židovství v rituálu bar 

micva.   

Abych naší společnosti nekřivdil, v době moderní a předmoderní zde byly 

instituce a organizace, které tento úkol zčásti plnili (skaut, armáda, internátní 

školy atd.). Dnes nám zbyli jen jakési nedostatečně hluboké, neprožívané a 

okolím neuznané pseudo iniciace, jako je získání občanského průkazu, maturity, 

vysokoškolského diplomu nebo řidičského průkazu. To ale nestačí. To z nás 

nedělá za prvé ani dospělé, zadruhé ani muže nebo ženy. Proč ale neodbít 

dospělost jako pohlavně nevyhraněnou? Proč dělit dospělost na mužskou a 

ženskou? Proč na tom záleží? Na tyto témata a otázky se pokusím podívat právě z 

paradigmatu universálních mužských přechodových iniciačních rituálů dospělosti 

a mužské identity. 
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1. Krize mužské identity a postmoderní doba  

V první kapitole se budeme zabývat definicí krize a společenskými vlivy, které 

mají dopad na krizi mužské identity jako fenoménu západní postmoderní 

společnosti. Jeden z těchto vlivů, podstatných pro naši práci, bude absence 

mužských iniciačních rituálů.  

  

1.1 Pojem krize 

Krize je pojem s mnoha definicemi a aplikacemi. Různé obory termín používají 

v různém pojetí. Pro naši část práce pojednávající o Krizi mužské identity je však 

nezbytné, abychom si některé interpretace tohoto termínu přiblížili. Budu se tedy 

zaměřovat především na ty definice, které  mohou našemu tématu posloužit.  

Pojem krize se může vyložit jako „vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve 

vývoji, nebezpečný stav vývoje“ nebo jako  „těžká, svízelná situace, potíž, zmatek“ 

http://www.slovnik-cizich-slov.net/krize-krise/ Jiná definice praví, že „Krize je určitá část 

kontinua lidského bytí. J. Pechar (1992) ji označuje za nevyhnutelný jev lidské 

civilizace. Carl-Friedrich von Weizsacker (1992) uvažuje v pojmech krize a 

rovina (rovina – to, co trvá, funguje, setrvává v klidu). ´Krize se řeší ustanovením 

nového paradigmatu, otevírá se nová rovina pokroku a základ nového 

paradigmatu je brzy zapomenut, stejně jako tomu bylo u paradigmatu starého. 

Roviny a krize existují všude, už i v anorganické přírodě.´ (…) Thom navrhuje tuto 

definici: ´V krizi je každý subjekt, jehož stav, který se projevuje zdánlivě 

bezdůvodným oslabením jeho regulativních mechanismů, je tímto subjektem 

samotným vnímán jako ohrožení vlastní existence.“1 Muži, jejich pojetí, role a 

identita jsou jistě narušeny či posunuty. Je zde nepopiratelná destabilizace 

mužského majestátu, kterou můžeme nazývat krizí mužů. Paradigma se mění a 

                                                 
1
 Vodáčková, 27-28 
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pro některé muže to může znamenat i subjektivní ohrožení vlastní existence. Více 

v kapitole o Mužské identitě.  

Vodáčková dále uvádí, že „Krize vede obvykle ke změně regulačního vzorce, ke 

změně regulativních způsobů našeho chování (ať v pozitivním, nebo v negativním 

smyslu). Nese možnost zásadní změny. Z toho vyplývá, že je zároveň nebezpečím i 

příležitostí.“2  Je nepochybně důležité zmiňovat to, že krize jako určitý úpadek, 

silný zvrat nebo zásadní změna, může být pojímána jako něco destruktivního, tak i 

jako příležitost k novému a lepšímu. Může být šancí a výzvou k rekonstrukci 

společnosti a hodnot. Otázka však může znít, k čemu to povede a k čemu to bude 

dobré. 

Jelikož definic krize je více, a proto uvedu jen ty zajímavější a pro naše téma 

mužské krize jako fenoménu vhodnější. Collins Cobuild (1987) krizi dělí do pěti 

pohledů, které můžeme porovnat:  

1.     situace, kdy konflikt, speciálně politický, se stává natolik ohrožující či 

nebezpečný, že se lidé         obávají nebezpečí bojů nebo války (mnichovská 

krize), 

2.     situace, kdy zdroje nebo věci se stávají těžko dostupnými (energetická 

krize), 

3.     moment, kdy problém nebo konflikt vašeho života je natolik výrazný, že s 

ním neumíte dále          přiměřeně naložit (osobní krize),  

4.     pocit extrémního konfliktu nebo utrpení, kdy nejste schopni myslet již na 

nic jiného, 

                                                 
2
 Vodáčková, 31 
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5.     také situace, kdy někdo, komu jste důvěřovali, či něco, nač jste spoléhali, 

se dostává do    závažného ohrožení nebo zpochybnění, takže vzniká 

předpoklad, že věci se zásadně mění           (krize důvěry, krize systému)3 

Pro naše téma jsou vhodné jen body číslo 3 a 5. Důraz bych kladl především 

definici krize jako krize systému. Jedná se přeci o plošný problém znejistění a 

relativizování mužské identity, pohlavních vlastností a rolí. Minimálně se jedná o 

polovinu obyvatelstva západních zemí. To není zanedbatelný poměr. Pokud se 

obecná krize mužství jako společenské vrstvy stává i niternou osobní krizí, jistě 

zde má oprávněné místo osobní krize. Je však nutno rozlišovat osobní situační či 

dlouhodobou krizi osoby nezávisle od systémové krize pohlavní identity. Totiž 

tzv. „mužská krize“ u nevyrovnaného a komplexem méněcennosti 

poznamenaného muže je spíše otázkou osobní než celospolečenské. „Duševně 

raněný“ muž může romanticky vzdychat po silném mužském ideálu, který by mu 

a priori zajistil stabilitu a moc v životě. O této variantě ale nechci diskutovat, 

neboť problém krize mužské identity je celospolečenský problém.  

Psychologové Honzák a Novotná přinášejí definici krize z pohledu hodnot a 

ideálů: „Krize hodnot a krize ideálů nastává tehdy, jestliže nejvýše postavená 

hodnota se dostává do ohrožení, nebo je-li její dosažení nějakým způsobem 

znemožněno.“4 Tato definice posouvá pojem krize do abstraktnějších rovin. 

Rovina ideálu a hodnoty, což jistě pro  muže a některé ženy hodnota „mužství“ 

nebo ideál „mužství“ je, se zdá být jaksi trefná. A proto se můžeme podívat na 

obecnou hodnotu a ideál mužství jako na celospolečenský problém, o kterém 

pojednává následující kapitola.  

 

 

                                                 
3
 Honzák, Novotná, 13 

4
 Honzák, Novotná, 86 
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1.2. Společenské tendence vedoucí ke krizi tradičních 
hodnot  

V této kapitole se budeme zabývat stručným průzkumem vlivů na krizi a 

rozpad (či transformaci) mužské identity. Událostí mající vliv je vícero. Konkrétní 

míru vlivu však jen těžko můžeme analyzovat. Za úvahu a popis však stoj í. Proto 

se podíváme hlavně na ty oblasti, které „mužský majestát“ relativizovali. Jedná se 

především o vlivy moderny a postmoderny.  

  

1.2.1 Postmoderna, pluralismus a relativismus hodnot  

S pojmem postmoderní doba se začalo kalkulovat teprve nedávno. Je to 

fenomén s opačnými tendencemi než měla moderna. Tuto kapitolu uvádím na 

začátku Společenských tendencí vedoucích ke krizi hodnot, neboť vidím, jak vlivy 

postmoderní doby souvisí se vším následujícím. Díky tomu jí věnuji i více 

prostoru v této práci.  

Slovník cizích slov obsahuje pojem postmodernita jako „přístup ke světu a 

pojetí skutečnosti i poznání jako neredukovatelné plurality, a proto odmítající 

univerzální výklad“.5 

Moderní doba hledala jakýsi ideál dokonalosti, který by ve světě hledala nebo 

ho utvářela. Moderna budovala určitý projekt, kdežto postmoderna v jediný 

dokonalý projekt nevěří, ale na druhou stranu tvoří projektů mnoho. Tyto projekty 

už v sobě nemají absolutní hodnotu, ale naopak vše je relativizováno. Je zde  

nejednotnost a zmatek hodnot.6 „Projektování a úsilí potřebné k realizaci projektů 

                                                 
5
 http://www.slovnik-cizich-slov.net/?slovo=postmodern%ED 

6
 srov. Bauman, 12-13 

http://www.slovnik-cizich-slov.net/?slovo=postmodern%ED
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podlehlo privatizaci, deregulaci a fragmentaci. (…) Postmoderna je vlastně pouze 

totéž, co zánik projektu – super-projektu, takového projektu, který nezná plurál.“ 7 

Postmoderna je charakteristická epizodností osobního, milostného i profesního 

úsilí nebo bytí. Měníme profese a zaměstnání, měníme role a měníme vztahy, 

včetně manželství, dle libovůle nebo potřeby. Dnes můžeme být hned několikrát 

někým jiným během jediného života. Nic už nemusí být celoživotní, což nikdy 

před tím nebylo možné. To vše také vede k destabilizaci jakékoli pevně dané 

identity.8 

V dnešní postmoderní době jsou relativizace, privatizace, deregulace a 

fragmentace jedny z nejcharaktičtějších tendencí. To v sobě má obrovský 

potenciál růstu, svobody a takřka nekonečnosti možností. Člověk může pracovat, 

kde chce, pokud na to má vlastnosti, schopnosti a vědomosti. Může chodit, kam 

chce, pokud tím nenarušuje svobodu druhých. Může si myslet a věřit čemukoli a 

nikdo nemá právo mu tuto víru či přesvědčení brát. To s sebou však nese velice 

temnou stránku. V takovém světě, kde vládne individualismus na úkor 

kumunitarismu, máme tendenci být svými vlastními „bohy“. Neexistuje jedna 

hlavní hodnota, která by byla horlivě sdílena. Neexistuje nic, za co  by stálo celý 

život bojovat a uctívat. Pokud někdo s názorem druhého nesouhlasí, nemá právo 

druhého přesvědčovat, i kdyby se mýlil. V podstatě je i těžší něco dokázat, 

protože vše se dá, jak to antičtí sofisté dokázali, překroutit nebo zrelativizovat. 

Vše se točí kolem jednotlivce a jeho potřeb a rozmarů. Celek není tak důležitý, 

hodnoty a „pravdy“ jsou relativizovány a tolerovány. Není nic, o co by se dalo 

bezpečně opřít a bezmezně tomu věřit.  

K tématu postmoderny Komárek dodává, že „postmoderna přinesla velmi 

výraznou krizi všech hierarchických struktur ve společnosti“.9 Relativizuje se tedy 

                                                 
7
 Bauman, 13 

8
 srov. Bauman, 34 

9
 Komárek, 180 
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vše, co bylo nějak postavené. Zpochybňuje se to, nabourává a zaniká nebo 

přebudovává. Nic však není pevné a jisté.  

Bauman se nespokojuje pouze s hierarchickými strukturami, ale tvrdí, že ve 

společnosti je charakteristická absence jakýchkoli sociálních struktur, „jež by 

jednou provždy (…) určovaly rámec toho, co je možné, současně ale také byly 

oporou pro úsilí, jež je orientováno k realizaci kterékoli z vybraných možností.“10 

Tím autor zřejmě myslí realizaci nějakého projektu. Na mysl se mi dostávají dvě 

struktury, které možná z této pesimistické definice vyčnívají. První je sociální síť 

Facebook, která je jistě největší sociální interaktivní sítí. Ale nedá se o ní hovoř it, 

že by zakládala a vedla nějaký projekt. Spíš zde je projekt ze strany tajných 

služeb, které díky takovým sociálním síťím kontrolují a špehují lidi po celém 

světě. Nadějnějším evropským projektem je možná Evropská unie. Ta ale nejspíš 

byla ještě závěrečným projektem moderny, který se nyní nejspíš rozpadá.  

Bauman ve své myšlence však pokračuje: „...nikoli konsekventnost v jednání, 

trvalé sledování jednou zvoleného cíle, fixní specializace, rozšiřování specificky 

profilované kvalifikace, ale elasticita zájmů, rychlost jejich změny, pružná 

adaptace, připravenost učit se a schopnost zapomínat to, co se již nedá použít. 

Postmoderní kontext tedy preferuje (…) absenci přesně vymezené identity.“11 

Dnes už nemáme řemeslné cechy a povolání na celý život. Lepší je několik 

kvalifikací. Nutností je vícero zaměstnání, po sobě jdoucí přátelské i milostné 

vztahy. To s sebou může přinášet pozitivní stránky (výzvy), ale i ohrožení (např. 

neschopnost adaptace a vize životního poslání).  

„Fragmentace, epizodičnost a mnohoznačnost života mají své příjemné 

stránky: přinášejí možná klamné, ale blažení pocity svobody, volnosti, 

nesvázanosti, neomezených možností, ale také nedefinitivnosti jakékoli porážky či 

konce a nepředstavitelného bohatství možností, budoucích, ještě nezakoušených 

                                                 
10

 Bauman, 33 
11

 Bauman, 35 
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rozkoší. Má také své ponuré, temné a zneklidňující stránky. Nejen budoucnost, ale 

i minulost jsou chronicky neurčité. Není jistoty v tom, co se stane zítra, ale není 

také důvěra v to, co se vykonalo včera, a v dnešní následky včerejších činů. 

Jednotlivé signály si odporují a způsobují chaos.“12 

Postmoderní doba se svými tendencemi se mi jeví jako jedna velká „krize“ 

nebo proud „krizí“. Tato doba si zakládá na nestabilitě, relativnosti a pluralitě. Nic 

není svaté, nic není absolutní, vše se neustále proměňuje (oproti moderně se svým 

zaměřením a ideálem nebo výboji, silou a strachem drženým feudalismem atd.). 

Dnešní svět je světem bez ideálu. To vše je těžkostí, ale zároveň i výhodou. Staré 

rigidní a utlačující vzorce společnosti, smýšlení a (po)věry (mýty)  jsou nabourány 

a otevírá se prostor pro všechno možné (ale i nemožné), aby se ukázalo a na chvíli 

prosadilo. Můžeme zkoušet nové vzorce čehokoli a svobodně bádat, hledat a 

budovat. Stejně jako pohlavní a sociální identity. Pokud je něco vůbec 

dosažitelné. Ohledně mužské a ženské identity je relativizace možná, nevychází- li 

spíše z naší přirozené (biologické) přirozenosti. Tedy převažuje- li osobně-

společensko-kulturní konstrukce pohlavní identity. Jistě je tato identita 

ovlivňována vícero mechanismy a vnějším socio-kulturním (a případně i 

náboženským)  tlakem. Ale domnívám se, že být mužem a ženou není jen otázkou 

volby a vnějšího vlivu. Na tuto problematiku se ale blíže podíváme až v kapitole o 

mužské identitě. 

  

1.2.2. Industrializace, průmyslová revoluce, urbanizace a 
socio-ekonomická rekonstrukce společnosti 

Mužskou krizi identity provázela industrializace a změna hospodářského 

uspořádání. Ty se vzájemně podílely na prohloubení individualismu, feminismu a 

genderové destabilizace. Industrializace a s ní spojená průmyslová revoluce vedla 

                                                 
12

 Bauman, 58-59 
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k rozvratu rodinného života a klasického rodinného uspořádání a rodinných 

hodnot. Otcové za prací dojížděli delší vzdálenosti a výchovu o své děti museli 

přenechat svým ženám. V této době se mužnost kryla s finančním úspěchem.13 

Muž byl tedy živitelem rodiny, ale byl nepřítomným, vzdáleným členem.  

Relativně stabilní situace mezi pohlavími byla narušena průmyslovou revolucí, 

urbanizací, demografickým přesunem a novým uspořádáním. Tehdy se domácí 

práce mužů přesunula do továren, posléze i práce žen a dětí mimo domov. 

Společnost se začala individualizovat a variabilizovat. Lidé se přizpůsobovali 

novým možnostem a požadavkům. To postihlo i typické „mužské“ a „ženské“ 

role.14 Došlo k rozboření tradiční společnosti, kdy se o dům nebo statek starala 

celá více generační rodina. Všichni se spoléhali na všechny v domě, všichni se 

znali a byli vzájemně propojeni. Nyní se situace radikálně mění. Lidé se stěhují do 

měst, začínají žít odděleně, pracovat odděleně a myslet odděleně. Komunita se 

rozpadá a důraz je kladen více na individualismus a individuální svobody. 

Zjednodušeně, už nejsme my, ale jsem já a jsi ty. Ve městech, jak je to ze 

sociologického hlediska známé, narůstá anonymita, nezájem, přesycení lidmi a 

podněty. Člověk se musí vyhraňovat, aby měl „vlastní“ klid. Už nejsme „muži“ a 

„ženy“ jako společenství. Jsem já a ty. Já a cizinec. Pro městského člověka může 

být zajímavé podívat se na život ve vesnici, či lépe, prozkoumat tajemství 

domorodých kmenů nebo živých církevních společenství. 

  

1.2.3. Individualismus a liberalismus  

Významný religionista Eliade si všímá, jak individualismus a sekularismus 

jdou ruku v ruce a tvoří novou formu uspořádání společnosti a specifikum 

hodnotové orientace a smýšlení. Dnešní moderní (postmoderní) člověk má 

                                                 
13

 srov. Badinterová, 28 
14

 srov. Janošová, 13 
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tendenci svobodně se určovat. Už není boha nebo „vyšší“ hodnoty, která plošně a 

závazně určovala, čemu se člověk má nebo musí podřídit. Člověk totiž uznává jen 

sebe a sám je všehomíru všech věcí. Tento člověk vše, co mu brání jeho svobodě 

a sebeurčení, odstraňuje.15  

Psycholog Petr Goldman si také všímá, že individualismus a liberalismus jsou 

společenskými vlivy, které mají dopad na pojetí pohlavní identity: „Krize přichází 

s naší univerzálností a soběstačností - už se k přežití navzájem nepotřebujeme. 

Dokonce nás nepotřebují ani naše děti: když se o ně nepostará širší rodina, 

ochrání je stát. To je vážné narušení především otcovské, ale v posledních letech i 

mateřské identity. Celé 20. století přineslo navíc i mohutný důraz na osobní 

svobodu a seberealizaci, a naopak ústup od věrnosti při plnění povinností. 

Významně se tedy mění rámec sociální i hodnotový.“16 

Dnešní společnost, kdy se klade důraz na lidská práva a právo na svobodu a 

vlastní sebeurčení,  jde opodál jakýsi společný zájem nebo komunitní cítění. I 

přesto, že se poměrně nově v sociální práci prosazuje a projevuje komunitní 

plánování, je to jistě díky tomu, že běžné a přirozené komunity již nesdílejí a 

společně nepracují. V dnešní době je úpadek sousedské výpomoci i prostého 

zájmu o druhého. Důraz je kladen na vlastní individualitu, osobní práva a 

seberealizaci. Důkazem přehnaného individualismu a tendencí vydělávat peníze 

může být i lhostejnost k lidem na druhém konci světa a ekologická krize světa. 

Ne, že bychom dříve nechtěli plenit a kolonizovat jiné země, ale dnes to již činíme 

v takovém měřítku a tak drastickými způsoby, že kdybychom byli o něco menšími 

sobci a o něco více odpovědnými lidmi, míře takového drancování a znečišťování 

přírodních zdrojů bychom se jistě již postavili. Dnešní člověk je člověk globální, a 

proto by si měl přiznat svůj obrovský vliv na svět kolem. A nezavírat oči, jako to 

mohli činit lidé před sto lety. Individualismus a kapitalismus mají své meze, které 

                                                 
15

 srov. Eliade, Posvátné a profánní, 142  
16

 Goldman, Muž a žena – dva rozdílné světy?) 
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si naše společnost nechce uvědomovat. Například ekonomika nekonečného 

hospodářského růstu musí někdy narazit na svůj strop.  

A jak to souvisí s naším tématem? Jednotlivec chce být autonomní jednotkou, 

nezávislou, sebeurčující a pro svůj blahobyt a konzum vydělávající peníze. Díky 

tomu, že vidí pouze sebe a nic kolem, na čem by jednotlivci hluboce záleželo, se 

dostává do stavu egoismu. Lidé, kteří nevěří v nějaké hluboké a pro - sociální 

hodnoty, se vymezují jen kvůli sobě a ne kvůli nějaké vyšší  ideji. Krize mužské 

identity může být podporována také tím, že mužům přestává záležet na tom, že 

jsou muži. Už nehledají svoji podstatu, svoji hloubku (esenci) nebo se ji nesnaží 

podle určitých hodnot hledat. V relativizovaném světě, kde na ničem opravdu 

nezáleží a vše se dělá pro momentální uspokojení, nevede k hlubokému uctívání 

nebo hledání něčeho podstatného v našem životě. Natož našeho pevného bodu ve 

světě. Bret Stephenson upozorňuje také na přehnanou tendenci lidí dnešní západní 

společnosti na vlastní sebeurčení. Ví, že se zdůrazňuje individualita nad 

významem komunity. Navíc po mladém muži  žádáme příliš, pokud po něm 

chceme, aby nalezl svoji cestu k mužské dospělosti.17 

Mladý muž, který je ve vývoji, je zmaten a nejistý tím, kým je a kým má být. 

Puberta a adolescence je tímto specifická. Navíc jsme v postmoderní době, kdy 

není žádná absolutní hodnota jasná a věrohodná (jako pro křesťany Ježíš Kristus, 

byl pro ODSáky původně Václav Klaus nebo ideál spásonosné a neomylné  

Ameriky). Otec přestává být autoritou (pokud je vůbec v rodině) a učitelů ve škole 

se přestáváme bát. Děti potřebují nějaký světelný maják, něco, za čím by mohli se 

zvědavostí ale i úctou a s bázní jít. Něco, co by dávalo jistotu a smysl a nebylo 

vždy zpochybněno dříve, než nás určitá hodnota něčemu nenaučí. Dnešní 

individualismus je tedy tak silně propojený s relativismem (neboť vše se odvíjí a 

hodnotí z vlastní pozice).  
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 srov. Stephenson, 107 
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1.2.4. Emancipace žen, feminismus a válka pohlaví 

Pokud se krize mužské identity odvíjí i od feministického hnutí a emancipace 

žen, je jistě zapotřebí definovat si tento základní pojem. Feminismus je podle 

slovníku cizích slov a) "hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen“; b) „chování 

a projevy charakteristické pro ženské pohlaví“; c) „projev pohlavního zvratu u 

samců v typ samičí" .18 

Zde je vidět, že feminismus jako ideový směr je rozdělen do několika větví. V 

literatuře zabývající se feminismem a genderovými rolemi jsem se setkal s 

různými typy tohoto hnutí (strukturalistickými i esencialistickými – viz dále). 

Komárek dělí tyto feministické koncepce do dvou větví – jedna hovoří o tom, že 

pohlaví jsou bytostně odlišná, druhá hovoří o pohlavích jako o identických, 

případně konstruovaných sociálním prostředím. Každopádně první směr se snaží 

rehabilitovat podstatu ženství, a to ať už ve vidění ženské identity jako lepší, nebo 

stejně dobré jako mužské (ale v jiné kvalitě, samozřejmě).19 Druhá větev se 

genderových odlišností chce zbavit a prohlásit rodovost za překonanou a kvůli 

vykořisťování žen udržovanou nadvládou mužů.  

Jak to ale vše začalo? Proč se ženy začaly bouřit a protestovat proti mužům? 

Proč muži následně začali ztrácet půdu pod nohama? Jak vznikla krize mužů v 

reakci na ženská hnutí a emancipaci žen? Na to se ve stručnosti pokusíme podívat. 

Mužská krize nebo krize mužské identity, jak o ní hovoří Badinterová, se 

odehrávaly jak v americké, tak i v evropské historii. Jednalo se o země, „kde se 

ženy těšily větší svobodě než jinde. Tyto krize, vyjadřující potřebu změny 

dominantních hodnot, byly  následkem ideologických, ekonomických a 

společenských převratů. Odrazily se v organizaci rodiny, práce nebo obou.“20 
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 http://www.slovnik-cizich-slov.net/?slovo=feminis mus 
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 srov. Komárek, 224 
20

 Badinterová, 20 
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Mezi hlavní příčiny a potencionální počátky protestu žen proti nesvobodě a 

zároveň zpochybnění mužské identity západního světa můžeme počítat 

francouzské preciózky, které dosáhly svého vrcholného vlivu v 50. a 60. letech 

17. století za vlády Jindřicha IV. Jednalo se o první projev feminismu ve Francii. 

Tyto ženy patřily k vyšším vrstvám, které měly tu výhodu, že se nemuseli 

zatěžovat mateřskými povinnostmi.21 

„Preciózka byla emancipovaná žena, která v touze po nezávislosti přišla s 

feministickými řešeními a stavěla na hlavu tradiční společenské hodnoty. 

Prosazovala nový ideál ženy, který bude brát ohled na možnost jejího 

společenského vzestupu a právo na důstojnost. Požadovala právo na vzdělání a 

zaútočila na opěrný sloup falokratické společnosti: manželství. Preciózky se 

vzepřely autoritářství otce a manžela a rezolutně odmítaly dojednaný sňatek a 

mateřství. Hlásaly manželství na zkoušku a odluku manželů po narození dědice, 

jehož výchova se svěří otci.“22 Tyto tehdy ještě odvážné tendence se projevily a 

prosadily dokonce u některých tamějších mužů, kterým se říkali preciózi. 

„Převzali a kopírovali ženskou vyumělkovanou módu – dlouhé paruky, 

extravagantní pera, náprsenky, mušky, parfémy, rtěnky. Muži, kteří chtěli být 

považováni za distingované, i nyní pokládali za čest chovat se civilizovaně, 

galantně a jemně. Chránili se projevovat žárlivost a počínat si jako domácí 

tyrani.“23 

Osvícenství přineslo první zásadní zlom virility. „Předně se střely či 

přinejmenším už nestavěly na odiv mužné hodnoty. Válka pozbyla té důležitosti, 

jakou měla kdysi. Z lovu se stalo povyražení. Vznešení mladíci trávili více času v 

ženských salonech a budoárech než při tréninku v kasárnách. A za druhé se ve 

světě aristokracie a vysoké buržoazie prosadily ženské hodnoty. Nad tradičními 

rysy mužnosti nabyla vrchu vybranost mluvy a chování. Lze říci, že u vládnoucích 
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tříd převážil unisexismus nad dualismem protikladů, jímž se obvykle 

charakterizuje patriarchát. Tomuto vývoji učinila přítrž revoluce 1789.“ 24 

Komárek vidí historickou krizi maskulinity v podstatě předcházejícím útokem 

na feminitu. Mužský princip, jak bude o něm pojednáno dále, od dob Descarta a 

karteziánského obratu výrazně zesílil. A to na úkor ženského principu. Po 

stěžejním vlivu romantismu se začínají v druhé polovině 19 století prosazovat 

maskulinní vlivy a ctnosti (vojenské výboje, technologický pokrok, koloniální 

panství, rozvoj průmyslu, mužská čest, dominance a tvrdost. Muž je samostatný, 

praktický a znalý vědy. Vše podle karteziánství směřuje vzhůru a vpřed. Vše v 

duchu pokroku, inovace, pokořování a soutěživostí. Na druhou stranu tento trend 

rostl na úkor ženských ctností. V této době Verneovek a Máyovek, kde je ideálem 

silný a tvrdý muž, se ztrácí tradiční ženské prvky. To uvedlo ženské emancipační 

hnutí do pohybu, „neboť nikdy v dějinách nebyly tradiční jinové ctnosti typu 

tradice, trpělivost, pečovatelství a cyklicky opakovaných nekumulativních činností 

(třeba vaření a uklízení oproti řekněme stavbě mostů) tak dokonale znehodnoceny 

a zneuznány a u toho mělo zůstat i do budoucnosti...“25 Komárek ještě dodává, že 

„z toho potom plynulo jednoznačné chápání ženské emancipace jako 

napodobování mužského světa (také dovedeme řídit lokomotivu!), nikoli jako 

rehabilitace jinových hodnot. Není vůbec náhodou, že právě v 90. letech 19. 

století se datuje nástup prvních žen na evropské university.“26 Ženy tedy přebírají 

mužské (maskulinní) tendence a ctnosti, aby se projevily a prosadily ve světě a 

přitom se nesnažili o hlubší projevení své ženskosti (feminity). Tím buď 

paradoxně udržují „patriarchát“ maskulinních hodnot nebo se museli projevit 

(prosadit) jangovou silou, aby mohli situaci ve společnosti změnit. Je mnoho 

proudů feministického hnutí. Některé jdou „maskulinním“ směrem 

sebeprosazování, jiné se snaží rehabilitovat ženskou esenci. To však překračuje 

téma naší práce.  
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Badinterová dále uvádí, že „v rozpětí několika generací se v letech 1871-1914 

vynořil nový typ ženy ohrožující hranice vymezené pohlavím. Díky republikánské 

ideologii se prosadilo vzdělávání dívek. Otevřela se jim místa na univerzitě. 

Stávaly se profesorkami, lékařkami, advokátkami či novinářkami. Dožadovaly se 

plných občanských práv, měly ambice vydělávat si mimo domov a už tehdy 

hlásaly: ´Za stejnou práci stejnou mzdu. ´ Většina mužů reagovala na ženské 

emancipační hnutí nepřátelsky."27 

Díky světovým válkám a mužům na frontách se ženy dostaly do různých 

povolání, do kterých dříve neměly přístup.28 Navíc, tyto ženy jistě neměly vždy 

chuť vrátit se zpět do domácnosti a k závislosti na manželovi a jeho zabezpečení. 

Jak se říká, přičichli si k samostatnosti, nezávislosti a svobodě.  

Muži se začínali cítit ohroženi a pociťovali úzkost z možné destabilizace 

výlučnosti „mužských“ rolí a výlučnosti „mužských“ sektorů působnosti. Pro 

muže to jistě nebylo nic příjemného, neboť v době této dekonstrukce  jsou 

zároveň zpochybněny tradiční osvojené jistoty. Emancipace žen se prohlubovala a 

krize maskulinity sílila, a to až do bodového zlomu, kdy přišla válka, která 

mužskou úzkost na nějakou dobu rozptýlila.29 „Úzkost související se 

zpochybněním identity byla silnější u mužů německých a rakouských než u 

Francouzů a měla hodně  společného s vzestupem nacismu a obecněji evropského 

fašismu. Hitlerův nástup k moci byl pociťován jako příslib obnovení virility.“ 30  

Na rozdíl od 19. století ve století 20. se mužské hodnoty a role výrazně 

relativizovaly. Američané viděli problém hlavně ve feminizaci společnosti. 

Nepřáli si, aby jejich synové byli vychováváni jako v bavlnce. Pěstovali sporty 

jako je americký fotbal nebo baseball, aby se muži oddělili od žen, aby bylo jasné, 

co je mužné či mužské a co ne. Podobný smysl mělo i skautské hnutí. Bylo 
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potřeba, aby hoši nebyli zjemnilí a pohodlní. Divoký západ přišel se svojí ideální 

mužskou postavou kovboje, který je tvrdý, čestný, silný a samostatný.31 

To vše a ještě více může vést k nové „odvetě“. Feminismus a emancipace si 

začali brát jak své právoplatné místo ve společnosti, tak i místo mužů, což muže 

ohrožovalo a destabilizovalo. Proč se začali muži bouřit a pevně se (znovu) 

vyhraňovat proti „ženskosti“? Nebo proč muži začínali pociťovat ohrožení 

„mužské“ identity a zakládají mužská hnutí? Jedno z možných vysvětlení může 

přinést Komárek: „Každý tlak budí ve společnosti protitlak a paralelně k 

feminismu se objevuje ve společnosti i tzv. maskulinismus (masculism) jako reakce 

na něj (např. Farell, 1993) či studie sledující rostoucí misandrii (např. Nathanson 

a Youngová, 2001, 2006)."32 

Od 20. století se tedy ženy emancipovaly a zaujaly místa v různých sférách 

společnosti. To je jistě skvělé jak pro ženy a jejich svobodu, uplatnění a 

seberealizaci, tak i pro demokratickou společnost. Jen muži mají za úkol se s touto 

nejistotou vyřazení mužů ze „hry“ smířit a adaptovat se, protože ženy dokážou to 

samé jako muži a třeba ještě lépe. Problémy vznikají nejen na osobní nebo 

sociální úrovni, ale i na půdě rodiny: plození, péče a výchova dětí je více v 

ohrožení než kdysi. Kdo se bude starat o děti, když rodiče jsou v zaměstnání? 

„Zejména ctižádostiví a úspěšní lidé – muži i ženy – často volí strategii tzv. singels 

bez rodiny a trvalých závazků. (...) děti a potomstvo přestávají být těžištěm 

lidského života. Ten se stále zřetelněji obrací sám proti sobě a preferuje 

´imanentní´ hodnoty profesního a společenského úspěchu, vysoké životní úrovně a 

všestranného individuálního ´vyžití´.“33 Společnost musela založit instituce 

pečující o děti již od raného dětství (jesle, školky, družiny, chůvy apod.) Hold, 

vřelá a všudypřítomná láska již není samozřejmostí. Ale dějí se i jiné neduhy. 

„Muž a žena, dříve odkázáni jeden na druhého, se nyní dokonce střetávají jako 
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konkurenti v profesní, společenské a pracovní soutěži…"34 Pro muže výzva nebo 

špatná zpráva pro jejich již ohrožené sebevědomí.  

Kulturalistka Vrbová, která psala diplomovou práci na téma Krize mužské 

identity: realita nebo mediální fikce? se zabývala výzkumem mediálního pohledu 

na krizi mužské identity. Na základě vlastního výzkumu soustředěného na 

tematický seriál v časopisu Reflex a studiem literatury se domnívá „že skutečně 

dochází ke změnám v postavení muže ve společnosti, ale Češi samotní si tyto změny 

uvědomují jen zčásti, nebo si je nepřipouštějí. Tyto změny jsou logickým důsledkem 

politických a ekonomických změn, které směřují k rovnoprávnosti postavení žen ve 

společnosti. Následkem jsou i jiné vztahy mezi lidmi a mezi oběma pohlavími. Tím, jak se 

zlepšuje pozice ženy ve společnosti, tedy to, že žena získává práva, která ji byla dříve 

odpírána, musela se současně s tím měnit mužská role. Zatímco ženy měly v minulosti 

jistou pozici jen v domácnosti, ve sféře soukromé, a muži naopak ve veřejném životě, dnes 

již takové rozdělení neplatí. Dříve jasné rozdělení rolí obou pohlaví se stírá a hranice, 

která říká co je typicky mužské a typicky ženské, se ztenčuje.“
35

  

Možná by stálo za úvahu, že společensko-ekonomické krize, která jistě souvisí 

se sebehodnotou a s pocitem jistoty, výjimečnosti, prosperitou atd., souvisí s 

hodnotou identity a mužství. Například, když byl německý stát po první světové 

válce poražen a donucen vzdát se, podepsat Versailleskou smlouvu a  podrobit se 

tak vítězným státům. Tím částečně přišel o svoji sebeúctu, suverénní jistoty státu a 

možná i národní identitu. Dovolím si malou úvahu. Zbídačené, zadlužené a 

zlomené Německo přímo z prachu volá po obnově, síle a národní hrdosti. To volá 

po vlastní identitě. Německo si možná vybralo Hitlera jako svého vůdce právě 

proto, že ukazoval sebevědomou vizi nápravy a osvobození. Poukazoval na 

vlastní německé kořeny (historii a mýty) a na silnou identitu (nebo vizi identity) 

německého národa. Není pochyb,  že tam, kde vlastní identita a zdravá hrdost na 

to, kdo my jsme, chybí, je obrovská až nebezpečně silná obsedantní touha po této 
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ztracené identitě. Pokud muži nebudou vědět, kým jsou, budou tápat a buď 

usilovně hledat, nebo rezignovat. Pokud budou rezignovat, budou zmatení, nestálí 

a depresivní. Pokud budou hledat to, co jim chybí, naleznou vlastní identitu nebo 

si jí vytvoří. Buď to bude identita „zdravá“, tedy zdravě sebevědomá, nebo 

vyšponovaná a nebezpečně zkreslená, agresí vybojovaná a udržovaná. O této 

problematice se ale více budeme věnovat v kapitole o mužské identitě.  

  

1.2.5. Úpadek pohlavní polarizace aneb záměna, fúze a 
konfůze 

Dalším možným pohledem může být principové pojetí mužskosti a ženskosti. 

Po vzoru čínské filosofie se svět skládá ze dvou vzájemně se prostupujících a 

doplňujících se principů jin a jang. Principy jsou si v podstatě rovny a dávají 

životu vznikat a zanikat. Jedná se o koloběh, tedy o pohyb a změnu všeho ve 

vesmíru. Jin a jang jsou symbolizovány tzv. monádou. O tomto principu hovoří 

především Komárek, Rohr a Deida. O symbolice a zastoupení principu jin a jang 

se budeme bavit více v kapitole o Universální polarizaci pohlaví aneb principy jin 

a jang. Nyní jen navážeme na předchozí kapitolu a naznačíme, v čem spočívá 

krize mužů a mužské identity z pohledu těchto principů a polarizace pohlaví – ze 

záměny, fúze a konfúze pohlavních rolí a identit (termíny vysvětlíme později).  

Specialistka na problematiku genderové identity si všimla, že „v současnosti 

existují větší rozdíly mezi projevy mužů a žen střední a starší generace než uvnitř 

generace mladší (Plaňava, 1998) a také z historického hlediska si jsou muži a 

ženy dnes podobnější než v minulosti. Jedná se především o aspekt nezávislosti, 

zaměstnanosti, o podobnost v sexuálním chování (iniciace vztahu), o kuřáctví a 

konzumaci alkoholu, unisexuální odívání a úpravu zevnějšku – délku vlasů, apod. 
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Tento proces nazvali sociální psychologové labilizací a konfúzí mužské a ženské 

role (tamtéž).“36 

John Gray hovoří o tzv. převrácení „citových“ rolí, kdy žena může být 

„mužská“ a muž „ženský“. Autor toto převrácení nazývá také „nevyrovnaností“, 

které je zapříčiněno nehladkým vývojem vlastní pohlavní identity (např. žena 

neměla nikoho, kdo by jí chránil, a musela se začít chránit sama, nebo byla 

trestána za projevy emocionality apod.)37 Gray dále upozorňuje na dnešní problém 

mužů: „Moderní muž stojí před úkolem obnovit svou někdejší kuráž a riskovat 

neúspěch zkoušením…"38 Totiž „v některých případech tito muži nemají pozitivní 

vzory pro vyjádření mužské síly. Neumějí se prosadit a vytyčit meze, ale ani být 

láskyplní a ohleduplní. Jsou ochotni obětovat své potřeby, aby ženu uspokojili. 

Tak se nejen osobně oslabují, ale ztrácejí svoji přitažlivost pro ženy, a ty je 

opouštějí.“39 Muž dnešní doby, ať už je to tyranský a bezohledný „tvrďák“, který 

nemá se své místo v demokratické společnosti,  nebo „měkký“ muž, o kterého 

nikdo nestojí, protože je k ničemu, nejsou většinovým ideálem. Je možná zdravým 

příkladem vidět výhody obou typů, o kterých pohovoříme v kapitole o typologii 

mužství, a syntetizovat je ve zdravém a dospělém (silném, zároveň citlivém a 

uvědomělém) muži. Takovým dnešním ideálním typem možná bude tvořivý muž, 

který má vyváženou a uplatňující jak mužskou, tak i ženskou složku (viz 

androgyn nebo celistvý muž?).40 

David Deida41 se domnívá, že nějaký čas se ženy a muži snažili vyvážit ženské 

a mužské energie (principy), což trvá dosud (viz vývoj v kapitole o feminismu). 

Jedná se o podobnost obou pohlaví a jejich polarizaci zhruba 50:50. Od 60. let 
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muži v USA zdůrazňovali svoji ženskou složku (např. hippies). Zjednodušeně, 

muži se naučili plynout s proudem, vzdali se rigidity a maskulinního postoje. 

Začali se věnovat umění a smyslovému prožívání. Byli citlivější a citovější. Ženy 

posléze začaly dělat pravý opak. Ženy posilovaly své vnitřní mužství. Stávaly se 

rozhodnějšími, cílevědomějšími a prosazujícími. Začaly tvořit své vlastní vize a 

uplatňovat se ve veřejném světě. „Ženy získaly finanční a politickou nezávislost. 

Věnovaly se kariéře, více se zaměřily na dlouhodobé osobní cíle, ve větším počtu 

získávaly akademické tituly a naučili se větší asertivitě při prosazování svých 

potřeb a přání.“42 

Deida dále předpokládá, že fáze 50:50 je pouze druhou a přestupní (prostřední) 

fází vývoje mužů a žen. Sexuální podobnost a neutralita vede ke krizi intimního 

života, neboť se zákonitě z milostných vztahů vytrácí vášeň, neboť sexuální 

přitažlivost je založena na sexuální polaritě (stejně jako všechny přírodní síly jsou 

založeny na proudění v polaritě). Na druhou stranu je ve filmech více násilí a 

sexu. Ženy zase více navštěvují terapeuty a lékaře, neboť zažívají daleko více 

stresu. To souvisí s tím, že dnešní muži se pokládají za „bačkory“, jsou slabí, 

nevypočitatelní a nedá se jim věřit. Z žen se zase stávají mužatky, které si nikoho 

nepustí k tělu a nedají se ani pořádně sevřít v náručí.43 Nejedná se tedy „jen“ o 

sociálně-ekonomickou problematiku emancipace a nadvlády, ale i o problematiku 

milostných vztahů a depolarizace pohlavních principů.  

„Naše kultura tedy dosáhla jistého pokroku v oblasti osobní svobody, 

rovnoprávnosti a sociálních práv, ale v duchovní sféře zaostáváme a jsme plni 

strachu. Kvůli individuální svébytnosti a sociální spravedlnosti, tedy v dobrém 

úmyslu, jsme začali popírat, urovnávat a neutralizovat rozdíly mezi mužským a 

ženským principem. Lidé při tom často popírají i své nejvnitřnější touhy, které 

pramení z jejich pravé sexuální podstaty. Mnoho lidí si dnes myslí, že mají 
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vyváženou sexuální podstatu, ale ve většině případů ve skutečnosti jen potlačují 

přirozené touhy, které vycházejí z jejich pravého mužského nebo ženského 

nitra.“44  

Deida tedy věří, že „mužskost“ a „ženskost“ nám byla dána a našim úkolem je 

jí najít a rozvíjet v souladu s naší přirozeností. Je zde však možnost vystupovat i z 

opačného principu, když je potřeba, ale důležité je být si vědom a souznít se svým 

principem – 90% lidí má podle Deidovy zkušenosti jednoznačnou principovou 

preferenci, 10% je principově vyvážených.45 Nesmíme však zapomínat, že jin a 

jang se navzájem prostupují a mohou existovat pouze spolu a navíc nejsou nikdy a 

nikde v čisté podobě (viz Komárek a Polarizace). 

Jan Bílý, lektor a systemických konstelací, se za léta seminářů s muži, ženami a 

páry utvrdil především v tezi, že žijeme v období, kde je mužský princip 

oslabený:  

„Nejpozději od dob Descartových „vyhrává“ racionální, logický, strukturující 

mužský princip v pohledu na svět (v jeho percepci) na celé čáře. Zatímco se 

ženská emocionalita a estetika musela ze společenské a pracovní sféry stáhnout 

do svých posledních domén – do umění, částečně do reklamy a do onoho 

romantického okamžiku lásky ve vztahu (většinou jen na jeho začátku) – je mužský 

princip vtloukán dětem už od první třídy. Vědecký výklad a logická, racionální 

argumentace je společností přijímána jako všeobecně platná, závazná a 

nadřazená emočním „výlevům“. Tímto zbytněním se ovšem mužský princip dostal 

nejen do dominance, ale i do nerovnováhy v energetickém příjmu a výdeji. Z 

konstelací víme, že to, co je větší, vždy dává, a to, co je menší, přijímá. Takže 

zatímco mužský princip převzal řízení světa (neobyčejně vyčerpávající úloha), 

uzavřel se vůči přijímání od ženského principu. To se stalo především znevážením 

emočního v porovnání s racionálním – pokud jednostranně preferujeme „logos“, 
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budeme se na vše, co není logické, dívat s jistým despektem. Tím se přerušil 

koloběh mezi ženským a mužským principem, yinem a yangem, s následujícím 

vysílením druhého jmenovaného.“46 

Pojetí ženství a mužství se tedy vyvíjí a proměňuje, což má vliv i na 

společnost. Janošová upozorňuje na to, že jasná pojetí mužství a ženství se 

vyžadují hlavně v období nejistot a krizí, kdy staré hodnoty přestávají existovat a  

nově ještě nebyly nastaveny.“47 Badinterová upozorňuje na to, že v dnešní době 

nemá maskulinita svůj majestát:„Maskulinita, vlastnost člověka, se už zdaleka 

nepojímá jako něco absolutního, je relativní a zároveň reaktivní. A to tak dalece, 

že dojde-li k proměně ženství – většinou chtějí-li ženy nově definovat svou identitu 

-, mužství se destabilizuje.“48 

Komárek vidí, že s úpadkem mužského principu souvisí i úpadek ženského 

principu. Je to krize provázaná a týká se v podstatě obou principů. Komárek svoji 

tezi rozvíjí a aplikuje i na fungování institucí a státu (viz Vaterland a Mutterland): 

„Oba principy, mužský a ženský, upadají totiž souběžně a stěhují se do institucí či 

na místa, kde bychom je nehledali. Stát nového typu naprosto minimalizuje 

otevřené násilí a jeho užívání: nejen úplným zastavením  dobyvačných válek a 

celkovým uklidněním mezinárodní situace…"49 

Bílý vidí vyváženost mužského principu s ženským principem jako jediný 

zdravý a harmonický způsob existence ve světě a mezi lidmi: „Pokud ve 

společnosti dojde k nerovnováze, například potlačením nebo částečným 

vyloučením jednoho z principů (…) onemocní zanedlouho i druhý princip. (…) 

Jsou-li oba principy ve své síle, přitahují se a nebojí se toho druhého, ženský 

princip ochotně vpouští mužský do sebe a mužský princip dává v okolním světě 

bez problémů dostatek místa ženskému principu. Je-li mužský princip oslaben, 
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chová se jako do kouta zahnaná fretka: Nafukuje se, rozpíná, cení zuby a útočí na 

vše cizí. Ženský princip se v oslabení stahuje, zdánlivě mizí a vrací se zpátky v 

podobě chaosu, rozvratu a přírodních katastrof. Takhle viděno jsou "krize" počasí 

nebo třeba vlna tsunami přesnými příklady "revanše" ženského principu v 

nerovnováze.“50 

Z jiného pohledu bych chtěl uvést ještě jiný názor, a to kontroverzní, který 

zastává významný psycholog a sociolog Erich Fromm ve své knize Umění 

milovat. „Polarita pohlaví mizí a  s ní i erotická láska, která je na ní založena. 

Muži a ženy se stávají stejnými, nikoli rovnými jako opačné póly. Soudobá 

společnost hlásá  tento ideál neindividualizované rovnosti, protože potřebuje 

lidské atomy jeden jako druhý, aby v masovém nahromadění fungovaly hladce, 

bez tření; aby všichni jednali podle stejných rozkazů, ale přitom aby byl každý 

přesvědčen, že sleduje jen své vlastní touhy. Stejně jako moderní masová výroba si 

vyžaduje standardizaci zboží, společenský proces vyžaduje standardizaci l idí a 

této standardizaci se říká ´rovnost´.“51 

Jiný příspěvek ke krizi mužství je smířlivější a nadějnější, než předchozí 

příspěvky. Tento je od jungiánského a mytopoetického psychoterapeuta Monicka. 

Příspěvek se jistě hodí i do dnešního trendu postmoderny: „V době, kdy 

patriarchální hodnoty ztrácejí na síle, jsou kulturní postuláty nejisté. Snad se 

lidstvo neúprosně pohybuje směrem k jednotnému světu, novému sjednocení 

protikladů, které bude postmatriarchální i postpatriarchální, a bude mužství a 

ženství přikládat stejnou váhu.“52 Snad dosáhneme pochopení a vzájemné úctě, 

kde mezi pohlavím nebude svár, závist a chuť ovládat jedno druhým.  

                                                 
50

 Bílý, http://www.konstelace.info/esoterika2009.html 
51

 Fromm, 22-23 
52

 Monic, Falos, 151 

http://www.konstelace.info/esoterika2009.html


35 

 

1.2.6. Úpadek Vaterlandu a rozkvět Mutterlandu 

Komárek si všímá, že s úpadkem tzv. patriarchálního a hierarchicky 

paternalistického uspořádání (pojem Vaterland) se v poslední době objevuje 

strach ze samostatnosti. Rozhodování a péče o člověka se deleguje na stát a jeho 

instituce (pojem Mutterland). Nebo případně na neziskové instituce a jiné 

„mateřské“ organizace. Jako by člověk byl nesamostatnějším a pohodlnějším. 

Ochota riskovat a za něco „bojovat“ se zmenšuje. Starost o své problémy a věci 

veřejné necháváme na jiných (pojišťovnách, poradcích, ekologických 

organizacích atd.). Necháváme o sebe pečovat a rozmazlovat se. To je i úděl tzv. 

zlaté mládeže, která nezažila totalitu a „drsnější“ doby.  „Po excesivním 

vyvrcholení maskulinity na společenské úrovni v pozdním 19. století následuje po 

hlubokém traumatu první a druhé světové války metamorfóza evropského státu z 

drsného, agresivního a velitelského Vaterlandu, žádajícího v posledku i život, v 

mateřství, všestranně pečující a v mnohém dusivě infantilizující Mutterland, 

neschopný svým dětem v ničem říci ne a v posledku sotva schopný obrany…"53 

„Byl-li modernistní Vaterland nebezpečný zejména jiným, je postmoderní 

Mutterland nebezpečný zejména sám sobě v záchvatech masochistní sebenenávisti 

a sebedestrukce, která však není uvědomělá (moderna je obecně nebezpečná 

jiným, postmoderna sama sobě) – moment agrese je však jakýmsi způsobem 

zachován, obrací se ale dovnitř: fenomén je to obecně známý – nemůže-li vězeň 

poškozovat jiné, poškozuje často sám sebe.“54  

Dala by se tato teze vztáhnout na muže opíjející se v hospodách, neboť 

nemohou svůj život, utápěný v práci a pro rodinu, věnovat velkým věcem a 

ideálům, které je potřeba vybojovat? Nebo se tito muži utápějí ve vlastní marnosti 

a vlastní nesvobodě? Proč muži (ale i ženy) utíkají za vědou, poznáním, 

mystickými zážitky nebo dálným cestováním? Co vlastně muže trápí? Co mužům 

chybí? To je jistě zajímavé na zamyšlení. Ale nyní zpět k principům a společnosti.  
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Když se zastavíme u Vaterlandu, můžeme metaforicky očima Stanislava 

Komárka vidět, že „úřední posloupnost od Boha Otce přes císaře až po 

venkovského podučitele se trhá a budoucně bude moc emergovat ´z lidu´, nejdříve 

pomocí rozmanitých ´vůdců´, poté i bez nich. Rozklad hierarchií, typicky 

mužského fenoménu, pokračuje v neztenčené míře do dnešních dnů...“ To se podle 

Komárka mimo jiné, projevuje tím, že upadá prestiž armády, církve (příkladem 

dehierarchizace může být protestantismus) nebo politická moc.55 Podle Komárka 

a východní filosofie (principů jin a jang) se jedná o úpadek mužského principu ve 

světě, který svět dobývá, udržuje, strukturuje a hierarchizuje. 

Na druhou stranu je zde fenomén utlačovatelské strukturace, která je nejspíš 

pozůstatkem Vaterlandu (neboť jinak si to nedokážu vysvětlit), kde muži (a ženy) 

odpovídají někomu nadřízenému, poslouchají příkazy a řídí se směrnicemi. Od 

přelomu 19. a 20 století prý není téměř nikdo, kdo by mohl být a pracovat na 

svém vlastním „písečku“ a být vlastními pány, „jako býval původně každý sedlák 

na svém gruntě či řemeslný mistr ve svém veřtatu. Prakticky každý muž dnes má 

nějaké nadřízené a každý žije víceméně ´při zdi´, byť šéfovská brutalita oproti 

minulosti značně poklesla (společnost se tím nestala ´demokratičtější´, ale jaksi 

difúzně paternalistickou, asi tak jako sám fakt otroctví znevolňuje nejen raby, ale i 

pány).“56 Je faktem, že dnes ve světě není snad téměř žádné pevniny, která by 

někomu nepatřila, a žádného povolání, které by někomu neodpovídalo. Nejblíže 

tomuto svobodnému a samostatnému ideálu můžou být snad osoby samostatně 

výdělečně činné. Lidé tedy jsou někomu odpovědni.  

Dnešní situace se dle Komárka formuje podle tendencí Mutterlandu, který 

pečuje a přebírá starost o druhé. Je to idea sociálního státu, který se věnuje 

potřebným, a který těžko snese oběti. „Všeobjímající pečování si žádá také 

všeobjímající a dusivou administrativní kontrolu a tlumí a mýtí veškeré projevy 
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samostatnosti a nezávislosti – nepřiznaným a vlastně nevědomým cílem je 

infantilizace všech občanů, kteří se většinou sami a s chutí přisávají k nesčetným 

bradavkám obří maminky-státu, který naopak saje tisíci sosáky daňové peníze – a 

to je jediné, v čem projevuje systematickou přísnost. Všechny problémy se řeší 

neustálou distribucí darů, v typickém případě peněz…"57 Je poměrně jasné, že oba 

modely se nedají zcela jasně oddělit a že tyto modely státu jsou jen přibližné. 

Jistou zajímavou myšlenku však v sobě obsahují. Tento osobitý a odvážný styl a 

názory Komárek šíří dále: „Hnutí New Age, vzniklé právě v roce 1968 na 

kalifornských univerzitách a po několika desetiletí značně vlivné, bylo vlastně 

kvintesencí obrany feminní komponenty na mnoha frontách – nejen nenásilí 

(hrdinou už není Napoleon, ale Mahátma Gándhí), intuice a alternativní vědy i 

medicíny proti tvrdým ´maskulinním´ postupům, holistický přístup proti 

partikulárnímu, integraci cizích kulturních prvků proti jejich potírání, kladlo 

důraz na fantazii, imaginaci a změněné stavy vědomí.“58 

Podle Komárka, ale i jiných autorů (Bílý, Deida, Rohr, Badinterová, Monick a 

další), se naše společnost nachází v krizi mužské identity (nebo mužského 

principu). Společnost se mění, tradiční hodnoty a pohlavní role se již nějaký čas 

destabilizují a zanikají nebo se transformují. Nechci to považovat za správné nebo 

špatné. Ale je jistě na místě považovat to za varovné a nebezpečné. Vždy, když se 

něco radikálně destabilizuje, je zapotřebí orientace, podpory a prostoru pro novou 

seberealizaci. Pokud je pravda, že se svět skládá a vyvíjí na základě dvou 

protichůdných, prostupujících se a doplňujících se principů, „mužského“ a 

„ženského“, a pokud hluboká destabilizace a transformace pohlaví a společnosti 

se dá vykládat tak, jak ji popisuje Komárek, měli bychom se nad naším vývojem 

zamyslet. Komárek dále varuje před potlačováním mužského principu, o což se 

tzv. Mutterland nejspíš, dle řečeného, snaží: „Problém nastává se zbytky otevřené 

maskulinity v jejích ´tvrdých´ podobách, které samozřejmě díky své genetické 
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fixovanosti dále přežívá. Především klesla poptávka po muži-válečníkovi prakticky 

až na nulový bod...“59 Otázkou zůstává, zda je rehabilitace typicky mužských 

ctností a principu žádoucí a vhodná. Neboť válčení již není tolik trendy a vlastní 

rodinu už nemusíme většinou ochraňovat před divokými šelmami nebo 

nájezdníky.60 Ale pokud je mužský princip z principu podstatný pro zdravé 

fungování vesmíru, a tedy i lidské společnosti, neměli bychom se ho vzdávat, ale 

zdravě resuscitovat. O této problematice ale více později.  

Pokud je pro muže typická energie principu jang („mužského“ principu), který 

sice ještě oficiálně ve společnosti doznívá (neboť se podle něho řídí čím dál tím 

více i pracující ženy), ale který se vytrácí, neboť žijeme v Mutterlandu, je tento 

jangový princip zahlcován a dušen oceánskou péčí, starostí a přebíráním iniciativy 

a samostatnosti. A jak říkal Deida – co se děje s něčím, co je zahnáno do kouta? 

Může se muž bránit jako vzteklý pes? Utéct? Nebo bude „asimilován“ žensko u 

energií a stane se z něho typický muž ala New Age nebo starých Hippies (což 

byla v podstatě reakce na drsnou a nespravedlivou válkou ve Vietnamu – a 

Vaterland?) Nebo je to vše jen snůška zjednodušujících tendencí a „nábožensky“ 

ospravedlňujících povídaček? Ať tak či onak, o mužské identitě a jejích 

alternativách pohovoříme v příslušné kapitole, kde téma rozvedeme hlouběji. 

 

1.2.7. Desakralizace a nový mýtus moderní společnosti 

Desakralizace se dá volně přeložit jako „odposvátnění“, které provází moderní 

společnost a přelévá se do postmoderní, která zjednodušeně buď nevěří ničemu, 

nebo vzato z druhého konce, věří mnohému. Z moderní doby, kdy západní člověk 

měl určitý „projekt“ (jak o tom hovořil Bauman), plán a cíl budování společnosti 

(ať to byl americký sen, Třetí říše, komunismus atd.), se neustále vytváří a zaniká 
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proud různých „projektů“. Přiznané (nebo vědomě) náboženské, spirituální nebo 

mytické hledisko se téměř vytratilo (nebo transformovalo). 

Religonista M. Eliade tvrdí, že "nenáboženský člověk odmítá transcendenci, 

přijímá relativitu ´skutečnosti´, a dokonce někdy pochybuje o smyslu existence."61 

Pokud je „relativní“ a relativizovaný člověk „všehomírou“, je pochopitelné, 

pokud nevychází z jakéhosi nezpochybnitelného hlubokého nebo metafyzického 

základu, že ztrácí „půdu pod nohama“. A jak říká Eliade, (post)moderní člověk se 

určuje a vymezuje také popíráním posvátného a transcendentního. „Člověk se 

tvoří sám a tvoří se úplně pouze v míře, v níž se desakralizuje a v níž desakralizuje 

svět. Posvátno je překážkou par excellence jeho svobodě. Nestane se sám sebou, 

dokud nebude radikálně demystifikován. Nebude opravdu svobodný, dokud 

nezabije posledního boha."62 

Nenáboženský člověk, podle Eliadeho, se na druhé straně nemůže zcela své 

"náboženskosti" zbavit, neboť  je jejím dědicem. Tato náboženskost nebo 

spirituální rozměr člověka je stálou součástí, i když tuto rovinu nenaplňujeme 

vědomě nebo dle tradičních způsobů. Naše minulost a naši předci s náboženskými 

významy vyplodili moderního člověka, který se negacemi snaží této minulosti 

zbavit. Většina "bezvěrců" se avšak stejně chová nábožensky, ať už o tom ví nebo 

ne! Jedná se o různé magicko-náboženské prvky a tendence. Máme své  vlastní 

osobní nebo kolektivní "mytologie", pověry, tabu, rituály, iniciační přechody a 

zkoušky, zájem o mystiku, esoteriku a okultismus, ideály a ideologie, zájem o boj 

mezi zlem a dobrem.63 

Františkánský kněz Richard Rohr se domnívá, že úpadek spirituality a posvátna 

je typickým znakem naší společnosti. To souvisí jak s nedoceněním víry a praktik, 

které s tím souvisejí, tak i neschopností řešit některé problémy. "Jelikož rituály 

                                                 
61

 Eliade, Posvátné a profánní, 141 
62

 Eliade, Posvátné a profánní, 142 
63

 srov. Eliade, Posvátné a profánní, 142-145 



40 

 

přechodu a posvátný prostor nejsou v našich konzumních kulturách v oblibě, 

většina lidí se nenaučí, jak překonat svůj strach z umenšení (…) tento nedostatek 

přípravy na přechod, naše nevycvičenost v práci se zármutkem a v opouštění, naše 

neschopnost odevzdat se vyššímu životu je základem celé naší duchovní krize. V 

každé spiritualitě jde o opouštění. Místo toho jsme z ní učinili záležitost braní, 

získávání, výkonů, vítězství a úspěchů."64  

Rohr jistě naráží i na tendenci církví a různých náboženských hnutí, která 

vedou lidi k tomu, aby si mohli lépe „užívat života“. Nebo si lidé různé informace 

různě interpretují podle vlastní potřeby. Spiritualita se stala něčím, s čím se dá 

kalkulovat, přizpůsobovat nebo prodávat. Asi nejtypičtějším může být svojí 

věroukou téměř neukotvené a neohraničené hnutí New age, které nemá žádný 

významný pevný zaklad. Každý si v podstatě může věřit, čemu chce, a 

interpretovat si cokoliv dle sebe. To samé platí i o různém ezoterickém hnutí, jež 

se s těmito „hnutími“ spojují. Jinému problému, který je v této kapitole nazván 

mýtus moderní společnosti, se budu věnovat níže.  

O skutečnosti demytizace jako o problému hovoří například Jan Bílý, lektor 

osobního rozvoje založeného na systemických konstelacích, šamanismu a filosofii 

indického spirituálního učitele Osha: „Existuje jeden téměř nepovšimnutý problém 

naší doby – je to ztráta mytologického vnímání reality. Mytologická (někdy 

používám i termínu ´meta-logická´, tj. nad- nebo mimo-logická) úroveň vnímání je 

pro přežití naší civilizace nesmírně důležitá. Představuje v nás totiž spojení s tím, 

co je větší než my sami, a co je tak základem spirituality (…). Zároveň nás tento 

druh vnímání reality dělá pokornějším a menší, zařazuje nás do přírody a 

Univerza.“65 

Bílý hovoří o tzv. mytologickém pocitu, který můžeme zažívat. Jedná se o 

setkání s něčím, co nás přesahuje, co je větší nebo silnější než my, 
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nepředvídatelné nebo fascinující. To může být „pohled do hlubokého, hvězdného 

nočního nebe s Mléčnou dráhou nad hlavou. Divoká letní bouřka v horách. Ve 

větru padající mračno bílých květů třešní. Půlnoční hrozivý sen. Rozloučení s 

milovanou osobou.“ Ale to není všechno. „Mytologické vnímání reality nám 

pomáhá především tehdy, nevíme-li si již rady. Rada totiž přichází vždy z oné 

racionální části mozku, zatímco ta část našeho já, která je spojena s mytologií a 

archetypální hloubkou, používá zcela jiné postupy. Například modlitbu, víru či 

magii. To vše se  nám ještě bude moc hodit – až dnešní krize dospěje do stádia, 

kdy už bude úplně jasné, že nic, ale skutečně nic ´logického´ nepomůže.“66  

K tomuto jevu můžeme připojit i krizi spirituality (nebo jen náboženství?). Od 

moderny se západní společností táhne stín odsvěcování a sekularismu. Tradiční 

náboženství ztrácejí půdu pod nohama a přicházejí o přízeň svých věřících členů. 

Jedná se tradičně o křesťanství. Na druhou stranu se potřeba spirituální dimenze a 

potřeba posvátna nevytrácí zcela. Spíše je transformovaná. Vznikají různé 

alternativní náboženské směry a ideologie, které suplují tradiční křesťanský 

proud, nebo se potřeba posvátna a víra přenáší na „posvátný“ individualismus, trh, 

vědu, humanismus, ateismus nebo jiný světonázor. Více v předchozích kapitolách.  

Na druhé straně se vytvořil nový moderní (nebo postmoderní?) mýtus, který je 

typický pro západního „sekularizovaného“ člověka a jeho společnost.  

Upozorněme na to, že „moderní muž je nejen chycen do pasti svého pohodlí, ale 

také do pasti své psyché a do toho, co považuje za rozum. Toto je mýtus 

modernismu, který se posledních sto let ztotožňuje se západní kulturou.“67 

Protože muži nejsou iniciováni do oblasti posvátného, myslí si, že jejich mýtus 

je v podstatě objektivní pravdou a universálním řádem. Jsou natolik polapeni v 

pasti modernismu (tj. filozofie pokroku + pravda rozumové, levé hemisféry 

mozku + nezávislost a rozvoj jedince), že jsou stále méně schopni uskutečnit 
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setkání s transcendentní realitou. Sekularismus stojí v tomto smyslu za většinou 

současného nedostatku víry. Ateismus a agnosticismus byly před nástupem 

modernismu naprosto nemyslitelné. A stále nemyslitelné zůstávají pro moudře 

iniciované muže.“68 Iniciovaným mužem zde Rohr myslí muže, který prošel 

přípravou sociální mužské dospělosti – iniciačním mužským přechodovým 

rituálem. Takový muž se stává opravdově dospělým a zasvěceným do mužských a 

různých jiných mystérií. O tomto tématu více v kapitole o mužské iniciaci a 

přechodových rituálech. Nyní se vrátíme k mýtu moderní doby.  

Psycholožka Anne Wilsonová-Schaefová, která se zabývá mentální a drogovou 

závislostí, pojednává o mužských mýtech. Těmto mýtům muži západního světa 

věří a jsou v jejich zajetí. „První mýtus říká, že systém bílého muže je to jediné, co 

existuje. Muži ovládaní tímto systémem neznají žádný jiný způsob nazírání na 

realitu. Jsou závislí na svém jednoznačném pohledu na svět, který jim realitu 

zprostředkovává. Nebaví je nic jiného než hra o moc, postavení a bohatství. (…) 

„Druhý mýtus zní: Systém bílého muže je přirozeně nadřazený.  Jiní lidé mohou 

myslet, cítit a chovat se jiným způsobem, ten je však mimo rámec reality. (…) To 

proto, že jejich systém určuje, co je správné, dobré a pravdivé. (…) Podle třetího 

mýtu systém bílého muže všechno zná a všemu rozumí. Neexistuje nic, co by 

nespadalo do jeho kompetence či zorného pole, a když už, tak to není důležité. 

Systém a ti, kteří ho ovládají, vědí, co je pro každého to nejlepší a co je nejlepší 

pro svět. Vědí, co chce Bůh, a vědí, jak Bůh chce, aby lidé žili. Mohou tedy 

uzákonit pravidla ekonomiky, politiky a dokonce i morálky. Ti, kteří jsou na 

systému závislí, nemají žádné pochybnosti o tom, jak se věci mají a jaké by měly 

být. Čtvrtým mýtem je přesvědčení, že je možné být zcela logický, racionální a 

objektivní. Vše, co stojí za poznání, se dá zpředmětnit a změřit. (…) A jestliže 

existuje něco, co se nedá poznat pomocí moderních technologií tohoto systému, je 

to irelevantní a není třeba brát to v potaz. Pocity, zásady, naděje, ideály, práva a 
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jiné nehmotné hodnoty mají význam jen tehdy, pokud se dají zhmotnit a změřit.“69 

Wilsonová-Schaefová ještě dodává, že tyto čtyři mýty podporuje a zastřešuje ještě 

jeden, a to tento: „Je to víra, že je možné být Bohem“.70 

Není tedy na místě tvrdit, že naše doba a společnost se vzdaly mýtů a 

posvátného. Zdá se to ale na první pohled paradoxní. Na druhý pohled je vidět, že 

není možné, jak tvrdí Rohr, se mytologické povahy jen tak úplně vzdát. Jen je asi 

problém v tom, že si svůj mýtus, stejně jako jiné společenství a víry, 

sebereflektivně neuvědomujeme, že věříme v určitý mýtus. Tedy v něco ne úplně 

reálného. I když zde disponujeme s jistými zbytky moderní nebo postmoderní 

„víry“, celková tendence vztahu k posvátnu se vzdaluje jakémukoli pevnému 

ideálu nebo pevné identitě.  

 

1.3. Krize ideálu a mužské identity 

Jak bylo řečeno, postmoderna destabilizuje, defragmentuje a relativizuje náš 

svět, naše cíle, ideály a hodnoty. To, mimo jiné, souvisí i s krizí mužské identity. 

Pokud nevidíme nic nebo si neuvědomujeme něco, co by bylo větší než my, co by 

nás svojí silou, mohutností nebo tajemstvím přesahovalo a zasahovalo, můžeme se 

ztrácet ve zmatku a nesmyslnosti. Pokud nevěříme v něco, za čím půjdeme a 

čemu zasvětíme svůj život, bude jistě problematické mít naplněný a hluboký 

život. 

"Nemáme-li kontakt s velikostí, je v nás téměř kosmické zklamání, hluboký 

smutek, schopnost cynického odmítání a chlad, přesně tak, jak to dnes vidíme u 

tolika mladých. Zářivá vize je ztracena, je to, jako kdyby říkali: ´Neexistují žádní 

velcí lidé, žádné velké vzory. Ničemu nebudu věřit, nechci být znovu zklamán.́  

Říká se tomu postmodernismus a je to obecný předpoklad naší vyčerpané a 
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neiniciované společnosti."71 Richard Rohr vidí kámen úrazu v neiniciaci mladých 

mužů, kteří by se ritualizovaně stali dospělými muži. Jistě se jedná o základ 

identity, ve které si uvědomujeme, kým jsme a kam jdeme. O tom však více v 

kapitole o mužských iniciacích a přechodových rituálech. Zde bych se rád podíval 

na obecné předpoklady identity a její krize. Zásadnější definici tohoto termínu 

budu věnovat kapitolu o Mužské identitě. Začneme filosofickým tázáním po tom, 

co to identita je a proč je dnešní tázání po této identitě problematické.  

Filosof, matematik, profesor a někdejší děkan FHS University Karlovy Jan 

Sokol, zároveň někdejší kandidát na úřad prezidenta ČR, tvrdí, že "staří filosofové 

se snažili najít obecně platnou odpověď na otázku, čím vlastně člověk je, jaká je 

jeho podstata či povaha, jaký má úkol a jaké poslání. To se dařilo jen do té doby, 

dokud odpovědi mohly být tautologické: dokud se daly přímo odvozovat z 

výchozích předpokladů, na nichž se všichni shodovali. V moderních liberálních a 

pluralitních společnostech, jež se zakládají právě na zrušení těchto výchozích 

předpokladů společné tradice a náboženství, žádnou za všech okolností 

uspokojivou odpověď najít neumíme: lidé, kultury a společnosti jsou příliš 

rozmanité a zejména v té naší se výchozí představy o cíli a smyslu lidského života 

až příliš rychle mění. Možná dokonce rozplývají.“72 Podle Sokola se tedy 

nemůžeme v duchu postmoderny spolehnout na nějaký ideál, za kterým by člověk 

šel. Vše se rozmělňuje a neustále mění. Ale co když se pohlavní identita opravdu 

získává z přirozeného základu? Jak by se tento základ dal zpochybnit, pokud by 

vyvěral z biologické danosti nebo biologických tendencí?  

Podle Baumana má „pojem ´identity´ (…) smysl pouze potud, pokud identita 

může být jiná, než je, pokud její bytí je otázkou neustálé péče a nutného 

dokazování. Tázání po identitě vyrůstá z pocitu rozkolísanosti existence, její 

´manipulovatelnosti´, z pocitu ´nedourčenosti´, neurčitosti a nedefinitivnosti všech 
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forem, jež přijala. (…) je něčím, co se konstruuje a co je možno (alespoň v 

principu) konstruovat různými způsoby, co neexistuje ´obecně´, není-li to 

některým z možných způsobů zkonstruováno. Identita je tedy úkolem, který má být 

vykonán, úkolem, před nímž nelze prchnout.“ 73 Bauman vidí identitu jako 

konstrukt, na kterém se má pracovat. Otázka je, zda se tato domněnka dá 

aplikovat i na pohlavní (mužskou) identitu. Pokud ano, je utváření mužské 

identity (zároveň?) úkolem. To by jistě nevadilo, neboť člověkem se rodíme, a jak 

uvidíme v kapitole o biologii mužství, muž se mužem stává. Základ mužství je 

biologicky daný, ale mužství zároveň musí o svoji identitu (snad) neustále 

bojovat. 

Ohledně celospolečenské krize mužské identity se objevují pochybnosti o 

mužích samých a jejich typických kvalitách. Diskutuje se také o tom, zda tato 

krize mužů nebo mužské identity je novým jevem. Komárek vidí v krizi 

maskulinity v západní společnosti jedinečnou událost. I přesto, že je jakási 

pravděpodobnost existence cyklických krizí (pozdní antika, baroko a osvícenství, 

kde tradiční mužská role nebyla narušena), takovou změnu dějiny lidstva prý ještě 

nezažili.74  

Otázka je, zda je to jev nezvratný, správný a k čemu směřující.  „Muži, oproti 

ženám, platili až do 70. let minulého století za neproblematické bytosti. 

Uzurpovali na sebe politickou i hospodářskou moc, vydělávají průměrně více 

nežli ženy, mohou být hrdi na svoji výkonnost a potenci, bojovnost a tvrdost, je-li 

toho třeba. Jistě, jsou asociováni s násilím, válkami a ničením přírody. Na druhé 

straně se zapomínají jejich zásluhy: odvaha, myšlenková hloubka, objevitelství, 

přímost a smysl pro čest, připravenost bránit svůj domov, vůbec aktivita v mnoha 

směrech. Co však pozorujeme v posledních třiceti letech? Stále více mužů trápí 

pochybnosti o sobě a své potenci v širokém slova smyslu, stahují se do sebe, 
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stávají se nespolehlivými a nezodpovědnými; přenechávají ženám starost o 

rodinný život i o výchovu dětí, vyhýbají se konfliktům, potlačují své emoce.“75 

Krize mužství jistě souvisí s destabilizací sociálně rodových (genderových) 

rolí, které byli dlouhodobě pevně společensky děleny mezi muže a ženy. „V 

posledních desetiletích se hovoří o krizi mužské role, o pocitech dnešních mužů, 

jejíž příčinou jsou (…) změny ve struktuře domácnosti a v pozici mužů v ní. Muži v 

ní např. tráví mnohem méně času než ženy. Současným trendem naší společnosti 

je zvyšování počtu hodin strávených v zaměstnání, jehož vlivem (…) vymizelo 

domácí kutilství.“76 Janošová zde nemluví o mužské identitě, ale o mužské roli. 

Tyto termíny se zde jaksi stírají, a proto bude nutné se těmto termínům věnovat. 

Každopádně se mi jeví zvláštní, že trend pracovat delší dobu v zaměstnání by se 

navyšoval. Není náhodou osmihodinová pracovní doba nejnižší běžná pracovní 

doba za trvání institucionálního zaměstnání? Nepracovalo se dříve dvanáct a více 

hodin? Není náhodou kutilství „volnočasovou“ možností pro muže trávící více 

času doma? Každopádně nám Janošová dále ukazuje možná závažnější problém: 

„Děti otce většinou obdivují (je pro ně sváteční autoritou), ale často nemají příliš 

jasnou představu o jeho denních aktivitách. Matka se na druhé straně stává tou, 

která řídí domácnost, kde musí umět čelit nepředvídatelným událostem a je 

nucena stát se expertem i na řešení problémů, jež jsou jinak jednoznačně 

považovány za doménu mužů. Vědomí, že zvládá obě náročné role, tedy chod 

domácnosti, péči o děti a své zaměstnání, jí dodává sebevědomí (...) Tyto faktory 

vedou k větší dominanci žen uvnitř domácnosti.“77 

Na jednu stranu si myslím, že ženy měly odjakživa moc nad domácností, ale na 

druhou stranu je zde závažná nevyváženost, a to ta, že ženy se stávají expertkami 

jak na vnitřní, tak na vnější svět. Tato náročná, ale posilující a sebevědomí 

dodávající zkušenost mužům musí ubírat vítr z plachet. Navíc, tím ženy dávají 
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nepřímo najevo, že muže jako živitele a pána domu nepotřebují. K čemu tedy 

máme s nadsázkou být? Spermobanky už také byly vynalezeny. Jakási úzkost 

nebo krize z nejistoty „mužnosti“ je zřejmě na místě.  

Krize mužství nebo mužské identity se posiluje i tím, že muži se nemají 

„mužství“ v podstatě od koho učit a s kým se identifikovat: „Tím, že postrádáme 

odpovídající modely zralých mužů, společenskou kohezi a institucionální struktury 

vhodné pro aktualizaci rituálních praktik, ´hraje každý sám za sebe´. (…) Víme 

jen, že jsme plni obav, cítíme se téměř impotentními, bezmocnými, frustrovanými, 

poníženými, nemilovanými a zneuznanými. Často se dokonce stydíme za to, že 

jsme muži. Víme jen, že byla napadena naše tvořivost, naše iniciativa se setkala s 

nepřátelstvím, byli jsme ignorováni, podceňováni a ztratili jsme sebeúctu.“78  

Pokládám si otázku, zda se náhodou nevylučuje přirozené následování jakési 

vnitřní esence „mužství“ s jejím hledáním u vnějších vzorů? To, že se máme od 

někoho učit „mužství“ se může jevit podezřele, ale je jasné, že se učíme také 

sledováním vzorů a jejich nápodobou. Pokud je vzor „kvalitní“, selektivně 

přebíráme „kvalitní“ vlastnosti. Z širšího hlediska, možnost sociálního 

(genderového) sebeurčení a sebeidentifikace velkou měrou souvisí se svobodou a 

s demokracií. Ženy jsou v západní společnosti čím dál tím svobodnější (možná 

svobodnější než muži, neboť muži nemůžou mít/být ve své rozmanitosti tím, co si 

ženy můžou zvolit nebo svobodně odepřít (např. těhotenství a mateřství, které se 

svoji povahou a vztahem více liší od otcovství – zde je silné tělesné a identifikační 

pouto a symbióza, jíž muž nemůže nikdy ze své přirozenosti zažít). Ženy tradičně 

vládly vnitřnímu světu (domácnost, vztahy, pocity...) a muži vnějšímu (moc, 

politika, války...). To jen náznakem. Částečně stereotypním, částečně historicky 

doložitelným. Stereotypem částečně vycházejícím z přirozeného nastavení 

organismu muže a ženy, částečně získaným a sociálně udržovaným zvenčí. O tom 

pojednám později.  
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Důležité je teď to, že ženy se budˇ vzdávají svého ženského „panství“ a kráčejí 

do panství tradičně mužského (obchod, organizace veřejné sféry, zaměstnání atd.) 

nebo si ponechávají obě „panství“ a tím tak „kradou“ půdu pod nohami mužům 

(že by zadostiučiněnost žen za veškeré to vykořisťování?) To vše se systematicky 

děje už od industriální revoluce, kdy do továren nechodí pouze muži. Proto také 

museli začít vznikat sociální a výchovné instituce, které by zaopatřovali děti 

(jesle, školky, družiny, kroužky a různé kluby dětí a mládeže). Stát na sebe začíná 

přebírat péči o lidi. Tu péči, jež vykonávala tradičně širší rodina na statku nebo ve 

vlastním hospodářství. O této problematice dále např. Stanislav Komárek (termín 

Mutterland vs. Vaterland) nebo mimo tuto práci sociolog Jan Keller.  

Rohr přichází s odvážnou tezí, že i muži potřebují emancipaci, jak by se 

paradoxně zdálo. V naší společnosti se muži tváří, že mají moc. Ale většinu vlivu 

a rozhodnutí stejně dělají ženy. Ani v práci nejsou muži tak mocní, jak se zdá. Je 

zde hierarchie, kterou muži musejí respektovat a řídit se jí. Někdy se může zdát, 

že máme velice malou moc a kontrolu nad svým životem. A to vede k tomu, že 

muži chtějí relaxovat a hledají různé druhy odreagování. Naše kultura dává 

mužům iluzi svobodného rozhodování. Náš systém vytváří pouhou iluzi moci a 

nabízí iluzi úspěchu jako je povýšení, vyšších peněz a prestiže. Součástí útlaku 

mužů je i to, že se učíme, jak utlačovat níže postavené muže a menšiny. Musíme 

to dělat proto, abychom měli pocit nadřazenosti. Vytváříme iluzi možnosti změny, 

abychom získali pocit sebeúcty. Mužská emancipace je obtížnější, než 

emancipace ženská, neboť si její potřebu neuvědomujeme. Je potřebnější, protože 

mužské otroctví (a otroctví žen, které chtějí hrát podle stejných pravidel) tento 

systém udržuje v chodu.79 Tento zvláštní systém, kde muži jsou takřka bezmocní, 

a po kterém emancipované ženy nejspíš touží, se zdá být velice obludný, pokud 

by to měla být pravda. Vskutku se ale můžeme setkat s obrovskou mašinérií, která 

nás nutí vydělávat peníze, které máme utrácet. Žít v iluzi svobody a volnosti, která 

není realitou. V této hře si hrajeme na svobodu a demokracii, ale neviditelné 
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okovy státu, trhu, organizací i hierarchií nás drží v šachu. Muž, který nemůže být 

svobodným mužem, by jistě podle mužských autorů nebyl „pravým“ nebo 

„divým“ mužem, jak uvidíme v kapitole o mužských iniciacích. 

Muži dále přicházejí o své výhody a své tradiční místo ve společnosti: „Muži to 

cítí a pozice jejich já je zpochybněna. Když muži přijdou o svá domněle 

nezpochybnitelná patriarchální práva, může to v nich vyvolat nejistotu, hněv a 

přivést je to až k patologickému násilí. Reagují často tak, jako kdyby jim hrozila 

kastrace, jako kdyby je někdo připravil o práva a výsady prvorozeného, ponižoval 

je a zbavil sebeúcty. Jsou pochopitelně bezradní.“80 Monick dále pokračuje: 

„Dnes už by mělo být každému jasné – vezmeme-li na vědomí stále sílící 

mezinárodní feminismus, demokracii a všudypřítomný boj za osobní svobodu – že 

mužskou nadřazenost není možné považovat za něco dědičně daného a 

samozřejmého.“81 

Na druhou stranu, s muži se nejspíš opravdu něco celospolečensky děje. Podle 

Stephensona, terapeuta pracujícího s rizikovou mládeží ve výchovných ústavech v 

USA je důkazem krize mužské identity mnohé: „Potřeba hnutí na ochranu mužů, 

případy sexuálního zneužívání, emocionálně zmatení otcové, workoholici, ženoucí 

se za společností adorovaným dolarem, domácí násilí – to vše je důsledek úpadku 

zdravé mužnosti ve společnosti.“82 Otázkou však zůstává, zda tyto tendence jsou 

následkem krize mužské identity nebo pouze jednotlivých nevyrovnaných mužů. 

Ať tak či onak, podíváme se nyní na krizi mužské identity z pohledu iniciačních 

rituálů. 
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1.4. Krize mužské identity z pohledu iniciačních rituálů 

Krize mužů úzce souvisí i s absencí mužských iniciací, kdy by mladí hoši 

vstupovali do mužské komunity, vzájemnosti, odpovědnosti a mystérií. To vše by 

obsahovalo přípravu, silně prožívané zasvěcení v podobě ritualizovaného procesu 

a zpětného začlenění jedince do přijímajícího společenství dospělých mužů. 

Přechodové rituály v naší západní společnosti totiž čím dál tím více chybí.  

Rohr přirovnává naši západní krizi mužské identity ke krizi aboridžinského 

kmene Kojunnup. V tomto kmenu bylo součástí iniciačního rituálu výroba 

pazourkové sekyry jako symbolu mužství, moci a sociálnímu přináležení: "Pokud 

tito mladí muži během rituálu prokázali schopnost se učit a byli připraveni řídit 

svou moc pro dobro společnosti, nejenom sami pro sebe, bylo jim dovoleno 

zhotovit si sekyru z pazourků (...) Pak se slavnostně vrátili do své vesnice s vlastní 

sekyrou a novou pokrývkou, která náležela k jejich mužství. Díky tomu nebylo 

jejich mužství samovolně utvářeno či soukromě vlastněno. Bylo schvalováno a 

ukládáno širší komunitou mužů, a tudíž se očekávalo, že bude komunitě spláceno 

formou služby a účasti. Hlavně to však bylo znamení, že dotyčný mladý muž je 

schopen zacházet s mocí a nezneužívat jí. (...) Když přišli angličtí a irští osadníci, 

rozdali sekyry všem mladým mužům. (...) Tím však zrušili potřebnou disciplínu a 

systém ocenění. Brzy nato mladí muži, kteří neuměli zacházet s mocí, měli náhle 

moc, a chlapci, které netížil žádný dluh, sami sebe prohlásili za muže. Herní pole 

bylo falešně vyrovnáno. Mladým mužům, kteří neměli žádné sociální povědomí ani 

společensky udělené mužství, byla dána moc, aniž jim bylo dáno vnitřní umění 

zacházet s mocí. Výsledkem bylo, že mužství ztratilo svoji společenskou důstojnost 

a duchovní vliv, což vneslo nesmírný zmatek do celého ekosystému aboridžinské 

kultury. Ten zmatek trvá dodnes. Není tohle stejná situace jako dnes, kdy 

šestnáctiletý kluk dostane klíčky od nového auta? Anebo když mladý černý 
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chlapec bez otce najednou vydělá velké peníze? Nebo když nedospělý americký 

voják dostane absolutní moc nad cizími zajatci?"83 

Iniciační rituály jsou v naší společnosti na ústupu, chybí rytířské dobývání žen 

a možnost dokazovat si odvahu a projevovat agresivitu. Jediným rozšířenějším a 

dostupným dobrodružstvím se staly extremismus a drogy. Jak si dnes hledat 

hranice a vybíjet agresivní potenciál, pokud nemáme na mysli počítačové hry 

nebo bojové sporty?84 Mladí se sami vystavují extrémním situacím, 

experimentům, sebepoškozování. Sdružují se do subkultur a kontrakultur, jako 

jsou nazi skins nebo různé sekty. Dávají najevo svým vzezřením, smýšlením a 

chováním, že někam patří a vymezují se ze sterilní nebo nudné společnosti, která 

je stále ještě nepřijímá jako dospělé. Tito mladí si zakládají své vlastní party, kde 

jsou „někým“ a kde sdílejí společné hodnoty, na kterých jim záleží. Extrémní 

zkušenosti a iniciace partu jak vztahově stmelují, tak i ideově vymezují. Muži 

potřebují svoji energii a agresi nějak vybít nebo sub limovat. 

S iniciačními rituály chybí i dospělí muži, kteří by mohli být zdravým vzorem 

pro chlapce a dobrý průvodcem na hranici mezi dětstvím a dospělostí.  

Stephensona, jako specialista na rizikové dospívající chlapce, zaujalo, že asi 90% 

uvězněných chlapců pochází z rodin bez otce.85 Mít otce, který jeví zájem o syna, 

který syna učí a zprostředkovává hodnoty, návyky a zdravou mužskou identitu je 

jistě nutné. Stejně tak jako jiné zdravé mužské dospělé vzory. Svobodné matky 

nemohou dělat všechno a už vůbec nemohou poskytnout synovi představu, jak být 

otcem a mužem. Navíc, chlapcův úkol je oddělit se od své matky, aby se vůbec 

mohl stát mužem.86  K chlapcům patří i riskování a překračování hranic. Kdo se 
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bojí úrazu, bude se bát riskovat. Naše kultura se bojí nechat naše mladé chlapce 

podstupovat i zdravé riziko, které je důležité pro další růst.87 

Absence iniciačních obřadů může mít za následek neřízenost a impulzivní 

odchýlenost chování teenagerů. Strach z polepšovny se postupně ztrácí a namísto 

toho je brána jako výzva nebo trest. Někteří mladí po „pasťáku“ touží. Čím dál 

tím více teenagerů vnímá výkon trestu jako iniciaci. Při absenci legitimních 

iniciací mají mladí tendenci vytvářet si vlastní iniciace. Může se jednat o 

protizákonné a drsné zkoušky vstupu do gangu, násilí nebo užívání drog.88 Proto, 

a i kvůli jiným jevům může být zajímavé nebo i důležité věnovat se mužským 

iniciačním rituálům. O těch však podrobněji pojednáme až v příslušné kapitole.  

  

1.5. Závěr kapitoly o krizi identity 

Krizi mužské identity a destabilizace mužské nadvlády, vedle kulturního a 

hodnotového relativismu zapříčiněným postmodernou, silně podpořila 

průmyslová revoluce, sekularismus, individualismus, absence iniciačních rituálů, 

feminismus a emancipace žen,  „maskulinizace“ a ambicióznost žen ve veřejném 

světě, jejich následná finanční samostatnost a nově získané kompetence, které 

ženám umožňují konkurovat mužům. To však nepokládám ani za špatné nebo  

správné. Vždy je důležité ptát se, k čemu je něco dobré a čemu něco škodí (že by 

základní relativizující otázka dnešní doby, která popírá absolutní hodnoty pravdy 

a kategorie dobra?) Je na místě ještě dodat antikoncepci, která se vším zmíněným 

souvisí: antikoncepce dává ženě možnost regulovat porodnost a tím tak muž 

nemůže dle své (libo)vůle  nebo libida zaměstnávat ženu  plozením a výchovou 

dětí. Pro muže je z pohledu mužské identity nyní těžší to, že se nemohou od 

tradičních ženských hodnot distancovat, neboť ženy jsou po vzoru a mechanismu 
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fungování patriarchální společnosti nastaveny tak, aby do sebe absorbovali 

mužský prvek (princip, energii, vlastnosti atd.). A to muže ohrožuje a 

destabilizuje. Na druhou stranu, typického maskulinního muže, přijmutí typické 

„ženskosti“ muže ohrožuje.89 Ale o toto tématu více pohovoříme v kapitole o 

mužské diferenciaci. 

To, že ženy mohou více řídit svůj život a svět, tedy jak původní domácnost, tak 

i čím dál tím více svět veřejný, je pro muže jistě bolestná rána. Muži byli ti, co se 

ve světě orientovali a ovládali ho. Jejich ješitnost tím musí být zasažena. Žena je v 

podstatě stejně inteligentní, výkonná, ambiciózní i sebevědomá. Nadto vychovává 

děti a ovlivňuje životy mnoha lidí skrze školství, zdravotnictví a sociální služby. 

To, že ženy ve vedoucích pozicích mají vyvinuté nebo aplikují více typické 

maskulinní prvky, zvyšuje konkurenceschopnost žen. Nadto, ženy v podstatě 

zvládají více věcí, než se před dvě stě lety očekávalo, a to i někdy mnohem 

efektivněji, nežli mnoho mužů. Mnoho žen je schopno starat se jak o domácnost, 

děti a celou rodinu, tak i o své plnohodnotné zaměstnání. To z žen činní 

přebornici na výkon, time management a sebeorganizaci. To vše ženě dodává 

kuráž a zdravého sebevědomí. Takže v podstatě to, co dnešním mužům čím dál 

tím více nejspíš schází, ženy získávají. Otázkou zůstává, zda na úko r mužů. S 

nadsázkou, ženy nejenom že můžou muže plně zastoupit, ony je nepotřebují a 

můžou je nahradit. Muž může být dobrý akorát tak jako tělesná ochrana nebo 

inseminátor. Jistě hrozná představa pro typického muže, který ztrácí tisíciletou 

pozici svého výsluní. 
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2. Mužská identita 

Definici mužské identity budeme věnovat velký kus této práce, neboť pokud je 

mužská identita v současné době v krizi, musíme vědět, co že to ta „mužská 

identita“ v podstatě je. A to není lehký úkol, na který by byla jasná, jednoduchá a 

jednoznačná odpověď. Na téma mužské identity se musíme podívat z důvodu 

prozkoumávání iniciačních mužských rituálů. Jestliže chceme vidět vliv 

chybějících mužských iniciačních rituálů na muže, musíme vědět, co je to to 

kýžené „mužství“, do kterého by tyto rituály muže zasvěcovali.  

Definici mužské nebo obecně pohlavní identity budeme věnovat celou tuto 

kapitolu. Tuto definici mužské identity budeme muset hledat a také se o ni přít, 

neboť není jasné, co to mužská identita jednoznačně je a zda vůbec něco takového 

existuje. Představíme si tedy určité teoretické pohledy na mužství a mužskou 

identitu. 

Jeden z hlavních a základních sporů, které uvedeme, tkví v teoriích 

esencialistů, kteří věří, že mužství a ženství je neměnné, přirozeně dané či 

metafyzicky zakořeněné ve vesmírném řádu (např. jin a jang nebo archetypální 

pojetí mužství). Na druhé straně stojí konstruktivisté, kteří tvrdí, že mužskost a 

ženskost nebo pohlavní identita je pouze výchovou a kulturou podmíněná, získaná 

a naučená (tradiční ženské a mužské gender role apod.).  

Podle slovníku cizích slov je identita obecně vyjadřována jako "totožnost, 

úplná shodnost; sebeuvědomění člověka"90. Mužská identita by tedy podle této 

definice mohla být jakousi (vnitřní) totožností s určitým pohlavím, shodnost s 

mužstvím a uvědomění si svého mužství. Je jistě nezbytně nutné, dle mého 

názoru, pohlížet na člověka jako na muže a ženu, neboť se jako lidé (a většina 

živočišných druhů) rodíme do „formy“ muže a ženy. Jistým způsobem se lišíme, 

do jisté míry jinak fungujeme a pravděpodobně i jinak smýšlíme. Starý Zákon ve 
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své první knize Mojžíšově (Genesis) hovoří o tom, že Hospodin stvořil muže a 

ženu: „I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc 

jemu rovnou.“ Touto pomocí se nestala zamýšlená zvěř, ale žena Eva, která byla 

stvořena z Adamova žebra. (Gn 2, 18-23) Když pomineme Adamovu první ženu 

Lilith, výklad nemusí být pouze ten, že žena je stvořena „jen“ z kosti muže 

(podřadná interpretace). Ale i ten, že příslušná kost je vyňata z oblasti, kde se 

nachází srdce muže. Žena muže dokáže vnitřně zasáhnout a být mu blízkým 

přítelem. Je tedy jeho srdci blízko, a proto mužovi může být rovnou a milující 

partnerkou. Historický vývoj křesťanství a dále silně konzervativní tendence v 

islámu však hovoří o něčem trochu jiném, než je zrovna rovnost a rovnoprávnost 

pohlaví. O tom tato práce však nebude vypovídat.  

Důležité je, že v naší historii byly tu více, tu méně ženy utlačovány ve své 

volnosti a právech. Majestát mužství (patriarchát) byl tu deklarován božským 

vyvolením, tu zase přirozenou nadřazeností rozumu a vůle, jindy zase majestát 

vybojovaný silou a udržovaný již nabytou mocí. Pak zde vyvstává otázka jakéhosi 

přirozeného mužství (nebo maskulinity), která by byla muži vlastní a která by 

mohla některé jevy ospravedlňovat či jako přirozené dokázat. Jak jsme již četli v 

kapitole o feminismu, ženy si museli svým způsobem vydobýt své místo a rovnost 

ve společnosti. Zpochybňovali, zjednodušeně řečeno, mužský majestát a jeho 

přirozenou a „vyšší“ předurčenost. Ženy se tedy hlavně od doby konce 19. století 

začaly emancipovat a vznikaly feministické teorie esencialistů a sociálních 

konstruktivistů. Ty se pravděpodobně snažily zpochybnit nebo v případě 

některých esencialistů vysvětlit, zda a proč jsou nebo nejsou mužské vlastnosti a 

schopnosti spojené s mužským majestátem.  
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2.1. Esence a konstrukce pohlavních identit 

Badinterová polemizuje, zda je mužství opravdu přirozené nebo získané. A 

přináší nám stručné definice těchto dvou hlavních proudů. Ty se samozřejmě ještě 

štěpí dále, ale tím se zde dopodrobna nebudeme zabývat. Autorka se ptá, zda „je 

maskulinita biologickou daností, nebo ideologickou konstrukcí? Tato otázka proti 

sobě staví zastánce biologického determinismu a kulturalistiky, kteří se dnes ve 

Spojených státech nazývají ´konstruktivisté´. Oproti všemu zdání to není jen dávná 

debata starých a moderních, tradicionalistů a liberálů, ale i dvou současných 

ostře vyhraněných feministických proudů...“91 Tedy první proud, pro ujasnění, je 

pojmenován jako deterministé a je také nazván jako diferencialisté nebo 

esencialisté. Druhý jako kulturalisti nebo také konstruktivisté.92 Zde se tedy 

můžeme podívat na nesmiřitelné feministické tábory.  

  

2.1.1. Diferencialisté neboli věčné mužství 

Diferencialistické (nebo také esencialistické) feministky stále rozlišují mužství 

a ženství na základě biologického determinismu, ale zaměřují se na esenci 

pohlaví. Ty věřili, že radikální jinakost pohlaví je podstatnou cestou k rovnosti 

pohlaví. Ekofeministky jdou ještě dál. Ty věří, že žena ztělesňuje přírodu a život. 

Muži se polarizují do sféry kultury a smrti. Problém těchto přístupů tkví v tom, že 

vše je dáno předem a není zde výrazná možnost změny a tvorby. Pohlaví a jejich 

přirozenost jsou dány. A to, co se od této pohlavní přirozenosti odvíjí, v podstatě 

také. Obě pohlaví jsou vlastně předurčena k typické identifikaci se svým pohlavím 

a zastávat typické a „přirozeností“ dané sociální role.93 Jistě se pojetí esence 

nemusí odvíjet jen od biologické danosti. Sem by patřila i hnutí, která pohlaví 

(přirození) zbožšťují, respektive vidí v každém pohlaví (přirození) božskou esenci 
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nebo božskou prozřetelnost (božská Matka a božský Otec v nás, anebo posvátný 

Falos či Lůno apod.).  

  

2.1.2. Konstruktivisté aneb zborcené mužství 

Konstruktivisté věří, že jednotná maskulinita se svojí esencí nebo pevnou 

vymezeností neexistuje. Neexistuje universální mužství ani ženství. Maskulinita je 

pouze ideologií, kterou se odůvodňuje nadvláda. Antropoložka Margaret Meadová 

při svém studiu různých kmenů přišla na to, že existuje výrazná variabilita 

mužských a ženských rolí, stereotypů a vztahů mezi pohlavími. Stejně jako David 

Gilmore při svém rozmanitém studiu zaznamenal mužské modely projevů a 

soužití od velmi tvrdých až po velmi jemné a mírné. Maskulinita se tedy různí 

všude na světě.94 Na druhou stranu, i přesto, že byly nalezeny kmeny a 

společnosti, kde jsou projevy maskulinity z pohledu typické maskulinity spíše 

feminního ražení, jedná se o výjimky. To zase potvrzují výzkumy různých kultur, 

a to hlavně primitivních kmenů, které nebyli zasaženy emancipací. Zde se totiž 

zdá, že jistá mužská tendence nadřazenosti je opravdu vrozená. Proč by tomu tak 

mohlo být, se dozvíme v kapitole například o typické maskulinitě. 

Nejradikálnější konstruktivisté následující J. Derridu věří, že by se s 

dualizmem rodů a pohlaví mělo skoncovat úplně, neboť vždy vedou k utlačování. 

Tímto by problém pohlavní identity skončil a my bychom dosáhli svobody.95 To 

je jistě radikální názor. Otázka zní, jak by to na světě vypadalo, kdyby se setřely 

rozdíly mezi pohlavím. O tom také pojednám později. Však pohnutka, že by se 

tímto nerozlišováním na muže a ženy dosáhlo jakési svobody, se mi zdá naivní. V 

Derridově době možná platilo, že muž vládl nad ženou. Dnes je žena v podstatě 

zrovnoprávněna, a proto v dnešní době je tato myšlenka jaksi lichá.  
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2.1.3. Komu věřit aneb diferencialisté nebo konstruktivisté 

Komárek se domnívá, že tato emocionálně řešená otázka rozdílů mezi 

pohlavím, zda rozdíly vychází z genetiky nebo z výchovy, je v podstatě 

pseudoproblémem: „rozdíly a podobnosti mezi různými kulturami ukazují, že 

geneticky determinovaná báze celého jevu je ́ dolaďována´ sociálními vlivy“.96 Na 

této myšlence, že částečně pravdu mají oba tábory, se jistě shodnou mnozí. V 

dnešní době by bylo (doufám) nemyslitelné, kdyby někdo věřil, že pohlavní 

chování a myšlení by záviselo pouze na dědičnosti nebo předem dané esenci, 

stejně tak jako teorie, že pohlavní identita a sociální chování je závislé pouze na 

vlivu kultury a výchovy. Pravda je jistě někde mezi teoriemi. I proto začněme od 

„píky“ a podívejme se nejdříve na zrod muže v lůně ženy, na typicky mužskou 

biologickou konstrukci a fungování mužského organismu. Z toho poté budeme 

moci snáze vyvozovat důsledky pro tvorbu mužské identity, která by vycházela z 

přirozenosti. 

  

2.2. Biologické mužství a přirozenost  

Muži a ženy se již na pohled a od narození v základě v něčem liší. Kluci mají 

penis a varlata, dívky zase vagínu, vaječníky atd. A od puberty se rodí i další 

přirozené sekundární znaky (u chlapců mohutnění, vousy, zvětšování přirození, 

ejakulace; u dívek zase růst ňader, rozšiřování boků, menstruace atd.) To není jen 

kosmetická záležitost, která by funkčně zůstávala jen u reprodukce a jejích 

mechanismů. Od počátku nás tyto odlišnosti neustále ovlivňují. Svým 

hormonálním působením, vlivem na prožívání a porovnávání, ale i smiřováním se 

a ztotožněním se s tím, že někdo je žena a někdo jiný je muž. Tyto biologické jevy 

a proměny mají vliv nejenom na náš vzhled, ale i na naše vnímání, prožívání, 

myšlení, chování a sebenáhled. S naším pohlavím jsme nerozlučně spojeni. Ono 
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nás spoluutváří a nikdy se od něho nemůžeme plně oprostit (jako duše se za 

našeho života nejspíš nemůže oprostit od našeho těla). Naše tělo, stejně tak i naše 

pohlaví, se stává naší přirozeností.  

Slovy Stanislava Komárka předkládám volnou definicí termínu „přirozenost“: 

„Jako přirozenost, fysis (od fyó, rostu), označovala řecká tradice soubor 

vlastností nějakého živého jsoucna, který tvoří jakousi jeho bazální 

charakteristiku, povahu, danou mu už jeho původem, nikoli vnějším ovlivněním... 

Lze mluvit o fyzis druhové i o fyzis individuální, české ´nátura´ je v původním 

smyslu tohoto slova použitý latinský ekvivalent tohoto řeckého termínu – natura 

(od nascor, nasci, natus sum, rodím se. Odtud také český výraz přirozenost...“97 

Problematiku biologické determinace a biologické přirozenosti pohlaví 

přiblížíme v této kapitole pomocí náhledu na rozmanitost biologického pohlaví 

muže, prozkoumáním vlivu testosteronu a jiných androgenů na vývo j muže a 

specifického vlivu na rozvoj mozkových hemisfér.  

  

2.2.1. Genetické, hormonální, gonádové a pohlavní mužství 

V této kapitole si přibližme pohled na nejednoznačnost a problematiku definice 

a vývoje biologického pohlaví. To se může dělit do několika na sobě více či méně 

závislých vlivů nebo organických strukturací. Prvním z nich je genetický výběr 

chromozomů XX nebo XY, který prvotně určuje, zda lidský plod bude ženského 

nebo mužského pohlaví. Dalším vlivem na rozvoj nebo stagnaci pohlaví je 

přítomnost a míra androgenů, dále vývoj gonádového pohlaví (vaječníky, varlata) 

a tvorba penisu nebo vagíny. Psychosociálním vlivem a pohlavně identickým 

utvářením se budeme zabývat později.  
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Nyní se půjdeme podívat na počátek ontologického lidského vývoje, abychom 

mohli prozkoumat typické utváření lidského jednotlivce: „existuje ´normální´ 

cesta vývoje (totiž statisticky nejčastější). Je to cesta od genetického, tedy 

chromozomálně daného pohlaví, přes hormonální pohlaví, které se utváří v 

prvních týdnech života zárodku, a přes vnitřní a vnější tělesné pohlaví ke konečné 

diferenciaci pohlavně specifických mozkových oblastí v hypotalamu a lymfatickém 

systému. Na těchto biologických základech se pak staví procesy učení a výchovy, 

které od narození vytvářejí individuální a sociální pohlavní identitu jedince.“98 

„Evoluce determinovala obě pohlaví lidského druhu rozlišením 23. páru 

chromozomů. U ženy XX, u muže XY. Pohlaví dítěte určuje kombinace 

chromozomů ve spermii, která oplodňuje vajíčko. Samec tedy zplozuje samce.“99 

A nikoli žena. Ve své podstatě chromozom „X představuje základ člověka: něco, 

bez čeho není lidská bytost možná. Naproti tomu Y symbolizuje jen a jen pohlavní 

mužskou odlišnost, jeho přítomnost je nezbytná k ´vytvoření´ muže, ale zdaleka 

nestačí k vymezení mužské identity.“100 Chromozom Y je tedy jakýsi činitel 

změny, oddělení a odlišení se od původní ženskosti. Život bez něho je tedy, jak 

bylo řečeno, možný. Nikoli však mužské pohlaví, které je tedy více specifické, 

než se může na první přemítání zdát.  

„V prvních týdnech jsou embrya XX a XY anatomicky totožná, vybavena 

zároveň samičími i samčími kanálky. Jsou pohlavně bipotenciální. U samčího 

plodu začíná diferenciace kolem čtyřicátého dne, zatímco u samičího plodu až po 

druhém měsíci, jako by u samců bylo potřeba zvrátit základní samičí 

naprogramování v časnějším stadiu...“101 

Tím ale mužské diferenciování nekončí. Dokonce, i po oplodnění ženského 

vajíčka spermií obsahující chromozom Y, není jisté, že se ze zárodku vyvine muž: 
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„Jedinou úlohou Y je zvrátit spontánní tendenci nerozlišené embryonální gonády k 

založení vaječníku a donutit ji vytvořit varle. (…) Ostatně jsou-li plody XX trvale 

vystaveny působení vstřikovaného testosteronu, vyvinou rovněž soubor mužských 

znaků, včetně penisu a pohlavního ústrojí, i když mají vaječníky místo varlat. Je-li 

naopak gen Y determinující varle mutací potlačen nebo se testosteronu nedostává, 

zakládají buňky XY vaječníky místo varlat a plod se vyvíjí jako samička.“102 

Otázka pochopení pohlaví je tedy jaksi záludnější, než se na první pohled zdá. 

Pohled komplikuje a zároveň dovysvětluje „transsexualita“ (rozdíl mezi 

biologickým pohlavím a psychickou pohlavní identitou) a intersexualita 

(nejednoznačnost pohlaví, „obojetnost“, hermafroditismus). Proto se pohlaví 

začalo rozdělovat na genetické, gonádové, tělesné a psychické.103.  

Obecně lze shrnout, že „genetické mužství je spojeno nejen s penisem a varlaty, 

ale také s větší výškou, váhou a fyzickou silou.“104 To bychom mohli považovat za 

základní mužské atributy dané biologicky. Zajímavé zjištění ale je, že „působení 

pohlavních chromozomů na sekundární pohlavní znaky a celkový somatotyp se v 

jednotlivých kulturních prostředích velmi liší.“ 105 To, že někde jsou dospělí muži 

stejně vysocí nebo co do stavby kostry a robustnosti podobní dospělým ženám, 

má jistě vliv na uvažování o typických sekundárních znacích. Na druhou stranu se 

jedná spíše o výjimky tvořené specifickým prostředím a pravděpodobně o 

deformaci nebo genetickou mutaci. Pokud malý kmen na ohraničeném území typu 

ostrova je nucen se rozmnožovat v úzkém výběru sexuálních kandidátů, je 

naprosto jisté, že takováto omezená biodiverzita bude mít i specifický vliv na 

degeneraci organismu svých potomků. Vzpomeňme třeba na Habsburky. Druhým 

důvodem této výjimky, který mě napadá, může být po generace pěstovaná 

genderová rovnost, kdy muži a ženy po tisíciletí praktikují stejné úkoly. Pokud 

jsou role zastupitelné a úkoly podobně náročné (například, že se muži a ženy 
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střídají v péči jak o dítě, tak i chodí na fyzicky náročný lov), může se jistě tělo 

ženy a muže více podobat.  

  

2.2.2. Biologicky podmíněné chování a androgeny 

Pohlaví a jeho vývoj tedy neovlivňuje jen přítomnost nebo absence 

chromozomu Y. Obrovský vliv na utváření jednoho nebo druhého pohlaví je 

možný i zvratem při již geneticky daném uspořádání, hrají- li typické pohlavní 

hormony svou úlohu dle příslušného „programu“ či nikoli. Testosteron a jiné 

androgeny mají jistě větší moc, než jsme si mysleli. Nyní se tedy podíváme na 

hormony obecně: „Termín ´hormony´ zahrnuje všechny produkty žláz s vnitřní 

sekrecí (hypofýzy, nadledvinek, štítné žlázy, slinivky břišní, vaječníků a varlat). 

Množství a skladba hormonů, které vylučují muži a ženy, jsou zhruba stejné, u 

normálních žen však množstvím převládají ženské pohlavní hormony, estrogen a 

progesteron, a u normálních mužů převládá testosteron a obecná skupina 

hormonů známá jako androgeny neboli mužské pohlavní hormony.“106 

Muži a ženy mají v podstatě stejné hormony k dispozici. Rozdíl je však v jejich 

distribuci. Obecně mužské hormony mají vliv na růst člověka, jeho ochlupení, ale 

i řídnutí vlasů. Funguje tudíž u obou pohlaví.107 „V krvi obou nalézáme stejně tak 

androgeny (samčí hormony) jako estrogeny a progesteron (ženské hormony). Muž 

ale produkuje téměř šestkrát víc testosteronu než žena. Jak uvádí Betty 

Yorburgerová, ´charakterizovat androgeny a estrogeny jako samčí a samičí je 

zavádějící, protože muži a ženy produkují oba typy hormonů, jenomže v odlišném 

množství́ , in Sexual identity, str. 20.“108 S tímto názorem, že míra „pohlavních“ 

hormonů je u mužů a žen rozdílná, se ztotožňuje i Oakleyová. Zároveň dokládá, 

že na základě tohoto rozdílu v míře distribuce se ještě nedá hovořit o mužství 
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nebo ženství.109 Na druhou stranu je jistě nezpochybnitelné, že výše „pohlavních“ 

hormonů ovlivňuje tvorbu pohlavních orgánů, typických sekundárních znaků, 

specifickou konstrukci mozku, a tudíž musí být i činitelem pro rozličné prožívání 

a smýšlení muže a ženy. Od mužské a ženské identity je, dle mého názoru, už jen 

kousek. To, zda pojmenováváme testosteron „mužským“ hormonem nebo 

estrogeny a progesteron „ženskými“ hormony, není tak důležité. Důležitě je, že 

tato specifická míra o něčem vypovídá. Vypovídá o přirozených tendencích a 

rozdílech mezi mužem a ženou. A tato označení hormonů jako „ženská“ a 

„mužská“ pokládám minimálně za praktické.  

Psycholog Karsten poukazuje na příklad, kdy se u děvčátek „která byla v 

děloze vystavena vyšším koncentracím androgenů, projevují už ve školním věku 

často znaky typicky mužského chování. Nezajímají se o panenky a podobné hračky 

a zajímají se o povolání a kariéru podstatně více, než je u dívek běžné.“110 

Androgeny tudíž mají obrovský vliv na utváření a vývoj maskulinity a 

maskulinizace dívek (pokud se o tom dá vůbec takhle mluvit). Tyto hormony patří 

mezi hlavní aktéry typického odlišování mužů a žen, které se možná zásadně 

podílejí i na vzniku a uchovávání mužské identity.  

Z několika mezikulturních terénních výzkumů se prokázalo, že chlapci jsou 

fyzicky útočnější, povzbuzováni k nezávislosti a útočnosti.111 To může být však 

způsobeno stereotypním působením kultury a výchovy. Ale na druhou stranu, 

pokud se jedná o různé kultury, pravděpodobně se zde projevuje transkulturní 

přirozenost - vrozená mužská tendence (například vlivem testosteronu). Jistě zde 

má svůj vliv fylogeneze neboli vývoj živočišného druhu. Pokud byl muž 

bojovníkem – lovcem a válečníkem, o čemž svědčí jeho výška, mohutnost, 

výraznější svalovina a produkované androgeny, je zde nepopiratelný vliv 
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tisíciletého vývoje muže jakožto specifického pohlaví, se svými specifickými 

přednostmi a charakteristikou.  

Podle Oakleyové „kriminalita souvisí s maskulinitou, protože obě motivují ke 

stejným druhům činnosti. Ideál mužství v sobě totiž má mnoho faktorů figurujících 

u trestné činnosti – například demonstraci síly, jistou formu agresivity, viditelné 

„prokazování“ úspěchu, legálního nebo nelegálního.“ 112 „Celková statistika (ve 

Velké Británii) odsouzených za trestnou činnost ukazuje výraznou početní 

převahu mužů, asi 7-8 mužů na 1 ženu. (…) Rozdíly v trestné činnost mužů a žen 

tedy odrážejí větší sklon k agresivitě a poruchovému chování u mužů.“113 Jelikož 

většina mužů ve společnosti nepáchá trestnou činnost nebo alespoň přinejmenším 

není většina mužů odsouzená k trestu odnětí svobody, můžeme na maskulinitu 

pohlížet jako na doutnající „rizikový“ rys mužů, který je třeba zdravě formovat a 

usměrňovat. To máme jako s jadernou energií, která má obrovský potenciál 

pomáhat ve formě elektrické energie nebo obrovskou sílu ničit, pokud je použita 

nezodpovědně. Takováto mužská energie ve formě napřík lad zmíněné agresivity a 

dominance, může přinést mnoho užitku, ale i mnoho katastrof, pokud není 

například socializovaná, sociálně kontrolovaná a bez vyššího ideálu, který by 

následovala. Mužské plahočení, nesmyslnost, nezasvěcení do mužství nebo 

netransformovaná agresivita můžou být jedny z důvodů pro obnovení tradičních 

transkulturních mužských iniciačních rituálů, ve kterých by chlapci byli vedeni k 

pokoře v ideálu, k odpovědnosti, ke cviku a vedeni do zralé dospělé mužnosti. O 

tomto tématu více v kapitole o přechodových rituálech. 

Komárek tvrdí, že míra agresivity se dá u pokusných zvířat lehce zvyšovat 

přidáváním mužského pohlavního hormonu. Také udává, že v kriminále končí 

zhruba desetkrát více mužů než žen. Většinou se jedná o násilné delikty. Na vině  

je nejspíš chromozom Y a testosteron. Testosteron má za následek vyšší míru 
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rizikového chování (násilí, užívání drog a alkoholu, nekonformita, energičnost, 

konfrontace atd.). Maskulinní mozek je při svém vývoji ovlivňován vysokou 

hladinou právě testosteronu, takže se vyvíjí jinak, než feminní typ mozku. Jedná 

se však o plynulou škálu, ne o dva extrémní póly. To se však jeví jako zásadní 

moment maskulinního a feminního rozhraní, a to více než chromozomální 

pohlaví, genitálie nebo vliv výchovy (např. Lippa, 2005).114 Konkrétně o 

rozdílnosti mozku žen a mužů pojednáme v následující kapitole.  

Sociolog Giddens dokládá informaci z výzkumů, které „ukázaly, že jsou-li 

samci opic po narození vykastrováni, stávají se z nich méně agresivní jedinci a že 

samice opic, jimž je podáván testosteron, bývají agresivnější než ostatní. Rovněž 

se však zjistilo, že se hladina testosteronu zvyšuje, dáme-li opicím příležitost 

zaujmout dominantní postavení.“115 

Vliv testosteronu má i další specifické důsledky, které se prokazují spíše u 

mužské populace. „Muži také méně vzdorují chorobám a snáze umírají než ženy 

ve srovnatelných situacích. Testosteron je zejména při vyšších hladinách údajně 

rizikovým faktorem i pro imunitní systém a zhoršuje jeho funkci (např. Folstad a 

Carter, 1992), byť by na druhé straně zapříčiňoval zvýšení množství svalové 

hmoty a větší tělesnou sílu i robustnější kostru. Se zvýšenou hladinou testosteronu 

se pochopitelně zvyšuje agresivita i ochota ´jít do rizika´.“116 Oakleyová ohledně 

rizikovosti dokládá, že ve Velké Británii ze „statistik úmrtí vyplývá, že muži mají 

oproti ženám větší tendenci k rizikovému chování. (…) obecně je riziko úmrtí 

mužů na následky nehod v domácnosti 2-5x vyšší než u žen.“117 Jedním z důvodů, 

proč muži více umírají nebo trpí úrazy, může být to, že „chlapci zkoumají okolí 

aktivněji než dívky a více riskují...“118 Z pozorování chlapců lze usoudit, že: „muži 

jsou útočnější a nezávislejší než ženy. Jsou statečnější, otevřenější, extrovertnější 
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a sebevědomější v přesvědčení o vlastní schopnosti ovládat  okolí a manipulovat 

jím.“119 To jistě z velké části souvisí právě s vysokou hladinou testosteronu.  

Extrémní vliv testosteronu při vývoji dítěte můžeme vidět například u autistů: 

„autismus a jeho méně výrazná forma, Aspergerův syndrom, spojené nezřídka s 

excelentními matematickými schopnostmi (např. Baron-Cohen et all., 2007), ale 

také naprostou nebo částečnou sociální inkompetencí a uzavřeností do sebe, 

vznikají ovlivněním mozku v prenatálním období vysokou hladinou fetálního 

testosteronu a dívkám se v podstatě vyhýbají... (testosteron se mění ve fetálním 

mozku v estriadol a ten způsobuje jeho ´maskulinizaci´, v případě autistů 

´hypermaskulinizaci´, k obdobnému procesu dochází v menší míře i v pubertě – 

Pelphrey a Carterová, 2008).“120  

Komárek k tématu autismu dodává následující: Autisté mají výrazně lepší 

schopnost vnímat vzory a analyzovat systémy, z nějakého důvodu také výrazně 

ostřeji vidí než průměrná populace. Aspergerci již od dětství působí jako 

karikatury učenců, zajímajících se o svůj úzký obor zájmu, nikoli ale o jiné lidi a 

vztahy s nimi. Obojí představuje krajní formu smyslu pro systém, jeho odhalování, 

udržování a zavádění – možná ne náhodou se nejen sběratelstvím, ale i 

biologickou systematikou zabývají právě muži. Paradoxně patří k mužské 

´testosteronové́  životní strategii nejen výbojnost, ale také ´nepraktické 

hračičkářství´, schopnost obírat se i v dospělém věku poněkud dětinským 

způsobem věcmi, které nejsou pro základní životní zabezpečení a funkce 

důležité.“121 

Komárek používá pojmy „maskulinizace“ a „hypermaskulinizace“, když mluví 

o vlivu testosteronu. To lze pochopit a uznat z hlediska toho, že vysoká až 

extrémní míra produkce a vlivu testosteronu se týká v podstatě mužů. A typické 
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mužské vlastnosti, jako je nižší sociální cítění a sociální síťování, tak i vyšší míra 

matematicko-logického chápání nebo agresivita, jsou v podstatě nepřímými 

důkazy, že díky testosteronu se mužství přirozeně odlišuje od ženství. Asi není 

náhodou, že ženy zastávají pozice v „nízké“ komunální politice nebo v sociální a 

zdravotní péči, kde je žena v užším a na dosah konkrétnějším vztahovém 

prostředí. V prostředí, kde se žena stará o druhé, kde komunikuje, sdílí a může 

zasvětit svůj život pomoci druhým? Proč jsou technické a jinak vědecké obory 

plné mužů? Proč muže zajímá technika, věda a abstraktní ideje? Co fyzika, 

biologie nebo filosofie? A proč není v těchto oborech převaha žen? Protože to 

většinu žen nezajímá nebo na to nemají „buňky“? Dovolím si zobecňovat: nebaví 

nás a nevěnujeme se náhodou tomu, čemu rozumíme a co nám tzv. jde od ruky? 

Feministické konstruktivistky a konstruktivisté by jistě kleli, ale něco na tom jistě 

bude. Vše nebude pouze dílem tyranského patriarchátu s mocně drženým mečem 

nad osudem žen ve společnosti. Je zde jistě jakási přirozená inklinace. O této 

problematice více v kapitole o mužských vlastnostech a činnostech. Další kapitola 

nám poukáže na rozdíly mezi mozkem mužů a žen.  

 

2.2.3. Mozkové hemisféry a pohlavní rozdíly 

V předchozí kapitole jsme uvedli vliv testosteronu na utváření přirození, 

sekundárních pohlavních znaků, ale i na specifické chování mužů a vliv na 

rozdílný vývoj mozku u mužů a žen. V této kapitole se více dotkneme 

problematiky rozdílností ve fungování mozku u obou pohlaví.  

Psycholog Karsten upozorňuje na to, že „k pohlavně specifické diferenciaci 

mozkových oblastí dochází mezi 16. a 28. týdnem nitroděložního vývoje. Tehdy 

původně ženské (nebo pohlavně neutrální) oblasti mozku v hypotalamu, popř. v 

lymfatickém systému reagují na vylučování mužských pohlavních hormonů 

(testosteronu nebo estradiolu) zárodečnými žlázami. Pokusy se zvířaty, především 
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s krysami, dovolují předpokládat, že existuje jakási citlivá perioda diferenciace 

´ženských´ a ́ mužských´ oblastí mozku.122  

Anatomické rozdíly se pravděpodobně „ve specifických mozkových strukturách 

utvořily v průběhu tisíciletí fylogenetického vývoje jako výsledek trvale odlišných 

zkušeností jedinců ženského a mužského pohlaví (muži jako lovci a ochránci tlupy, 

ženy jako sběračky a ochránkyně potomstva)“.123 V dlouhé řadě výzkumů se 

zjistily specifické přednosti jednotlivých pohlaví při řešení různých úkolů. Ženy si 

lépe poradí s těmito úkoly: Testy na rychlost vnímání, na zapamatování vjemů, 

vybavování myšlenek a slov, koordinace jemné motoriky a početní testy. Muži si 

zase lépe poradí s testy prostorové představivosti a mentální rotace, motorických 

dovedností se zaměřením na cíl, rozeznávání jednoduchých struktur ve složitých 

útvarech a v testech matematického úsudku.124 

Poněkud méně exaktně františkánský kněz Rohr zastává názor, že „rozumové, 

logické a myslící funkce se nacházejí spíše v levé hemisféře. Tvořivé, intuitivní a 

pocitové funkce jsou uloženy spíše v pravé části mozku. Obě hemisféry mozku pak 

velkou měrou přispívají k rozvoji lidské inteligence, ale v každém konkrétním 

člověku převládá jedna, nebo druhá strana. Ukazuje se, že více mužů je ovládáno 

levou stranou, zatímco u většiny žen převládá strana pravá. (…) Pojmové a 

analytické získávání vědomostí je z velké části záležitostí levé hemisféry, zatímco 

empirické vědění a schopnost vidět vztahy mezi jednotlivými věcmi a to, jak 

působí na lidi, jsou naopak funkce hemisféry pravé. Abychom něčemu rozuměli 

opravdu dobře, musíme zapojit obě části mozku. (…) Plnohodnotné lidské vědění 

je vždy integrací a celkem obou. Skutečně moudrý člověk  je celistvým člověkem a 

dobře integrovaná osobnost je osobnost androgynní.125 Rohrovi se musí uznat, že 

vidí kvality obou pohlaví a „neštve“ specifické vlastnosti proti sobě. Vidí jakýsi 
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ideál Androgynství (zřejmě pojem vychází od Platóna z mýtu o androgynech, 

kteří byli charakterističtí propojením mužského a ženského pohlaví, majíc čtyři 

ruce a čtyři nohy), neboli ideálu spojení a vyvážení protikladů (blížící se 

principům jin a jang?). Ale o tématu androgynství v této práci bude blížeji 

pojednávat Badinterová v příslušné kapitole.  

Terapeut John Gray, který otázku mozkových hemisfér vidí trochu jinak než 

Rohr, říká, že převážně „ženy mají sklon užívat obou polovin mozku současně, 

kdežto muži užívají střídavě jedné nebo druhé. To znamená, že muž má sklon 

užívat buď jazykových dovedností levé mozkové polokoule, nebo schopnosti řešit 

problémy, soustředěné v pravé části mozku, kdežto žena užívá obou zároveň“.126 

Gray nám vysvětluje, že dívčí mozek se vyvíjí směrem ke komunikaci, zatímco 

chlapecký se rozvíjí směrem k prostorovým dovednostem. To souvisí s orientací – 

kam hodit oštěp, kam utéct, kam jít shánět pomoc nebo řešit problém. Tyto 

prostorové dovednosti se hojně využívají při různých sportech a při lovu. Tyto 

dovednosti a tato specifická orientace jistě souvisí s dávnými dobami, kdy muži 

byli lovci, ochránci a válečníci. Vrhání oštěpů u mužů souviselo s přežitím. 

Ženám, které byly v osadě, „pomáhala přežít schopnost mluvit a vytvářet vztahy. 

(…) Muž musí zpravidla o pocitech napřed uvažovat, než o nich dokáže m luvit. 

Žena může cítit, mluvit a myslet současně. Nejúčinněji uspořádává své myšlenky a 

pocity mluvením. Naproti tomu muž je v tichosti nosí v sobě“.127 Gray tvrdí, že se 

vývoj mužských mozků od vývoje těch ženských liší. U žen je postup vývoje cítit-

hovořit-myslit, což se časem děje zároveň. U mužů je tento postup vývoje cítit-

jednat-myslet, což se také bude časem v životě muže dít zároveň. Nejedná se o 

absolutní postup, ale spíš o typický způsob řešení problémů a pohlavní 

tendence.128 
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2.3. Sociobiologie a předurčenost pohlavního chování 

Sociobiologie je vědní obor hraničící s biologií, sociologií, antropologií a 

etologií. Sociobiologové věří, že sociální chování se dá odvodit od genetiky nebo 

přirozeným výběrem. To se týká i základních rozdílů mezi muži a ženami. Hlavní 

představitel sociobiologie je Edward Osborne Wilson se svoji kontroverzní 

knihou Sociobiologie: Nová syntéza (1975). Pro bližší představu, tento vědní obor 

adaptací na prostředí a biologickou přirozeností vysvětluje sociální chování. Jedná 

se například o společné lovy a boje mužů nebo kolonie sociálního hmyzu.  

Sociobiologové věřili, že lidské chování lze vysvětlit genetikou a dědičností. 

Veškeré chování je v základě naprogramované a dané. Možnost změny skýtá 

akorát adaptace na prostředí v procesu evoluce. Úkolem pohlaví je reprodukce, 

nikoli porozumění. Pohlaví je principiálně odlišné a protikladné. Nejlepší je ten 

samec, který je nejagresivnější a nejsilnější. To ho předurčuje k prosazení a 

vítězství. Z tohoto principu je samec veden k nadvládě nad samicí, k soutěživosti, 

hierarchii a k válčení.129 

Giddens na otázku, zda jsou rozdíly v chování podmíněny biologicky, reaguje, 

že odpovědi se různí. Někteří autoři se domnívají, že existují vrozené rozdíly mezi 

pohlavím. To se mimo jiné snaží doložit i soiobiologie – lov a boj jsou globálně 

spíše mužskou záležitostí. To jaksi souvisí s biologicky vyšší agresivitou. To však 

může být zapříčiněno sdílenými kulturními aspekty (pokud to není dáno všem 

mužům – samcům, což je jistě vhodné k zamyšlení). Zajímavým a silným 

argumentem může být to, že ženy ve většině kultur tráví významnou část svého 

života těhotenstvím, výchovou a péčí o děti, tudíž se lovu a případného boje ani 

nemohou plnohodnotně účastnit. Podle této teorie se sociálním osvojováním 

pohlavní identity vzniká rozdíl i v pohlavním chování.130 To, že ženy (kvůli své 

přirozené činnosti rodit děti a pravděpodobně i instinktivně o ně pečovat) 
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nemohly mužům konkurovat v lovu nebo bojových dovednostech, je dosti zásadní 

argument nahrávající některým deterministickým teoriím. Žena ve svém 

fylogenetickém vývoji nebyla schopna dostát těmto „mužským“ atributům. 

Dokážu si tedy představit, že typické mužské proporce, mohutnost a dispozice k 

síle, se vyvíjely tímto způsobem nespočet generací, neboť to bylo skupinově 

výhodné. Je v podstatě velice chytré, že jedno pohlaví je téměř předurčeno tvořit a 

pečovat o život, přičemž druhé ho má ochraňovat silou a vlastním tělem. Sám v 

tom vidím vyšší moudrost, která překračuje tendence soudobých jednotlivců a 

jejich rozmarů. A také v tom vidím princip rovnováhy – jin a jang (jedno je 

uvnitř, druhé venku, jedno vyživuje (děti), druhé ničí (ulovená potrava).  

Giddens zároveň tuto teorii destabilizuje a argumentuje proti ní. Totiž, pokud 

se určitá vlastnost vyskytuje prakticky všude, neznamená to, že je to nutně dáno 

biologií. Biologie není alfa a omega veškerého života, a to platí zvláště u lidí. 

Vlastnosti můžou být sdíleny kulturou, neboť to, že ženy bývají těhotné, rodí a 

pečují o děti v raném období, je pověřuje primární péči, která vylučuje možnost 

účastnit se lovu, boje nebo dnes jiného „zaměstnání“. To podle Giddense vede k 

sociálnímu osvojování pohlavní identity.131 Je pravda, že pokud je určitá sorta lidí 

z určité činnosti (těhotenství a péče o děti) systematicky vylučovaná  (lov a boj), 

nemůže se posilovat v těchto činnostech, neboť si vzájemně svojí povahou 

odporují. A jelikož jsme živé bytosti, které se adaptují na své životní prostředí, je 

pravděpodobné, že se díky stejnému principu ženy a muži vzájemně fyziologicky 

časem více diferencovali. Zde dostává bod zřejmě konstruktivistická teorie. Pro 

porovnání se zvířecí říší uvádí Komárek několik zajímavých faktů. Například u 

většiny členovců jsou samičky větší a mohutnější než samci. Podobně tomu tak je 

i u nižších obratlovců, ryb, obojživelníků a plazů. Samci bývají větší hlavně u 

savců a ptáků. Například kohouti, bažanti a pávi mají své ozdobné peří na 

uchvácení samiček a imponování ostatních samců. Tyto excesivní projevy a 

chování s nimi spojené brání tomu, aby se mohli starat o mláďata. Něco 
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podobného se dá vysledovat v akademických strukturách a v intelektuálním 

imponování. Každopádně to, že ženy a samičky jsou ozdobnějším pohlavím, je 

údajně novověká záležitost. Ale na druhou stranu jsou zde i výkyvy na opačnou 

stranu - samci pštrosa, kteří se o mláďata starají místo samiček.132  

Komárek dodává, že „genetický ´program´ je až na těch celkem nemnoho genů, 

nacházejících se na pohlavním heterochromozomu (u savců Y), u obou pohlaví 

stejný a jeho jednotlivé části se ´zapínají´ či ´vypínají´ hormonálně: kapoun, 

vykastrovaný kohout, má sice ´kohoutí´ typ opeření, ale sedí na vejcích a stará se 

o kuřata jako nejlepší kvočna – naopak zestárlá slepice s hormonálně neaktivními 

vaječníky se také přepeří do ´kohoutího´ designu a dokonce začne rudimentárně 

kokrhat.“133 Organická příroda je vskutku zajímavá a svým způsobem i dosti 

nejednoznačná. Vždy snad najdeme nějaké rozdíly, anomálie, výkyvy, neustálou 

proměnu a adaptaci. To je pro život zřejmě příznačné.  

Velice zajímavé jsou výsledky z pozorování zvířecí říše, kde samečci 

některých druhů mají podobné preference hraček jako samci lidského druhu: „To, 

že si většina dětí vybírá ´džendrově konformní´ hračky typu panenek a autíček, 

není či není zdaleka jen výsledkem indoktrinace ze strany rodičů, jak by se chtělo 

slyšet, ale probíhá zcela spontánně (je pozoruhodné, že podobné preference lze 

vidět i u mláďat makaků a kočkodanů, nám evolučně jistě dosti vzdálených – tady 

měli samečkové výrazně raději hračky na kolečkách a samičky plyšové 

loutky...“134 Tato neojedinělá zjištění nám prozrazují, že vrozené pohlavní 

tendence chování a preference opravdu existují. Jen těžko rodiče těchto zvířat 

mohli naučit preferovat některé hračky, když sami s nimi nikdy neměli žádnou 

zkušenost. Tím pádem do značné míry odpadá i teorie, která vysvětluje, že se 

mláďata učí jen (nebo převážně) podle vzoru a nápodobou. Pokud je 

sociobiologická teorie alespoň částečně obhajitelná a existují určité typické 
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mužské či ženské vlastnosti nebo rysy chování, můžeme rázem a oprávněně  

mluvit o maskulinitě a feminitě. 

  

2.4. Maskulinita a feminita 

Maskulinita a feminita jsou podle slovníku cizích slov mužské a ženské rysy 

chování a osobnosti.135 Jedná se tedy o typické pohlavní rysy. Pro přehled nabízím 

tabulku v příloze č. 2, která popisuje typické stereotypní mužské a ženské 

vlastnosti. 

Z etického hlediska, kterým psycholožka Giliganová ve své knize „Jiným 

hlasem“ poměřuje rozdíly mezi muži a ženami, obecně konstatuje, že  „separace 

je ospravedlněna etikou práv, kdežto přimknutí etikou péče. Morálka práv se 

zakládá na rovnosti a soustředí se na pochopení spravedlnosti, kdežto etika 

odpovědnosti se opírá o pojem poctivosti, uznání odlišných potřeb. Zatímco etika 

práv je manifestací rovného respektu, vyrovnání nároků já a druhého, etika 

odpovědnosti je založena na pochopení, z něhož pramení soucit a péče.“ 136 Zde se 

nám ukazuje zjištění, že ženy a muži z morálního hlediska jinak cítí a přemýšlejí. 

Zda je to již vlivem tvarování a identifikace s příslušným rodem (genderem), 

ponechám na někom jiném (více v příslušné knize).  

John Gray, autor mnoha populárně-naučných knih a vedoucí seminářů 

zaměřených na partnerské vztahy, vidí mezi muži a ženami mnoho zásadních 

rozdílů. Tyto rozdíly nejsou přítomny vždy a u každého. Jedná se o jakousi 

ženskou a mužskou podstatu nebo přirozenou typičnost, která může být 

společností a individuem podporovaná nebo maskovaná (či potlačovaná). Gray ze 

svých seminářů a vlastní praxe si je vědom rozdílů, které platí téměř vždy (hlavně 
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při intimních stycích, kde jsme „sami sebou“, kdy nehrajeme určité společenské 

role, nebo když máme vlastní děti).137  

Autor podává základní výčet rozdílů a nepochopení mezi pohlavími. Když se 

například objeví problém, muži mají tendenci problém okamžitě řešit a při tom 

podceňovat city. To ženám, které toto konativní „řešení“ neuspokojuje, vadí. Ženy 

při svém problému od druhého potřebují vyslechnout, nesoudit a „neřešit“. Ženy 

na druhou stranu tendenčně nabízejí nevyžádané rady a vedení. Muži a ženy se 

údajně různě vyrovnávají se stresem. Muži „se obvykle stáhnou stranou a tiše 

přemýšlejí o tom, co je trápí, kdežto (ženy) cítí instinktivní potřebu o tom, co je 

trápí, mluvit. Ženy si díky mluvení údajně uvědomují i své pocity, ty verbalizují a 

srovnávají se s nimi. To je pro ženy základ a součást ženského typického řešení 

problému. Muži a ženy mají i jiné motivace k činu nebo k zájmu o druhé. „Muže 

motivuje, když cítí, že je někdo potřebuje, kdežto ženy, když jsou milovány.“ Muži 

a ženy si také spolu někdy nerozumějí, protože některá slova používaj í a 

interpretují jinak a dochází k nedorozumění. Muž myslí A a žena slyší B nebo 

žena myslí A, ale říká B apod. Oba údajně mluví jinými „jazyky“. Dalším 

rozdílem je podle Graye to, že muži a ženy mají jinou potřebu důvěrnosti. Muž se 

po intimním sblížení touží oddálit a být nezávislý, svobodný, autonomní, což 

typické ženy nechápou a je to pro ně ohrožující. Muži jsou svým chováním a 

jednáním přirovnáváni ke gumovým šlím a ženy k vlnám, které rytmicky 

(cyklicky) stoupají a klesají. To zřejmě souvisí hlavně s menstruací. Dále se liší i 

v potřebě lásky: „muži především potřebují lásku důvěřivou, přijímající a 

oceňující. Ženy potřebují především lásku pečující, chápavou a respektující.“138 

Jistě je zde k pozastavení, že ženy a muži potřebují jiný druh lásky. Dokážu si 

představit nespočet mužů, kteří potřebují tzv. lásku respektující i pečující.  
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Je otázkou, zda tyto mužsko-ženské tendence nejsou přeci jenom osvojené 

výchovou, formováním okolí nebo kulturou té či oné společnosti. Vždyť způsob 

chápání a interpretování určitých slov nebo způsobů použití může být naučený 

(např. typická žena muži řekne nepřímo, že ji něco vadí, a muž se musí dovtípit). 

Případně k nedorozumění, k chybnému používání slov a interpretací dochází i 

napříč pohlavím, jazykovým územ společenských vrstev, kulturou a národy. Další 

výtkou může být to, že muži i ženy se sice jako muži a ženy rodí, ale zároveň se 

také skrze různé vlivy a identifikaci se svými příslušnými vzory formují. Ať 

pasivně, nevědomě nebo záměrně. Chlapec se odmalička učí být „správným 

chlapcem“. Je k tomu většinou veden (chlapec si hraje s autíčky, chlapci nepláčou 

apod. - ale i zajímavý protiargument, viz Komárek v kapitole o Sociobiologii).  

Muži, stejně jako ženy, se formují nejenom vlivy z okolí, které jako děti 

nekriticky a nereflektovaně přijímají, ale sami jdou za určitými (naučenými) 

ideály (více viz kapitola o Vývoj pohlavní mužské identity). A zvlášť se tato 

identifikace týká takových vzorů a typů chování, které jsou obecně zažité, sdílené, 

žádoucí a skýtají odměnu. Pokud se muži budou chovat sebejistě, cílevědomě a 

odvážně a bude- li toto chování společností nebo skupinou mužů podporováno, 

bude u konkrétního muže posilováno. Pokud toto chování bude vést k úspěchu 

(při komunikaci, při obchodu, v práci atd.), bude posilováno a hodnoceno jako 

efektivní. Zvláště v naší společnosti na výkon a zisk zaměřené (například oproti 

hodnotám soužití, pochopení a sousedským vztahům). A chování je posilováno 

také, pokud toto chování dosahuje kýžených hodnot (obdiv, moc, vybojovaný klid 

a respekt,...). Opak bude samozřejmě brán jako slabost a nedostatek.  Pokud se v 

takové společnosti budeme projevovat jako „změkčilé bábovky“, které se 

nedokážou prosadit a budou závislé na druhých, budou považováni za slabé muže. 

„Zženštilí“ muž není „hrdinou“ trendu, stejně tak jako dnešní doba podporující 

kult mládí nevyvyšuje hodnotu stáří (stáří je neefektivní a nehodnotné, protože 

nenaplňuje ideál houževnatosti, aktivity, krásy, postmoderní přizpůsobivosti a 

protože kult mládí se smrti obává).  
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Gray ve svých knihách vychází nejen ze seminářů a z vlastních zkušeností, ale 

i z výstupu výzkumné studie zaměřené na reakce batolat na nedostupnou matku, 

který podstatný vliv výchovy a sdílených kulturních prvků díky nízkému věku 

dětí neutralizuje. Výzkum hovoří o tom, že matky byly oddělené od svých dětí 

skleněnou přepážkou. Matka nehybně a s neutrálním výrazem na dítě hleděla a 

čekala. Znepokojení chlapci lezli směrem k matce a překážku se snažily odstranit 

nebo přelézt. Dívky místo konání zkontaktovaly matku oč ima a pak se rozplakaly. 

Chlapci se tudíž vyjadřovali akcí, děvčata komunikací.139 

Pojetí maskulinity a feminity jistě není tak jednoznačné nebo pevně dané. O 

tom nás může přesvědčit následující transkulturní studie o pohlavních rolích a 

identitě: „Ve studii Sex and Temperament in Three Primitive Societies (Pohlaví a 

temperament ve třech primitivních společnostech) Margaret Meadová popisuje tři 

kmeny z Nové Guineje: kmen Arapešů, Mundugumorů a Čambuliů. U Arapešů má 

ideální dospělý jemnou, pasivní, laskavou povahu a připomíná ženský typ naší 

kultury. Ve vztazích mezi příslušníky rozdílných pohlaví, včetně vztahů sexuálních, 

nerozlišují Arapešové žádný rozdíly v temperamentu – nikdo není iniciátor nebo 

agresor. Hlavní činností dospělých mužů i žen je péče o děti a jejich výchova. (…) 

U Mundugumorů tento důraz na rodičovství a ´ženství´ jako součásti osobnosti a 

rolí obou pohlaví mizí a obě pohlaví se tu blíží mužskému vzoru. Ženy jsou jako 

muži asertivní a průbojné: oškliví si rození dětí a péči o ně a jejich muži si zase 

oškliví těhotenství svých manželek. Děti obou pohlaví jsou vychovávány k 

nezávislosti a nepřátelství a chlapci i dívky jsou si povahově podobní. Třetí kmen, 

Čambuliové, rozlišují mezi osobností muže a osobností ženy. Ženy se blíží našemu 

ideálu mužství a muži naopak našemu stereotypu ženství.“140  

Jsou tyto příklady výjimkou potvrzující pravidlo? Nebo tyto variace můžou být 

běžnější, dá-li se prostor různým psychosociálním variacím? Dala by se většina 
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patriarchálních kultur považovat za jakýsi pravzor a ideál? Dala by se zde použít 

Gaussova křivka se svým převážným průměrem nebo normalitou? Je naše 

společnost etnocentrická a tudíž v historii razila tendenci patriarchátu? A co 

většinový patriarchát většiny zemí a kmenů? Na tuto otázku se ptá například 

Komárek: „Pokud neexistují (či lépe řečeno nesmějí existovat) rozdíly mezi 

pohlavími, proč drtivá většina společností v dějinách byla ´patriarchálních´?“141 

Že by výjimky potvrzovaly pravidlo? Zároveň Oakleyová přiznává, že i když „v 

různých společnostech nalézáme různé stereotypy maskulinity a feminity, nikde 

však neexistuje dokonalý opak našich kulturních vzorců.“142 Toto tvrzení nahrává 

k existenci typické a zároveň přirozené maskulinitě a feminitě. A pokud jsou 

přirozené maskulinní vlastnosti a tendence ve většině případů vztahovány k 

mužství, můžeme vážně přemýšlet o existenci mužské identity. Otázka 

maskulinity a mužské identity se však bude komplikovat i z toho důvodu, že 

„maskulinit“ může být vícero „druhů“ - podle tradice, náboženství, biologických 

tendencí nebo vlastní identifikace.  

Komárek se přiklání k názoru, že maskulinita a feminita nemusejí být vázány 

na jedince konkrétního pohlaví. Jedná se o koláž těchto prvků a mohou se u 

různých lidí lišit. Nejkreativnější jedinci jsou ti, kteří mají vysokou hladinu jak 

maskulinity, tak i feminity. Jedná se o sjednocení protikladů.143 

Ale i přesto, jsou zde „typičtější“ mužské vlastnosti a tendence, stejně tak, jako 

typicky ženské: „Obecně jsou muži úspěšnější v řešení problémů prostorové 

orientace, jak lze biologicky z jejich role historické lovců a válečníků operujících 

často daleko od domova snadno pochopit, ženy zase v dovednostech sociálních a 

schopnosti empatie.“144 To jistě byla pravda v pravěku, ve starověku a ve 

středověku, kdy muži, zjednodušeně řečeno, byli bojovníci a ženy hospodyně. V 
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dnešní době se už téměř neválčí a obecně pěstovanými hodnotami se stávají 

například vyjednávání, diplomacie a smířlivá komunikace obecně. Není tedy divu, 

že muži jsou více „zženštilými“, nebo řečeno ne tolik pejorativně - s feminními 

vlastnostmi a projevy. Můžeme ale takto dlouhodobě fyziologicky danou 

typičnost během pár pokolení změnit?  

Komárek dále dodává: „Obecně vzato je v průměru mužská psychika 

orientovaná více na věci, pojmy a manipulaci s nimi (u autistů je tato dimenze 

hypertrofovaná až na hranici životaschopnosti – Baron-Cohen et all., 2007), 

ženská zase více na lidi. Nepochybně jsou ženy v průměru výrazně soucitnější, což 

je také lehko pochopit z jejich biologického úkolu péče o potomstvo, a tato 

vlastnost se nepochybně hodila i při procesu domestikace rozmanitých menších 

zvířat a v zemědělské společnosti i v rámci péče o ně. Ženy mají obecně větší 

schopnost uhadovat i projevovat emoce a lepší verbální schopnosti, zejména 

pokud se týká plynulosti řeči a syntaxe (při ´úpravách´ transsexuálů podle jejich 

přání pomocí testosteronu se ukazuje, že při jeho podání verbální pohotovost 

klesá). V zátěžových situacích reagují muži spíše podle schématu útok/útěk, ženy 

spíše starostlivostí a touhou po smírném řešení konfliktu.“145  

Na extrémních případech a výjimkách, jako je autismus nebo testosteron 

podávaný transsexuálům, se můžeme učit „maskulinním“ typickým vlastnostem 

(viz kapitola o androgenech). Tedy pokud je můžeme považovat za „maskulinní“. 

Pokud jsou ale typické pro muže, jsou tudíž mužskému pohlaví vlastní. A pokud 

je něco přirozeně typického, patří to k životu jedince. A to, zda se maskulinita dá 

modifikovat nebo kultivovat (snižováním nebo navyšováním maskulinní 

hodnoty), je již otázka jiná. Důležité je zjištění, že jakýsi přirozený základ 

mužství a ženství existuje. A s tím se poté může výchovou a kulturou nakládat 

dále.   
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Porovnáváním typických vlastností v poměrně méně exaktním duchu budeme 

pokračovat v kapitole o Universální polarizaci pohlaví aneb o principech jin a 

jang. V této kapitole budeme probírat jak mužství, tak i ženství, neboť je z 

hlediska opozitních a doplňujících se polarit nutné probrat i protipól mužství. 

Přímo mužskými typickými vlastnostmi, činnostmi a organizacemi se budeme 

více zaobírat v příslušných kapitolách. Nyní se podíváme na kapitolu, která se 

nám bude snažit objasnit téma separace mužů od žen (nebo ženství). Téma je to 

jistě kontroverzní, ale jistou logiku, a to i díky řečenému v kapitole o biologickém 

mužství a přirozenosti, to má. 

  

2.5. Rodová identita a jádrová pohlavní identita  

Nyní se na chvíli zastavíme u důležité otázky rozdílu mezi základními pojmy, 

které se týkají pohlaví a identity. Je zde několik základních termínů, které by nám 

mohli pomoci v orientaci a následném přiblížení k mužské identitě. Kýženými a 

někdy zaměňovanými termíny budou rodová (genderová) identita a jádrová 

pohlavní identita. A proto se půjdeme na tyto problematické pojmy podívat.  

Podle Janošové, specialistky na pohlavní identity, neexistuje žádná skupina, 

společnost, národ nebo etnikum, které by nečinilo rozdíly mezi muži a ženami a 

jejich rolemi. Obě pohlaví jsou různě socializovaná a přijímají odlišné nároky. V 

tradičních společnostech jsou role mužů a žen komplementární, a tudíž 

nepostradatelné. Rodové role však nic nevypovídají o vnitřní identitě jejich 

nositelů.146 „Rodová identita, tj. vnitřní prožívání příslušnosti k vlastnímu pohlaví 

a k rodové roli, začala být problém až s dosažením jistého stupně individualizace. 

Spolu s ní se objevily větší možnosti svobody, kterou umožnil ústup požadavků 

společnosti, přesněji jejich větší diverzita, jež nabídla jedinci jistou volbu.“147  
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Na jedné straně může vznikat chaos a nejistota, pokud se staré zvyky 

rozpouštějí. Na druhé straně emancipace otevírá různé možnosti, rozvoj 

dovedností a jejich uplatnění i pro ženy. To vede k zastupitelnosti pohlaví a 

rozvíjí demokratické principy. Emancipace přispívá k vyšší míře uplatnění a 

obecně vede ke svobodě. Ale to není náš problém. Nám se zde nejedná o 

genderové role, i když s problémem souvisí, ale jedná se o pohlavní identitu, což 

je vnitřní a prožívaná záležitost jedince na rozdíl od přisuzovaných společenských 

rolí a stereotypně přisuzovaným vlastnostem. Kde ale končí domnělá feminita s 

reálnou feminitou? A je vůbec možné takhle zobecňovat a takhle se tázat? Je 

potud, pokud opravdu typické pohlavní vlastnosti a identita existují. „Příslušné 

rodově přiměřené vlastnosti jsou z biodromálního hlediska (pozn. týkající se 

celoživotního vývoje a rozvoje, formování a perspektiv psychiky a osobnosti) 

spíše proměnou než stabilní konečnou podobou, k níž bychom v průběhu zrání a 

socializace směřovali jako k cíli. Maskulinita a feminita se během života mění. 

Existují životní období, kdy disponujeme svými rodově typickými vlastnostmi větší 

měrou, a období, kdy naopak některé z nich takřka či zcela zanikají.“148 Janošová 

tedy vypovídá o tom, že maskulinita a feminita jsou jakési typické vlastnosti a 

tendence, které jsou proměnlivé jak v čase, tak i mezi pohlavím. Nejsou tudíž 

pevně jednomu pohlaví dané, i když u jednoho či druhého pravděpodobně 

převažují – ale to by také mohlo mít zásadní vliv. Podobně o maskulinních a 

feminních vlastnostech mluví psycholog Karsten.  

Pro zdůraznění, rozdíly jsou mezi příslušníky obojího pohlaví běžně tendenčně 

zvýrazňovány. Stereotypně149 přiřazujeme mužům a ženám opačné vlastnosti, což 

                                                 
148

 Janošová, 25 
149

 „Stereotypy jsou apriorní (předem stanovené) představy o povahových rysech, způsobech 

chování a zvycích příslušníků určité skupiny, aniž by byla brána v potaz individualita jejich členů, 

jejich konkrétní životní situace apod. Jejich prostřednictvím získáváme základní informace o 

situacích, věcech či lidech bez nutnosti jakýchkoli dalších znalostí a podrobností. Zákla dní 

vlastností stereotypů je, že je nevytváříme na základě osobních zkušeností, ale získáváme je 

trendováním, verbálním i neverbálním zprostředkováním ostatními příslušníky naší společnosti 

(Martin, 1991). Sterotypy napomáhají orientaci v sociálním světě a  jeho srozumitelnosti. Jsou 

zřejmě prvním orientačním nástrojem, který užíváme při  setkání s něčím neznámým. Tento 
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vede k odlišnému očekávání a k omezenému rozvoji některých dovedností. Proto 

si autorka také pokládá naprosto základní a zároveň těžko zodpověditelnou 

otázku: „jaká je míra biologické determinovanosti a kde začíná a končí vliv 

socializačních činitelů?“150 Jak moc se tedy muži a ženy liší? Existuje něco jako 

typická mužská a ženská identita, která by měla jakýsi biologický nebo jinak 

přirozený základ? 

I přesto, že jsme již některé pojmy používali a seznamovali jsme se s nimi v 

určitých souvislostech, předkládám systematický výčet definic pojmů tak, jak na 

sebe navazují (kdy se překrývají). Nyní se tedy podíváme na rozdíly v pojmech 

související více či méně s naším tématem mužské identity. Jedná se o pojmy 

pohlaví, rod (gender), rodová (genderová) role, rodová (genderová) identita a 

pohlavní jádrová identita.   

 

2.5.1. Pohlaví 

Když navážeme na kapitolu o biologii pohlaví, můžeme s jasností konstatovat, 

že pohlaví je čistě biologického rázu. „Pojem pohlaví (anglicky „sex“) je užíván 

tam, kde se hovoří o biologických rozdílech mezi mužem a ženou. Toto označení 

zahrnuje v podstatě všechno, co odlišuje muže a ženu na biologické úrovni. Jedná 

se o rozdíly, které jsou z kulturně-společenského hlediska a jeho vývoje konstantní 

(Oakley, 2000), které existovaly a existují ve všech minulých i současných lidských 

seskupeních a společnostech.“151 Pohlaví má vícesložkový charakter a Janošová 

ho dělí na tyto druhy: 

                                                                                                                                      
kognitivní nástroj má své ekonomické výhody – šetří čas a energii, kterou bychom museli vynaložit 

na komunikaci a poznávání.“ (Janošová, 27) Sterotypy ale přinášejí i jádro určité pravdy, na kterou 

se nabalují informace, které ne vždy skutečnosti odpovídají. Po jí se s předsudky, což jsou 

negativní druhy stereotypu. Vytváří se očekávání, nemožnost alternativ, podřízení předsudku a 

limity příležitostí k seberealizaci. (srov. Janošová, 28)  
150

 Janošová, 25 
151

 Janošová, 38-39 
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pohlaví chromozomální, týkající se konkrétní varianty karyotypu (pozn. XY 

nebo XX), 

pohlaví gonadální, dané typem pohlavních žláz – testes (varlata) nebo 

vaječníky (ovaria), 

pohlaví vnějších genitálií,  

pohlaví vnitřních genitálií (děloha, prostata, pochva, apod.), 

psychosexuální mozková centra predisponující jádrovou pohlavní identitu, 

jedná se o biologicky dané „nastavení“ pro emocionální souhlas s přináležením k 

mužům a ženám, 

fenotypické pohlaví (sekundární pohlavní znaky – ňadra, typ ochlupení, 

rozložení tuku, kosterní rozdíly, apod.).152 

  

2.5.2. Rod, gender 

Po jednoznačně vymezeném ženském nebo mužském pohlaví, které procesně 

došlo jasné diferenciace, přicházejí další komplikace. „Pojem rod (anglicky 

„gender“) vyjadřuje rozdíly mezi muži a ženami, jejichž podstata spočívá v 

kulturních a sociálních vzorcích chování. Termín gender lze přeložit také jako 

sociální pohlaví (Gjuričová, 1997b). Rodové rozdíly mají v historickém a 

společensko-kulturním kontextu proměnlivý charakter...“153 Rod (gender) tudíž 

není pevně ustálená a v dnešní době jednoznačně přisuzovaná kategorie, i když se 

nutně dělí na ženský a mužský.  

Pro konkrétní pochopení rodových nebo genderových vlastností, jež bývají 

určitému pohlaví přisuzovány, si můžeme dovolit krátký výčet těchto typických 

                                                 
152

 Janošová, 39 
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 Janošová, 40 
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vlastností. „V souvislosti s rodem hovoříme o „ženském“, (o ženskosti či feminitě) 

a o „mužském“ (mužskosti, mužnosti, maskulinitě). K ženskosti neboli feminitě 

bývají přiřazovány vlastnosti, jako je pasivita, soucit, pocity odporu při kontaktu s 

něčím nepříjemným, čistota, jemnost, emocionalita, závislost, takt, silnější potřeba 

vyjadřovat pocity, klid, upravenost a krása. Mužnost či maskulinita zahrnuje 

vlastnosti veskrze opačné, jako například potlačování emocí, orientaci na práci, 

aktivitu, dominanci, soutěživost a vyšší společenské postavení. Za maskulinní jsou 

považovány zájmy technické a sportovní (počítače, automobily, fotbal). K zálibám 

ženským jsou přiřazovány aktivity umělecké či domácí rukodělné činnosti (srov. 

Nakonečný, 1995)"154 To je tedy typická maskulinita a feminita, jak o ní již byla 

řeč v kapitole o maskulinitě a feminitě. Otázce typické činnosti mužů se více 

budeme věnovat v příslušné kapitole.  

Podle Bedinterové rozlišování na ženské a mužské rody zřejmě dětem pomáhá 

učit se chápat svět. Toto chápání světa je údajně založeno na dualistickém 

(binárním) rozdělování, přisuzování a chápání rozdílů. „´Většina společnosti 

používá pohlaví a rod jako hlavní kognitivní schéma k pochopení okolního 

prostředí. Lidé, předměty a myšlenky se běžně klasifikují jako mužské nebo 

ženské.´ (Devorová, Holly, Gender Blending, s. 46) Děti toto schéma užívají nejen 

k pochopení světa, ale hlavně k chápání sebe sama. Poznávací akt začíná 

rozlišením a klasifikací a v první řadě dualismem."155 Otázkou zůstává, zda je toto 

dělení na „ženské“ a „mužské“ vlastnosti nebo předměty nezbytně nutné. Zdá se 

mi, že tyto argumenty nejsou moc dostatečné. Argumentovat tím, že díky 

rodovému dělení lépe chápeme svět, je sice pravděpodobné, ale dělení z nutnosti 

přímo na tyto kategorie je zavádějící. Do kategorií „ženské“ a „mužské“ si totiž 

mohu dosadit jakékoli jiné polarity: krátké a dlouhé, štíhlé a široké atd. Je snad 

žena nutně protagonistkou štíhlosti a muž tloušťky? I přesto, že dnešní trend tomu 

jemně nasvědčuje, není to odvěkou a všudy přítomnou pravdou (například kypré 
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ženy plodnosti – pravěk se soškou Věstonické Venuše nebo kypré období baroka). 

  

2.5.3. Rodová role, genderová role 

Nyní je na čase podívat se na rozdíl mezi rodem a rodovou rolí. „Rodová role 

je souhrnem představ o tom, jací muži a ženy ve skutečnosti jsou (Pleck, 1981), i 

popisem obecně sdílených přesvědčení o tom, jací by muži a ženy měli být. 

Obsahem rodové role jsou projevy a zájmy, které souvisí s vědomím příslušnosti 

ke skupině mužů a žen. Do značné míry se tedy jedná o vnější vyjádření rodové 

identity – jedinec v této roli vyjadřuje to, kým se cítí být, i to, jak chce být druhými 

vnímán (Costin, Draguns, 1989). Spektrum maskulinních či feminních projevů 

může u daného jedince odpovídat jeho pohlavní příslušnosti, ale může s ní být i 

zcela v rozporu.“156 Toto pojetí rodové role tedy vychází z rodu (feminních a 

maskulinních vlastností).  

A jelikož nežijeme v době, kdy žena musí být vysloveně feminní a muž zase 

maskulinní, je jistá variabilita a zastupitelnost rodových rolí přijímaná.  

„Společenské představy o mužské a ženské roli (…) by měly vždy být pouze 

nabídkou, a to co nejširší – včetně jejich androgynních a různých netypických 

variant. Jsou-li předkládány tak, že se s nimi dospívající mohou částečně 

identifikovat nebo se od nich větší či menší měrou vymezovat, stávají se v jejich 

osobnostním vývoji přínosem.“157 Janošová tedy šíří názor, že je volba rodových 

rolí vlastně svobodnou volbou, která by měla lidem odpovídat podle jejich 

rozhodnutí a prožívání.  

Na druhou stranu jsou v různých společnostech různě silné a různě směřované 

tlaky na rodové role a jejich typické konformní dodržování. „Normativní složka 

každé role s sebou nese také společenský tlak na přijetí požadavků, které z ní 
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vyplývají. Váží se k ní sankce, jejichž přísnost je dána mírou demokratizace a 

pluralizace příslušné společnosti.“158 Což jistě už není hlavní sociální problém 

západní postmoderní společnosti.  

Pláňava na otázku, kam bude směřovat vývoj mužské a ženské role, odpovídá 

dvěma variantami. Za prvé, rozdíly mezi muži a ženami se bude postupně 

snižovat. Ženy se budou zálibami, chováním a vlastnostmi více podobat mužům a 

naopak. Za druhé, bez ohledu na tradiční role a bez ohledu na maskulinitu a 

feminitu se muži a ženy budou svobodně vyvíjet podle vlastního vnitřního citu. 

Tato tendence směřuje  k androgynnímu typu.159 První variantu osobně pokládám 

za katastrofu. Takto by vznikl jakýsi sociálně unisexuální tvor. Zde by nebylo 

žádné erotické napětí ani dispozičně-variabilní potenciál a rozdílné vlastnosti k 

vzájemnému obohacení a doplňování. Nepochybně by tento „rodový“ chaos měl 

vliv i na vnitřní pojetí (jádrovou pohlavní identitu), což by možná rozmělnilo i 

některé přirozeně intrapsychické pohlavní nastavení. To by mohlo vést k úpadku 

tvořivosti, lidské rozmanitosti a krásy podle slov diversity in unity. Kdo by chtěl 

úplně smazat rozdíly mezi pohlavími? Když bude propagován trend maskulinity, 

budou všichni uctívat maskulinitu a učit se maskulinním vlastnostem? Budeme 

všichni průbojní, soutěživý a agresivní? Nebo když bude trend feminní? Kdo by 

chtěl jít proti přírodě a proti takové kráse, jakou mohou tvořit muž a žena ve 

vzájemném obdarování a doplňování se? Proti vzájemné lásce založené na 

rozdílné polarizaci. Byla by to troufalost a absurdita naší civilizace směřující k 

umělosti, nivelizaci a sterilitě. O tomto problému podobně smýšlí například David 

Deida. Podobný názor zastává i významný psycholog a sociolog Erich Fromm ve 

své knize Umění milovat (viz např. kapitola o Úpadku polarizace...).  
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2.5.4. Rodová identita, genderová identita 

Když jsme si prošli biologickým pohlavím, ze kterého se odvíjí typicky pojaté 

rody a rodové role, pokračujeme k dalšímu pojítku, která se velice blíží k pojetí 

pohlavní identity. „Rodová identita je vnitřní a ryze privátní složkou lidské 

osobnosti. Tvoří ji genderové atributy, které jedinec prožívá jako jemu vlastní. 

Součástí rodové identity se stávají ty z obsahů rodové role, které jsou v souladu s 

vnitřním prožíváním jedince. Tyto projevy jedince většinou vnímáme také jako 

seberealizující, sebevyjadřující a příslušná část role je pociťována jako souhlasná 

se sebepojetím...“160 Zde je tedy veliký rozdíl mezi přisuzovanými a často 

stereotypními rodovými vlastnostmi i rolemi a rodovou identitou, která je vnitřní 

rodovou tendencí, identifikací s určitými vlastnostmi a prožívaná jako příslušnost 

k určitému rodu.  

Na téma rodové identity ve své diplomové práci Krize mužské identity: realita 

nebo mediální fikce? vyjadřuje i kulturoložka Vrbová. Genderová identita se  

„vymezuje jako sociálně konstruovaná (tj. člověk se cítí jako žena, protože se 

chová jako žena a okolí na něj reaguje jako na ženu). U velké části lidí dochází ke 

shodě s jejich pohlavními orgány, přesto toto pojetí v sobě zahrnuje také případy 

lidí, u kterých existuje nesoulad mezi osobním prožíváním a pohlavím. 

(Smetáčková in Malina, 2009)."161 Vrbová dokládá, že „kulturální studia 

pokládají identitu za kulturní konstrukt. Vycházejí z toho, že zdroje, které slouží 

jako materiál pro formování identity, jsou původem kulturní. Jedná se zejména o 

to, že naše individualita se ustavuje v procesu akulturace, bez něhož bychom se 

nemohli stát osobnostmi. (Baker, 2006)"162 My se zde ale nechceme zabývat 

jakousi konstruovanou identitou, která je lidem vštěpována výchovou a kulturou, 

ale identitou, která vychází z nezpochybnitelného pohlavního základu. V tom by 

nám mohla pomoci jádrová pohlavní identita. 
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2.5.5. Jádrová pohlavní identita 

Janošová rodovou identitou nekončí a nabízí ještě hlubší termín, který dokonce 

není všude na světě používán a je často směšován s termínem rodové identity163. 

Jedná se o jádrovou pohlavní identitu, což je „emoční souhlas s příslušností k 

jednomu či druhému rodu, (který) je nejhlubší součástí ženské a mužské identity. 

Jádrová pohlavní identita patří k nejelementárnějším složkám celkového 

sebepojetí a je jednou z prvních sebeidentifikačních charakteristik dítěte.“164 Pro 

jádrovou pohlavní identitu je příznačné údajně to, že se na rozdíl od poměrně 

tvárné rodové identity nedá během života měnit. Má tudíž blíže k termínu pohlaví 

než k termínu rod.165 

U Janotové můžeme vidět ilustrující obrázek soustředných kruhů, které značí 

osobnost člověka příslušející k určitému pohlaví. Nejniternější (postřední) kruh 

pohlavně-identitního formování je odvozen od vrozených (biologických) daností, 

vnější kruh zase líčí socio-kulturně naučené a konstruované pohlavní vlastnosti a 

očekávání. Kruhy od prostředku po vnější okrajový kruh Janotová líčí takto: 

Vědomí přináležitosti k somaticky vymezené skupině žen a mužů – Jádrová 

pohlavní identita – Genderová identita – Genderová role – Vnější sociální vlivy a 

očekávání (výchova, makrosociální vlivy).166 Z tohoto popisu se zdá, že námi 

kýžená pohlavní identita je podle popisu propojena jak s jádrovou pohlavní 

identitou, tak s genderovou identitou. Každopádně jsou vrstvy přirozených a 

získaných vlivů jaksi v „pohlavním guláši“ promíseny a nedají se jednoznačně od 

sebe oddělit. 
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 „Pro tuto komponentu nemá ani anglický jazyk ustálený termín. V literatuře se objevují 

například označení psychosexual identity, gender identity či sex role identity. Terminologická 
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rozdílem mezi ´vnitřní´ a ´vnější ´identitou genderovou.“ (Janošová, 43) 
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Smolík také nabízí několik komponent, které se podílejí na utváření a 

udržování mužské nebo ženské identity: 

1.        biologické pohlaví, 

2.        jádrová pohlavní identita, která znamená základní vědomí jedince o 

příslušnosti ke skupině mužů či žen,  

3.        pohlavní identita v širším smyslu slova, která se týká toho, jak jedinec 

sám sebe prožívá a definuje jako příslušníka této skupiny (v našem pojetí se jedná 

o genderovou identitu), 

4.        genderová role, jež je vyjádřená psychosexuální identita v chování 

(Smolík, 397)167 

Psycholožka Gilliganová považuje prvky separace a přimknutí, jak bylo 

naznačeno výše, za základní tendence a vzorce projevů mužské a ženské identity: 

„Vzhledem k odlišné dynamice separace a přimknutí při formování pohlavní 

(genderové) identity, kdy je pro adolescentní prožitky chlapců a dívek 

charakteristická divergence identity a intimity, mužské a ženské hlasy typicky 

vypovídají o tom, jak jsou ty dvě odlišné pravdy důležité: mužský hlas hovoří o 

roli separace, která definuje a posiluje já, kdežto ženský hlas o nepřetržitém 

procesu přimknutí, který vytváří a udržuje lidskou komunitu.“168 Ze svého 

výzkumu popisovaném v knize „Jiným hlasem“ Gilliganová vypovídá, že „...ženy 

popisují vztah a zobrazují svou identitu ve spojitosti s tím, že jsou budoucí 

matkou, současnou manželkou, adoptovaným dítětem nebo bývalou milenkou. 

Podobným měřítkem morálního úsudku, který formuje jejich hodnocení já, je 

měřítko vztahu, etika péče o bližního a odpovědnosti.“169 
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Pavlas ve své diplomové práci Antifeministická mužská identita: Kritická 

analýza mužské kritiky feministů hovoří o tom, že pohlavní identita není něco 

pevně daného, ale proměnlivého a demokratickým sebeurčením v podstatě 

relativního. Ze svého závěru práce vypovídá, že „Connell (1995) hovoří o 

dynamických maskulinitách, nikoliv statické maskulinitě, což je jev v souladu s 

poststrukturalistickou představou identity jako diskursivní praktiky. 

Antifeministé170 naopak staví na konceptu identity, kterou Barker (2006) pojímá 

jako přesvědčení o vlastnění pravdivého já. Taková identita je dle Barkera 

chápaná jako univerzální a nadčasová podstata „esence já“ a vyjadřovaná 

prostřednictvím reprezentací. Antifeministickou identitu je možné dle mého 

názoru chápat jako neustálé snažení dynamičnost potlačit a prostřednictvím 

politiky patriarchální identity reprezentovat mužské esencialistické já.“171  

Pavlas se ve své práci přiklání ke konstruktivistům, neboť věří, že pohlavní 

identita, jak se jeví,  není něco esenciálního, co by (snad alespoň částečně) 

vyrůstalo z pohlavní přirozenosti. Jakoby zde neexistovala žádná pohlavní jádrová 

identita. Dle mého názoru, konstruktivističtí feministé pokládají za re lativní 

genderové role, ale už nepřipouštějí debatu o tom, že tato genderová identita může 

být postavena na něčem pevně daném. To bychom ale překročili rámec naší práce. 

Následně se budeme zabývat tím, co tuto pohlavní jádrovou identitu utváří a 

podporuje. 
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2.5.6. Determinanty jádrové pohlavní identity 

Dalo by se s nadsázkou říci, že všichni jsme přirozeně předurčeni k určité 

jádrové pohlavní identitě, kterou následujeme a přijímáme nebo potlačujeme.  

„Drtivá většina z nás je predisponována k tomu, abychom se mohli identifikovat s 

mužskou nebo ženskou pohlavní příslušností. (…) Jádrová pohlavní identita je 

(…) z největší části výsledkem biologických determinant. Samotné prožívání této 

identity je však věcí čistě psychologickou. ...můžeme přepokládat, že jádrová 

pohlavní identita i sexuální orientace jsou, tak jako sexualita, podmíněny 

instinktivně.“172 

Zajímavé je, že „mužská ani ženská identita nemají přímou vazbu na 

chromozomální pohlaví jedince. (…) Jádrová pohlavní identita nemusí vždycky 

odpovídat ani přítomnosti příslušných gonád, tedy varlat a ovarií... Zřejmý je však 

vliv hormonální, který v průběhu prenatálního vývoje zasahuje do budoucího 

zaměření jádrové pohlavní identity...“173 V našem případě rozhodný vliv na 

utváření pohlavní identity, její prožívání a identifikaci má testosteron a jiné 

androgeny.  

Zde je přehled biologických podmínek k vytvoření jádrové pohlavní identity:  

přítomnost dostatečného množství androgenů, především v klíčovém období 

vývoje psychosexuálních mozkových center..., 

přiměřená reakceschopnost organismu na tyto hormony..., 

možná též schopnost organismu štěpit je na další důležité hormonální 

komponenty (dihydrotestosteron)...“174 
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2.6. Potřeba symbiotického vztahu i separace 

Je na pohled jasné, že muži a ženy (chlapci a dívky) se od sebe něčím liší. 

Teze, že by se jednalo jen o jakýsi „obal“ a proreprodukční systémovou odchylku, 

kdy vnitřní psychický svět je identický, je zpochybňována. To, že žena a muž jsou 

v podstatě identičtí (bez vlastní pohlavní identity) je pravděpodobně nesmysl. A je 

to nesmysl i z hlediska působení heterogenů, hormonů i stavby a fungování 

mozku, jak jsme mohli vidět v předchozí kapitole. Muži a ženy mají i jiný 

ontogenetický vývoj, a proto se ve svém vývoji setkávají a vyrovnávají s jinými 

silami a problémy. Zde nechci prosazovat ten či onen názor, ale rád bych 

konfrontoval různé důvody různých autorů, proč je důležité nebo výhodné 

nepřistupovat k různým pohlavím stejně. Jeden z těchto důvodů může být právě 

mužská potřeba diferenciace.  

Představme si, že má žena - matka pochopit chlapecké procesy, které se v něm 

utvářejí a má je pochopit a zdravě zprůchodnit. Například typická agresivita, 

sebeprosazování a rizikové chování způsobené především androgeny nebo 

ejakulace. Jak má žena, která má většinou nižší míru testosteronu a jiných 

androgenů, chlapce učit, jak zdravě zacházet se svojí agresivitou? Nebo se svým 

pohlavím? Vždyť nikdy nebyla chlapcem a většina žen ani jako chlapec nebyla 

nikdy vychovávána. Pomoc, podpora a ujištění jsou jistě možné, ale zdá se mi, že 

je to úkol vhodný spíše pro muže - otce. Muž totiž díky své zkušenosti chlapce 

chápe a respektuje to, co se v nitru chlapce pravděpodobně odehrává. Tedy pokud 

muž rozumí sám sobě. A pravděpodobně dokáže chlapcovo například agresivní 

chování zdravě usměrnit. Má vlastní zkušenost, jak se sebou zacházet a může 

chlapce vhodněji učit tomu, jak s chlapeckými problémy a s napětím v sobě 

zacházet. Tato potřeba transformace od matky směrem k otci je zvýšena i tím, že 

mladí chlapci, především v prepubertě a pubertě, jak uvidíme, mají přirozenou 

tendenci odlišovat se od feminity. Dokáže žena chlapcovu nespoutanost a agresi 

zdravě usměrňovat? To znamená, aby ji nepotlačila, ale dala průchod zdravé 
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ventilaci? Dokáže žena chlapce naučit, jak se udržitelně kontrolovat a 

usměrňovat? Stojí o to v podstatě chlapec od ženy? A záleží v tomto ohledu vůbec 

na pohlaví? To se nám někteří autoři pokusí zprostředkovat a vyjasnit.  

   

2.6.1. Prvotní feminita chlapce aneb symbióza s matkou 

V prvních týdnech je matka s dítětem v symbióze. Od sebe se odlišují jen 

nepatrně. Mezi nimi je vytvořeno silné citové pouto a tvoří se kořeny lásky a 

prototyp budoucích milostných vztahů. Matka v dítěti probouzí mnoho podnětů a 

fyzických prožitků.175 Bez láskyplné a vstřícné péče matky by se dítě jistě 

nedostatečně citově a sociálně vyvíjelo. Plnohodnotný vztah s matkou je jistě 

nezbytnou nutností. Ale vyvstává zde otázka doby a míry působení: „Správná 

míra mateřské lásky je otázkou tím rozhodnější, když jde o chlapce. Příliš lásky by 

mu zabránilo stát se samcem, ale z jejího nedostatku může ochořet. Při narození 

je lidský sameček ve stavu přirozené prvotní pasivity, naprosto závislý na té, která 

ho krmí. (…) K tomu, aby se stal mužem, se bude muset naučit od matky odlišit a 

hluboko v sobě potlačit onu pasivitu plnou rozkoše, kdy byli on a ona jedinou 

bytostí.“176  

Vývoj jedince u matky je jistě nezbytnou nutností, jak bylo řečeno. Ale stejně 

tak, jak jednou musí dítě poodstoupit od matčina prsu nebo jako mladý dospělý 

musí překročit práh rodného domu, aby se mohl osamostatnit a postavit na vlastní 

nohy, musí se dítě oddělit od matky. Ale proč tolik záleží na oddělení syna od 

matky? „Nebezpečí přílišné symbiózy syna a matky Stoller odhalil při výzkumu 

mužských transsexuálů. ´Čím déle matka prodlužuje symbiózu – relativně 

normální v prvních týdnech a měsících -, tím větší hrozí nebezpečí, že jádro 

identity rodu bude infiltrováno ženstvím. (…) Jen tehdy, může-li se chlapec bez 
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problému odloučit od ženství a samičkovství matky, bude schopen rozvinout onu 

pozdější rodovou identitu, které říkáme maskulinita. Teprve pak nahlédneme svou 

matku jako oddělený a heterosexuální objekt, po němž můžeme toužit.́ “177 Stoller 

vidí maskulinitu jako drsnost, náruživost, bojechtivost, sílu, samostatnost, tvrdost, 

krutost, polygamnost, misogynství a perverznost. Je pro něho důležité, aby se 

chlapec od matky oddělil a potlačil feminní prvky, tedy opak maskulinních. 

Úkolem muže je nebýt ženou.178 

K příspěvku Stollera mě napadá, že pokud je dítě dlouhodobě například kojeno 

a úzce ze strany matky opečováváno, snižuje se raná schopnost a ochota dítěte 

„postavit se na vlastní nohy“ a osamostatňovat se. Původně zvídavý a nebojácný 

chlapec, který chce poznávat svět a přirozeně experimentovat, je stále vázán k 

matce, která ho usměrňuje, hlídá a rozmazluje. Dítě si například po čtyřech letech 

kojení, jak to vidím ze zkušenosti se svým mladším bratrem, zvykne na to, že 

dostane vždy to, po čem touží a je mu to bezprostředně dáno. To může vést k 

samozřejmému servisu úzce spjatém s matkou, která je ještě ve čtyřech letech 

objektem číslo jedna. V mém pojednání se jedná spíše o možnou tendenci a 

nadsázku, než o myšlenku, jež chci prosazovat nebo zobecňovat.  

Oproti extrémnímu názoru Stollera se staví názor Miriam Johnsonové. 

„Symbióza s matkou je blahodárná pro obě pohlaví, protože zde mají svůj původ 

city spojené s rolí živitele, něha a náklonnost budoucího dospělého. Pojí se s ní 

pozitivní a vřelé chování, které vnáší do pozdějších lidských vztahů přívětivost. 

Pokud má dítě tu smůlu, že je jeho matka „chladná“, bude jako dospělé 

neschopno dát tyto elementární city najevo a bude často živit neuhasitelnou 

nenávist k sobě a k ženám. Margaret Mitscherlichová zachází dále a tvrdí, že naše 

společnost na chlapci příliš brzy vyžaduje, aby se oddálil od matky a přijal 

mužské chování. Právě díky identifikaci s osobou živitelky – v tomto případě 
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matky – zvládají totiž děti úzkosti a smutky. Interiorizují chování matky, která 

chlácholí a uklidňuje, a jsou schopné přemoci nenávist k mladšímu sourozenci; 

částečně se k němu budou umět chovat jako matka.“179 

Symbióza s matkou jistě vede k „feminizaci“ mužů. Ale za předpokladu, že 

„feminní“ tendence nebudeme brát pejorativně a fatálně, má tento „feminní“ 

základ svou důležitou úlohu pro vytvoření pozitivního citového a soc iálního 

nastavení dítěte. Jestliže dítě dostává pochopení, blízkost, lásku a péči od své 

matky (nebo otce), přijímá tyto prosociální vlivy jako normu a díky tomu je 

schopno svoji zkušenost s nimi aplikovat i ve svém následujícím životě.  Na druhé 

straně, jak dodává Badinterová, dnešní postmoderní společnost ženám-matkám 

dává tolik příležitostí k tomu, aby se nemusely řádně o děti starat, že v dnešní 

době nehrozí jakási přehnaná a infantilní péče. Ženy dnes cestují za prací a tím 

omezují dobu kojení a tělesný kontakt s dítětem. Zájmy žen o dítě soupeří s 

jinými zájmy. Dnes více než nadměrná péče hrozí spíš separační frustrace.180  

Z výše zmíněného příliš nevyplývá, že by se dítě (chlapec, neboť děvčatům to 

nikdo nedoporučuje) mělo od matky (nebo mateřské feminní péče poskytované 

otcem) separovat. Tak proč by to měl někdo dělat? Jsou i zajímavější důvody.  

  

2.6.2. Potřeba chlapců separovat se od matky 

Eric Erikson, který se zabýval vývojovou psychologií člověka, tvrdí, že 

„získávání identity (společenské či psychologické) je nanejvýš složitý proces, který 

zahrnuje pozitivní vztah začleňování a negativní vztah odlučování. (…) Už pro 

Freuda byla pro pojem identity klíčem identifikace...“181 
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Problematika mužské identity spočívá podle Poněšického v tom, že se muž 

musí vymanit z ženské identifikace, neboť mužská identita je až sekundární a 

mužství se musí neustále dokazovat a vymezovat se.182 „To dokládají nejenom 

pohádky o Honzovi, o neohrožených princích, o zkrocení pyšné princezny, ale i 

záliba chlapců v dobrodružných knížkách, ve sportovním klání a potyčkách, ve 

kterých si dokazují odvahu a sílu. Typické jsou i obdobné chování a záliby 

dospělých, ať již jsou to silná auta, soutěživost v zaměstnání, snaha ovládnout 

hospodářský a politický svět, tj. i ženskou polovinu, která musí být takto v 

externalizované formě (stejně jako v sobě samém) pod kontrolou.“183  

Ohledně neustálého vymezování se je dobrým příkladem již to, že lidský, a to i 

geneticky mužský, plod se tendenčně vyvíjí k ženskosti, pokud by nezasáhly 

mužské hormony.184 To dokládá i Badinterová, když s odkazem na intrauterní 

vývoj říká, že „mužské embryo od chvíle početí „bojuje´,aby nebylo ženské. Dítě 

mužského pohlaví, narozené z ženy, hýčkané v ženském břiše, je po značnou část 

života odsouzeno k tomu, aby se odlišovalo. Může existovat, jen když se odloučí od 

matky, od své feminity a od postavení pasivního nemluvněte. (…) Dlouho se 

myslelo, že maskulinita je prvopočáteční a přirozený stav. Ve skutečnosti je 

druhotná, těžce nabytá a křehká.“185 

Transpersonální psycholog a výchovný poradce Stephenson vidí jako 

nezbytnost oddělení se chlapce od matky, aby mohl dospět v muže.  „Aby došlo ke 

skutečné vývojové přeměně chlapce v muže, je třeba jej dostat z dosahu péče a 

ochrany jeho matky a obvykle jej také nechat projít nějakou zkouškou nebo 

testem. Zdárné absolvování takového testu, jež vyžaduje, aby chlapec projevil 
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schopnosti a odvahu muže, dodají mladíkovi sebevědomí potřebné k opuštění 

dětství a ke vstupu do světa dospělých mužů.186  

Od chlapců se většinou „očekává, že se budou chovat samostatně, sebevědomě 

a s odbornou kompetencí – a zde jsme opět u společensky zakořeněných 

stereotypů pohlavních rolí. Podle mínění psychoanalytiků jde u chlapců v tomto 

období o to, aby se podruhé – a s konečnou platností po prvním odpoutání od 

symbiotického soužití s matkou v raném dětství – odpoutali od matky a vymanili se 

ze závislosti na rodině.“187 

Psycholožka Gilliganová (žákyně významného psychologa Kohlberga, který 

vytvořil škálu morálního vývoje člověka) vidí chlapeckou separaci od ženy-matky 

jako nutnost k mužské individuaci: „muži a ženy prožívají vztahy odlišně, 

především pokud jde o otázky závislosti. Pro chlapce a muže je separace a 

individuace rozhodujícím způsobem spojena s pohlavní (genderovou) identitou, 

neboť separace od matky je pro vývoj maskulinity nezbytná. U dívek otázka 

feminity či feminní identity nezávisí na získání separace od matky nebo na vývoji 

individuace. Vzhledem k tomu, že maskulinita je definována na základě separace 

a feminita na základě přimknutí, je mužská pohlavní (genderová) identita 

ohrožena intimitou, zatímco ženskou pohlavní (genderovou) identitu zase ohrožuje 

separace. Proto mají muži spíše problémy se vztahy, kdežto ženy mívají problémy 

s individuací.“188 

Zdůrazněním rozdílů mezi pohlavím a pohlavní identitou můžeme vidět v 

prepubertální době, kdy sebou chlapci a dívky vzájemně pohrdají. To je údajně 

výraznější u chlapců, neboť se musí separovat od ženství.189 Z vlastní zkušenosti 

si těchto tendencí pohlavního vymezování se až odporu kolem 11 roku života také 

všímám. Jestli se jedná o opravdový nebo hraný stud či pohrdání při vývoji 
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sekundárních pohlavních znaků, či se jedná o nutné biologické nastavení pro 

zdravý vývoj diferenciace pohlavní identity, ponechám úvaze někomu jinému.  

Je zajímavé, jak velký vliv má na chlapce absence otce v rodině. Janošová 

zjistila, že „u chlapců, kteří vyrůstali bez otce, se (...) častěji – ve srovnání s 

chlapci vyrůstajícími v úplných rodinách - objevuje jak (1) slabší vyhraněnost v 

maskulinních zájmech a obliba činností rodově neutrálních, tak i (2) přehnaně 

maskulinní chování, tzv. kompenzační maskulinita, která zřejmě vyvažuje jejich 

větší nejistotu.“190 Dále se zjistilo, že „absence otce může u některých chlapců 

vést též k pocitům neurčitosti vlastní mužské identity, které se na venek projevují 

například obtížným navazováním blízkých vztahů, nadměrnou závislostí na partě 

vrstevníků, potížemi s mužskými autoritami, nebo snahou vyhýbat se všemu, co by 

mohlo být považováno za projev ženskosti. Tyto vlastnosti často přetrvávají i v 

dospělosti a projevují se též ve vztahu k vlastním dětem, takže se mohou přenést 

do další generace...“191 

Přítomnost otce je tedy nejspíš jednou z podmínek zdravého a sebevědomého 

vývoje chlapce. Protože bez mužského vztahového vzoru vzniká buď 

nevyhraněný či „zženštilý“ typ chlapce nebo hypermaskulinní typ, který jako by 

měl ještě větší tendenci se od všeho ženského separovat, případně zastoupit v 

rodině a ve svém životě maskulinitu, která zde chybí (že by zase rovnovážná 

tendence principu jin a jang?). Dalším úskalím vývoje bez otce může být eroticko-

vztahový problém, a to jak pro chlapce, tak i pro dívky. Když není vzor, jak se 

muž pozitivně chová k ženě nebo jak žena dává lásku, kterou muž přijímá, může 

být v budoucím partnerství na problém zaděláno.  

Každopádně, vývoj chlapce je jiný a „divočejší“, než vývoj dívky. Jungiánský 

psychoterapeut Monick tvrdí, že chlapec se musí „podruhé narodit a v tom 

spočívá mužské zasvěcení. (…) Muž je na světě něčím novým a stát se jím 
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vyžaduje disciplínu, práci a výkon. Mužům jsou vlastní kvality tvrdosti a 

průbojnosti. Mužství se na rozdíl od ženství nikdy nerozvíjí v tichosti. Je agresivní, 

vždy se snaží pronikat za hranice.“192 

Důkazem toho můžou být typické chlapecké uskupení a subkultury. “Bandy, 

gangy, party či skupinky chlapců nejsou ani tak výrazem pudu stádnosti vlastního 

jejich pohlaví jako potřeby skoncovat s ženskou rodinnou kulturou a vytvořit si 

jinou kulturu mužskou. Mladíci postrádající chlapský vzor v otci se sdružují pod 

korouhví někoho jiného, o něco vyspělejšího, o něco silnějšího či o něco 

protřelejšího, jakéhosi staršího bratra, leadera, kterého obdivují, napodobují a 

uznávají jako autoritu.“193 O těchto skupinách se budeme bavit více v kapitole o 

Mužských činnostech a institucích  

Poněšický tyto separační a individuační tendence formuluje do pozitivního 

tvrzení: „Odlišení se od druhého pohlaví podporuje přirozenou tendenci k 

individuaci, má důležitou ´kompasovou funkci´, stává se mocným organizátorem 

vědomého příklonu k nápodobě ženských či mužských vzorů. Jedná se o aktivní 

výběr podnětů a informací, jež posiluje pohlavní identitu, dítě získává větší jasnost 

o mužské a ženské roli, pocit sebejistoty, vyhledává sebepotvrzení, naopak 

stvrzování ženské či mužské role zvenčí podporuje jeho vnitřní připravenost se 

takto vnímat. (Z biologického hlediska je tato diferenciace důležitá v zájmu 

budoucí erotické přitažlivosti, tj. rození potomstva). Psychoterapeutická zkušenost 

ukazuje, že teprve silná vlastní pohlavní identita a sebejistota je podmínkou pro 

eventuální překročení těchto vlastních hranic, pro přijetí toho a porozumění tomu, 

co je v druhém, teprve pak je člověk schopen se zabývat oním starým snem o 

znovunastolení celistvosti.“194  
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Zde nám může prosvítat mužova nepřiznaná, ale bytostná touha splynout a 

oddat se, rozpustit se v lásce a péči. To jistě souvisí s tématem androgynství, 

staronovému ideálu sloučení protikladů. Být si vědom toho, kdo jsem a ctít to, tak 

i poznávat a uznávat ženskost v druhém i v sobě a též jí uctít. Více Richard Rohr 

nebo Elizabeth Badinterová. Ale na druhou stranu, muž se nejprve (a možná 

neustále) musí vymezovat, aby byl mužem (viz boj s přirozenou feminitou), i 

když touží, stejně jako žena, po splynutí ve všeobjímajícím oceánu lásky a přijetí 

(není to prostě jen typicky lidská touha po štěstí, slasti a naplnění?).  

Držme se zatím toho, že pro muže je (bytostně?) neustálá potřeba separace a 

individuace (nebo individualizace?) nutností. „Zdá se, že život se stává pro muže 

nesnesitelným, dokonce zbaveným smyslu, je-li omezena privátní sféra na rodinu, 

kterou chápe coby ohrožení jeho mužskosti, nemůže-li se zároveň svobodně 

rozletět. Ve sportu, v dosažení politického vítězství, v přátelství na život a na smrt 

či dobytí a dosažení lásky ženy se spojí obě tendence: oceánické omámení i pocit 

vlastní síly. Docházíme k závěru, že muž potřebuje obé, spíše vědomě akci, 

svobodu, rozlet, transcendenci a spíše nevědomě mateřské lůno. ...obé dosahuje 

často najednou, (…) položí-li život v náboženské extázi za vyšší věc či ve 

vlasteneckém nadšení za svobodu atd. - je v tom jak mužské hrdinství, tak i totální 

oddání se, vrácení se do původního stavu před narozením do lůna matky – 

Země.“195 

  

2.6.3. Potřeba mužů být s muži 

V závislosti na předchozí podkapitolu můžeme volně navázat na mužskou 

potřebu separace a individuace. Dalo by se hovořit o jakési přirozené mužské 

potřebě emancipace, jak o tom hovoří Josef Petr ve své bakalářské práci Mužská 

emancipace jako proces hledání identity. Ve své práci vidí možnost emancipace 
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mužů jako jednu z odpovědí na krizi mužské identity, která „spočívá v reflexi 

mužské identity a rolí, které by měl muž zastávat v rodině a ve společnosti. Takto 

postavená mužská emancipace nemusí vést nutně k dekonstrukci tradičního pojetí 

maskulinity, ale skrze reflexi může vést k jeho kultivaci a otevřenosti novým 

podnětům. Naproti idealistickým představám některých autorek o příchodu 

„nového muže“, který v sobě skloubí maskulinní i femininní vlastnosti jsem 

postavil realistický ideální typ muže emancipovaného, který se snaží být 

především ucelenou, konzistentní a originální osobností. Takto nastavený model 

mužské emancipace s ´produktem´ emancipovaného muže, může být podle mne 

jednou z možných cest z krize mužské identity.“196 Svůj pohled autor odvíjí od 

mužského hnutí Ligy otevřených mužů, které pořádá besedy o mužských 

tématech, pořádá výlety a kulturní akce.  

V roce 2011 v časopise Reflex pod vedením známého kontroverzního 

psychologa Jiřího X. Doležala vznikla rubrika o mužství. V jednom díle, který je 

uveřejněný na internetu, Doležal vychází, mimo jiné, z příspěvků vedoucích členů 

Ligy otevřených mužů. V příspěvku hovoří psycholog Martin Jára, který tvrdí, že 

se muži potřebují vrátit se k sobě samých a mluvit se sebou o svých mužských 

tématech. Mužská komunikace se obecně vytrácí a institut přátelství zaniká. Muži 

potřebují nejenom ochranitelskou matku, ale také podporujícího otce.197 Muži se 

potřebují navzájem, protože mají něco společného, co se nedá provozovat nebo 

sdílet se ženami. Představme si, jak by asi vypadalo, kdyby muž a žena stáli pro ti 

sobě v zápasnickém ringu nebo na paintballu. A představme si, jak ženy s ochotou 

a nadšením pro věc s muži rozebírají nejnovější nebo nejvýkonnější typy motorů? 

Pravděpodobně se takové ženy najdou, ale jsou jistou výjimkou. Je však možné, 

že „rovnostářské“ tendence a splynutí mužsko-ženských rolí a identit dosáhnou 

takové úrovně, že ženy už nebudou ženami, ale muži v ženských tělech. A 

naopak.  
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Musíme si ale přiznat, že hudba minulosti a stále ještě dneška hraje melodií, 

kdy různé zájmy a tendence se mezi pohlavím liší. „O některých věcech – třeba o 

Bohu, trilobitech nebo pěstních klínech – se se ženami mluvit nedá. A jedním z 

projevů poruch mužské identity v postmoderní době je porucha komunikace a 

interakce s jinými muži. Život v rodině, se ženou, vyžaduje soustavné hledání 

kompromisů a řešení problémů. V rámci vlastní rodiny jsme však všichni postiženi 

těžkou provozní slepotou. Proto jsou konzultace každodenních čistě mužských 

problémů, jež muži (nejen) rodinný život přináší, a oblastí zájmů, kterým ženy 

tradičně nehoví, s jakýmsi publikem stejného pohlaví mimořádně důležité. Mimo 

jiné pomáhají muži zformulovat a upevnit si názor na požadavky, jež na něj 

manželka klade, a jejich legitimitu. Pomáhají mu také najít strategie chování vůči 

ženám, jsou zdrojem sdílené mužské zkušenosti.“198 O typických činnostech a 

vlastnostech pojednáme v příslušné kapitole.  

Petr pomocí obsahové analýzy zápisů z mužských skupin Ligy otevřených 

mužů zjistil, že „muži přicházejí na mužské skupiny především na základě čtyř 

motivačních kategorií, kterými jsou potřeba reflexe mužské identity a mužských 

rolí, potřeba vykonávat tuto reflexi v rámci mužského kolektivu, nedostatek 

mužských vzorů v životě a s tím spojená nejistota ohledně vlastní (především 

otcovské) role, a také potřeba osobního rozvoje. Tyto čtyři motivační kategorie 

jsou důsledkem nejistoty ohledně role muže v současné společnosti, kterou 

nazýváme krizí mužské identity. Z tohoto usuzuji, že mužské skupiny jsou 

fungujícím nástrojem mužské emancipace, protože poskytují mužům prostor pro 

aktivní reflexi a mohou tak být „líhní“ emancipovaných mužů.“199 

Jan Bílý si je jistý tím, že „nejsme prostě zvyklí si přiznávat, že máme s něčím 

problém, že si nevíme rady a že hledáme mužskou pomoc, i když si to možná 

vlastně ani neuvědomujeme. Trvá nám jistou chvíli objevit mužskou solidaritu, 
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pochopit, že nejsme se všemi nezodpovězenými otázkami sami, a spojit se s 

ostatními. Právě proto považuji taková setkání za nesmírně důležitá, nabíjející, 

ukazující další cestu a pomáhající všem zúčastněným.“200 

Terapeut Biddulph na tuto potřebu mužské reflexe a sdílení také upozorňuje a 

nabádá k tvorbě mužských skupinek, stejně jako Liga otevřených mužů. „Muži, 

kteří jsou ochotni se pravidelně scházet a povídat si, v rámci byť jen malé 

skupinky, dokážou si navzájem poskytnout obrovský vhled, velkou dávku odvahy a 

příležitostné nakopnutí do zadnice - tedy všechno podstatné k tomu, abyste zůstal 

otevřený a směřoval k osvobození."201 Tyto podmínky scházení mužů, společné 

aktivity a povídání si o společných palčivých tématech je jistě příznivé pro 

mužskou identitu, vlastní orientaci i pocit zdravého sebevědomí. Muži si jsou 

vskutku v něčem blíže, než ženy, stejně tak jako si jsou profesně, rozhledem a 

kompetencemi blíže instalatéři navzájem, než například instalatéři a porodní 

asistentky. Z jiného pohledu zde může přijít výtka v podobě oprávněného 

argumentu, že muži se můžou navzájem, stejně jako v podstatě jakákoli 

homogenní skupina, podporovat ve svých zájmech a paradigmatech. Tyto 

jednostrannosti, pokud se jim bude holdovat v duchu extrémistického 

fundamentalismu a bez kritického přístupu, mohou tyto skupinky vytvořit a 

podporovat mnoho neporozumění a násilí. Pro inspiraci a přehled v příloze č. 3 

seznam mužských skupinek a hnutí v ČR. 

Nyní se po této odbočce znovu vrátíme k tématu mužské identity. Tentokrát k 

psychologickému pojetí a vývoji mužské identity. Ukážeme si, že teorie vývoje 

pohlavní identity z psychologického hlediska mají relativizující tendence. Posléze 

se podíváme na vývojové psychology, jak vidí utváření této pohlavní identity a 

její specifický dopad na chlapce.  
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2.7. Vývojové teorie tvorby pohlavní identity 

Pohlavní identita, jak jsme si vysvětlili, je jakási vnitřní totožnost a 

přináležitost k určitému pohlaví. Identita v podstatě souvisí s identifikací. O tom, 

jak se určitá pohlavní identita teoreticky utváří, bude obsahem této kapitoly.  

Pojďme si připomenout, že i když je psychosexuální vývoj určován vlastním 

vývojem, učením, výchovou a ovlivňováním, rozhodujícím faktorem diferenciace 

pohlavní identity je biologický faktor.202 Proto musíme brát tyto teorie s 

nadhledem. A jak uvidíme, některé teorie si i navzájem odporují. Na druhou 

stranu je jisté, že tyto teorie obsahují i část pravdy. Podle různých vývojových 

psychologických teorií budeme moci vidět odlišné důrazy na osvojování určitá 

pohlavní identita. První teorie se nazývá teorie utvrzování, druhá imitační teorií, 

třetí identifikační teorií a poslední kognitivní teorií. 

  

2.7.1. Teorie utvrzování 

„Teorie utvrzování hlásá, že pohlavně specifické chování se ustavuje tím, že 

chlapci a děvčata jsou již od nejútlejšího dětství utvrzováni v takových způsobech 

chování, které společnost považuje za přiměřené jejich pohlaví. Dostává se jim 

pochvaly, souhlasu, uznání nebo odměny. Projevují-li se naopak způsobem 

nepřiměřeným, způsobem, který je připisován opačnému pohlaví, je takové 

chování v lepším případě ignorováno, v horším (a častějším) případě si vyslouží 

nesouhlas, kritiku, upření privilegií, odepření lásky nebo jiné negativní sankce – 

zkrátka trest v různých podobách.“203 

Teze teorie utvrzování se zakládá na tom, že: 
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1.        „Od chlapců a dívek se již v dětství očekává rozdílné chování. „Správný 

kluk“ nepláče, brání se a snaží se prosazovat svá práva..., 

2.        Rodiče a další blízké osoby se chovají jinak k chlapcům a jinak k 

děvčatům. Chlapci jsou pobízeni ke skrývání slabosti, chce se po nich, aby byli 

tvrdí k sobě i k jiným, aby se bránili a prosazovali svou vůli..., 

3.        Na chlapce i dívky působí v příslušném směru rozdílné chování blízkých 

osob. Chlapci se učí vystupovat jako chlapci...“ a podobně.204 

Průzkumy přinášejí doklady, že toto platí jen částečně. Rodiče děti různě 

oblékají a kupují jim jiné hračky, knížky (chlapci např. dobrodružné). Rodiče také 

více chlapce orientují na výkon a soutěživost. Synové také bývají více trestáni a 

rodiče různě reagují na syny a dívky. Chlapci méně prosí své rodiče o pomoc a 

podporu. Na druhou stranu, neexistuje příčinná souvislost mezi vlivem těchto jevů 

a pohlavní identitou získanou během psychosexuálního vývoje. Pozorování by 

muselo probíhat delší dobu v přirozeném prostředí. Navíc mnoho průzkumů 

potvrzuje, že rodiče zacházejí s dětmi obojího pohlaví podobně.205 

  

2.7.2. Imitační teorie 

„Imitační teorie vývoje pohlavních rozdílů tvrdí, že chlapci a dívky získávají 

chování typické pro své pohlaví tím, že pozorují vzory téhož pohlaví a jejich 

pohlavně typické chování napodobují a přejímají. (…) záleží na tom, nakolik je 

modelové chování úspěšné, setkává-li se s uznáním, nebo kritikou, je-li 

odměňováno, nebo trestáno. Napodobuje se především úspěšné chování vzorů.“206 
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Teze teorie napodobování tvrdí, že chlapci napodobují otce a jiné muže. 

Děvčata zase napodobují matky a jiné ženské vzory. Tezi komplikuje fakt, že o 

chlapce i holčičky se podstatně častěji starají ženy, a to jak doma, tak i ve školství. 

Je proto nutno říci, že děti přebírají své vzory u obou rodičů. Proto tato teze se dá 

potvrdit jen zase částečně.207 

 

2.7.3. Identifikační teorie 

„Identifikační teorie vývoje pohlavních rozdílů tvrdí, že pro ustavení pohlavně 

specifických způsobů chování mají ústřední význam takzvané primární vztahy. (…) 

Vznikající pocit totožnosti pak vede děti k tomu, aby od rodičů (dívka od matky, 

chlapec od otce) rozsáhle přejímaly vnitřní postoje a hodnocení i schémata 

chování vůči světu. ...identifikační procesy probíhají spíše a snáze, jestliže má dítě 

k identifikační osobě sympatii a náklonnost. Tím lépe, má-li identifikační objekt 

nadto přitažlivé a oceňované atributy.“208 Zatím neexistují vědecké důkazy pro 

to, že by zde byla nutnost podobnosti mezi otci a syny a mezi matkami a 

dcerami.209 

  

2.7.4. Kognitivní teorie 

Kognitivní teorie amerického vývojového psychologa Kohlberga navazuje na 

Piagetovu teorii kognitivního vývoje. Zhruba od tří let života dítě chápe, ke 

kterému pohlaví náleží, ale zatím si není jisto, zda tato příslušnost je trvalá a 

neměnná. Kolem čtvrtého roku dojde k upevnění pohlavní identity a už ví, že z 

chlapců se stávají muži a z dívek ženy. Až mezi šestým a osmým rokem života se 

pro děti podle Kohlberga stává pohlaví nezměnitelným a vlastním.  
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Kognitivní teorie dává důraz na to, že „zde působí úsilí o ´kognitivní 

konzistenci´,tj. o duševně rozumovou shodu se sebou samým. Tato snaha prý vede 

dítě k tomu, aby si přednostně opatřovalo informace odpovídající jeho upevňující 

se pohlavní identitě. Těm prý přikládá větší důležitost, zatímco informacím 

týkajícím se opačného pohlaví víceméně nevěnuje pozornost. Aktivity, které 

souznějí s pohlavím dítěte, prý dítě takřka automaticky oceňuje výše než aktivity 

opačného pohlaví.“210 

Kromě působení rodiny, hlavních identifikačních vzorů a vlastního zpracování 

přináležitosti k mužskému pohlaví spolupůsobí i další psychosociální vlivy, jako 

je rozdílné zacházení s chlapci v mateřských školách211, šablonovité zobrazování 

chlapců v knížkách pro děti a v učebnicích212 nebo působení televize a reklamy na 

utváření pohlavních a profesních rolí.213 

Je tedy jasné, že pohlavní identita je z velké míry konstruovaná sociálním a 

kulturním prostředím. A to je nezanedbatelný vliv. Pokud je ale pohlavní jádrová 

identita založena na psycho-biologické přirozenosti pohlaví a „stát se mužem“ je 

úkolem a výzvou každého chlapce (pokud je to jeho osobní a skupinový cíl), je 

nutné se podívat na rozhodná období, ve kterých se uplatňují iniciační mužské 

rituály. Další kapitola pojednává o důležitém období, kdy se chlapci mají 

identifikovat s dospělými muži. Jedná se o vývojové období puberty a 

adolescence – o období separace, rebelie, hledání vlastní identity a ideálů.  
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2.8. Zásadní období pro získávání dospělé mužské identity  

Jak jsme si již dosud výrazně nastínili, rozdíly mezi chlapci a dívkami existují 

zřejmě i mimo rámec biologických vrozeností v podobě somatotypu. Dokonce jde 

i biologická podstata dál a ovlivňuje nás jako celostní bytost – utváří nás na 

fyziologické, psychologické i sociální úrovni. To vše utváří naši pohlavní identitu, 

která se posiluje a upevňuje poznáním a zkušeností v životě jednotlivce. Dalším 

důkazem specifičnosti mužské identity může být ontogenetický vývoj v období 

puberty a adolescence, která je v mnoha kulturách příznačná pro zasvěcení do 

dospělého mužství skrze iniciační rituály.  

V dnešní době se nacházíme v krizi pohlavních identit (v této práci konkrétně 

pojednáváme o krizi mužské identity). Je potřeba s mladými hochy pracova t a 

přivádět je k podstatě mužství. Terapeut a propagátor iniciačních mužských 

rituálů Stephenson, který pracuje ve výchovném ústavu pro mladistvé delikventy 

v USA, ze své zkušenosti tvrdí, že „chlapce je třeba podporovat v přijetí výzvy k 

dobrodružství a přivést je k porozumění tomu, jaká je cena případného odmítnutí. 

Mladíci, kteří se vydělují ze společnosti, se izolují od svého okolí tím, že odmítají 

dospět. Ti se pak často a opakovaně stávají oběťmi mezilidských vztahů ve 

společnosti. Jakmile si zvyknou odmítat výzvy k dobrodružství, často se začnou 

vzdávat samostatnosti ve prospěch někoho, kdo za ně rozhoduje. Domnívají se, že 

jsou společnosti vydáni na milost a nemilost, a to často vede k pocitu jakéhosi 

nároku, nezaslouženého pocitu, že jim svět něco dluží. Když se tento přístup 

hluboce zahnízdí v mysli, stane se z něj vzorec chování opakující se po celý 

život.“214  

Dnes mladá generace je tzv. zlatou mládeží, která neprožila dobu totality a 

nesvobody. Vše jim je jaksi nezaslouženě dáno. Žijí ve svobodné společnosti, 

která mladé hochy neučí odpovědnosti, strachu nebo respektu, ale naopak volnosti 

bez respektování hodnot a autorit. To je jistě pro společnost i pro osobní vývoj 
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velice ohrožující.  Žijeme v době, kdy se prakticky za jedinou generaci výrazně 

změnily zdroje vlivu na děti.  

Stephenson upozorňuje na údaje zveřejněné Keith Jackson z Jednotky na 

potlačování činnosti gangů v San Diegu na téma, co nejvíce děti ovlivňuje. V roce 

1963 byla na 1. místě rodina, na 2. církev, na 3. škola, poté vrstevníci a na 

posledním televize a média. V roce 1993 se pořadí téměř celé obrátilo! 1. Televize 

a média, 2. vrstevníci, 3. škola, 4. rodina a na 5. místě církev. (srov. Stephenson, 

171) Vliv tedy určuje to, co nemá „zkušenost“ a co není „zavazující“. Dnes už 

nevychovává rodina, sousedé, církev nebo škola, ale televize, počítače a nezralí 

vrstevníci. O potřebě iniciačních rituálů a zkušených „starších“ (zasvěcovatelů, 

vedoucích nebo mentorů) pojednáme v kapitole o iniciačních mužských rituálech. 

Ale nyní se podíváme na dvě období důležitá z pohledu osvojování a potvrzování 

mužské identity. Pro doplnění nabízím tabulku v příloze č. 1 ohledně  vývojových 

rodových úkolů vycházejících právě z puberty a adolescence. 

  

2.8.1. Puberta a proměna dítěte 

Co to vlastně puberta je? Jak je toto období ve vývoji člověka specifické? A jak 

souvisí s identitou? „Podle E. Eriksona (1964) je dospívání charakteristické 

hledáním vlastní identity, bojem s nejistotou a pochybnostmi o sobě samém, o své 

pozici ve společnosti atd.“215  Puberta je jak biologický, tak i socio-kulturní 

mezník. Dochází k tělesným změnám, ale také v tomto období člověk ukončuje 

základní školu a volí se povolání formou studia nebo zaměstnání. Období je 

charakteristické ztrátou starých jistot a potřebou nové stabilizace.  „Úkolem 

puberty je změna vlastní identity, která by byla potvrzena dosažením nové, 

přijatelné pozice.“216  
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V Pubescenci u chlapců a dívek dochází tedy k mnohým fyzickým, 

psychickým a sociálním změnám. Fyziologicky u chlapců dochází k 

metamorfóze: rozšiřují se ramena a prodlužují se končetiny; zvětšují se svaly, 

dochází k mutaci hlasu, k ochlupení, k růstu a zrání pohlavních orgánů; chlapec 

zažije první poluci. V myšlení se nově tvoří formální logické operace, což 

umožňuje formálně (abstraktně) myslet bez obsahu. Pubescent se snaží realitu 

konfrontovat s ideály a kriticky smýšlí o smyslu hodnot. Otevírá se cesta k 

tvořivým nápadům a proniká k hloubce pojmů.217 Jedná se o proces 

osamostatňování. Pubescent se nachází v další vlně odpoutávání od získaného, 

naučeného a závislého a snaží se proniknout novým způsobem do nových věcí. Je 

to v podstatě vývojový úkol. Vágnerová tvrdí, že vývojovým úkolem (potřebou) 

pubescenta je odpoutání se od rodiny, deidentifikace s rodiči, experiment s vlastní 

emancipací a novými rolemi.218 

Pubescent prochází hormonální bouří, kdy je tyto enormně prožívané emoce 

nucen buď potlačovat, nebo je projevovat. Typická je pubescentova podrážděnost, 

labilita nálad a záporné emoce: „rozmrzelost, nepokoj, neklid, horečná aktivita, 

pak zase apatie hraničící s depresí.“ Vlastním emocím nerozumí. Vysvětlení se 

snaží najít v reakcích a chování jeho okolí. Je tedy zmaten sám sebou i okolím, 

což může vést k výbuchu emocí a k násilí. Úkolem pubescenta je celkově sám 

sebe přijmout. Tedy vzhledově, povahově i dovednostně.219 Není divu, že 

přechodové rituály pro muže byly stanoveny pro tuto věkovou kategorii. Prožít 

silné a různorodé emoce, vyznat se ve svém zmatku a zdánlivém zmatku světa a k 

tomu přijmout sám sebe je úkol na samotného chlapce příliš veliký. K tomu 

pubescentovi v primitivních a starodávných kulturách napomáhaly rituály a 

zasvěcovatelé (či mentoři a průvodci). Mladý je najednou ztracen a neví, co se 

sebou, s druhými a co se světem počít. Čemu má věřit a za čím jít? Hlavně dnes, 

když tradice, zvyky i hodnoty nejsou stabilní jistinou ani důvěryhodnou 
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„alternativou“. Mladí ve svých partách a v subkulturách věří vlastním ideálům 

nebo vlastním „pravdám“, neboť něčemu věřit potřebují. Ale mainstreemovým 

hodnotám a dospělým věřit nechtějí nebo pro zklamání z reality věřit nemůžou. 

Vágnerová vidí, že nejistota je pro toto období příznačná: „S celkovou nejistotou, 

podmíněnou komplexem změn, ke kterým v tomto období dochází, i s emoční 

nevyrovnaností pubescentů souvisí výkyvy v sebehodnocení, které je součást í 

identity.“220 „Radikalismus pubescenta je mimo jiné obranou proti nejasnosti a 

mnohoznačnosti, tj. proti nejistotě.“221 Totiž „sebeúcta dospívajícího je velmi 

labilní a zranitelná.“222 

Typickým rysem je vztahovačnost a zkoumání sebe sama. Závislost na rodičích 

klesá a nastává osamostatnění. Převládá kritika, vzpoura a útok proti autoritám. 

Vysokou hodnotou se stává svoboda a věrné kamarádství.223 Zde jsou jasné 

náznaky po touze být samostatní a silní jako dospělí. Toto období po tom silně 

volá a vše nasvědčuje tomu, že dospělost je ideálem. Je důležité toto období 

nepromarnit pouhými zákazy, striktním nařizováním a potlačováním těchto 

přirozených tendencí. Neboť následující období adolescence je zase typické tím, 

že mladiství jaksi po společenské dospělosti přestávají toužit a již více to není 

ideál. Proto je důležité pubescenty pro dospělost nadchnout, doprovázet je k ní a 

zasvětit je do ní. „Teprve v pubertě projeví jedinec nějaké vlastní úsilí ve snaze o 

hlubší sebepoznání a v souvislosti s tím se snaží ovlivnit podstatné znaky své nové 

identity.“224 Jinak „v této fázi nabývá na důležitosti fantazijní představa sebe 

sama, určitý ideál identity, který si pubescent, schopný úvahy o neexistujících 

možnostech postupně vytváří...“225 „Ideál identity (…) obsahuje i výkonové 

charakteristiky. Dospívající jedinec potřebuje projevit a potvrdit svoje 
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kompetence v nejrůznějších oblastech.“226 Dále je důležité si uvědomit, že „v 

dospívání se obecně zvyšuje význam a vliv vrstevnické skupiny. (…) Role, kterou 

dospívající získá ve vrstevnické skupině má pro jeho identitu velký význam.“227 To 

může být, jak uvidíme, velice nebezpečné (subkultury, vandalismus, 

experimentování s drogami nebo trestná činnost).  

Chlapci v tomto období holdují dobrodružství, bojovým a vojenským hrám. 

Baví je technické stavebnice, rvavé sporty a soutěže. Milují tajemství a hry na 

tajemství. „Přitahuje je šero, jeskyně, táborák, romantika, skupinové symboly, 

kterým rozumí jen zasvěcení.“228 Pokud je tomu tak, přechodové iniciační rituály 

tuto potřebu jistě nasytí. Tyto rituály jako by vycházeli z této potřeby mladých a 

uskutečnili jim na hluboké a magické úrovni prožít (odžít) si to, k čemu je to 

nejvíce táhne. A to tak, že jejich dětinskost bez závazků a s nízkou odpovědností 

mladého hocha zasvětí a hlubokým prožitkem nevratně zakotví ve sféře 

dospělých. Jistě že se mladý hoch nestane hned dospělým přechodovým rituálem, 

a to ani díky přípravám a „výcviku“, ale několik takovýchto rituálů, například tři 

přechodové rituály oddělené dvěma léty, mohou mladého hocha připravit na 

mužskou dospělost lépe, než cokoli jiného.  

Antropolog Van Gennep, který se zabývá přechodovými rituály, upozorňuje na 

to, že fyziologická puberta (fyzická zralost) a společenská dospělost (společenská 

zralost) nebo dospívání jsou dvě podstatně odlišné věci málokdy se shodující. 

Navíc, v některých společnostech sociální dospělost předcházela dospělost 

fyziologickou (starověký Řím), avšak ve většině dnešních společností je tomu na 

opak.229 Je tedy důležité provázet a „zasvěcovat“ mladé do této sociální 

dospělosti, která v naší kultuře je nedostatečně vymezená a řízená.  
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2.8.2. Adolescence a vývojový úkol vytvoření identity 

Na počátku tohoto období adolescent ukončuje základní povinnou docházku a 

na jeho konci dovršuje profesní přípravu. V tomto období se dále vytváří identita 

jedince. Mladiství v období adolescenci především preferují intenzivní prožitky, 

usilují o absolutní řešení a mají potřebu neodkladného uspokojení své tužby nebo 

cíle.230 „Fáze adolescence má zcela zjevně charakter přechodného období a to 

spíše z psychosociálního než z biologického hlediska.“231 

Adolescence je tedy přechodové období mezi dětstvím a dospělostí, které je 

charakteristické snad pouze pro západní moderní a postmoderní společnost. 

„Přechodné období přípravy na dospělost vzniklo z nutnosti. Role dospělého je 

nyní mnohem náročnější, než byla kdysi v historii. Navíc neposkytuje tak velkou 

prestiž a ani zcela jednoznačnou identitu. V primitivních společnostech je přechod 

k dospělosti zjednodušen, protože je ritualizován. Doba rituálu přesně určí, odkdy 

je jedinec považován za dospělého a jakou bude mít nyní roli, stejně tak i status. 

Identita dospělého je jasně vymezena. Přechodné období zde neexistuje, protože 

není potřebné.“232 

Naše kultura nám neumožňuje jasný a „sebevědomý“ přechod z dětství do 

dospělosti. Přechod je neurčitý, zmatený a výsledná dospělost je jen těžko, z 

pohledu identity, uchopitelná.  „Cesta od dětství k dospělosti je v naší kultuře 

dlouhá. Jsou na ní vyznačené mezníky... (jako) volba povolání, maturita, první 

výdělek, plnoletost, první menstruace, první soulož atd., žádný z nich však není 

předělem, který by znamenal konec jedné a nástup nové životní etapy. Přesněji 

řečeno: dojde-li u některého mladého člověka k rozhodující události, jež radikálně 

změní jeho celé cítění, myšlení a způsob života, je to jeho osobní záležitost, která 
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pravděpodobně ujde pozornosti okolí, které si možná nevšimnou ani jeho přátelé a 

spolupracovníci, s výjimkou těch nejbližších.“233 

Adolescence je v naší společnosti pojímána jako přípravné obdob í na 

zaměstnání, kdy se učíme znalosti a dovednosti. Toto období vytváří určité 

intrapersonální a interpersonální napětí. Do života přináší nejistotu a zmatenost. 

Adolescent totiž neví přesně, zda je ještě dítětem, kterým být nechce, nebo 

dospělým, kterým ještě pro společnost není. (srov. Vágnerová, 296) Jak jsem již 

předeslal v kapitole o pubescenci, adolescenti sice touží dospět, být samostatní a 

respektovaní, ale již ne po vzoru nynějších dospělých. Už nevidí v dospělosti naší 

současné společnosti ideál, ale jakousi hrozbu. Mladí, podle Říčana, touží po 

odkladu, neboť neví, jak se stát dospělým a zároveň se dospělým podle 

„dospělého“ vzoru stát nechtějí. V této schizofrenii se hledá prozatímní způsob 

života. Reálně však jde o čas zrání, učení se, přizpůsobování se. To je pro naši 

společnost typické. V jiné než v „západní“ kultuře období adolescence jako 

mezistav neexistuje! Erikson mluví o stavu tzv. adolescentního moratoria, což je 

jakési provizorní období. (srov. Říčan, 223) Adolescenti tudíž nejsou „ani ryba, 

ani rak“. Naše společnost toto období nejenom vytvořila, ale pravděpodobně si ho 

i váží. Neboť je to prostor na složitou a zdlouhavou přípravu na povolání. Musíme 

se ale smířit i s tím, že tato dlouhá příprava má i své negativa.  

„Adolescent se má vyznat sám v sobě a najít své místo ve světě, ověřit si, co 

dokáže a co vydrží, sám sebe najít v nějakém přesvědčení a životním programu. 

Má dokončit přípravu ke společenskému uplatnění v práci nebo udělat důležitá 

rozhodnutí v tomto směru... (Období adolescence) bývá spojeno s vážnými 

osobními krizemi, kotrmelci a vylomeninami...“ 234 Jak ale dnešní adolescent může 

nalézt „místo ve světě“? V dnešní době, kdy nás jedno zaměstnání nebude živit do 

konce života? V době, která se mění každým dnem a přináší neustále něco 
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nového, na co je potřeba se adaptovat? Kde má být to místo člověka, pokud nemá 

vlastní cíl, víru nebo jiný pevně ukotvený ideál či sen, za kterým chce jít a pro 

který chce žít?  

Dnešní postmoderní, sekularizovaná a individualizovaná západní společnost je 

jak přesýpající se písek, na kterém je těžké cokoli stavět tak, aby to překonalo 

pohyby písečné půdy nebo písečných bouří. Dnes se také říkává: „Hlavně si 

udělej nějakou školu.“ Ano, škola, praxí nabyté zkušenosti a získaný post jsou 

důležité. O něčem vypovídají, minimálně o nějaké cílevědomosti, houževnatosti a 

trpělivosti. Na prvotní zaměření se, dle mého, čím dál tím méně nahlíží jako na 

fatální. A co se týká krizí, v tomto období jistě mnoho krizí přichází. Totiž toto 

období, stejně jako puberta, s sebou přináší pokračující změny a dokončení změn 

započatých. Není lehké se s nimi vyrovnat a dokonce i někteří mladí mají blíže k 

sebevraždě, nežli bychom si chtěli přiznat. Ale mladí si potřebují dokázat, že už 

někým jsou, že něco dokážou, a že nám to všem předvedou. A pokud o to 

nestojíme, najdou si někoho, kdo o to stojí. A to už může být horší. Proč tedy 

přirozené ambice nevyužít pro kvalitní a hluboký duševní přerod? Proč mladým 

neposkytnout nějaký zdravý opěrný bod, který jim vždy ukáže, kdo jsou a kým 

mají být? Dnes, více než jindy, je toho jistě zapotřebí.  

K vlastní identitě v období adolescence přispívá fyzická zdatnost jako základ 

soběstačnosti a nezávislosti. Na tvorbu identity přispívá nápodoba přijatelných 

vzorů a kontext rodinného příběhu. U chlapců zvlášť ji stvrzují nabyté 

kompetence, výkon, sociální pozice nabytá spíš soupeřením a dominancí.235 

Adolescenti velice rádi přijímají svobodu, ale ne tolik zodpovědnost. Dnes mladí 

nemají velký zájem stát se dospělým. Raději toto dosažení sami oddalují. Vzniká 

tzv. adolescentní moratorium, kdy adolescenti svůj přerod do dospělosti odkládají 
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a dochází ke zmatení identity nebo odmítání nové identity a nových 

společenských rolí.236 

S rozvojem abstraktního myšlení se adolescenti nově vztahují k náboženství a  

k existenciálním otázkám, jako je hledání smyslu života, absolutních morálních 

hodnot nebo přesah vlastního života. Adolescenti hledají ideály a hodnoty a to 

může mladé lidi vést i do různých náboženských sekt.237 Veliká touha adolescenta 

tedy spočívá ve vztahování se k transcendentním hodnotám a skutečnostem.  

„Spirituální identita je pro některé adolescenty základem celé životní orientace, 

dokonce jádrem osobnosti. (…) Potřeba vztahu k něčemu, co člověka přesahuje, 

co ho svým tajemstvím fascinuje a děsí, čemu se může svobodně a radostně totálně 

odevzdat, je podle C. G. Junga bytostně lidská...“238 Lidé již od pradávna mají 

tendence k prožitkům posvátna, touhu po vrcholných prožitcích a „jediné a 

absolutní pravdě“.239 Adolescenti tedy neztratili zájem o duchovno, posvátno a 

mystiku, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Vskutku, sami si tvoří vlastní 

rituály, symboly a víru. Příkladem mohou být různé druhy pozdravů, typického 

subkulturního oblečení, znaků příslušnosti, vzývaných idolů (hudebníků, 

bojovníků, vůdců) nebo „posvátných“ názorů. Stačí se jen podívat na různé 

vrstevnické party. Proto můžou být právě iniciační mužské rituály adolescenty 

přijímány.  

Adolescenta v tomto období nejvíce zajímá smysl života, životní pravda, 

zkušenosti všeho druhu a vlastní respekt.240 Psycholog a výchovný poradce 

Stephenson dosvědčuje, že „dospívajícím, kterým nedává svět žádný smysl, ani 
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když jde všechno dobře, mate neschopnost jejich otců najít smysl a tajemství 

života a probouzí v nich chuť nikdy nedospět.“241  

Adolescent se také zajímá o pohyb a sport, specificky o různé umění.242 Podle 

vlastních zkušeností se jedná o typickou hudbu dané subkultury, sprejování 

graffiti nebo skládání hip-hopových textů. Adolescent se chce předvádět a ukázat 

se jako „někdo“. Už nechce být dítě, ale obdivovaným a respektovaným 

člověkem, který chce být rovný ostatním. Což se mu v naší společnosti zákonitě 

nedostává. Tato hluboká propast mezi mladistvými a dospělými, kteří na 

adolescenty pohlížejí a jednají s nimi spatra, ničemu dobrému nenasvědčuje. Poté 

se zhrzení a nepochopení adolescenti ubírají mezi vrstevníky, kteří je „berou“, a 

společně se iniciují v adrenalinových, rizikových a protizákonných aktivitách. O 

tom ze své profesionální zkušenosti ví své Bret Stephenson (kapitola o iniciačních 

rituálech). 

Mladistvý se tendenčně pohybuje v tzv. absolutní morálce, který svět, lidi a 

věci posuzuje pouze z kategorického hlediska dobra a zla. Nic mezi tím 

neexistuje. Chápou, že názory a dobré a špatné se liší, ale vycházejí ze svého 

pojetí správného, podle kterého posuzují vše ostatní. Je to ideální posuzování a 

odsuzování. „Podle absolutních norem, podle nichž sám nedovede žít, soudí 

adolescent přísně společnost, především rodiče, samozřejmě i učitele a lékaře, o 

farářích nemluvě – a nezastaví se před žádnou autoritou. (…) Když adolescent 

pozná neuskutečnitelnost svých absolutních ideálů, může se – podle zákona ´vše 

nebo nic´, typického pro adolescentní mentalitu – zlomit a hledat opačnou cestu v 

bezohledném egoismu.“243  

Dnes je také jistě těžší se orientovat a hlavně věřit v konkrétní „dobro“, neboť 

zjednodušeně každý věří, čemu chce. Už to není jediný Bůh, stát, ideologie nebo 
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nějaký druh morálky. Sice jsme k hlavním zásadám většinou vedeni (nezabiješ, 

nepokradeš; slušnost, respekt atd.), ale praxe vypadá poněkud jinak. Na druhou 

stranu, je zde naděje. „Adolescent – ale vlastně už předškolní dítě – potřebuje být 

v kontaktu s někým, pro koho jsou mravní otázky živé, kdo se jimi zaměstnává a 

někdy i trápí, pro koho je dobro a zlo důležitým životním tématem.“244  

Adolescence je obdobím hledání a budování identity, hledání vlastního „Já“ a 

autenticity. Je vrcholem zápasu o identitu. Citlivým zápasem o sebe samého mezi 

sebou a okolím. „Mít identitu znamená znát odpověď na otázku, kdo jsem, znát 

sám sebe, rozumět svým citům, vědět, kam patřím, kam směřuji, čemu doopravdy 

věřím, v čem je smysl mého života. Znamená to jistotu sebou samým, 

zodpovědnost za své činy, realistické sebevědomí, znalost svých možností a mezí. 

Znamená to být pevně zakotven v tradici a podílet se aktivně na tvorbě 

budoucnosti, osobní i společenské. Znamená to vědět o své jedinečnosti, znát své 

nezaměnitelné místo, svou nenahraditelnost – a to všechno nejen intelektem, nýbrž 

celou hloubkou své bytosti.“245  

A takové hluboké, prožívané a tradované činnost a hodnoty, kterým by se mohl 

adolescent učit, naše společnost příliš nenabízí. Dobrodružství, adrenalin, hloubku 

a „smysluplnou“ aktivitu si někdy mladí musejí hledat sami. Někdy ve 

výtržnostech a drogách, jindy v počítačových hrách nebo v sexuálním 

experimentování. Vzhledem k mužské identitě „u muže mluvíme o mužnosti – to 

je jednoznačně kladná vlastnost, která je pro muže žádoucí: být mužný znamená 

být dobrým mužem, být plně mužem, a jistota vlastní mužnosti je skoro totožná se 

sexuální identitou.“246  

Chlapcova identita je také utvářena a upevňována výkonem nebo aktivitou 

(srov. Např. s Grayem) „Sebepoznání bývá spojeno s jednáním. Jen výjimečně se 
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snažím prostě poznat sám sebe, ať jsem jaký jsem. Obyčejně se zároveň snažím 

nějaký být. Snažím se např. být mužný, proto třeba podnikám eroticko-sexuální 

akce, pěstuju kulturistiku, boxuju, lezu po horách, skáču do vody z 

patnáctimetrové výšky, zkouším alkohol a drogy, experimentuj s hranicemi 

zákona.“247 Důležité je tedy pro toto období experimentování, a to s čímkoli.248 

Říčan ve své knize Cesta životem cituje Příhodu, který popisuje feudální 

přechodový rituál. „V době rozkvětu feudalismu byl rytířův syn do patnácti let 

´dítětem´. Při iniciační slavnosti byl posvěcen meč, který mu byl zavěšen na sedlo, 

ale kterým se ještě nesměl opásat. Od této chvíle se stal panošem (pážetem). 

Adolescence se zakončovala v 21. roce, v němž rytíř dosáhl plnoletosti. Při 

slavnosti v den letního slunovratu (o svatodušních svátcích) byl rytíř oděný v 

bílém rouchu starými rytíři opásán vysvěceným mečem. Tu teprve obdržel přilbu, 

štít a kopí. Panoši mu připnuli ostruhy. Král jej udeřil na rameno třikrát mečem, 

aby mu připomněl rytířské ctnosti … Slavnost byla zakončena turnajem.“249  

Tato typicky mužská iniciace je plná významných symbolů, jako je 

nedosažitelný posvěcený meč, slunovrat, roucho, ctnosti a požehnání krále. 

Chlapec se stává panošem a ocitá se v neutrální zóně nebo liminárním období 

přechodu, kdy čeká a připravuje se na očekávané rituální prohlášení za rytíře. 

Kolem celé události je velký rozruch a nový rytíř si tento den a dny předtím jistě 

hluboce zažije a zvnitřní. Rytíř bude součástí jeho identity.  

Pokud se odvrátíme od minulosti naší kultury, můžeme se podívat na důvody 

náročné a bolestné iniciace chlapců v tradičních „primitivních“ kulturách.  

„Bolestivost některých rituálů dospělosti u přírodních národů není samoúčelnou 

krutostí. Mladý člověk, který jimi prochází, prokazuje svou dospělost tím, že je 

schopen něco vydržet. Kromě toho zkušenost bolesti a vůbec vážného utrpení (také 
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ohrožení) má (…) značný význam pro to, co nazýváme růstem nebo zralostí 

osobnosti... Člověk, který mnoho trpěl a pozitivně se s tím vyrovnal, bývá 

moudřejší, tolerantnější a dovede se ze života radovat více než ten, koho život – a 

dnešní doba se svými analgetiky a nejrozmanitějším komfortem to usnadňuje - 

prostě řečeno rozmazlil.“250 

Říčan poukazuje na rituální chování v dnešní společnosti, avšak mimo běžný 

život nebo společenství. Příklad našel ze života hokejistů, který byl uveřejněn v 

Mladém světě: „Rituál se jmenoval ´pasování na pana hokejistu´. Kandidát byl 

nahý položen na masážní stůl, každý přítomný ho pořádně plácl po hýždích a pak 

mu potřásl rukou. Nakonec ´přistoupil trenér, který sundal řemen a s patřičným 

výchovným komentářem mě s ním několikrát přetáhl.“251 

V podstatě jsme si ukázali, že podmínky zdravého vývoje chlapců, který by 

naslouchal přirozenému nastavení a pohlavní identitě, můžeme rozvíjet a 

utvrzovat iniciačními mužskými rituály. Ty se pro účel zasvěcování do dospělosti 

používaly a používají téměř všude. Než se ale dostaneme k tématu iniciačních 

rituálů, musíme se podívat, co že to to typické nebo ideální „mužství“ je. Že muž 

má „mít“ a respektovat svoji pohlavní identitu je jedna věc. Ale jaký „obsah“ má 

mít tato identita pěstována je druhá věc. Na to se nyní půjdeme společně podívat.  
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3. Tradiční mužství a alternativy 

V této kapitole se podíváme na různá pojetí „mužnosti“ neboli maskulinity. Po 

předchozím utvrzení, že mužská identita je pro muže důležitá a pro zdravý vývoj 

pravděpodobně podstatná, se můžeme podívat, co že to ta mužská identita může 

obsahovat. Maskulinita není jenom jedna, druhů je více. Možná je jen jedna 

„pravá“, možná jsou „pravé“ všechny, neboť vycházejí z nezpochybnitelného 

přirozeného základu každého muže. A také možná je přirozená „mužskost“ 

zadupána vnějšími tlaky, které maskulinitě nepřejí. Otázek je mnoho, ale 

odpovědí málo. Půjdeme se tedy podívat alespoň na některé z nich.  

Stephenson tvrdí, že „koncept mužství se v naší kultuře v průběhu času 

dramaticky proměnil. Protože je s každou další generací stále méně jasné, co 

vlastně je to zdravé dospělé mužství, stále hůř a hůř docházíme ke shodě v tom, co 

se od chlapců, když dospějí, očekává.“252 

V dnešní době je těžké najít kvalitní prototypy mužského ideálu. „Například 

filmový svět nabízel vždycky dostatek hrdinů, s nimiž bylo možno se identifikovat. 

Typickými filmovými hrdiny čtyřicátých let byli Humphrey Bogart, John Wayne, 

Cary Grant a Clark Gable. Byli silní a tvrdí, ale nemuseli to nutně být ti největší a 

nejhorší syčáci v okolí. Často představovali docela obyčejné muže, jejich 

ztělesnění ideálního mužství vycházelo z jejich sebejistoty, z hodnot, které 

uznávali, a z jejich rozhodnosti. (…) Současný model hrdiny se zdaleka vymyká 

běžnému životu, pro naplňování svých záměrů často využívá technologické 

vynálezy (…) a většinou se neobejde bez těžkého zbrojního arzenálu. Tento nový 

typ hrdiny je pro obyčejného kluka (…) nedosažitelným předobrazem.“ 253  

Chlapec tedy vidí nereálného hrdinu, kterým se nikdy nemůže stát. Jedná se o 

neskutečný objekt identifikace, který může chlapce vést k frustraci z ohromného 
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rozdílu a nedosažitelnosti nebo k přepínání svých možností, které mohou skončit 

katastrofou (třeba násilím nebo trestnou činností).  Poněšický též věří, že integrace 

ženského principu je pro muže možná nebo vhodná až po upevnění vlastní 

identity.254 Muž po ženské stránce podvědomě a nepřiznané touží. Jeho ženská 

stránka, anima, je důkazem existencí mnoha umělců a filosofů v „hledání 

absolutní krásy či hlubšího smyslu ve všem“.255 

„Milan Machovec vysvětluje vznik patriarchátu tím, že muž – lovec se 

automaticky snažil o vylepšování svých loveckých i bojových nástrojů 

(prostředků), vytvářel techniku, jež hrála s rozvojem civilizace stále větší roli. 

Ženy, jež prý tíhnou jako všechny samice (též na základě svého pohlavního 

uspořádání) k receptivitě a submisivitě, se v této nerovnosti zabydlují a snaží se jí 

vyrovnat (kompenzovat) větší mocí doma (skrze intriky, slzy apod.)“ 256 

  

3.1. Mužství a historie 

V nedávné historii vidíme muže různých typů, které s sebou přinášejí různé 

charakteristické vlastnosti a chování. V padesátých letech minulého století muži 

příliš nerozuměli ženské duši, cenili si však jejího těla. Tenkrát byli (američtí) 

muži „silní“, nedávali najevo pocity slabosti, byli horliví vlastenci a byli 

šarmantní. Cítili se však osamoceni, ztraceni a odevzdaní. Byli ustrnutí a v pasti. 

Tento muž potřeboval nepřítele, aby měl pocit, že žije. V šedesátých letech se po 

drastické Vietnamské válce zrodil muž, který rozvíjel „ženské“ vědomí. Stal se 

něžnějším a přemýšlivějším. Byl to tzv. hodný, změkčilý, mírumilovný a 

ohleduplný chlapec. Ale ani jeden typ nebyl svobodný.257  
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Muži reagují na ženy dvěma způsoby: úzkostí z ženskosti nebo vyhýbání se 

konfrontaci. Tvrdý nepřístupný a nezávislý typ ženami buď pohrdá, nebo je 

kavalírsky ochraňuje. Měkký citlivý a neagresivní typ muže se vyhýbá střetu a 

ženu spíše přijme.258 Ani jedno nevede ke spokojenosti. U prvního typu je jistá 

dominance a moc nad ženou, kterou v lepším případě toleruje, ale nechápe ji a ani 

chápat nechce. U druhého typu se mužík rozplývá jako kus bahna a nic si neustojí. 

Pro ženu se po čase nebo již od začátku jeví jako nudný a eroticky nezajímavý. 

Kde není dynamické polarizované napětí, tam většinou chybí i erotické napětí. O 

tématu více Deida. Rohr netvrdí, "že by existovalo nějaké ideální mužství, které by 

se vznášelo někde v platónském kosmu, nýbrž že ve skutečnosti existuje mnoho 

různých mužství."259 

 

3.2. Typická maskulinita  

Jednosměrný model úsečky, kdy na jednom konci je extrémní maskulinita a na 

druhém extrémní feminita je již ve společenských vědách zpochybňován a 

nahrazován modelem dvojrozměrným, kdy každá osoba může mít znaky 

maskulinní nebo feminní nezávisle na svém biologickém pohlaví.260  

 

3.2.1. Mužské vlastnosti 

Podle typických stereotypů pohlavních rolí se mužské vlastnosti dělí na  

agresivitu, aktivitu, autoritativnost, bojovnost, ctižádostivost, dobrodružnost, 

dominantnost, neohroženost, nesnadnou zranitelnost, nezávislost, objektivnost a 

věcnost, odhodlanost, odolnost, odvážnost až opovážlivost, panovačnost, 

podnikavost, přímost, racionálnost, realističnost, rozhodnost, rozvážnost, 
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sebejistost, sebevědomost, schopnost sebeovládání, sílu a energičnost, soutěživost, 

spolehlivost, statečnost a smělost, tvrdost, velikost, vůdcovství, vyrovnanost, 

zodpovědnost a na to, že muži nepláčou.261 

Ponětický také nabízí pohled na určité typické mužské vlastnosti.  Mezi ně patří 

rozum, logika a věcnost: „Logicky myslet totiž znamená dělat rozdíly, svět 

rozlišovat v protikladné páry s vyzdvihováním jen jedné strany řešení (mužský 

princip ´jang´ znamená slunečný aspekt (mýtus) v kterém se stíny (pochybnosti) 

rozplývají). Nahrazují subjektivitu objektivitou, aby získali kontrolu; vědění je 

předpokladem moci, tu chtějí získat i nad smrtí. Fantazie nesmrtelnosti (Lifton) je 

typická pro muže, smrt a temné síly projikují do žen. Vědomí ´logos´ pro ně 

znamená pozvednutí se nad přírodu (Fromm), aby se tomuto aktu vydělení ujistili 

o své vlastní nesmrtelnosti. Tím, že jde mužům více o věc, zásadu, logiku či 

pravdu, se vyhýbají ovlivnění vcítěním se do druhého i vlastními emocemi.“262 

„...představa, že jej něco ovládá a řídí, ohrožuje jeho mužnost, kontrolu a 

sebekontrolu.“263  

Podle Burdieuho se za projevy mužství stereotypně, legitimně i nelegitimně, 

považuje veřejná sféra, aktivita, nadvláda, autorita, čelit něčemu, střetat se, stavět 

se tváří v tvář (konfrontovat se), mužství má projevy hrdinství, výboje, útočnosti, 

zmocnění, penetrace a orgasmu.264 

Ohledně strachu a úzkosti se mužů primárně týká „ohrožení jejich mužskosti a 

s tím spojených potřeb imponovat, dobývat, získávat patřičné uspokojení v 

sexuální oblasti a zároveň mít to, co poskytuje matka: jak jistou péči a 
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pohodlnost, tak i dostatek svobody. Typicky mužský je tedy strach ze selhání, 

ponížení a prohry, na hlubší nevědomé úrovni z opuštění partnerkou.“265 

A s tím Poněšický nabízí i další specifika, díky kterým se „mužnost“ upevňuje: 

„Muž (...) závidí mužnost a její atributy: luxusní či rychlé auto, vedoucí pozici v 

zaměstnání, peníze coby prostředek imponování.“266 Zato stydlivost prý nepatří k 

mužským vlastnostem: „Muži se méně stydí, jak dokazuje i výlučně mužský 

exhibicionismus, považují často svůj penis za nástroj vzbuzující respekt, obdiv i 

strach a snaží se to i vštípit do mysli ženám.“267 Muži podle Poněšického mají 

zvláštní požadavky na vztahy. „Ve vztahu pak muž potřebuje více uznání své 

kompetence a obdivnou lásku, jež mu dává sílu i k nebývalým výkonům...“ Z 

obecného pohledu, každý si „přeje posílení jak své vlastní identity, tak i její 

doplnění vztahem k druhému...“268 Neboť vlastní mužská identita se upevňuje v 

kolektivu mužů, stejně tak polarizováním a vymezováním oproti ženské identitě a 

naopak, pokud je vlastní pohlavní identita stabilní a vědomá.  

Muž se v postoji ke světu staví asimilačně, to znamená, že si okolí sobě 

přizpůsobuje. Muži jsou typicky agresivnější s tendencí zadržovat, vlastnit, měřit, 

ovládat, řešit, vidět výsledky a účinky.269 „Proto kladou takový důraz na sílu, vůli 

a čin, fascinují je hrdinové, ale i postavy princů, králů, siláků, kouzelníků, ale i 

ďábla a svůdce.“270 Na určité archetypy mužství se podíváme v příslušné 

kapitole. 

Agrese „slouží v její zkulturnělé podobě k boji proti útlaku, nespravedlnosti, k 

bránění se proti omezování svobod a ponižování, což vyvolává spravedlivý hněv a 

zlost. Slouží k sebeprosazení...“271 Takže i toto mužské specifikum se dá použít k 
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důležitým krokům v životě muže, jehož kroky může v některých případech agrese 

ospravedlnit (ochrana rodiny, sehnání potravy, přemožení nepřítele apod.). 

Typická fyzická agrese chlapců není zaměřena jen altruistickým směrem 

(dobyvačná válka, rvačka v hospodě nebo jiné tendence). Z mého pozorování 

typického chlapeckého chování usuzuji, že chlapci mají jaksi přirozenou tendenci 

umocňovat nebo ničit věci kolem sebe. Chlapeček, kterého jsem nedávno potkal, 

sekal svým prutem do květin a keřů, které cestou potkává. Něco takového u 

děvčat není příliš k vidění. Protiargumentem může být to, že každý z nás má v 

sobě nějakou agresivitu, se kterou se musí vyrovnat, přičemž chlapec ve své 

výchově není tak striktně omezovaný v projevech síly, moci a agrese, tudíž může 

dát plynulejší průchod vybití svého napětí i destruktivnějším způsobem. Nebo je 

tato destruktivní tendence chlapcům dána hlavně díky testosteronu nebo jiné 

typické „přirozenosti“? Pokud by stejnou činnost provozovalo určité děvče, mělo 

by toto děvče jistě obecně typičtější „mužské“ sklony. Avšak dívky jsou zřejmě 

více vychovávány k pokoře, mírumilovnosti a kontrole. To možná bude důvod k 

tomu, že ženy své napětí potlačují nebo ventilují jiným (pro dívky přijatelným) 

způsobem.  

Janošová dosvědčuje, že dle pozorování a etologických výzkumů lidských dětí 

a různých savců lze prokázat, že většina samců projevuje vyšší míru agresivity. 

Vliv na míru agresivity má míra vyplavovaného testosteronu a jiných druhů 

androgenů. Avšak s touto produkcí testosteronu souvisí i sociální postavení a vliv 

ve skupině.272 „Ve výzkumu, jenž se zaměřil na vztah mezi hormonální produkcí 

jedince a změnou jeho sociálního statusu, byli sledováni muži, kteří společně 

trávili dovolenou plavbou na lodi. Naměřené hodnoty mužských hormonů byly u 

všech mužů před vyplutím obdobné. Na konci plavby však byla zjištěna významně 

vyšší hladina androgenů u těch, kteří během dovolené rozhodovali o průběhu 

plavby, než u ostatních, kteří pouze akceptovali jejich pokyny (Cacioppo, 
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Bernston, 1990, podle Bealové, 1994).“273 Hladina testosteronu se tedy mění 

podle okolností a postavení ve skupině, což se jistě týká jak mužů, tak žen.  

Na druhé straně Janošová dodává, že „mnohem významnější než vlivy 

biologické je v případě agresivity pravděpodobně působení výchovy a celkové 

kultury. Chlapci jsou od dětství více podporováni ve fyzických aktivitách, jako je 

sport, soutěživost, častěji mezi sebou bojují. Také kultura, která zprostředkovává 

určité poselství o mužích a ženách, má svůj nezanedbatelný vliv. ...chlapci sami 

mají značnou motivaci stát se ´správnými´ kluky či muži (a dívky ženami).“274 K 

porovnání viz kapitola o pubertě a adolescenci.  

Nesmíme také zapomínat, že muži i ženy prožívají zlost, vztek i zášť. Liší se 

však formou projevu a zpracování než jejich mírou. Chlapci mají tendenci 

projevovat agresi spíše přímo a silou.275 Podle Baumgartnera (1998) dívky tuto 

agresivitu projevují spíš „méně impulzivně, nejčastěji verbálně – nadávkami, 

hádkami, ale též pomluvami a intrikami.“ To se ale děje spíše vlivem 

všeobecného očekávání a výchovy.276 „Vliv biologických determinant na 

agresivní jednání, jak je zřejmé, je značně modifikován sociálním prostředím, 

systémem sociálních pravidel, norem, obecných hodnot a také individuální 

výchovou (Rubin et al., 1993).“277 Ženy by se jistě chovaly příměji agresivně, a to 

i fyzickou silou, kdyby k tomu byly vedeny a kdyby je rodiče a prostředí od 

tohoto způsobu neodrazovali. Agresivita je také normální reakcí na frustraci a při 

ohrožení (útok nebo ochrana). Pokud máme hlad, jsme nevyspalí nebo nějak 

dlouhodobě deprimovaní, agresivita a podrážděnost jsou jasnými projevy. To vše 

ale nemůže mužům upírat prvenství v projevu agresivity. Testosteronová hladina 

je u většiny mužů prokazatelně vyšší než u žen.  

                                                 
273

 Janošová, 163 
274

 Janošová, 163 
275

 srov. Janošová, 164 
276

 Janošová, 164 
277

 Janošová, 165 



127 

 

3.2.2. Mužské činnosti a instituce 

Na muže se můžeme podívat i z pohledu jejich tradičních činností a aktivit, 

které je přitahují. Známý zoolog a etolog, který studuje lidi z pohledu živočicha, 

upozorňuje a vysvětluje, jaké jsou pro muže co do frekvence typické aktivity. 

Muži jako bývalí lovci si dnes svoji přirozenost podle Morrise nahrazují 

především zaměstnáním. Ovšem vzhledem k uspokojení dávných tendencí závisí 

na tom, zda se zaměstnání podobá vzrušivému lovu či je-li nudné a stereotypní. 

Poté jsou muži znechuceni. Prototypem dnešního lovce může být například 

podnikatel. Jinou možností může být záliba nebo soukromá vášeň. Tou může být 

sběratelství, kdy si sběratel vytyčí cíl sbírání a objevuje nové a nové přírůstky. 

Jinou možností jsou hazardní hry, kde se hráč musí snažit vypětím sil přelstít nebo 

jinak porazit druhého, a to v dostatečném vzrušivém riziku a nebezpečí, které je v 

případě výhry či prohry dosti citelné. Dále je typickou náhradou cestovatelství. Ať 

se jedná o tuláctví, zálesáctví, badatelství nebo turistiku, jedná se o tzv. zvídavé 

přemísťování. Je to štvanice beze zbraní, honba za cílem nebo objevením nového, 

která v nás zůstává zakořeněná. Je jedno, zdali se jedná o plavbu, let nebo rychlý 

přesun po pevnině, důležitý je rituál „lovu“. Tuto povahu mají také různé hry a 

sporty, kde se pasivně sleduje nebo aktivně dobývá určitá symbolická kořist. 

Touto symbolickou kořistí, která se odnáší domů, je trofej.278 

Typické mužské činnosti zřejmě podle Graye také souvisí s naší historií jako 

lovců a nahrazují nám budˇtuto činnost nebo nám pomáhají se vyrovnávat se 

stresem (a případě s neúspěchem či „nedostatečností“ v jiné rovině našeho života). 

Mezi takovéto činnosti patří „koníčky“, které přispívají k mužovu klidu a 

koncentraci na řešení problémů, nebo soutěže a sporty, které mohou usměrnit a 

ventilovat agresivitu nebo dovolují projevovat frustraci. Dále to může být lov, 

myslivost, rybaření, tenis, golf nebo kino, kde muže přitahuje velké ohnisko 

pozornosti a tendence ztotožnit se s hrdinou akčního filmu, jinak čtení a sledování 
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zpráv, kde muž vnímá světové problémy, nebo dívání na televizi nebo do 

plamene, což jsou ze stejného principu vycházející mužské tendence, které muži 

dovolí zaměřit svoji pozornost na jeden bod, přestat myslet a tímto způsobem 

relaxovat.279 

Komárek ve své knize Muž jako evoluční inovace? upozorňuje na typická 

mužská „rejdiště“, ve kterých jsou muži dominantní. Jsou jimi matematika, hudba 

(skladatelé), šachy, svět počítačů (programátorství, agresivní hry, pornografie), 

motorismus (symbolizující průraznost, rychlost a eleganci, při které zažívají 

vzrušení, napětí a pocit moci), krásné nové stroje, vysoké finance, filosofie  

(vyvinuté především z mužských pitek řecké aristokracie; objevování a 

zmocňování se věčné pravdy, získávání duchovní a posléze faktické moci, 

vytváření vlastní osobní „mytologie“) a sběratelství.280 Komárek k typickým 

maskulinním projevům přidává lov, válku a armádu, kriminál, fotbal, klášter a 

poustevnictví, církev a univerzitu. (Komárek, 147-180) Typicky se jedná o 

agresivní a taktické aktivity nebo hierarchické a ekleziomorfní struktury 

(církvotvorné). „Vzhledem k tomu, že všechny society primátů jsou vedené a 

dominované samčími jedinci (též ve Waal, 1996), i u lidí by se podařilo toto 

nadproporční zastoupení mužů ve vedoucích rolích změnit stěží jinak než nějakou 

formou kvótování, jak je to obvyklé například v dnešní Skandinávii. Jakkoliv 

přímé angažmá žen v politických funkcích nebývalo v tradičních společnostech 

obvyklé, jejich nepřímý vliv – jako manželek, milenek a matek – byl vždy 

enormní.“281. Toto tvrzení podporuje přesvědčení, že typickým mužským 

„rejdištěm“ je hierarchické uspořádání a společenský vrchol.  

Typické chlapecké hry jsou zaměřeny na demonstraci síly, tělesné zdatnosti, 

snášení bolesti nebo překonávání strachu z aktivit a autorit. Činnosti se mohou 

odvíjet od potřeby „ukázat se“ ostatním a naplnit očekávání vrstevnické skupiny. 
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Muži mají tendenci upevňovat svoji „mužskost“ různými sporty a outdoorovými 

aktivitami, překonáváním překážek, vandrováním nebo cestováním za hranice 

„vlastního“ světa. Individuace „mužských“ potřeb se údajně děje těmito 

aktivitami, které mohou připomínat nebo mít prvky iniciačních rituálů. To 

pravděpodobně nasvědčuje tomu, že tyto tendence jsou pro lidstvo, respektive pro 

muže, hluboce zakořeněné a nejedná se pouze o individuální potřebu. Individuace 

se může zabezpečovat i jinými aktivitami, jako je zážitková pedagogika a 

zprostředkování nových zkušeností.282 

„Chlapci si hrají obecně ve větších a hierarchičtěji uspořádaných skupinách, 

dívky spíše ve dvojicích, první procvičují spíše dominanční, soutěživé a bojové 

typy chování, druhé spíše trénují hraní sociálních rolí, jejich agrese je spíše 

slovní, podobně jako vyjednávání. I typy hraček, které preferují (tančík, rytíř, 

stavebnice versus panenka, nádobíčko, telefon), mají velmi výraznou vrozenou 

komponentu, i když u obou pohlaví existuje samozřejmě i džendrová 

nonkonformita, někdy spojená s budoucí homosexualitou, jindy ne.“283  

S tím také souvisí nonkonformní aktivity, které jsou pro chlapce zase více 

typické než pro děvčata. „Američan Gary Alan Fine se zabýval zálibou malých 

hochů v dirty play, neboli v činnostech považovaných dospělými za 

trestuhodné...“ Dirty play „víc než z přirozené agresivity vychází z potřeby 

potvrzovat si mužskou identitu. Dirty play demonstruje postavení navenek a jejím 

cílem není ubližovat, ale smělostí si vydobýt uznání. Záliby předpubertálních 

samců v hlučnosti, ničemných hrách a obscenitách je jejich způsob, jak stvrdit své 

chlapství proti mateřskému ženskému světu, kde je vše toto zapovězené. Podobně 

se chová hodně mužů i v dospělosti, jakmile se ocitnou mezi sebou, o čemž by 

mohli vyprávět sportovní šatny.“284 
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Pro chlapce je poměrně typické, že se stávají členy různých gangů a subkultur.  

„Tyto subkultury jsou dosud v zásadě mužské a vyznávají tradičně mužské 

hodnoty: dobrodružství, vzrušení, vzájemnou podporu členů party. Empirické 

studie násilného chování mladých mužů v řadě měst přivedla Beatrix 

Campbellovou (1993) k závěru, že jejich chování je do jisté míry způsobeno ´krizí 

mužů´ v moderní společnosti.“285 Důvody této krize identity Campbellová uvádí 

jako těžká dosažitelnost legitimních společenských cílů (dobře placené 

zaměstnání, manželství a zajištění rodiny), ženská nezávislost a nepotřebnost se 

vázat.286 

Pokud chlapci nemohou nebo neumí získat legitimní cíle a hodnoty, na kterých 

jim záleží a přitom jsou vedeni vrstevníky, kteří mají tendence (už snad ze své 

přirozenosti) překračovat hranice a riskovat, můžou se snadno dostat na scestí 

hranice zákona. „Většina trestných činů, kterých se dopouštějí dospívající nebo 

dospělí muži, souvisí právě s (...) ´kulturou gangu´, subkulturou, která převrací 

mnohé normy střední vrstvy (úctu k majetku, potřebu sebekontroly, zejména po 

stránce agresivity), v níž nicméně hrají klíčovou úlohu základní složky 

maskulinity. Delikvent je tedy ´ostrý hoch´.287 

Chlapci vytvářející typické chlapecké party, vyznačující se větší agresí a 

brutalitou než dívčí, jsou naprosto transkulturní jevem. Existují třeba i u hulmanů, 

makaků a dalších primátů. Pro lidské společenství jsou tyto party však klíčovými. 

Chlapecké kolektivy jsou předobrazem pozdějších mužských institucí. Dětské 

rvačky předznamenávají mužské válečnictví, které má i svoji ceremoniální, 

magickou a náboženskou komponentu. Tyto party objevují svět a v různých 

experimentech ho zkoušejí (se zvířaty, chemikáliemi a výbušninami, drogami 

nebo sexuálními zkušenostmi včetně masturbačních sedánků). Explorace a touha 

po poučování vede k diskusím, machrování, sebeprosazování či dominanci. 
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Jedním ze způsobu kultivace a usměrnění těchto part a chlapců v nich byly 

iniciační rituály domorodých kmenů nebo „beánie“ středověkých studentů při 

zápisu nováčků. Mezi chlapci navzájem se v těchto uskupeních utvářeli citové 

vazby, které představují nejzásadnější lidskou inovaci. Jedná se (na rozdíl od 

primátů) o možnost kooperace při lovu nebo válce a později při akumulování 

idejí. Jedná se o proces emočního zesíťování.288  

„Z moderních antalogií jmenujeme třeba elitní britské internátní školy typu 

Eatonu, v mezichlapeckých vztazích značně drsné, které však zanechávaly pevné 

vazby mezi těmi, kteří se později stali páteří britského impéria – tvorba doživotně 

spolupracujících mocenských klik ze školních pubertálních part je ale velmi 

patrná i u nás, ve Francii (École normale supérieure) či třeba v Japonsku 

(gakubacu, ´univerzitní klika´ absolventů téhož učiliště).“289 Iniciačním rituálům 

se ale budeme výhradně věnovat v příslušné kapitole.  

  

3.3. Elisabeth Badinterová a typologie mužství 

Francouzská historička Elizabeth Badinterová, která se zabývá mužstvím, ve 

své knize XY: O mužské identitě popisuje tři druhy mužství. Tyto typy mužství 

vychází jak z převahy výskytu z různých historických období, tak i z dnešního 

rozvrstvení různých maskulinit. O těchto typech podobně mluví i Deida, Rohr 

nebo Bly. Nám ale bude stačit, když o tomto fenoménu více pohovoří jen 

Badinterová. Začneme nástřelem úpadku maskulinity v podobě zmrzačeného 

mužství, která bude „doháněna“ mužskou tvrdostí. Na tvrdost posléze bude v 

podobě mužů reagovat měkká maskulinita (či mužská feminita). A na závěr si 

povíme něco o ideálu celistvého (androgynního) muže.  
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3.3.1. Zmrzačené mužství 

Industriální společnost výrazně ovlivnila rodinu a přinutila muže trávit celý den 

mimo domov v práci. Otec se vzdálil od syna. Otec, stejně jako jeho práce, se 

posléze synovi stali záhadou. (srov. Badinterová, 88) Badinterová dodává, že 

„množství chlapců v naší průmyslové společnosti v něm už nenalézá svůj 

identifikační vzor. Hledají si ho v literární fikci a ještě více ve filmu. Pro naše 

syny se náhradními otci stala legendární postava kovboje, dobrodruha, Rambů a 

jiných Terminátorů a také herců, kteří je ztělesňují. Ještě lepšími identifikačními 

vzory než tito supermanští hrdinové jsou však pro chlapce jejich vrstevníci.290 Jak 

už jsem zmínil výše, pokud jsou ideálem neuskutečnitelné cíle nebo nevyspělí 

vrstevníci, může to být pro utváření zdravého a dospělého mužství problém.  

Muž může být zmrzačen dvojím způsobem, a to buď amputací ženskosti, která 

vytvoří „tvrďáka“, nebo absencí virility, což je často způsobeno absencí otce a má 

za následek muže „měkkotu“. První typ, muž-uzel, „je soubor nejhorších 

mužských stereotypů: je posedlý soutěžením, upíná se na intelektuální a sexuální 

výkonnost, citově je zakrnělý, samolibý, agresivní, neschopný se angažovat pro 

jiné lidi... Muž-měkkota neboli také ´muž-hadr´ se z vlastní vůle vzdal mužských 

privilegií, rezignoval na moc, na výsostné postavení samce, které mu v 

patriarchálním řádu tradičně náleželo. Ovládl v sobě sklon k agresivitě, 

rezignoval na ctižádost a kariéru, pokud by mu bránily věnovat se ženě a dětem. 

Je zastáncem rovnosti muže a ženy ve všech oblastech.“291 A to i na úkor sebe a 

druhých, kterým by zdravá maskulinita mohla sloužit.  
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3.3.2. Tvrdý muž  

Tvrdý muž tedy zosobňuje veškeré „silné“ a záporné maskulinní vlastnosti.  

David a Brannon, dva američtí univerzitní učitelé, charakterizovali čtyři 

stereotypní imperativy maskulinity: 

1.        Nic zženštilého  

2.        Velké zvíře, důležitá persóna (usilování o nadřazenost, být úspěšný, 

mocný a obdivovaný) 

3.        Pevný dub (nezávislost, spoléhání jen na sebe, neochvějnost)  

4.        K čertu se všemi (povinnost být silnější než druzí i s použitím násilí; být 

odvážný a agresivní, ochoten podstoupit jakákoli rizika)292 

Tento „model hypervirilního, od všeho mateřského a ženského oproštěného 

muže plodí skutečnou úzkost ohledně identity, z níž se odvíjí dvojí druh násilí: 

agrese obrácená proti druhým a agrese obrácená proti sobě.“ 293 

  

3.3.3. Muž měkkota 

Muž „měkkota“ na druhou stranu zosobňuje a v sobě transformuje spíše 

feminní typické vlastnosti, a to na úkor maskulinních. „Je opět ironií dějin, že 

zatímco ženy požadovaly, aby muži byli jemnější, laskavější, méně agresivní, samy 

se rozkurážily k větší bojovnosti a výbojnosti. (…) Je to (…) ona, ´ženský hrdina´, 

kdo se vymaňuje ze závislosti na muži, jakmile jí pouta brání v seberealizaci. Je to 

ona, komu jde o úspěch, růst, uspokojení ega, a to i za cenu velkých obtíží a 

samoty. Nemíní se podřídit obrazu ženství, který si vysnili muži, ale řídí se jen tím, 

co sama cítí. Na tuto extrémní ženskou vitalitu zareagovali muži zpochybněním ve 

svém mužství útěkem, beznadějí či mlčenlivým chladem. Tak došlo k tomu, že se v 
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sedmdesátých letech vynořil uvážlivý, vstřícný, báječný soft male, připravený plnit 

očekávání žen: matky a družek. Podle Roberta Blye se ukázalo, že tito lovely men 

postrádají vitalitu a radost ze života. (…) Od osmdesátých let začali tito muži 

vyjevovat tíseň a úzkost nahlas. Soft male se jako muž cítil slabý, pasivní a 

rozložený.“294  

Muž, který v podstatě nemá mužskou identitu, buď rezignoval na své mužství a 

přijal feminní hodnoty a vlastnosti, nebo na nic takového, jako je mužská identita, 

zřejmě nevěří. Důkazem toho, že soft male to daleko nedotáhli, může být v tom, 

že ideál tohoto muže velice brzy po éře hippies a vietnamské válce zmizel. Ženy 

totiž netouží, jak říká Deida, Bílý a Bly po rozteklém, nesebevědomém muži.  

  

3.3.4. Androgynství aneb usmířené mužství 

Pojem usmířený muž není integrací „tvrďáka“ a „měkkoty“, ale jinou kvalitou. 

Je jakýmsi gentle manem, kloubící pevnost s citlivostí. Muž, který nalezl otce a 

vrátil se k matce. Usmířené mužství pojednává o dualitě složek, které je nejprve 

nutno oddělit a postavit proti sobě, aby se mohli znovu spojit. Nelze vynechat 

diferenciaci, aby došlo k integraci. Můžeme to nazvat androgynství, obojetnictví, 

ve kterém se stáváme plně lidskými.295 

Už C. G. Jung pojednával o dualitě lidské duše (animus/anima), kdy oba póly 

jsou v člověku přítomny. Muž má svoji animu a žena svého anima. Daniel 

Levinson usuzuje, že zralost mužské identity se dosahuje mezi 18. a 40. rokem v 

procesu skládajícím se z několika etap. Po této etapě dokazování si své mužskosti 

a oddělování se od ženskosti, kterou potlačuje a kontroluje, začíná po půli svého 

života tuto ženskost nebo mateřskost integrovat. Ve své mužskosti obstál, ví, kým 
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je, a nyní je možnost integrace a individuace. E. Erikson to nazývá „věk 

plodivosti“.296 

Badinterová k tomuto ideálu dodává následující: „Hlavně je nejvyšší čas začít 

opěvovat mužské ctnosti, které se nenabývají pasivně ani snadno, ale vyžadují 

úsilí a náročnost. Jmenují se sebevláda, vůle k sebepřekonávání, odvaha riskovat 

a přijímat výzvy, vzdorovat útlaku... Jsou podmínkami tvoření, ale také 

důstojnosti. Patří ke každé lidské bytosti stejně jako ctnosti ženské. Jedny udržují 

svět, druhé posouvají hranice. Nejsou nikterak neslučitelné, ale naopak 

neoddělitelné, pokud má být člověk člověkem.“297 

Více o pojetí androgynství se můžeme dozvědět z pohledu františkánského 

kněze Richarda Rohra v Cestě Opravdového muže. Nyní se však podíváme na 

duchovní rozměr, archetypální a spirituální ideály mužství v kapitole Archetypální 

a posvátné mužství.  
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4. Archetypální a posvátné mužství 

Tato kapitola pojednává o posvátném, archetypálním a duchovním mužství. 

Jedná se o pojetí mužské identity a trendy spojené s kontroverzním 

františkánským knězem Richardem Rohrem, s juliánskými mytopoetickými muži 

(Bly, Moore, Gillette, Monick) a s muži zakládající nebo inklinující k určitým 

druhům mužských hnutí (Deida, Bílý aj.). Jedná se však o velmi zajímavou a 

pestře zabarvenou škálu myšlenek a přesvědčení. Od této kapitoly je jen malý 

krůček k pojetí mužských iniciačních rituálů.  

Na úvod, někteří jungiáni se jistě shodnou na tom, že „hluboko v nitru každého 

muže lze nalézt otisky klidné a pozitivní zralé mužnosti. Označujeme je také jako 

základní síť. Jungiáni tyto potenciály mužnosti nazývají archetypy, nebo také 

´praobrazy´.“298 Proto se zde podíváme na základní archetypy mužství – 

válečníka, mudrce, milovníka a krále. Archetypu hrdiny (Campbell) se zde 

nebudeme věnovat. Archetypu divého muže (Bly) se budeme věnovat v posledním 

oddílu věnovaného iniciačním rituálům.  

Richard Rohr vidí jako autentickou mužskou spiritualitu v „umění rozlišovat“, 

což má „co dělat s jasností a hranicemi, které převládnou nad příliš snadným 

spojením. Má to co dělat s cestou odsud tam, se sebeovládáním, s objektivitou a 

svobodným rozhodováním mezi pro a proti. V tomto umění převládá vnější nad 

vnitřním, konání nad reflexí a láska k věcem, událostem a samotné historii nad 

starostí o subjektivní stavy a pocity. Mužskost je v nejlepším slova smyslu láska k 

celku, k celistvému obrazu, k ucelenému příběhu. Je to obětavá láska na úkor 

malých, na sebe napojených a na sobě závislých vztahů.“299 Pro lepší pochopení 

Rohrovy představy autora uvádím v kapitole o mozkových hemisférách, v kapitole 

o Universální polarizaci pohlaví aneb principy jin a jang nebo také v kapitole 

Richard Rohr a cesta Opravdového muže.  
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4.1. Posvátný Falos a mocná Potence 

Jungián Monick se zaměřuje na typické mužské atributy, kterým dodává 

posvátný nádech. Jedná se o Falos a o mužskou Potenci.  Latinské slovo potens 

znamená být schopný, mít moc. Monick slovo potence spojuje s falem a erekcí, k 

plodivé síle a stimulaci. Potence vyjadřuje sílu a moc, překračuje hranice okolí, 

ale i své vlastní, kdy proniká a přibližuje se k protikladnému, skrze kterou 

poznává svou identitu. To vše je ekvivalentem mužství.300 Jedná se tedy o jakousi 

posvátnou moc muže „penetrovat“, uchopovat, umocňovat a oplodňovat.  

Monick ve svých knihách popisuje archetyp falu. „Psát o archetypickém 

mužství znamená soustředit se na falos, ztopořený penis, symbol a měřítko 

mužství. Všechny obrazy, jimiž je mužství definováno, vycházejí z falu jako z 

referenčního bodu. Pevnost, odhodlání, účinnost, schopnost pronikat, přímost, 

tvrdost, síla – všechny tyto vlastnosti získávají svoji účinnost od falu. Erekce 

ukazuje na mocnou vnitřní realitu, která se v muži projevuje, ale kterou nemá tak 

zcela pod kontrolou.“301 Na jednu stranu se Monickovi musí uznat, i když to, co 

píše, zní úsměvně, že potence a ztopořený falos jsou opravdu symbolem a 

reálným naplněním něčím výhradně mužským. A s testosteronem tyto atributy 

mají rozhodně hodně společného.  

Monick jde dál a snaží se ukázat mužům, co to znamená mužství a mužská 

identita. „Osobní autoritu získá muž tehdy, když prostřednictvím gnóze vědomě 

dojde k poznání vlastního nitra. To, co pozná, je pro jeho existenci nezbytně 

důležité, dalo by se říci, že bez toho by muž nebyl tím, kým je. Je to jeho osobní 

určení, to, co ho odlišuje od průměru...“ 302 Autor doplňuje, že „takové poznání 

muži poskytuje pocit síly a moci, který mu umožňuje soutěžit s ostatními a je 

protilátkou proti jeho strachu a slabosti. Pocit síly a moci vytváří autoritu. Je to 
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falické. Má-li muž osobní autoritu, nepotřebuje ovládat druhé, ačkoli může mít 

potřebu vynikat. Potřebuje se vyrovnávat s výzvami, které před něho život klade, 

ať jsou obrovské, nebo malé. Pokud muž nemá žádnou osobní autoritu, bude ji  

nahrazovat autoritou umělou, bude se snažit druhé ovládat a tyranizovat. To, co 

muži potvrdí jeho důvěryhodnost a oprávněnost, je jeho duše. Musí najít způsob, 

jak se spojit s touto vnitřní částí sama sebe, kterou může ctít a milovat. (…) Muž 

musí sám sebe vést.(...) Muž si musí sám sebe vážit. Musí sám sebe vnímat. Musí 

si sám sebe užívat. Musí se těšit ze svého vlastního bytostného Já.“303  

Je faktem, že muž musí být (jako muž) spokojený sám se sebou. Pokud muž 

není sebevědomý, naplněný, aktivní a silný, sklouzává k nečestným a zákeřným 

činům. Muž, který si sám sebe neváží a není sám sobě autoritou (slovy Monicka – 

impotentní), je „bačkora“, které si následně nikdo jiný taky neváží.  

  

4.2. Mužské archetypy krále, válečníka, mága a milovníka 

Robert Moore a Doug Gillette304 zkoumali mužské archetypy postav v 

legendách, pohádkách a mýtech. Nalezli 4 vůdčí obrazy, které muže fascinují: 

krále, válečníka, milovníka a mága (mudrce). Dospělý muž by měl všechny tyto 

archetypy do své duše integrovat. (srov. Rohr, Adamův návrat, s. 104-105) I 

přesto, že tyto archetypy uveřejnili právě Moore a Gilliette, popisovat je budu z 

pohledu Richarda Rohra, neboť je jasněji interpretuje a sám dostatečně prakticky 

aplikuje. 

Rohr nás upozorňuje na podstatnou vyváženost archetypů. Všechny vzory jsou 

důležité a přílišné soustředění nebo uvíznutí v některých z nich muže přivádí na 

scestí temné stránky konkrétního archetypu. „Důležité je, abychom zůstali na 
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cestě a nechali čtyři části naší duše, aby se vzájemně regulovaly a vyrovnávaly 

jedna s druhou. Pokud se budeme ztotožňovat příliš dlouho jen s jednou částí, 

pravděpodobně se posuneme směrem k její temnější stránce.“305 

  

4.2.1. Válečník 

Válečníka Rohr charakterizuje agresivním postojem proti utrpení, 

netolerantnímu boji proti zlu, útlaku. Válečník je schopen přímočarosti a je 

schopen zocelovat sám sebe.306 „O bojovníkovi se sní ve všech kulturách (…) jako 

o ztělesnění odvahy, vytrvalosti, odolnosti a oddanosti věci. (…) Pro bojovníka je 

nezbytné zacílení, jasnost, absolutní věrnost. Tyto charakteristiky odporují všemu, 

co přisuzujeme paradoxu, dvojznačnosti, zdvořilosti, trpělivosti a 

kompromisu.“307 Z praktického pohledu „většina mužských iniciací nutila 

chlapce, aby se kupříkladu váleli v popelu, pokrývali se bahnem, tančili agresivní 

tanec s násilnými gesty, svlékali se do naha a odhalovali se živlům a bolesti, 

zraňovali si penis nebo jiné části těla, popřípadě nosili bláto ve vlasech.“308 

Válečník oplývá kázní, soustředěním, respektem, má hranice a vládne 

sebezapřením. Pokud válečník není dobře pojmenován a správně iniciován, může 

se objevit i jeho temná stránka: je malicherným, násilnickým a 

nezodpovědným.309 Temný bojovník „definuje, co je morální a nemorální v něm 

samém pomocí svých vlastních egocentrických měřítek. Obvykle pohlíží na 

jakýkoli projev slabosti či ženskosti jako na špatnost, která ho oddaluje od jeho 

fanatického soustředění.“310  

                                                 
305

 Rohr, Martos, Úvahy o mužské spiritualitě, 143  
306

 Rohr, Adamův návrat, s. 105 
307

 Rohr, Martos, Úvahy o mužské spiritualitě, 139  
308

 Rohr, Adamův návrat, s. 117 
309

 srov. Rohr, Adamův návrat, s. 117 
310

 Rohr, Martos, Úvahy o mužské spiritualitě, 140  



140 

 

4.2.2. Mudrc 

Mudrc nebo také mág je více duchovním, rozvážným a méně přímočarým 

archetypem mužství. Rohr předpokládá,  „aby byl muž moudrý, musí mít v sobě 

nějaký prvek spirituality. To je jediná věc natolik silná, aby ho vyvedla nad jeho 

omezený intelekt. Proto všechny vyšší disciplíny modlitby, meditace a 

kontemplace ukazují člověku cesty, jak zastavit mysl nebo vyjít nad mysl. Mysl 

nemůže pomoci žít v přítomnosti a už vůbec ne prožívat větší přítomnost; dokonce 

v tom překáží. (…) Obecně lze říci, že v pravém mudrci je rovnováha mezi 

věděním a nevěděním, mezi inteligencí a absencí touhy být inteligentní, mezi 

temnotou a světlem.“311 

Rohr charakterizuje archetyp mága, který je jako „zázračné či božské dítě, 

posel proměny, mistr iniciace, učitel, duchovní vůdce, hlasatel pravdy, sociální 

kritik, otec zpovědník (tj. kombinace krále a mudrce), prorok (tj. kombinace 

bojovníka a mudrce) a mystik (tj. kombinace milovníka a mudrce).“312 Dále „je 

archetypem uvědomění, vědomí, růstu a přeměny. S jeho pomocí poznáme 

hloubku, smysl, a hlavně stíny svého ´já´ a všeho ostatního. (…) V nižší formě je 

mudrc klaun, bavič či indiánský šaman. Ve vyšším významu je to prorok nebo také 

´ten, který vždy říká pravdu´. Ale tato postava zahrnuje široké spektrum 

charakterů: otcovský zpovědník, rituální stařešina, šaman, duchovní mistr, 

čaroděj, medicinman, mentor, duchovní vůdce, liturg a ve většině kultur také 

kněz.“313 

Temná strana mudrce nebo mága nastane, „když začne duchovní, terapeut, 

guru nebo léčitel věřit ve svou vlastní moc (…). Pokud duchovní vůdce nevnímá 

sám sebe dostatečně silně jako pouhý pokorný nástroj něčeho, jestliže se on sám 
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nepodrobuje moudrému duchovnímu vedení, pak je to možná vůbec 

nejnebezpečnější archetyp.“314 

  

4.2.3. Milovník 

Rysy milovníka jsou soucit, odpuštění, přijímání, obdarovávání, jemnost, 

sebeodevzdání, odpuštění a láska.315 Milovník se dokáže těšit z krásného, dobrého 

a pravého. Toho si užívá a oceňuje to. Vidí skrytou hodnotu věcí a krásu pod 

povrchem. „Milovník je také básník, umělec, hudebník, romantik, ten, který umí 

pít božský nektar plnými doušky v každé situaci a v každém vztahu.“316 

Milovník může na své nejvyšší úrovni být kontemplujícím člověkem až 

mystikem.317 „Když už se milovník nemůže sám radovat, začne vytvářet okamžité 

a umělé prožitky. Když je milovník potlačen, schová se pod povrch a začne si 

libovat v tajemných a často zničujících potěšeních. Když je odmítnut, stáhne se do 

negativity, cynismu a sebedestrukce.“318 

  

4.2.4. Král 

Král „zahrnuje představu Otce a všechny konotace autority, pořádku, zákona, 

vedení a přípravy. Klidný král sedící na trůnu je archetypem vyrovnanosti a 

bezpečí uvnitř svého ´já´. Je proto symbolem plodnosti a tvůrčí energie pro 

všechny ve své říši. (…) Král je muž sebejistý na to, aby rozpoznal, potvrdil a 

požehnal dobru v jiných lidech. Necítí se ohrožen růstem a vyspělostí druhých, 

protože zná a miluje toho, kým je on sám. Nemůžete ohrozit krále, protože 
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nepotřebuje ani vás ani váš obdiv. Je hlavním principem zdravé nezávislosti, 

jakési autonomie...“319 

Král se nebojí moci, naopak, integrovanou moc v sobě využívá, a to pro 

společné dobro.320 Tento „král je prostě jiné jméno pro otce nebo děda, pro hlavu 

rodiny, jejíž silná a stabilní energie dokáže v úžasné míře držet pohromadě chaos, 

strach a pochyby, tak jako to dělá v ženské podobě královna. Když je tatínek 

doma, dům je psychologicky i fyzicky bezpečný (…) je archetypem celistvosti, 

přijímání opaků a odpuštění protivníkům. Tento král/otec představuje Boží 

jednotu, která drží pohromadě všechny naše různorodé, oddělené a znesvářené 

části.“321 

Král je v něčem jiný archetyp než předchozí tři. Král v sobě integruje 

předchozí archetypy. „Král je spojením a opakováním ostatních tří archetypů: 

válečníka, mudrce a milovníka. Drží je pohromadě v obrovské ukázce rovnováhy 

a celistvosti. Je pánem vší moci, proto si může dovolit vypadat bezmocně.“322 

Jinak řečeno, „královská část muže propojuje nebe a zemi, duchovní a hmotné, 

božské a lidské, vnitřní a vnější.“323 

Stínový král je obrazem „neschopnosti a paranoie. Stínový král se cítí být 

ohrožen mocí a tvůrčí schopností druhých, trpí dětinskou představou své vlastní 

důležitosti. (…) Stínový král zbavuje moci a proklíná ty, kdo se nacházejí mimo 

sféru jeho vlivu. (…) Má potřebu držet v podřízenosti a pod kontrolou své 

poddané...“324 

Rohr ke všem archetypům dodává vyjádření o ideálním geografickém 

zastoupení, kdy „Asie a domorodá Austrálie se snažila iniciovat mága, Afrika a 
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většina prvotních kultur iniciovala bojovníka, latinský a středozemí svět uctíval 

milovníka, zatímco Evropa a Severní Amerika se vždycky snažila rozvíjet 

krále...“325 

Po uvedení mužských archetypů se můžeme teoreticky ubezpečit, že „být 

mužem“ může znamenat něco tak diametrálně rozdílného, jak je postava válečníka 

nebo milovníka. Muž tedy může být jak hrubý, neústupný a přímočarý, stejně tak 

jako citlivý, vstřícný nebo moudrý. Archetyp krále nám však naznačuje, že 

ideálem archetypálního mužství je syntéza všech těchto částí. Jedná se tedy o 

jakousi androgynitu nebo fúzi mužského a ženského principu? Pojďme se tedy na 

takový náhled na chvíli podívat.  

  

4.3. Universální polarizace pohlaví aneb principy jin a jang 

Jinými archetypálními principy jsou například velice rozšířené a v něčem i 

velice trefně poznamenávající čínské (taoistické) principy jin a jang. Komárek v 

celém jsoucím světě, takže i v pohlavní polaritě, vidí rozvržení přirozenosti dle 

klasických čínských principů jin a jang, což je mnohem plastičtější chápání světa, 

než svět tematizuje novověká věda.326  

„Princip jang byl původně spojován se sluncem, jasností, horkem, osluněnou 

stranou kopce (…), též dnem a létem, princip jin s mraky, tmou, chladem, vlhkostí 

a zastíněnou stranou kopce (…) též nocí a zimou. V knize I-ťing se mimo jiné 

praví, že jang je ´tuhý́ , jin je ´poddajný́ . Princip jang by odpovídal zhruba 

kombinaci evropských tradičních astrologických signatur Marse, Saturna a 

Jupitera – ohraničení, akce, úder, vláda, majestát, jednoznačnost, tvrdost, 

omezení, násilí, tvar a zároveň jakási nevnímavost ve stylu tetřeva hlušce atd., 

princip jin by odpovídal zhruba signaturám Luny, Venuše a Země s opačnými 
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charakteristikami – jinový princip jaksi čeká nejen na akci a sílu. (...) v teorii je 

důležité, že oba byli vždy chápány jako pro svět konstitutivní a srovnatelně 

klíčové, nikoli ve smyslu evropských dichotomií, kdy Pravdě je třeba dávat 

jednoznačně přednost před Omylem, Dobru před Zlem atd.“327 

I Jan Bílý se opírá o taoistické principy jin a jang. Každý z nás má oba tyto 

principy. Vše je obsahuje. Jen ale jeden z nich je dominantní. Tudíž jeden princip 

je nám vlastní a je silnější, opačný nás doplňuje a je tedy slabší nebo v menším 

zastoupení (viz gonáda). Mužský princip znázorňuje racionalitu, jasnost, 

rozhodnost, překonávání, aktivitu, boj atd. Naproti ženský princip je spojen s 

přírodou, s pocity, láskou a péčí – je jako propojený a všeobjímající oceán.328 Jin 

a jang se doplňují, vyvažují, dynamizují a vzájemně se potřebují. Vytvářejí pohyb 

a zároveň existenci. „Mužský“ princip by se neobešel bez „ženského“ a naopak. 

Jsou nepostradatelní a rovnocenní, i když mají jinou kvalitu. Možná právě proto.  

Rohr tuto principovou polarizaci také uznává a i jako františkánský kněz 

principy jin a jang ve svých knihách užívá: „můžeme použít staré čínské názvy jin 

a jang, nebo fyzikální pojmy jako horký a chladný, nebo elektrotechnické termíny 

jako pozitivní a negativní náboj. Ale všechny tyto pojmy dle mého názoru zdaleka 

nevystihují realitu tak, jako ta dvě mocná slova – mužskost a ženskost.“329 Autor 

například poukazuje na malbu v episkopální katedrále Boží milosti, která se 

nachází v San Francisku. Tato malba prý symbolizuje hluboký rozměr mužství a 

ženství ukrytý v naší duši. Malba zobrazuje „tři mužské postavy jako Vládce a 

nazývá je Rozumem, Tvarem a Jazykem. Dívají se ven z kruhu a symbolicky 

pozorují, definují a pojmenovávají realitu. Energie z nich vychází směrem ven, do 

tří různých směrů. Ženské postavy jsou označeny jako Múzy a nesou jména 

Meditace, Paměť a Píseň. Dívají se jedna na druhou a symbolicky nazírají, 
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vzpomínají a upevňují své vzájemné vztahy. Jejich energie proudí do středu kruhu, 

směrem k jednotě a soudržnosti.“330 

Rohr dále tyto principy, jejich doplňování a spolupráci podporuje. „Vyvážená 

mužskost se projevuje v činnosti konané pro dobro ostatních. Integrace mužské a 

ženské energie vede k výsledkům, které podporují blaho celého společenství. Je 

zde třeba rovnováhy mezi konáním a starostí; rovnováhy, jež v sobě kombinuje 

touhu po činnosti a vnímavost k potřebám druhých. Bez této rovnováhy ničí 

nerozumné užívání mužské síly týž svět, v němž působí. Vyzdvihuje jednotlivce na 

úkor obce, povznáší soukromé zájmy nad obecné blaho. Nakonec může zničit i 

rodinu, kterou chce zachovat a uchránit, protože nemá žádný smysl pro 

vztahy...“331 

Pro porovnání a odvození od mužského principu Rohr uvádí i typické ženské 

vlastnosti. „...velikost ženské síly spočívá v tom, že vytváří a udržuje vztahy (...) 

Ženská energie směřuje dovnitř, do středu, a (...) v mnoha společnostech, včetně 

té naší, se ženám přisuzuje role ochraňovat tento střed, držet rodinu pohromadě, i 

kdyby se okolní svět kolem nich měl rozpadnout. (…) Ženskými ctnostmi nazývám 

pokoru, poslušnost, otevřenost, vstřícnost, důvěru, schopnost odpouštět a 

trpělivost. Ve své podstatě však nemají žádnou moc posunout se směrem ven. 

Vzhledem k tomu, že se soustřeďují na skupinu, nemobilizují žádnou energii, aby 

ji posunuly někam dál. Na to je zapotřebí zcela jiný druh síly a ctností.“ 332 Do této 

poslední kategorie podle Rohra patří mužské vlastnosti, kterými „jsou 

sebeovládání, vůdcovství, pravdomluvnost, zodpovědnost, schopnost rozhodnout, 

inteligence, vnitřní autorita, schopnost přijmout výzvu, odvaha a schopnost 

riskovat.“333 
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Sebeovládání souvisí s kontaktem se svými hodnotami, motivy a pocity. Týká 

se vlastního sebepoznání a sebeuvědomění. Takovýto muž si je vědom toho, co je 

správné a jde za tím. Pravdomluvnost souvisí se skutečností – s rozpoznáním 

světa, s objektivitou, nestranností, znalostí a s nezávislým úsudkem. 

Pravdomluvný člověk hledá a ctí pravdu. Zodpovědnost je opakem pasivity. 

Souvisí s iniciativou, aktivním přístupem a samostatností. Schopnost rozhodovat 

je síla, která nám říká, kdy nechat věci plynout a kdy správně zasáhnout. 

Schopnost přijmout výzvu souvisí s ochotou riskovat. Jejím ekviva lentem je 

přímost. Tyto atributy nejsou určeny pouze pro muže, ale i pro ženy, které díky 

nim ze sebe utvoří dynamičtější a celistvější osobu.334 

  

4.3.1. Bourdie a nadvláda mužského principu 

Na stereotypní usuzování a hojnou aplikaci mužsko-ženských principů reaguje 

francouzský myslitel Bourdie. Ten si všímá dominantního maskulinního prvku, 

který věky věků sužoval a ovládal feminní prvek. A o této dominanci pojednává 

ve své knize Nadvláda mužů. Bourdie argumentuje tím, že „zapojením do systému 

homologických opozic – nahoře/dole, nad/pod, před/za, vpravo/vlevo, rovný/křivý, 

suchý/mokrý, tvrdý/měkký, ostrý/mdlý, jasný/temný, venku (na veřejnosti)/uvnitř 

(doma) atd. -, jež podle některých názorů odpovídají pohybům těla (nahoře/dole-

stoupat/sestupovat, venku/uvnitř-vycházet/vcházet), nabývá dělení věcí a aktivit 

(sexuálních i jiných) podle opozice mezi masculinem a femininem – dělení v 

izolovaném stavu arbitrární – objektivní i subjektivní nutnost. Opozice, v diferenci 

navzájem si podobné, jedna s druhou dostatečně ladí, aby se v nevyčerpatelné hře 

praktických transferů a metafor, a skrze ni, navzájem podporovaly, a zároveň jsou 

                                                 
334

 srov. Rohr, Martos, Úvahy o mužské spiritualitě, 98-102 



147 

 

dostatečně divergentní, aby měla každá z nich dík různým souzněním, konotacím a 

korespondencím, jež se na ně navršují, určitou sémantickou šíři.“335 

Bourdie vidí nebezpečí v tom, že tyto principy se uvádějí jako přirozené a 

všeobecné a tím legitimizují patriarchální moc. „Na základě těchto všeobecně 

užívaných myšlenkových schémat se určité odchylky a distinktivní rysy (zvláště 

tělesné) jeví jako objektivně existující, přirozené diference, zatímco skutečnost je 

taková, že právě ona schémata – tím, že tyto diference ´naturalizují´, to jest 

zapojují do systému diferencí stejně zdánlivě přirozených – je udržují při životě; 

předsudky, jež se z nich rodí, jsou tak chodem světa, a hlavně všemi biologickými 

a kosmickými cykly, neustále potvrzovány.“336 

Tyto rádoby univerzální principy se aplikují na vše, tedy i na společnost, lidské 

tělo nebo vztahy. „Sociální svět konstruuje tělo jako sexualizovanou skutečnost a 

jako nositele sexualizujících principů vidění a dělení. Tento somatizovaný sociální 

program vnímání je aplikován na každou věc na světě a v první řadě na samotné 

tělo v jeho biologické realitě: právě on vytváří rozdíl mezi biologickými pohlavími 

podle principů mytického pojetí světa, v němž panuje arbitrární vztah nadvlády 

mužů nad ženami, vztah, který se spolu s rozdělením práce otiskuje do reality 

společenského řádu. Biologický rozdíl mezi pohlavími, mezi mužským a ženským 

tělem, a hlavně anatomický rozdíl mezi pohlavními orgány, se tak může jevit jako 

přirozený důvod sociálního rozlišování mezi rody, a zvláště pak rozdělování práce 

podle pohlaví.“337 

Tím, že muži jsou nositeli mužského principu a maskulinity, jsou a priori 

předurčeni k tomu vládnout nad ženami. „Virilita (…) jako podstatná vlastnost 

muže, jako virtus odvozená od vir, jako zakládáni si na cti (nif) a jako princip 

jejího uchování a zvyšování, zůstává – alespoň nevysloveně – neoddělitelná od 
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mužnosti fyzické; mužnosti, jež se projevuje především sexuální potencí, 

očekávanou od muže, který je skutečně mužem (deflorace nevěsty, početné mužské 

potomstvo atd.). Je proto pochopitelné, že se nejrůznější kolektivní představy o 

plodivé síle soustřeďují hlavně k falu…"338  

A zde zase narážíme na symbol falu jakožto mocného žezla každého muže. 

Vskutku, penis by asi neměl rozhodovat o tom, zda někdo bude vládnout nad 

druhým či nikoli. Autorovi se musí uznat, že princip mužskosti je podle 

stereotypního chápání jaksi předurčen k moci, uchopování, ovládání a penetraci, a 

to může být nebezpečné. Ostatně dějiny patriarchátu o této tendenci věrně 

promlouvají. Je jasné, že s tímto principialistickým pojetím budou asi nejméně 

souhlasit konstruktivistické feministky a feministé.  

  

4.4. Závěr kapitoly o mužské identitě 

V této kapitole jsme se dozvěděli, že existují dva základní feministické proudy, 

které buď věří v jakousi základní pohlavní identitu, nebo ji relativizují. Zjistili 

jsme, že každá z těchto teorií má co nabídnout. Potvrzení toho, že existuje 

pohlavní identita, nám nabídly podkapitoly o Biologickém mužství a přirozenosti, 

o Sociobiologii a předurčenosti pohlavního chování a o Rodové identitě a jádrové 

pohlavní identitě. Na základě různých tvrzení jsme mohli dospět k poznání, že 

mužství nebo mužská identita není pouhý konstrukt, i když na utváření této 

pohlavní totožnosti má vliv i mnoho socio-kulturních a jiných vlivů. Mužská 

identita není samozřejmostí, stejně tak jako biologický zrod muže. Ukázali jsme 

si, že tisíciletý vývoj člověka jako dvoupohlavního tvora s sebou nese jisté 

specifické znaky chování, prožívání a organického fungování mozku. To, že muži 

v dřívějších dobách byli, výrazněji než ženy, lovci a válečníky, jistě geneticky 

ovlivnilo vývoj, fyziologii a fungování mužského těla. Zjistili jsme, že pro muže 
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je například výrazná nadprodukce testosteronu, který zakládá tendenci k vyšší 

míře agresivity. Na základních typických tendencích a vlastnostech mezi muži a 

ženami v kapitole  Maskulinita a feminita jsme si naznačili, že jisté vrozené 

rozdíly pravděpodobně existují. I přesto že existují různé „mužské“ a „ženské“ 

specifika (vlastnosti, činnosti a role), jedná se v podstatě o výjimky, a to 

transkulturní. To, že se ženy a muži v jádru přirozeně liší, jsme se mohli dozvědět 

i z kapitoly o Vývoji pohlavní mužské identity. Dokladem o tom jsou typické 

Mužské vlastnosti, Mužské činnosti a instituce. V této práci nemůžeme dokázat, že 

„mužskost“ a „ženskost“ i se svojí pohlavní identitou jsou pevně dány, ale mohli 

jsme si jasně ukázat, že určité typické tendence nebo pohlavní rysy jsou 

nezpochybnitelné.  

V průzkumu typické mužské identity jsme se dále mohli zabývat typologií 

mužství a Archetypálním a posvátným mužstvím. Tyto kapitoly nám mohli 

prozradit, že muži mohou inklinovat k určitým archetypálním vzorům, typickým 

ideálům nebo vesmírnému principu. Pokud je mužství zakotvené v biologii, 

mužské psychice nebo ve spirituální rovině, je možné se posléze orientovat na 

rehabilitaci mužství a určitého ukotvování tohoto mužství ve společnosti. Jednou 

z možností této rehabilitace a znovuukotvení můžou být právě mužské iniciační 

rituály, kterým se budeme věnovat v následující kapitole.  

  

 

 

 

 

 



150 

 

5. Přechodové a iniciační rituály 

V této kapitole o přechodových a iniciačních rituálech se budeme zabývat 

hlavně mužskými iniciačními rituály. Od obecných pojmů budeme postupovat 

hlouběji do tajemství těchto iniciací dospělosti, které se udržují téměř všude na 

světě. Jejich hloubku objevíme jak v teoretických analýzách, tak i v praktických 

ukázkách. Zkusíme se podívat na to, jak by tyto rituály mohly vyřešit krizi 

dnešního mužství a mužské identity.  

Antropolog van Gennep, který se zabývá přechodovými rituály předpokládá, že 

„už jen to, že člověk žije, vyžaduje postupné přecházení z jedné zvláštní 

společnosti do druhé a od jednoho společenského postavení k druhému – takže se 

život člověka skládá ze sledu různých etap: narození, společenské dospívání, 

sňatek, otcovství, třídní postup, specializace zaměstnání a smrt, jejichž konce a 

začátky tvoří celky téhož rázu.“339 

Můžeme usuzovat, že je přirozené určité etapy života člověka oddělovat. Určité 

přechodové rituály jsou pro člověka typické a vždy měly určitý úkol a prospěch 

jak pro jednotlivce, tak i pro společenství. „Život jednotlivce bez ohledu na typ 

společnosti spočívá v postupném přecházení od jednoho věku k dalšímu a od 

jednoho zaměstnání k jinému. Tam, kde jsou věkové kategorie i zaměstnání 

oddělené, provázejí tento přechod zvláštní úkony, které například u našich 

řemesel představuje učednictví a které u polocivilizovaných národů spočívají v 

obřadech, neboť žádné jednání u nich není zcela nezávislé na posvátnu.“340 Pokud 

jsme společnost, která si zakládá na racionalitě a materialismu, tendenčně odmítá 

posvátno a spirituální rovinu, i když po ní hluboce touží. A to jistě souvisí i s tím, 

že se přechodové rituály, pokud možno, stávají jen povrchní světskou záležitostí 

(ceremonií), anebo se nekonají v podstatě vůbec.  
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Podle psychologů Honzáka a Novotné má člověk různé úrovně potřeb. „Člověk 

má vedle biologických, psychologických a sociálních potřeb také potřebu a 

dimenzi duchovní, potřebu vztahovat se k něčemu vyššímu a dokonalejšímu, než je 

on sám. Tato potřeba je sycena nejrůznějšími kulty, náboženskými systémy a 

ideologiemi.“341 Přechodové iniciační rituály tuto potřebu rozhodně kdysi 

uspokojovaly. Člověk (muž) se tendenčně vztahoval k něčemu, co ho převyšuje a 

zasvěcuje do tajů a mystérií, kterých bude po rituálech součástí. Stane se 

dospělým a důležitým členem komunity, která mladého muže přijme a vycvičí. To 

nepochybně uspokojuje nejenom duchovní, ale i ostatní dimenze potřeb. Rozdíl je 

v tom, že na duchovní dimenzi se v západní společnosti, více jak v jiné, 

(post)moderní člověk dívá skrze prsty. Iniciační přechodové rituály dospělosti 

jsou dnešní západní společností pokládány za iracionální přežitek, blud a mýtus o 

„neviditelném světě“. Málokdo věří v něco, co není uchopitelné, hmatatelné nebo 

měřitelné. Ale na druhou stranu po jakési duchovní jednotě a „nadpřirozenu“ 

toužíme. A tuto niternou potřebu uspokojujeme jinak, a to jiným než tradičním 

způsobem (jak bylo napsáno např. v kapitole o Desakralizaci a novém mýtu 

moderní společnosti).  

Touha po této posvátné, magické nebo hluboké zkušenosti může vést k užívání 

různých drog (např. halucinogeny, MDMA, marihuana atd.) nebo k extrémně 

rizikovým a protizákonným aktivitám. Pro mladé lidi je typické seskupování v 

subkulturách, které mohou používat různé rituály či pseudoiniciace. Na tuto 

alternativní náboženskou nebo spirituální potřebu reagují i různé alternativní 

religiozity a nová náboženská hnutí se svojí lákavou neotřelou a „mystickou“ 

nabídkou.  

Rohr vychází ze skutečnosti, že všude na světě, ve všech společenstvích a ve 

všech kulturách existují iniciace, které nás přibližují k našemu "pravému Já", 
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zasvěcení do "proudu skutečnosti" nebo do "života Boha".342 „...většina kultur s 

největší pravděpodobností považovala mužskou iniciaci za absolutně 

nezbytnou…"343  Pro Rohra je zkušenost skutečné iniciace jako setkání s něčím 

"větším" a "převyšujícím", než jsme my, kdy při tomto intenzivním zážitku naše 

obavy ze smrti padají. Překonáváme vlastní ego, které lpí na formě. Dalo by se 

říci, že opravdová iniciace nás osvobozuje a mění nás v nová stvoření.344 K tomu 

Rohr dodává, že "k nastartování cesty k duchovní dospělosti je nutný nějaký křest 

(čti "iniciace"). Oheň, voda, krev, selhání nebo svatá touha, to všechno mohou být 

katalyzátory, ale bez pádu nebo většího ponoření do ústředního tajemství člověk 

nemůže plavat v tom správném oceánu. Je to nutná cesta od falešného já k 

pravému Já."345  

Iniciace je tedy důležitým duchovním aktem, díky kterému můžeme přejít z 

jednoho typu existence do druhého, od nižší formy bytí k vyšší formě. Tedy v 

našem kontextu z období dětství do dospělosti, z chlapectví do mužství. Je však 

tento přechod možné aplikovat i na posvátnou rovinu iniciačních rituálů? Je 

možné toto zasvěcování konat bez pokory k vyššímu smyslu, poznání nebo 

vědomí? Je pro dnešního člověka přístupná transcendentní rovina prožívání? 

Nebo je vskutku zapotřebí obnovit jakousi duchovní nebo spirituální rovinu světa? 

A proč? Nevystačíme si s „materiálním“ a vědecky výkladným a analytickým 

způsobem života? Nechybí nám v našich životech silné, důvěryhodné a sdílení 

hodnoty a vyšší smysl života, jaký nám náboženství a filozofie zpřístupňovaly?  

Podle transpersonálního psychologa a vychovatele Stephensona se minimálně 

můžeme spolehnout na to, že „potřeba obřadu a rituálu je pro lidstvo univerzální 

záležitostí. Bez nich je život prázdný a postrádá smysl. Obřad a rituál přivolávají 

do každodenního života Ducha a jsou založeny na víře v neprokazatelné. (…) Jsou 
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symbolickým porozuměním a vyjádřením hybných sil, utvářejících lidské životy. 

Jsou výrazem víry v něco běžně nedosažitelného či smysly nezachytitelného.“346 

Pokud tedy většina z nás vědomě nebo nevědomě tíhne k spiritualitě, je zde velká 

šance, že bychom mužské iniciační rituály mohli na krizi mužské identity uplatnit. 

Jsou však tyto rituály znovu aplikovatelné na naše prostředí a kulturu? Je možné, 

aby tyto rituály rehabilitovaly mužskou identitu? A k čemu tyto rituály mohou 

chlapce v pubertě a adolescenci vést? Na tyto otázky se brzy podíváme. Nejdříve 

si však musíme udělat pořádek v základních termínech.  

  

5.1. Obecná definice a význam rituálů 

Jelikož se zde budeme zabývat mužskými iniciačními rituály, musíme nejdříve 

vysvětlit, co je to rituál obecně, čemu slouží a jaké známe druhy. Rituál je tedy 

podle slovníku cizích slov "obřadní úkon“ nebo je tento pojem charakterizovaný 

také jako jakási „pevná pravidla významného aktu".347 

Z určitých úhlů pohledů můžeme vidět rituál jako pevně daný a strukturovaný 

proces nebo rozvolněný a neformální průběh nevšední činnosti. Alexander vidí 

rituál právě jako nezkonstruovanou činnost, která nepodléhá přípravě či jakési 

vnitřní stavbě. „Rituál definovaný těmi nejobecnějšími a nejzákladnějšími pojmy 

je představení či předvedení, neplánované nebo improvizované, kterým se 

realizuje přechod od každodenního života k alternativnímu kontextu, v jehož 

rámci je proměněn všední den“348 Rituál je typicky pojímán jako symbolická 

činnost na rozdíl od instrumentálního chování v každodenním životě.“349 Podle 

těchto autorů je rituál něčím vždy novým a spojený s proměnlivostí a 
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přizpůsobivostí, bez nějakých omezení a řízenosti. Jedná se tedy o živý proces 

komunikace s něčím, co nás převyšuje, obklopuje nebo sídlí v našich hlubinách.  

Na druhou stranu se jistě setkáváme s rituály, které mají pevně danou kostru 

svého průběhu. Takovéto pevně dané rituály můžeme vidět například při katolické 

liturgii, při vítání občánků nebo při pohřbu. „Rituál je kulturně zkonstruovaný 

systém symbolické komunikace. Je tvořen strukturovanými a uspořádanými sledy 

slov a činů, často vyjadřovanými více prostředky, jejichž obsah a uspořádání se 

vyznačují různým stupněm formálnosti (strnulosti), kondenzace (syntézy) a  

redundance (opakování).“350  

Rituál v naší kultuře a v křesťanství je spíše rigidní záležitostí, který má své 

pevně dané a jasně vymezené postupy. „Rituál může být definován jako sled gest 

odpovídajících základním potřebám, gest, která musí být vykonána podle určité 

eurytmie. Etymologicky toto slovo v sanskrtu označuje to, co je shodné s řádem 

(rita). Jeho původ se ztrácí v temném dávnověku a zůstává neznámý i těm, kdo 

rituál provozují, i když uchovali jeho dědičnou paměť. V takových obřadech není 

nic nahodilého. Jsou to gesta, z nichž se staly realizační postupy doprovázené 

zpěvy, hudbou, slovy reprodukujícími přirozené postoje"351  

Benoist nás upozorňuje na to, že rituály a ritualizované chování není záležitostí 

pouze svátečních ceremonií nebo náboženských liturgií. „Jsou to elementární 

gesta. Vykonáváme je každý den a tato gesta provázejí náš způsob života, chůze, 

oblékání, způsob, jímž se projevuje naše laskavost nebo nepřátelství. Rituály 

koupání, jídla, lásky, smrti provázejí hlavní okamžiky existence – narození dítěte, 

křest, svatbu,… hostinu… Všechna povolání mají svůj rituál.“352 Bowieová také 

dodává, že ritualizované chování se objevuje při běžných záležitostech, 

sportování, komunikaci, při předávání nebo sdílení ezoterického nebo 
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exoterického1 vědění za přítomnosti silných emocí.353 Ritualizované chování 

můžeme vidět při přípravě jídla, osobní hygieně nebo snad při jakékoli činnosti, 

která se opakuje. Asi nejděsivějším a patologickým ritualizovaným chováním 

může být kompulze, což je těžko ovladatelné a opakující se nutkavé jednání.  

Po základním definování toho, co rituál v podstatě je, se podíváme na základní 

dělení rituálů. Například Bellová vyzdvihuje šest kategorií rituálního jednání 

tímto způsobem: 

1.        Přechodové rituály při obřadech spjatých s „klíčovým okamžikem 

života“. 

2.        Kalendářní a vzpomínkové obřady.  

3.        Obřady výměny a společenství.  

4.        Obřady působení trýzně.  

5.        Postní obřady, půst a slavnosti 

6.        Politické rituály.354 

Podle Bowieové můžeme rituály obecně vidět i z vícera hledisek. Rituál 

můžeme vidět „jako výraz paradigmatických hodnot smrti a znovuzrození; rituál 

jako mechanismus přivedení jedince do společenství a založení společenské entity; 

nebo rituál jako proces za účelem společenské přeměny, katarze, ztělesnění 

symbolických hodnot, vymezení povahy toho, co je skutečné, nebo boje za 

ovládnutí znaku.“355  

K čemu všemu tyto rituály ale mohou sloužit? K čemu se dají využít nebo k 

čemu využívány jsou? „Rituály mají mnoho funkcí, a to jak na úrovni jednotlivce, 

tak celých skupin nebo společnosti. Dokážou zprostředkovat a vyjádřit city, řídit a 

prosazovat způsoby chování, podporovat nebo naopak narušovat status quo, 
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vyvolávat změny nebo obnovovat soulad a rovnováhu. Rituály mají také velmi 

důležitou léčivou úlohu, dají se využívat k udržení životních sil a úrodnosti půdy a 

mohou zajišťovat správné vztahy s neviditelným světem…"356 

Benois ohledně funkce rituálu poukazuje na to, že „rituály umožňovaly 

sjednocovat vůle, řídit konání, harmonizovat duše a docílit všeobecné rovnováhy 

jak fyzických, tak společenských sil.“357 Různé rituály mohly a můžou sloužit i k 

sociální a politické manipulaci lidí. Stejně jako vše se i rituály mohou použít k 

ovládání lidí podle vůle různých lidí, ale na druhou stranu nás mohou spojovat s 

něčím, co není díky běžné zkušenosti dostupné. Něco, co nesouvisí s profánním, 

ale s posvátným. V tradičních náboženstvích nebo kulturách úzce spjatých s 

náboženstvím či s ideologickým kultem mohou tyto rituály sloužit k vzývání, 

děkování nebo souviset s obětí. „Učinit posvátným to, co děláme, to, čím jsme, se 

nazývá obětovat, přinést oběť tím, že tyto úkony jsou zasvěceny neviditelným 

mocnostem, od nichž na oplátku očekáváme pomoc a ochranu...“358 Jedná se tedy 

o kontakt nebo jakýsi druh komunikace s tím, co nás přesahuje, s něčím 

mocnějším, s něčím božským. A tuto možnost kontaktu s něčím takovým 

zprostředkovávají i mužské iniciace. „Rituály hrají na strunu života a smrti, 

vitality a smrtelnosti. Spojují čas a transcendenci. Tyto procesy jsou zjevné v 

rituálech přechodu, jež lze chápat jako archetypální rituální procesy..."359 

Pro nás je důležité to, že rituál obecně lidem nabízí možnost hlubšího zážitku, 

který je spojen s intenzivním a smysluplným prožíváním skutečnosti. „Dát životu 

takový smysl je největším přínosem, jaký může poskytnout jakýkoli rituál. Je právě 

hlavní funkcí rituálu dát životu hlubší význam než jen živočišné přežití. Tento 

smysl povyšuje život nad nudu, absurditu a zoufalství. Dodává cenu i té nejtvrdší 

existenci a propůjčuje důstojnost všem činům člověka, ať už se jinak mohou zdát 
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sebetriviálnější. (…) svět, v němž jednotlivci a společnost nacházejí smysl v tvůrčí 

činnosti, se velmi liší od světa, kde něco takového už neplatí. Do této míry jsou 

rituály schopné dostát svým nárokům a vesmír je díky jejich věrným vykonáváním 

bohatší.“360  

Rituál je tedy hodnotným nástrojem nejenom pro určitou skupinu 

náboženského hnutí nebo kultu, ale může každému něco nabídnout. „Rituál dává 

lidskému životu podobu a sahá až k samé existenci, ovlivňoval sociální aktivity, 

dnes jen mimořádně, ale i nadále například v podobě etikety nebo armádních 

předpisů. Rituál je spojen s mýty a navzájem se podporují. Rituály u primitivních 

kmenů byly používány k začlenění jak do společenství, tak i do okruhu dospělých v 

tzv. rituálech dospívání. Ty měli v jedinci vzbudit pocit sounáležitosti s komunitou 

a tím jí tak podpořit.361 Než se však podíváme na přechodové iniciační rituály 

dospělosti vztažené na muže, podíváme se ještě na jiné pojmy s rituály 

souvisejícími. Těmito pojmy jsou „symbol“ a „mýtus“.  

 

5.2. Rituály a symboly 

Podle Bowieové je slovo symbol složené ze dvou řeckých slov, syn, s 

významem spolu nebo s, a ballein, házet. Něco, co zastupuje či představuje něco 

jiného. Pokud to obyčeje a konvence dovolí, lze jako symbolu užít čehokoliv.“362 

Symbol je jakýsi zástupný znak, který nás na hlubší a citovější úrovni může 

propojovat s obsahem, který tento symbol v sobě nosí nebo který 

zprostředkovává. Například symbol křesťanského kříže a jeho nošení na krku 

může připomínat to, že jeho nositel je křesťan, může zároveň zprostředkovávat 

slávu a sílu Ježíše Krista, symbol ale také může připomínat to, že se za nás Ježíš 
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obětoval a zemřel na kříži stejně tak, jak by se křesťan měl „obětovávat“ pro Něho 

a ostatní, když má „nést“ svůj vlastní „kříž“.  

Symbol nám připomíná, že „žádná zkušenost není tak obyčejná, aby se nedala 

použít při obřadu a aby se jí nemohl dát vznešený význam. Čím osobnější a 

intimnější je zdroj rituálního symbolismu, tím je jeho poselství přesvědčivější. Čím 

více je symbol vzat ze společné zásoby lidské zkušenosti, tím širší a jistější je jeho 

přijetí.“363 Kontroverzním, zato silným a prokazatelným symbolem, který byl 

použit a zneužit můžeme pokládat nacistickou, původně indickou, svastiku nebo 

socialistickou a komunistickou rudou hvězdu apod. Tyto symboly mocně působili 

na mentalitu a morálku milionů lidí. Symbol působil a zprostředkovával v jednom 

obrazu tolik, co žádná věta nebo jiný obraz nemohl zprostředkovat. Symbol jako 

by se podílel na moci toho, co v podstatě zobrazuje.  

"Právě díky symbolům vystupuje člověk ze své jednotlivé situace a ´otevírá´ se 

směrem k obecnému a universálnímu. Symboly probouzejí individuální zkušenost 

a proměňují ji v duchovní akt, v metafysické uchopení světa. Člověk 

předmoderních společností je tváří v tvář jakémukoli stromu, symbolu Stromu 

Světa a obrazu kosmického Života, schopen dospět k nejvyšší duchovnosti: tím, že 

rozumí symbolu, daří se mu žít universalitu."364 Rituály jsou plné symbolického 

jednání. A často se i různé náboženské a ideologické rituály dějí pod záštitou 

charakteristického symbolu. Proto věřím, že symboly, jako jeden ze základních 

prapůvodních jazyků sdílení a komunikace s tím, co nás převyšuje či přesahuje, je 

stále aktuálním tématem.  
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5.3. Rituály a mýty 

Nyní se podíváme na mýtus a jeho roli v rituálech a v ritualizovaném chování. 

Je dobré hned naznačit, že „mýtus“ má mnoho definic a aplikací. Pro naši práci 

bude stačit jen výčet některých z nich. „V antropologii a folkloristice (etnologii) 

se důraz klade na příběhy o vzniku světa v orální kultuře (mýty kosmologické a 

kosmogonické) a na příběhy, jež si domorodá etnika vyprávějí, aby popsala a 

vysvětlila si sociální, přirozený a nadpřirozený řád. V sociologii a kulturologii a 

také v antropologii se termínu mýtus užívá i pro ahistorické příběhy používané k 

potvrzení mocenských vztahů, aby se společenské vztahy jevily jako přirozené a 

preexistující.“ Mýty můžou mít symbolický, archetypální a posvátný význam, 

mohou se od něho odvíjet morální a právní normy.“365  

Mýtus má v primitivních společnostech a v náboženských systémech vliv na 

utváření a fungování sociálního systému. Například křesťanský mýtus o stvoření 

světa a Adama a Evy mohlo mít díky určité interpretaci a moci církve na 

patriarchalizaci západní společnosti. Takový mýtus, který udržuje nadřazené 

postavení mužů nad ženami je jistě dehonestující ženské pohlaví a v demokratické 

společnosti nemá takovýto mýtus své místo. Na druhou stranu všichni žijeme 

podle nějakého svého osobního nebo společenského mýtu, který jako „mýtus“ 

nebo „víru“ v něco, v někoho nebo v princip fungování nevidíme. Co třeba mýtus 

o praotci Čechovi? Nebo „mýtus“ o svatém Václavovi nebo o Blanických 

rytířích? To se nám může zdát úsměvné. Ale co takový „mýtus“ o trvale 

rostoucím hospodářství nebo o spásonosném poslání USA? Co mýtus o tom, že 

demokracie a svoboda jsou „pravými“ a nejlepšími společenskými ideály a 

politickými uspořádáními, které musíme zbraní a mocí šířit do zlých totalitních 

režimů? A jak jsme mohli vidět v kapitole o Desakralizaci a novém mýtu moderní 

společnosti, dnešní lidé také věří určitému mýtu.  
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Je zajímavé, že podle Bowieové „společnosti potřebují mýty ke kodifikaci, 

vyjádření a pozvednutí svého sociálního života. Mýty, jež se zaměřují na 

společenská témata, zakódovávají morálku a poskytují praktická pravidla pro 

vykonávání rituálu a technických aspektů života, ať už je to stavba kánoe, 

zahradní práce, nebo rozhodování, koho si vzít a komu se vyhýbat. Mýty o 

fyzickém světě zase pomáhají smiřovat lidi s jejich přirozeným stavem.“366 Mýty 

tedy vysvětlují, proč se co děje a proč se co dělat má. Mýty ospravedlňují určité 

sociální uspořádání, které udržují a šíří dál. Bez mýtu by nebylo náboženského 

nebo kvazináboženského prapůvodního nebo ideálního uspořádání nebo chování. 

Starobylé kosmogonické mýty například vysvětlují, proč a za jakých okolností 

vznikl svět. Může docházet k zástupné personifikaci určitých těles nebo principů. 

„Mýtus je příběh, jehož hlavními postavami jsou osoby a který uskutečňuje něco 

významného pro své vyznavače, kteří jsou houževnatými zastánci tohoto mýtu.“ 

(Bowie, 273) Mýtus tedy pomáhá svým vyznavačům nejenom chápat určité věci a 

děje, ale také se s nimi vyrovnávat. „Mýty nám dodávají pocit, že rozumíme 

světu,…" (Bowie, 287)  

Mýty jsou součástí určité věrouky a přesvědčení. „Není magie, není obřadu, 

není rituálu bez (náboženského) přesvědčení; (…) příběhy tedy tvoří integrální 

součást kultury. Jejich existence a vliv nejen přesahují akt vyprávění příběhu, 

nejen čerpají svou podstatu ze života a jeho zájmů – ony přímo ovládají a řídí 

mnoho kulturních rysů, tvoří dogmatickou páteř primitivní civilizace.“ 367 Ale jistě 

nejenom u "primitivních" civilizací.  

Z dnešního západního pohledu se na mýty oficiálně díváme jako na přežitek, 

který nemá v na racionalitě postavené a řízené společnosti své místo. „Podle jedné 

argumentace mají předliterární kultury mýtus, zato kultury psané mají vědu a 

dějiny. Podle jedné varianty této argumentace všechny společnosti myslí myticky, 
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ale v postosvícenských společnostech téměř nahradily mýtus jako zdroj autority v 

myšlení o naší minulosti dějiny, a sekulární ideologie ´přetrumfly´ náboženství. 

Mýty se stávají (jednoduše) nepravdivými příběhy či způsoby symbolického 

myšlení o našem místě ve světě.“368  

Zjednodušeně a z trochu jiného úhlu pohledu mýtus a náboženství částečně 

nahradila filosofie, filosofii částečně nahrazuje exaktní a empirická věda. Ale je to 

pravda úplně? Není v nás jakési „mytické“, stejně jako obecně spirituální cítění 

nebo tendence k posvátnému, které je transcendentní? Můžeme se inspirovat 

Mýtem hrdiny a Urbánním mýtem. 

  

5.3.1. Mýtus hrdiny 

Mýtus hrdiny je fenomén, který je prakticky přítomný ve všech kulturách. 

Takový obraz hrdiny je pro tu či onu kulturu nebo společnost ideálem.369 

Představme si například amerického otce, patriota a oddaného bojovníka za 

svobodu, který je ochoten za svoji rodinu a vlast položit život. Nebo co příklad 

japonského samuraje nebo pro komunisty ideál Lenina a Stalina? Mýtus hrdiny se 

může týkat jak imaginární postavy, tak i idealizování konkrétního člověka. A 

když zůstaneme trochu u země, co takhle pohádka „Jak šel hloupý Honza do 

světa“? Důležité je, že mýtus hrdiny má své procedurální fáze a úkoly. Hrdina se 

hrdinou stává a musí projít určitou cestou a určitými fázemi, aby se stal hrdinou.  

Zde je jasnější paralela s mužskými iniciačními rituály, jak uvidíme později. 

„Toto základní schéma hrdinského mýtu (…) obsahuje představení hrdiny. Ten je 

nám představen ve svém obyčejném světě, kde se mu dostává povolání k cestě; 

často se tak děje setkáním s nějakým tajemnem či zázračným poslem. Nejprve se 

hrdina vzpírá a nechce výzvu přijmout, ale nějaký starý moudrý muž či žena jej 

                                                 
368

 Bowie, 280 
369

 Bowie, 290 



162 

 

přesvědčí, aby překročil první práh (Turnerův ´liminální prostor´), kde je 

vystaven různým zkouškám a zakouší protivenství, setkává se s bájnými postavami, 

pomocníky a překážkami. Když se dostane do nejhlubší jeskyně, zakusí hrdina 

nejvyšší utrpení, a když získá cenu, je pronásledován zpět do obyčejného světa. 

Navrátivší se hrdina, nyní občan obou světů, má moc udělovat požehnání, poklady 

nebo prokazovat nějaké dobrodiní ostatním lidem.“370 

 

5.3.2. Urbánní mýtus 

Urbánní mýtus se týká společenských přesvědčení, že existuje určitý záhadný 

či nepříjemný fenomén, který se v dnešní době šíří převážně ústním trado váním. 

„Obvykle mají jasnou narativní strukturu – zápletku, postavy, čas a místo děje – s 

dostatečným počtem méně závažných vnějších detailů, aby se příběhu dodalo na 

autentičnosti. (…) Urbánní mýtus či legenda je formou folkloru, který se často 

bere jako fakt. Příběhy se opakují verbálně v novinách a jiných sdělovacích 

prostředcích a ve stále větší míře v elektronické poště. Urbánní mýty nejsou 

založeny na bezprostřední zkušenosti, ale má se za to, že pocházejí z nějakého 

důvěryhodného zdroje. (…) Urbánní mýty hrají na strunu lidských obav nebo jsou 

jejich odrazem. Jsou často vyvolány strachem ze změny, nové techniky nebo ze 

setkání s cizinci.“371  

Uvést mohu například upíry, požárníky, zdravotníci v červené dodávce, kteří 

kradou vnitřností, černou sanitku v Itálii, která unáší lidi, ztrátu penisu po podání 

ruky s cizincem v západní Africe atd.) Příběhy se šíří hlavně v dobách velkých 

zvratů a krizí.372 To znamená, že i v dnešní „racionální“ společnosti se šíří různé 

pověry a fámy. Tímto jsme ukázali, že člověk (post)moderní není zase tak 
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racionální, jak by si přál. Po této kapitole, zabývající se rituály, symboly a mýty se 

můžeme podívat blíže na Definici přechodových a iniciačních rituálů.  

  

5.4. Definice přechodových a iniciačních rituálů 

V této kapitole se konečně podíváme na definici přechodových iniciačních 

rituálů dospělosti. Rituály přechodu a iniciace mají svá specifika a v některých 

případech můžou souviset s mužskou identitou. „Přechodové rituály (rites de 

passage) označují přechod z jedné fáze života, období či události k jiné. Rituálů 

přechodu se zúčastní každý a společnosti je vymezují různými způsoby. Termín 

´rituál přechodu´ se často užívá k označení rituálů ´životního cyklu´ nebo ´životní 

krize´ a souvisí se změnou stavu v životě jednotlivců a celých skupin. Rituály 

související s narozením, iniciací, manželstvím a smrtí jsou typické příklady těchto 

rituálů v rozhodujících okamžicích života. Arnold van Gennep však chápal 

přechodové rituály mnohem obšírněji jako všeobecný strukturující prostředek v 

lidských společnostech. Zahrnoval do nich sezonní slavnosti, územní rituály, oběť, 

pouť a v podstatě každé chování, ať už náboženské, nebo světské, které vykazovalo 

týž trojfázový model odloučení či oddělení, pomezí a přijetí či opětovného 

začlenění.“373 Tomuto trojfázovému modelu přechodových rituálů se budeme 

věnovat v následující podkapitole.  

Podle Grimese rituály přechodu souvisí s tradicí a konvencí určitého 

společenství, s kreativitou a imaginací. Grimes rituály přechodu koncipuje do 

dvou hlavních modelů. Model, který nás bude zajímat, se nazývá rituály 

kreativity. Tento druh se dále dělí na tzv. plumber´s modely („instalatérské“ 

modely), což jsou praktické a výstředností prosté rituály. Aplikace těchto rituálů 

připadá v úvahu, když je potřeba něco opravit, napravit nebo fixovat. Jednoznačně 

vedou od bodu A do bodu B. Je v podstatě jasné, kam konkrétně rituál směřuje 
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nebo má směřovat. Dalším rituálem kreativity jsou tzv. diviners modely rituálů, 

což se dá vyložit jako duchovní, božské nebo věštecké rituály. Tyto rituály jsou v 

podstatě opakem předchozího modelu. Tyto rituály souvisejí s kontemplací, 

vyčkáváním, s transem, s posvátnem, se zjevením a s pozorováním toho, co se 

objeví.374 Těžko říci, který ze dvou zmíněných modelů je naší práci blíže. 

Plumber´s model by mohl vycházet z toho, že chlapec se mění v muže. Je tedy 

potřeba mladého člověka „zpravit“ a vést k dospělé mužnosti a fixovat ho v ní. 

Divine model může poukazovat na to, že se chlapec duchovně a sociálně 

transformuje do nového života, který je na „vyšší“ úrovni bytí. Muž je někdo jiný, 

než chlapec, který musí „zemřít“, aby se mohl stát dospělým.  

Nás konkrétně budou zajímat právě ty přechodové rituály, které souvisejí s 

mužskou iniciací do kategorie sociální dospělosti a do kolektivu dospělých mužů. 

Navíc, jak o tom hovoří Eliade, tímto "ritem přechodu par excellence je iniciace 

dospívajících, přechod z jedné věkové třídy do druhé (z dětství či dospívání do 

mládí). Ale existují též rity přechodu při narození, při svatbě a při smrti a mohli 

bychom říci, že v každém z těchto případů se jedná o iniciaci, neboť všude jde o 

radikální změnu ontologického řádu a sociálního statutu."375 

Ale co to vlastně slovo iniciace znamená? Čeho se týká a co je pro ni 

specifické? Podle slovníku cizích slov iniciace může znamenat "vyvolání, podnět; 

zasvěcení do tajemství, uvedení"376 Podle Eliadeho se pojmem iniciace rozumí 

"souhrn rituálů a ústních naučení, po kterých následuje zásadní změna 

náboženského a sociálního statusu osoby, která iniciaci podstupuje. Pokud tento 

fakt vyjádříme filozoficky, tak iniciace je rovna ontologické změně existenciálního 

režimu. Na konci svých zkoušek se neofyt377 těší jinému způsobu existence, než 

jaký měl před iniciací: stal se někým jiným."378  
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Náš život je přirozeně dělen na různé etapy, které mají vlastní specifika a 

vývojové úkoly nebo „zkoušky“. Člověk je vržen do proudu změn, se kterými je 

konfrontován a nucen se nějak vypořádat. "C. G. Jung trval na tom, že se proces, 

který nazývá individuací a jenž podle něj tvoří konečný cíl lidské existence, 

realizuje prostřednictvím série ´zkoušek´ iniciačního typu. (…) ´iniciace 

koexistuje s veškerou autentickou lidskou existencí, a to ze dvou důvodů: jednak 

proto, že celý autentický lidský život obnáší hluboké krize, zkoušky, úzkost, ztrátu 

a znovunalezení sebe sama, ´smrt a vzkříšení´; a pak také proto, že ať už je její 

naplněnost jakákoli, celá existence se v jisté chvíli ukazuje jako existence 

promarněná. (…) V takových chvílích naprosté krize se zdá být spásou jediná 

naděje: naděje moci začít život od znova. Což nakonec znamená, že člověk sní o 

nové existenci, obrozené, úplné a smysluplné." 379 Rituály přechodu a iniciační 

rituály nám pomáhají se s těmito přechody zdravě vyrovnat a integrovat je do své 

osobnosti.  

Eliade tvrdí, že "iniciační témata žijí zejména v nevědomí moderního člověka. 

Potvrzuje to iniciační symbolika některých uměleckých výtvorů - verše, romány, 

výtvarná díla, filmy - ale také jejich odezva u veřejnosti. (…) kniha či film znovu 

objevuje mýtus a zkoušky hrdiny při hledání nesmrtelnosti, že se dotýká mystéria 

vykoupení světa, že odhaluje tajemství obrození prostřednictvím ženy či lásky 

atd."380 Člověku západní společnosti se tedy iniciační témata nevyhýbají. Objevují 

se skrytě, ve fantaziích, imaginacích, snech a v umění. Tajně po nich toužíme a 

snažíme se je začleňovat do svého života.  

V tradičních „primitivních“ kulturách bylo a je důležité, aby člověk byl 

iniciován to tajemství, sociálních a náboženských skupin. Nebyla to otázka 

zasvěcení do přirozenosti, ale do jakési nadpřirozené kategorie lidství spojené s 
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posvátnem. Podle Eliadeho "primitiv umísťuje svůj ideál lidství na nadlidskou 

úroveň. V jeho očích: 1) se člověk stává úplný teprve poté, co překonal a v jistém 

smyslu zrušil ´přirozené´ lidství, neboť iniciace v podstatě znamená paradoxní, 

nad-přirozenou zkušenost smrti a zmrtvýchvstání či druhého narození; 2) protože 

iniciační rity zahrnují zkoušky, byly smrt a zmrtvýchvstání založeny bohy nebo 

civilizačními Hrdiny či mytickými Předky: tyto rity tedy mají nad-lidský původ a 

neofyt, který je provádí, napodobuje nad lidské, božské chování."381 Tyto iniciace 

se týkají i přechodů do sociální dospělosti. Tímto rituálním aktem se tedy 

jednoznačně, zásadně a z nadpřirozené inspirace děti vydělují z dětství a 

přecházejí do vyšší kategorie dospělosti. Pro sebe a pro společenství se stávají 

dospělým mužem nebo ženou.  

Pro naše pojetí mužské identity bude stačit, když budeme tento termín používat 

ve významu zasvěcení do mužství, které částečně nebo cele souvisí s 

přechodovými rituály a jejich členěním. A proto se nyní půjdeme podívat na 

typickou trojfázovost těchto přechodových rituálů. V mé práci o nich pohovoří 

van Gennep, Eliade, Turner, Rohr, Bowie nebo Bridges.  

  

5.5. Trojfázovost přechodových rituálů  

Jak jsme předeslali výše, přechodové rituály se dělí na několik fází. Gennep 

dělí přechodové rituály hlavně na „předprahové (preliminární)“  – odlučovací, 

„prahové (liminární)“ – rituály konané v pomezní zóně, a „poprahové 

(postliminární)“, tedy „rituály přijetí do nového světa“.382 Mytolog a pedagog 

Joseph Campbell při svém výzkumu přechodových rituálů rozděluje přechod 

podobně, a to na fázi oddělení, iniciace a návratu do společenství.383 David 

Oldfield vidí fáze přechodu zase takto: oddělení – izolace – zkoušky a překážky – 
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přechod/přerod (symbolické poranění, symbolická smrt, symbolické znovuzrození) 

– začlenění. Jako podstatné vidí symbolické  zranění, smrt a znovuzrození.384 

Oldfieldovy fáze se dají taktéž spojit ve tři fáze, jak činí předchozí interpreti, a my 

k tomu tak budeme přistupovat.  

Bowieová vysvětluje, že „každá fáze má svůj charakteristický typ rituálu. V 

první fázi dochází k odloučení od předchozího stavu či situace; tato fáze se 

vyznačuje rituály symbolizujícími nějaké oddělení. (…) Druhá fáze je fází 

přechodu, pomezí či marginálností. Jedinec není ani to, ani ono, nýbrž ´něco 

mezi´. Rituály charakteristicky označují tento smysl pro neurčitost a zmatek jako 

nerovnováhu. Normální pravidla chování mohou být pozastavena nebo 

přeháněna. (…) Třetí a poslední fází je fáze opětovného začlenění či přijetí 

(agrégation), kdy je jednotlivec, například v rituálu životního cyklu, začleněn do 

společnosti, ale ve změněném stavu. Van Gennep také užíval pojmu ´liminální´, 

aby vyzdvihl performativní, dynamický prvek přechodového rituálu. Překročení 

prahu, ať už skutečné, nebo symbolické, časové, nebo fyzické, je klíčovým prvkem 

ve všech přechodových rituálech.“385  

Pro ujasnění pojmů si nejprve řekneme, co pojem liminální znamená: „Latinské 

slovo limen znamená rozhraní, práh. Liminalita je vnitřní stav a někdy i vnější 

situace, ve které lidé mohou začít myslet a konat opravdu novými způsoby. 

Ocitáme se na pomezí, opustili jsme jednu místnost, ale ještě jsme nevstoupili do 

druhé; je to každý přechod mezi fázemi života, stupni víry, zaměstnáními, láskami 

nebo vztahy. Je to ona požehnaná doba, kdy si nejsme jisti, zda máme nebo 

nemáme věci pod kontrolou, kdy se může přihodit něco opravdu nového. Jsme 

prázdní, schopni přijímat, jako prázdná tabule čekající na nová slova.“386. 

Liminální prostor nebo doba je právě tou fází, která je jádrem a podstatou 

veškerých přechodových rituálů. V této fázi se tedy člověk nově orientuje a 
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vnitřně mění. Pokud je přechodový rituál dostatečně dlouhý a propracovaný, může 

člověka díky svému hlubokému vlivu transformovat. Zasvěcení zde není pouhou 

ceremonií nebo předáním certifikátu. Jedná se o zásadní zážitek, který odděluje od 

starého paradigmatu a vede k novému.  

Pro naši západní společnost orientovanou na úspěch, výkonnost nebo časovou 

efektivitu se může tento liminální prostor jevit „jako něco proti zdravému rozumu, 

jako plýtvání časem, jako něco nelogického a iracionálního. Vskutku je potřeba, 

aby byl narušen náš smysl pro praktičnost a funkci a byli jsme na nějakou dobu 

přesunuti do nefunkčního světa. Tento účinek má i utrpení a nemoc.“387 Ať už je 

naše společnost nastavena na ty hodnoty, jaké uznává, nebo není, důležité je, že 

takovéto „zastavení“ se a případné přeorientování svého života je snad téměř vždy 

významnou a důležitou událostí, která hluboce ovlivňuje naše životy. V tomto 

prostoru je naopak nutné se vzdát, alespoň prozatímně, starých návyků, způsobů 

života a způsobu přemýšlení a otevřít se tak novému obohacení. Tato cesta 

transformace se podobá mystickému zážitku nebo prozření.  

„V liminálním prostoru dáváme přednost chaosu nevědomí před vládou 

vysvětlení a odpovědí. Proto je jazyk iniciace jazykem temnoty, nikoli světla, 

pouště, nikoli zahrady, ticha, nikoli slov. Aby lidé dokázali žít v takovém 

nesnadném místě, potřebují být vyučováni a vedeni.“388 To je jistě jeden z 

důvodů, proč zasvěcovaní, v našem případě muži na pomezí, potřebují někoho 

staršího a zkušenějšího, aby je vedl. O vedení chlapců a jejich mentorování 

pojednám blíže v kapitole o Důvodech vedení a mentorování chlapců.  

Naše společnost toto období liminálního prostoru prakticky nepřijímá a 

zpochybňuje ho, neboť kvality a hodnoty tohoto liminálního prostoru 

pravděpodobně neuznává. Je to zapříčiněno tím, že hodnota a význam liminálního 

prostoru je opositem k hodnotám dnešní západní společnosti a jejího ideálu. 
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Richard Rohr tvrdí, že jeden z „nejúčinnějších způsobů, jak se vyhýbat 

liminálnímu prostoru, je být rychlý, efektivní, úspěšný a orientovaný na cíl. Nebo 

být superzbožný napravo či hyperkorektní nalevo. V obou případech si budete 

jenom utvrzovat všechny svoje berličky, návyky a falešné bezpečí.“389 Jelikož je 

naše západní (post)moderní společnost orientovaná na zmíněné hodnoty, 

pravděpodobně nevidí význam a sílu v opaku. Například naše orientace na 

racionální jasnost a prokazatelnost věcí, bezpečnost prostředí a jistotu všeho může 

být kamenem úrazu pro přijetí takového liminálního období, pokud by nás mělo 

vystavit chaosu a riskantnosti. Takové prostředí odchodu do pouště nebo do 

džungle není pro naši kulturu (již) běžným prostředkem kontaktu s něčím, co nás 

může učit, vést a duchovně obohatit. Pokud dnešní člověk neví, kam jde a jak 

toho dosáhnout, utápí se v nejistotě. Dnešní člověk chce vědět, kam jde a kým je, 

aniž by se zastavil a ujasnil si tuto výchozí pozici. Stejně jako dnešní člověk není 

zvyklý žít v přírodě, v klidu a ve tmě, neboť je neustále něčím ovlivňován a 

stimulován. Nejsme zvyklí ponořit se do nejistoty a hlubšího vědění, stejně tak 

jako nejsme zvyklí kontemplativně se pohroužit.  

Tento liminální prostor se dá navodit rituálem nebo liturgií „s použitím pohybů, 

symbolů, gest, umění a příběhů společně s posvátnými a autoritativními slovy. 

Dobrý rituál se vždy nějak týká lásky a smrti…"390 a pravděpodobně vždy souvisí 

s transcendentnem, které v našem světě stále existuje, ale my nejsme ochotni 

naslouchat něčemu, čemu nerozumíme nebo co není v naší moci ovládnout. 

Máme strach z tajemna, z cizího a nezkrotného. A zároveň nás to vzrušuje a láká. 

To, čemu nerozumíme, odsuzujeme, bagatelizujeme nebo popíráme. Ale zároveň 

toto nepochopené z našeho světa nemůžeme zcela odstranit, pokud jsme poctiví a 

upřímní ve svém přístupu.  
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Terapeut Bridges ve své knize Na prahu změn: Zóny přechodových rituálů 

hovoří o důležitosti přechodových zón, jejich smyslu a o potencionálním využití i 

pro náš západní způsob života. "V dávných přechodových rituálech byli lidé 

vychováváni a vedeni k poznání, co si v těchto přirozených, nicméně tajuplných 

mezerách v průběhu života počít. Učili se žádat o pomoc snové postavy - tak 

zvané duchovní průvodce toho či onoho druhu. Byli vyučeni v symbolickém 

vnímání, jímž se celý veškerý řád přírody stával symbolickou komunikací, 

zapsanou do jejich osvícení a vedení. Učili se rozvíjet duševní stavy, které 

umožňovaly posílené vědomí - někdy pomocí meditace a monotónního 

prozpěvování, jindy půstem a dehydratací v potní chýši a ještě jindy pomocí 

psychotropních látek.“391 

Tyto neutrální zóny nebo také liminální prostory v malém zažíváme i v našich 

běžných životech. Jsou to časy přechodu, kdy něco skončilo, ale nové ještě 

nenastalo. Jsou to časy nejistoty a neukotvenosti. Může se jednat o prostor po 

skončení studia a před nalezením zaměstnání. Může jít i o dobu výcviku, 

těhotenství, poutě nebo období po rozchodu s partnerem. Doplnit se dá v podstatě 

cokoli a těchto období může být v životě člověka i několik paralelně najednou. 

Otázkou je, zda se tyto „malé“ neutrální zóny mohou považovat za to, co Rohr a 

Turner nazývají liminálním prostorem.  

Bridges poukazuje na tři důvody, které jsou vlastní přechodu v tzv. neutrální 

zóně (mezi "starým" a "novým" životem). Tato prázdnota neutrální zóny za prvé 

představuje proces proměny: umírání a nový začátek znovuzrození. Dalším 

důvodem pro chápání současných nebo pro vítání budoucích neutrálních zón 

může být to, že proces odluky a znovu začlenění s sebou přináší stav nebo proces 

obnovy. Třetím důvodem je odstup od běžného světa a zpětný pohled na sebe a 

etapy našeho života. Takovýto pohled plodí moudrost. Pokud zmíněné shrnu a 

interpretuji, jedná se o to, že pobývání v neutrální zóně může přinést jak vnitřní 
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transformaci, tak i revitalizaci a reflexi vlastního života v kontextu. Tyto kvality 

nebo hodnoty jsou jistě dobrým důvodem, proč nějaký ten čas v takovémto 

zvláštním životním prostoru pobýt. Co se ale týče přechodových rituálů 

dospělosti, Bridges je toho názoru, že jejich znovu zavedení není zcela možné. 

Jako příměr uvádí metaforu "transplantátů", které se jako cizí těleso v jiném 

organizmu (prostředí) málokdy ujme.392 Autor tedy nevěří, že „znovuzavedení“ 

iniciačních rituálů dospělosti by se setkalo s úspěchem.  

"V jiných dobách a na jiných místech člověk v procesu změny odešel z vesnice 

a vypravil se do neznámých končin v lese nebo na poušti. Tam nějaký čas zůstal, 

vzdálen od svých starých svazků, připraven o svou dřívější identitu a zbaven staré 

reality. Byla to doba ´mezi sny´, kdy se vzedmul prastarý chaos začátků a zahladil 

každou podobu. Bylo to místo beze jména - prázdný prostor na světě a v životě, v 

němž se mohlo zrodit nové vnímání sebe sama."393  

Na druhou stranu, my a naše postmoderní společnost se v podstatě ocitáme v 

takovém neustálém rození a zanikání, proměně a plynutí. Vše se odehrává v 

neustálém procesu změny a proměny. Nic se zde neusadí nadlouho. To se mi jeví 

jako základní princip života a přirozenosti. To, co se rodí nebo vzniká, v přeměně 

žije a zákonitě umírá nebo zaniká. Tudíž život a jeho podstata tkví v tomto 

principu vznikání a zanikání – tím se fysis liší od metafysis, která poukazuje k 

věčnému a neměnnému. Tomuto principu rození a zanikání, věčnému koloběhu a 

utrpení se věnují například buddhisté. Že by zpozorovali něco, co je vskutku 

„přirozené“ a do čeho nevědomě vplouváme jako společnost? Že bychom se jako 

společnost více tendenčně připodobňovali k takovému proudu života? Stanislav 

Komárek mluví o „vyvanutí“, což je buddhistický pojem „nirvány“, cíl buddhisty 

– nebytí, vymanění se ze samsáry, neboli z útrpného a ulpívavého zrozování a 

zanikání založeném na reinkarnaci. Takováto tendence postmoderny, kdy nic není 
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pevné, svaté a jednotné (nebo jednotící, kromě této změny a neustálého se 

přizpůsobování), poukazuje na možné vyvanutí společnosti, na k teré právě 

upozorňuje Komárek.394  

Každopádně nevím, zda je to „dobré“ nebo „špatné“, zda to vede k vývojově 

lepší rekonstrukci člověka a jeho společnosti nebo k její destabilizaci. Jediné, co si 

z katastrofických filmů a fantazií umím představit, je to, že pokud by zbyla hrstka 

přeživších, kteří by se museli naučit žít a přežívat od „píky“, jistě by posvátno a 

mýty znovu našly své místo. Takový osamocený člověk s minimálním rozhledem, 

nucený každý den bojovat o život, přeživší „apokalypsu“ a šířící jen to málo, co 

ví, musí nutně přilnout k jakési víře, naději, mýtu. A tato vševysvětlující a 

blahodárná víra může být velice silná, neboť toto přesvědčení bude téměř to 

jediné, na co se zubožený člověk může upnout, v co věřit a do které vkládat svoji 

jedinou nadějí v lepší zítřek nebo ve vyšší zásah božské moci. Ale to už bychom 

se dostali mimo rámec této práce.  

Nyní si ještě pro porovnání a hlubší pochopení tématu přechodových rituálů 

ukážeme třetí pojetí této zvláštní liminální nebo neutrální zóny, kterou Viktor 

Turner nazval pojmem comunitas. Tento pojem „pochází z latiny a znamená 

´komunita, společenství, společnost´…"  Turner tohoto termínu užívá, „aby 

dokázal popsat nestrukturované, rovnostářské lidské příbuzenství, které pokládal 

za typické pro střední, liminální fázi přechodového rituálu. (…) Přechodové 

rituály se považují za přechod od struktury k anti-struktuře a odtud zase zpět ke 

struktuře. Liminalita je antistrukturální, je ´někde mezi´. Tato fáze přechodového 

rituálu může být kraťoučká nebo se dá naopak protahovat donekonečna jako v 

případě poutníků či náboženských společenství, která se snaží žít stále stranou 

normálních společenských struktur.“395 
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Turner nabízí různé druhy communitas, které se svým pojetím a účelem mohou 

značně lišit. Jen na ukázku si ukážeme čtyři typy, které by mohli za jistých 

okolností souviset s iniciačními rituály dospělosti: 

Normativní communitas: rovnostářský model příbuzenství typický pro 

liminální stadium přechodového rituálu; za normálních okolností potřebuje čas a 

určitý stupeň institucionální podpory, jež by umožnila, aby communitas vzkvétala, 

např. iniciační obřady.  

Spontánní (či existenciální) communitas: kvalita příbuzenství, jež vzniká s 

největší pravděpodobností v antistrukturálních situacích, v ´mezerách sociální 

struktury´. Je neplánovaná a spontánní a může k ní docházet mezi cizinci, kteří se 

společně dostanou do nějaké krize, nebo při události, jež vyvolává velké emoce. 

Ideologická communitas: specificky formulovaná pravidla a opatření, jež 

upravují, jak by spolu lidé měli žít ve vzájemném souladu; vyvinula se ve 

společnostech s psanou kulturou a složitě strukturovaných společnostech. Vnější 

podoba vnitřní existenciální communitas, například v mnišských společenstvích. 

Apokalyptická communitas: apokalyptická mytologie, teologie či ideologie 

hnutí typu ´communitas´ (předjímá budoucí katastrofu nebo katastrofický konec 

světa).396 

Když jsme prozkoumali obecné definice rituálu, přechodových rituálů a 

iniciací, můžeme se podívat konkrétně na mužské iniciace a přechodové rituály  

dospělosti. 
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6. Mužská iniciace a přechodové rituály 

V této kapitole se budeme zabývat obsahem mužských iniciací a důvody pro 

jejich rehabilitaci či nastolení. Zmíníme i pozůstatky těchto iniciací v západní 

společnosti a poukážeme na pseudoiniciace, které si chlapecké party a gangy pro 

své potřeby vytvářejí. Nejdříve si však ukážeme, jaké typické metody na tvorbu 

mužské identity se používali v tradičních patriarchálních společnostech.  

Historička Badinterová tvrdí, že v patriarchálních společnostech „měli lidé na 

předělání mladého chlapce v muže, „pravého“ jako oni, vícero metod. Ať šlo o 

iniciační obřady, o homosexuální pedagogiku nebo o konfrontaci s vrstevníky, 

všechny tyto instituce dokazují, že mužská identita se získává za cenu velkých 

obtíží. Ty mají mimo jiné tři společné rysy. Prvním je představa kritického prahu, 

který má být překročen. (…) Na rozdíl od ženy, která je, muž musí být vytvořen. 

Jinými slovy, ženskou identitu zakládá menstruace, jíž se dospívající dívce otevírá 

možnost mít děti; jde o přirozenou iniciaci (...) Druhým společným rysem (…) je 

nutnost podstupovat zkoušky. Mužství se získává na konci zápasu (se sebou 

samým), který často zahrnuje fyzickou a psychickou bolest. (...) tyto zkoušky měly 

vždy za cíl posílit mužství, které by bez nich mohlo být chabé, ba dokonce se třeba 

nikdy neprojevilo. Třetím společným rysem tradičního utváření mužství je nulová 

nebo nevýrazná role otců. O maskulinizaci jinochů se zásadně starají starší 

mladíci nebo muži. Chlapce zasvěcuje mentor či skupina dospělých...“ 397  

Tradičními nástroji na vytváření mužské identity byli tedy iniciační obřady, 

homosexuální pedagogika398 a konfrontace s vrstevníky. Jelikož v naší západní 

společnosti nefungují iniciační rituály a velice slabě až na výjimky se provozuje 

mužské vedení či mentoring, na mladých chlapcích zbývá, aby se vedli a 

iniciovali sami. A to také dělají, jak si ukážeme v kapitole Absence iniciací a 
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pseudoiniciační rituály západní společnosti. Tito mladí chlapci, kteří touží být 

silnými, samostatnými a svobodnými jako dospělí muži, využívají své vrstevnické 

arény, kde se konfrontují se svými vrstevníky. U „nevinných“ konfrontací však 

tyto sebevymezující se a hranice hledající tendence mladých chlapců někdy 

nekončí.  

Pokud se ještě vrátím k vyjádření Bedinterové o tom, že ženy jsou „iniciovány“ 

jaksi přirozeně skrze menstruaci a mateřství, je potřeba Bedinterové něco 

vytknout. Pokud jde o přirozené pochody a změny v organismu ženy, je jisté, že 

taková menstruace, těhotenství a mateřství jsou významnými momenty v životě 

ženy, které ji uvádějí do hlubšího ženství a ženské identity. Problém nastává 

tehdy, stačí- li „dostat“ menstruaci na to, aby se z dívky stala žena. Jakoby tyto 

nové a pohlavně specifické procesy u mužů neprobíhali. Muž také zažívá tělesné 

změny. Stejně jako ženě i muži roste ochlupení, mění se proporce těla, u muže se 

mění i hlas a poměr svalové hmoty. U ženy nastává menstruace, u chlapců zase 

poluce a ejakulace semene. Fyzicky se stávají mužem a ženou. To se nedá popřít. 

My se zde navíc bavíme o rituálech přechodu, jak řekl van Gennep, které uvádějí 

ne do biologického mužství, ale do sociální kategorie dospělých mužů, a to je 

zásadní rozdíl. U biologických změn začínáme, ale směrem k dospělosti jimi 

nekončíme.  

Na druhou stranu, to, že se žena v tradičních společnostech stává ženou 

počátkem menstruace, sdílí i Stephenson. Ženy, na rozdíl od chlapců, však 

dostávají něco důležitého právě s menstruací. „Bolest, krev, symbolické poranění, 

jež je obvyklou součástí přechodového rituálu chlapců, se u žen dostavuje 

přirozeně. Počátek menstruačního cyklu dává všem na vědomí, že je dívka 

schopná mít děti, což je považováno za vlastnost dospělé ženy. Později, když se jí 

opravdu narodí dítě, stane se tato událost plnoprávnou iniciací do ženství, jejím 

přechodovým rituálem."399  
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To je také jeden z více důvodů, proč se muži musejí muži teprve stát. A to po 

celém světě. „Téměř ve všech kulturách se muži nerodí, ale utvářejí se. (…) 

Fenomén iniciace je téměř univerzální; jedinou skutečnou výjimkou je moderní 

světská západní kultura.“400 Religionista M. Eliade tuto skutečnost dokládá u 

většiny "primitivních" společností. "Iniciace období puberty mají enormní rozptyl 

a jsou doloženy u těch nejarchaičtějších populací: Australců, obyvatel Ohňové 

země, Kalifornie, Křováků, Hotentotů atd. Přesto existují primitivní společnosti, v 

nichž rituály puberty jak se zdá neexistují nebo jsou rudimentální; to je například 

případ některých arktických a severoasijských populací."401 Jedná se tedy o 

výjimku potvrzující pravidlo? Nebo nakonec mužské iniciace nejsou opravdu 

universální? Zároveň je potřeba zohlednit to, že většina těchto archaických 

společností není na sebe navázána a pravděpodobně nikdy navázána nebyla. Jak 

tedy tyto společnosti mohli shodně dospět k jakési iniciaci chlapců do sociální 

dospělosti? Možná nám na to odpoví kapitola o Důvodech iniciace mladých 

chlapců.  

U kmenových rituálů dospělosti se setkáváme s tím, že se tyto mužské obřady 

sociální dospělosti konají v souvislosti s budoucím zaměstnáním (lovec, válečník 

atd.)402 „Zatímco u Hotentotů chlapci zůstávají ve společnosti žen a dětí až do 

osmnácti let, u papuánského kmene Elema se naopak první obřad koná, když dítě 

dosáhne pěti let, druhý v deseti a třetí zřejmě dlouho poté, protože jím se z dítěte 

stává v pravém slova smyslu válečník, který se může ženit.“403 Rituály dospělosti 

jsou úzce propojeny s tím, kým se má muž stát. Mohla by zde být řeč i o poslání 

nebo hlubším povolání člověka, které se během rituálního období v člověku může 

dotvářet a krystalizovat. Jelikož se člověk během vypětí sil za použití vlastních 

schopností, vědomostí a hlubším poznáním sebe sama více projeví, může se 
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posléze kompetentněji zaměřit na to, k čemu vnitřně tíhne nebo k čemu je dotyčný 

lépe disponován.  

Když se podíváme "tam, kde existují rituály přechodu, jsou všichni mladí z 

kmene povinni jimi projít. Pro to, aby byl adolescent přijat mezi dospělé, musí 

čelit řadě iniciačních zkoušek: a díky těmto rituálům a zjevením, které obsahují, 

bude uznán jako odpovědný člen společnosti. Iniciace uvádí nového člena zároveň 

do lidského společenství i do světa duchovních hodnot. Učí se chování, praktiky a 

instituce dospělých, ale také mýty a posvátné tradice kmene, jména bohů a historii 

jejich děl; učí se především mystickým vztahům, které existují mezi kmenem a 

nadpřirozenými bytostmi, těm vztahům, jež byly ustanoveny na počátku času."404 

Rituály přechodu v kmenových společnostech souvisí s mýty a duchovním 

světem. To je jistě jeden ze zásadních důvodů, proč v našem sekularizovaném 

světě děti rituálně neiniciujeme.  

Po obecném zasvěcení do tématu mužských iniciačních rituálů se podíváme na 

specifické dělení fází mužských iniciací, jejíž bližší náplní se budeme zabývat v 

následující podkapitole.  

Universální vzorce mužské iniciace podle Rohra jsou: 

1.        Oddělení od všedního života, navyklých rolí, ženského ujištění atd. 

2.        Tím dojde k posunu iniciovaného (doufejme) do jakéhosi "hraničního  

 prostoru". 

3.        Zde nastává možnost, touha a potřeba setkat se s něčím posvátným. 

4.       Nato se iniciovaný vrací do svého společenství s novou identitou a s 

 darem pro společenství. Přestože hlavním darem je muž, jímž se on sám 

 stal.405 
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Na zajímavé komponenty přechodového rituálu odkazuje Stephenson, který 

tyto poznatky čerpá od expertů na závislosti a drogovou problematiku: 

Lidé v komunitě musejí na adepta iniciace pohlížet jinak a chovat se k němu 

novým způsobem.  

Dochází k naplnění spirituální potřeby mladého adepta.  

Adept dosahuje mimořádného a změněného stavu vědomí (půstem, bdělostí, 

bubnováním, vyčerpáním atd.).  

Rituál zahrnuje symboliku smrti a znovuzrození.406  

Malioma Somé, američan afrického původu, který prošel tradičním 

přechodovým rituálem, poukazuje na kritéria iniciace tímto způsobem: musí se 

odehrávat v přírodě, musí obsahovat vysokou míru rizika, musí zahrnovat přijetí 

komunitou.407 Rituál musí být vytvořen a proveden tak, aby proces byl 

transformativní, tudíž aby se dotyčného v hloubce osobnosti dotkl a aby byl tento 

neofyt novým způsobem vrácen do společenství, které ho jako nového přijme.  

Přijetí komunitou je velice důležité, neboť společenství by si bez vědomí 

rituálu a jeho akceptace nemuselo všimnout nebo respektovat to, že se z chlapce 

stal oficiálně muž. Ve všech přechodových rituálech, kdy se chlapec učí zvládat 

bolest, překážky, zkoušky a kdy hledá sebe sama, je zároveň důležitou 

komponentou archetypální poutě hrdiny. Muž se má stát „hrdinou“, musí se něco 

naučit a něco dokázat, aby se jako hrdina vrátil zpět do společenství. Tento  

hrdina-muž se nestane hrdinou, pokud se nevrátí zpět a nezapojí se do dění své 

komunity.408 Rohr dodává, že „v mužském iniciačním obřadu se sděluje pět 

velkých poselství – a to skrze slovo, zkoušku, společenství a symbolické poranění. 

                                                 
406
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Nejdůležitější je, aby zasvěcovaný přikládal naprostou důležitost tomu, co se s 

ním děje.“409 O tom ale blížeji pojednáme v následujících podkapitolách.  

  

6.1. Obsah mužských iniciačních rituálů 

Podkapitolu obsahu mužských iniciačních rituálů začneme poněkud poeticky 

odkazem na františkánského kněze Richarda Rohra, který nám přiblíží poselství 

těchto rituálů: "Iniciace vždycky v nějaké podobě poučovala o ztrátě a obnově, 

temnotě a světle, o čtyřech ročních dobách, o smrti a vzkříšení, o jin a jang, o 

paschálním tajemství. (...) Co zdánlivě může vypadat jako cvičení síly vůle, 

trpělivosti, poslušnosti a morálního hrdinství, v praxi znamenalo sledovat a vzdát 

se malého já, svých strachů, svých nedostatečných myšlenek a svých iluzí o tom, 

co je důležité. Nějakým způsobem musel iniciovaný zahlédnout onen široký obraz, 

alespoň na okamžik. Musel najít dobro a smysl v tom, co se mu nabízelo a bylo 

před ním, což je ostatně to jediné, co může milovat. (...) iniciace mívala hluboce 

kontemplativní povahu. Všeobecně prvotní kultury trvaly na vysoké míře ústraní, 

ticha, hledění a naslouchání i různých druhů utrpení." 410  

Iniciace chlapců tedy představuje hluboké poselství a silný potenciál proměny 

a rozkvětu. Souvisí s konfrontací se sebou, se světem, s tajemstvím a s něčím, co 

nás přesahuje a co nikdy nebudeme moci pořádně obejmout a pochopit. Údajně 

tyto rituály souvisí se smyslem a s dobrem, se strachem a s utrpením. Je tomu ale 

opravdu tak? Není to jen básnické pojednání o něčem, co si Rohr chce 

idealizovat? Nebo se těmito vzletnými pojmy chce a lespoň částečně dotknout 

něčeho, co v nás svojí hloubkou a záběrem tyto rituály mohou mlčky probudit? 

Proto se nyní podíváme konkrétněji na to, co tyto mužské rituály přechodu mohou 

způsobit.  

                                                 
409
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Iniciační obřady mají v podstatě změnit sociální postavení a identitu chlapce. 

Jsou výzvou, kterou v praktikujících kulturách přijímají většinou všichni chlapci. 

Má dojít k transmutaci, kdy se z chlapců stanou muži. Přičemž součástí rituálu je 

odtržení od matky (obvykle mezi sedmým a desátým rokem života) a jejího světa, 

přesun do neznámého světa a podstoupení zkoušek. Bez odtrhnutí od matky muž 

nemůže údajně dospět. Tento názor panuje jak u námořní pěchoty, tak u mnoha 

domorodých kmenů. Chlapci musí udělat krok do neznáma a přejít do světa mužů. 

Kruté veřejné zkoušky mohou obsahovat různé druhy fyzického a psychického 

trýznění – řezání, bičování, obřezávání, ponižování, vyhrožování smrtí atd.411 

Různé mučení a trápení má symbolizovat přerod smrti a obrození. Bolest 

způsobují iniciační mistři-démoni neboli mytičtí Předkové. Iniciovaný je jakoby 

požírán a tráven obludou apod. Tento proces smrti a zmrtvýchvstání je označován 

tetováním, obětováním, vyražením zubu a poté kandidáti dostávají nová jména a u 

některých kmenů se učí i novému jazyku. Smrtí se překonává profánní "přirozené 

lidství" a vstupuje se do nového stavu bytí, do posvátného stavu.412  

Rohr obhajuje iniciační rituály mimo jiné tím, že v celé přírodě neexistuje 

žádná obnova bez předcházející ztráty. Je potřeba nejprve "zemřít", než se 

můžeme znovu narodit. Smrt a život jsou spolu nerozlučně spjati a musí se v 

iniciaci projevovat.413 Přechodové rituály ze své podstaty musejí upozorňovat na 

konec nebo smrt a nový začátek, neboť přechody všeho druhu o tomto tématu 

vypovídají a pomáhají se s tímto tématem konečnosti a přerodu vypořádat. 

Pravděpodobně to, že při iniciačním rituálu zažijí bolest, bude pro ukotvení v 

paměti člověka přechod významnější. O to více, když tento iniciační akt bude 

trvale přítomen a pro ostatní viditelný. Předpokládám, že drastické způsoby 

nejsou natolik nutné, i když věřím, že intenzivní a trvalý zážitek s „trofejí“ je na 

místě. Ale vraťme se nyní k obsahu iniciačních rituálů. Pojďme se podívat ještě 

blíže na obsah a praktiky „primitivních“ kultur a jejich dědictví.  
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U většiny australských kmenů je novic v přechodových rituálech pokládán za 

mrtvého a zůstává během noviciátu „mrtvý“. Toto období spočívá ve fyzickém a 

mentálním oslabování, po kterém následuje pozitivní část učení se zvykům, 

mýtům, nové výchově atd., a to za přítomnosti různých obřadů a slovního 

předávání znalostí a věrouky. Po určité době nakonec přichází náboženský obřad a 

zvláštní zmrzačení, čímž se definitivně novic stává členem příslušného klanu jako 

dospělý. Iniciace se může konat buď najednou, nebo v různých etapách.414  

Nejprve je zasvěcovaný odpoutáván od běžného života a celkově umrtvován, 

čímž je nejspíš zbavován minulosti, od které se má radikálně odpoutat. To, aby na 

sebe mohl vzít novou identitu, do které se postupným zasvěcováním vžívá. V 

tomto přechodovém období se odpoutává od starého, které umírá (dětství) a učí se 

od starších novému (dospělému mužství). Vše je zahaleno do tajemného a 

intenzivního až bolestného působení. To zřejmě pro hluboké prožití a přijetí 

nového.  

Zakončením tohoto rituálu a přijetím do skupiny jsou jistě fyzická zranění nebo 

změny: „Odříznutí předkožky je totéž jako vyražení zubu (v Austrálii atd.), 

odseknutí posledního článku malíčku (jižní Afrika), odříznutí ušního lalůčku nebo 

proražení panenské blány nebo nosní přepážky nebo tetování nebo nařezávání 

kůže nebo stříhání vlasů určitým způsobem – mrzačený jedinec je vyjímán z 

obecného lidstva rituálem odluky (představa odseknutí, proražení atd.), který ho 

automaticky připojuje k určité skupině lidí, a jelikož operace zanechává 

nesmazatelné stopy, toto přijetí je definitivní. V židovské obřízce není nic jiného – 

je jasným ´znamením přistoupení´ k určitému božstvu a známkou příslušnosti k 

témuž společenství věřících.“415 

Rohr upozorňuje na to, že „mužská iniciace je vždy spojena s těžkostmi, 

nesnázemi a bojem a obvykle s uctivou konfrontací s mimorozumovým chápáním, 
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podvědomím či divokostí, chcete-li. Připravuje mladého muže na to, aby byl 

schopen orientovat se v životě ne vždy jen pouze podle logiky, racionálna a 

pragmatismu. (...) iniciace ho připravuje na konfrontaci s lidským duchem“416 

Porovnáním se slovy Eliadeho tato „iniciace obnáší obvykle trojí zjevení: zjevení 

posvátného, zjevení smrti a zjevení sexuality. (…) umírá-li neofyt svému dětskému, 

profánnímu, neobrozenému životu, aby se narodil znovu pro novou, posvěcenou 

existenci, rodí se znovu rovněž pro nový způsob bytí, jenž umožňuje poznání, 

vědění. (…) je to člověk, který ví, který zná mysteria, kterému se dostalo zjevení 

metafyzického řádu."417  

Jedná se tedy o významný socio-spirituální přerod, kdy se neofyt zasvěcuje do 

tajů mystérií, nového poznání a kvality bytí. Takové poslání nebo transformace by 

se dala na naše socio-kulturní prostředí aplikovat jen stěží. Jaké „mýty“ nebo jaká 

posvátná přesvědčení bychom prosazovali? A na úkor čeho? Za prvé bychom jako 

společnost museli být jednotní v tom, že poslání a obsah těchto rituálů je 

nezpochybnitelný a správný. Museli bychom najít jednotné přesvědčení, kterému 

bychom všichni oddaně věřili. Problém tkví v tom, že takové přesvědčení, 

poznání nebo víra není všem stejně dána, tak i to, že takové jednotné a 

„neomylně“ pevné přesvědčení může být vysoce nebezpečné. O tom nás může 

přesvědčit celá historie světa. Například náboženské války, mučení a upalování 

čarodějnic nebo  jinověrců, anebo uniformita a krutosti totalitních režimů či 

praktiky různých nebezpečných sekt.  

Mužské iniciační obřady a přechodové rituály byli jiným způsobem 

provozovány i v Evropě, a to před industrializací. Iniciačním způsobem byli 

vychováváni rytíři, francouzská cizinecká legie nebo mládež v internátních 

školách nebo v anglických „public boarding schools, kde od starších spolužáků 

trpěli šikanu nejkrutějšího zrna, zahrnující fyzické násilí, ústrky a ponižování. V 
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očích rodičů to byla jediná cesta, jak z nich udělat muže hodné spravovat britskou 

říši. Režim v anglických školách byl pověstný krajní přísností, povinnými 

kolektivními hrami, tvrdou vojenskou kázní a tělesnými cvičeními, skrovnou 

stravou, zkrátka spartánskými podmínkami.“418 

Z pozitivnějšího hlediska se můžeme podívat i na méně drastické a přitom 

inspirativní a přínosné momenty, kdy prvky iniciace mohou iniciovaným či 

komukoli z pohledu zážitkové pedagogiky prospět. Stephenson ve své knize 

nabízí prvky k doplnění a prohloubení iniciace, které by se mohli využít k tvorbě 

přechodových rituálů. Takovými prvky může být používání archetypálních a 

mytologických slov, pobyt na zvláštních nebo posvátných místech, trávení času u 

posvátného ohniště, kde je možnost rozjímat, sdílet a radit se. Oltář, kam mohou 

mladí pokládat předměty daru a kde se mohou vztahovat a rozmlouvat s 

posvátnem. Na místě je i jakési magické myšlení a kreativita. Venkovní rituály 

můžou být podpořeny labyrinty, potní chýší pro očištění nebo hledání vize 

několikadenním pobytem v divočině. Za další ověřené prvky iniciace Stephenson 

považuje řízenou imaginaci formou vyprávění příběhu jen do poloviny. Dále pro 

přechodový rituál používá hrdinskou výpravu jako pouť pro chlapce, psaní poezie 

nebo vyprávění mytologických a kulturních příběhů pro dospívající, vytváření 

kamenných mohyl nebo masek k vyjadřování pocitů a identity „před“ a „po“, 

výrobu a hraní na bubny nebo výrobu štítů síly, které symbolizují silné stránky 

mladistvých.419 

Pokud by se obnovily mužské iniciační rituály, mohlo by to mít za následek i 

mnoho nepříjemností. Je sice pravdou, že by chlapci úspěšně absolvující takovýto 

rituál dospělosti nespíš hrdě nesli svoji oficiální a hluboce prožitou příslušnost k 

dospělým mužům. Ale o to více by se také společnost, muži nebo iniciovaní 

„děti“ mohli dívat na tyto neiniciované chlapce „z patra“. Mužská iniciace není 
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(nebo nemá být) závislá na biologické vyspělosti, ale na individuálně-sociální 

vyspělosti a připravenosti (jak naznačuje van Gennep). Pokud bude dospělým 

mužům- iniciátorům jasné, že Lojza oproti Kubovi nemůže být zasvěcen, i když je 

oběma stejně let, může toto nezasvěcení být pro Lojzu traumatické, 

sebedehonestující a pro ostatní známka toho, že Lojza je buď ještě dítě, nebo ještě 

něco horšího. Mezi čerstvě iniciovanými hochy můžou být i tací, kteří to Lojzovi 

dají pěkně „sežrat“ (i když dospělí muži by takové chování neměli dovolit). Proto 

by iniciace měla transformovat i „nevhodné“ chování (posměch, šikanu nebo 

jakékoli antisociální chování). Iniciace by v naší kultuře mohla mít nádech 

„rytířskosti“ a příslušného etického kodexu či jiný kulturní odkaz hrdinství a 

čestnosti. 

Taková dlouhodobá příprava by měla chlapce po víceru ohledech připravit na 

přechod (emocionálně, dovednostně, vědomostně a morálně), samotný rituál i 

následné začlenění (s „výcvikem“). Takže by se v podstatě nemuselo stávat, že 

Lojzové „nedorostou“ do stádia rituálu, neboť budou předem vybráni ve správný 

čas (kairos) a například rok připravováni. Na druhou stranu by měli být chlapci 

tak dobře na iniciaci připraveni, že se nebudou druhým posmívat za to, že ještě 

prostě nedospěli do stadia dospělosti. A měli by být zároveň připraveni na ještě 

zásadnější věci. Pojďme se tedy podívat ještě hlouběji do tajemství, užitečnosti i 

rizikovosti přechodových rituálů dospělosti.  

  

6.2. Mužská iniciace zprostředkovává pět základních pravd  

Pět základních pravd o tom, čím musí chlapec projít a co musí zažít, 

vyjmenovává a popisuje františkánský kněz Richard Rohr. Ten poukazuje na to, 

že muž se musí mužem teprve stát. Chlapec není mužem, dokud nebyl iniciován, 

tedy zasvěcen do mužství: "Chlapec byl iniciován do mužství poté, co našel svůj 

zdroj, své ocenění, svůj důvod pro existenci, svůj základ v existenci - řekli 
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bychom: své místo ve vesmíru.“420 Řekli bychom, že tyto mužské iniciace, jak 

bylo naznačeno v předchozí podkapitole, souvisí s hledáním své podstaty, 

hlubšího smyslu a poslání muže. „Iniciace srovnala muže správným způsobem tak, 

aby nejen přežíval v realitě, ale aby vzkvétal."421 Jedná se tedy o transformační a 

progresivní funkci rituálu. Díky Rohrovi zde ale neskončíme u romanticky 

idealizovaného a nivelizovaného průběhu zasvěcování. Totiž tyto iniciace musejí 

být svým způsobem kruté a drsné.  

Ve své knize Adamův návrat Richard Rohr zdůrazňuje význam pěti lekcí, které 

mužská iniciace zprostředkovává. Tyto „pravdy“ podle Rohra iniciovaný 

potřebuje zakusit, aby se stal mužem: 

1.        život je tvrdý, 

2.        nejsi až tak důležitý, 

3.        ve tvém životě nejde o tebe, 

4.        nemáš to pevně v rukou, 

5.        zemřeš.422 

Těchto pět "základních pravd", které Rohr považuje za základní lekce iniciace, 

mají s sebou přinést nutnost "odříznout se od závislosti, odříznout se od 

autonomního ega, odříznout se od zabezpečenosti chlapectví a téměř násilím být 

protlačeni k zodpovědnému mužství".423 Muž, aby byl mužem, musí zakusit své 

hranice, konečnost a utrpení. Ale také potřebuje zažít svoji odvahu, sílu a 

nezávislost. Muž se údajně musí na své cestě naučit a bytostně poznat tyto 

specifické pravdy. A hlavně zažít hlubší moudrost, která je větší a hlubší než muž. 

Nebo poznat sílu, která je mnohem silnější než muž. Jako by bylo úkolem muže 

najít svůj zdravý, pevný a zároveň nedomýšlivý střed. „Iniciace se snažila zařídit, 
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aby nejhlubším kritériem kultury byla moudrost a ne peníze, úspěch a moc."424 A 

to je dalším důvodem, proč dnešní muži by měli být v pokoře postaveni před 

něco, co je nekonečně přesahuje a čemu by muži měli být odpovědni, když už své 

povinnosti a zodpovědnost postrádají. "Geniální na iniciaci je, že nabízí nejenom 

individuální a psychologické uzdravení, ale také uzdravení strukturální a 

společenské…"425 

  

6.2.1. Život je tvrdý 

Úkolem je zažít pokoru a bolest, se kterou se muž musí naučit vypořádat. 

"Veškerá velká spiritualita učí jak zacházet se svou bolestí. Proto první lekcí 

iniciace bylo poučit mladého muže, aby neutíkal před bolestí, ale aby se žádné 

bolesti nezbavoval, dokud se nenaučil její lekci."426 Nejde zde o samolibé 

sebemrskačství nebo sadismus. Pravděpodobně jde o zvládání bolesti a hledání 

příčiny této bolesti, abychom se mohli naučit tomu, o čem nás tato bolest 

informuje a neutralizovali jí. Rohr dodává, že "pouze utrpení a úžas jistého druhu 

nás přivádějí k opravdu novým zkušenostem. Všechno ostatní je jenom 

potvrzováním staré zkušenosti."427  

Jakýkoli úžas a bolest je vlastně zdrojem něčeho nového, co nebylo v našem 

životě přítomno. A náhle zjišťujeme, že něco může být i jinak. Těžší. "Když je 

život těžký, jsme připraveni naučit se něco absolutně základního. Říkám tomu Boží 

skrýš. Místo zranění je místem největšího daru. Naše zranění se mohou stát 

posvátnými radami. (…) Srdce se normálně otevírá skrz nezbytnou díru do duše, a 

právě to symbolizuje zranění. (…) Zdá se, že je to jediný způsob, jak můžeme vyjít 

ze sebe sama a jak milost může proniknout do našeho nitra. (…) Naše zranění 
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jsou tím jediným, co pokořuje natolik, aby byla zpřetrhána pouta, jimiž jsme spjati 

se svým falešným já, a co je dostatečně silné, aby nás donutilo toužit po našem 

pravém Já."428 

Je potřeba muže naučit, co je to pokora a respekt. "Příroda je jediná věc, 

kterou mladý muž musí respektovat. Nemůže být větší než příroda, nemůže být nad 

přírodou nebo mít nad ní vládu. Velikost přírody ho probouzela pro tajemství a 

ticho přírody ho utišovalo. Pokud se mladý muž včas nenaučí této úctě, stráví svůj 

život tak, že pořád jen požaduje, aby každý a všechno naslouchalo jemu, což vede 

k tragické hluchotě a narcismu."429  

To, co bolí nebo nás nějak vnitřně zasahuje, souvisí s city a citlivostí. "To, oč 

doopravdy jde, není nějaká soutěž ve vytrvalosti, ale kurz naslouchání, vyčkávání 

a naděje, který vede k prohlubování a projasňování touhy a vzdělává citový život, 

vnitřní svět i duši, o které si z nějakého důvodu myslíme, že na rozdíl od mysli 

žádné vzdělání nepotřebuje."430 V dnešní společnosti nastavené na racionalitu, 

inteligenci, získávání a používání informací se jistě stává běžným jevem, že 

citový život, stejně jako etické jednání a duchovní obroda, jsou jaksi na druhém 

místě. Kdo dneska tříbí citové vnímání a intuitivně podle něho jedná, je buď 

„ženská“ nebo blázen. Ale to, že všichni žijeme vlastním vnitřním životem, který 

se běžně ve jménu instrumentálnosti, vědeckosti a slušného vystupování 

potlačuje, je faktem. A pokud se někdo „vnitřně“ nezná a je mnohé, co nemá svou 

vůlí pod kontrolou zaskočen, může si člověk bez hlubšího vhledu a pevného 

vnitřního těžiště užít pěknou paseku.  
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6.2.2. Nejsi důležitý 

To, že jako jednotlivci nejsme důležití, pravděpodobně znamená, že náš 

narcismus a sebestřednost, není úplně na místě. Lidé často ukazují, jak jsou v 

něčem dobří, chlubí se a vyvyšují se před sebou a před druhými. Kritická je míra 

v naší západní společnosti, kde žijeme v kultu individualismu. Jednotlivec a jeho 

práva a domýšlivost jsou na úkor společenství a sdílených hodnot. Je potřeba se 

více zaměřit na vztahy, ze kterých se potřebujeme zoufale učit. „Tím, co nás mění, 

jsou mnohem víc vztahy než myšlenky. Nejsme schopni doopravdy něco dělat, 

dokud jsme to neviděli dělat někoho jiného; ba nemůže nás dosud ani napadnout, 

že je něco takového možné. (…) Proto rituály přechodu byly rituály ve 

společenství, vedené staršími a otcovskými postavami.“431 O důležitosti vedení a 

mentoringu budeme hovořit v příslušné kapitole.  

  

6.2.3. Ve tvém životě nejde o tebe 

Tento slogan souvisí zase s předchozím a vzájemně se doplňují. Opět jde o 

hlubší pochopení spojitosti a komunity, ale i poznání, že jsme součástí určitého 

duchovního světa. „Po každém iniciačním zážitku víte, že jste součástí mnohem 

většího celku. Víš, že v životě nejde o tebe, ale tobě jde o život. Nepatříš sám sobě. 

Jsi instancí univerzálního, ba věčného vzorce. Život se odehrává v tobě. 

Nahrazuješ část za celek.“432 Jako bychom byli někomu nebo nějaké hodnotě 

odpovědní. Jako kdyby na prvním místě neměl stát náš maličký a sobecký život, 

ale služba a odevzdání se vyšší pravdě nebo hodnotě. To a mnohem více iniciační 

rituály učí. Podle Rohra je iniciace jiný žánr předávání a sdílení než je klasické 

vzdělávání a katecheze. Je to hlubší a širší, na zkušenosti založené poznání. 

Poznání, že jsme součástí vesmíru a že se nemusíme bát o svůj malý život a že 
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můžeme dát důvěru v něco, co nás převyšuje. Bez iniciace život zůstává jakoby 

bez základů a ohraničení. Život se s iniciací stává poselstvím.433 

  

6.2.4. Nemáte to pevně v rukou 

Iniciace se snaží v malých dávkách mladého muže připravit na to, že nutně 

někdy musí prohrát, na to, že ne vše můžeme ovládnout a kontrolovat. Jde o jakési 

převychování vůle a o pochopení, že ne vždy držíme věci pevně v rukou. Dalo by 

se říci, že se jedná o pěstování pokory a důvěry v něco, co nás přesahuje. Někdy 

věci prostě dopadnou lépe, když se nesnažíme za každou cenu předvídat a řídit 

vše v našem životě.434 Jednoduše lze říci, že tyto rituály nás mohou naučit tomu, 

že nejsme bohy a nemáme se na místo bohů stavět. A to, že vše pevně držíme v 

rukou, lze brát jako „rouhání“ a lidská pošetilost.  

  

6.2.5. Umřeš 

Iniciace nejenom, že může člověka postavit tváří v tvář smrti a tím ho 

osvobodit a zbavit strachu z ní, ale také ho spojuje s minulostí, s tradicí, se 

zakořeněním v realitě a také ho spojuje s posvátnem.435 Iniciační rituál je rituál 

zkušenosti, není diskusí, logickou argumentací nebo terapeutickým sezením. Jde v 

něm o „kosmologii, zvěstování a zkušenost smrti. Iniciace je vždy zasazena do 

kontextu cesty, osamocení a přírody, kde se všechny pravdy mohou odhalit.“436 

Iniciace je dobrodružnou poutí, kde muž hledá hlubší podstatu sebe sama i světa 

kolem. Objevuje nové, konfrontuje se a překonává se.  

                                                 
433

 srov. Rohr, Adamův návrat, s. 64-67 
434

 srov. Rohr, Adamův návrat, s. 72-73 
435

 srov. Rohr, Adamův návrat, s. 92 
436

 Rohr, Adamův návrat, s. 97 



190 

 

A celkově tematicky přechodové rituály souvisejí se smrtí starého a 

znovuzrozením nebo rozením nového. Chlapec musí symbolicky projít rituálem 

smrti, aby mohl být znovuzrozen jako muž. Musí psychicky a sociálně zemřít. 

Odejít do ústraní, postit se, podstupovat zkoušky, riskovat selhání a život. Musí se 

stát bezvýznamným, bez sociálního zařazení, být po určitou dobu beze jména a 

bezprizorní. Téměř veškeré iniciace probíhají v takovém oddělení, vysvlečení, 

ponížení – ztráty identity pro novou identitu.437 Iniciace mají tedy určitý význam, 

poslání a obsah. Tam, kde nejsou hluboce prožívané a sdílené iniciace dospělosti, 

jsou tendence tyto rituály nahrazovat. Proto se nyní podíváme na to, když ve 

společnosti iniciační rituály chybí a jaké pseudoiniciace mladí zakládají.  

  

6.3. Absence iniciací a pseudoiniciace v západní 
společnosti 

V Evropě bychom mohli najít mnoho iniciačních témat, které již vymizely. 

Může jít o vstup do různých cechů, kdy se učeň učil u svého mistra tajemství 

řemesla, jeho symboliku a tradici. Při jmenování do cechu musel učeň složit 

přísahu mlčení. Symboly a iniciační témata můžeme dohledat také ve značném 

počtu lidových tradic, v literárních dílech, především v pohádkách, kde se jedná o 

dobrodružství hrdinů a plnění iniciačních zkoušek, ve vojenských organizacích 

mládeže nebo kdysi u antických Řeků v rituálech puberty či u templářských 

rytířů.438 

Na druhou stranu naše západní sekularizovaná (desakralizovaná) společnost 

stále disponuje určitými rituálními mechanismy. Tyto "slavnosti a veselice 

areligiózní společnosti (či která se za areligiózní pokládá), veřejné obřady, 

představení, sportovní klání, organizace mládeže, propaganda prostředn ictvím 

obrazů a sloganů, oblíbená literatura širokého konzumu - to vše si dosud 
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uchovává strukturu symbolů, rituálů a mýtů, i když zbavených náboženského 

obsahu."439 

Iniciační prvky, které nám pomáhají zdravě překonat a vyrovnat se s některými 

životními událostmi "poznáváme v některých typech reálných zkoušek, kterým 

čelíme, v duchovních krizích, osamění a beznaději, jimiž musí každá lidská bytost 

projít, aby dosáhla existence odpovědné, autentické a tvořivé. (…) člověk se stává 

sám sebou až poté, co vyřešil řadu beznadějně obtížných, dokonce i nebezpečných 

situací; tedy poté, co podstoupil ´utrpení´ a ´smrt´, po nichž následuje probuzení k 

jinému životu, kvalitativně odlišnému, neboť ´obrozenému´.440 

V současné západní společnosti, oproti tradičním společnostem, ale téměř 

neexistuje žádné iniciace. Výjimkou může být křesťanské inic iační mystérium v 

podobě křtu441 nebo biřmování či konfirmace a v katolickém prostředí svátost 

manželství nebo svěcení na kněze. V opačném případě exkomunikace z církve. 

Iniciačním rituálem je i přechod katechumena v křesťana.  

Iniciace nebo přechodové rituály v naší společnosti však stále i v 

sekularizované a méně zřejmé podobě nebo s menším hlubším rituálním důrazem 

přežívají. Jedná se ale o přechodové rituály nebo aktivity s prvky iniciace 

pohlavně nevyhraněně. Můžeme zmínit například vstup do základní školy, střední 

školy, složení maturity, vstup na vysokou školu, absolvování vysoké školy, vstup 

do zaměstnání, obřad svatby442, první sexuální styk443 nebo pohřeb. Na druhou 

stranu se domnívám, že přechodové rituály jsou díky desakralizaci společnosti 

nejspíš na ústupu. A typické přechodové rituály dospělosti pro muže a ženy jako 

takové již neexistují vůbec.  
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Komárek upozorňuje na to, že i když jsou v naší společnosti přítomny prvky 

iniciačních obřadů při vysokoškolských studiích, při extrémních sportech a při 

tréninku, u pobytů v divočině či při náboženských exerciích, „je neveselou 

skutečností, že současná společnost něco jako iniciační obřady nemá a většina 

jejích členů zůstává jaksi trvale infantilní (to je v postindustriální společnosti v 

podstatě podmínkou jejího fungování – občan se musí být po celý život schopný 

hladce učit novým technologiím a zároveň musí být dětinsky ovladatelný, na státu 

závislý a s infantilně krátkou pamětí,…). Předání občanského průkazu 

pochopitelně z nikoho dospělého neudělá – určité iniciační prvky mají například 

zakoupení motocyklu či auta, první drogové a sexuální zážitky, daleké cesty či 

získání univerzitního gradu, ale s tradiční iniciací srovnatelné nejsou.“444 

Rituály a činnosti jako je kouření, pohlavní styk, porušení pravidel nebo 

odchod z domova mají v sobě dle Rohra něco z liminality: jsou prvními kroky k 

tomuto období, ale nejsou v podstatném smyslu transformační.445 Biddulph však 

poukazuje na určité přechodové období, které jsou pro naši společnost typické, a 

které by se daly iniciačním rituálem podpořit. Může jít o "první zaměstnání nebo 

první schůzka s dívkou. Také maturita je výrazným a důležitým projevem zralosti 

(možná až příliš přeceňovaným). Proto si i tato zkouška zaslouží oslavu a 

podporu. Mezníky vstupu do dospělosti volají po tvořivé oslavě a podpoře 

dospělých (jak je tomu například u židovského obřadu bar micva). Mezi důležité 

zkušenosti, které je potřeba získat, patří také: mít vlastní byt, přežít bez 

maminčiny péče, sám se nakrmit a platit nájem."446 

Čižmářová ve své bakalářské práci Maturita z teoretické perspektivy 

přechodových rituálů poukazuje na to, že maturita teoreticky může naplňovat 

význam iniciačního rituálu. Problém nastává tehdy, je- li člověk po složení 

maturitní zkoušky rodiči stále přijímán jako dítě a jako s dítětem je s ním i 
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zacházeno. To v dnešní době nezajistí ani osmnáctý rok života. Situaci 

komplikuje to, že obecně se k lidem, kteří jsou evidentně dospělí a zároveň nemají 

maturitu, ostatní lidé chovají jako k dospělým. Tudíž univerzální přechod pomocí 

maturity v naší společnosti také nefunguje. Nic takového se v tradičních 

archaických společnostech nemohlo stát. A pokud by dítě nebylo iniciováno, 

nestalo by se dospělým člověkem. Pokud člověk přešel přechodovým rituálem 

dospělosti, nebylo o jeho dospělosti pochyb. V naší společnosti maturita takovou 

moc nemá. Současně stoupá počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, což většinou 

vede k tomu, že tito lidé posunují dobu osamostatnění se a založení rodiny. Tím se 

pravděpodobně posouvá přechod ze závislého dětství do dospělosti na dobu státní 

zkoušky a obhajoby diplomové práce. Tím se doba inic iace rozšiřuje a 

relativizuje.447 

Vojenská služba má také významné rysy přechodového rituálu. Jedná se však o 

věkové období, které se odehrává v pozdějším věku, než se odehrává u 

starobylých kultur, a navíc, dnes už v české republice dávno není základní 

vojenská služba povinná. Takový výcvikový tábor odděluje chlapce od jejich 

matky z původního pohodlného a bezpečného zázemí.448 „Obtíže a překážky 

pomáhají dospět k vnitřní přeměně, zatímco ponižování a slovní napadání ze 

strany výcvikových seržantů pomáhá zlomit individuální ego. Časem prověřené 

obřady a rituály pomáhají tyto novinky zafixovat a uložit v pamět i. Jakmile se 

chlapec jednou zlomí, je ´znovuzrozen´ v nové, silnější podobě a vrací se k četě – 

do komunity.“449  

Tento drsný způsob výchovy poslušných a tvrdých vojáků jistě neodpovídá 

žádné hlubší a moudřejší mužské identitě, jak by mohlo být vidět napřík lad v 

androgynním450 pojetí mužů a žen. Zde se mi vojenský výcvik jeví jako fabrika na 
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výrobu „tvrdého“ patriarchálního muže, který opovrhuje vším feminním. Je toto 

cíl a poslání muže? Má muž následovat tendence své mužské podstaty do tohoto 

extrému? Má se muž stát vojákem nebo válečníkem? Nebo má v muži dojít jakési 

syntézy mužského a ženského prvku v jakémsi alchymistickém procesu 

transformace? Toť otázka.  

Na druhou stranu na tuto absenci iniciačních rituálů chlapci různých věkových 

kategorií reagují po svém. Moore a Gillette si všimli, že mužské přechodové 

rituály vymizely a nahradily je jakési pseudorituály nebo pseudoiniciace. „Tento 

jev se nazývá pseudoudálostí, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich (snad jen s 

výjimkou vojenské iniciace) skutečnost, že tyto praktiky častěji iniciují chlapce do 

mužnosti, která je zdeformovaná, zakrnělá a falešná, i přesto, že jsou často přísně 

ritualizované (to platí především u pouličních gangů). Je to patriarchální 

´mužnost´, agresivní k ostatním, a často i sama k sobě. (…) Tyto pseudoiniciace 

však neprodukují muže, protože opravdoví muži nejsou svévolně agresivní či 

nepřátelští. (…) Poddanost silám zralé mužnosti má vždy za následek vytvoření 

nové mužské osobnosti charakterizované klidem, soucitem, jasnou představivostí a 

tvořivostí.“451  

Hrubá mužnost tedy není ideálem k následování. Hlavně ne v naší době a v 

našem mírně sociálně-politickém prostředí. Dnes už není nutné vytvářet hrubé a k 

boji silné muže, aby chránili naši vesnici, kmen nebo rodiny. Tuto potřebu 

neiniciovaní mladí ve svých gangech nebo subkulturních partách zřejmě mají. 

Parta je jakýsi „kmen“, který se vymezuje vůči jiným kmenům a jiným hodnotám.  

Druhým důvodem je to, že iniciace je pseudoiniciací, neboť skutečná rituální 

praktika obsahuje posvátné místo (speciální chatrč či dům, jeskyně, divočina, 

magický kruh, chrám) a rituální stáří (důvěryhodného a moudrého stařešinu, který 
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zná tajnou moudrost, zvyky kmene a mýty mužů).452 Mladí chlapci nejsou vedeni 

zkušeným a moudrým mužem. Jsou vedeni buď sebou navzájem, nebo „šéfem“ 

party, který nemusí být ani starší, ani moudřejší. Je zajímavé, že tyto chlapecké 

party jakési iniciace ve svém společenství většinou praktikují. "V dnešní době se 

mladí muži snaží sami sebe iniciovat tím, že se přinutí jít až na okraj a 

nejrůznějšími způsoby riskují. V těch mladých mužích je stále přítomen jakýsi 

instinkt, který je vede k iniciaci, ale většinou nemají tu moudrost nebo vedení, aby 

uzavřeli celý kruh a pochopili samo sdělení." 453 Mladí tuší, že chtějí být rituálně 

iniciovaní, být součástí významného společenství, které je pro ně zajímavé. Chtějí 

někým být a ne být „jen“ bezvýznamnými a nic nemohoucími dětmi. Na to se cítí 

být už příliš staří. Chtějí něco dokázat a mít vliv. Druhá věc je, zda toho docílí v 

souladu s mainstreamovou společností nebo protizákonně. Ta druhá varianta může 

mít právě silnější příchuť „dobrodružství“ a důkazu „chlapáctví“.  

Stephenson ze své zkušenosti s delikventní mládeží dokládá, že pokud mladí 

chlapci nebudou iniciováni, mají tendenci se, například v gangu nebo ve 

vrstevnické skupině, iniciovat sami.454 Tito „členové gangu se vydělují z obecné 

společnosti, izolují se a procházejí iniciací. Nedochází u nich ale k opětovnému 

návratu do obecné společnosti, namísto toho vytvářejí mikrokomunity či 

subkultury. Gangy mají propracované obřady a rituály, mají svou historii a svůj 

´rodokmen´ předávaný novým členům jakousi obdobou starších kmene… Po 

iniciaci mladík dostane nové jméno, což stvrzuje jeho novou identitu. Stane se 

členem nového kmene, obleče se do šatů, jež jsou uniformou gangu, nechá se 

tetovat a ozdobit si své tělo dalšími znaky, začne používat slang a přijme zvyky a 

způsoby své nové ´vesnice´. Lze říci, že jde o návrat k menší, kmenové a 

homogenní komunitě.“455  
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Zde tedy dochází k další iniciační chybě. Mimo to, že se jedná o jakousi 

zdeformovanou a agresivní mužnost, která není vedena a iniciována staršími a 

zkušenějšími muži, jsou tito mladí stále v liminálním prostoru. V této neutrální 

zóně bez pravidel okolního světa, v této „ideologické“ nebo kontrakulturní 

communitas jsou mladí, kteří se po iniciaci nevrací zpět „domů“, aby se stali 

dospělými muži-hrdiny, ale zůstávají podle Stephensona, stále v přechodovém 

období. 

Dalším znakem pseudoiniciace je to, že mladí i dospělí dnešní společnosti mají 

silnou tendenci se zdobit a dokazovat si určitou příslušnost, originalitu nebo 

identitu formou tetování nebo piercingu. Může se také jednat o touhu po trýznivé 

bolesti, která se v tajuplném symbolu nebo vyznání bude hrdě tyčit na vlastním 

těle. Stephenson se domnívá, že formou tetování nebo piercingu a jiných forem 

zdobení těl se u lidí nevědomě projevují touhy po iniciaci. Atributem může být 

strach, bolest, krev nebo stres. Dávají tím tak svému okolí najevo, kým jsou a 

kým nejsou. Takové tetování nebo piercing tímto způsobem je snahou o iniciaci a 

není podpůrnou technikou iniciace, jako je tomu v tradičních kulturách.456 To se 

mi jeví jako zásadní moment. Vídávám a slýchávám o lidech, kteří mají neustálou 

nutkavou tendenci nechat se tetovat nebo dále jinak zdobit. Stává se z tohoto 

rituálního aktu akt sám pro sebe. V tradičních kulturách se takové tetování stává 

„pouze“ symbolickou součástí a připomínkou na silnější, drsnější a hlubší 

přechodový rituál. Něco jako medaile za určitý nadstandardní nebo hrdinský 

výkon. Nikoli iniciací samotnou.  

  

6.4. Důvody iniciace mladých chlapců 

Jak jsme uvedli v předchozí podkapitole, tam, kde chybí iniciační rituály, mají 

mladí tendenci se iniciovat sami. Znovu zavedení iniciačních obřadů je pro mladé 
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chlapce přirozeně důležité. A prvním důvodem tedy může být to, že pokud tyto 

rituály nebudou zavedeny, zavedou si je v pochybnější formě sami mladí.  

Říčan předpokládá, že iniciační rituály mají obecně význam jak pro vývoj 

osobnosti, tak i pro stabilitu společnosti.457 Iniciační rituály svým působením 

„činí takto prodělané přechody do nových životních stádií nezapomenutelnými, 

citově silnými zážitky. Dítě nebo dospívající je očekává – a připravuje se na ně – s 

dychtivostí, napětím i strachem. Dávají životní cestě pevný řád, jsou stvrzením 

významu každého individua – psychologicky mnohem působivěji než např. naše 

předání občanského průkazu v 15 letech, předání výučního listu apod. Takovéto 

´čistě civilní´ události by patrně měly být spojeny s významným rituálem, tj. měly 

by být převážně branou slavností – střízlivá věcnost totiž zakrývá jejich skutečný 

význam, lze říci, že jim ho bere. Adolescent hledá pak svou identitu víceméně na 

vlastní pěst, což je nekonečně obtížnější.“458  

Kaufmannová-Hubertová, psychoterapeutka pro děti a mládež, která 

vystudovala institut C. G. Junga v Curychu, se zabývá tématem rituálů z pohledu 

etnologie a psychologie. Autorka ve své knize Děti potřebují rituály přehledově 

popisuje smysl rituálů puberty: 

 v nalezení vlastní identity; 

 v poznání svého nadání, silných a slabých stránek; 

 v odpoutání od rodičů, od rodiny; 

 v tom, že se jedinec stává dospělým, svéprávným člověkem; 

 v nalezení pocitu sounáležitosti k nějakému novému společenství; 
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 ve zvládání strachu, protože každý z těchto kroků znejišťuje a 

nahání strach.459 

Pro příklad autorka ve své knize uvádí iniciační prvky, jaké používají skauti. 

Skautské organizace mají přísnou hierarchii, pohlavní skupinové dělení, uniformy 

jako znak sounáležitosti, skautská jména a symbolický přechodový rituál. Nejprve 

je „křtěnec“ oddělen od ostatních skautů a veden do lesa. Fáze přechodu spočívá v 

obtížné zkoušce, jako je například pojídání zvlášť odporného jídla, procházení po 

laně nataženým nad potokem, a to se zavřenýma očima, přecházení přes oheň a 

přitom neprojevit strach. Fáze začlenění spočívá v obdržení zvláštního jména a 

znamení přišitého na uniformu. U táborového ohně při slavnostním zvolání se 

chlapec nebo dívka stávají opravdovým členem.460 

Když jungiánský psycholog Monick lektoroval v Ugandě, všiml si rozdílu mezi 

iniciovanými chlapci a z nějakého důvodu neiniciovanými chlapci. Ti, kteří se 

nemohli iniciovat, se jevili jako slabší, přizpůsobivější a méně sebejistí. Jevili se 

zženštile a měli prý i menší svaly. Autor tvrdí, že byl poraněn jejich „psychický 

falos“.461 Otázka je, zda pocit méněcennosti a slabosti nebyl do mysli těchto 

chlapců vštípen na základě vysoké kulturní hodnoty iniciace ugandské 

společnosti. Nebo zda se tito chlapci sami necítili ochuzeni a poníženi, že se 

nestali muži, zatímco jejich vrstevníci, do té doby jim rovní, se stali dospělejšími. 

To musí být hrozný a dehonestující pocit, který se do mladé psychiky jistě silně 

vštípí. Dále je jistě možné počítat s vlivem nadřazenosti spolužáků, kteří tuto nově 

nabitou zkušenost a sociální vzestup dávají neiniciovaným chlapcům přímo či 

nepřímo najevo.  

Monic dále dodává, že „muž, ´který se nemůže dát dohromady´, je mužem, jenž 

s velkou pravděpodobností neměl možnost podstoupit rituál, který by ho uvedl do 
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niterných struktur dospělosti. Zůstává chlapcem – ne proto, že by to chtěl, ale 

proto, že mu nikdo neukázal, jak svou chlapeckou energii proměnit v energii 

mužskou. Nikdo ho neuvedl do bezprostředních a hojivých zážitků vnitřního světa 

mužských potenciálů.“462 Je tedy mužské vedení natolik pro chlapce potřebné a 

významné? Je důležité mít osobní a bezprostřední mužský vzor? Na tyto otázky se 

pokusíme odpovědět v následující kapitole o vedení a mentoringu.  

Tématem přechodových rituálů pro mladé chlapce se ve své diplomové práci 

zabýval také můj kolega z terénní nízkoprahové sociální služby Vladimír Kučera. 

Ve shrnutí své práce Kučera konstatuje, že „přechod do dospělosti založený na 

modelu přechodových rituálů a s nimi spojené vyprávění mytologických příběhů 

nabízí způsob, či návod, jak rozvíjet určité osobnostní charakteristiky, které 

dospívající učí jak přistupovat aktivně ke změnám, výzvám a překážkám v životě. 

Tento model také pomáhá dospívajícímu odpojit se ze závislosti na rodičích a 

zažít si tak pocit soběstačnosti. Pomáhá odkrýt jejich skryté schopnosti a nalézt 

své limity. Učí je umět se spolehnout na vlastní síly. Během rituálu tak dochází k 

bližšímu sebepoznání a odhalení vlastních schopností a zjištění, jak je využít v 

rámci společnosti do které vyrůstají. Pomocí mytologických příběhů se pracuje 

také se základním pochopením světa, v kterém dospívající žije. Příběhy nabízely 

nějaký ucelený obraz světa, který dával smysl naší žité zkušenosti. Nabízejí také 

rolové modely a pomáhají tak lépe zarámovat zkušenost. Ukazují způsoby, jak se 

postavit nějakým životním těžkostem, a co můžeme v životě očekávat.“463 

Iniciační rituály jistě mají určitý význam jak pro chlapce, tak i pro dospělé 

muže a ženy. Obsah rituálu a jejich poslání se ale pohlavně liší. Záleží na tom, 

jakou pohlavní identitu má upevňovat a rozvíjet. Na téma důvodu iniciací 

mladých chlapců se podíváme ze tří hledisek. Jedno zprostředkovává australský 
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rodinný terapeut Biddulph, druhé františkánský kněz Rohr a třetí psycholog a 

vychovatel problémové mládeže Stephenson.  

 

6.4.1. Richard Rohr 

Pohled na mužské iniciace jsme mohli zachytit již v kapitole o pěti základních 

pravdách, ve kterých Rohr poukazoval na to, co mužské iniciační rituály přinášejí. 

Zde bych jen pro dodatek uveřejnil další autorovy názory vhodnosti těchto rituálů.  

Rohr se kontroverzně táže a zároveň hledá odpověď na palčivou otázku 

mládežnického experimentování a hledání: „Proč je dnes tolik přemýšlivých 

mladých mužů přitahováno velmi konzervativní politikou a fundamentalistickým 

náboženstvím? Proč tolik lidí vyhledává přísný vojenský výcvik, černobílé 

odpovědi nebo nějakou velkou teorii vysvětlující všechno? Možná že čím je 

chaotičtější doba, ve které mladý muž vyrůstá, tím více on sám potřebuje pořádek, 

autoritu, jistotu a jakési všeobjímající vysvětlení světa – zkrátka tradici.“464 

To, co jsme si řekli již v kapitole o pubertě a adolescenci, může Rohrovo 

tvrzení značně posílit. „Symboly pro muže musí být obrazné, brutální, poctivé, 

tvrdé a téměř archetypální, nebo nedokážou prorazit mužskou zeď nevědomí a 

zapírání. Asi proto je tolik mužů fascinováno obrazy z Hvězdných válek a Pána 

prstenů a vůbec jakoukoli grandiózní ukázkou střetu dobra se zlem nebo takovými 

filmy, které jim dávají nahlédnout do exotických a úděsných světů. Pokud obraz v 

sobě neobsahuje nějakou podobu rizika nebo násilí, muže to nezajímá. 

Nenacházím mužský iniciační rituál, který by neobsahoval krev, opravdový fyzický 

kontakt, nahotu, tělesnou výdrž, spojení se zemí nebo blátem, kus zdánlivé 

brutality, jako řezání a zjizvení, pot, sliny a třeba i semeno.“ 465  
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Rohr dodává zajímavost, že se muži „lépe učí pomocí přímých úderů, pomocí 

akce a pohybu a pomocí ritualizovaného chování než pomocí přednášek, sdílení a 

slov popisujících jejich city.“466 Zdá se tedy, že muži opravdu vyžadují jiný 

přístup iniciace než ženy. Ženy jistou dávku brutality, bolesti a krve zažívají. A 

navíc, pro muže jsou tyto atributy jaksi typičtější. Iniciační rituály učí mladé muže 

hlavně tzv. mysli začátečníka, skromnosti a otevřenosti, které vychází z utrpení.467 

Muž díky těmto rituálům zažije hranice a posílí svoji identitu. Ty údajně nemůže 

získat sám bez vedení.468 

 

6.4.2. Pohled Biddulpha 

Podle australského terapeuta mají být muži zasvěcováni do svého mužství. A to 

specificky mužským způsobem. Chlapci mají typický sklon riskovat a vyhledávají 

"hrdinské činy". Proto je vhodné dát "intenzivnímu fyzickému zážitku vhodnou 

formu (a tím také minimalizovat riziko) a učinit z něj symbol překročení prahu. 

(…) Ať už je náplní zasvěcení cokoli, jeho účelem musí být mladíka posílit, a tomu 

je také potřeba přizpůsobit povahu zážitku - nikdy mu nemá ublížit nebo ho 

pokořit."469 Rituál tedy má podle Biddulpha obsahovat riziko a vzbuzovat odvahu, 

ale neměl by tento rituál mladíka zničit.  

Na rozdíl od Rohra, Biddulph tvrdí, že rituál by chlapce neměl pokořit. 

"Existuje jeden prvek zasvěcení, který zdůrazňuje hlavně Hnutí mužů - zranění. 

Zranění má různé významy. Odkazuje jak na skutečná zranění těla a duše (která v 

normálním životě utrží téměř všichni chlapci), tak na rituální zranění - jejichž 

smyslem je očistit všechna předešlá zranění, zbavit je tragičnosti a dodat jim 
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hrdinskost."470 Tato duševní i tělesná zranění se mají díky rituálu zasadit do 

smysluplného kontextu a mají dojít společně k pozitivní transformaci.471 

Biddulph zdůrazňuje, že zasvěcení nelze srovnávat s jednorázovým skautským 

dobrodružstvím nebo adrenalinovým vzrušením, i když to může být dobrý 

začátek. Jedná se o sled událostí, dlouhodobou výchovu, vedení k mužství za 

přítomností mužských vzorů. Je třeba, aby při zvládání různých etap života byl 

přítomen někdo kompetentní. Je taktéž třeba vytvořit blízké pouto, od něhož je 

potřeba se odpojit.472 

 

6.4.3. Pohled Stephensona 

Stephenson je americký terapeut a transpersonální psycholog pracující více jak 

dvacet let s vysoce rizikovou mládeží. Podle něho byly iniciace a přechodové 

rituály vymyšleny tak, aby mladým chlapcům umožnili průchod nezvladatelným 

silám uvnitř nich. Rozvíjejí potenciál dospívajících, nabízejí vzrušení a vstup do 

něčeho nového, do nové identity.473 A proto je pravděpodobně průměrným věkem 

chlapce pro iniciační a přechodový rituál je asi čtrnáct let.474 „Přechodové rituály 

jsou založeny na tom, že to, co mladík prožije, přímo ovlivní to, kým se stane. 

Když ho podrobíte těžké zkoušce, získáte tak silného, zdravého jedince. Mnohé z 

těchto zkoušek byly surové, bolestivé a často nevylučovaly možnost skutečné 

fyzické smrti.“475 Jelikož malá společenství potřebovala muže silné, zdravé a 

způsobilé, věnovala se přípravám těchto iniciací, aby muže jak prověřily, tak i 

zajistily pravděpodobný úspěch. Zkoušky neprověřovaly podle Stephensona, 
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pouze fyzické schopnosti, ale také psychické. Moderní přechodové rituály by 

měly zajišťovat urychlení proměny myšlení a celého dosavadního života.476  

„Iniciace byly propracovány tak, aby chlapcům pomohly prověřit jejich 

myšlenky, pocity a jejich víru. Pomáhaly určit, kdo je připraven začlenit se do 

společnosti a kdo zatím ne. Iniciace byla pro mladého muže příležitostí prověřit 

sebe sama, zjistit, v co doopravdy věří, a dokázat sám sobě i svému společenství, 

že je prokazatelně připraven být mužem. (…) iniciace byly systémem 

propracovaných prověrek či testů. Mohly zahrnovat tělesné zkoušky, jako snášení 

bolesti či dlouhodobé strádání. Aby byly ke všem účastníkům spravedlivé, byly 

především prověrkou statečnosti a vytrvalosti. Byly nastaveny tak, aby většina 

účastníků prošla. Chlapec mohl například absolvovat rituál hledání vize. To 

znamenalo strávit vsedě a o samotě tři až pět dní na osamělém místě, postit se a 

modlit, dokud mu vyčerpání nepřineslo vizi toho, kým a čím má být.“477 

Iniciace má dále podle Stephensona pomoci nalézt vlastní postoj k životu a k 

sobě, pomoci pochopit hodnoty a mravnost. Hledání vlastní identity nelze jenom 

sdělit, ale musí se prožít, musí se zažít vlastní zkušeností.478 Iniciace mají 

pomáhat chlapcům v orientaci ve svém životě a ve společnosti, ve svých 

aktuálních rolích a vývojových stádiích a jejich zdolávání. Pomáhaly učit myslet a 

cítit dospěleji. Příprava dítěte ve výcviku před iniciací mohla tvořit rozvoj 

schopnosti přežít, zatímco iniciace klade důraz na pocity, mezilidské komunitní 

vztahy a vnímání mužskosti. Iniciace má být symbolickým a prožitým přechodem 

do další etapy života. Následný výcvik může trvat i několik let a má chlapce-muže 

naučit i dalším věcem.479 

Z praktického hlediska, lidé se učí riskováním, chybováním a zažíváním 

nepříjemných zkušeností. Mimo jiné to, čemu dnešní společnost zabraňuje. 
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Mužské iniciační rituály obsahují zkoušky, které jsou naplánované, promyšlené 

cílevědomě, a tudíž mohou zprostředkovávat takové zkušenosti řízeně. Nabytá 

zkušenost, kterou takový rituál má zprostředkovat, by měla být nepříjemná a 

výjimečná, aby mohla chlapce transformovat.480 Chlapci potřebují riskovat a 

dokazovat si, že něco umí, že něco dokážou a že někým jsou. Na tyto rituály by se 

mohli mladí chlapci připravovat a těžit z těchto zkušeností a zážitků pro svoji 

mužskou identitu a zdravé sebevědomí.  

Stephenson tvrdí, že „stát se mužem je něco totálně odlišného než stát se 

dospělým. A pokud to neuznáváme jako společnost, jistě si toho všimneme 

soukromě. Ze všech mužů a chlapců, s nimiž jsem pracoval, ani jeden neměl pocit, 

že by z něj řidičský průkaz, právo volit, možnost nechat se odvést do armády nebo 

nárok pít alkohol dělaly muže. Tyto milníky byly potvrzením nezávislosti na cestě 

k dospělosti, ale nebyly potvrzením mužství. Nejeden z těchto mladých mužů se 

pokoušel dosáhnout iniciace prostřednictvím některého z riskantních 

dobrodružství, jako je užívání drog, rychlá jízda autem, volný sex bez ochrany 

nebo rvačky. Výsledkem však byla jen nejistota, jestli právě tohle z něj udělalo 

celého muže či nikoli.“481 Stephenson dále doplňuje, že „stát se mužem vyžaduje 

hluboký emocionální a duchovní přerod, vnitřní přeměnu, jíž nelze dosáhnout 

nahodilým využíváním právních nároků. Tento osobní přerod nejpravděpodobněji 

nastane jako součást nějakého výjimečného zážitku, často v jediném, 

nezapomenutelném okamžiku.“482 

Pro mladé je údajně typické riskovat a podstupovat tajuplná a transformační 

dobrodružství. „Teenageři mají vrozený pud podstoupit symbolickou smrt jako 

děti, aby dopomohli ke zrodu svých dospělých já. A jak víme, často také riskují, 

aby vyzkoušeli, jak na tom jsou. Pokud dospívajícím neposkytneme formu a obsah 

pro tyto symbolické smrti a pro nutkavé riskování, budou donekonečna naplňovat 
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volání vrozených, nevědomých archetypálních instinktů. Bez pozitivního vedení 

budou nuceni postupovat podle svého nejlepšího odhadu.“483 

Stephenson na své svěřence ve výchovných ústavech úspěšně a se zájmem 

mladých aplikuje metodu „hrdinské výpravy“, která je postavena na fázích a 

procesech přechodových rituálů. „Hrdinská výprava je nástrojem, jenž adeptovi 

umožňuje uvědomit si cestu, po níž kráčí, a pochopit ji – kde se právě nachází, 

odkud přišel a co leží před ním. Je to konceptuální mapa nejzákladnějších fází 

osobního růstu a proměny, která zahrnuje přechodový rituál a lze ji aplikovat 

stejně dobře na neplánovaný přechodový rituál i na rituál formální.“484 O 

hrdinských výpravách a mýtu hrdiny více pojednává např. Campbell.  

Stadia hrdinské výpravy, na které jsou chlapci údajně neustále, Stephenson 

rozděluje na tato stádia:  

 Dřímota konvenčního myšlení,  

 Výzva k dobrodružství včetně prahu „obtížnosti“, kdy je potřeba 

projít nějakou zkouškou, testem síly a vytrvalosti nebo „jenom“ projít 

nepohodlností změny nebo přemoci strach z výzvy,  

 Disciplína a trénink, kde je potřeba jisté pomoci zvenčí a vedení – 

starší a zkušenější muži,  

 Vyvrcholení přípravy včetně překročení prahu obtížnosti při 

návratu, kdy je výzva a problémy s ní spojeny úspěšně zdolány,  

 Návrat a přínos komunitě, kdy předáváme nově získané zkušenosti 

a znalosti.485 
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Stephenson u přechodových rituálů klade důraz na „riziko“ a „přijetí 

komunitou“: „To, čím chlapec musí projít, by pro něj mělo představovat 

dostatečnou výzvu pro přerod v někoho silnějšího a dospělejšího. A jeho vlastní 

komunita musí být svědkem tohoto přerodu, musí jej stvrdit a přijmout ho do 

svého středu jako dospělého. Bez tohoto uznání komunitou by mohl chlapec o 

svém přerodu pochybovat, a tím by se celý proces znehodnotil.“ 486 Je třeba zažit si 

překonání svých zkušeností a hranic, které ostatní potvrdí a přijmou. Díky tomu 

chlapec ví, „na čem je“. Potvrzení a přijetí je tedy nezbytnou součástí přechodu do 

dospělosti.  

Obřady a rituály oslavovaly překonání překážek, stvrzovaly růst, sebejistotu a 

vítaly mladé muže v komunitě dospělých. Poté se už iniciovaní mohli začít chovat 

jako dospělí a sdílet s dospělými. Naše společnost se však snaží odstraňovat rizika 

a přechodové rituály a jim podobné aktivity označuje jako za naivní a 

nebezpečné.487 

Stephenson kritizuje absenci iniciačních rituálů v naší západní společnosti a 

domnívá se, že „zmatenost a negativní vlastnosti přičítané moderním mužům jsou 

přímo spojené s mizením archetypálního iniciačního procesu jako kulturního 

modelu. Muži trvale odmítají odpovědnost a závazky, které jsou tak základní 

součástí mužnosti a otcovství.“488 Stephenson tvrdí, že pokud nebudeme iniciovat, 

budou se tito chlapci potulovat v nekončícím dospívání. Nebude hranice, kterou 

můžou překročit, což povede k neustálému dokazování si toho, že je mužem. To 

povede jak k nejistotě své identity, tak i k dalším a dalším generacím 

neiniciovaných mužů. Jak poté můžou tito muži vědět, jak se správně chovat? Ti, 

co si nejsou jisti své mužnosti, často dávají své pocity najevo negativním 
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chováním, „včetně násilí na družkách, rozvodů, sexuálního zneužívání a 

návykových excesů“.489 

 

6.4.4. Reflexe Paula Nathansona na Breta Stephensona  

Paul Nathanson z McGillské university vytvořil posudek na Stephensonovu 

knihu From boys to men: Spiritual Rites of Passage in an Indulgent Age, ze které 

v této práci čerpám, a to pod českým vydáním Co dělá z chlapců muže: Duchovní 

přechodové rituály ve věku nevšímavosti. Nathanson si všímá, že Stephenson věří 

v jakési universální mužství, které jaksi nejasně odlišuje od dětství a samozřejmě i 

od ženství. Tyto odlišnosti jsou údajně evidentní. Stephenson se domnívá, že naše 

společnost se snaží zabránit vzniku jakéhosi zdravého mužství. Stephenson si je 

jistý v tom, že obnovení přechodových rituálů dospívání může vytvořit zdravější 

chlapce a muže. Hlavními složkami těchto rituálů je riskování a přijetí této 

transformace společnosti. Jelikož mají chlapci přirozenou tendenci riskovat a 

moderní rodiče jsou ochranitelští (over-protective), měli by rodiče svým chlapcům 

dovolit riskovat během rituální iniciace.  

Nathan ve svém příspěvku především popisuje a rozvádí myšlenky 

Stephensona. Ale také si všímá, že Stephenson, který reaguje na sekularismus a 

hodnotový chaos mladých chlapců, se snaží jaksi uměle vytvořit staronové 

přechodové rituály dospělosti. Tento synkretický způsob zavádění prvků, které již 

v naší kultuře nejsou, i když některé přechodové rituály částečně provozujeme, je 

inspirován jinými kulturami a jinými náboženstvími. Například nenavazuje na  

židovsko-křesťanskou tradici.490 
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6.5. Důvody vedení a mentorování chlapců 

Nyní se podíváme na neméně důležitou podkapitolu, která nám objasní 

nezbytnost přítomnosti a vedení ze strany zkušených dospělých mužů, kteří by 

mladé chlapce zasvěcovali a mentorovali. Již z pohledu výchovy a pozitivních 

vzorů je jistě jasné, že institut „staršího“ je transkulturně a dobově na místě.  

Badinterová používá termín „homosexuální pedagogika, což „je výchova k 

mužnosti prostřednictvím vztahů mezi muži“.491 Tato starověká osvědčená 

praktika je založena na tom, že „úzký vztah s dospělým mužem má posilovat 

chlapcovu identitu… Od Řeků po Sambije, od Římanů po středověké Seveřany, od 

japonských samurajů po Baruje, u všech panoval názor, že k pravé mužnosti se 

dospěje přes úzký vztah mezi dvěma muži.“492 Badinterová upozorňuje na to, že 

„ve chvíli, kdy se naše průmyslové společnosti stále více vzdalují od afrických či 

rituálních řešení – o čemž svědčí vysoký nárůst neúplných rodin a neúspěšných 

pokusů o život v komunitě -, volají někteří američtí psychoanalytikové po návratu 

bývalé instituce mužského mentora, moudrého rádce, který je chlapci vůdcem a 

předává mu zkušenosti.“493 

I Rohr věří, že „nutně potřebujeme mentory – rádce na naši mužské duchovní 

cestě. (Tento) Mentor byl moudrý a důvěryhodný rádce krále Odyssea. Když se 

Odysseus vydal na svou dlouhou pouť, svěřil Mentorovi svého syna Telemacha a 

ustanovil ho jeho učitelem a ochráncem jeho duše. Zdá se, že otec je jen zřídkakdy 

zasvěcovatelem svého syna. Většinou je to nějaký jiný muž, kdo vede chlapce na 

cestě k dospělosti“494 Rohr dokládá, že i „staří Řekové dobře věděli, že aby se z 

chlapce stal muž, musí se nejprve odloučit od ženskosti a pak se do ní vrátit.“495  
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K podobným závěrům dochází i Gillette a Biddulph: "Muž potřebuje jiné muže, 

zejména starší muže, aby mu žehnali, oceňovali ho, povzbuzovali, ukazovali mu 

jeho chyby a pozvedali jeho důležitost."496 Rohr dále tvrdí, že „hlad po otci je (…) 

jedna z nejzranitelnějších složek muže, jeho zoufalá touha po starším, moudřejším 

či silnějším muži, který by ho vedl, ve kterého by mohl důvěřovat, který by ho 

ujišťoval, konkrétně učil, vyzýval a napravoval. Muži potřebují muže, aby jejich 

hrany zůstávaly ostré a čisté, zatímco ženy nám dodávají teplo a měkkost.“497  

Nemáme povědomí o mužských iniciacích a máme málo mužských mentorů a 

průvodců. Správný mentor navede druhého do problému a posléze ho vyvede 

ven.498 V dnešní době, kdy se úzkostlivě bojíme jakéhokoli rizika a odmítáme 

uvrhovat mladé lidi i sebe do nebezpečných situací, ze kterých je možno těžit a 

osobnostně růst, by jakési vyvážení tendencí bylo jistě na místě. Dnes máme na 

všechno pojištění a zákony. Pokud by táborový vedoucí na dětském táboře nebo 

na skautském oddíle příliš riskoval zdraví dětí, měl by z toho jistě veliké 

problémy. Pokud by se nějakému dítěti naneštěstí něco závažného přihodilo, měl 

by jistě potíže i se zákonem. To není zrovna výhodná pozice k „zocelování“ a 

tvoření lidských osobností. Samozřejmě chápu obavy lidí o druhé a je nutné dávat 

si pozor, aby nedocházelo k neštěstí, ale přehnaná úzkostlivost a péče o malé děti 

a mládež nikam asi nepovede.  

Biddulph si je jistý tím, že "chlapcům a mladým mužům v naší společnosti 

fatálně chybí: otec, moudré vedení starších mužů a procesy, které by jim pomohly 

dospět ve zralé muže. Bez důkladného poučení o tom, co to je být mužem, se jejich 

těla mění v mužská, ale oni sami nemají znalosti a schopnosti potřebné k jejich 

ovládání. Zdá se být zřejmé, že žijete-li v mužském těle, musíte se naučit s ním 

zacházet, a to nejlépe od někoho, kdo ví, jak zacházet s tím svým. Staré kultury 

toto poučení svědomitě poskytovaly, ale ta naše je prostě příliš zaměstnaná 
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vyděláváním peněz, takže toho není schopná. Většina otců v průmyslovém a 

postindustriálním světě je oddělena od svých dětí a tak je tomu už od 

industrializace..."499  

Biddulph dodává, že "ze scény se rovněž vytratili ostatní muži, strýcové či 

někdejší duchovní učitelé. Pokud chlapec není dobrý ve sportu, nechodí do 

skautského oddílu nebo se nesetká se skutečně dobrým učitelem ve škole, 

jednoduše nemusí blíž poznat žádné muže. A protože nezná vnitřní svět skutečných 

mužů, je nucen vytvořit si svou představu o sobě podle chatrného vzoru 

poskládaného z toho, co vidí v televizi, ve filmech a u svých vrstevníků, a tu pak 

ztvárňuje s cílem ´dokázat´, že je muž."500 

Rohr se domnívá, že " naše kultura není zdravou kulturou pro chlapce a muže. 

Jeden důvod, i když jistě ne jediný, je ten, že už nemáme kulturu starších, kteří by 

uměli následující generaci předávat moudrost, identitu a hranice. Většina mužů je 

zahrnuta nadměrnou mateřskou péčí a nedostává se jim péče otcovské - a to platí 

ještě více dnes v době rozvedených rodin. (...) Důsledky se projevují v celém životě 

a u obou pohlaví. Vyrůstají chlapci, kteří nikdy nedospějí a chtějí se oženit s 

matkami namísto s manželkami, a dívky, které chtějí zajišťující a ujišťující tatínky, 

místo partnerů ochotných riskovat."501 Rohr tento problém absence vedení a vzoru 

vztahuje i na širší společenské jevy: „Současné gangy, projevy krize pohlavní 

identity, romantizování válek, nesmyslné násilí a homofobie budou dle mého 

názoru nekontrolovaně narůstat, dokud se zase neobjeví moudří rádci a 

stařešinové, kteří začnou chlapce učit.“502 

Jednoznačně tedy potřebujeme někoho, jakýsi institut starších, kteří by tu pro 

chlapce a muže mohl být.„Všichni potřebujeme nějaký stálý bod uprostřed 

tornáda postmodernismu. (…) V nepřítomnosti jakéhokoliv stálého bodu nebo 
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opravdového vyučování od starších se sedmnáctiletí obracejí k jiným 

sedmnáctiletým, u nichž hledají pseudoiniciaci, a mladíci ve světě podnikání 

vyhledávají pomoc od jiných podnikajících mladíků. Myslím, že slepý vede 

slepého. (…) V blíženecké společnosti, která je nezakořeněná a neiniciovaná, 

zbavená hloubky a výšky, může člověk žít pouze na horizontální a vzájemně 

závislé rovině. Když člověk něčemu nevěří, propadne čemukoli...“503  

Rohr až nekriticky přijímá a uctívá tento „kult“ starších a zkušených 

vychovatelů, vůdců a zasvěcovatelů. Je to však bezpečné? Co když tito mentoři 

budou mladé vychovávat k protispolečenským tendencím, proti demokracii a 

svobodě? Toto je asi riziko, které se bude moci špatně ohlídat. Nebo je to jinak? 

Je pravdou, že od školky, přes školy a trenéry až po šéfy, vzory a ideály jsme 

ovlivňováni a vychováváni. Rozdíl je v tom, že každý mentor je reálnou a osobně 

přítomnou osobou, která by se o chlapce s určitým cílem a posláním starala. A ne 

jenom jako přívlastek k běžné výuce, cvičení nebo pracovní činnosti. Tento 

mentor by měl za úkol přímo takové vedení a výchovu k mužství. Jinak řečeno, 

měl by na zřeteli chlapcův stabilní osobní růst. A toho je jistě v naší společnosti 

potřeba. 

Rohr vidí v hierarchii, v tradici, na autoritách, na vedení a na „starších“ 

mentorech spíše to pozitivní. Všímá si, že dnešní postmoderní a postfeministický 

svět tuto hodnotu příliš neuznává, a to vidí jako nepříznivé. Pro mladé a jejich 

vedení jsou starší nepostradatelní a mladší si musí připustit, že starší potřebují. 

Naproti tomu se podle slov Roberta Blye řítíme do tzv. Společnosti sourozenců.504 

K tomuto tématu Rohr ve své knize Adamův návrat cituje C. G. Junga: „Shánění 

lidstva do jednoho stáda potlačením přirozené aristokratické nebo hierarchické 

struktury nevyhnutelně dříve či později povede ke katastrofě. Jestliže totiž 
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 srov. Rohr, Adamův návrat, s. 76-77 
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všechno, co se odlišuje, bude srovnáno, ztratí se veškerá orientace.“ (Rohr, 

Adamův návrat, s. 74)  

Rohr ke svému kontroverznímu argumentu dodává obhajobu svého 

názoru:„Kvalitní lidé v konečném důsledku dohlížejí na kvalitu tím, že nasazují 

vyšší normy. Iniciace věřila, že ušlechtilosti se dá naučit a velikost lze předávat. 

Tradiční kultury věřily, že lidé vzdělaní a se širokým rozhledem musejí být ti, kteří 

udávají tón.“505 Jedná se tedy o šíření určitého vlivu moudrých a silných? O vliv 

zralých dospělých, kteří jsou zasvěceni do mužství? Tyto výroky mi připomínají 

paralelu s Platónovou Ústavou, kdy velký filozof věří, že demokracie není 

ideálním uspořádáním státu, stejně jako diktatura, tyranie a plutokracie, ale že 

nejhodnějším uspořádáním státu je aristokracie, kde vládnou moudří, tedy 

filozofové.  

 

6.6. Ukázky mužských iniciací 

Po absolvování teoretické průpravy o mužské  iniciaci a důvodech její 

vhodnosti pro mužské iniciace do sociální dospělosti, se můžeme podívat na 

praktické ukázky těchto mužských iniciací.  

Například u australského kmene Yuinů je každý chlapec (novic) podřízen 

dvěma strážcům, kteří se o něho starají - starají se o obživu, vyprávějí legendy a 

mýty, učí ho povinnostem. Jednoho večera strážci tohoto novice odnesou k 

velkému ohni, na který se musí neustále dívat a kterým je rituálně "opékán". 

Pokud medicinman uváží, že je novic dostatečně "opečen", nechá zaznít hrozivý 

zvuk bull-roarerů506. Poté si novic musí lehnout obličejem na zem a přikryje se 

kůžemi z vačic a dalšími přikrývkami. Tímto je rituálně a symbolicky oddělen od 
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 Rohr, Adamův návrat, s. 77-78 
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 Australský iniciačn í nástroj vydávající zvuk pomocí rychlého proudění vzduchem; jedná se o 

podlouhlý placatý dřevěný předmět zavěšený na provaze. 
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žen a od tohoto obřadu se chlapci plně podílejí na údělu mužů. Následují další 

zkoušky a iniciační rituály. Jedná se o symbolizující předěl mezi dětstvím, které je 

spjato s bezpohlavností a s mateřskou symbiózou a blažeností, neodpovědností a 

nevědomostí. Tento přechod je vykonáván s tím, aby v novicovi zanechal výrazný 

dojem. Novic zažívá strach a hrůzu. Bude jim sděleno, že budou uneseni a 

zavražděni božskými bytostmi. Novic musí projít jakýmsi rituálem a zkušeností 

smrti. Přechodem ze starého světa do nového. Přechod z mateřského profánního 

stavu do světa posvátného.507 

Mezi další iniciační a přechodové momenty u kmene Yunitů patří obdržení 

mužského pásu z kožek vačic a iniciační pobyt v buši, kde pod občasným 

vedením svých učitelů po dobu šesti až sedmi měsíců budou žít a sami lovit menší 

druhy zvířat. Celkově se klade důraz na zachování tajemství a dramatizaci rituálu. 

Obřady obsahují tanec, pantomimu, odhalení jména nejvyšší bytosti (Daramulun), 

její podoby vyřezané v kmeni stromu a ve zvuku bull-roarerů, dále iniciační 

vytržení řezáku z úst novice.508 

Stephenson nabízí ukázky práce s mládeží formou iniciačního obřadu a jednu 

zde pro představu uvedu: „Jeden z chlapců byl vybrán jako první a dozvěděl se, že 

bude muset projít těžkou zkouškou, aby se dostal na posvátné místo. Aby se 

rozjitřilo mladíkovo vnímání a celá situace nabyla dramatičnosti, dostal pásku 

přes oči. Všichni dospělí muži vytvořili klikatou a pohybující se řadu a naše bubny 

duněly do noci. Iniciovaný hoch kráčel pomalu duněním bubnů, občas klopýtl a 

asi po pěti minutách dospěl na posvátné místo. Postavili jsme ho, s očima stále 

zakrytýma, na veliký balvan s vyhlídkou na jezero. Ovázali jsme mu kolem pasu 

červené vlákno a druhý konec jsme připevnili ke stromu. Byl to symbol pouta k 

jeho matce. Všichni muži se postavili za něj do dvojstupu, připraveni zachytit ho 

při ´pádu důvěry´. Ten spočívá v tom, že se dotyčný člověk volným pádem nazad 
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vydá směrem k zemi a nechá se bezpečně zachytit pažemi špalíru lidí. Strach z 

pádu je univerzálně platná, instinktivní emoce a spouští v nás nervozitu a obavy. 

Mladíkovi stojícímu na kameni jsme dali nůž s tím, aby si, až bude připraven 

přeříznout vlákno, a tím se vzdát svého pouta k matce a její péči, sundal pásku z 

očí a řez provedl. Poté měl upadnout směrem vzad, do připravených paží mužů 

stojících za ním. Vlny jezera narážely na břeh a bubny nepřestávaly dunět. Po pár 

minutách zápasu s nervozitou si chlapec sejmul pásku a vychutnal si nádherný 

výhled na jezero před sebou. Přeřízl vlákno a upadl nazad. Bezpečně jsme jej 

zachytili, a pak jsme ho zvedli nad hlavu, jako se to dělá při rockových 

koncertech. Drželi jsme ho tam, a jemně jsme s ním pohupovali, asi pět minut, což 

je poměrně dlouhá doba na to jen tak si ležet asi dva a půl metru nad zemí. Když 

jsme ho opatrně položili zpátky na zem, nejstarší z nás vzal chlapce kolem ramen 

a pronesl: ´Vítej mezi muži´.509 

 

6.7. Transformační cesty mužů  

Po praktických ukázkách uvedu tři teoretické koncepty „cest muže“ ke svému 

mužství. Tyto příklady čerpáme od významných osobností, které se mužskými 

iniciacemi prakticky zabývají. První cestou je cesta ind ických mužů, na kterou 

upozorňuje Richard Rohr. Dalším příkladem bude právě cesta Opravdového muže 

Richarda Rohra. Tento františkánský kněz praktikuje mužské přechodové rituály a 

vede katolické i nekatolické muže k mužské spiritualitě. Třetím příkladem cesty 

muže bude příklad navrhovaný lektorem osobnostního rozvoje a praktikem 

systemických konstelací Janem Bílým. A čtvrtým příkladem bude mytopoetický 

jungián známý svým proslulým dílem Železný Jan – Robert Bly. V jeho pojetí se 

jedná o shrnutí a rozvedení pohádky od bratří Grimmů, kterou tento významný 

autor a inspirátor mužských hnutí proklamuje jako starodávný mytický příběh k 

mužskému následování.  
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6.7.1. Cesta divokého muže Indie 

Pro zajímavost zde uvádím i východní pohled na životní „kariéru“ a stupně 

vývoje. Františkánský kněz Richar Rohr nám předává hluboký a inspirativní vzor 

indického muže „Podle tradice rozdělují Indové život muže do čtyř období. První 

je období žáka. Když se chlapec ocitne na prahu puberty, je dán do učení ke guru, 

jehož úkolem je naučit chlapce, které má na starosti, indické kultuře, 

hinduistickému náboženství a tomu, co říkají o životě a jeho tajemstvích. Guru učí 

chlapce indickým způsobům chování a myšlení a hindským Písmům; pomocí 

meditace a jógy je také učí disciplíně a sebeovládání. V druhém období se muž 

stává hlavou rodiny. Když už má každý mladý muž věk na ženění, jeho rodiče 

domluví sňatek a on se usadí, založí rodinu a zabývá se svou prací. (…) Ve třetím 

období se muž stává hledačem. (…) Toto období začíná, jakmile muž dostatečně 

zabezpečí svou rodinu, která se už nadále obejde bez jeho podpory. (...) když 

synové pracují a vydělávají a sami se stávají hlavou rodiny. (…) Hledači se také 

někdy říká lesní muž. (…) Je to jakási hinduistická varianta mnichů (…) Studují 

Písma, meditují, rozmlouvají s guru a snaží se porozumět smyslu života. (…) 

Čtvrté a poslední období mužského duchovního vývoje v Indii je obdobím 

moudrého muže. Po čase stráveném hledáním smyslu života se mu v šedesáti nebo 

sedmdesáti letech odhalí jeho tajemství. Nyní je v postavení, kdy se sám stává 

guru, (…) k němuž se může chodit pro moudrou radu. Zažil už vše: mládí i stáří, 

mužskost i ženskost, zdraví i nemoc, dobro a zlo, společnost i samotu, bohatství i 

chudobu, blahobyt i hladomor, práci i odpočinek, život i smrt.“510 
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6.7.2. Richard Rohr a cesta Opravdového muže 

Na konec této kapitoly jsem umístil františkánského kněze Richarda Rohra511, 

který svůj ideál Celistvého muže propojuje s posvátnem a je na půl cesty k 

zasvěcování chlapců do dospělého mužství skrze iniciační mužské rituály. I když 

je autor jednoznačně pro tyto rituály a hojně o nich mluví, ve své cestě 

Opravdového muže, kterou právě předkládám, není výslovná zmínka. Jedná se 

spíše o obecný nástin Cesty, jakou by muž měl během svého života projít.  

Podle Rohra se duchovní vývoj muže vyvíjí z tzv. pozice běžného muže 

(„typického muže“), který když v sobě nebude rozvíjet vztahy se ženami a s 

ženskostí, stane se z něho racionální, drsný a necitlivý „povrchní muž“. Pokud ale 

muž setrvá v této „ženskosti“ běžné ženy, může zde uvíznout a stát se i tzv. 

„povrchní ženou“, která má tendenci směřovat příliš do svého středu, rozptylovat 

se mezi vztahy, ochraňující se a rozmazlující se. Z „ženského“ pólu, kde se muž 

musí něčemu naučit, se po této etapě musí zpět vrátit k mužství, ale již 

transformovaný hlubokou a respektující zkušeností. Musí se stát „opravdovým 

mužem“ - ten se také může nazývat Svatým nebo Divokým.512 

Běžného muže „představují John Wayne, James Bond a Rambo. Je to mužnost 

byznysmena, finančního magnáta, podnikatele. V politice je zprostředkovatel moci 

a ten, kdo má moc. V armádě je to velitel, nejvyšší šarže, bojovník. Kovboj či šerif, 

policista, detektiv, dobrodruh či pirát (...) Běžný muž je vždy mužný, jasný a 

přímý. Není na něm nic zženštilého. Je to typický muž, který patří jen sám sobě. 

Ostatní muži ho respektují pro jeho sílu, zdatnost a úspěch. Ženy ho obdivují, bojí 

                                                 

511 Americký kněz německého původu, františkán Richard Rohr je autorem řady knih  o mužské 

spiritualitě, in iciaci a kontemplativní modlitbě. Rohr svými vlastními slovy o sobě tvrdí, že může 

"umístit své názory někam mezi pozici sociálních konstrukcionistů (kteří tvrdí, že mužská mysl a 

identita jsou zcela formovány vzděláním a kulturou) a esencialistů (kteří tvrdí, že je něco 

vrozeného, co přichází s mužskou myslí a s mužskou biologií." (Rohr, Adamův návrat, s. 14) 
 
512

 srov. Rohr, Martos, Úvahy o mužské spiritualitě, 36  
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se ho a chtějí ho, ale nikdy ho nemohou vlastnit. (…) Je nezávislý a sebejistý, 

inteligentní a znalý, vynalézavý a schopný. Jestliže je potřeba něco, on to udělá. 

Nikdy nedopustí, aby mu jeho emoce nebo city druhých zhatily plány. Svou 

emocionální a duchovní stránku obětuje.“513 

Od běžného muže musí muž navštívit ženskost, od které se musí učit citlivosti 

a jiným ctnostem. „Pro většinu z nás začíná duchovní cesta směrem k ženskosti 

skrze vztahy se ženami. Když se postupně učíme navazovat vztahy se ženami v 

našich životech – s matkami, babičkami, sestrami a ostatními příbuznými ženami, 

s partnerkami a konečně s manželkami – zjišťujeme, že obývají úplně jiný prostor 

než běžný muž. (…) V rámci kulturních stereotypů je běžná žena přísným opakem 

(…) běžného muže. V negativním slova smyslu je to ona žena v nesnázích, ta, 

která potřebuje být zachráněna a ochraňována mužem. (…) Nikdy není 

iniciátorkou, aktivním účastníkem nebo tím, kdo rozhoduje; vždy jen přihlíží, 

poutá mužskou pozornost a přijímá dary. V pohádkách ji reprezentují Popelka, 

Sněhurka a Šípková Růženka. (...) je milující, starostlivá, trpělivá, pilná, půvabná 

a okouzlující. (…) Je atraktivní, nápaditá, ohleduplná, spolupracující, 

podporující, nápomocná, mírná a starostlivá. (…) Musíme se naučit být zranitelní 

a citlivý, musíme si dávat pozor na to, jak mluvíme a jak se chováme, musíme se 

naučit tajemství dvoření – a to vše proto, abychom získali objekt svých tužeb. (…) 

Jedna věc je, když se muži podaří rozvinout svou ženskou stránku, ale něco úplně 

jiného je, když u této stránky zůstane. (…) Kulturní stereotyp muže, který zůstává 

uzamčen v ženském prostoru své osobnosti, je reprezentován vzorem slabocha, 

sentimentální bačkory, zženštilého muže. Tento stereotyp budeme nazývat 

povrchní žena.“514 

Rohr upozorňuje, že „muži, kteří se přespříliš ztotožňují se svou mužskou 

stránkou, ponechávají svůj ženský element v temném stínu. Muži také mohou tento 
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svůj ženský stín promítat do žen, jimiž jsou zaslepeni nebo na které pohlížejí jako 

na slabé a zranitelné. Když se jim nepodaří integrovat sobě hlubokou ženskost, 

často jednají z občasného nemístného popudu, který je ženskostí v tom nejhorším 

slova smyslu: jde o malichernost, nečestnost, lacinou marnivost, manipulativnost, 

sarkasmus atd.“515 S tím souvisí i to, že „pokud je ženská stránka v muži nejen 

nevyvinutá, ale i potlačovaná, projevuje se strachem z ženskosti, rozpaky v ženské 

společnosti i nenávistí k homosexuálům. Paradoxně, ale pochopitelně má muž, 

který je macho, pochybnosti o sobě samém, o své mužnosti, a proto má neustále 

potřebu dokazovat ji sobě i druhým. Jeho úzkost vychází z potlačované a 

nepoznané ženskosti, protože jeho nevědomí říká, že si neuvědomuje, kdo skutečně 

je.“516 

Rohr vysvětluje tento pohyb mužství od běžného muže přes běžnou ženu až k 

opravdovému muži tím, že muž (stejně jako žena) mám určitý úkol něčemu se v 

životě naučit. To symbolizují tyto etapy. Takže prvním úkolem muže je nejdříve 

se naučit být „běžným mužem“, což zakládá mužskou identitu. Díky tomu se 

pravděpodobně nemusíme bát feminity, ze které budeme muset čerpat a učit se. 

„Během prvních dvaceti let svého života vkládáme většinu své energie do pouhého 

osvojení si charakteristiky běžného muže. Obzvláště v letech dospívání se tolik 

snažíme přiblížit se tomu, co považujme za mužský vzor, ale ve skutečnosti si jen 

budujeme základní tábor, ze kterého můžeme vyrazit na duchovní výpravu.“517  

Pravděpodobně stejný názor by mohl, kromě Badinterové v kapitole o 

androgynství, zastávat i Jan Poněšický. Ten ve svém blogu podobným způsobem, 

i když jinými argumenty, poukazuje na to, že základní pohlavní identita je 

důležitá. „Aby však mohl muž přijmout a rozvinout jeho ženskou, citově-vztahovou 

složku, a žena mužský individualismus a racionalitu, je zapotřebí vybudovat 

vlastní genderovou identitu a zdravě-narcisticky ji obsadit patřičnou hrdostí a 
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radostí. Jedná se zde o zásadnější zákonitost, a to, že zpochybnění dosavadního 

sebepojetí a jeho rekonstrukce jsou možné jen za účasti dostatečně stabilního 

„já“. Teprve poté je možná integrace oné druhé potlačované či prostě nežité 

stránky osobnosti bez nebezpečí dekompensace, difusity až ztráty sama sebe. 

Podaří-li se to, pak odpadne důvod k závisti, k tomu, druhého vlastnit, pak je 

možno se z jeho jinakosti i těšit.“ (Poněšický, Genderová závist a identita) 

A proto se nyní budeme moci podívat na iniciační mužské rituály, které tuto 

mužskou identitu posilují a oslavují. Muž, který si je vědom toho, že je muž, aniž 

by o sobě pochyboval, se nemusí feminity obávat, neboť ho nemůže ohrožovat. 

Jak se rituálně stát mužem budeme moci vidět následovně.  

 

6.7.3. Cesta mužských přechodů Jana Bílého 

Jan Bílý je vedoucí seminářů osobního rozvoje založeného na systemických 

konstelacích, šamanismu a filosofii indického spirituálního učitele Osha. Ten ve 

své knize Kruh mužů - Přechodové rituály pro muže poukazuje na 10 etap 

mužského života. První etapou je narození muže a vytvoření důvěry, což je etapa 

stejná i pro ženy. Druhou etapou je přechod od matky k otci a překonání strachu, 

což je již výlučně mužská záležitost. Zatímco dívky chodí navštěvovat otce a 

vracejí se zpět k matce, chlapci se musejí vydat na cestu do neznáma, tedy k otci. 

Kluk musí mít zájem o svět otců (mužů) a mít mužský vzor. Tento přechod je 

přechodem z pohodlí do nepohodlí, od známého k neznámému (do 

neprozkoumané divočiny), což vyžaduje nějaké úsilí, odvahu a riziko. Pokud na 

této pouti chlapec nenalezne nikoho, kdo by ho na tomto pólu přitahoval a ujal se 

ho nebo ho vedl, budou takový chlapec končit u počítačových her. „Počítač je 

(podobně jako mužský princip) orientován na logiku, na vizuální prožití, 

počítačové hry totiž často zpracovávají mužská témata, jako jsou např. agrese, 
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boj, dobrodružství, ale vše se odehrává ve virtuálním prostoru, tedy v 

neskutečnu.“518  

Z vlastního pozorování a zkušenosti jako sociální pracovník s dětmi a mládeží 

mohu potvrdit, že zájem o počítače a počítačové hry mají zejména chlapci a o 

bojové či válečné (krvavé) hry mají téměř výlučně chlapci. Dokážu si představit, 

že toto virtuální vybití má více důvodů (ideální a jednoduší svět her, uplatňování 

moci, konflikty s rodiči nebo vrstevníky či jiný únik z reality, osobní 

nespokojenost, zahnání nudy atd.). Podstatné však je i žánr her. A tyto bojové hry, 

typické pro chlapce, jistě můžou suplovat jistou neuspokojenou touhu a potřebu 

po dobrodružství, aktivitě, nebezpečí, užívání agrese nebo objevování nového a 

následného uplatňování své moci.  

U příslušného stádia Bílý rozvíjí možnosti k překonání problému: „Jedná se o 

vědomé překonání strachu z divočiny a z neznáma“ (podstupování neznámého); 

uvědomění si toho, že „chlap potřebuje něco, co je víc a jinde, než je vztah k 

ženě; (…) uznat a přijmout otce (…); pochopit nezbytnost a důležitost mužského 

´kmene´ a najít k němu cestu“ a vědomí potřeby učitele nebo volání vidiny 

svobody.519 

Další etapou je přechod od chlapce k muži (iniciace bojovníka), což není již 

interpersonální záležitost, ale intrapersonální. Bílý tvrdí, že se tento přechod má 

ideálně dít mezi 13. a 18. rokem. Jedná se o typický přechod od dítěte (chlapce) k 

dospělému muži. Autor tvrdí, že v tomto období je nesmírně důležité vytvoření si 

tzv. prezence. „Prezence, pojem převzatý od Davida Deidy, obnáší v mém  pojetí: 

Přítomnost (být plně tady a teď), pravdivost (vědomě nelhat, být v souladu se 

svým srdcem), propustnost (nechat to větší mnou procházet) a poslání (znát účel 

svého bytí).“520 
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K porovnání hodnot pro muže, Liga otevřených mužů proklamuje:  

„Odpovědnost → Odvahu → Originalitu → Otevřenost 

→ Kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje. 

→ Kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá. 

→ Kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového.  

→ Kdo je otevřený, má svůj názor, a přitom dokáže vést dialog.“521 

K iniciaci bojovníka je zapotřebí „překonání fyzické bolesti a zranění, zdolání 

překážek, v jehož průběhu se vystavujeme reálnému nebezpečí...“ S tím se pojí 

podstoupení rizika a ohrožení, což je pro naši západní společnost nemys litelné: 

„Naše společnost je posedlá touhou po kontrole, kterou zdůvodňuje snahu o 

bezpečí a preventivní ochranu proti fyzickému a psychickému zranění. Právě toto 

zranění je však pro iniciaci bojovníka důležité.“ I když je tu riziko úmrtí, mladí 

muži se mu stejně nevyhýbají: „teenageři dělají vše proto, aby se ohrozili – ať už 

extrémními sporty nebo alkoholem, drogami či jinými druhy riskování.“522  

To mohu také ze své zkušenosti sociálního pracovníka potvrdit. Chlapci, které 

jsem na sídlišti Jižního Města potkával, permanentně každý den buď užívali 

alkohol, marihuanu nebo i pervitin. Ze „sportovní“ činnosti provozovali takové 

„akrobatické“ kousky, že se mi tajil dech. Při malé chybě by již mohlo dojít k 

vážnému zranění. Tyto hoši měli chuť překračovat vlastní hraníce, zkoušet nové a 

extrémní věci. Dokazovat si svoji sílu a obratnost. Měli tendenci se sami iniciovat 

a „něco někomu“ dokázat. Zřejmě to, že jsou dobří, uznávaní a samostatní. Tedy 

dospělí. K této otázce více v tématu Adolescence a iniciace u Breta Stephensona.  

Iniciace bojovníka a prožití si této údajně vývojové fáze není možné také kvůli 

nemožnosti směřování (vybití) vlastní agrese. Můžeme pěstovat sport nebo bojové 

umění, ale jsou to spíše alternativy, než všem přístupné a „normální“ součásti 
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tohoto mužského období. Bílý si stěžuje, že zde není místo pro agresi a dravou 

expanzi (tím zřejmě myslí objevování, dobývání a osidlování nových území). 

Více své životy racionálně kontrolujeme, sbíráme informace, „kultivujeme se“, 

racionalizujeme či potlačujeme mužskou energii (testosteron?) nebo se stáváme 

moudřejšími. To je jistě v pořádku. Tedy až na to, že nejspíš přeskakujeme 

vývojové stádium „bojovníka“.523 Podle Bílého má neiniciování bojovníka za 

následek lež, uhýbání, korupci, nezodpovědnost, chamtivost a egoismus. V této 

etapě je důležité podstoupit riziko a setkat se s vlastní konečností a smrtí, Dovolit 

si být soběstačný a nebýt závislý na okolí. Tedy dovolit si stát se bojovníkem, 

postavit se na vlastní nohy a mít vlastní ideál, za kterým muž půjde. Je také 

důležité někam patřit, ale zároveň dovolit si nikam nepatřit, což jistě souvisí s již 

řečenou nezávislostí a samostatností.524 

Etapy vývoje a dalších přechodů podle Bílého na sebe navazují. Poté, co se z 

chlapce stane iniciovaný bojovník a patří do klanu mužů, je připraven na rituál 

posvátného sňatku – hieros gamos. Do této doby muž cestoval od žen k mužům. 

Nyní se musí vrátit k ženskému principu – k ženskému božskému principu, aby 

uctil svůj vlastní ženský princip v sobě. To lze jedině po přijetí svého vlastního 

božského mužského principu.525 Co může být pravdy na tom, že někteří muži, 

kteří si jsou nejistí svojí mužskostí, mají neustálou potřebu vymezovat se od 

ženského, jemného, měkkého atd.? Je možné, že muži, kteří jsou zarytí „tvrďáci“, 

ve skutečnosti o své mužskosti (nebo dokonce sebevědomí) pochybují? Muž, 

který se pojímá jako muž a je i tak okolím přijímán, přeci nemůže být ohrožován 

ženskostí. Navíc, naším úkolem je prý integrace obou principů (viz také Rohr 

nebo Badinterová).  

Po přijetí ženy, vzájemném dialogu a hluboké úctě k „jinému", když 

vynecháme vyjasnění si povolání a poslání (6) nebo přinášení oběti (7), může 

                                                 
523

 srov. Bílý, 24 
524

 Bílý, 24-25 
525

 Bílý, 27 



223 

 

přijít etapa zasvěcení do mystérií života a smrti. „Toto zasvěcení nesmíme 

zaměňovat s iniciací bojovníka – tedy do kruhu všech mužů, (…) zde jde o 

zasvěcení do spirituální podstaty mužství, a tedy v jistém smyslu slova o 

rozpuštění ega, o sloučení protikladů, v přechodu od chlapce k muži jde naopak o 

posílení bojeschopnosti (a tím i ega) muže a pocitu skupinové příslušnosti a její 

obrany vůči zevnímu nepříteli.“526 Na mysl mi znovu přicházejí mladé chlapecké 

party a subkultury. Nebo spíše kontrakultury jako jsou nazi skinheads. Tyto 

skupiny „tvrdých“ chlapů jsou sebou samými, svou vizí a hodnotami pevně spjati. 

Vymezují se proti chaosu, míchání ras a nestabilitě. Jsou věčnými bojovníky 

bojujícími za jeden kult. Zde jistě nedochází k přechodu k ženskému principu a k 

integraci polarity. Že by tyto radikální skupiny a její členové nesplnili další 

„vývojový“ úkol? Zde se oproti svatbě, což je vnější integrace polarity, 

zasvěcovaný snaží integrovat polaritu uvnitř sebe, ve své duši. Za příklady 

takového zasvěcení a skupin Bílý uvádí tajné spolky. Zasvěcení je vstupní branou 

k moudrosti a do kruhu stařešinů. To je možné jen za předpokladu př ípravy na 

zasvěcení a splnění předchozích přechodů. Je zde nutná dávka pokory, empatie, 

touhy po zasvěcení, během rituálu zbavení se atributů moci („mobil, kreditní 

karta, klíčky od auta…"), izolace od informací a sounáležitost se zasvěcovateli. 

Rituál může být procesem, poutí, pobytem v divočině. Rozpuštění obrazu světa je 

nahrazováno novým obrazem, který iniciant nově skládá nebo objevuje, anebo je 

dán mentory.527 

Další etapu Bílý nazývá Orfeovou cestou do vlastního nitra, do podsvětí, do 

svého esenciálního bytí. Jedná se o setkání se svou temnou stránkou, objevením 

vlastních hranic a možností. Jde o setkání se svým odrazem v zrcadle – o 

konfrontaci a integraci, která vede k moudrosti. Pokud se muž stane moudrým 
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mužem, již není hlavní konání, ale pouhé bytí, které je autoritativní samo o sobě. 

Muž už nežije v dualitě, ale s dualitou. Poté je poslední etapou pouze smrt.528  

 

6.7.4. Cesta Divého muže Roberta Blye 

Robert Bly, jeden ze zakladatelů amerického mytopoetického mužského hnutí, 

je se svým dílem „Železný Jan“ ikonou pro mnohé muže a ideálem mužství 

formou novodobého mužského zasvěcení. Inspiruje se pohádkovým příběhem od 

bratří Grimmů – Železný Jan, který komentuje a doplňuje vlastními poznatky a 

domněnkami o mužství.  

Příběh pojednává o malém chlapci – princi, a divém muži, který chlapce 

zasvěcuje. Chlapec žije na zámku se svými rodiči králem a královnou. V tomto 

království se v nedalekém lese děje něco tajuplného a hrozného – myslivci se z 

tohoto lesa nevraceli. Po dlouhých letech jednoho dne však zoufalého krále 

navštívil myslivec se psem, který měl pro strach uděláno a vydal se záhadu 

vyřešit. Jeho pes se dostal ke stojaté vodě, ze které ho polapila ruka a stáhla po 

hladinu. Myslivec nařídil jezero vypumpovat. Na jeho dně nalezli Divého muže 

(což je podle Blye jakýsi archetyp mužství, který je zahalený vodou jakožto 

nevědomím). Tuto podivnou bytost zajmou a umístí na nádvoří královského 

zámku. Jednoho dne mladý osmiletý princ zjistí, že je na nádvoří umístěna zlatá 

klec s uvězněným mužem. Chlapci se k divému muži zatoulá zlatý míč, který mu 

tento vězeň údajně vydá, pokud ho chlapec, proti vůli rodičů, osvobodí. Hoch po 

vyjednávání a otálení své matce ukradne z pod polštáře klíč ke kleci, divého muže 

osvobodí a dostane strach. Chlapec tedy zvolá na muže: "Divý muži, nechoď pryč, 

jestli utečeš, budu bit."  A ten se vrátil, chlapce popadl a odnesl ho do lesa. Muž 

chlapce pověří hlídáním kouzelné studny u níž pobývá celý den a na večír je 

kontrolován. Úkolem bylo nejenom chránit studnu od vnějšího světa, ale také to, 
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aby ji sám hlídač neznečistil. Chlapec však třikrát po sobě zklame a dotkne se 

vody ve studni. Vždy se část těla stane zlatou. Nejprve je ponořen prst 

symbolizující kontakt s hlubší podstatou mužství nebo archetypálního nevědomí. 

Dále je ponořen pramen vlasů a poté veškeré vlasy symbolizující ochlupení, které 

je spojované se sférou instinktů a proměnou chlapce v muže. Za tyto přečiny divý 

muž ho z lesa vyhostí. Ale protože má dobré srdce, pomůže chlapci vždy, když 

bude zavolán.  

Princ se dostane do služeb cizího krále – nejprve jako pomocník kuchaře a poté 

jako pomocník zahradníka. Z první pozice je vyhozen kvůli tomu, že se odmítne 

králi poklonit z obavy, že by mohl zahlédnout jeho zlaté vlasy. Kuchař se nad 

chlapcem slituje a domluví mu práci v královské zahradě. Zlatého lesku si však 

všimne princezna a opakovaně si chlapce zve do svých komnat, kde mu sundá 

čapku. Za jeho příchody mu darem nebo za odměnu (těžko říci) vydává několik 

dukátů. Po nějaké době přijde do země válka a král pošle své muže do b itvy. 

Mladého zahradníka nepovažují za muže a vysmějí se mu, když se hlásí do 

armády. Nechají mu ve stáji zraněného a nemohoucího koně, na kterém vyjede. 

Chlapec poprvé zavolá divého Železného Jana a požádá ho o silného koně. 

Železný Jan mu nad to vydá i ozbrojenou armádu, se kterou nepřátelské vojsko 

zažene a rozpráší. Král však neví, komu má vděčit za velikou pomoc. A proto 

uspořádá slavnosti a pozve mnohé rytíře. Princezna na každé slavnosti hodí 

jablkem, které vždy chytí náš mladý princ. Tyto jablka, mimo jiné, vždy daruje 

synům zahradníka. Chlapec je na slavnostech oděn vždy v různé zbroji – červené, 

bílé a černé. Třikrát přijede a třikrát unikne poznání své osoby králem. Na 

poslední cestě je však pronásledován královým pronásledovatelem, zraněn a 

prozrazen při ztrátě helmy – jsou mu totiž vidět zlaté vlasy. Zprávu se doslechne 

král a princezna už (potají) ví, o koho se jedná.  

Na druhý den se princezna vydá za zahradníkem a vyptává se na jeho 

pomocníka. Ten jí sdělí, že chlapec pracuje v zahradě a že od něho dostává jablka 
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pro své děti. Princezna informaci sdělí králi a ten si na její doporučení zavolá 

pomocníka zahradníka. Mladý princ se ke všemu přizná, král mu vyzná své díky a 

obdaruje ho tím, co si žádá – princeznu, jež ho objala a políbila. Byla svatební 

hostina. Do slavnosti vstoupil jistý muž se svojí družinou a objal chlapce se slovy: 

„Jsem Železný Jan. Byl jsem zakletý v divého muže, ale tys mě osvobodil. Děkuji ti 

a všechny své poklady ti skládám k nohám“.529  

V pohádce o Železném Janovi je vidět mnohé z přechodových rituálů: Malý 

hoch poruší zákaz rodičů a setká se tváří v tvář s divokostí (nespoutaností, 

svobodou, hlubokou moudrostí, silou a prozřetelností). Tu vysvobodí a následuje 

do divočiny, kde se učí odpoutat se od starého a učí se novému. On však zklame, 

což se nejspíš očekávalo. Jan ho však nezavrhne zcela, ale bude mu nablízku. 

Chlapec jde do světa a zkouší se postarat sám o sebe. Je pokořován, odmítán, ale i 

chráněn a podporován. Jednou je vlastním nitrem vyzván k tomu, aby dostál své 

síle a odvaze – jde do války a s pomocí jí vyhraje. Poté se mu král chce odměnit, 

ale chlapec se nechce dát poznat (skromnost?). Při posledním útěku je zraněn 

(iniciační zranění?). Další den je díky zranění poznán a rituálně (oslavně) přivítán 

a obdarován. Na konci přijde Železný Jan, který je chlapcem vysvobozen (divost 

či dospělá mužnost je vysvobozena).  

Pohádka obsahuje zajímavé symbolické momenty přechodů a zasvěcování. Je 

zde jasně poznat, že se jedná o mužský přechodový rituál (odluka – neutrální 

přechodová zóna – přijetí nebo zasvěcení). Pokládám si však otázku, proč by tento 

nedávný příběh bratří Grimmů měl být nějakým hlubokým a archetypálně 

věrohodným poselstvím nebo použitelným odkazem pro muže. Proč si Bly tento 

příběh odůvodňuje jako vhodný pro inspiraci mužů toužících po mužské iniciaci? 

Jedná se přeci o pohádku nebo novodobý mýtus, který nemá s realitou nic 

společného (nepraktikují ho domorodé kmeny nebo tradiční společnosti apod.). 

Proto se mi tento příběh nejeví jako stěžejní moment pro rozvoj mužského hnutí.  
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Bly svoji knihu Železný Jan ale bohatě komentuje a používá příklady z praxe. 

Robert Bly vidí jako možné východisko a inspiraci právě v příběhu o Železném 

Janovi z roku 1820. Autor však nadsazuje, že tato pohádka sepsána Grimmy, je 

možná stará až několik tisíciletí. Ideál nebo archetyp divého muže je pro autora  

knihy naprosto podstatný.  

O tomto obraze a o tom, co symbolizuje, hovoří takto: „Divokost či 

neuhlazenost, kterou navozuje postava divého muže, není totožná s chlapeckou 

energií, kterou muži již dobře znají. Na rozdíl od ní energie divého muže vede k 

energickému jednání, které přes svou veškerou rozhodnost naprosto postrádá 

krutost. Divý muž nestojí v protikladu k civilizaci, ta ho však úplně nezahrnuje. 

(…) S divým mužem si člověk nepovídá o dokonalém štěstí, rozumu, duchovnu či 

´vyšším vědomí´, ale o něčem vlhkém, temném a méně vznešeném“, o duši.530  

Biddulph, který se inspiruje Blyovou interpretací Železného Jana, konstatuje, 

že "smyslem zasvěcení (...) je setkání s ´divým mužem´. (...) Divý muž je bytost, 

která přebývá v nitru mužů, ale současně žije nezávislým životem. Představuje 

naši genialitu, velkorysost, štědrost, divokost, velikost a živelnost, ale rovněž nám 

tyto vlastnosti vštěpuje. (...) Kterýkoli muž, který něco vyrábí, staví, vytváří 

zahradu, hraje na jazzový nástroj nebo byl někdy milencem, ví, že je lepší, 

necháte-li věcem ´volný průběh´ a dáte se vést svou inspirací. Přirozené síly v 

našem nitru převládnou a vynesou na povrch skutečné nadání."531 

Aby se stal chlapec mužem, Bly věří, že je potřeba chlapce, po vzoru 

starodávných praktik, iniciací zasvětit do mužství, a to prostřednictvím rituálu a 

zásahu starších, kteří mladého muže uvádějí do světa mužství.532 Mužský 

kolektiv, který má vliv na utváření mužské duše, byl ideálním například v 

devatenáctém století, kdy „žili v jednom domě dědečkové a strýcové, starší muži; 
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starší muži byli tehdy přirozenou součástí rodinného společenství. Při loveckých 

výpravách, během práce, kterou muži na polích i v domácnosti společně 

vykonávali, a ve volných chvílích trávili starší muži spoustu času s mladšími muži 

a předávali jim své znalosti o mužské povaze a duši.“533 

19. století však pominulo a s ním i romantizovaný pohled na ideál mužství, 

který se v naší západní postmoderní době rozpadá. Když se vrátíme k pojetí 

pohádky o Železném Janovi, můžeme díky Blyovi spatřit hloubku jejího poselství. 

Divý muž se nám zobrazuje jako mužský archetyp, což zmíněná pohádka může 

zachycovat, ať je sepsaná v jakékoli době. To zřejmě nehraje tak důležitou roli. 

Podstatné je to, zda tento "archetyp" je opravdovým mužským archetypem. A také 

to, co se nám Bly snaží pomocí příběhu zprostředkovat. Jedná se o použití 

symboliky k vyjádření hlubší a špatně popsatelné transformace. Proto je důležité 

všímat si také toho, co tento autor píše mimo komentáře k příběhu o Železném 

Janovi. Ale takové téma by zasloužilo samostatnou práci.  

Mohli jsme se podívat na různá pojetí mužského ideálu, na iniciační techniky 

tradičních kultur a na názory významných představitelů mužských hnutí. 

Abychom udržovali vyváženost pohledů, podíváme se nyní na profeministické  

muže, kteří tyto iniciace, mytopoetická hnutí a jejich leadery kritizují. 

 

6.8. Profeminističtí muži kritizují mužské iniciace a 
mytopoetická hnutí 

Kritických teorií a kritiků mužských iniciací a tendencí znovuzavedení do naší 

západní společnosti není mnoho. Jelikož je tento fenomén iniciací stále málo 

rozšířen, není tato staronová tendence v popředí zájmu mainstreamové 

společnosti. Feministi a feministky v těchto iniciacích a mytopoetických hnutích 
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vidí ohrožení mužsko-ženské vyváženosti ve společnosti nebo je považují za 

naivní počin nevyrovnaných či nesebevědomých mužů romanticky toužících po 

ideálu mužského majestátu. Jako hlavní kritizovaný je právě Robert Bly. Pojďme 

se tedy nyní podívat na zajímavé kritiky profeministických mužů.  

Scott Coltrane, profesor sociologie na Kalifornské universitě, se domnívá, že 

mytopoetici a esencialisté snižují historický a kulturní vliv určitých mýtů a 

iniciačních praktik, neboť tyto specifika redukují na biologickou a 

psychologickou univerzální potřebu a pravdu, čímž ignorují sociální struktury, 

které tyto rituály produkují. Tito autoři se domnívají, že zavedením starodávných 

mužských iniciací uzdraví moderního muže a zároveň vyléčí naší upadající 

společnost. Právě odkaz Roberta Blye je jeden z mnoha, který vyvolává obraz 

zásadních, nadčasových a přirozeně rodových rozdílů vyplývajících z 

biologického pohlaví. Mnoho těchto odkazů vyplývá například z biblických 

pasáží nebo jiných „prvotních“ obrazů kmenových společenství, které by nám 

potvrdily tyto různé verze přirozených rodových rozdílností. Autoritativní muži a 

pečující ženy ze starověkých časů přicházejí, aby poukazovali na jakési základní 

mužství a ženství, které údajně sídlí někde hluboko uvnitř nás.534 

Coltrane se obává, že sebedefinování mužů jako esenciálně rozdílných od žen 

zakládá vylučování žen z pozic moci, síly a dominance. Totiž víra v jakési 

základní nebo esenciální rodové diference může mužům pomoci udržet si určitou 

nerovnost mezi pohlavím. Viděno v této perspektivě, mytopoetici volají po 

obnovení starověkých mužských iniciací, které ale vedou zpět do minulosti. Tyto 

regresivní tendence nejsou progresivní. Praktiky iniciačních rituálů a vzývání 

mužské síly a statečnosti typicky vede k znevýhodňování žen a nedominantních 

mužů. Ačkoli rituály rodové segregace a oslavy rozdílnosti teoreticky nebo z 
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podstaty věci nemusí nutně vést k mužské dominanci, i když k tomu může 

dojít.535 

Je jistě zajímavé, že podporování určitého ideálu síly a statečnosti, která je 

teoreticky mužům nebo typicky mužským vlastnostem bližší, může dát vzniknout 

mužskému kultu, který, když si nebude vážit jinakosti, jemnosti nebo péče, může 

se tendenčně snažit ovládnout pole moci tím, že bude ve své hodnoty věřit z 

pozice vyvolenosti a správnosti. Toto riziko ale hrozí v podstatě u čehokoli. A 

pokud by tato tendence, jak ji například vidíme u skinheadů, hooligans nebo 

různých agresorů, jedná se spíše o nevyzrálost a výjimku. Sebevědomí muži, kteří 

vědí, že jsou muži, se nepotřebují násilím vyhraňovat od odlišného, neboť toto 

odlišné nemůže jejich stabilní mužskou identitu ohrozit. Více v kapitole o 

androgynství nebo v Cestě Opravdového muže. Cíle přechodových rituálů, 

alespoň v naší kultuře, by neměli vést k jakési bezcitné výrobě tvrdých zabijáků a 

nemilosrdných mužů, kteří mají sloužit pouze k dobývání nebo ochraně 

společenských hodnot. Mají vést k vlastní identitě založené na určitém pohlaví, 

tedy k sebe-jistotě, k vlastní životní orientaci, k životnímu smyslu a poslání, k 

integritě osobnosti a vyrovnanosti. Ideál tvrdého muže rozhodně nevede k 

vyrovnanosti, je naopak extrémním zvýrazněním jen části mužské přirozenosti, 

podobně jako tomu je s nadsázkou u autistů, o kterých v této práci hovoří 

Komárek. Na druhou stranu opravdu zůstává otázka, zda se i pro naši dobu a 

kulturu dají starodávné iniciační rituály obnovit, aby nám sloužily k dobru. Co by 

se ale stalo plošným zavedením těchto rituálů, je však ve hvězdách a výsledek, 

který může být chybnou aplikací a nekontrolovatelností dosažen se jen stěží dá 

předvídat.  

K archetypální mužskosti, podle reálných a mytologickcýh vzorů například 

antického Řecka a Říma, které zobrazují hrdinské mužství, se také hlásí jungiáni 

nebo východní náboženství. Mužské ideály síly a moci se dají nalézt v mnoha 
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kulturách, ale my se zde zaměříme na naši západní kulturu a na pojetí archetypu 

podle Blye. Podle kapitoly Weekend Warriors Kimmela a Kaufamna Blyovy 

argumenty spočívají na fúzi (1) psychologické analýzy jungiánských archetypů, 

ve kterých převyprávění pohádky a mýtů slouží jako ilustrace, (2) historické 

interpretace progrese industrializace a modernizace mužského života, (3) 

antropologického přehledu neindustriálních kultur a jejich mužských iniciačních 

rituálů, které poskytují ubezpečující mužskou identitu. Toto pojetí, které obsahuje 

politickou kritiku moderního muže a vizi budoucího mužství, které kultivuje 

ztracené rituály a základ mužské identity, je jádrem Blyova hnutí. 536 

Chlapec by měl údajně projít určitými usnadňujícími etapami přechodového 

rituálu, aby dosáhl svého mužského naplnění.537 Kimmel a Kaufman tyto typické 

etapy vidí jako (1) přilnutí k matce a následné odpoutání se od ní (psychologická 

úroveň), (2) přilnutí k otci a odpoutání se od něj (historická kritika modernity), (3) 

nalezení mužské matky538 (antropologická reklamace iniciačního rituálu 539), (4) 

znovu zpřístupnění do dospělé heterosexuální unie (heterosexuální reprodukce, 

genderové role). Vše z řečeného je centrálním bodem v mytopoetické vizi.540 

Podle Kimmela a Kaufamna je centrální mytopoetická vize založena na 

předpokladu ontologické esenciální rozdílnosti mezi mužem a ženou. Pro 

mytopoetiky a mytopoetická hnutí tato mužsko-ženská rozdílnost není založena 

na sociální konstrukci a nekolísá napříč kulturním prostředím. 541 

Mužství je definováno jakýmsi vzletem od feminity a její emocionality, 

vychovatelství, afektů a závislosti. To však neznamená, že tyto atributy muži 

zcela ztratí. Spíše to znamená, že tyto vlastnosti budou více méně tlumeny a často 

zažívány jako nepřátelské pro typickou mužskou výkonnost nebo sílu. Pojímání 
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mužství a jeho definice se mění napříč sociální třídou a kulturou, érou a orientací. 

Ale vedoucí definice maskulinity naší západní společnosti je založena na 

hodnotách nezávislosti, agrese, soutěživosti, řízení a dominanci.542 Mužská hnutí 

a přechodové rituály také mluví o mužské touze uzdravit „mužská“ zranění, která 

v tradičních společnostech zakládají praxi mužství. Pohled na stejné mýty, 

archetypy a antropologické prvky, které si můžeme vypůjčit, poukazují na to, že 

všechny kultury, které oslavují mužská hnutí, jež usnadňují dospění k hlubokému 

mužství, jsou právě ty kultury, ve kterých byla ženská pozice ve společnosti na 

nižším stupni. Bly argumentuje tím, že mužské rituály pomáhají mužům 

dosáhnout stabilního a bezpečného vnímání nebo smysluplného pojímání sebe 

sama jakožto muže. A tyto rituály údajně nemají nic společného s hierarchickými 

vztahy mezi muži a ženami. Bly navíc usuzuje, že tam, kde je muž ve své 

genderové identitě v bezpečí, je pro ženy život aktuálně lepší. Ale to, co se 

můžeme naučit od neindustrializovaných kultur, je to, že iniciační ceremonie, 

rituály a separace mají hodně společného s ženskou nerovností. 543 

Tito autoři přirovnávají iniciační rituály převzaté z jiných kultur jako snahu 

dnešního muže osvojit si „indiánské“ rituály se svým typickým oblékáním a 

válečným malováním, ve kterých se bubnuje, zpívá a dávají se zvířecí totemická 

jména, jako hru v chlapecké partě, ve které chlapci neví, jak žít. 544 Na druhou 

stranu, mnoho dnešních mužů, ale i žen, opravdu neví, jak a pro co žít. Hodnoty a 

půda pod nohama se rozmělňují. Nevíme, v co věřit a čemu celým srdcem zasvětit 

život. Jak se tedy můžeme divit, že hledáme v životě vyšší smysl, když nám ho 

společnost buď nenabízí, nebo nám vnucuje směšné náhražky hlubokého 

uspokojení? Autoři dále dodávají, že v postmoderně máme jakýsi New Age 

supermarket mytopoetických mužských hnutí, ve kterých se chlapci hrající na 

kovboje a indiány momentálně ztotožňují s indiány. 545 V moderní a předmoderní 
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době jsme byli kovbojové, kteří hlásali a šířili „civilizaci“ na úkor „primitivních“ 

a nepochopených civilizací. Osvícený a do sebe zaslepený člověk-kovboj, který je 

drsný a namyšlený, ztroskotal. Proč tedy nezkoušet moudrost a techniky druhé 

strany?  

Autoři Kimmel a Kaufman upozorňují na to, že mytopoetičtí muži věří tomu, 

že pouze muži mohou stvrdit nebo zasvětit druhé muže do mužství. Pro autory se 

tento počin historicky a rozvojově jeví jako krok zpět. To údajně předpovídá 

sociální návrat směrem ke století „maskulinity“, které se zakládalo na snaze získat 

jakési mužství nebo mužskou identitu, a které na osobní rovině vede k obnovení 

jakéhosi mytického chlapectví, o kterém muži nejspíš sní.546 Na těchto 

argumentech může být leccos pravdy. Ale pokud se podívám na problém mužské 

identity z hlediska zasvěcování do mužství, kdo jiný, než muž, by měl zasvěcovat 

muže do mužství? Pokud alespoň částečně existuje mužská přirozenost nebo 

mužská identita, žena nemůže muže nikdy v podstatě naučit, jak se má chlapec 

stát mužem. Tedy pokud není mužství jen sociální a kulturní nebo náboženský 

konstrukt. A argument, že muži touží po svém ztraceném chlapectví, kdy si mohli 

nezávazně hrát a žít bezstarostně, je také jistě na místě. Ale až na to, že je to 

jakýsi hlavní důvod existence mužských hnutí a iniciačních praktik.  

Kimmel a Kaufman věří, že mytopoetické hledání je zavádějící, neboť 

reprodukuje maskulinitu, která je vztahující se mocí – mocí mužů nad ženami a 

mocí mužů nad některými muži.547  Jak bylo již řečeno, vše se dá zvrátit ke 

špatnému, to ale není důvod, na základě kterého by měla mužská rehabilitace 

trpět. Účelem těchto hnutí pravděpodobně není ovládání druhých. Účelem má být 

nová orientace a zdravé mužské sebevědomí v době nejistoty a zmatenost i. 

Mužská hnutí jsou jakýmsi podpůrným sdružením mužů, kteří si nejsou jisti sami 

sebou a chtějí žít způsobem, který je pro muže přirozenější. Proč mužům bránit? 
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Proč by iniciační rituály měly nutně vést k utiskování a ovládání žen? Není to 

příliš paranoidní myšlenka? Na pohledy profeministických mužů bude v 

následujícím příspěvku reagovat Robert Bly.  

 

6.8.1. Robert Bly reaguje na profeministickou kritiku 

Bly dostal možnost v knize The politics of Manhood editora a autora Michaela 

Kimmela reagovat na profeministickou kritiku. Nejprve Bly dodává, abychom v 

soudech byli opatrní a tvrdí, že feministi vidí jen část skutečnosti. Jako příměr 

uvádí to, že kdysi nikdo nikdy neviděl subatomární částice, i když se fyzikové 

nakonec shodli, že existují. Kromě toho, fyzici se shodují i v tom, že určité věci 

mohou být ve formě částic nebo vlny, a to ne pouze v jedné nebo druhé formě, ale 

rovnou v obou současně. Stejně tak jako existují tajemství a víme, že i dobře 

vycvičení fyzici po dlouhou dobu různé věci neviděli, tak je také možné, že určitá 

tajemství sociologicky vyškolená mysl prostě nevidí.548 

Bly se pozastavuje nad tím, že profeministi nedokáží pochopit, že existuje 

jakási nepatriarchální kvalita mužství. Autor upozorňuje na to, že pokud v muži 

není něco jako mužství nebo maskulinita, muž by v podstatě neměl žádné vlastní 

centrum nebo střed, ze kterého může mluvit.549 Bly tím zřejmě myslí, že pokud 

muž nemá svůj mužský základ, není zde pevného bodu, kterému by muž mohl být 

věrný a který by muže vedl. Jedná se nejspíš o jakousi autoritu mužství, stejně 

autoritativního, jako pro ženy jejich ženství. Esencialistický pohled na věc se 

nezapře. Autor tvrdí, že je nejprve potřeba vyčistit pojem „mužství“ a oddělit ho 

od negativního nánosu patriarchátu. Maskulinita nerovná se patriarchát, ale 

patriarchát poškodil maskulinitu. Je potřeba tyto termíny rozlišovat, i když spolu 
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byly úzce spojeny a chybně zaměňovány.550 
Tématem patriarchátu se však v této 

práci zabývat nebudeme.  

 

6.9. Závěr kapitoly o přechodových a iniciačních rituálech 

V této kapitole jsme si přiblížili problematiku tradičních přechodových rituálů 

a mužských iniciačních obřadů. Podívali jsme se na to, co tyto rituály obsahují a 

jaký můžou mít pro mladé chlapce význam. Ujasnili jsme si, že chlapci 

vyhledávající dobrodružství a vlastní identitu, potřebují usměrnit. Toto usměrnění 

nabízí iniciační rituál a vedení staršími muži. Důvody jsme si vyjasnili v 

příslušných podkapitolách. Významné osoby praktikující mužské iniciace, které 

zároveň vedou mužské skupiny, nám ukázaly své argumenty pro zavedení těchto 

iniciací. K jejich kritice jsme si přizvali profeministické muže, kteří mužské 

skupiny a iniciační mužské rituály nepřijímají bezvýhradně.  
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Závěr 

Na počátku práce jsem si stanovil hypotézu, která zní takto: Nepřítomnost 

iniciačních mužských rituálů v západní společnosti má, podle autorů zabývajících 

se mužskou identitou a mužskými přechodovými (iniciačními) rituály, vliv na krizi 

mužské identity. Nejprve jsem se pokusil zjistit, zda ve společnosti existuje jakási 

krize mužské identity. Na problém jsem se podíval z více úhlů pohledu. Krizi 

mužské identity lze vnímat jako existující, pokud dokážeme vidět tento jev jako 

výrazně rozšířený, hluboký a ohrožující pohlavní identitu. Z historického hlediska 

stabilizované pojetí mužství zřejmě existovalo, ale v posledních sto letech se 

rapidně změnilo a stále se mění. To souvisí s více faktory, které jsme si na základě 

Badinterové, Komárka, Rohra, Deidy, Bílého, Poněšického a dalších uvedli v 

kapitole o Krizi mužské identity a postmoderní době. Nejedná se tedy o fenomén, 

který má mnohé příčiny. 

Fenomén krize mužské identity, jak jsme si ukázali, souvisí i s absencí 

mužských iniciačních rituálů, což jsme se dozvěděli díky autorům jako je Bílý, 

Rohr, Bly, Moore a dalších. Navíc tito autoři tvrdí, že se údajně mužská krize, 

která patrně souvisí i s krizí ženství, dá zažehnat jejich zavedením. Iniciační 

rituály samozřejmě nejsou samospásnými nástroji. Dokonce s sebou nesou i rizika 

úrazu, traumatu, rozdělení společnosti na iniciované a neiniciované, možnost 

rozvoje hostilních vztahů mezi muži a ženami atd. Tyto rizika zatím však 

nemůžeme zkoumat v praxi naší společnosti, neboť nejsou plošně zavedeny. To, 

zda by tyto mužské iniciace zažehnaly krizi mužské identity, asi nezjistíme. Na 

druhou stranu zmínění autoři v tyto starobylé praktiky věří a sami je praktikují. 

Iniciace a vše kolem nich je pro zdravé upevňování mužské identity a k vedení do 

mužské sociální dospělosti důležité.  

To vše nás nutně přivádí k jinému problematickému a zkoumanému jevu, totiž 

k mužské identitě. Bez jakéhosi specifického „mužství“ nebo přirozené mužské 

identity, jež je muži částečně dána, bychom výše zmíněné nemohli pomocí 
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iniciace ani posilovat. Museli jsme se v podstatě podívat na to, zda něco jako 

mužská identita vůbec existuje, abychom případně tento jev mohli ve společnosti 

a individuálně rehabilitovat a upevňovat. Prozkoumali jsme základ biologického 

mužství a jeho specifika. Zabývali jsme se tím, co znamená maskulinita a mužská 

identita a dospěli jsme k závěru, že i když mužská identita není něco zcela pevně 

daného a sdíleného, má svůj pevný přirozený (biologický) základ, ze kterého lze 

čerpat. Jako příklad můžeme uvést specifický mužský gen Y, převahu testosteronu 

a jiných androgenů a jejich vliv na utváření, chování, tendence, hodnoty a myšlení 

mužů. Muži, jak jsme zjistili, mají v něčem jiné potřeby a jiné přirozené projevy 

než ženy. O tom ale více v příslušné kapitole. Nepomíjíme však ani socio-kulturní 

vlivy a výchovu, které utvářejí rodovou a jádrovou pohlavní identitu. To bychom 

v podstatě vylučovali možnost působení právě mužských iniciačních rituálů, které 

mají kultivovat a podporovat přirozené mužství v mužích.  

Nadto jsme se dozvěděli, že mužství se dá pojímat i ze spirituální roviny, a to 

například z roviny archetypů a univerzálních principů jin a jang. Setkali jsme se s 

myšlenkami, že polarizované dělení na „ženský“ a „mužský“ prvek je přítomno ve 

všem. Tyto složky však mají být v rovnováze, aby se doplňovaly, obdarovávaly a 

mohly se vyvíjet. Je to jakýsi princip života. Také jsme si ukázali, že mužství a 

ženství se může archetypálně oslavovat a vyvyšovat. Nikoli jeden proti druhému, 

ale v hluboké pokoře a respektu ke každému z nich. Jedná se tedy o přítomnost 

spirituální a nevědomé roviny, jež jsou částečně přítomny i v iniciačních rituálech 

dospělosti. 

Díky všemu řečenému jsme dospěli k bodu iniciačních mužských rituálů, které 

jsou transkulturně přítomné v různých tradicích. Důležité je, že tyto rituály, dle 

autorů, mají své hluboké opodstatnění a význam. Autoři tématu mužských iniciací 

si jsou jejich pozitivním vlivem jisti. To, zda tento vliv na zdravé posilování 

mužské identity je skutečný nebo domnělý, je otázkou, která se musí zkoušet 

aplikací. Zatím by šlo jen o dohady, neboť nemůžeme plně předjímat dopad těchto 

rituálů, které se používají v jiných kulturách, na naši kulturu. Jedná se v podstatě 
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o sociální experiment. Účinek by mohl být jak blahodárný, tak i hrozivý. Záleží na 

úhlu pohledu. Podle zkušeností zmíněných autorů, iniciační rituály v malém 

měřítku slouží k dobrému. Celospolečensky tyto důsledky zatím, v kombinaci s 

naší kulturou, neznáme. Na výsledky si tedy musíme nejspíš počkat.  

Důležité pravděpodobně bude, aby přechodové rituály nebyly pouze převzaty z 

odlišného kulturního prostředí. Je podstatné tyto rituály „napojit“ na naši kulturu a 

naše sociální struktury. Na panelové diskusi po přednášce amerického psychologa 

Breta Stephensona, která se konala 19. 5. 2013 v kině Světozor, byl pozván i 

docent Oldřich Matoušek (psycholog a specialista na rodinu a delikventní 

mládež). Matoušek tvrdí, že si společnost musí vybudovat sobě vlastní 

přechodové rituály, které by reflektovaly vlastní tradici, hodnoty, společnost atd., 

aby byly autentické a koherentní. Tvrdí, že přechodové rituály iniciace by měly 

souviset s místní kulturou, tedy se vzděláním, se zaměstnáním a s rodinou. Asi 

tak, jak tomu bylo s iniciacemi v Evropě dříve.  
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Úvaha a doslov 

Mužská krize může být pojata jako destabilizace patriarchátu, moci muže a 

jeho postavení ve společenském systému. Muž ztrácí půdu pod nohama a jeho 

tradiční sociální role a sebepojetí se vytrácejí. Muži jakoby se rozplývali v chaosu 

a byli „načichlí ženstvím“. Ženy naopak s ladností i dravostí se učí „mužským“ 

praktikám a vlastnostem. Jakoby se ženy méně ostýchaly a štítily přebírat typicky 

maskulinní vlastnosti a chování, na rozdíl od mužů ty feminní. Že by to ve stále 

na „patriarchálních“ hodnotách postavené společnosti bylo pro emancipaci žen a 

seberealizaci nezbytné? S lehkostí a s nově nabytými možnostmi a sebevědomím 

se ženy tedy dostávají na posty, na které je tradiční muž nechtěl vpustit. Panství 

muže končí. Ale jsou opravdu všichni muži v krizi? Netýká se to pouze těch, kteří 

se i v nově zrekonstruovaném systému a žebříčku hodnot nedokážu orientovat a 

přizpůsobit se? Nejedná se pouze o konzervativní a rigidní typy mužů? Nebo 

dokonce o muže, kteří potřebují společensky manifestovanou a zvenčí danou 

oporu kvůli svým nedostatkům a neschopnosti se prosadit? Nejedná se tedy o 

„krizi mužů“, kteří trpí komplexem méněcennosti nebo nízkým sebevědomím?  

Druhou věcí k diskusi může být to, jak říká Komárek, že zde není jen krize 

mužství, ale i krize ženství. V tomto novém postmoderním melting potu (jak tento 

pojem používají sociologové pro mísení se různých kulturních a jiných prvků) se 

totiž taví a relativizuje takřka všechno. Nic není svaté, nic není hodno obětování 

svého života, nic není jisté a dané. Tradiční ženství a mužství v této krizi zaniká a 

může vést k chaosu a úpadku specifické rodové identity a rodových rolí. To jistě 

nemusí být na škodu. O bezcitné tvrďáky a naivní nevzdělané domácí puťky bez 

vlastních práv jistě v dnešní době málokdo stojí. Z jiného úhlu pohledu tuto krizi 

můžeme brát jako výzvu k nové a kvalitnější transformaci mužů i žen. Vize 

androgynství může být jedním řešením, vize unisexuálů jiným. Jistě se najdou i 

noví „romantici“ a hrdinové, kteří budou toužit oprášit a nově (nebo nátlakem 
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postaru) upevnit to, co se vytrácí. Ale věci se pravděpodobně nebudou konat 

přesně tak, jak se odehrávaly v minulosti, ani jak si myslíme.  

Na druhou stranu může být nebezpečné nechat této fúzní tendenci mezi 

pohlavími a dezintegraci pohlavní identity volný prostor. Pokud totiž nevíme, kdo 

jsme a kým máme být, kde jsme a kam máme jít, je těžké orientovat se ve světě i 

v sobě samém. Jedná se o poznání a vědomí vlastního osobní poslání, cílů a vize 

našich životů. Bez nich nás může čekat bezcílné pachtění v apatii anebo 

determinované řízení skrze přirozené síly pudů a jiných vrozených vlivů. Vědět, 

kdo jsme a proč zde máme být je jistě základní otázkou, na kterou odpovídá 

jakékoli náboženství a víra, filozofie nebo humanitní či jiné krédo. Člověk se totiž 

může spoluurčovat a nacházet smysl vlastního života. Nemusí být závislý pouze 

na biologických predispozicích nebo programových tendencích. Jako lidé máme 

určitou svobodu, takže proč se této vyšší milosti nebo evolucí dosažené hodnoty 

vzdát?  

A další otázka může znít takto: Proč by muž a žena měli být sobě podobní? 

Proč by jeden nemohl být lepším v tom a druhý v onom? V čem je výhoda nebo 

krása nebo užitek nebo podstata rozdílů mezi pohlavími? V čem tkví smysl toho, 

že bychom měli být sobě podobnější, než bylo kdykoli předtím? Pokud si budeme 

podobni, můžeme být zastupitelnější a svobodnější ve volbě povolání nebo 

směrování svého života. Ale také se pravděpodobně budeme méně eroticky 

přitahovat, méně objevovat tajemství a cizí svět toho druhého a méně se z toho 

radovat. Méně se budeme doplňovat a méně po sobě toužit. Ve stejnosti totiž není 

krása a exotika. V jinakosti je rozmanitost a budoucnost selektivního využití a 

adaptace. Pokud budeme v mnoha rysech stejní, naše variabilita by mohla 

klesnout a tím i naše schopnost vyrovnat se s mnoha problémy a krizemi. K tomu 

mě přivádí myšlenka, že pokud se definujeme, je to vždy na úkor něčeho. Sice 

budeme všichni výborní např. v programování počítačů a tvorbě nových 

technologií (převažující mužský prvek a tendence), ale nikdo už nebude schopný 

se, z dlouhodobého horizontu, postarat např. o zahrádku nebo domácí zvěř 
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(převážně ženský prvek a přístup). Pokud nebudeme rozmanití, paradoxně svoji 

těžce nabytou svobodu stejně ztrácíme. Pak sice můžeme hovořit o demokracii, 

ale pokud člověk nebude rozmanitý v poznání, zkušenostech, dovednostech a 

názorech, ztrácí demokracie na hloubce a šířce. Pokud budeme všichni vykonávat 

podobné věci a budeme se podobně orientovat na různé záležitosti, ztratíme široké 

spektrum rozmanitosti, a tudíž i specifické lidskosti.  

Přechodové mužské rituály, dle zmíněných autorů, umožňují chlapcům a 

mladým mužům nalézt pevný bod v sobě samém. Zažít dobrodružství, které je 

tolik láká. Zažít vedení a riziko z neznámého, posvátného a silnějšího, než jsou 

oni sami. Tato pokora, která je mnohému učí, dnešnímu člověku jaksi chybí. Dnes 

už není bůh, kterého by se lidé v západních zemích museli bát nebo kterému je 

potřeba něco dokazovat a podřizovat se mu. Dnes je člověk ve vakuu, které si 

tvoří a ovládá sám. On je tím ješitným a arogantním pánem. On je ta absolutní 

veličina. Ale tento člověk bez bázně a odpovědnosti nechce sklonit hlavu. On totiž 

nevěří v síly, které by nemohl ovládat. Tento člověk nevěří, že mu svět nepatří. To 

jistě svědčí i o tom, jak málo je tento člověk se světem tváří v tvář konfrontován. 

Muž musí být sražen, aby pochopil, že není Bohem. I naše civilizace musí být 

sražena, aby si v pokoře a trpělivosti uvědomila, že není nejlepší, nejchytřejší, 

nejmocnější a že vše ostatní se jí musí podřizovat. Tato iluze vychází z panství 

člověka (muže), o kterém hovoří Rohr.  

Iniciační rituály také nabízejí cestu, díky které nebude muž sám. Tato cesta 

muže může být orientačním bodem a pevnou půdou pod nohama. Vědět, kdo 

jsem, je naprosto nezbytné, abych mohl vědět, co chci a kým se mám stát. Pokud 

nemáme poslání a vizi, jen bloudíme. Dnešní konzumní a na zábavu orientovaná 

společnost nás chce neustále rozptylovat a ohlupovat přesycením věcmi, 

službami, možnostmi a zbytečnostmi. Mnohým se ze zřetele vytrácí jakási vyšší 

hodnota, kterou je dobré poznávat a za kterou jít. Tedy pokud dotyčný vůbec 

nějakou vyšší hodnotu nebo posvátno hledá či uznává. Je jednoduché a pohodlné 

ztratit se v davu a ve všednosti každodennosti. Je velice pohodlné o nic extra se 
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nesnažit. Je velice pohodlné nevyčnívat z davu a nevířit vody normality. To platí i 

o rozdílnosti názorů, sociálně sdílených věroukách nebo o rozdílnosti pohlaví. 

Totiž tam, kde máme jednolitost a „normalitu“, vytrácí se napětí. Tam, volným 

odkazem na Komárka a Deidu, kde se ztrácí napětí, není dynamika a změna, a 

tudíž ani vývoj. Co se nevyvíjí, dočasně stagnuje nebo rovnou zaniká. A jelikož 

život sám se zakládá na proměně, na vzniku a zániku, naše nekrofilní1 tendence 

vše zarovnávat a stabilizovat, je jistě patologická. Zde se nabízí otázka, zda 

náhodou i naše tendence ukotvit a stabilizovat jakousi vytrácející se mužskou 

identitu není náhodou lehce nekrofilní tendencí551. Na druhou stranu, zavést 

mužské iniciační rituály může svědčit o jakési schopnosti přizpůsobit se 

novodobým požadavkům kladených na muže a využít tohoto staronového 

kulturního prvku k vyřešení dnešní krize mužství.  

Žijeme ve světě, kde války, zabíjení a obecně násilí nejsou na denním pořádku. 

Vše se nivelizuje. My však v sobě máme agresi a ta se musí projevovat. Buď 

přímo, nebo nepřímo. Jinak se potlačuje. Je to energie, kterou je však potřeba 

ventilovat. Není vhodné agresi potlačovat nebo odsunovat. Veřejně ve společnosti 

ji můžeme ventilovat jen nepřímo (debaty, hry a sport, určitá povolání nebo v 

umění). Zmlátit někoho na ulici se nesluší. Sluší se zdvořilost, různé společenské 

a komunikační hry, včetně dodržování vlažné etikety a pravidel soužití. Agrese 

projevovaná na bojištích, při lovech nebo obraně rodiny proti nepřátelům je téměř 

pryč. Jak říká Komáre, Poněšický a další – agrese neprojevená na venek se 

projevuje dovnitř. A tak vznikají deprese, úzkosti a sebezraňování.  

Můžeme se rozhodnout, že dáme možnost mladým nezkušeným chlapcům 

naučit je zvládat jejich agresi. Pomocí iniciačních rituálů si uvědomí, kdo jsou a 

kým můžou být. Zažijí své síly i možnosti, vybijí svoje napětí a naučí se se sebou 

zacházet. Hlavně tito chlapci budou mít svoji „mužskou“ hrdost a vědomí 

identity, kterou si nebudou muset dokazovat pošetilostmi a násilím na druhých a 

                                                 
551

 Tento termín používá Eric Fromm v souvislosti s rigiditou, ext rémní konformitou, obsesí, 

kompulzí, psychopatií, což je opak probiot ické tendence založené na proměně a adaptaci.  
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slabších. Neiniciovaný muž, podle Stephensona a jiných, touží po iniciaci a po 

tom, aby si svoji mužskost neustále dokazoval. Muži potřebují zažít a sociálním 

okolím uznat svoji iniciaci do mužství. Bez tohoto hlubokého zážitkového rituálu, 

učení staršími, kteří dotyčného přijmou a uznají, jen těžko bude chlapec věřit 

tomu, že je muž. Být mužem, stejně jako být ženou, by měla být hrdost a radost z 

toho, že jsme tím, kým jsme. A nemělo by to být zlehčováno, relativizováno a 

ponižováno. I z tohoto nejspíš může vznikat zmatenost vlastní identity a nízké 

sebevědomí. Jestli je však pohlavní identita něčím natolik zásadním a určujícím, 

ponechám na úvaze druhým. Tato práce mohla zprostředkovat pohled pod povrch 

krize mužské identity a mužských iniciačních rituálů pouze na teoretické úrovni. 

Otázek je stále mnoho a zde na všechny nemohu odpovědět. Mým přáním ale 

bude, pokud se téma těchto mužských iniciací bude dále zkoumat.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

Rodově vývojové úkoly  

Mezi 13. a 19. rokem života dospívajících chlapců byly vytyčeny hlavní témata 

puberty a adolescence ovlivňující jejich život.552 

Témata Dospívající ženy Dospívající muži 

Vývojový úkol Diferenciace (při zachování 
vztahu k rodičům) 

Separace, tj. sebevymezení a 
odpoutání (především od matky) 

Vývojové kroky Jsou mocnější v 

interpersonální, tj. mezilidské 
oblasti 

Jsou mocnější v oblasti 

intrapersonální, tj. vlastní 
osobnosti 

Cíl vývoje Intimita, získání sociálně-

mezilidských kompetencí 

Autonomie a identita, získání 

věcných znalostí a kompetencí 

Biologický vývoj Zrání (hormonální změny) 
nastupuje o 1,5 až 2 roky dříve  

Zrání (hormonální změny) 
nastupuje o 1,5 až 2 roky 
později 

Základní morální 
orientace („citová 
účast“) 

Na odpovědnost a vzájemnou 
shodu mezi lidmi 

Na právo, zákon a individuální 
povinnosti a závazky 

Typ myšlení Význam mají záměry, 

zkušenosti, představy o cíli i 
konkrétní situace 

Abstrahuje od konkrétních 

souvislostí, logicky 
argumentuje, spěje za absolutní 

pravdou 

Vcítění („empatie“) Silnější a vyhraněnější Poměrně méně vyhraněné  

Sociální tlak v Být přístupná vývojovým Být přístupný vývojovým 

                                                 
552

 Karsten, 115 
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současnosti úkolům a cílům druhého 
pohlaví a postupně je přijímat 

úkolům a cílům druhého pohlaví 
a postupně je přijímat 

Přání a očekávání Partnerství nebo manželství, 
děti, uspokojující pracovní 
kariéra 

Pracovní kariéra, partnerství 
nebo manželství, děti 

Představa, niterný 

obraz vlastního těla 

Ideál štíhlosti Atletický ideál 

Vývojové poruchy Poruchy přijmu potravy 
(anorexie, bulimie) 

Sociopatie (poruchy chování, 
agresivita) 

Názorová orientace Rozhodující jsou osoby, 

přátelé, vzory 

Rozhodující jsou ideály, idoly a 

skupiny 

Blízké osoby během 
puberty 

Převážně ženského pohlaví Převážně mužského pohlaví 

Normy v oblasti 

sexuality 

Směřují spíše k omezením Méně směřují k omezením 

Ochrana před početím Větší zodpovědnost Menší zodpovědnost 
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Příloha č. 2 

 

Dialektické tendence polarizovat pohlaví je ve světě stále přítomna. Poněšický 

tendenčně ženství a mužství vymezuje553 takto: 

Žena Muž  

 Chaos 

 Příroda – přirozenost 

 Analogické zpracování 

 Syntetické myšlení, celistvost, 

vlna 

 Vnitřní prostor 

 Romantické pojetí člověka  

 Objekt touhy 

 Zlý, špatný, nemocný 

 Konzervativní, uchovávající 

 Oběť, poddaný, masochismus 

 Potřeba lásky, závislost, silná 

vztahovost 

 Přijímání 

 Tělo 

 Smrt, podsvětí 

 Pořádek 

 Kulturace, civilizace 

 Digitální inteligence 

 Analytické myšlení, částice  

 Zevní prostor 

 Racionální pojetí člověka  

 Chtějící subjekt  

 Dobrý, tvůrčí, zdravý 

 Radikální, agresivní 

 Pachatel, pán, sadismus 

 Potřeba nezávislosti, svobody a 

vniknutí 

 Dobývání 

 Duch  

 Život, světlo 

 

 

 

                                                 
553

 Poněšický, 38 
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Příloha č. 3 

 

Internetové stránky mužských hnutí a skupin554 

http://web.ilom.cz 

Liga otevřených mužů - Muži mužům. Kontakt: PhDr. Martin Jára, 
martin.jara@ilom.cz; Mgr. Michal Vybíral, michal.vybiral@ilom.cz; Mgr. Václav 
Šneberger, vaclav.sneberger@ilom.cz 

 

www.konstelace.info/muzi.html 

Stránky pro muže - "Palčivé otázky", semináře, literatura, meditace a další.  
Kontakt: Jan Bílý, post@konstelace.info  

 

http://picasaweb.google.com/bradacekl 
Volné společenství mužů, pořádající Sezení Králů. Kontakt: Lukáš Bradáček, 

bradicka@raz-dva.cz 

 

www.muzskykruh.cz 

Mužský kruh: mužství - změna - osobní rozvoj - podpora. Kontakt: Zdeněk 
Weber, weber108@gmail.com 

 

www.silamuze.cz 
Mužský kruh "Síla Muže" je určen pro muže, kteří svoji sílu nehledají jen ve 

svalech a mysli, ale také v srdci. Kontakt: Pavel Veselý, pavla@cestoudomu.cz 

 

www.velkymuzskysraz.cz 
Prostor k setkání, sdílení, zábavě. Příroda, přednášky, workshopy a relaxace v 
mužském společenství. Kontakt: Petr Urban, Michal Filip, 

velkymuzskysraz@gmail.com 

 

www.pisensrdce.cz/clanky/muzi.html 
Lesní srazy mužů v kruhu kolem ohně - Otevřený kruh mužů, kde se poznáváme, 
sdílíme, pracujeme, meditujeme, většinou s večerním rituálem potní chýše. 

Kontakt: Jonáš Koukl, jonash.23@centrum.cz 

                                                 
554 Internetové odkazy na mužské stránky čerpám z internetových stránek Jana Bílého 

http://www.konstelace.info/muzi-stranka-literatura.html k 20. 6. 2013 a z knihy Davida Deidy 

Cesta pravého muže, s 212-213 

http://web.ilom.cz/#_blank
http://www.konstelace.info/muzi.html
http://picasaweb.google.com/bradacekl
http://www.muzskykruh.cz/
http://www.silamuze.cz/
http://www.velkymuzskysraz.cz/
http://konstelace.info/www.pisensrdce.cz/clanky/muzi.html
http://www.konstelace.info/muzi-stranka-literatura.html
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www.muzkykruh.cz        

Mužský kruh – mužství, změna, osobní rozvoj, podpora  

 

www.muzskykruh-praha.estranky.cz 
Pravidelné večerní kruhy mužů v Praze, které jsou pokaždé vedeny někým jiným 

a na jiné téma. Kontakt: Luboš Braniš, muzkykruh@centrum.cz 

 

www.muzskyprostor.cz 
Mužský prostor - semináře pro muže. Kontakt: Martin Švihla, martin@svihla.net 
a Khushru Gregor Steinmaurer, khushru77@gmail.com 

 

www.munz.cz 

Mužská síla a její projevy v životě muže: přednášky, semináře, poradenství 
 
www.chlapi.cz 

Stránky věnované mužské spiritualitě  
 

 
 

http://www.muzkykruh.cz/
http://www.muzskykruh-praha.estranky.cz/
http://www.muzskyprostor.cz/
http://www.munz.cz/
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