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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá pojetím otcovství v románech Milana Kundery. V 

první části analýzy je pozornost zaměřena na iniciační rituály jako podmínku 

vybudování mužské identity a budoucího kvalitního otcovství; dále se práce věnuje 

nechtěnému otcovství, fenoménu nepřítomného otce a etickým aspektům (ne)otcovství 

a motivu otcovství jako souhlasu se světem. Pozornost je soustředěna na základní 

modely otcovství, které Kundera používá a jež se zčásti kryjí s otcovskými archetypy. 

Analýza otcovství v Kunderových románech však není klasickou archetypální analýzou, 

spíše se jedná o její kombinaci s interpretační analýzou a vzdorným čtením. Práce proto 

srovnává tradiční koncepty s koncepty moderní (feministické) vědy, jež uplatňuje na 

Kunderovy postavy. 

 

Klíčová slova: otcovství, literatura, archetypy, Kundera. 

 

 

Abstract  

 

This thesis discusses the concept of fatherhood in the novels of Milan Kundera. The 

first part of the analysis focuses on initiation rituals leadings to the construction of the 

masculine identity and the future quality fatherhood; this thesis discusses unwanted 

fatherhood, the phenomenon of the missing father and the ethical aspects of the 

(non)fatherhood and the theme of fatherhood as a coming to terms with the world. I 

concentrate on the basic models od fatherhood in Kundera´s novels, which bear a 

resemblance to archetypes of father. But it is less a typical archetypes analysis than a 

interpretative analysis combined with a resisting reading. This thesis compares 

traditional concepts with concepts od modern (feminist) science and applies it to 

Kundera´s characters. 

 

Key words: fatherhood, literature, archetypes, Kundera. 

 

 

 

 



5 

 

I. Úvod 

 

„Nikdy nebudeme moci stanovit s jistotou, 

nakolik naše vztahy k jiným lidem jsou 

výsledkem našich citů, lásky, nelásky, 

dobrotivosti či zloby, a nakolik jsou 

předurčeny poměrem sil mezi námi a jimi.“ 

      (Kundera, 2006: 308) 

 

 Předmětem této práce je otcovství v románech Milana Kundery. Ačkoli 

literárnímu rozboru byla a jsou Kunderova díla podrobována relativně často
1
 a najdou 

se i práce zabývající se jeho romány či povídkami z genderového pohledu
2
, téma 

otcovství v souvislosti s Kunderovou literární prací nebylo dosud systematicky 

zpracováno. Otcovství přitom patří k zásadním tématům genderové teorie i praxe – na 

jeho pojetí je možné velmi dobře sledovat, zda se daná společnost přiklání spíše 

k esencialistickému, či konstruktivistickému výkladu otcovské role a funkce, z čehož 

následně pramení i společenské uspořádání rodičovské praxe. Také proto lze na pojetí 

otcovských postav v Kunderových románech velmi dobře ukázat, jaké základní 

otcovské modely naše společnost připouští a podporuje, co za otcovství nepovažuje a 

jaké jeho podoby výslovně trestá. 

 Otcovství by se – logicky vzato – dalo tímto způsobem podrobit rozboru na 

základě kteréhokoli literárního díla, v němž jsou některé motivy s otcovskou rolí 

související obsaženy. Romány Milana Kundery mohou být dokonce považovány za 

volbu svým způsobem nelogickou, neboť vyznění Kunderových otcovských postav 

bývá málokdy pozitivní a celkový náhled Kunderových figur i vypravěčů na rodičovství 

je spíše odmítavý. Jako by za každým otcovstvím v jeho díle stál nějaký stín, který padá 

na veškeré snažení dané mužské postavy týkající se dítěte, ať už reálného, budoucího či 

někoho, kdo se v roli dítěte ocitá, aniž by jím ve skutečnosti byl. Na druhou stranu 

právě proto je možné vycítit v jednotlivých postavách skryté motivace a společenské 

konvence, jejichž původ je dozajista právě v onom globálním náhledu na rodičovské 

role obou pohlaví. Svým způsobem je tak již moje volba autora tak trochu vzdornou 

(Fetterley, 1991). 

                                                 
1
 Viz například Češka, 2005, Doležel, 2008, Kosková, 1996, Le Grand, 1998 a další. 

2
 Například Penčeva, 2010. 
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 Cíleně jsem k analýze nevybrala Kunderovy povídky, nýbrž romány, v nichž je 

téma otcovství rozpracováno podrobněji a komplexněji. Kunderovy romány se mi jeví 

jako velmi vhodné také proto, že každá otcovská postava zde svým způsobem 

reprezentuje určitý model (ne)otcovského chování. Navíc jsou tyto modelové 

konstrukce zasazeny do širšího společenského rámce, takže je na nich možné sledovat 

vztahové vzorce, jež určuje daná společnost. 

 Jednotlivé otcovské modely, resp. problémy s nimi související, pak určují náplň 

kapitol. Po uvedení teoretických východisek a zdůvodnění volby použitých metod 

zaměřuji v první části své analýzy pozornost na iniciační rituály, jejichž prostřednictvím 

získávají podle některých autorů chlapci mužskou identitu. Její zisk či absence potom 

údajně podmiňuje pozitivní vztah jak k otci, tak k budoucím dětem. Ve druhé části se 

zabývám motivem nechtěného otcovství, důvody, které k odmítání rodičovství muže 

vedou, a naopak motivací společnosti k odmítání cílené bezdětnosti. Tématem třetího 

oddílu je fenomén nepřítomného otce, příčiny jeho vzniku a jeho odraz v Kunderových 

románech. Čtvrtá část je věnována etickým aspektům (ne)otcovství a motivu otcovství 

jako souhlasu se světem, který Kundera použil. V závěru shrnuji výsledky provedené 

analýzy. 

Jako celek by moje práce měla odpovědět na otázku, zda je Kunderovo vnímání 

otcovství esencialistické, anebo připouští jeho sociální konstruovanost a do jaké míry 

obsahuje autorovo pojetí genderové stereotypy, hluboce zakořeněné jak v prostředí 

socialistického Československa, tak v kapitalistické společnosti Francie posledních 

desetiletí 20. století (byť se samozřejmě nedají považovat za jednoduše srovnatelné). 

Obě tyto otázky, jen rozšířené za hranice fikčního světa Kunderových románů, si 

sociální vědci nepřestávají klást ani ve 21. století, a už vůbec nelze hovořit o vyřešení 

uvedené dichotomie v rodičovské praxi. Také proto nejde v této práci o „pouhou“ 

literární, archetypální či obsahovou analýzu Kunderových románů. 

Vycházím sice z otcovských archetypů, spíše se ale snažím ukázat různé modely 

otcovství, které se podobně jako v Kunderově světě vyskytují i v sociální realitě. 

Pokouším se nejen o vzdorné čtení Kunderova pojetí otcovství a jeho interpretační 

analýzu, ale i o určitý interdisciplinární přesah, neboť si uvědomuji, že literatura reálný 

život nejen zrcadlí, ale také ovlivňuje a diskursivně konstruuje. K tomuto pojetí mé 

práce přispívá i filosoficko-esejistický styl Kunderova psaní a jeho neustálá, provokující 

hra se čtenáři a čtenářkami, které k zamýšlení nad vztahem reality a fikce přímo 

vybízejí. 
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Uvědomuji si přitom, že společenská realita Československa od 60. do 80. let a 

Francie od 80. let k přelomu století může být relativně odlišná od aktuálního stavu 

globalizované euroatlantické civilizace. Na druhou stranu se domnívám, že výsledky mé 

analýzy (bohužel) potvrzují, že rozdíl, respektive pokrok směrem k genderově 

vyváženému vnímání rodičovství je oproti Kunderou zpodobněnému stavu v podstatě 

zanedbatelný. Vybrala jsem si téma zdánlivě vzdálené mé životní zkušenosti, navíc 

v podání autora, který bývá docela často uváděn jako příklad misogyna a odpůrce 

rodičovství
3
. Svým způsobem je mi však Kunderův pohled na svět blízký, ať už 

hovoříme o hledání souvislostí tam, kde zdánlivě nejsou, o snaze dívat se na lidské 

snažení z nadhledu až nadpozemského či o zpodobňování světa optikou hudební 

skladby. Věřím ale, že tyto sympatie neznamenají, že můj pohled na Kunderovu práci 

postrádá kritičnost. 

Mojí snahou je srovnání tradičních konceptů s koncepty moderní (feministické) 

vědy a jejich kritické uplatnění vůči Kunderovým postavám. V případě iniciačních 

rituálů a mytopoetického hnutí vůbec proto uvádím jak argumenty Blye a Zoji, jež 

porovnávám s východisky Eliadeho, tak pohled Badinter, Ortner a Kimmela; u 

archetypální analýzy pracuji jak s teoriemi Exnera, Junga či Fromma, tak 

s feministickou kritikou Pratt; u poznatků literární vědy jako takové cituji nejen 

Eagletona či Eca, ale také Morris; a v otázkách rodičovské praxe se vymezuji vůči 

návodům Bakaláře či Biddulpha mj. prostřednictvím argumentace Oakley a Ruddick. 

V otázkách ryze genderových vycházím například z Butler či Bourdieua, jejichž zásadní 

koncepty lze jen těžko opominout, pokud uvážíme, že otcovství je přímo propojeno 

s mužskou maskulinitou, resp. že identita otce neexistuje odděleně od identity muže. 

Penzum použité odborné literatury je tak poměrně široké, neboť odráží 

interdisciplinaritu tématu otcovství jako takového. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 „Ženy jsou často v Kunderových knihách bity. Časté jsou scény sadismu a masochismu, muži se vzruší 

bezmocností a ponížením svých partnerek a ženám se to líbí.“ (Hrubý, 2000: 206) 



8 

 

II. Teoretická východiska a metodologie 

 

„Cítila se být šachovým pěšcem, 

který právě došel na konec 

šachovnice a stal se královnou. 

Cítila slastně svou nenadálou a 

nebývalou moc.“ 

(Kundera, 1997: 59) 

 

1. Literatura jako odraz společnosti 

 Tato diplomová práce podrobuje genderovému rozboru ty pasáže Kunderova 

díla, v nichž je tematizováno otcovství, jeho různé podoby a představy o něm. Jak 

podotýká Morris, to, co považujeme za „mužské“, „může být stejně tak odvozeno od 

toho, jak mužství zachycují literární příběhy, umělecká díla a média, coby určitého 

dříve existujícího modelu mužství ,zakotveného´ ve skutečnosti, který pak kopírujeme 

v literatuře a výtvarném umění“. (Morris, 2000: 19) Literární díla nám mohou 

podstatným způsobem přiblížit, jak společnost funguje v neprospěch žen. „Navíc mohou 

využívat silného citového působení, a tak zvýšit rozhořčení nad pohlavní diskriminací a 

napomoci k tomu, aby se tato diskriminace stala minulostí.“ (Morris, 2000: 17) 

 Jelikož Kunderovy romány odrážejí život ve společnosti socialistického 

Československa a Francie posledních dvou desetiletí 20. století, týká se tato práce 

otcovství v západní civilizaci, kterou je možné považovat za patriarchální. Patriarchát 

jako systém výstižně definovala Rich: „Patriarchát je vláda otců: rodově-společenský, 

ideologický, politický systém, v němž muži silou, přímým tlakem, nebo prostřednictvím 

rituálů, tradice, práva, jazyka, zvyků, etikety, vzdělání a dělby práce určují, které části 

se ženy mohou nebo nemohou účastnit a v čem je ženské pohlaví vždy podřízeno 

mužskému.“ (Rich, 1997: 57) Se zavedením patriarchátu přichází vývoj ideového 

systému, který pozvedá muže jako normu, přisuzuje mu plné lidství a duchovnost, 

naproti tomu ženy znehodnocuje jako odklon od normy, méněcenné ve svém lidství a 

přírodní v protikladu k mužské duchovnosti. V moderních průmyslových společnostech 

vykazují patriarchální principy stále ještě pohlavně specifické vlivy: „Muži disponují po 

celém světě více než 99% všech zdrojů (statistiky OSN). Ženy vykonávají velkou část 

neplacené práce v rodině se zodpovědností za děti, jejich životní situace se vyznačuje 

dvoj- až trojnásobným zatížením.“ (Müller, Müller, 2006: 262) Ženy jsou na celém světě 
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hůře placené, pracují v podhodnocených profesích a jsou závislé na patriarchálních 

systémech zabezpečení. Veřejné oblasti rozhodování jsou z velké části ovládány muži. 

 Podle Rich nastal klíčový moment v lidském vědomí tehdy, když muži objevili, 

že jejich ženy neoplodňuje měsíc, jarní déšť nebo duch smrti a že dítě, které žena odnosí 

a porodí je něco, co je může učinit nesmrtelnými, a to jak v mystickém smyslu 

naklonění si bohů modlitbami a oběťmi po jejich smrti, tak konkrétně obdržením 

dědictví po nich. Na křižovatce tohoto sexuálního ovládání, majetkového vlastnictví a 

touhy transcendovat smrt se vyvinula instituce, kterou známe: současná patriarchální 

rodina s genderovou dělbou práce, ideálem monogamního manželství až do smrti a 

ekonomickou závislostí žen včetně neplacené domácí služby manželek (Rich, 1997: 60-

61) To vše lze velmi dobře pozorovat i v Kunderových románech. 

 

2. Literatura a psychoanalýza 

Pojem psychoanalýza (z řeckého rozpustit, rozložit v částice) byl ustaven 

Freudem v roce 1896 v jeho spise Etiologie neuróz a označuje čtyři odlišné oblasti: za 

prvé jde o teoretický systém, zabývající se strukturou a dynamikou lidské psýché, 

obzvláště vztahem mezi vědomými a nevědomými procesy. Za druhé se jedná o 

vývojově psychologickou teorii, která dává do souvislosti vývojová stadia a specifická 

duševní témata s především sexuálně motivovanými konstelacemi. Za třetí je 

psychoanalýza analytickým zkoumáním nevědomých procesů a konfliktů, jež se 

považují za příčiny neurotických poruch a které zpřístupňují vědomí. A za čtvrté jde 

také o terapeutickou metodu řešení duševních konfliktů a poruch znovuoživením a 

poznáním afektivních příčin, která poskytuje jednak praktické návody terapeutického 

jednání, a dále rovněž nabízí teorii intervence a interpretace. (Müller, Müller, 2006: 

304) 

Zatímco valná část literární teorie vnímá určité dílo jako „výraz“ či „odraz“ 

skutečnosti, neboť podle jejího názoru literární dílo ztvárňuje lidskou zkušenost (o čemž 

hovoří například i Morris) nebo autorský záměr (popřípadě jeho struktury opakují 

struktury lidské mysli), psychoanalýza umožňuje chápat umělecké dílo nikoli jako 

odraz, nýbrž spíše jako svébytný druh vytváření. „Podobně jako sen si totiž i dílo vybírá 

určité ,suroviny´ − jazyk, jiné literární texty, různé způsoby vnímání světa – a určitými 

metodami je proměňuje ve výtvor,“ uvádí Eagleton s tím, že tyto rozmanité techniky či 

metody, podílející se na onom vytváření, se obvykle označují jako „literární forma“. 

(Eagleton, 2005: 240). 
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Psychoanalýza je pak podle Eagletona, oproti „naivnímu“ čtení literatury, které 

se zastaví u výtvoru, „hermeneutikou nedůvěry“: klade si za cíl nejen „číst text“ 

nevědomí, ale i odhalit proces, snovou práci, jež onen text vytvořila. Za tímto účelem se 

soustřeďuje zejména na symptomatická místa snového textu – zkreslení, dvojznačnosti, 

skoky a vynechávky, to znamená místa, jež skýtají možnost přístupu k „latentnímu 

obsahu“ neboli nevědomým pudům, které se na vzniku nového textu podílely. 

V tomto smyslu psychoanalytická literární věda pracuje svým způsobem 

podobně jako dekonstrukce či tzv. vzdorné čtení. Předmětem této práce však není 

hledání nevědomých motivů v Kunderově díle, byť se někdy nevědomé obrazy a 

archetypální vzorce mohou krýt s prvky, jichž si všímá a jež považuje za příznačné pro 

rozkrývání podstaty Kunderových textů z genderového hlediska. Styčný bod je v tomto 

případě v hledání podstaty „podtextu“, který dílo skrývá i odhaluje zároveň, jak píše 

Eagleton. Tím je současně možné dobrat se nejen toho, co text – otevřeně či skrytě – 

říká, ale i toho, jak funguje. 

Podle Eagletona existuje mezi psychoanalýzou a literaturou „prostinká a 

evidentní spojnice“: freudovská teorie má za to, že nejzákladnější motivací veškerého 

lidského konání je hédonismus – básně, romány a hry čte většina lidí právě kvůli tomu, 

že v nich nachází potěšení. „Je-li freudismus vědou zabývající se neosobní analýzou 

duševních sil, je také vědou pokoušející se osvobodit lidské bytosti od toho, co 

zabraňuje jejich naplnění a blahobytu. Je tedy teorií sloužící transformativní praxi, a 

v tomto ohledu vykazuje mnohé paralely s radikální politikou.“ (Eagleton, 2005: 254) 

Eagleton se pozastavuje nad tím, že žijeme ve společnosti, která nás na jedné 

straně nutí k honbě za okamžitým uspokojením a na druhé straně nechává celé skupiny 

populace žít v nekonečném oddalování uspokojení. Freudismus ani psychoanalytická 

věda však původně nereflektovaly fakt, že jednou z těchto skupin, jejichž hédonismus 

nebyl zatím uspokojen, jsou ženy (a samozřejmě řada dalších marginalizovaných 

skupin). Jestliže Eagleton pokračuje povzdechem: „Všechny sféry ekonomického, 

politického a kulturního života se ,zerotizovaly´, nasytily svůdným zbožím a 

nablyštěnými obrázky, a sexuální vztahy mezi muži a ženami se zatím vážně roznemohly 

a narušily.“, nelze než konstatovat, že nešlo o dva paralelní procesy, nýbrž proces 

jednolitý a propojený. 

Pakliže části lidstva bylo uspokojení z plnohodnotného života dlouhodobě a 

systematicky odpíráno, narušení vztahů mezi ní a vládnoucí skupinou nelze vidět jinak 

než jako nevyhnutelné. Literární věda, a nejen ta psychoanalytická, může přispět 
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k odstranění zmíněné disproporce tím, že použije své prostředky k odhalování podtextů, 

jejich rozkrytí a porovnání s děním „před zrcadlem“. Právě o to se chce pokusit tato 

práce. 

 

3. Psychoanalýza a feminismus 

Tzv. druhá vlna feministického hnutí v 60. letech minulého století rozpoutala 

debatu týkající se teorie zakladatele psychoanalýzy. Zatímco de Beauvoir a Friedan 

zastávaly názor, že Freudova ženská psychologie nepodporuje genderovou rovnost, ba 

přímo hájí letité utlačování žen, Mitchell si všimla její užitečnosti jako metody 

pochopení genderového vývoje. Radikální odklon od základů Freudovy teorie 

znamenalo především přeformulování teorie neurózy, k němuž přistoupila Klein, když 

zdůraznila ranější předoidipovské období dětského vývoje a roli matky víc než roli otce. 

Nejvýznamnějším odklonem v teorii Klein byla její „víra, že vytváření pevného vztahu 

dítěte k matce a jeho pozdější odloučení se od ní představuje v dětském vývoji ústřední 

problém“ (Slipp, 2007: 25). V 70. a 80. letech minulého století zkombinovala 

feminismus a nové aspekty psychoanalytické teorie řada autorek, mezi nimi například 

Chodorow či francouzské feministky stavějící na lacanovské teorii, jako Cixous či 

Irigaray (konkrétní odkazy viz níže). 

Slipp tvrdí, že obviňovat Freuda z mužské orientace a ze snižování významu žen 

v psychoanalýze je příliš zjednodušující, neboť šlo v jeho době o univerzální kulturní 

fenomén. Své předsudky vůči ženám v některých oblastech překonal, v jiných podle 

Slippa prostě jeho názory přímo odrážejí kulturu, v níž žil. Existovali ale i muži, kteří 

slepě nepřejímali názory vzešlé ze soudobé kultury, ti se však dočkali Freudova 

odsouzení. Když Freud přeložil čtyři eseje z Millových sebraných spisů do němčiny, 

jeho tezi o rovnosti žen ostře odmítl: „Postavení žen nemůže být jiné, než jaké je: 

adorovaný miláček v mládí a milovaná manželka v dospělosti.“ (Slipp, 2007: 63) Mezi 

spisovateli přitom již tehdy vystoupil proti poddanství žen například Ibsen svým 

dramatem Domov loutek. Odkázat tedy při hodnocení Freudova přístupu pouze na 

dobové konvence nelze.
4
 

                                                 
4
 Kromě toho ve svém osobním a profesionálním životě Freud podporoval růst řady žen, které 

jednoznačně byly feministkami a chtěly se věnovat své kariéře. Ochotně se obklopil skupinou 

talentovaných a ambiciózních žen, které ovšem musely být buď svobodné, nebo žít odděleně od rodin, 

případně pro ně jejich manželé nesměli být důležití. „Takové ženy Freud ve společenství psychoanalytiků 

vítal, přišel na to, že je s nimi lehčí pořízení a že jsou méně soupeřivé než muži.“ (Slipp, 2007: 139). 

Freudův odkaz pak nadšeně přejala jeho dcera Anna, která se nikdy nevdala a doslova věnovala svůj život 

otci. Příznačně měl Freud ke své dceři blíže, než k manželce. 
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4. Archetyp otce v literatuře 

Podle psychoanalytické literární vědy otec pomáhá u chlapců vytvořit model 

hrdiny, u dívek pak heterosexuální objekt. Podle Exnera se implicitní symbol otce 

v mozku dítěte postupně rozvětvuje do bohatších neuronálních reprezentací, v nichž 

každý včerejší obraz ustupuje do minulosti a na konci tohoto vývoje obsahuje implicitní 

symbol otce jeho dnešní a minulý, vědomý a nevědomý obraz. „Systematický minulý 

nevědomý obraz, ustupující v regresivní řadě až k hypotetickému obrazu původnímu, je 

základem schématu, které označujeme jako archetyp otce. Ten je založen jako hlubinná 

zkušenost s otcovským obecně a představuje organizující, pořádající faktor pro každou 

zkušenost s ním.“ (Exner, 2009: 333) 

Jung definoval archetyp takto: „Archetyp je čistá, nefalšovaná přirozenost a je to 

tato přirozenost, která člověka podněcuje, aby říkal slova a prováděl úkony, jejichž 

smysl je pro něj nevědomý, a to tak nevědomý, že o něm ani nepřemýšlí.“ (Jung, 1997: 

66) Do otcovského archetypového schématu vstupují i další postavy s otcovskou intencí 

jako dědeček, pečovatel, strýc, soused, učitel nebo řemeslník, případně i neznámý muž 

„nakládající s dítětem otcovským způsobem“ (Exner, 2009: 333). Tyto postavy mohou 

odklonit emoce od personálního otce a komplikovat vztahy potomka s ním, v tom 

případě hovoří psychoanalýza o „syndromu strýčka“. Kromě toho působí ale na dětskou 

mysl i narativní postavy z různých historek, příběhů, pohádek a mýtů – literatura zde 

tedy nepochybně sehrává svou roli, ať už kopíruje skutečnost, či realitu dotváří, 

respektive konstruuje. V literatuře se však nejedná přímo o archetypy, nýbrž o 

archetypické obrazy, které jsou „konkrétními formami nebo zobrazeními archetypu ve 

vědomí, které nelze zaměňovat za archetypy jako takové“ (Sharp, 2005: 31). Sharp 

uvádí, že archetypické obrazy jsou motivy nebo univerzální vzorce chování, pocházející 

z kolektivního nevědomí, jež jsou základními obsahy náboženství, mytologických 

příběhů, legend a pohádek. Na osobní úrovni jsou pak vzorci myšlení a chování, 

společnými lidstvu všech dob na celé zemi. 

 Archetyp otce má podle Exnera pozitivní i negativní stránku, stránku světelnou a 

stínovou. K pozitivním Exner řadí všestrannou aktivitu, sílu, orientaci ve světě a 

ochranu před nebezpečím – tytéž schopnosti se však přechylují do archetypového stínu, 

pokud jsou obráceny proti potomkům: aktivita pak nutí do pasivity, síla se mění 

v agresivitu, a to potomka dezorientuje a ohrožuje. „Negativní aspekt však obratem 

nabývá subjektivně pozitivního znaménka, je-li obrácen mimo vztažnou skupinu 

(identifikace s agresorem), proto se agresivní vzory tak lehko stávají sociální normou“ 
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(Exner, 2009: 333). Tento moment nacházíme v esencialistické teorii otcovství, 

například u Zoji, který požadavek jím popsaných protichůdných nároků dítěte (aby se 

otec choval k dítěti něžně, ale k vnějšímu světu agresivně) nazývá „otcovským 

paradoxem“. Ilustruje jej metaforickým obrazem, v němž otec nosí útočnou a obrannou 

zbroj, i když objímá své dítě, a je překvapen polekanou reakcí dítěte (Zoja, 2005: 22) 

 

5. Polemická pojetí archetypů 

Jelikož Freudovu teorii mnohé feministky odmítly právě kvůli patriarchálním 

hodnotám, jež se odrážejí v jeho psychologii ženství, některé autorky se obrátily 

k Jungovi, který nezastával Freudovu teorii libida. Tento obrat bychom však mohli 

nazvat příslovečným „z bláta do louže“. Jung popsal svět ženy jako „svět, který je 

omezený na rodinu a manžela, zatímco světem muže je národ, stát, obchod a podobné 

věci. Rodina je pro muže jen prostředkem k cíli a manželka není pro muže jedinou 

ženou“. (Slipp, 2007: 168) Jung tvrdil, že každá osoba v sobě obsahuje komponentu 

mužskou a ženskou, což byla v době, kdy ženy teprve zápasily o svá lidská práva, 

v pravdě revoluční myšlenka. Anima jako ženská složka podle Jungova pojetí souvisí 

s emocionalitou, zatímco mužský animus s rozumem. To se stalo předmětem 

feministické kritiky, podobně jako jeho přesvědčení, že animus a anima jsou v každém 

pohlaví biologicky vrozené. „Citovost není o nic více ženskou vlastností než 

racionálnost a racionálnost o nic více mužskou vlastností než citovost. Kulturní 

stereotypy ohledně žen a mužů, které se od raného dětství internalizují, a vytvářejí tak 

genderovou identitu, Jung přehlížel,“ píše Slipp (Slipp, 2007: 169). 

Feministická kritika Junga se tak zaměřuje především na jeho dobově 

podmíněný obraz ženy, asymetrický a historickou hierarchií pohlaví určený koncept 

animy/anima, zanedbávání psychologie ženy jako autonomní bytosti a zkreslení a 

chybné výklady matriarchální symboliky androcentrickými způsoby nazírání. Müller a 

Müller připomínají, že ačkoli na první pohled Jungův koncept obsahuje ocenění ženství, 

resp. ženského a mužského principu, jež bylo v jeho době nezvyklé, popisy 

archetypových obratů a sil animy vykazují polarizaci ženství. Jung totiž popisuje ženy 

jako vůdkyně duše i svůdkyně, živící i požírající matky, anděly i démonky. Feminismus 

chápe tyto popisy jako obrazy patriarchálně zkonstruované ženskosti, jež jsou určeny 

jak znehodnocením a strachem, tak idealizací a obdivem k ženství (Müller, Müller, 

2006: 98-99). 
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Feministická kritika upozorňuje na svázanost jednotlivých archetypů s 

patriarchátem zejména u ženských literárních hrdinek. Typický je v tomto smyslu 

archetyp poslušné ženy, která může vystupovat v různých životních rolích (čistá panna, 

věrná manželka, obětavá matka) a jejíž typologie je dána poslušným přijetím mocenské 

struktury a jejím podřízením se vůči ní. Její podkategorii konformní ženy, která přijímá 

roli strážkyně patriarchálních hodnot, nazývá Knotková-Čapková „kolaborantkou 

patriarchátu“ (Knotková-Čapková, 2005: 145). Zatížen patriarchálními hodnotami je 

nepochybně též archetyp svůdnice, erotického symbolu (tanečnice), která muže vzrušuje 

a svádí, a tudíž je definována vztahem k muži, jenž po ní touží. „Pokud je snad ženina 

svůdnost pro muže destruktivní, je vinna ona. Pak je typologizována jako vamp, upír; 

v této podobě uhrančivého symbolu lůna, vaginy dentaty, přechází tanečnice do třetího 

archetypu – čarodějnice. Pro ni je charakteristická nezávislost na struktuře řádu, 

nekonformnost, ba rebelie.“ (Knotková-Čapková, 2005: 146) 

Předmětem ostré kritiky se stala zejména dichotomizace pravzoru mužství a 

ženství a univerzalizace mužského principu jako obecně lidského (což se týká například 

aplikace maskulinních vzorců na ženské sny a představy). Podle Pratt nelze považovat 

archetypy za fixní kategorie, neboť jsou kulturně a společensky podmíněné, tudíž 

nemohou být fixní ani v rámci jednoho konkrétního individua. Pratt tedy na jednu 

stranu s Jungem souzní v názoru, že archetypy je možné vnímat jako fluidní obrazy a že 

v každém jedinci je obsažen ženský a mužský prvek. Dokonce akceptovala i koncept 

androgynní bytosti, jejíž gender je transcendentální, což některé feministické autorky 

kritizovaly kvůli tomu, že z takového pojetí se vytrácí ženská zkušenost. Na druhou 

stranu Pratt nesouhlasí s nevyvážeností Jungova pojetí celostného muže a ženy: zatímco 

muže anima obohacuje, ženu animus znehodnocuje (Pratt, 1982). Nejradikálnější 

z odpůrkyň a odpůrců konceptu animus/anima Baumgardt pak požadovala úplné 

odstranění tohoto konceptu s odkazem na jeho společenské určení. 

 

6. Esencialismus versus konstruktivismus 

Zásadní otázkou v případě otcovství je, zda je otcovství specifickým fenoménem 

ve výchově dětí a jestli schopnosti a postoje otců jsou ze své podstaty odlišné od postojů 

a schopností matek. Přitakání této diferenci či naopak její popření ústí do dvojího 

pohledu na otcovství. Zatímco esencialistický přístup vyzdvihuje otcovu jedinečnost a 

podle Maříkové tak představuje „apologetiku“ otcovství, konstruktivistický přístup 

vnímá otcovství (a samozřejmě i mateřství) jako dynamický vztahový proces, v němž 
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otcové re-konstruují své otcovství během každodenních interakcí v sociálním prostředí 

(Maříková, 2009). 

Esencialistické pojetí zdůrazňuje biologické odlišnosti mezi muži a ženami, 

které se pak nutně projevují v jejich otcovském a mateřském chování. Otcovství a 

mateřství je tudíž vnímáno dichotomně a komplementárně, otcové a matky mají jasně 

rozděleny role, jejichž zaměnitelnost je nepřípustná. Oproti tomu konstruktivismus 

nepovažuje genderové diference za biologicky dané, nýbrž za sociálně konstruované, 

což „implikuje možnost změny, jejich zeslabování až úplnou eliminaci“ (Maříková, 

2009). 

Otcovská identita je nepochybně úzce spojena s identitou mužskou neboli 

s maskulinitou. To, jak společnost nahlíží na muže, může být zároveň vodítkem ke 

konceptu otcovství v dané společnosti. Zatímco veřejnost většinou chápe maskulinitu 

jako určitou esenci přítomnou v každém muži, tedy vrozený komplex vlastností 

vycházejícího z biologické konstituce, společenské vědy v současné době již téměř 

kompletně zdůrazňují sociální konstruovanost toho, co se běžně nazývá „mužstvím“. 

Z hlediska psychoanalýzy je důležitá zejména identita muže – v současné západní 

společnosti jsou muži nuceni neustále svoji identitu přehodnocovat a dokazovat svoje 

„mužství“ ostatním členům společnosti. Jelikož ovšem neexistuje jasné stanovisko, jak 

být „správným mužem“, sociologie hovoří o maskulinitách v množném čísle. Přesto 

v každé společnosti existuje představa o tom, jaké atributy k muži nepochybně patří. 

V euroatlantické civilizaci v této představě bohužel většinou chybí prvek pečovatelství a 

vztahovosti, což má za následek fakt, že mnoho mužů odmítá převzít funkci pečujícího 

otce, aby nebyli osočeni z nedostatečného „mužství“. 

V názoru, že ženství a mužství, a tedy i mateřství a otcovství, má esenciální 

charakter, jsou dnešní rodiče utvrzováni většinou populárně naučných publikací. Prekop 

tak na otázku, zda se rodiče mají vměšovat do sourozeneckých hádek, odpovídá: „Moje 

odpověď zní: Nejdříve by rodiče měli zavést pravidla pro fair-play hru. Tato funkce 

přísluší spíše otci, který se jako muž vyzná v pravidlech agresivních sportů.“ (Prekop, 

2011: 63) Bakalář jde pak mnohem dál a s pomocí Levinovy militantní antifeministické 

teorie tvrdí, že „zaměstnanost žen uvolnila tradiční dohled rodiny nad dívkami 

pracujícími ve městech. Vznikla móda mít příležitostný sex, který je ovšem v rozporu 

s genetickými příkazy u žen. Z tohoto rozporu vznikl hněv namířený na muže, kteří 

ovšem jednali podle svých vlastních genetických instrukcí“. (Bakalář, 2002: 156) 

Úspěch v mimorodinných aktivitách podle Bakaláře není v souladu s genetickou 
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výbavou žen, jejíž velmi významnou složkou je údajně tzv. hypergamie, tedy tendence 

žen vybírat si muže s vyšším statusem, než mají samy, aby je a jejich děti ochránil a 

zaopatřil. „Čím výše se žena vyšplhá v hierarchii, tím méně najde pro sebe přitažlivých 

mužů a tím méně bude muž ochoten vstoupit s ní do intimního svazku,“ varuje Bakalář 

(Bakalář, 2002: 156).
5
 

Kromě upozorňování na biologicko-esencialistický charakter mateřství a 

otcovství lze v současném veřejném a mediálním diskursu týkajícím se rodičovství 

nalézt také řadu vyjádření, podle nichž jsou otcové diskriminováni a zbavováni svých 

dřívějších práv. Souvisí to se společenskými změnami: muži už víceméně nejsou 

představenými svých rodin, o svém těhotenství a mateřství nebo naopak interrupci a ne-

mateřství se ženy rozhodují nezávisle, muž dnes v mnoha případech není živitelem 

rodiny a v případě rozchodu rodičů je více než pravděpodobné, že dítě bude soudem 

svěřeno matce. Obě linie přitom spolu souvisejí – ti a ty, kdo jsou přesvědčeni/y o tom, 

že hlavou rodiny má být muž, obvykle vnímají zmiňované sociální změny jako muže 

diskriminující a z „nepříjemných“ změn pak velmi často obviňují feminismus či 

genderová studia. 

Zakladatel Ligy otevřených mužů
6
 Šneberger tak například tvrdí: „Feministické 

teorie a naše genderová povrchní praxe veřejně i skrytě obviňují muže, že díky své moci 

mohou za problémy žen a rodin. Proč ne, ale zároveň nemůžete očekávat, že s pocitem 

této kolektivní viny se muži chytnou za nos a začnou aktivně podporovat například větší 

zastoupení žen v politice, veřejném životě nebo se stanou chlapeckými hrdiny a přerodí 

se ve skupinu přetatínkovaných tatínků. Proč podporovat něco, co ze mě dělá díky 

ocásku automaticky viníka, když chci být pro ženy partnerem.“ (Šneberger, 2007) Autor 

zde viditelně spojuje své biologické mužství s vlastní pozicí ve společnosti a zároveň 

kriticky reaguje na spojování své osoby s muži jako vládnoucí skupinou, zodpovědnou 

za útlak žen. 

                                                 
5
 Text celé Bakalářovy publikace věnované otcovství je silně protifeministicky zaměřený. Bakalář zde 

například píše, že feministky „žádají nemožné a volí k tomu cesty, které mohou způsobit, že ženy – 

feministky se stanou neatraktivní pro muže a přijdou tak o lásku a o děti.“ Feminismus se podle Bakaláře 

musí stát slepou uličkou, pro kterou bude zapomenut, a to proto, že podle autora „tak jako jiné nedávné 

ideologie ohrožuje existenci svobodné společnosti“. Levinovu knihu Feminismus a svoboda cituje 

Bakalář velmi obšírně proto, že podle jeho názoru představuje „velmi potřebnou protiváhu k nekritické 

feministické doktríně, která převládá v současných společenskovědních publikacích“ a jelikož 

„feministické návrhy na nápravu imaginárního útlaku žen vedou k systematickému omezování osobní 

svobody celé společnosti“. (Bakalář, 2002) 
6
 Liga otevřených mužů je nezisková organizace, která vznikla v roce 2006 a klade si za cíl zvyšovat 

kvalitu života současných českých mužů. 
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Mužství v psychologické rovině pak spojuje s tradicí, kterou vidí jako základní 

aspekt své mužské identity: „Český gender nám říká, že máme opustit své mužství. Ale 

my jsme syny, máme rádi své otce a jiné muže, kteří nám předali dědictví mužské 

identity a nevzdáme se ho díky jedné kampani. Neznám muže, který by chtěl mít 

nenaplněný život, a otrocké upozorňování na to, že tradice nejsou dobré je jen 

dětinským odmítnutím tradice, která má pro nás váhu, smysl, osobní zprávu, zkušenost.“ 

(Šneberger, 2007)
7
 Identita muže, jež je vnímána jako esenciální hodnota, je zde 

spojena s tradičními hodnotami patriarchální společnosti, tedy záležitostí veskrze 

konstruovanou. Toto propojení, byť mnoha autory záměrně či nezáměrně 

nereflektované, je typické jak pro soudobý diskurs o otcovství, tak pro jeho obraz 

v literatuře, Kunderovo dílo nevyjímaje. 

Tato práce si klade za cíl popsat uvedená témata a rozpory týkající se otcovství 

v Kunderových románech. Pokud jsou do určitého textu vloženy symboly – a se 

symboly pracuje Kundera často − podle Eca neexistuje způsob, jak zjistit, která 

interpretace je „dobrá“, ale „stále je na základě kontextu možné rozhodnout, která 

interpretace je výsledkem nikoli snahy pochopit daný text, ale spíše výsledkem 

halucinační reakce adresáta“ (Eco, 2004). Spíše než o interpretaci jde ale v tomto 

případě o pokus o nový pohled na Kunderovy romány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Citováno včetně gramatických chyb. 
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III. Analýza motivu otcovství v románech Milana Kundery 

 

1. Je iniciace nezbytnou součástí otcovství? 

 

„Pozítří si sedne na hnědého koně. Bude mít 

přes tvář pentle. Budou ho nazývat králem. 

Pojď, synáčku. Usínám. Budou tě nazývat 

mým jménem. Budu spát. Chci tě vidět ve 

snu na koni.“ (Kundera, 1967: 155) 

 

1.1 Jízda králů jako iniciační rituál 

 Ve svém prvním románu Žert tematizuje Kundera vztah otce a syna mimo jiné i 

prostřednictvím lidové slavnosti, tak zvané Jízdy králů, kterou nahlíží jako jeden 

z iniciačních rituálů. Ačkoli původ Jízdy králů je nejasný a favorizované teorie odkazují 

buď ke královským ceremoniím, nebo velikonočním procesím, veřejnost spojuje tuto 

slavnost nejčastěji s pověstí o útěku uherského krále Matyáše po prohrané bitvě u 

Uherského Hradiště (Jilík, 2007: 66). 

Jízdu králů přitom původně podle tradice směli pořádat jenom chlapci, odvedení 

právě toho roku na vojnu (Jilík, 2007: 12). Tradice této slavnosti tedy byla spojena 

s odvodem, jedním z hlavních přetrvávajících iniciačních rituálů. Frolec (Frolec, 1990) 

navíc spojuje původ tohoto obyčeje s iniciačním obřadem mladých mužů, který je stále 

k vidění na folklórních slavnostech v Kyrgyzstánu, kde mladí muži soupeří ve střelbě či 

zápase v koňských sedlech (pojem zápas podle Frolce vznikl od „držení se za pasy“ a 

tento obyčej byl na Slovácku velmi oblíben). Historický podtext slavnosti má podle něj 

původ spíše ve vlasteneckých snahách moravské inteligence poukázat na dějiny 

Českých zemí. 

Oblíbená legenda o Matyáši Korvínovi, poraženém v roce 1469 během válek 

s Jiřím z Poděbrad praví, že Matyáš se převlékl za ženu, ozdobil se pentlemi, do úst si 

vložil růži, aby se hlasem neprozradil, a jelikož utíkal z boje bez prostředků, musel buď 

sám, nebo prostřednictvím své družiny žádat vesničany o jídlo, než se dostal na svůj 

trenčínský hrad.
8
 Podobně popisuje Jízdu králů Kundera, byť si je jeho Jaroslav vědom, 

                                                 
8
 Podobný příběh existuje ve světové literatuře v mnoha variantách. Příkladem může být Twainovo 

Dobrodružství Huckleberryho Finna, v němž se hlavní hrdina rovněž převléká do dívčích šatů a shání si 

ve vesnici jídlo, je však prozrazen chováním, které je považováno za chlapecké. „Napodobujete děvče 
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že zvyk Jízdy králů je mnohem starší, než Matyášův příběh. Jednou z verzí, nad nimiž 

Jaroslav přemítá, je proto i možnost, že je tento obyčej „památkou na obřady, při nichž 

byli chlapci přijímáni za muže“. (Kundera, 1967: 259) Podle Jaroslava připadá lidem 

Jízda králů tak krásná možná právě proto, že obsah jejího sdělení je dávno ztracen. 

Kunderovo přirovnání k hieroglyfům, které více obdivují ti, kdo je neumějí číst, 

můžeme použít i na starodávné iniciační rituály, jež často vzývají jako možnost řešení 

současných neutěšených mezigeneračních vztahů lidé, kteří o skutečné podstatě iniciace 

a jejích podobách nemají dostatek informací. Hodnotu tak často vidí v mystice, které 

přikládají význam, jejž neobsahuje. 

Kimmel podobné iniciativy, které vyzývají muže k získání pozitivního 

sebehodnocení prostřednictvím mytopoetiky, hodnotí jako reakci na feministickou 

definici mužnosti jako touhy po moci a nadvládě. Muži, kteří jsou jako skupina 

nepochybně mocní, se jako jednotlivci cítí bezmocní, což je důvod, proč mytopoetické 

hnutí našlo odezvu u tolika mužů. „Mytopoetika nám vraví: Choďte do hôr, zúčastnite 

sa na rituálech, ktoré oživujú stratených otcov, ovešajte sa zvieracimi totemami, 

používajte predmety, aké používali pôvodní obyvatelia Ameriky – a aj vy sa môžete stať 

mocnými. Nemáte moc. Poďte s nami a my vám ju dame.“ (Kimmel, 1999) 

Známý příklad řidiče, jímž mytopoetika vysvětluje, že i ten, kdo je z pohledu 

ostatních mocný, se může subjektivně cítit bezmocným (řidič v uniformě, jenž sedí za 

volantem a ví, kam jede, se nechápe jako mocný, neboť pouze plní příkazy), Kimmel 

posouvá do jiného kontextu a ptá se: jakého rodu je osoba, která řidiči příkazy dává? 

Jinými slovy: pocit vlastní bezmoci se týká postavení muže mezi muži, nikoli ve 

společnosti jako celku. A jelikož jako jednotlivci se muži cítí bezmocní, ale jako součást 

skupiny jsou mocnými, jedinou moc, kterou mají, tedy tu kolektivní, obracejí proti těm, 

kdo ji nemají - proti ženám. 

 Vedlejší postava příběhu, spolužák Ludvíka Jahna z gymnázia Jaroslav, přijímá 

volbu svého syna králem jako poctu sobě samému. Sám se stal králem před dvaceti lety. 

„Vidím jakési znamení v tom, že letos zvolili králem tebe. Jsem pyšný jako před dvaceti 

léty. Pyšnější. Protože chtějí v tobě uctít mne. A já si té pocty vážím, proč bych to 

                                                                                                                                               
uboze, no ale mužského byste snad ošidil. Jenom propána, dítě, když chcete navléci nit, nedržte ji strnule 

a nesnažte se narazit na ni jehlu, držte jehlu a strkejte nit do ní, tak to dělají skoro všechny ženy, jenom 

muž to dělá obráceně. A když něčím házíte po kryse nebo po čemkoliv, vytáhněte se na špičky a zvedněte 

ruku nad hlavu, co nejnešikovněji umíte, a musíte se s tou krysou chybit aspoň o dva metry. Házejte, jako 

byste měl strnulou paži a jako byste měl obrtlík jenom v rameni. Tak házejí děvčata. A ne jak jste házel 

před chvilkou, od zápěstí a od lokte, s rozmáchnutou paží. To dělají kluci. A především si pamatujte: Když 

děvče chce něco zachytit v klíně, rozevírá rychle kolena a nesráží je, jak jste to udělal před chvílí, když 

jste chytal ten kus olova.“ (Twain, 1990) 
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zapíral. Chci ti odevzdat své království. A chci, abys je ode mne přijal.“ (Kundera, 

1967: 126). V tomto případě tak lze Vladimírovo zvolení králem a Jaroslavem 

plánované „odevzdání království“ vnímat jako iniciační akt a zároveň jako akt 

patrilineární posloupnosti. 

Iniciací se obecně rozumí souhrn rituálů a ústních naučení, po kterých následuje 

zásadní změna náboženského a sociálního statusu osoby, jež iniciaci podstupuje (Eliade, 

2004: 4). Iniciace je tedy podle Eliadeho ontologickou změnou existenciálního režimu, 

neboť na konci zkoušky (či zkoušek) se neofyt
9
 těší jinému způsobu existence, než jaký 

měl před iniciací: stal se někým jiným. 

Většina iniciačních zkoušek přitom zahrnuje symbolickou smrt, po níž následuje 

vzkříšení či nové narození. „Neofyt se navrací žít život nového člověka, jenž si 

přivlastnil nový způsob bytí. Iniciační smrt tedy znamená zároveň konec dětství, 

nevědomosti a profánního stavu.“ (Eliade, 2004: 7). Iniciační smrt, jež je nezbytná 

k zahájení vyššího způsobu bytí, je často symbolizována temnotou. V případě Vladimíra 

symbolizují tuto temnotu pentle, které mu zakrývají obličej. Jízda králů je přitom 

v Jaroslavově podání prostředkem uznání otce právě zvoleného krále. „I můj otec byl 

pyšný, věděl, že mne zvolili králem na jeho počest. Byl vesnický učitel, vlastenec, všichni 

ho měli rádi.“ (Kundera, 1967: 126). Zatímco Jaroslavův otec se tomuto uznání okolí 

těšil, on sám po něm zatím jen bezvýsledně touží. 

Právě iniciace, respektive její vymizení ze současné společenské praxe, je podle 

některých autorů příčinou krize otcovství, jejíž příznaky na konkrétním příkladu otce 

Jaroslava a syna Vladimíra popisuje i Kundera. „Naši chlapci stále pociťují potřebu 

zasvěcení do toho, co znamená být mužem, avšak starci již funkci zasvěcovatelů obvykle 

neplní,“ tvrdí Bly (Bly, 2005: 27). „Pokud jde o muže, velká část z nich buď nebyla do 

dospělosti uvedena nijak, nebo zažila pseudoiniciaci, která byla pro navození 

potřebného uvedení do dospělosti nedostatečná,“ dodávají Moore a Gillette (Moore, 

Gillette, 2001: 10). Muže podle nich mohou zasvětit jedině muži, což ovšem komplikuje 

současná krize vztahu mezi otcem a synem. 

Co ale ve skutečnosti Blyovo tvrzení, že muže mohou zasvětit jen muži, 

znamená? Bly v tomto okamžiku v podstatě implikuje neschopnost žen vychovat dítě 

mužského pohlaví, tedy alespoň vychovat je v intencích jeho představy „mužnosti“. 

                                                 
9
 Neofyt je sice podle Velkého slovníku naučného (Praha, 1999: 986) označení pro neokřesťana, který 

přestoupil na křesťanskou víru z jiného náboženství v období raného křesťanství, Eliade však toto 

označení používá pro všechny absolventy iniciace. Generické maskulinum v tomto případě odpovídá – 

v drtivé většině případů se Eliade věnuje iniciacím chlapců. 
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Pokud je jedině otcovství schopné předat potomkům mužského pohlaví „mužství“, 

znamená to, že v Blyově pojetí je otcovství a mateřství vnímáno jednak esenciálně, ale 

především zcela dichotomně. Otec a matka jsou v takovém konceptu osoby odlišných 

schopností a vlastností, které díky tomu předávají svým dětem při výchově odlišné 

hodnoty. A jelikož Bly zdůrazňuje, že děti mužského pohlaví jsou schopni zasvětit 

pouze muži, stejně jako děti ženského pohlaví mohou zasvětit jedině ženy, vytváří se 

zde dojem esenciálního „mužství“ a „ženství“, tedy něčeho, co je v každém muži a 

v každé ženě přítomno již od narození. 

Jestliže Bly tvrdí, že zasvěcení chlapců muži komplikuje současná krize vztahů 

mezi otci a syny, velmi pravděpodobně je to přesně naopak: přístup, který Bly navrhuje, 

způsobil krizi vztahů otců a synů. Příčinu této krize vystihla Badinter: „Důležitější než 

otcovo mužství je důvěrnost a vřelost vztahu otce a syna. Jinak řečeno, jsou to právě 

,ženské´ vlastnosti, které u syna vzbudí chuť zvolit si otce za vzor.“ (Badinter, 2005: 

169) Blyův esencialistický přístup klade důraz na unikátní význam otce v životě dítěte a 

otcovství ve společnosti. Oproti tomu konstruktivistický přístup nevnímá otcovství a 

mateřství jako fixní role, nýbrž jako neustále se vyvíjející procesy, v nichž si otcové a 

matky během každodenní péče neustále obnovují a rekonstruují vlastní otcovskou a 

mateřskou identitu. Uvedený rozdíl v sobě skrývá v Blyově případě statiku a danost, 

v případě konstruktivismu možnost změny, která je evidentně nutná. 

Zoja klade krizi otcovství do souvislosti s historickým vývojem a sociálními 

změnami ve 20. století. Zatímco v předmoderních kulturách dala podle něj matka 

v primární fázi dětského vývoje dítěti fyzický život a pečovala o ně v prvních letech 

života, sekundární fáze znamenala druhé zrození a byla doménou otce, alespoň co se 

dětí mužského pohlaví týče. Sociální změny ve 20. století toto dvojí rozdělení 

překonaly, rodičovské role i možnosti synů a dcer se vyrovnaly. Snaha zrušit privilegia 

otců a synů však podle Zoji snížila význam sekundární fáze a zaměřila se na tu 

primární. „Mladíci přišli o svůj primát, ale socializaci a iniciaci dívek se stejně 

nezačala věnovat pozornost. Otcové a jejich zástupci, kněží, duchovní otcové přišli o 

svůj monopol na socializaci a iniciaci, a místo aby se tyto úkoly začaly svěřovat i 

matkám, byly postupně odstraněny.“ (Zoja, 2005: 220) 

Zoja tvrdí, že vztah matky a novorozence se v průběhu evoluce stále upevňoval, 

přičemž byl muž odsunut stranou. Počátek monogamní rodiny a kontinuita otcovského 

úsilí tak podle něj v jistém smyslu byly odpovědí na toto vyloučení muže, a to odpovědí 

tak úspěšnou a vítěznou, že se civilizace a patriarchát staly postupně téměř synonymy. 
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Protože ale na rozdíl od zvířat lidské mládě je na péči závislé mnohem déle, je podle 

Zoji možné, že dospělí muži vynalezli iniciaci a určili ji pro mladé muže, protože cítili 

potřebu zbavit se prostřednictvím rituálního aktu této závislosti na ženě. Zde se ovšem 

nabízí otázka, zda je tedy iniciace rituálem potřebným pro lidská mláďata mužského (a 

možná i ženského) pohlaví, či zda má spíše sloužit zájmům dospělých lidí mužského 

pohlaví, kterým těsné pouto matky a dítěte nebylo vhod. 

Iniciaci vidí Zoja jako potřebnou mimo jiné proto, že když syn skutečně 

nedospěje (což v jeho výkladu znamená, že se nestane „dostatečným“ mužem tak, jak si 

jej jiní muži, zejména vlastní otec, představují), začne jím otec pohrdat, byť je toto 

pohrdání podle Zoji nepřímé a nevědomé. Nedostatek otcovského ocenění je podle něj 

přímým důsledkem nepřítomnosti iniciace. Současný rozklad otcovství, který vidí jako 

jednoznačný a nepopiratelný, probíhá v Zojově podání ve dvou rovinách: na materiální 

úrovni jde o fyzickou nepřítomnost otců v rodinách, v symbolické rovině se jedná o 

rituální roli (vyzdvižení, požehnání a iniciaci dítěte), které se otcové zbavili. Materiální 

úlohu podle Zoji mohou matky převzít, tu symbolickou nikoli. „Více než fyzického otce 

dnes postrádáme otce duchovního, kterého nemůže ztělesňovat matka ani synové. 

Otcovský ústup je důsledkem zániku mýtů a rituálů, nemá co do činění s patriarchátem 

nebo matriarchátem, ale v první řadě s modernizací. Fyzická nepřítomnost otce souvisí 

do značné míry s rozpadem párového svazku, tedy se svobodou, která patří k moderní 

společnosti. A vývoj společnosti je nevratný.“ (Zoja, 2005: 257). 

Zojovo tvrzení, že otcovský ústup, respektive zánik rituálů, jejž pokládá za jeho 

příčinu, nemá co do činění s patriarchátem nebo matriarchátem, si zasluhuje pozornost. 

Autor zde v podstatě tvrdí, že je jedno, v jakém společenském a genderovém řádu se 

západní společnost posledních více než dvě stě let nachází, protože příčinou problému 

je fakt, že muži přestali pracovat doma a začali tak na dny, týdny, měsíce či roky 

opouštět své rodiny. K tomu ale nedošlo náhodou či mimochodem. Jednalo se o vědomé 

rozhodnutí těch, kteří rozhodovali, tedy mužů – vědomé nevpuštění žen do veřejné sféry 

zahrnující zaměstnání a jejich uzavření ve sféře soukromé. To, že muži začali odcházet 

za prací, bylo důsledkem patriarchálního dělení sfér působnosti. Osvícenství určilo 

rodinu jako prostor mimo výdělečnou sféru a odůvodnilo dělbu práce tím, že žena je 

„od přírody“ pasivní a emocionální, zatímco muž je aktivní a racionální. Přestože si 

muži byli vědomi toho, že pro ženy je toto dělení nevýhodné, udělali vše pro to, aby je 

udrželi (například jim dlouho odmítali přístup ke vzdělání). Modernizace tedy 
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nepochybně zasáhla do života rodin velmi citelným způsobem, patriarchát se však na 

změnách v rodinných rolích podepsal minimálně stejnou měrou. 

Na propojenost iniciace a patriarchátu upozornila Badinter, když reagovala na 

Blye, Raphäela, Moorea a Gillettea, kteří hlásají nutnost vytvořit nové iniciační rituály. 

„Jak ale nemít obavu, že se pod maskou nového nebudou skrývat staré recepty 

patriarchátu, jehož jsme se tak svízelně zbavovali? Ti, kdož si stýskají po rituálech, 

nesmějí zapomínat, že vždy implikovaly radikální opozici vůči ženám podporovanou 

pocity nadřazenosti a pohrdání, které jen těžko vyhasínají. My ale takový vztah mezi 

muži a ženami už nechceme. A starého muže, který nám skomírá před očima, oplakávat 

nebudeme.“ (Badinter, 2005: 95) 

Ačkoli Bly, Zoja a další autoři tvrdí, že iniciace je důležitá především pro 

samotné chlapce, které přemění tak, aby se později chovali jako „skuteční“ muži, 

potažmo otcové, Kunderova epizoda týkající se Jízdy králů ukazuje, že iniciační rituál 

je mnohdy důležitější pro osoby otců. Když se Vladimír vzpírá „dělat krále, když je to 

nařízeno shora“, neboť volba na něj padla z popudu obvodního národního výboru, 

Jaroslav napne všechny síly, aby syna k účasti na jízdě přesvědčil. „Snad mne pochopil. 

Slíbil mi, že volbu krále přijme. Že pojede.“ (Kundera, 1967: 126). Zároveň si 

uvědomuje, že „ten jediný člověk, na kterého myslím, který je mou jedinou nadějí po 

všech porážkách“ se podvolil jeho nátlaku, o souznění otce a syna zde tedy nemůže být 

řeč: „Je hodný. Byl ke mně vždycky hodný. Ale vím já, co je vlastně v té jeho palici?“ 

(Kundera, 1967: 132). Zájmy otce jsou „po všech porážkách“ nadřazeny zájmům syna, 

který je pod záminkou iniciace využit ke zvýšení otcovy prestiže. Pokud Zoja tvrdí, že 

otec začne synem pohrdat, když skutečně nedospěje (tedy jestliže neuspěje v iniciaci), 

nemusí jít vůbec o synovo zasvěcení, nýbrž o otcovu potupu. 

Patriarchální moc personifikovaná patrilineární iniciací se zde propojuje s mocí 

politickou. Zatímco Vladimír netouží po iniciaci, neboť v ní nevidí žádný smysl, a 

k iniciačnímu aktu nadiktovanému politickou mocí má přímo odpor, Jaroslav zaslepený 

utopickými vizemi v obou liniích – rodinné i společenské – nevidí či odmítá vidět, že 

oba rituály (patriarchální i socialistický) jsou už jen zcela vyprázdněné formy bez 

obsahu. Přesto se Jaroslav svých iluzí odmítá vzdát a jakýkoli útok na ně tvrdě odráží, 

čímž se stává postavou současně tragickou (neboť nevyhnutně končí v těžké deziluzi) i 

nebezpečnou (protože svým tvrdohlavým dogmatismem ohrožuje druhé). 
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1.2 Bázeň hraničící s hrůzou 

Zasvěcení podle Blye provázejí dvě události: jednak rozhodné odpoutání se od 

rodičů (především od matky) a pak zranění, které chlapcům způsobí starší muži. Podle 

Blye klasický model zasvěcení obsahuje pět fází: vytvoření pouta s matkou a následné 

odpoutání se od ní, vytvoření pouta s otcem a pozdější rozžehnání se s ním, objevení 

mužské matky neboli duchovního učitele, lekce u tohoto duchovního vůdce a 

manželství se svatou ženou neboli královnou. Neznalost zasvěcení a to, že mu 

nepřikládáme náležitou důležitost, pak vidí jako důvod, proč je v současné společnosti 

více chlapců, než mužů (Bly, 2005: 97). 

Tento koncept pracuje výhradně s esencialisticky pojatými kategoriemi muže a 

ženy. Bly nesouhlasí s návrhy, aby se jednoduše přestalo rozlišovat, co je mužské a 

ženské. Cituje přitom výzkum, podle nějž genetický rozdíl v DNA mužů a žen činí 

pouze něco přes tři procenta a dodává: „Mám za to, že na sklonku dvacátého století je 

důležité, abychom zvýraznili ta tři procenta, jež muže činí mužem, aniž bychom pustili 

ze zřetele zbývajících sedmadevadesát procent, která muži i ženy mají společná.“ (Bly, 

2005: 247). 

V případě péče o děti (a přirozeně nejen tam) se však takový přístup jeví jako 

jednoznačně chybný. Především je třeba uvědomit si, že kategorie „muž“ a „žena“ 

nejsou a nikdy nebudou natolik homogenní, aby ona tři procenta, o nichž Bly hovoří, 

představovala u každého jedince totéž. Na absurditu používání pojmu „žena“ ve smyslu 

stejnorodé kategorie (a platí to samozřejmě analogicky i pro kategorii „muž“) poukázala 

například Spivak, která zdůraznila vnitřní pluralitu identit uvnitř těchto kategorií, ať už 

tato pluralita vychází z věku, sociálního postavení, vzdělání, profese, rodinných vazeb 

či sexuální orientace. Hranice mezi jednotlivými genderovými kategoriemi jsou podle 

Spivak navíc jednoznačně fluidní. (Spivak, 1993). 

Nejrazantnější kritičkou homogenizace termínu „žena“ byla ovšem Butler, která 

nesouhlasila s tím, že „žena“ a další univerzálně platné koncepty umožňují feminismu 

analyzovat znevýhodnění a útlak žen. V konstruktivistickém diskursu nejsou binární 

kategorie „muž“/„žena“ chápány jako reprezentace na člověku nezávislé, nýbrž jako 

produkt existujících diskursů a kulturních praktik. Spíše než stvrdit platnost těchto 

kategorií je pro odstraňování nerovností mezi ženami a muži nutné tyto kategorie 

rozvolnit, dekonstruovat, a tím destabilizovat nerovnosti, jež jsou na nich založeny. 

(Zábrodská, 2009: 12) 
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Butler kritizovala dosud nejrozšířenější definici genderu, která vychází 

z rozlišení mezi pohlavím jako souborem fyziologických, hormonálních a anatomických 

odlišností mezi ženami a muži a genderem jako socio-kulturně osvojenými atributy 

přisuzovanými jednomu nebo druhému pohlaví. Právě tuto binaritu Butler odmítala, 

neboť kategorie „žena“, na níž dlouho byla založena feministická teorie i politika, podle 

ní není přirozenou, neutrální reprezentací jakési esence ženskosti, ale produktem a 

součástí existujících společenských praktik a mocenských vztahů, tedy i těch, které se 

feminismus snaží narušit. Tudíž tato kategorie jako historická konstrukce propojená se 

vznikem a reprodukcí genderové nerovnosti a povinné heterosexuality prostě nemůže 

být základem feministické politiky. Podle Butler představa „přirozeného pohlaví“ slouží 

jako limit možností změn genderu, protože jak pohlaví, tak gender jsou formulovány 

jako binární vztah ženského a mužského, což implicitně uchovává představu, že binarita 

pohlaví se nějakým způsobem uchovává i v binaritě genderu. (Butler, 1999: 24) 

Mylné je ale trvání na rozdílnosti žen a mužů v přístupu k potomkům i z čistě 

praktických důvodů – jelikož lidské dítě je mnohem zranitelnější než mláďata jiných 

živočichů. „Dělalo se mnoho pokusů s otci či se studenty medicíny první den jejich stáže 

na novorozeneckém oddělení a vždy se shodně prokázalo, že muži jsou vůči malému 

dítěti vybaveni týmiž mechanismy jako ženy. Staví se k dítěti stejným způsobem, dotýkají 

se ho stejným postupem, dívají se na ně ze stejné vzdálenosti, mluví na ně vyšší hlasem 

atd.“ (Matějček, 2003: 13). Podle Matějčka jsou muži stejně jako ženy představiteli 

lidského rodu, kterému „moudrá Matka Příroda uložila, aby chránil své ohrožené 

potomstvo. Příroda si nemohla dovolit luxus pouhé mateřské lásky – ochranu lidskému 

potomstvu zajistila instinktivní výbavou obou pohlaví, žen i mužů“ (Matějček, 2003: 13). 

Matějček dodává, že tento poznatek má nepochybně vliv i na společenskou 

praxi. „Už i naše soudy např. častěji docházejí při rozvodových konfliktech k poznání, 

že příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená mateřskou kvalifikaci a že 

příslušnost k mužskému pohlaví neznamená mateřskou diskvalifikaci.“ (Matějček, 2003: 

13). V reakci na Blyova tvrzení, podle nichž jedině muž může zasvětit chlapce, můžeme 

analogicky vyvodit, že příslušnost k mužskému pohlaví automaticky neznamená 

schopnost zasvěcení (pokud bychom přistoupili na jeho nutnost). 

Matějček v této souvislosti cituje anglického dětského psychiatra Johna 

Bowlbyho, který ve svých výzkumech zjistil, že citový vztah dítěte k „jeho“ lidem se 

zakládá nikoliv na tom, že tito lidé mu působí nějakou příjemnost, nýbrž na tom, že mu 

zajišťují pocit bezpečí a jistoty. Matějček zde hovoří o mateřském chování nezávislém 
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na pohlaví pečující osoby. (Matějček, 2003: 14). Podobný koncept popsala ve své práci 

také Ruddick, podle níž je matka osoba, která signifikantní část svého pracovního života 

věnuje péči o děti a přebírá zodpovědnost za jejich život, přičemž takovou osobu může 

být i muž. Biologie totiž podle Ruddick není předpokladem, aby bylo jedno pohlaví ve 

výchově dětí nadřazeno druhému. Podle Ruddick se všechny matky mohou považovat 

za „adoptivní“, protože adoptovat v jejím pojetí znamená převzít povinnost určité dítě 

ochraňovat, živit a vychovávat. Porod ani přítomnost bezbranného novorozence 

nevyhnutelnou péči negarantují. (Ruddick, 1989) 

Bly založil úspěch svých myšlenek na opětovném požadavku odluky matky a 

syna a role mentora. Součástí tradičního způsobu výchovy synů, který přetrvával po 

tisíce let a k němuž bychom se podle Blye měli vrátit, bylo, že synové žili se svými otci 

v „až vražedně úzké“ blízkosti. „Ze všech citových pout narušila průmyslová revoluce 

nejvíce právě pouto mezi otcem a synem.“ (Bly, 2005: 31) Bly odkazuje na knihu 

německého psychologa Alexandera Mitscherlicha Společnost bez otce, v níž autor tvrdí, 

že když syn nevidí, co dělá jeho otec každý den a během všech ročních období, v jeho 

psychice se objeví mezera. „Tuto mezeru pak zaplní démoni, kteří synovi napovídají, že 

otcova práce i otec sám znamenají zlo.“ (Bly, 2005: 33) 

Podle Badinter si však Bly nevšiml, že dnešní maskulinita je odlišná od té 

minulé, neboť je mnohotvárná, subtilní a neodlučitelně spjatá s ženstvím. „Maskulinita 

zítřka nebude výsledkem brutálního vytržení z ženského světa prostřednictvím cizích 

osob, ale spíš následkem zapojení či zasahování – které nemá obdoby – otce od samého 

narození.“ (Badinter, 2005: 95) Badinter tvrdí, že tam, kde se muž střídá v péči o dítě se 

ženou, nejsou rituály směřující k jeho odloučení od matky a k přechodu do světa mužů 

jednoduše potřeba. „Od smutků a bolestí maskulinizace ho výhodně uchrání úzké vztahy 

s otcem už od narození.“ (Badinter, 2005: 170) 

Badinter zde narazila na zásadní problém, který z knih, jako je Železný Jan, 

Soumrak otců či Král, válečník, kouzelník, milovník aneb O mužské psychice nebývá 

úplně patrný. Hovoří se zde totiž o rituálech odloučení a rituálních zraněních, která vždy 

vedou k něčemu pozitivnímu, navíc jsou zde často zamlčovány detaily, které ve 

výsledném obrazu pregnantně Badinter shrnula jako „brutální vytržení z ženského 

světa“. Ani jeden z výše jmenovaných autorů se totiž nezabývá dopady iniciačních 

rituálů na psychiku chlapců, jimž mnohdy v době iniciace bývá jen okolo osmi či deseti 

let. 
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V patriarchálním systému měli lidé na přetvoření chlapce v muže více 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.“ 

(Badinter, 2005: 71) Tyto obtíže mají podle Badinter tři společné rysy: prvním je 

představa kritického prahu, který má být překročen. Chlapcovým úkolem je vymanit se 

v období předpuberty ze svého nevyhraněného dětství. Stát se dospělým mužem je 

z pohledu většiny společností problematické, mnohem problematičtější, než je pro 

dívku stát se ženou. Možná proto jsou dívčí iniciace jednak méně časté a především 

méně brutální. 

Například v Ohňové zemi jsou dívky iniciovány spolu s chlapci, každému 

pohlaví jsou ale přiděleni vlastní učitelé, muži a ženy, kteří jim zvlášť vyloží nauku 

(Eliade, 2004: 53). Obecně se ale podle Eliadeho dá říci, že dívčí iniciace jsou méně 

rozšířené než chlapecké a tyto rituály jsou mnohem méně propracované. Navíc jsou 

individuální, jelikož ženská iniciace začíná obvykle první menstruací. Zatímco iniciace 

dívek jsou tedy ovládány mystériem, které je pro ně přirozené, tedy jde vlastně „pouze“ 

o uvědomění si vlastní přirozené přeměny, u chlapců je důraz kladen na zasvěcení, na 

odhalení principů fungování dané společnosti, na uvedení mezi ty, kteří vědí. Muž musí 

být vytvořen. Opět se zde ukazuje odlišná koncepce kategorie „muže“ a „ženy“: 

zatímco muž je v tomto pojetí bytostí sociální, žena je bytostí biologickou. Fromm 

analogicky uvádí: „Matka je domov, z něhož jsme vyšli, je příroda, půda, moře, otec 

takový přirozený domov nepředstavuje. (…) Zatímco otec nepředstavuje svět přírody, 

představuje druhý pól lidské existence: svět myšlení, svět lidských výrobků, zákona a 

pořádku, kázně, cestování a dobrodružství. Je to otec, kdo dítě učí, kdo mu ukazuje 

cestu do světa.“ (Fromm, 2006: 46) 

Na souvislost tohoto konceptu s diskriminací žen upozornila již v 70. letech 

Ortner, podle níž kulturně všeobecná druhořadost ženy vyplynula právě z jejího 

spojování s přírodou, která je vzhledem ke kultuře považována za podřadnou, zatímco 

muž je symbolem kultury a civilizace, jež přírodu ovládají. „Jelikož smyslem kultury je 

vždy pojmout a transcendovat přírodu, pak by pro ni bylo ,přirozené´, aby si ženy 

podřizovala, nebo je dokonce utlačovala, jestliže je chápe jako součást přírody.“ 

(Ortner, 1998: 98) Podle Ortner ke spojování ženy s přírodou vedou tři důvody: jednak 

se to děje z důvodů fyziologických (jelikož tělo ženy je více zaměstnáno funkcemi 

spojenými s reprodukcí), dále z důvodů ženských sociálních rolí (žena děti nejen krmí, 

ale je rovněž první osobou, který zprostředkovává jejich ranou socializaci) a za třetí 
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z důvodů psychologických (pankulturně se má za to, že femininní osobnost má sklon 

zabývat se spíše konkrétními pocity, věcmi a lidmi, než abstraktními jevy, tíhne 

k personalismu a partikularismu). 

Pozoruhodné jsou zejména konsekvence druhé skupiny důvodů: žena je osobou, 

která přetváří novorozence z pouhého biologického organismu na kulturní lidskou 

bytost tím, že jej učí, jak se chovat, aby se stal plnoprávným členem kultury, tudíž 

bychom mohli považovat ženu za reprezentantku kultury. Ovšem téměř v každé 

společnosti existuje okamžik, kdy je socializace chlapců předána do rukou mužů (a 

pokud není, vyvolává to volání po tomto předání, jehož příkladem mohou být Blyovy 

knihy). Chlapci tedy ani po úsilí ženy nejsou považováni za skutečně socializované, 

protože jejich „vstup do sféry plně lidského (sociálního, kulturního) statusu mohou 

zprostředkovat jen muži“ (Ortner, 1998: 102). Tedy: ženská fyziologie, povinnost 

ujmout se socializace dětí, „psychika ženy“ údajně uzpůsobená k mateřským funkcím – 

to vše vede patriarchální společnost k domněnce, že žena je bezprostředněji a hlouběji 

zakořeněna v přírodě. Její začlenění do kultury však nelze zcela popřít, proto zaujímá 

intermediární pozici mezi kulturou a přírodou a toto postavení podle Ortner vysvětluje 

její nižší status i silnější omezení jejích aktivit. 

Jestliže iniciace představuje pro chlapce uvedení do „světa ducha a kultury“ 

(Eliade, 2004: 82), jeví se propojení iniciačních rituálů s patriarchálním genderovým 

řádem opět v jasnějších konturách. Dívky přebírají způsob existence ženy ve 

společnosti, chlapci se učí, jak tuto společnost vést. Nadřazenost mužského pohlaví se 

odráží také v mýtu o počátku iniciací
10

 a přístupu chlapců k ženám včetně vlastních 

matek, k němuž se uchylují po prodělané iniciaci či v jejím průběhu. „A tak například u 

Hotentotů ten, kdo podstupuje iniciaci, může nadávat a dokonce špatně zacházet se svou 

matkou, což je jasné znamení toho, že se vymanil z její ochrany. Na jistých územích 

v Papui šlape novic po těle své matky, přičemž dává pozor, aby přesně položil nohu na 

její břicho, a tím potvrzuje, že je od ní definitivně oddělen.“ (Eliade, 2004: 57) 

Druhým společným rysem cest k mužnosti je podle Badinter nutnost 

podstupovat zkoušky – mužství se získává na konci zápasu, často se sebou samým. 

Třetím společným rysem je nulová nebo nevýrazná role biologických otců. Chlapce 

                                                 
10

 Jeden z hlavních mýtů o počátku iniciací uvádí Eliade: „Za vlády Kra, což byla žena, která zároveň 

představovala měsíc a byla mocnou čarodějkou - začaly ženy nahánět hrůzu mužům, protože měly moc 

proměňovat se v ,duchy´, což znamená, že uměly vyrábět a používat masky. Ale manžel Kra, Kran, muž, 

který představoval slunce, objevil jednoho dne tajemství žen a zpravil o něm muže. Ti se rozzuřili a 

zmasakrovali všechny ženy kromě mladých dívek a poté ustanovili tajné obřady s maskami a 

dramatickými rituály, aby zase oni mohli nahánět hrůzu ženám.“ (Eliade, 2004: 55) 
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většinou zasvěcuje mentor nebo skupina dospělých, takže do světa dospělých je uvádí 

někdo jiný než vlastní zploditel. „Otec jako by se bál přivodit synovi utrpení nebo mu 

poskytnout radost.“ (Badinter, 2005: 72) Z popsaných traumatizujících iniciačních 

obřadů Badinter vyvozuje, že maskulinity lze dosáhnout jen oklikou, která je „tím delší 

a bolestnější, čím déle trvala symbióza matky a syna“ (Badinter, 2005: 77). V našich 

současných společnostech, v nichž obřady ztratily smysl, je pak přechod 

problematičtější, protože ho nepotvrzují okázalé zkoušky. 

Zranění působená chlapcům při iniciačních rituálech mají za cíl vzbudit v nich 

„bázeň hraničící s hrůzou“, s níž člověk pojímá odpovědnost svázanou s přijetím a 

předáváním duchovních hodnot (Eliade, 2004: 12). Podle Blye nabýt schopnosti 

pociťovat hrůzu znamená pochopit, jak jsou lidé křehcí. „Je-li muž schopen empatie, 

neznamená to jen, že v sobě rozvinul ženské cítění. Když se muž učí pociťovat hrůzu, 

rozvíjí i určité city, jež utvářejí mužskou osobnost.“ (Bly, 2005: 97). Motiv zranění, 

který se objevuje v Blyově Železném Janovi, je znám z mnoha dalších příběhů a římské 

jméno Odyssea dokonce podle Blye přímo znamená ránu na stehně. „Rána do nohy, 

uštědřená obřadně nebo v prahovém prostoru, zřejmě mladé muže posilovala.“ (Bly, 

2005: 231). 

„Chápou-li se ,otázky pohlaví´, jak jim říkáme, správně, ženy se nestavějí proti 

zasvěcení ani po něm bezmocně netouží, nýbrž se na jeho dramatu s velkým nadšením i 

smutkem podílejí,“ píše Bly (Bly, 2005: 97). V patriarchálním řádu jim koneckonců nic 

jiného nezbývá, stejně jako chlapcům. Problém je především v onom chápání, jež Bly 

nazývá „správným“, nevysvětluje však konkrétně, z čeho při tomto hodnocení vychází. 

Jestliže muži v mnoha kulturách, o nichž hovoří například Eliade, nejprve nechají dítě 

silně přilnout k matce a prakticky se jeho duševního vývoje neúčastní, aby následně 

pouto, k jehož vytvoření vlastní vůlí přispěli, brutálně přervali, co může být výsledkem? 

Moore a Gillette tvrdí, že odstraněním rituálů se společnost připravila o 

„praktiky, díky kterým mužové a ženy nabývali pohlavní identitu niterným, zralým a 

život obohacujícím způsobem“ (Moore, Gillette, 2001: 10). U novoguinejských 

Sambijů, jak je popisuje Badinter, ohlašuje začátek iniciačních obřadů zvuk píšťal. „Nic 

netušící chlapce odeberou matkám a odvedou do lesa. Tam je po tři dny bičují do krve, 

čímž se má otevřít kůže a podnítit růst. Švihají je kopřivami a způsobují jim krvácení 

z nosu, aby se zbavili ženských tekutin, které jim brání v rozvoji. Třetí den jim odhalí 

tajemství píšťal, které pod trestem smrti nesmějí ženám nikdy prozradit.“ (Badinter, 

2005: 74). Badinter cituje Herdtův výzkum, v němž mladíci, kteří byli nuceni tento 
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„niterný, zralý a život obohacující“ rituál absolvovat, popsali své trauma z odloučení od 

matky, pocity opuštěnosti a beznaděje. 

Po tomto odloučení sambijští chlapci už s matkou pod hrozbou nejhorších trestů 

nepromluví, nedotknou se jí, ani se na ni nepodívají, dokud nedospějí do stavu úplného 

mužství, což znamená, dokud se sami nestanou otci. U Barujů a Hopiů jsou novicové 

čerstvě odtržení od matek izolováni na neznámém místě a ponecháni úplně beze všeho, 

bez jídla i pití, často vysvlečeni z oděvu, procházejí ve stavu šoku prahovou fází, kdy 

nejsou ničím. U mnoha kmenů následují veřejné zkoušky v podobě tetování, obřízky, 

naříznutí penisu, bičování do krve či řezných ran na různých částech těla. (Badinter, 

2005: 74-75). 

U Bimin-Kuskusminů sedmi- až desetiletí hoši po odebrání matce vyslechnou 

iniciační zpěv, v němž jsou označeni za nečisté, poskvrněné ženskými látkami. 

Vyděšené chlapce vysvlečou donaha, šaty spálí, omyjí a natřou jim těla žlutou pohřební 

hlinkou, to vše za výsměšných poznámek o jejich přirození. „Po této ponižující 

proceduře jim zasvěcovatelé oznámí, že budou zabiti, protože jsou matkami oslabeni a 

znečištěni. Děti jsou vystaveny krajnímu nervovému vypětí, začínají plakat a nářek ještě 

zesílí, když jim provedou na hlavě zářez, z něhož prýští krev.“ (Badinter, 2005: 76) Pak 

chlapce odvedou do lesa, kde je bičují, předkládají jim poživatiny vyvolávající zvracení, 

násilně jim vpravují do krku prasečí krev a moč. „Trauma z bolesti, neustálého zápachu 

zvratků, ze špíny, křiku a zažívané hrůzy přivede chlapce do stavu naprosté fyzické a 

psychické zbědovanosti.“ (Badinter, 2005: 76) 

Ve chvíli, kdy děti omdlí nebo propadnou hysterii, jsou probuzeny zasvěcovateli 

oznámením, že právě umírají. Porter podle Badinter zjistil u těchto dětí obrovské 

trauma. „Když s novici hovořil po prvních zkouškách, svěřili se mu s hlubokou beznadějí 

snoubící se se vztekem, pocitem zrady, že je matka neochránila, a nepřátelstvím k otci, 

který se spolčil s jejich mučiteli. Většina noviců ovšem zároveň vyjadřovala pýchu, že 

zkoušky zvládli a že přežili.“ (Badinter, 2005: 77). Dospělí muži tedy dosáhli svého – 

pouto s matkou bylo zpřetrháno. Zmíněné rituály lze jen těžko označit za obohacující a 

zralé. A nejde jen o lítost nad týranými dětmi, zážitky spojené s iniciací si nesou do 

dospělosti a jen těžko se s takovou zátěží mohou stát citlivými a vroucími lidmi, 

potažmo otci. 

 Zatímco děti mladší tří let pojem smrti vůbec nechápou a děti předškolního věku 

ji pojímají jako odchod či usnutí s možností návratu nebo probuzení, v mladším školním 

věku již dítě smrt definitivně chápe jako ireverzibilní. „Dítěti je již jasná nevratnost 
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života, přijímaná jako definitivní konec. Vidí ji jako přirozenou součást života, při 

nedostatečném vysvětlení ji však může chápat jako trest za ,špatné chování´.“ (Malá, 

2007: 50) Jedním z následků traumat způsobených násilnou iniciací může být například 

sebepoškozování. Malá uvádí, že v anamnéze pacientů, kteří se poškozují, se často 

nachází ztráta důležitých osob či rané trauma. Sebepoškození po psychotraumatu je 

podle Malé možné vykládat jako pokus vyjádřit neverbálním způsobem vzpomínky na 

trauma, či pokus, jak skrze utrpení dojít ke smíření, anebo způsob transformace pocitu 

bezmoci v aktivní chování (Malá, 2007: 28). 

Vlivem emočně těžké, stresující události, která přesahuje obvyklou lidskou 

zkušenost a bývá traumatická pro většinu lidí, se může u dětí vyvinout posttraumatická 

stresová porucha (PTSP). Jejím následkem je zhoršené „sociální fungování“, kromě 

toho jsou u dětí s PTSP často přítomny poruchy vegetativní, emoční, poruchy nálady a 

chování. Jde vlastně o normální reakci na abnormální situaci, ovšem s podstatným 

následným poškozením (Malá, 2007: 102). U dětí PTSP podle Malé častěji než u 

dospělých vyvolává ztrátu identity a poruchu sebehodnocení. Můžeme tedy říci, že 

v případě skutečných iniciačních rituálů, nikoli pseudoiniciací, je výsledkem pravý 

opak, než tvrdí Moore a Gillette, Bly a další: kruté zážitky nevedou k nabytí zralé 

mužské identity, nýbrž velmi často k její ztrátě. Přesto tito autoři trvají na důležitosti 

tzv. pravých iniciací, nikoli jejich „odlehčených“ verzí. 

Možná by se situace nejevila tak jednoznačná, kdyby se všichni zúčastnění/é, 

tedy nejen dospělí muži, na iniciační rituál připravovali. Kdyby dospívající chlapci 

věděli, co a proč přijde, k čemu je má rituál nasměrovat a co je jeho podstatou, zřejmě 

by se oni i jejich matky (a možná i otcové) vyhnuli zmiňovaným traumatům a jejich 

následkům. Kdyby jim v období před iniciací mohly být nápomocny nejbližší osoby – 

jejich matky. Koneckonců i dnes bohužel mnoho dětí zažívá řadu traumatických 

zážitků, ať již jde o následky přírodních katastrof, dopravních nehod či válečných 

konfliktů. Pocity, které dítě v těchto situacích zažívá, se však liší od pocitů dětí 

podrobených iniciačním rituálům proto, že jejich nejbližší, ale i širší okolí, respektive 

celá společnost, jejich utrpení nezlehčují a snaží se jim pomoci s jeho přijetím a 

zpracováním. Svévolně (a s ohledem na výše uvedené následky iniciací také zcela 

zbytečně) dítě vyrvat z prostředí, které mu dává klid a jistotu – což jsou pocity, na nichž 

bude později stavět svůj zdravý vztah k ostatním lidem −, nemá nic společného 

s předáváním moudrosti předků. 
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1.3 Dítě jako pokračování sebe sama 

V případě Kunderova Žertu můžeme jako zásadní vidět otázku, zda jsou 

problémy mezi Jaroslavem a Vladimírem způsobeny absencí rituálu iniciace, respektive 

nezdařeným pokusem o iniciaci prostřednictvím Jízdy králů. Moore a Gillette, kteří – 

podobně jako Bly či Zoja – vidí důvody současné „hluboké krize mužské identity“ ve 

vytrácení rituálních praktik sloužících k uvádění chlapců do dospělosti, nazývají takové 

pokusy pseudoiniciacemi (Moore, Gillette, 2001: 9). Pokládají za ně rituální praktiky 

zachované v jednodušší a méně aktivní formě. Příčiny vytrácení iniciačních rituálů 

přitom hledají v protestantské revoluci a osvícenství, jež podle nich byly „mocnými 

hnutími, jejichž společným tématem se stala diskreditace rituálních praktik“. (Moore, 

Gillette, 2001: 9-10) 

Velká část dnešních mužů nebyla, jak tvrdí Moore a Gillette, do dospělosti buď 

uvedena nijak, nebo zažila pseudoiniciaci, která je podle nich pro navození potřebného 

uvedení do dospělosti nedostatečná. Za následek pak považují převahu tzv. psychologie 

chlapce mezi dospělými muži, tedy „strojené, sprosté a agresivní chování k ostatním 

lidem, mužům či ženám. Dále je to pasivita a slabost, neschopnost efektivně a tvořivě 

jednat v každodenním životě a vzbuzovat život a tvořivost v ostatních“. (Moore, Gillette, 

2001: 10). 

Zmiňovaní autoři dále uvádějí, že kromě úpadku iniciací přispěl k rozpadu 

„zralé mužské identity“ také patriarchát. Ten ale nepovažují za projev „niterné a zažité 

mužnosti“, protože opravdu niterná a zažitá mužnost podle nich není agresivní. 

Patriarchát proto vykládají jako projev nezralé mužnosti. „Je projevem psychologie 

chlapce, a částečně také stinné (či vyšinuté) stránky mužnosti. Odráží zakrnělou 

mužnost fixovanou na ranějších vývojových stadiích.“ (Moore, Gillette, 2001: 10). 

Neuvádějí přímo, co je vede k závěru, že uvedené chování označované jako psychologie 

chlapce přímo souvisí s absencí rituálních praktik uvádění do dospělosti, z jejich 

vyjádření je nicméně patrné, že podobně jako Bly vidí vývoj mužské identity jako sled 

několika kroků, z nichž jedním z nejvýznamnějších je právě iniciace. Pokud tedy muž 

v patřičném věku iniciací neprojde, setrvává podle nich v nižších stadiích svého vývoje 

– zůstává chlapcem. 

Mohli bychom jejich teorii o patriarchátu jako projevu nezralé mužnosti 

způsobené nedostatkem iniciací přijmout, pokud by předchozí tisíciletí nepotvrzovala, 

že ve společnostech, v nichž se iniciace prováděly či ještě provádějí, panovaly a panují 

stejně patriarchálně nespravedlivá pravidla pro život žen a mužů jako ve společnostech, 
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kde iniciace v jimi zmiňované podobě vymizely. Moore a Gillette zcela opomíjejí fakt, 

že ženy se na ustavení iniciací nepodílely jinak, než vynuceným souhlasem. 

Podstata problému tkví v tom, že archaické myšlení, které je základem 

iniciačních rituálů, předpokládá, že člověk je vytvořen: člověk samotný, bez pomoci 

druhých se nemůže stát plně člověkem. A jsou to ti, kdo již byli iniciováni, duchovní 

vůdcové, kteří člověka formují (Eliade, 2004: 10). Iniciace podle Eliadeho ukončuje 

život „přírodního člověka“ a uvádí nového člena do oblasti kultury, opakuje se zde tedy 

známá představa o přírodě jako ženském světě a kultuře jako světě mužském. Kultura 

přitom pro archaického člověka znamenala kontakt se světem bohů a s dalšími 

nadpřirozenými bytostmi a podíl na jejich tvůrčích silách. De facto tedy přestup 

z ženského světa přírody do mužského světa kultury znamená přístup k moci a 

rozhodování o společenských záležitostech. 

Jednoznačně tedy tento iniciační přestup znamenal vyzdvižení mladých chlapců 

mezi ty, kteří rozhodují, a naopak ponechání dívek mezi těmi, které toto privilegium 

nemají. (Dívčí iniciace naopak sloužila k přijetí vyhrazeného prostoru, v němž se 

dospělé ženy mohou pohybovat). Zároveň s tímto pozvednutím přijímali noví vyvolení 

za svou představu, že toto rozdělení je správné, a proto by se nemělo měnit. S iniciací se 

tak předávaly patriarchální hodnotové vzorce, a to jak chlapcům, tak dívkám. „Iniciací 

tedy překonáváme přirozený způsob bytí, ten, který je charakteristický pro dítě, a 

vstupujeme do kulturního způsobu bytí, což znamená, že jsme uváděni do oblasti 

duchovních hodnot.“ (Eliade, 2004: 16). 

Pokud tedy vzápětí Moore a Gillette tvrdí, že feministická kritika „dále zraňuje 

již tak dost zuboženou autentickou mužnost“ (Moore, Gillette, 2001: 11), nelze jejich 

výrok chápat jinak, než jako obranu proti feministickým cílům – proti změně 

patriarchálních vzorců, které udržují ženy v podřízené pozici. Jestliže Eliade píše, že 

duchovní člověk (tedy ten, který prošel iniciací) není výsledkem nějakého přirozeného 

procesu, ale je doslova vytvořen elitou společnosti, je zřejmé, že v každé iniciaci jsou 

předávány hodnoty, které ona elita sdílí. V patriarchátu to nemohou nebýt hodnoty 

patriarchální. 

Jaroslavův vztah k Vlastě Kundera charakterizuje jako vztah krále k „chudobné 

děvečce“. V Jaroslavových snech je „krásná, protože je mladá“, a přestože je chudobná, 

je zároveň královnou. Motiv nenávratně ztraceného ženského mládí a krásy se zde 

opakuje hned několikrát a Vlastina vrásčitá hubenost je spojována s jejími povahovými 

vlastnostmi. „Tlusté ženy bývají dobračky. Vlasta je hubená a ve tváři má mnoho 
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drobných vrásek.“ (Kundera, 1967: 126) Jaroslav vzpomíná, že nahlédl Vlastu jako 

postavu z mnoha lidových písní, když si dívka při zkoušce tanečního souboru zlomila 

nohu a Jaroslav ji jako chudobnou děvečku, která „na světě nemá než tu svou poctivost“ 

(Kundera, 1967: 147), odnesl do sanitky. Už při svatební noci ale myslí na to, že od 

nynějška z ní bude krása „opadávat jak listí ze stromu. Viděl jsem v ní to budoucí 

opadávání. Odstartované opadávání. Myslil jsem na to, že není jen květ, ale že v tomto 

okamžiku je už v ní přítomen i budoucí okamžik ovoce.“
11

 (Kundera, 1967: 151) Už 

první den svého manželského života vidí Jaroslav svého budoucího potomka jako své 

vlastní pokračování. „…díval jsem se skrze něho dál do dálek jeho dětí.“ (Kundera, 

1967: 151). 

Svatební obřad pojal Jaroslav v duchu moravských tradic, svým způsobem jde 

tedy opět o iniciační rituál včetně pověstného „začepení“, které zde spíše než přechod 

od panenství k ženství symbolizuje odevzdání se do rukou muže a jeho moci. „Vlasta už 

ovšem dávno nebyla panna. A neměla tedy už vlastně na symbol věnečku právo. Ale to 

se mi nezdálo důležité. V nějaké vyšší rovině, mnohem závažnější, pozbývala panenství 

právě a jedině teď, když mi družičky odevzdávaly její věneček.“ (Kundera, 1967: 150) 

Vzpomínka na to, jak Vlasta přišla o věneček symbolicky při svatbě, přitom Jaroslava 

dojímá mnohem více, než vzpomínka na jejich skutečné první milování. Jaroslav zde 

personifikuje předstírání, které se prolíná jak do genderové roviny, tak do politického 

diskursu popisované doby. Toto propojení atmosféry mezilidských vztahů s atmosférou 

veřejného prostoru je ostatně pro Kunderovo dílo typické. 

Jaroslavův vztah s patnáctiletým synem byl vždy komplikovaný, pravděpodobně 

proto, že jeho utkvělá představa o tom, jaký by jeho pokračovatel měl být a co by měl 

dělat, nedovolovala Jaroslavovi přijmout syna bez podmínek. Vladimír již odmala 

bojkotoval otcovy snahy o to, aby šel v jeho šlépějích. V rozporu se Zojovou teorií, 

podle níž pokud syn nevidí, co a jak běžně otec dělá, vytvoří se v jeho duši prázdné 

místo, které brzy zaplní zloba směřovaná proti otci, Vladimír měl snažení svého rodiče 

denně na očích a snad právě proto je nesdílel. Ačkoli Jaroslavovi byl folklór doslova 

náplní života, Vladimír už jako malý chlapec odmítal chodit do dětského souboru písní 

a tanců, který byl (takřka pro něj) založen z Jaroslavova popudu. „Jako by chtěl 

                                                 
11

 Tento ageismus není v Kunderově díle výjimkou. Příkladem může být leitmotiv románu Nesmrtelnost – 

Agnesino gesto: „Ten úsměv i to gesto měly půvab a eleganci, zatímco tvář a tělo už žádný půvab neměly. 

Byl to půvab gesta utopený v nepůvabu těla. Ale ta žena, i když samozřejmě musela vědět, že už není 

krásná, na to v té chvíli zapomněla.“ (Kundera, 1993). 
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odstranit ze svého života všechno, co by mu mohlo připomínat můj život.“ (Kundera, 

1967: 128). 

Pouhé sledování otce a žití vedle něj totiž nestačí. Uvědomuje si to i Jaroslav. 

Když se po letech ve svém městě potká s Ludvíkem, který je ztělesněním mravního 

selhání jeho okolí, Jaroslav se instinktivně vyděsí, že svého syna zanedbává. Týž večer 

se pokusí vniknout do jeho duše exkurzem do lidové hudby. Tato scéna ilustruje velice 

přesně nárazové snahy některých otců o sblížení s dětmi, které jsou právě pro svoji 

nárazovost předem odsouzeny k zániku. „Vždyť je to tak zajímavé. Tak napínavé. Ale 

jaksi se mi to nedařilo. Připadal jsem si jako učitel.“ (Kundera, 1967: 129). Otec, který 

se po letech paralelního žití vedle syna snaží převzít roli mentora, přirozeně selhává. 

Jeho selhání je o to drsnější, oč víc projektuje do syna své vlastní představy a sny. 

„Přes velké rozdíly mezi římskými patriarchálními rodinami, kde rodina byla 

majetkem otce, a moderním otcem, je stále ještě velmi rozšířen názor, že děti se 

přivádějí na svět proto, aby uspokojily rodiče a aby kompenzovaly neúspěchy jejich 

vlastních životů,“ uvádí Fromm (Fromm, 1967: 122) a dodává, že jednou ze skrytých 

forem zklamání rodičů z vlastního potomka je pocit, že je dítě jiné. „Panovační rodiče 

chtějí, aby jim děti byly podobné v temperamentu a charakteru. (…) Je-li postoj otce 

posesivní, vysvětluje si synovu odlišnost jako méněcennost, syn se cítí vinný a 

méněcenný.“ Syn, který se podobně jako Vladimír snaží osvobodit z pocitů povinnosti a 

stát se „sebou samým“, je obtěžkán tíhou viny natolik, že často svého cíle nedosáhne. 

Břemeno je tak těžké proto, že syn se musí zabývat nejen svými rodiči, jejich 

zklamáním, obviňováním a výzvami, ale také celou kulturou, která od dětí očekává, že 

budou „milovat“ své rodiče. 

V Kunderově příběhu se tedy otec přes propast mezi ním a synem, která vznikla 

Jaroslavovou neschopností přijmout syna takového, jaký je, pokouší vytvořit veřejný 

obraz iniciace. Jeho víceméně přiznaným cílem, jehož chce prostřednictvím iniciačního 

rituálu dosáhnout, je uctění sebe sama, a přestože je si vědom synova nesouhlasu, 

využije své autority k tomu, aby (domněle) dosáhl svého. Nejde však o pravou iniciaci, 

nýbrž pseudorituál, navíc patriarchální rodinný vzorec, který se Jaroslav snaží udržet 

stůj co stůj, je již pouhou chimérou, již mu Vlasta s Vladimírem poskytují coby pouhou 

útěchu (a především proto, aby měli klid). Předávání „mužské identity“ se zde nedaří 

nikoli kvůli negativnímu postoji společnosti, jak naznačují Moore a Gillette, ale proto, 

že otec není schopen mateřského chování, o němž hovoří Matějček či Ruddick. Znovu 
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se zde ukazuje, že toto chování nezávislé na pohlaví rodiče je alfou a omegou dobrého 

rodičovství. Vidět syna jako svého pokračovatele nestačí nejen k iniciaci. 

K vyhrocení problémů dochází, když se „otázky pohlaví“ nechápou správně, jak 

píše Bly, a ženy odmítají nechat své děti napospas otcovským plánům. Většinou k tomu 

bohužel dochází po dlouhém období podřízení, takže konflikt, který neodvratně 

následuje, bývá velmi ostrý. Když se Vladimír připravuje na své královské angažmá a 

Jaroslav se chce kochat pohledem na své vítězství, přichází kulturní referent s Helenou 

Zemánkovou s žádostí o rozhovor pro rozhlas. „Řekl jsem, že můj syn bude dnes králem 

a že chci být při tom, jak se připravuje. Ale Vlasta mi vpadla do zad. Prý je to její věc, 

připravit syna. Já prý ať jdu a mluvím do rozhlasu.“ (Kundera: 1967: 251). Použitím až 

bojové formulace Kundera anticipuje Vlastinu zradu. 

Rekonstrukcí Jaroslavových vzpomínek na osudný den je možné dojít k tajné 

koalici, kterou jeho syn s matkou uzavřel. Důvodem, proč Vlasta přistoupila na 

komedii, již pro Jaroslava sehrála s cizím chlapcem, zatímco její syn odjel na 

motocyklové závody, byla láska k synovi a pochopení jeho postoje k vlastní účasti na 

Jízdě králů. Odhodlala se synovo rozhodnutí bránit i smyšleným zákazem účasti otce na 

oblékání krále, což si Jaroslav ochotně vyložil jako přistoupení na jeho vidění světa. 

„Nevím, proč by to bylo proti tradici, aby byl otec při oblékání krále, ale nevymlouval 

jsem jí to. Slyšel jsem v jejím hlase zaujetí a těšilo mne to. Těšilo mne, že jsou zaujati 

mým světem.“ (Kundera, 1967: 252) Tento okamžik je příznačný: Vladimír se má 

konečně stát součástí Jaroslava světa, Vlasta má být nápomocna, ani jeden z nich však o 

své roli v rituálu nerozhodl a hlavní aktér se dokonce odvážil explicitně vyjádřit svou 

nevoli, jež ale byla potlačena. Jde o scénář totožný s Eliadovým popisem iniciačních 

rituálů s tím rozdílem, že ve většině jím popisovaných kultur by Vladimír o své iniciaci 

dopředu nic netušil, a tudíž by nemohl svůj odpor verbalizovat. (A v průběhu rituálu by 

mu to již nebylo nic platné). 

Komika Jaroslavových vznešených pocitů a velkých slov vystoupí na povrch 

zvláště tehdy, když čteme Kunderovo líčení Jaroslavova prozření poněkolikáté a známe 

tedy okolnosti a postoje jeho ženy a syna. „Král. Vladimír. Najednou jsem zapomněl na 

svou únavu a rozmrzení a bylo mi dobře. Starý král posílá do světa mladého krále.“ 

(Kundera, 1967: 253) Ve skutečnosti se starý král dojímá nad cizím synem, zatímco 

mladý král je již dávno ve světě zcela bez otcova přičinění, zato však s požehnáním své 

matky.  
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Když starý Koutecký Jaroslavovi prozradí, že Vladimír odjel s jeho vnukem na 

motocyklu, přichází okamžik nejistoty, který je pro Jaroslava možná větší ranou, než 

později nabytá jistota, že byl podveden. Chvíle, kdy si Jaroslav není jist, zda na koni 

vidí svého syna či jiného chlapce, symbolizuje fakt, že otec v tomto případě svého syna 

de facto nezná. „Prodral jsem se blíž. Musím ho přece poznat. Vždyť mám do paměti 

vepsáno jeho držení těla, každé jeho gesto! Vždyť ho mám rád, a láska má přece svůj 

instinkt!“ (Kundera, 1967: 270) Nebyly to ovšem křiklavé stuhy na Vladimírově tváři, 

jež byly podle Jaroslava „zoufale neprůhledné“, nýbrž Jaroslavova neschopnost 

skutečně svého syna poznat. „Můj syn. Nejbližší člověk. Stojím před ním a nevím, je-li 

to on či ne. Co tedy vím, nevím-li ani toto? Jaké mám jistoty na tomto světě, není-li ani 

toto moje jistota?“ (Kundera, 1967: 273) 

Iniciace se zde transformovala v existenciální pochybnost – a právě ta může být 

důvodem, proč původní iniciační rituály v moderních společnostech vymizely. Ze 

Zojova podání by se mohlo zdát, že mladí muži byli připraveni o možnost iniciace poté, 

co jejich otcové byli donuceni opustit své domovy v cestě za prací a co se ženy jako 

skupina začaly bít za svá práva. Opět zde narážíme na zásadní nedostatek Zojovy 

argumentace, tedy fakt, že to byli právě muži, kteří o těchto novinkách v sociálním 

vývoji rozhodovali. Mohlo to ale být také naopak: muži, kteří po mnoha společenských 

změnách, jimž už nedokázali bránit, nahlédli svou otcovskou, potažmo mužskou 

bezmocnost, přestali trvat na iniciacích právě proto, aby se v jejich průběhu nepodívali 

až na dno své duše. Mnoho z nich by totiž namísto vlasatého stvoření z Blyova příběhu 

či otisků „klidné a pozitivní zralé mužnosti“ (Moore, Gillette, 2001: 19), tedy jakéhosi 

mužského archetypu jako té údajně nejlepší varianty člověka mužského pohlaví, 

zahlédlo něco mnohem horšího – nic. 

Jaroslavovi se přesně to stalo. Iniciační rituál a jeho nezdar nezasáhl syna, ale 

otce. Reakcí je útěk do jiného světa. „Nechci být už v tomhle světě hmotných věcí, 

kterým nerozumím a které mne klamou. Existuje ještě jiný svět. Svět, kde jsem doma a 

kde se vyznám. Je tam cesta, šípkový keř, dezertér, potulný muzikant a maminka.“ 

(Kundera, 1967: 277) Koneckonců, choval se tak po celý dospělý život – snový svět byl 

vždy po ruce, když realita neodpovídala jeho představám. Proto není schopen podívat se 

na svůj rodinný život nezaujatě. Domov, v němž „cítil něžnou vládu své chudobné 

děvečky“ (Kundera, 1967: 303) byl ve skutečnosti domovem, v němž vládl sám se 

svými snovými úniky a kde byla chudobná děvečka nucena najít strategie přežití pro 

sebe i jejich dítě. 
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Jízdou králů, v Jaroslavových očích těžce nezdařenou, vypluly na povrch reálné 

vztahy v rodině, které otec odmítal přijmout, přitom byl v jejich vytváření rozhodujícím 

činitelem. I v okamžiku zásadního střetu přemýšlí především o tom, jak mohl konflikt 

poklidně vyřešit a vrátit vše do starých kolejí, kdyby Vlasta nebyla vzdorná a 

neodmítala se vzdát. „Vlasta plakala. Byl to srdceryvný vzlykot a já jsem cítil kdesi 

hluboko v sobě bolestnou lítost. Proč se nerozplakala o deset minut dřív? Mohl jsem se 

nechat přemoci starým sebeklamem a uvidět v ní zase chudobnou děvečku. Ale bylo už 

pozdě.“ (Kundera, 1967: 303) Lituje tak především toho, že byl vytržen ze svého klidu, 

nikoli zmařeného vztahu se synem. Lituje více sebe, než syna, který mu na prahu 

dospělosti nemohl říci pravdu do očí. Podobně jako dospělé postavy nemohou říci 

pravdu o fungování politického systému a hledají své vlastní „křiklavé stuhy“, za nimiž 

by se vytratily z dosahu všudypřítomného dohledu, Vladimír i v mladém věku věděl, že 

otevřený odpor by znamenal persekuci. Analogie mezilidského vztahu dvou osob se 

vztahem společnosti a jedince je zde opět velmi zřetelná. 

 

1.4 Skutečně se vytratila? 

Bly, Zoja, Moore a Gillette a další autoři vycházejí z toho, že iniciace se z našich 

moderních životů vytratily, což považují za důvod současné krize mužství a s ní 

související krize otcovství. V malé míře jsou ochotni připustit, že částečně iniciační 

rituály nahradily tzv. pseudoiniciace, které ale podle nich k přechodu od psychologie 

chlapce k psychologii muže, již považují za zásadní, nestačí. 

Je tomu ale skutečně tak? Jedním ze základních prvků iniciací je přítomnost 

„krále“, ať už jde o bytost fyzicky přítomnou (Bly uvádí jako příklad poněkud 

nesourodou dvojici: hvězdy populární kultury a církevní autority) či jev „z jiného 

světa“. Podle Blye se jedná buď o svaté krále z imaginárního světa, nebo pozemské 

krále ze současné i minulé reality, anebo o vnitřní krále, které si neseme v sobě a kteří 

vědí, co chceme dělat po zbytek života a je jim jasné, po čem toužíme, aniž by podléhali 

vlivu názorů našeho okolí. (Bly, 2005: 123) V podstatě tak odkazuje k určitému druhu 

vyššího poznání, jemuž se většina z nás snaží v průběhu svého života přiblížit. Tato 

snaha ale zdaleka není úzce spjata s iniciacemi, nýbrž je obsažena v běžném lidském 

životě, byť to mnoho lidí netuší či dokonce popírá. 

Jak uvádí Eliade, ať už o to dbá či nikoli, člověk moderní doby navazuje na 

chování, víru a jazyk homo religiosus, a přitom ho odsvěcuje, zbavuje ho jeho 

původních významů. Slavnosti a veselice areligiózní společnosti (či společnosti, která 
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se za areligiózní pokládá), veřejné obřady, představení, sportovní klání, organizace 

mládeže, propaganda prostřednictvím obrazů a sloganů, oblíbená literatura širokého 

konzumu – to vše si dosud uchovalo strukturu symbolů, rituálů a mýtů, i když 

zbavených náboženského obsahu. A také imaginární aktivita a snová zkušenost 

moderního člověka jsou i nadále prodchnuty náboženskými symboly, obrazy a tématy: 

nevědomí je náboženské. (Eliade, 2004: 203) 

Řadu iniciačních prvků, a to i těch zcela zásadních, je podle Eliadeho možné 

rozpoznat jak v imaginárním a snovém životě moderního člověka, tak v některých 

typech reálných zkoušek, jimž lidé čelí v duchovních krizích a jimiž musí každá lidská 

bytost projít. „Dokonce i když už iniciační charakter zkoušek není chápán jako takový, 

stejně platí, že člověk se stává sám sebou až poté, co podstoupil ,utrpení´ a ,smrt´, po 

nichž následuje probuzení k jinému životu, kvalitativně odlišnému, neboť ,obrozenému´. 

A při pozorném pohledu zjistíme, že celý lidský život je tvořen řadou zkoušek, ,smrtí´ a 

,vzkříšení´.“ (Eliade, 2004: 203-204) Není tedy pravda, jak tvrdí mytopoetici, že 

iniciace neexistují a pokud je některé rituály připomínají, jde o nedostatečnou 

pseudoformu. Přestože u moderního člověka již iniciace nehraje ontologickou roli, 

neboť nejde o plně a vědomě branou náboženskou zkušenost a tedy takový rituál 

nezaručuje radikální změnu bytí, iniciační scénáře podle Eliadeho fungují stále, protože 

„proces iniciace jako by koexistoval s jakýmkoli lidským postavením“ (Eliade, 2004: 

204) 

Dokládá to přítomnost iniciačních témat v řadě děl moderní světové literatury, 

jež byla vytvořena autory, kteří se nepokládali za „zasvěcené“ a nebyli členy žádných 

okultních sdružení. Eliade jmenuje například Odyssea Jamese Joyce či Pustou zemi T. 

S. Elliota, z českých literárních děl můžeme zmínit Škvoreckého Zbabělce či Mrštíkův 

román Santa Lucia. Iniciační témata totiž podle Eliadeho žijí právě v nevědomí 

moderního člověka, tedy tam, kde podle Blye dlí jeho Železný Jan. Potvrzuje to nejen 

iniciační symbolika uměleckých děl, ale také jejich odezva u veřejnosti. 

 Eliade upozorňuje, že podle Junga jsou zkoušky iniciačního typu prostředkem 

individuace (Eliade, 2004: 212), která je procesem „psychologické diferenciace, jehož 

cílem je rozvoj individuální osobnosti“ (Sharp, 2005: 59). Obecně individuaci Jung 

definuje jako proces, jímž je lidská bytost formována a diferencována, zejména pak 

psychologický rozvoj individua, který se rozchází se všeobecnou, kolektivní 

psychologií. Smyslem individuace přitom není překonat svou vlastní osobní 

psychologii, tedy stát se dokonalým, ale důvěrně se s ní seznámit. Proto individuace 
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zahrnuje zvýšené uvědomění si vlastní jedinečné psychologické reality, včetně silných a 

slabých osobních stránek, současně ale i hlubší přitakání lidskosti obecně (Sharp, 2005: 

59). Právě k tomu slouží sled zkoušek, který je v průběhu života – a zejména v průběhu 

dospívání − nucen absolvovat každý z nás. 

V Jungově pojetí jsou individuace a život žitý podle kolektivních hodnot 

protiklady. Každý, kdo žije podle svého přesvědčení, se do určité míry vzdaluje 

kolektivním hodnotám, neměl by ovšem ztratit ty aspekty psýché, které jsou ve své 

podstatě kolektivní. „Cesta individuace se sice odklání od kolektivních norem, ale 

respektuje je.“ (Sharp, 2005: 60) Z tohoto pohledu lze iniciace jakožto prostředek 

individuace nahlížet jako jen mírné odklonění od kolektivních, tedy společenských 

hodnot – pokud jsou kolektivní hodnoty jasně patriarchální, v procesu individuace jsou 

individuem jako takové respektovány. V jednotlivostech se individuální bytosti mohou 

odlišit, patriarchální normy však respektují. Opět se tedy dostáváme k tomu, že pokud 

má být iniciačními rituály mladistvým předána zralá a niterná mužnost, která je dovede 

ke kvalitnímu otcovství, musely by se iniciace, potažmo celý proces individuace 

odehrávat v ne-patriarchální společnosti, aby bylo možné k uvedenému cíli skutečně 

dojít. A jelikož patriarchální normy zdaleka z kolektivního vědomí nevymizely, 

samotné iniciační rituály rozhodně situaci nevyřeší. 

Podle Eliadeho iniciace koexistuje s veškerou autentickou lidskou existencí, a to 

ze dvou důvodů: jednak proto, že celý autentický lidský život obnáší hluboké krize a 

zkoušky, a pak také proto, že ať už je její naplněnost jakákoli, celá existence se v jisté 

chvíli ukazuje jako existence promarněná. V takových chvílích se pak zdá být spásou 

jediná naděje: moci začít život úplně znovu. Proto i areligiózní lidé občas touží po té 

duchovní přeměně, která v jiných kulturách tvoří samotný cíl iniciací. Podle Eliadeho 

jde možná spíše o výraz „věčného stesku člověka po nalezení pozitivního smyslu smrti, 

po přijetí smrti jako rituálu přechodu k vyššímu způsobu bytí“ (Eliade, 2004: 213). Za 

údajnou potřebou přechodu od psychologie chlapce k psychologii muže, již zdůrazňuje 

mytopoetické hnutí, se tak může skrývat spíše jedinečná schopnost iniciace udělit smrti 

pozitivní funkci přípravy na „nové narození“. 

Souhrnem se tedy dá říci, že iniciace se z našich životů nevytratily, přetrvávají 

jak v našich konkrétních životech, kde se stávají součástí procesu individuace, tak 

v kolektivním vědomí (i nevědomí), byť nejde o iniciační rituály v podobě známé 

z předmoderních společností, nýbrž o jinou podobu, pro niž můžeme přijmout výraz 
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pseudoiniciace. V případě otcovství můžeme rovněž hovořit o určitém druhu iniciace – 

muž musí zemřít jako „pouhý“ muž, aby se mohl narodit jako muž-otec. 

Trvat na původních rituálních podobách iniciací včetně bolestivých zranění na 

duši i těle je – už jen z ryze demokratických a etických důvodů – možné jedině v tom 

případě, že se k nim vědomě a po náležité průpravě rozhodnou lidé dospělí a svéprávní. 

Zatajit někomu informace o jeho příštím osudu a donutit jej k násilné iniciaci, v jejímž 

průběhu je navíc přesvědčován a přesvědčen o tom, že v příštích vteřinách zemře, je 

nepřijatelné u dospělého člověka, ať již muže či ženy, natož u dítěte. Zoja tvrdí, že 

iniciace sice představovala bolestnou zkušenost, ale pomáhala vytvářet identitu, zatímco 

dnes je naše identita nejistá, zato je jisté, že jsme si zvykli vyhýbat se bolesti, ovšem 

spíše z principiálních, než z praktických důvodů (Zoja, 2005: 220). Z etického hlediska 

je nesporné, že pokud můžeme dítě uchránit bolesti, měli bychom to udělat, nikoli mu ji 

působit. Navíc, jak vyplývá z Eliadeho argumentace, získat identitu lze velice dobře i 

formami tzv. pseudoiniciace, které jsou s lidskou existencí přímo spjaty. Jednoduše 

řečeno: drastické rituály rozhodně nejsou nutné pro vychování muže, který se stane 

kvalitním otcem. 

Esencialistické pojetí identity, podle nějž každý člověk má nebo by měl mít svou 

identitu, stejně tak jako skupiny lidí (rasové, etnické či v tomto případě pohlavní), a tuto 

identitu lidé i skupiny mohou mít, třebaže o tom nevědí, navíc již téměř docela nahradil 

konstruktivistický koncept identity. Ten zdůrazňuje, že identity jsou produktem sociální 

interakce a jako takové jsou fluidní a nestabilní. O vytváření nových identit bez ostrých 

hranic – identit „in-between“ − hovoří Bhaba, podle nějž je identita v procesu neustálé 

změny (Bhaba, 1994). Identitu jako stále se měnící, stávající se („becoming“) fenomén 

vnímá i Braidotti, která si ve svém konceptu nomádské identity všímá problematiky 

konstruování identit jako procesu přesahu a změny nejen z hlediska kulturní fluidity, ale 

i prostupnosti genderové, sexuální a mimolidské (Braidotti, 2006). Někteří sociální 

vědci, například antropologové Brubaker a Cooper dokonce vnímají současnou 

mnohoznačnost termínu „identita“ jako tak matoucí, že jej navrhují zcela eliminovat 

z teoretického sociálně vědního diskursu (Brubaker, Cooper, 2000). 

V současném světě v mnoha případech zdaleka není nutné, aby otec brzy ráno 

odešel z domova a vrátil se pozdě večer nebo aby odjížděl za prací na týdny či měsíce. 

Mnoho mužů má stoprocentní možnost podílet se na výchově svého dítěte (nejen syna!) 

totožně, jako ženy. Pokud muž pečuje o dítě od jeho narození, vyvine se mezi nimi úzký 

citový vztah a silné pouto i bez toho, aby svému potomkovi musel předvádět detaily své 
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činnosti v zaměstnání. Řešení problémů mezi syny (a dcerami) a otci nespočívá v tom, 

že muž rezignuje na vytváření vztahu s dítětem od jeho útlého věku a svěří je pouze 

matce, aby posléze jejich zákonitě vzniklé pouto hrubě přerval a synovi náhle vnutil 

„mužskou identitu“. Kdyby Jaroslav Vladimírovi od narození naslouchal a snažil se o 

sblížení, nikoli vnucení svých představ o životě, jejich vztah (a také vztah mezi oběma 

manželi) mohl mít zcela jiné obrysy. Kundera zde přesně vykreslil snahu mnoha 

dnešních mužů o výchovu dětí v době, kdy již byly vychovány svými matkami a 

frustraci způsobenou poznáním tohoto stavu. 

Na druhou stranu je zřejmé, že v řadě případů jsou to muži, kdo jsou do popsané 

pozice vmanipulováni ženami, což pravděpodobně pramení z představy některých 

matek, že péče o dítě je v patriarchálním světě jedinou jejich výsostnou doménou, kde 

mohou rozhodovat a kde praxe záleží čistě na nich. Tak jako v Kimmelově příkladu 

profesionálního řidiče, který z pohledu ostatních má moc nad vozem, který řídí, ale sám 

se považuje za bezmocného, neboť jen plní příkazy, i zde se střetává idea moci určité 

sociální skupiny a individua. Žena, která si uvědomuje svoji společenskou bezmocnost 

danou tím, že je zařazena do kategorie osoby ženského pohlaví, se snaží zajistit si 

alespoň zdání moci ve svém mateřství. Analogicky řada mužů, kteří se cítí zcela 

bezmocní ve své individuální společenské pozici, vnímá své postavení v rodině jako 

nepříliš prominentní, z čehož vychází volání po návratu k iniciačním rituálům. Za této 

motivace jde ale o prospěch mužů, nikoli dětí, navíc takto pojatá péče o děti je spíše 

bojem o moc než výchovou. Východisko je tedy ve společné péči a budování vztahu 

dítěte s oběma rodiči. 

Kromě nepravdivosti argumentace týkající se iniciačních rituálů v původní i 

pseudopodobě má ale mytopoetický tlak na návrat k „tradiční mužnosti“ ještě další 

nedostatek. Odráží totiž stále se udržující představu o dvou pohlavích, jejichž zásadní 

charakteristiky jsou ve vzájemné opozici. Přestože objev genderu jako fluidní a 

konstruované kategorie je již většinou společenských věd respektován, v praxi se stále 

setkáváme s prostým dělením lidí na „muže“ a „ženy“. 

Podle Šmausové tato ontická představa přežívá v samém konstruktu genderové 

identity, a to v naivní představě, že muži hrají vždy jen tzv. mužskou a ženy jen tzv. 

ženskou roli, přitom ve skutečnosti hrají všichni všechny role (Šmausová, 2002). Tento 

poznatek je třeba aplikovat také na rodičovství – dělení lidstva na muže a ženy sice 

splňuje pořádkovou funkci, je ale hrubým zjednodušením a v žádném případě 

nevypovídá nic o schopnostech jednotlivých osob konkrétního pohlaví být rodičem. 
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Jestliže neexistuje substanciální, homogenní mužská nebo ženská identita, jak říká 

Šmausová, nemůže existovat ani homogenní mateřská či otcovská identita. Socializační 

teorie, které na začátku měly kritickou funkci, se brzy proměnily v afirmativní potvrzení 

genderové skutečnosti a během času se ustálila stejně ontická představa genderu, jakou 

byla předchozí biologická definice pohlaví. Totéž platí i pro rodičovství. Ačkoli je 

jasné, že biologická definice mateřství a otcovství je konstruktem, „druhá přirozenost“ 

mateřství a otcovství je stále hlavním trendem v uvažování o výchově dětí. Důsledkem 

je pak přemýšlení o otcovství jako záležitosti těsně spjaté s „tradiční mužností“ a 

iniciačními rituály. 

A nejde jen o teorii. Australský rodinný terapeut Steve Biddulph ve své velmi 

populární knize Mužství doporučuje ryze praktické kroky vycházející z výše 

kritizovaných teoretických předpokladů. Jako hlavní problém vidí to, že zatímco dívky 

mají v naší společnosti den co den možnost se intenzivně stýkat se ženami, chlapci a 

muži spolu komunikují jen zřídka, neboť v rodinách i ve školách jsou hoši převážně 

v péči žen, a proto „klukům chybí ,software mužství´“ (Biddulph, 2006: 19). Důsledkem 

je podle Biddulpha fakt, že z chlapců vyrůstají děti v dospělých tělech, z čehož plyne 

jejich osamělost a zmatenost. Jednou z jeho praktických rad tak například je doporučení 

matkám bez partnera, aby navštívily synovu školu a zeptaly se, zda by příští rok nemohl 

jeho třídu učit učitel-muž či aby synovi nabídly účast ve skautském oddílu nebo 

hudebním kroužku, který vede muž. Nakonec přidává radu, aby byly matky opatrné, 

protože „chlapce bez otce někdy vyhledávají pedofilové, kteří tak zneužijí jejich touhu 

po mužské náklonnosti“ (Biddulph, 2006: 105-106). Jakýkoli muž, snad s výjimkou 

zmíněného pedofila, je tedy k výchově chlapců způsobilejší, než žena. 

V rodinné psychoterapeutické praxi tu dochází k posilování názoru, že mateřská 

a otcovská péče jsou naprosto rozdílné. Otcovská výchova je podle tohoto pojetí pro 

chlapce nepostradatelná nikoli proto, že synům prostě chybí blízkost jednoho z rodičů, 

ale proto, že se bez něj nemohou vyvinout ve správné muže. Nenápadnými náznaky i 

přímým varováním Biddulph matkám sděluje, že jejich synové, kteří vyrůstají bez otce, 

jsou v ohrožení, z něhož jim může pomoci jedině jiný muž. Podobné sdělení adresuje i 

otcům, když je nabádá k aktivní péči o děti: „Nemůžete děti vychovávat zpoza novin ani 

to nemůžete nechat pouze na partnerce, protože to není fér a protože žena nemá 

všechno, co je k výchově třeba.“ (Biddulph, 2006: 22) Ontická představa genderu, o níž 

hovoří Šmausová, tak funguje nejen v teorii, ale i praxi, a to nejen v případě sociologie, 

ale i v rodinném poradenství. Není divu, že pokusy o nápravu rodinných krizí pak 



44 

 

většinou selhávají. Klíčem totiž není hledání (jakéhokoli) mužského vzoru ani 

předmoderní iniciační rituály, ale pochopení mnohovrstevnatosti lidských identit, 

z nichž mateřská a otcovská jsou pouze výsečemi, nevázanými na konkrétní pohlaví. 

 

2. Nechtěné otcovství 

„Kdo z nás nezažil takové martyrium! Je to jedna 

z velkých zkoušek. Ti, kdo v ní podlehnou a stanou 

se proti své vůli otci, utrpí doživotní porážku. Jsou 

pak zlí jako všichni lidé, kteří prohráli, a přejí 

stejný osud všem ostatním.“(Kundera, 1997: 36) 

   

2.1 Mýtus biologického mateřství 

Kunderovými romány se motiv nechtěného otcovství prolíná v mnoha podobách. 

Tomáš z Nesnesitelné lehkosti bytí zplodil svého syna v manželství s první ženou, aniž 

by po něm toužil, a když se otcovství nevyvíjelo zrovna podle jeho představ, dítě 

odepsal. Jakub z Valčíku na rozloučenou se otcovství (zatím úspěšně) brání z důvodů, 

které konstruuje víceméně jako záležitost mravní a filosofickou. Prototypem muže, 

který se zoufale nechce stát otcem, je ovšem trumpetista Klíma z téhož románu. 

Kundera prostřednictvím těchto postav ukazuje obvyklý náhled většinové 

společnosti na rodičovství: zatímco mateřství je přirozené a zákonité, otcovství je 

otázkou volby. Tedy – zatímco matkou se žena prakticky rodí, neboť její mateřská 

identita je s ženskou identitou těsně spojena, muž se otcem musí stát zcela promyšleně a 

vědomě, po zralé úvaze a zhodnocení všech okolností. Z toho vyplývá rovněž 

společenský pohled na bezdětné ženy a muže. Zatímco bezdětná žena je vnímána jako 

sociální anomálie, bezdětný muž je takového označení ušetřen.  

Příkladem tohoto nerovného postoje k mateřství a otcovství mohou být rodinné 

vztahy Agnes, Paula a Brigity v románu Nesmrtelnost. Agnes zdaleka nevnímá svou 

dceru jako středobod svého života. Chtěla by žít bez ní i bez manžela, dokonce daleko 

od nich, stačila by jí jen občasná zpráva o tom, že jsou v pořádku. „A to právě bylo tak 

obtížné vyjádřit a vysvětlit: že má potřebu vědět, jak se jim daří, i když zároveň vůbec 

netouží je vidět a být s nimi.“ (Kundera, 1993: 35) Obtížné je to proto, že „to všechno 

byly ovšem jen sny. Jak by mohla rozumná žena opustit šťastné manželství?“, natož 

vlastní dítě. (Kundera, 1993: 35) „Přesto se do jejího manželského míru ozýval z dálky 
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svůdný hlas: byl to hlas samoty.“ (Kundera, 1993: 35) Kdyby ovšem bez manželky a 

dcery toužil žít Paul, jeho touha by implicitně nebyla vnímána jako tolik podezřelá.
12

 

Ženské vnímání nedostupnosti soukromí ve vlastním domově popsala podobně 

Virginia Woolf v eseji Vlastní pokoj, v němž tvrdí, že pokud měla žena v její době být 

schopná psát literaturu, potřebovala určitý finanční obnos nutný k eliminaci 

existenčních starostí a vlastní pokoj. Z rozboru děl autorek anglické literatury 19. 

století, zejména George Eliot, Emily Brontë, Charlotte Brontë a Jane Austen vyvozuje, 

že možná právě proto, že žádná z nich neměla vlastní pokoj a musely tedy psát 

v obývacím pokoji, často tajně, a neustále byly něčím rušeny, zvolily ke svému psaní 

nikoli drama či poesii, ale román – žánr založený na pozorování charakterů a rozboru 

emocí (Woolf, 1998).
13

 Intelektuální volnost podle Woolf závisí na hmotných věcech a 

poesie závisí na intelektuální volnosti. „Ženy měly menší intelektuální volnost než 

synové athénských otroků. Ženy tedy neměly sebemenší šanci psát poesii. Proto jsem 

kladla takový důraz na peníze a na vlastní pokoj,“ uvádí v odpověď na otázku, proč 

ženy v minulosti nikdy nenapsaly taková díla jako muži (Woolf, 1998: 93). 

S postřehem týkajícím se potřebnosti samoty pro literární činnost nezůstala 

Woolf osamocena, pocítili ji i někteří muži. Kromě Kundery ji například ve svém 

románu Český snář vyjádřil i Ludvík Vaculík: „Je čtvrt na dvanáct a kluci ještě nejsou 

doma. Nedokážu si tedy myslet, že jsem pro dnešek už sám. Budu vyrušen. Nemůžu 

dosáhnout samoty skoro nikdy, pořád tu někdo je.“ (Vaculík, 1990: 8) Na jeho situaci je 

zajímavé, že se v době psaní tohoto textu ocitl v situaci ženy pracující doma, zatímco 

jeho manželka odcházela každý den do zaměstnání. Jeho pozice je ale od té, kterou 

zmiňuje Woolf, přece jen odlišná – jí zmíněné spisovatelky psaly skrytě, aby se vyhnuly 

posměchu či přímo trestu. Vaculík tento rozdíl reflektuje: „Je to můj stav, ne jejich. Oni, 

když mě uvidí u stroje, proplazí se přes pokoj krom pozdravu bez pípnutí.“ (Vaculík, 

1990: 8) 

                                                 
12

 Kromě toho je možné polemizovat o odůvodnitelnosti slovního spojení „šťastné manželství“. Zajímavě 

to shrnul Murphy: „Manželství je vskutku pozoruhodná instituce. Přestože se všeobecně považuje za 

přirozený stav, či přinejmenším za stav bohem přikázaný, je to ve skutečnosti pouze jedna z mnoha 

vychytralých pastí, které nám připravila společnost. Zamysleme se nad jeho pochybnými výhodami. Žena 

(či ženy, v případě mnohoženství) souhlasí s tím, že vstoupí do celoživotního poddanství svého muže (či 

mužů), pro něhož bude vařit a uklízet, jemuž se bude sexuálně oddávat, kdykoliv se mu zachce, a rodit a 

vychovávat jeho děti. Pokud se týče muže, požaduje se, aby své sexuální choutky omezil pouze na svou 

ženu (či ženy), nebo jí alespoň případnou nevěru tajil, žil s ní a živil její děti, ať už to tak vyžaduje zvyk, či 

zákon. Obě strany utrpí drastickým omezením své nezávislosti a samostatnosti a oba partneři získají 

nárok na výsledky práce toho druhého. Poté, co se narodí děti, se jejich břímě ještě zvýší, neboť tím se 

zcela jistě vzájemně ještě více připoutají. Na tomto procesu není nic přirozeného a celá instituce 

manželství odporuje zdravému rozumu.“ (Murphy, 2001: 73) 
13

 A mimochodem podotýká, že žádná z těchto velkých žen anglické literatury neměla děti. 
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V tomto případě je pozoruhodné, že Vaculík zmíněný problém vnímá v době, 

kdy píše jako autor zakázaný a pronásledovaný v prostředí politické nesvobody, tudíž se 

v pozici „muže v domácnosti“ ocitá sice nedobrovolně, ale částečně z vlastní volby: volí 

odpor proti režimu, z něhož zákaz oficiálního vydávání jeho děl přímo vyplývá. Mnoho 

spisovatelek (a nejen v minulosti) se však ocitlo v roli „žen v domácnosti“ zcela 

nedobrovolně, neboť toto jejich sociální zařazení souviselo s konstrukcí jejich 

genderové role. Pocit nemožnosti dosáhnout samoty potřebné ke koncentraci na literární 

práci (a v případě Agnes prosté silné potřeby být sama) totiž u žen vyplývá z celkové 

marginalizace jejich mentálního života. Zatímco tedy Vaculíkova pozice naplňuje 

mužský archetyp aktivity a hrdinství, Agnesina je výrazem pasivního přijetí daného 

stavu, respektive pouhého snění o odporu. 

Zoja tvrdí, že na rozdíl od matky, která dává dítěti život zcela zjevně, muž 

k pochopení svého podílu na plození, a tedy k proměně v otce, potřebuje určitou 

rozumovou kapacitu (Zoja, 2005: 20). Otcovství pak z uvedeného důvodu považuje za 

jeden z prvků, které dokonaly vydělení lidstva ze zvířecího světa. K uvědomělému 

rodičovství je nepochybně jistá rozumová kapacita potřebná. Problém je však 

v argumentaci, kterou Zoja používá ve prospěch svého tvrzení. Otce totiž prohlašuje za 

umělý konstrukt, na rozdíl od matky, která „si v lidském světě udržuje vlastnosti dané 

přírodou“ (Zoja, 2005: 20-21). Toto vidění mužské a ženské role v rodičovství, které 

Zoja prezentuje jako historicky podložený fakt, je základem postoje mnoha mužů ke 

vlastní otcovské roli. „Protože otcovství nezískal od přírody, musí se mu každý muž 

v průběhu života teprve učit, a naučené může postupem let také zase zapomenout.“ 

(Zoja, 2005: 20-21) Ze Zojova textu absolutně nevyplývá, proč by na tom, co se 

rodičovství týče, měly být ženy jinak. Naopak existuje mnoho studií, které prokázaly, že 

ženy se musejí učit mateřství obdobně, jako muži otcovství. Zoja navíc hovoří pouze o 

té části mužů, kteří se otcovství učit chtějí. Řadě z těch, kteří o to zájem nemají, pak 

Zojova slova o „mateřství od přírody“ přicházejí vhod jako omluvenka z denní 

rodičovské praxe. 

Postoj vyjádřený Zojou a dalšími autory nazývá Oakley mýtem biologického 

mateřství. Podle ní jde o mýtus, kterým je ospravedlňována dělba práce mezi mužem a 

ženou a jenž je založen na pěti předpokladech: že mateřské povinnosti (těhotenství, 

kojení a denní péče o dítě po dobu několika let) nutně vedou k tomu, že se žena musí 

vzdát jiné práce, že mateřství je usedlá činnost, která nevyžaduje příliš energie a síly, že 

totéž obecně platí o domácích pracích, že v tradiční malé primitivní společnosti se ženy 
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věnují domácnosti, což je činnost vzhledem k zásadním ekonomickým úkolům 

okrajová, a že žena nemá fyzickou sílu a energii jako muž, a proto nemůže kupříkladu 

kácet stromy nebo lovit zvěř. Tyto předpoklady jsou pak používány jako argumentace 

pro funkční nezbytnost tradiční dělby práce mezi muži a ženami. Bez uvedených 

předpokladů se argumentace, podle níž je v lidské společnosti tradiční dělba práce mezi 

mužem a ženou doslova podmínkou přežití, hroutí. (Oakley, 2000: 100). 

Oakley tuto argumentaci rozebírá a dochází k závěru, že je „biologická nutnost 

spíše mytická než skutečná“ (Oakley, 2000: 102). Jako protiklad k prvnímu předpokladu 

Oakley uvádí, že ve většině malých společenství žena i v těhotenství a prvních letech 

mateřství dál vykonává svou obvyklou činnost (odkazuje například ke studii mateřství u 

pygmejů Mbuti, kterou publikovala Turnbull). Pouto kojení, které ženy v západní 

kultuře svazuje, v tradičních malých společenstvích tento omezující aspekt neobsahuje 

(ať už je kojení řešeno komunálně či v rámci širšího příbuzenstva). Oakley přitom 

nezpochybňuje nutnost fyzické péče a potřebu stálých citových vztahů a určité úrovně 

verbální i neverbální stimulace, aby bylo dítě v budoucnu schopné využít svůj lidský 

potenciál. Zpochybňuje však tvrzení, že toto vše nutně musí dítěti poskytnout pouze 

žena. 

„Rodičovství zahrnuje jak mateřství, tak otcovství. To, že industriální společnost 

bagatelizuje úlohu otce, nečiní z mateřství univerzální lidskou nutnost. Mateřství může 

omezovat sociální a ekonomické role žen, ale zrovna tak může otcovství omezovat role 

mužů,“ uvádí Oakley (Oakley, 2000: 103). Dodejme, že by to ovšem v případě otců 

bylo možné pouze tehdy, pokud by to struktury androcentrického řádu umožnily. 

Oakley dále uvádí řadu příkladů společností, v nichž se muž podílí na výchově svého 

dítěte stejným dílem, jako žena, a tudíž jej v řadě případů jeho otcovství omezuje právě 

tak, jako ženu omezuje její mateřství v západní kultuře. „Všechny tyto kulturní variace 

na téma otcovství bychom museli považovat za deviantní či abnormální, pokud bychom 

věřili, že náš kulturní úzus je jediný správný. Ve skutečnosti však dát výchovu dětí do 

rukou výhradně ženě není nutně nejlepší ani nejpřirozenější způsob, natož abychom o 

něm uvažovali jako o pravidle, které platí všeobecně s výjimkou několika malých a 

nepodstatných kultur,“ dodává Oakley (Oakley, 2000: 105). 

Druhý a třetí předpoklad považuje Oakley do určité míry rovněž za fiktivní, 

neboť lze jen těžko obhájit tvrzení, že péče o dítě je pasivní a usedlou aktivitou. 

Pravděpodobně jde spíše o představu, nikoli reálný popis všech činností, jež 

v konečném součtu tvoří denní péči o dítě. To se týká i většiny běžných domácích prací 
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– obvyklá představa, že muž dělá „těžkou“ práci a žena „lehkou“ domácí práci, v mnoha 

případech velmi pokulhává, a to i v našich podmínkách (namátkou jmenujme například 

nošení dítěte, těžkých nákupů a v mnoha českých domácnostech stále ještě i dřeva či 

uhlí k topení). 

Čtvrtý předpoklad je pochybný sám o sobě, jelikož okrajovost péče o dítě 

z hlediska ekonomického blahobytu je absolutním nonsensem. Bohužel z této premisy 

v západní společnosti vychází nízká prestiž rodičovství jako životní náplně. V žádném 

případě však tento západní přístup nelze považovat za univerzální, protože v mnoha 

jiných civilizacích má naopak žena jakožto rodička a následně osoba schopná pracovat 

a přitom se starat o potomky prestiž obrovskou. Oakley cituje muže z Bamendy, který 

odůvodnil fakt, že tamní lidé truchlí pro zemřelou ženu o den déle, než pro právě 

pochovaného muže, schopností ženy rodit a dělat skutečně důležitou práci. „Jakou práci 

může dělat muž? Žena porodí dítě a potom vezme motyku, jde na pole a pracuje… Muž 

jenom kupuje palmový olej. Muži jen staví domy.“ (Oakley, 2000: 107)) 

Poslední předpoklad pak nebere v potaz nejen rozdíly mezi jednotlivými 

kulturami po celém světě, ale ani odlišnosti mezi jednotlivci bez ohledu na pohlaví. 

Pravděpodobně každý zná přitom ze svého okolí řadu příkladů fyzicky slabých mužů a 

naopak velmi silných a energických žen. Oakley dokládá, že tam, kde muži jen málo 

fyzicky pracují (například na Bali), se postavy příslušníků a příslušnic obou pohlaví liší 

jen velmi málo. 

Rozdílnost dělby práce podle pohlaví proto Oakley vysvětluje pojetím 

maskulinity a feministy, mateřství a otcovství. Vhodnost a zvyklosti jsou dány kulturou 

a vyvíjejí se bez nutného vztahu k biologii. Rozlišování podle genderu v industriálních 

společnostech podle Oakley přetrvává proto, že femininitě a maskulinitě je tu stále 

připisován velký význam a lidé pokládají rozdíl mezi muži a ženami za nezbytný ve 

společenském životě. Otázkou však je, zda naše genderová diferenciace skutečně nějak 

souvisí s ekonomickou funkčností, zda muži skutečně chtějí být „maskulinní“ a ženy 

„femininní“, tedy zda jsou spokojeni/y se svou genderovou identitou. 

Pokud tedy Zoja píše, že otcovství se neobjevuje a nevyjadřuje při narození 

potomka, nýbrž vzniká krok za krokem, platí totéž i pro mateřství. A jestliže uvádí, že 

rozdíl mezi biologickým a adoptivním otcem nemá při setkání s dítětem žádný význam, 

platí to samé i pro matky. Koneckonců například koncept Ruddick považuje všechny 

mateřské osoby jakéhokoli pohlaví v jistém smyslu – smyslu přijetí dané role – za 

adoptivní. Rodičovství je tedy volbou nejen pro muže, ale i pro ženy. Dělení 
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rodičovských rolí na otcovskou kvantitativní a mateřskou kvalitativní, založené na 

premise, že zatímco muž může oplodnit a jít dál, žena se od dítěte po porodu oddělit 

nemůže, neboť by je tím odsoudila k smrti, jako by popíralo původní Zojovo tvrzení, že 

otcovství je svým způsobem předěl mezi zvířecím a lidským světem. „Stručně řečeno, 

matky si nemohou dovolit nebýt dobrými matkami, muži si naopak mohou dovolit nebýt 

otci vůbec. Předmorální zákony přežití v animálním světě tedy nutí samice k větší 

stabilitě a k rodinné etice, jimiž se v lidské společnosti vyznačují ženy proti mužům.“ 

(Zoja, 2005: 29) Pokud se ovšem předěl v Zojově konstrukci netýká pouze mužů, kteří 

se již z animálního světa vymanili, zatímco ženy jsou v něm (muži) uvězněny dosud. 

Zoja připouští, že muž – dodejme, že na rozdíl od ženy − měl vždy svobodnou 

volbu, zda a za jakých podmínek bude navazovat sexuální vztahy a v případě 

těhotenství se mohl rozhodnout, jestli dítě uzná za vlastní, nebo ne (na rozdíl od ženy 

mohl tyto dvě věci dokonce zvážit zvlášť). „Patriarchální řád se jistým způsobem od 

počátku zakládal na nestejné míře svobody otce a matky. Otcův vztah k dítěti vyplýval 

z mužské pravomoci volit: když se muž rozhodne pozitivně, stane se otcem, pokud se 

rozhodl negativně, vrátil se ke zvířecím zvykům. Dnes se, přinejmenším principiálně 

v italské legislativě, tyto ,hranice reverzibility´ rozmnožování posunuly. Možnost volby 

se navíc obrátila ve prospěch ženy.“ (Zoja, 2005: 247-248) Ve skutečnosti se 

patriarchální řád dominantním způsobem zakládal na nestejné míře svobody otce a 

matky, stejně jako se zakládal na nestejné míře svobody (a tento výraz je v případě 

srovnávání možností mužů a žen v patriarchátu spíše eufemismem) muže a ženy. A 

v momentě, kdy se možnost volby přiblížila také ženám, zastánci patriarchátu to začali 

vnímat jako útok na jeho základy. Kromě toho ze Zojova vyjádření není jasné, kde se 

vzala ona samozřejmá „pravomoc“ volby, zda se muž stane otcem či ne a z čeho 

pramení její údajná oprávněnost. 

Podle Možného je rodina univerzální lidská instituce, která je ale zároveň i 

základním kamenem sociální nerovnosti: v reprodukčním chování, rozdílným způsobem 

péče o děti i povahou výbavy v podobě kulturního a sociálního kapitálu přenáší rodina 

nerovnost z generace na generaci a přispívá ke stabilitě nespravedlnosti lidského údělu. 

(Možný, 1999: 16). Přestože Možný měl na mysli spíše nerovnost mezi jednotlivými 

sociálními skupinami obyvatel, jeho slova lze velmi dobře aplikovat na nerovnost mezi 

pohlavími. Jakmile se mateřství změnilo pro většinu žen (alespoň v západní civilizaci) z 

„fatálního údělu v akt vědomé volby“, rodičovství podle Možného získává, „ale řada 

jistot se z něho zároveň ztrácí“ (Možný, 1999: 17). O jaké jistoty jde, je nasnadě: 
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jakmile ženy přestávají být v určitém věku jaksi automaticky matkami, mohou se 

aktivně zapojovat do společenského a politického života. Totéž je možné v případě, že o 

dítě pečují oba rodiče společně. 

Rodina jako základní společenská jednotka se od konce 1. světové války 

radikálně proměnila. Možný uvádí pět nejvýznamnějších změn, které se minimálně 

v posledních desetiletích týkají jak mužů, tak žen. Především rodina již nemá monopol 

na legitimní sex. Nové technologie, jako například hormonální či jiná antikoncepce, 

oddělily sex od početí. Od počátku 70. let prudce stoupal počet dětí narozených 

v manželství (aby se po pádu socialistického režimu opět prudce snížil, takže 

v současné době se počet dětí narozených mimo manželství v ČR pohybuje okolo 40 

procent).
14

 Výběr partnera se přenesl z rukou rodičů do rukou samotných osob, jichž se 

týkal. Manželství přestalo být nezrušitelnou institucí. Odloučilo se bydliště a pracoviště, 

škola převzala od rodiny vzdělávání dětí, lékaři a nemocnice ošetřování nemocných. 

(Možný, 1999: 20-21) 

„Chybí nám ještě dostatečný historický odstup, ale všechno, zdá se mi, 

nasvědčuje tomu, že vynález antikoncepce, jež dává ženě do rukou suverénní rozhodnutí 

o tom, zda, kdy a kolik bude mít dětí, má pro lidstvo epochální význam, srovnatelný 

snad s ovládnutím ohně anebo vynálezem kola,“ tvrdí Možný (Možný, 1999: 124). 

V čem ale tato epochálnost spočívá? Možný připouští, že mužská dominance byla vždy 

založena na větší fyzické síle a větší ekonomické moci, a s tím, jak přestala být fyzická 

síla pro úspěšné přežití relevantní, mužova převaha a závislost ženy se opřely cele o 

ekonomický a politický princip a míra ženiny závislosti se stala přímo úměrnou 

mnohočetnosti jejího mateřství. 

S vynálezem antikoncepce se ale tato mužská převaha a ženina závislost 

nezměnily, pouze se ze záležitosti, před níž prostě nebylo úniku, transformovaly 

v uvážený životní krok. Žena v plodném věku stojí nyní před rozhodnutím, zda bude či 

nebude regulovat otěhotnění, a to s vědomím, že v drtivé většině případů ji mateřství 

diskvalifikuje ze společenského a politického dění ještě více jako ženu s dítětem, než 

jako „pouhou“ ženu. To je veškerý důsledek antikoncepce, který sice docela jistě není 

malý a například ženám, které se matkami stát nechtějí, určitě přinesl obrovskou 

výhodu. Epochální význam by ovšem mělo jedině to, kdyby se ženy mohly o svém 

                                                 
14

 Viz data Českého statistického úřadu: Podíl dětí narozených mimo manželství v letech 1950 – 2011 

[online]. 2012. [cit. 30. 3. 2013]. Praha: Český statistický úřad.  Dostupné z 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/podil_deti_narozenych_mimo_manzelstvi_v_letech_1950_2011. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/podil_deti_narozenych_mimo_manzelstvi_v_letech_1950_2011
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mateřství (a otcové o svém otcovství) rozhodovat zcela svobodně, bez vyhlídek na 

ztížené společenské uplatnění. To ale antikoncepce sama zajistit nedokáže. 

Když Kosková píše, že jednou ze stěžejních noetických a současně politicko-

etických otázek Kunderova díla je, nakolik může jedinec svobodnou volbou ovlivnit 

svůj osud a nakolik je lidský osud „utvářen náhodou, politicko-sociální determinací a 

nepřekonatelnou propastí, která leží mezi úmyslem, činem a jeho následky“ (Kosková, 

1996: 92), jednou z variant oné politicko-sociální determinace může být právě život 

v patriarchátu a přináležitost k ženskému pohlaví. Kunderova politicko-etická otázka by 

se tedy dala parafrázovat takto: nakolik může žena v patriarchátu svobodnou volbou 

ovlivnit své (ne)mateřství a podobu péče o dítě, na jehož zplození se (ne)dobrovolně 

podílela? 

 

2.2 Nemohu, nejsem vybaven 

Pozoruhodné rozumové kapacity ovšem dosahují muži ve způsobech, jimiž svůj 

odpor k otcovství odůvodňují. Místo toho, aby jednoduše řekli, že děti prostě mít 

nechtějí, a tutéž možnost demokraticky poskytli ženám, vymýšlejí řadu argumentů, 

které jim mají být nápomocny v tom, aby absence otcovství nepošramotila jejich 

společenský obraz. Nutno přitom podotknout, že tlak vyvíjený v tomto směru na muže 

je zcela nesrovnatelný s tlakem, který společnost vyvíjí na (dosud) bezdětné ženy. Jak 

uvádí Možný, sociální status ženy je historicky těsně svázán s mateřským statusem a i 

poté, co společnosti našeho kulturního okruhu vesměs legalizovaly umělé přerušení 

těhotenství, je těhotná žena, která se pro potrat rozhoduje, pod nátlakem. „Celoživotně 

bezdětná žena pak stále naráží na nevyslovenou, ale latentně v jejím okolí trvale 

přítomnou otázku po povaze svého stavu: nechce, anebo nemůže mít děti? Anebo chce a 

mohla by, ale nikdo nechce mít dítě s ní?“ (Možný, 1999: 126) 

Zoja tvrdí, že zatímco samice se požadavkem uchování života řídily odnepaměti, 

stavba mužského těla a mužské instinkty nemají k dispozici dost dlouhou dobu na to, 

aby je biologická evoluce k „novým úkolům“ vybavila. „Nalezli sice konečně 

individuální smysl v tom, že cosi ze sebe předají příštím generacím, ale cenou za tento 

vývoj je rozpor mezi biologickými a psychologickými dispozicemi.“ (Zoja, 2005: 37) 

Znamená to snad, že muži došli k poznání, že otcovství má smysl, nemohou se mu však 

plně věnovat, jelikož jejich psychologické dispozice jim to neumožňují? Opět se tedy 

vracíme k biologickým odlišnostem mezi muži a ženami, které jsou zde transformovány 
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i v odlišnosti psychické a jimiž je odůvodňováno, proč „podle přírody“ děti patří 

matkám (alespoň do té doby, než by jim měly být odebrány za účelem iniciace). 

Přesvědčení Zoji a dalších, že vytváření ženské a mužské identity do velké míry 

závisí na fyzických aspektech, není ve společenských vědách ničím novým. Poněšický 

rekapituluje, že až do poloviny 20. století dominovala představa, podle níž jsou 

psychické rozdíly mezi pohlavími určovány tělesností, která je opět determinována 

genetickou výbavou a hormonálními vlivy. Novější sexuologické a psycho-neuro-

endokrinologické výzkumy poukázaly na relativitu biologických vlivů na výslednou 

ženskou a mužskou identitu, načež společensko-politický vývoj od začátku 60. let 

minulého století včetně ženského emancipatorního hnutí vedl ke zdůraznění téměř 

výlučného vlivu kulturních a psychosociálních faktorů.  Na konci 20. století rozvoj 

genetiky i diagnostiky sexuálních anomálií vedl některé biologicky orientované 

sexuology k opětovnému tvrzení, že člověk je víceméně obětí svého „biologického 

osudu“, a to přesto, že i tito vědci zjistili pouze čtyři velice obecné rozdílnosti mezi 

pohlavími, které jsou navíc rovněž vysvětlitelné psychologickým vývojem.
15

 

(Poněšický, 2003: 16-17) 

Určité odlišnosti mezi osobami mužského a ženského pohlaví nepochybně 

existují, stejně tak, jako existují rozdíly mezi chováním matek a otců k vlastním dětem. 

Badinter zmiňuje například výzkumy potvrzující větší sklon otců hrát si i s nejmenšími 

dětmi či otcovské povzbuzování „chlapských projevů“, tedy tělesné aktivity, 

zkoumavosti apod. Prokázán byl také fakt, že se rodiče častěji dotýkají pohlavních 

orgánů dítěte stejného pohlaví, jako je jejich. (Badinter, 2005: 169) Ve vývoji ženství či 

mužství však jde o „vzájemně mezi sebou interagující biologické, psychické a sociální 

faktory, jež mají formující vliv a působí od časného dětství až do puberty a adolescence“ 

(Poněšický, 2003: 17). Interakce biologického založení a vlivu okolí začíná podle 

Poněšického již před narozením coby souhra mezi genetickým a intrauterním 

prostředím, přitom jde zvláště o vliv hormonů na vyvíjející se mozek. Po narození, 

zvláště pod vlivem uvědomění si své pohlavní diferenciace okolo 18. měsíce věku, si 

dítě vybírá z prostředí určité podněty, jež jeho mužskou či ženskou identitu potvrzují, a 

na druhé straně jsou mu tyto podněty dle jeho pohlaví rozdílně poskytovány, což jeho 

mužský či ženský „orientační plán“ opět zesílí či naopak zkomplikuje. 

                                                 
15

 Jde o větší agresivitu a lepší prostorovou orientaci u chlapců, větší připravenost chlapců 

k nevybíravému sexuálnímu chování, prosociální a demokratické chování dívek a lepší verbální 

schopnosti dívek, zejména tzv. řečovou plynulost. 
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Oblíbeným argumentem na podporu tvrzení, že děti patří do péče žen, je kojení 

jako přirozená schopnost matek poskytnout potomkovi potravu, která je zcela 

automaticky dostupná každé ženě. Oakley v této souvislosti cituje studii, v níž bylo 

sledováno 150 prvorodiček. Jen málo z těchto žen vědělo, jak kojit své dítě a ty, které to 

věděly, viděly kojení u své vlastní matky či jiné příbuzné. Oakley vyvozuje, že něco 

jako „mateřský instinkt“ vůbec neexistuje, jelikož to, co v tomto případě nazýváme 

instinktem, je ve skutečnosti naučené chování. 

 Kundera jako by vyslyšel řečnickou otázku Badinter: „Proč nepřipustit, že 

mnoho otců nemá jednoduše chuť měnit způsob života, zpomalit tempo svého 

profesionálního života a utlumit ambice kvůli péči o dítě?“ (Badinter, 2005: 162) Jeho 

trumpetistovi jde především o dosavadní způsob života, který odmítá měnit. 

V Kunderově pojetí sice nejde o pohodlnost, nýbrž „mimořádnost jeho lásky ke 

Kamile“, jeho tvrzení, že „měl tak rád Kamilu, že by mu dítě vedle ní překáželo“ 

(Kundera, 1997: 60) však jasně odkazuje k pohodlnosti a neochotě přijmout 

zodpovědnost. Na druhou stranu je nepopiratelným faktem, že některé ženy se o péči o 

děti prostě dělit nechtějí, a to jak po rozchodu s partnerem, tak ve fungujícím vztahu. 

„Všechny výzkumy ukazují, že angažovanost otce závisí také na dobré vůli matky“ a 

„hodně žen si nepřeje, aby se partner o děti víc staral“ (Badinter, 2005: 171). 

Příkladem nefungující péče obou rodičů po jejich rozvodu či rozchodu může být 

konec Tomášova otcovství z Nesnesitelné lehkosti bytí, na němž měli podíl oba rodiče. 

Soud sice Tomášovi zaručil, že smí syna vídat každý druhý víkend, matka si však podle 

Tomáše pokaždé našla nějakou výmluvu, aby mu syna nemusela předat. Tomáš to 

pochopil tak, že si má u matky synovu lásku zaplatit. A když si představil, že by se měl 

v budoucnu pokoušet vštípit dítěti své názory, které byly diametrálně odlišné od postojů 

jeho matky, rozhodl se, že už syna nechce nikdy vidět. Skutečnou příčinou tohoto 

rozhodnutí ovšem nebyla sabotáž jeho otcovských snah bývalou manželkou a 

anticipovaná únava z převýchovy syna ovlivňovaného stabilně matkou, nýbrž fakt, že 

Tomáš se jednoduše necítil být otcem svého syna. „Proč by ostatně měl k tomuto dítěti, 

ke kterému ho nepoutalo nic než jedna neprozřetelná noc, cítit něco víc než ke komukoli 

jinému? Bude platit pečlivě peníze, ale ať po něm nikdo nežádá, aby bojoval o právo na 

syna ve jménu nějakých otcovských citů!“ (Kundera, 2006: 20) 

Skoro by se zdálo, že exmanželčina nechuť vydávat mu syna přišla Tomášovi 

vhod. Vypravěčovo hodnocení situace, kdy Tomášovu rezignaci na otcovství odsoudili 

jeho rodiče a tak, jak se on přestal zajímat o své dítě, přestali se zajímat oni o něj 
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(přirozeně s tím rozdílem, že jejich rozhodnutí se týkalo dospělé osoby, nikoli dítěte), je 

výmluvné: „Tak se mu podařilo zbavit během krátké doby manželky, syna, matky i 

otce.“ Ještě výmluvnější je ale dodatek, podle nějž Tomášovi zbyl „po nich všech jen 

strach z žen“ (Kundera, 2006: 20). Tragická (minimálně pro Tomášova syna) zápletka 

tak ústí do omluvy následného Tomášova sexuálního a partnerského chování – jako by 

neschopnost navázat plnohodnotný partnerský vztah byla zaviněna chováním jeho první 

ženy, rodičů, snad i malého synka, v žádném případě však Tomášem samotným. 

Postava Tomáše v tomto ohledu vůbec neodpovídá archetypu zralého a 

aktivního muže, který je „pánem svého osudu“, ale spíše nezralého chlapce, jenž je 

hříčkou v rukou ostatních. Ve vztahu Terezy a Tomáše je sice na první pohled Tereza 

tou, „jíž vládne nemožnost existence bez Tomáše, dokonce i když spí, a je prožívána 

bolestně fyzicky“ (Penčeva, 2010: 182), ve skutečnosti je to však – ve spolupráci 

s dalšími postavami příběhu - právě ona, která řídí reálný život této partnerské dvojice. 

Kunderovy mužské postavy většinou pro sebe žádají výhody patriarchátu, nejsou však 

ochotny nést jeho závazky. 

V Nesnesitelné lehkosti bytí tematizuje Kundera zajímavým způsobem dvě 

životní etapy muže, který odmítl být svému dítěti otcem. Když syn Tomáše vyhledá po 

letech, kdy ho neviděl a nechtěl vidět, „přál si o něm nevědět a chtěl, aby si jeho syn 

přál totéž“ (Kundera, 2006: 227), má před sebou cizího člověka, byť geneticky 

spřízněného. V této situaci dominuje Tomášovým pocitům nevolnost způsobená 

zjištěním, že syn křiví ret stejným způsobem, jako to dělá on sám. Kdyby žil se svým 

synem po celou dobu jeho dětství, pravděpodobně by ho to nepřekvapilo a téměř jistě 

by se mu vlastní grimasa v synově tváři neprotivila. Teď ale zapůsobila jako memento: 

Tomášovi se připomněl jeho „nedobrovolný výtvor“ a nesmazatelné pouto, které otcovo 

odmítnutí nemůže překonat. „Ale Tomáš mluvil se svým synem poprvé v životě! Nebyl 

zvyklý sedět proti vlastnímu zkřivenému rtu!“ (Kundera, 2006: 232) Tomášova reakce je 

podrážděná – vidí v podobnosti se synem krádež něčeho bytostně svého. Kundera zde 

použil freudovský motiv ohrožení otcovy identity synem – a naopak (viz příběh o 

Abramovi v podkapitole 2.3). 

Tomášův postoj je vyjádřením obavy některých mužů ze ztráty sebe sama 

v souvislosti s (vynuceným) otcovstvím. Jako by rodič musel svému dítěti odevzdat kus 

sebe, což je pro některé rodiče (nejen mužského pohlaví) velmi nepříjemná představa. 

Rozdíl mezi muži a ženami je však v tomto případě v tom, že rodičovství, vnímané stále 

jako povinnost, není povinné pro všechny stejně. Jak ukazuje příklad Agnes, vzepření se 
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obvyklým scénářům péče není hodnoceno stejně, když se k němu odhodlá žena, jako 

když k němu přistoupí muž. V Tomášově případě se přijetí či odmítnutí vztahu s již 

dospělým synem navíc pojí s politicko-etickou otázkou podpisu petice za vězněné 

disidenty. Podpis dokumentu je zde prezentován jako současné přihlášení se k dříve 

zavrženému potomkovi či jeho opětovné odmítnutí: „jestli podepíše, jejich dva osudy se 

spojí a Tomáš bude více méně donucen se s ním sblížit. Jestli nepodepíše, jejich vztahy 

zůstanou nulové jako doposud, avšak tentokrát už ne z jeho vůle, nýbrž z vůle jeho syna, 

který se zřekne otce pro jeho zbabělost“ (Kundera, 2006: 232). 

Tomášovi je ale přednější než syn žena – Tereza, která je paradoxně svou 

křehkostí v partnerství dominantnější. Když Tomáš odmítne podepsat petici za politické 

vězně, aby Terezu neohrozil, dostaví se „černé opojení“, podobné, jako když oznamoval 

své první ženě, že syna už nikdy nechce vidět či jako když odhazoval do poštovní 

schránky dopis, v němž se zříkal svého povolání. „Nebyl si vůbec jist, zda jedná 

správně, ale byl si jist, že jedná tak, jak chce jednat.“ (Kundera, 2006: 235) Jelikož 

rodič v mnoha životních situacích jednoduše nemůže jednat tak, jak zrovna chce, více 

než jako Terezin ochraňující partner zde Tomáš jedná jako Šimonův ne-otec. 

Ačkoli ve chvíli prvního setkání s dospělým synem Kundera vykresluje 

Tomášův postoj jako jednoznačný, ke konci příběhu Tomášovo ne-otcovství již zdaleka 

není tak důsledné. Když Tomášův syn začne psát otci dopisy, protože touží po tom, aby 

„položil na jeho život svůj pohled“ (Kundera, 2006: 289), Tomáš nejprve vnímá jako 

krutý žert osudu, že se jejich životní dráhy po vzepření se režimu podobají. Nakonec ale 

dochází k poznání, že proklamativní ne-otcovství není jeho cíleným životním 

programem, nýbrž vzniklo z náhlého popudu a následné neschopnosti je revokovat. 

„Nevím, proč jsem byl tak umíněný. Člověk se někdy k něčemu rozhodne, neví ani jak, a 

to rozhodnutí pak trvá vlastní setrvačností. Rok od roku je těžší ho změnit.“ (Kundera, 

2006: 326) 

Pro Klímu je těhotenství (jakékoli) partnerky pohromou srovnatelnou s živelnou 

katastrofou. Už od svých jednadvaceti let, kdy se ho zprávou o těhotenství pokusila 

dívka dohnat ke svatbě, „se potom vždycky stýkal se ženami s pocity úzkosti (byť přesto 

dosti horlivě) a po každé milostné schůzce se bál truchlivých následků. Utěšoval se sice, 

že pravděpodobnost takového neštěstí je při jeho chorobné opatrnosti sotva jedna 

tisícina procenta, ale uměl mít strach i z té jedné tisíciny“ (Kundera, 1997: 16). Kundera 

zde až groteskně ironizujícím způsobem zprostředkovává pohled řady lidí na 

neočekávané rodičovství jako na ránu, „která může přijít odkudkoli a kdykoli, proti níž 
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není hromosvodu a která se ohlašuje patetickým hlasem v telefonu“ (Kundera, 1997: 

15). 

Symptomatická je rovněž Klímova prvotní reakce na Růženinu zprávu o 

těhotenství: „To není možné. To je prostě nemožné. Moje vina to aspoň nemůže být.“ 

(Kundera, 1997: 12) O reálném významu zprávy pro Klímovu psychiku svědčí fakt, že 

v této situaci v Kunderově podání reaguje stejně, jako by se právě dozvěděl o úmrtí 

milované ženy: popřením nežádoucí zvěsti a okamžitým hozením odpovědnosti na 

někoho jiného. A jeho přístup není mezi mužskými postavami Valčíku na rozloučenou 

zdaleka ojedinělý – následná porada členů kapely o zapeklité situaci skončí návrhem, 

aby Klíma zcela rozhodně otcovství popřel, což vyústí v Růženin úlek, takže si dá „dítě 

sama odstranit na své náklady“ (Kundera, 1997: 17). Kdyby tato osvědčená taktika 

selhala, kapela je připravena u soudu dosvědčit, že se v inkriminovanou dobu všichni 

její členové s Růženou vyspali. „Ať si pak mezi námi hledají otce!“ (Kundera, 1997: 17) 

Kundera v této situaci dochází až na dřeň pocitů muže podvedeného 

vdavekchtivou dívkou. Když kytarista Klímovi nabídne, že Růženu zabije svým vozem, 

představí si trumpetista scénu, v níž auto vráží do Růženy, načež žena leží v kaluži krve 

na silnici. „Projel jím pocit úlevného štěstí. Ale věděl, že nemá smysl oddávat se hrám 

iluzí“ (Kundera, 1997: 20). Těhotná Růžena – a s ní i budoucí potomek a Klímovo 

otcovství - se zde stává nenáviděným narušením hudebníkova životního rytmu a 

sobeckého způsobu života. Autor přitom situaci, v níž se Růžena s Klímou ocitli, 

respektive, do níž Růžena v Kunderově podání Klímu vmanipulovala, vidí jako prototyp 

počátku rodičovství. Když svérázný lidumil Bertlef těší Klímu vyprávěním 

analogického příběhu ze svého mládí a Klíma ohromen vykřikne: „Tak to jste byl na 

tom jako já!“, Bertlef bohorovně odvětí: „Ach, příteli, což nevíte, že to, co prožíváte, je 

příběh všech mužů světa?“ (Kundera, 1997: 36) Jako by všichni otcové byli do 

rodičovství vmanipulováni ženami, které je prostřednictvím jejich otcovství chtějí 

ovládat. Podobně koneckonců Kundera prostřednictvím doktora Škréty vidí i ženské 

snahy o partnerství s muži: „Proč si myslíte, že o nás vůbec usilují? Jen proto, aby 

mohly zranit a ponížit své kolegyně. Bůh vložil ženám do srdce nenávist k jiným ženám, 

protože chtěl, aby se lidstvo množilo.“ (Kundera, 1997: 43) Koneckonců, gynekolog 

s dlouholetou praxí musí vědět, o co ženám ve skutečnosti jde. 

Prostřednictvím doktora Škréty zde Kundera narazil na zajímavý problém – 

vzájemné vztahy žen v patriarchátu, které rozhodně nebyly a nejsou nekomplikované. 

Na jednu stranu dovedla ženy touha po vzájemných vztazích až k politickému 
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lesbismu
16

, na druhou stranu docházelo a dochází mezi ženami k řadě konfliktů 

způsobených jednak tím, že mnohé ženy z patriarchátu úspěšně profitují, dále tím, že 

pokud už se některé ženě podařilo vydobýt si v patriarchálním systému postavení, často 

z pohodlnosti či ze strachu ze ztráty postavení převzala jeho hodnotový systém, anebo 

tím, že schopnost nahlédnout vlastní pozici ve společnosti jednoduše není vlastní všem 

ženám. Pokud tedy někdo „vložil ženám do srdce nenávist k jiným ženám“, se vší 

pravděpodobností to nebyl Bůh, nýbrž patriarchální hodnotový systém, který mužské 

sdílení adoruje, avšak ženskou blízkost v lepším případě zesměšňuje, v horším přímo 

podrobuje sankcím. Cixous v této souvislosti přímo tvrdí, že v androcentrické a 

patriarchální společnosti jsou ženy vedeny k tomu, aby nenáviděly ženy a svou moc 

mobilizovaly proti sobě samým (Cixous, 1995: 13). Havelková dodává, že ženy po 

symbolickém odmítnutí ženského sdílení začaly být v moderní době ženy z veřejného 

prostoru, od studní, řek, míst a prostranství, kde se setkávaly, vytlačovány i fyzicky 

(Havelková, 2004: 172). 

 

2.3 Nikdo třetí mezi námi 

Těhotenství v Kunderových románech v drtivé většině případů není záležitostí, 

k níž se odpovědně, po zralé úvaze a v dlouhodobém harmonickém vztahu muž a žena 

společně rozhodují. V Nesnesitelné lehkosti bytí se k otěhotnění rozhodne Tomášova 

první žena bez manželova souhlasu. Tereza sice zřejmě neodmítala rodičovství již v 

počátcích jejího vztahu s Tomášem, nicméně postupem času jeho názor přijala, což se 

ukazuje například v momentě, kdy zachrání vránu, kterou zaživa zahrabali do země malí 

chlapci. „To udělaly děti,“ řekla a bylo v té větě nejen pouhé konstatování, ale i 

nenadálá štítivost vůči lidem. Vzpomněl si, jak mu nedávno řekla: ,Začínám ti být 

vděčna, že jsi nikdy nechtěl mít děti.´“ (Kundera, 2006: 226) Ve Valčíku na rozloučenou 

je Klímovo dlouholeté manželství bezdětné z Klímova popudu (a vše, čím trumpetista 

vysvětluje Růženě svou nechuť k otcovství, předtím z jeho úst mnohokrát slyšela i jeho 

manželka). Snad jen Jaroslav v Žertu toužil po otcovství, jeho motivace ale byla veskrze 

sobecká, neboť pro něj dítě znamenalo především pokračování sebe sama a potíže, které 

se brzy ve vztahu se synem vyskytly, víceméně odvisely od Jaroslavovy pevné 

představy o tom, jaký má jeho pokračovatel být (viz část o iniciaci). 

                                                 
16

 O politické izolaci žen od ženských hnutí v zahraničí, ale také od sebe navzájem v komunistickém 

Československu, které ženské hnutí zlikvidovalo a pranýřovalo jako buržoazní dědictví, hovoří např. 

publikace Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou (Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communnities, 2003). 
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Gravidita, potažmo z ní vzešlé dítě, je v Kunderově pojetí především 

prostředkem manipulace ve vztazích, a to povětšinou manipulace ze strany ženských 

postav. Prototypem takové manipulátorky je Růžena, jejíž snažení je vykresleno o to 

účinněji a „pravdivěji“, že je interpretováno jako neúmyslné, vycházející takřka 

z biologické podstaty ženského pohlaví. Růžena podle Kundery nesleduje předem 

přesně vytyčený plán, je však natolik pohlcena svým těhotenstvím, že je považuje za 

neopakovatelnou příležitost. Když Růžena zjistí, že kvůli jejímu těhotenství se věci 

dávají do pohybu, slavný trumpetista za ní přijíždí z hlavního města a vyznává jí lásku, 

nemůže podle vypravěče pochybovat o tom, že mezi jejím těhotenstvím a touto náhlou 

mocí je nějaká souvislost. Nechtěla-li se této moci vzdát, nemohla se vzdát ani svého 

těhotenství. Anebo opačně: nechtěla se vzdát svého těhotenství, aby nepřišla o moc, 

které se jí znenadání dostalo. 

Otázka moci je ve vztahu Růženy a Klímy zásadní, zároveň je mocenské 

uspořádání jejich vzájemného poměru příznačné i pro další partnerské dvojice 

v Kunderově díle. Když se Růžena pokusí uplatnit ženskou moc nad mužem použitím 

hlavní přednosti a zdroje archaické moci ženy, tedy schopnosti rodit (Češka v této 

souvislosti označuje dítě za mocenskou strategii ženy), přináší jí tento pokus záhubu. 

Další ženské postavy v Kunderových románech pak po podobných pokusech 

celoživotně troskotají (Penčeva, 2010: 182). Kromě archaické moci ženy je zde však 

ještě jedna interpretační linie: žena je zde konstruována jako matka, což je jedna z mála 

rolí, jež jí nabízí určitou společenskou moc. 

K otázce ženské bez/moci se na základě konceptů Chodorow a Ruddick 

vyjádřila také Kiczková, která vidí mateřské bytí – i na základě jednotlivých až 

protichůdných názorů feministek – jako ambivalentní. Moc matek vyzdvihly feministky 

vycházející z psychoanalýzy, například právě Chodorow, která tvrdí, že u dívky 

nezávisí utvoření vlastní identity až tak výrazně na úspěšném vymanění se z matčiny 

moci, zatímco ve vývoji chlapce, má-li se stát autonomní osobností, je odloučení od 

matky rozhodující. Ruddick je proti této myšlence, proto nezdůrazňuje rozdílný způsob 

utváření identity chlapců a dívek, ale hovoří o emocionálních vztazích z pohledu dítěte 

a kritizuje především jakékoliv umlčování matek a jejich hlasu v naší kultuře. „Jedna 

věc je odmetnuť obetavé a vždy odevzdané martýrske matky s ich bezpodmienečnou 

láskou a iné je neakceptovať podmienky, za kterých je matka znevažovaná a jej práce 

znehodnocovaná.“ (Kiczková, 2006: 427) 
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Ženské postavy jsou pro Kunderu „postavami-schématy, postavami-funkcemi. 

Ale jsou k tomu i funkcemi postav mužských, jsou víceméně druhořadé, podřízené 

mužským postavám. Syžety jsou tvořeny výhradně na základě aktivit mužských postav a 

kvůli mužským postavám, muži jsou demiurgy příběhů“ (Penčeva, 2010: 182). Penčeva 

dodává, že přestože v některých Kunderových románech je formálně ústřední postavou 

žena – jmenujme například Nesmrtelnost – a text se zabývá jejím nitrem, je toto nitro 

vesměs podmíněno vztahu dotyčné ženy s muži, přesněji problematičnosti těchto 

vztahů. Žena podle Penčevy vystupuje jako pomůcka sebeutvrzení, sebereflexe, 

sebezvýznamnění nebo sebedestrukce muže, a proto nemá svůj vlastní, samostatný 

kosmos. Dominance či jen pouhá rovnocennost ženy ve vztahu s mužem je možná 

pouze ve vztahu k synovi, a to ještě jen v dětství, kdy je muž v podstatě bezpohlavní a 

asociální. 

Muži v Kunderově světě však nechtějí do svých vztahů se ženami pouštět 

nikoho dalšího. Když Klíma Růženě tvrdí, že za ní nepřijel kvůli dítěti, ale zpráva o 

těhotenství ve skutečnosti pouze způsobila jeho prozření v tom smyslu, že bez Růženy 

nemůže žít, nenarozený potomek je pro něj jednoznačně překážkou. Pro Klímu není nic 

trapnějšího, než manželství, která vzniknou jen proto, že bylo omylem počato dítě. 

Jestliže chce Růženu přesvědčit o tom, že touží jen a jen po ní, takové, jaká byla 

předtím, než otěhotněla, není k ní upřímný a používá svého tvrzení především jako 

strategie, jež ji má přesvědčit, aby udělala, co on chce. Podstatu svého vztahu k 

(jakékoli) ženě však vystihuje. „Abychom byli zase jen sami dva a nikdo třetí mezi 

námi.“ (Kundera, 1997: 58)
17

 

Zásadní je v trumpetistově vnímání rodičovství rozdíl, který cítí mezi rodinou a 

láskou – podle něj jde o neslučitelné hodnoty. Klíma deklaruje, že touží po lásce, kterou 

pro něj představuje jedině žena. Dítě je prvkem, které každou lásku změní v rodinu, jež 

je pro něj synonymem otravy a nudy, a každou milenku v matku. „Ty jsi milenka a já se 

o tebe nechci s nikým dělit. Ani s dítětem.“ (Kundera, 1997: 59) „Láska“ v Klímově 

podání je však spíše sebestředností, než reálným citem. Současně je evidentní, že 

Kunderův hudebník ani v nejmenším neuvažuje o tom, že by se aktivně a reálně stal 

                                                 
17

 Postoj mnoha Kunderových postav k dětem a k ženám je ostatně častým námětem rozborů jeho tvorby i 

podnětem k úvahám o vztahu samotného autora k partnerství a rodičovství. Jistou formu nesouhlasu 

s tímto aspektem Kunderova díla vyjádřil například Ivan Klíma, když v knižním rozhovoru na otázku, co 

na Kunderově psaní oceňuje, odpověděl: „Je mi blízký tím, že píše hlavou, že přemýšlí o stavbě textu a 

umísťuje do románů i esejistické pasáže. Troufám si říct, že je mistrem kompozice. Je skvělý vypravěč. Je 

mi naopak cizí svým vztahem k ženám (myslím pochopitelně v literatuře) a k dětem.“ (Klíma, Čermák, 

1995: 124) 
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otcem, tedy že by se na výchově dítěte podílel – rodičovství se pro něj rovná mateřství, 

a tudíž je výhradně záležitostí ženy. Kromě toho se zde ukazuje zúžený smysl mateřství 

v současné patriarchální společnosti, o němž hovoří Morris. Mateřství je podle ní upírán 

jakýkoli sociální a ekonomický status a jeho smysl je kromě toho přísně oddělován od 

okamžiku plození – od jakékoli sexuality. „Tvořivost tak může zůstat božskou a 

mužskou doménou, zatímco mateřství se redukuje na funkce výživné a pečovatelské.“ 

(Morris, 2000: 144) 

Rodičovství však může být vnímáno také jako boj mezi pohlavími o ovládnutí 

reprodukce. Poněšický například uvádí, že „někteří biologové se domnívají, narážejíce 

na Karla Marxe, že základním lidským konfliktem není vlastnictví a kontrola výrobních 

prostředků, nýbrž ovládnutí a kontrola reprodukčních prostředků“ (Poněšický, 2003: 

136), a právě zde údajně leží ohnisko stálého konfliktu mezi muži a ženami. Muži mají 

biologickou možnost oplodnit mnoho žen, a tudíž si tuto (i jiné) svobodu nechtějí 

nechat vzít, zároveň jim ale jde o to, aby ženy jejich potomky řádně vychovávaly, tedy 

aby jim nebyly nevěrné s jinými muži. „O rodinu jde ženám též, snaží se tudíž muže do 

rodinného života vtáhnout skrze zamilování, znejišťování, což se děje i na biologické 

rovině (neboť oproti mnohým primátům není u nich viditelná ovulace), svádí, odmítají a 

testují muže, jejich mužnost a zájem,“ píše Poněšický s tím, že u lidí se tyto biologické 

motivace pravděpodobně oduševňují, tedy přesouvají do emoční sféry (Poněšický, 

2003: 137). 

Poněšický jako by parafrázoval Bourdieuovu teorii o ženách jako svého druhu 

zboží: ženy se v tomto pojetí stávají předměty či symboly, jejichž smyslem je zvětšovat 

symbolický kapitál držený muži (Bourdieu, 2000). O systému, v němž „ženy jsou 

považovány jen za zboží a od toho se odvíjí jejich cena“ (Irigaray, 1994: 16), hovoří 

také Irigaray. Právě tato logika ekonomických směn vytváří primát mužství, směřuje 

k hromadění symbolického kapitálu a proměňuje vše, tedy i ženy – a dodejme: i děti, 

zejména mužského pohlaví – ve směnitelné předměty. Žena se stává hodnotou, kterou je 

třeba chránit a která může plodit sociální kapitál (Bourdieu, 2000). 

Jakmile by se ženy vyvlékly z pout tradičního patriarchálního manželství, 

hodnota kapitálu drženého muži by významně poklesla. Proto je třeba neustále 

zdůrazňovat „přirozenost“ dosavadní dělby, Bourdieu ovšem ukázal, že ačkoli se 

současné definice zdají přirozenými, ve skutečnosti jde o konstrukce. Jelikož jsme si je 

však osvojili ve formě podvědomých schémat vnímání, hodnocení a jednání (které 

Bourdieu nazývá habity), zdánlivě to v naší mysli potvrzuje jejich platnost: protože 
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habitus odpovídá skutečnosti, jeví se nám jako přirozený, a to přesto, že sociální realita 

nemůže habitus potvrzovat, jelikož je jeho důsledkem, nikoli příčinou. Tento 

naturalizační proces má pak velmi praktické následky, s nimiž se západní společnost 

stále – spíše neúspěšně – potýká.
18

 

 Poněšického popis koresponduje s Kunderovým pohledem na vztahy mezi muži 

a ženami jako na boj o moc a nadvládu, neustálou hru s nejistým výsledkem. Do této 

kompozice láskyplná výchova dítěte nezapadá, nikoli však z proklamovaného strachu 

z konce lásky, ale proto, že rodičovství v Kunderově světě prakticky vylučuje 

plnohodnotné sexuální i psychické partnerství (pokud lze vůbec u většiny jeho 

mužských postav o plnohodnotném partnerství hovořit). Těhotenství ženu změní 

z milenky v matku a dítě odpoutá její pozornost od muže. Žena je tu vnímána jako 

objekt mužské sexuální touhy a představ o „správném“ vztahu. Podle Kundery to ale 

platí i naopak: Tereza z Nesnesitelné lehkosti bytí, která nemá s Tomášem vlastní dítě, 

může díky tomu hrát v jejich vzájemném vztahu roli osiřelého nalezence, která k ní 

Tomáše připoutává nepochybně více, než by je pojil společný potomek. Přesto, jak 

podotýká Češka poukazem právě na postavu Terezy, v Kunderových románech je podíl 

muže na stvoření dítěte skryt, „za dítě u Kundery vzhledem k motivickému přepisu vždy 

může matka“ (Češka, 2005: 184). Na druhou stranu je Tomášův vztah k Tereze 

ochranitelský, tudíž i otcovský – Tomáš dítě nepotřebuje i z tohoto důvodu. 

 Důvody, proč muži odmítají stát se otci, mohou být stejně různorodé, jako 

důvody, proč jimi muži být chtějí. Dreifuss a Riemer ve svém psychoanalytickém 

rozboru biblického Abramova příběhu (Dreifuss, Riemer, 2006) dokládají, že Abram se 

nechává Bohem až fyzicky vést, podobně jako dítě, které dosud potřebuje oporu. 

Abramovu situaci popisují jako funkční spojení mezi dvěma částmi psýché, jež někteří 

psychologové
19

 označují jako ego a superego, případně jako já a bytostné já. První část 

                                                 
18

 Příkladem může být stále nízký podíl žen účastnících se politického rozhodování. Ženy často 

nevstupují do politiky proto, že jsou přesvědčeny o tom, že se do ní nehodí a nebyly by v ní úspěšné. 

Neuvědomují si přitom, že toto jejich přesvědčení vychází z vnímání a hodnocení ovlivněného 

společenským náhledem. Pozice daná jednomu pohlaví genderovým (u Bourdieua sexuálním) řádem u 

něj soustavně podporuje vlastnosti a modely chování, které jsou pak popisovány jako jemu přirozené a 

zároveň zpětně používány k ospravedlnění existujícího řádu. 
19

 Zejména Freud, který hovořil o Id, Egu a Superegu jako o základních složkách osobnosti člověka, resp. 

jako o komplexních, relativně samostatných mentálních subsystémech, které obsahují svoji vlastní 

aparaturu nebo využívají jiných aparatur, například somatických, ke svým vlastním účelům. Vývojově 

nejstarší z těchto makrostruktur je podle Freuda Id, z něho se vynořuje Ego a posléze se vývojem 

sociálních vztahů vytváří Superego. (Růžička, 2010: 67) Viz také Freud: „Ve svých posledních 

spekulativních pracích jsem na základě analytického zhodnocení patologických faktů rozčlenil náš 

psychický aparát na Já, Ono a Nadjá.  Nadjá je dědicem oidipovského komplexu a zástupcem etických 

požadavků člověka.“ (Freud, 1990: 47) 



62 

 

Abramovy psýché představuje otce, druhá syna. V tomto případě obraz syna převládá, 

protože Abram není samostatný, je veden jako dítě „otcem“, který ale v Abramově 

psýché není identický s Bohem, jde spíše o osobního otce, který může být považován za 

lidskou bytost a jenž je obrazem Božím, působícím v Abramově psýché (Dreifuss, 

Riemer, 2006: 28-29). 

 Ve známém biblickém příběhu chce Bůh Abrama podrobit hrozivé zkoušce za 

účelem osobnostního růstu a získání síly, proto, aby přesáhl hranice lidské zkušenosti a 

vstoupil do oblasti nadlidských prožitků. Protože podle současných etických kritérií, ale 

i podle kritérií, která platila v době sepsání Bible, otec, který z jakýchkoli pohnutek 

zabije svého syna, jednoznačně překračuje hranici lidskosti, Abram se „odvážil vstoupit 

do panství archaické kultury (primitivního náboženství) nebo do nadlidských božských 

sfér“ (Dreifuss, Riemer, 2006: 79). Mýtičtí hrdinové se projevují jako osoby mimo 

lidskou dimenzi právě proto, že vystupují jako archetypy symbolizující celé spektrum 

možností lidského vývoje. „Jedním z vývojových archetypických vzorců je rovněž boj o 

moc mezi mladým a starým mužem. Syn v tomto boji ohrožuje nadvládu otce a ten se ho 

snaží zničit.“ (Dreifuss, Riemer, 2006: 79) Motivem k odmítání otcovství tedy může být 

i tento archetypální strach z ohrožení vlastní osoby. 

 Abram, jehož pozdní otcovství naplňuje, odsouvá Boha z centra své pozornosti a 

nevědomky odmítá vztahu s Bohem obětovat lásku k synovi. Podle Dreifusse a Riemer 

se pak atribut žárlivého Boha, který se obává o své místo v Abramově srdci, zruší 

zasvěcením lidského prvku, tedy dítěte, Bohu jeho obětováním. Právě tento archetyp 

můžeme hledat v postoji mnoha mužů k otcovství jako k překážce, ačkoli v dnešní 

realitě půjde spíše než o překážku ve „vyšším“ vztahu s Bohem o komplikaci v osobním 

pohodlí a světských cílech. Dreifuss a Riemer vycházejí z Junga, který tvrdil, že 

„skutečně je možné psychologicky zjistit, že archetyp je schopen uchvátit já, a dokonce 

je přinutit, aby jednalo v jeho smyslu, to znamená ve smyslu archetypu. Člověk se může 

objevit v archetypické podobě, může určitým způsobem nastoupit na místo Boha…“ 

(Jung, 1997)
20

. 

 Vztah Abrama a Boha se následně zrcadlí ve vztahu starce k synovi. Jelikož 

Abram cítí, že se blíží jeho smrt, rozhodne se syna oženit. Zatímco Izáka se na souhlas 

s výběrem nevěsty neptá, dotčenou dívku Rebeku o názor požádá. Miluje svého syna a 

                                                 
20

 Příznačné je, že příběh o Izákově spoutání nakonec končí smrtí Abramovy ženy Sáry, která je 

„živoucím symbolem jeho vnitřního duchovního principu, animy. Tento princip je nakonec internalizován 

a žena jako taková už dále není potřebná. Sára je nástrojem Abramova duchovního vývoje, její úloha 

končí.“ (Dreifuss, Riemer, 2006: 106) 
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chce pro něj učinit to nejlepší, ovšem pouze tak, jak to sám považuje za správné. Abram 

zde vystupuje jako pán nad Izákovým životem. Z muže, jenž ve středním věku odešel 

z místa svého narození do neznáma, aby začal nový život, z „novátora, který se 

v otázkách zásad a přesvědčení choval převratně“, se na stará kolena stává tradiční 

konzervativec, vracející se znovu k osvědčené metodě dohodnutých sňatků (Dreifuss, 

Riemer: 109).
21

 

Jedinou mužskou postavou ve Valčíku na rozloučenou, která s Klímou v odporu 

proti nechtěnému otcovství nesouzní, je Bertlef, jenž je v souladu se svou životní 

filosofií přesvědčen, že život se má přijmout se vším všudy. „Všechny události jsou 

v rukou Božích a my nevíme nic o jejich zítřejším osudu, čímž chci říci, že přijmout život 

se vším všudy znamená přijmout nepředvídané.“ (Kundera, 1997: 34) Koncentrací 

nepředvídaného je pak podle Bertlefa právě dítě, které je nutné přijmout právě pro jeho 

nepředvídanost, „jinak žijete jen napůl, žijete jako neplavec, který se čvachtá při břehu, 

ačkoli skutečné moře je jen tam, kde hloubka“ (Kundera, 1997: 35). 

Nechtěného otcovství se Kundera dotkl také v románu Nesmrtelnost, v němž na 

hranici vztahu mileneckého a dceřiného balancuje Bettina von Arnim v poměru ke 

slavnému Goethovi. Na pozadí snahy této ženské postavy o nesmazatelný zápis vlastní 

osoby do historie ironizuje obraz mužů jako osob vyhýbajících se rodičovské 

zodpovědnosti. „Je obecně známo, že muži mají neblahý sklon vyhýbat se otcovským 

povinnostem, neplatit alimenty a nehlásit se ke svým dětem. Nechtějí pochopit, že 

podstatou lásky je dítě. Ano, podstatou každé lásky je dítě a vůbec nezáleží na tom, 

bylo-li počato a narodilo-li se. V algebře lásky je dítě znakem magického součtu dvou 

bytostí. I když miluje ženu, aniž se jí dotkl, musí muž počítat s tím, že z lásky může vzejít 

plod a přijít na svět i třináct let po posledním setkání zamilovaných,“ komentuje situaci, 

kdy Bettina přijíždí za slavným spisovatelem jako jeho „dítě“, přestože dobře ví, že její 

matku Goethe (navíc zcela netělesně) miloval řadu let předtím, než se Bettina narodila 

ze svazku své matky s italským kupcem (Kundera, 1993: 61) Kundera zde naznačuje, že 

ženy mají v otázkách otcovství sklon žádat víc, než jsou oprávněny. 
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 Abramův příběh je v této práci tematizován pouze velmi selektivně a jen ve vztahu ke zde uváděné 

argumentační linii, nezabýváme se otázkou kontinuity rodu a dalšími, jež by jej mohly podrobněji 

rozebrat. 
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2.4 Když se z prsů stanou pytlíky na mléko 

Některé mužské postavy v Kunderových románech dávají zřetelně najevo svoji 

nechuť k matkám a mateřství jako takovému
22

. Kromě Klímy je prototypem takového 

muže, který navíc na rozdíl od trumpetisty své ne-otcovství důsledně hájí, Jakub 

z Valčíku na rozloučenou. Kořeny této negace pocházejí už z Jakubova dětství. Bylo mu 

asi deset let, když se dozvěděl, jak přicházejí děti na svět. Od té doby ho představa 

porodu pronásledovala „o to víc, oč během let podrobněji poznával konkrétní hmotu 

ženského ústrojí“ (Kundera, 1997: 178). 

Jakubovy představy, jak sám coby novorozenec projíždí těsným vlhkým tunelem 

ženských rodidel, jak „měl plný nos a plná ústa toho divného slizu, jak jím byl celý 

pomazán a poznamenán“ (Kundera, 1997: 178), ovlivnily jeho následný postoj nejen 

k mateřství, ale i k sexualitě jako takové. Ve svých myšlenkách připisoval onomu 

ženskému sekretu tajemnou moc kdykoli si ho přivolat a ovládat mechanismy jeho těla, 

což v něm vyvolávalo nechuť, neboť takovou moc ženského těla nad svým pociťoval 

jako poddanství (pravděpodobně proto, že jako muž žijící v patriarchátu zažíval 

poddanství druhému pohlaví pouze ojediněle). Zvolil proti němu pozoruhodný způsob 

obrany: ženám patřil – jak se domníval – pouze tělesně a „vládě slizu“ vymezoval jen 

omezené hodiny svého života. Jedinou ženou, jíž dovolil proniknout dál, než za hranice 

tělesného spojení, tak byla Olga, kterou měl rád mimo jiné proto, že ho sexuálně 

nepřitahovala, takže nehrozilo, že by mu při sexu připomněla „potupný způsob jeho 

zrození“. Jak se však později ukázalo, pro uskutečnění sexuálního aktu zcela 

postačovalo, že on přitahoval Olgu. 

Jakubův strach z tajemné a neuchopitelné moci ženského těla připomíná velmi 

silně obavy mužů (potažmo mužských autorů literárních děl) z ženské sexuality, která 

podle nich oslabuje mužskou moc nad ženami. „Moc ženské sexuality, přímo 

vypovídající o tom, nakolik muže oslabuje touha, je nutno neochvějně udržovat pod 

kontrolou.“ (Morris, 2000: 32) I v Kunderově díle tak nacházíme představy vaginy jako 

hltavého, nenasytného otvoru, budícího hrůzu. Vagina dentata – ozubená vagina – je 

starobylá úzkostná představa, která prochází folklorem, mytologií, literaturou, 

výtvarným uměním i světem snů celého lidstva (Blackledge, 2005: 199). 

Podle Blackledge, jež uvádí indiánské a polynéské mýty o ozubených vaginách, 

psychologie nabízí domněnku, že sexuální folklor je tak prostoupen příběhy útočící a 
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 Kromě zde uvedených románů se tento postoj ukazuje zejména v románu Život je jinde, který tato práce 

nerozebírá s ohledem na fakt, že jeho stěžejním tématem je mateřství, nikoli otcovství. 
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hryzající vaginy proto, že muži cítí strach z neznáma ležícího uvnitř v temnotě, 

v tajemném prostoru, který pro ně vnitřek vaginy představuje. Jiní pokládají – v souladu 

s Morris – obrazy ozubené vaginy za ztělesnění mužské úzkosti z neukojitelné smršti 

ženské sexuální energie. Příznačné je, že základním prvkem mnoha příběhů o ozubené 

vagině je odstranění vaginálních zubů, symbolizujících pohlcující aspekt ženské 

sexuality, statečnými mužskými hrdiny. 

„Kleště, kameny, kus lanka, lék z bobulí od Toho, kdo zabíjí nepřátele, železná 

páčidla, kusy skály a tyče stejně silné a dlouhé jako penis, to všechno se používá na 

vylámání zubů, zkrocení žravé vaginy a stvoření poddajné ženy. Výmluvné je, že 

v některých případech se muž se ženou ožení teprve poté, co žena přijde o zuby – což 

znamená, že je zkrocená a její duch, i nenasytná, ohrožující sexualita jsou zlomeny. 

V tomto smyslu je odstranění vaginálních zubů metaforou toho, že by někteří muži měli 

rádi ženy mírné a poddajné, v podobě přesně takové, jakou jim sami určili.“ 

(Blackledge, 20058: 201) Z tohoto pohledu můžeme Jakubovu nechuť k ženskému 

pohlavnímu ústrojí interpretovat jako nechuť k rovnocennému partnerství, 

reprezentovanému silnou ženskou energií, jak psychickou, tak sexuální. Další možností 

je podle Blackledge obava mužů ze selhání – ostré tvrdé zuby vaginy v tomto případě 

vytvářejí kontrast k měkkému, impotentnímu penisu, v tomto smyslu by tedy Jakubova 

touha nepoddat se mechanismu ženského těla mohla znamenat i potlačovaný strach 

z vlastního selhání. 

„Divný sliz“, o němž Jakub hovoří a který ženám v jeho představách umožňuje 

vládu nad muži, je podle Blackledge navzdory své nepostradatelnosti (neboť funguje 

nejen jako lubrikant při sexu, ale zároveň jako selektivní bariéra proti patogenům) často 

označován hanlivými přívlastky. „V mnoha kulturách se ,vaginální výtok´ pokládá za 

něco špinavého a jazyk to také vyjadřuje. Vlhké, dobře lubrikované genitálie jsou 

pokládány některými kulturami za nechutné, znečisťující, za něco, čemu je lépe se 

vyhnout.“ (Blackledge, 2005: 207) V některých zemích střední a jižní Afriky se podle 

Blackledge přímo pokládá za ideál suchá vagina a ženy používají lektvary ze solí a 

bylinek, aby této podivné mužské touze vyhověly.
23

 Jakubovy obavy z ženského hlenu 

tak korespondují s obavami mužů v jiných kulturách. 

                                                 
23

 Tragický příklad důsledků podobných mýtů pochází ze Zimbabwe: v zemi, kde je jeden z nejvyšších 

výskytů viru HIV na světě, použilo podle jednoho z výzkumů vysušující soli alespoň jednou přes 85% 

žen. Přitom je prokázáno, že suchý sex, po němž údajně zdejší muži prahnou, vede k praskání a odírání 

stěn vaginy. Vagina s popraskanými stěnami je pak náchylná k infekci. 
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Kromě obav z moci plynoucí z ženské sexuality se podle Morris muži bojí také 

dalšího potenciálního zdroje ženské moci – rozhodující úlohy ženy při zrození nového 

života. „Tím, čeho se muži obávají, je ženská schopnost reprodukce, která ženu spojuje 

s temným a záhadným světem, v němž působí tvořivá síla, představující třeba skrytý a 

mužům upřený zdroj vědomostí.“ (Morris, 2000: 34) 

Když Jakub objasňuje Bertlefovi, proč nemá rád mateřství, odvážně tvrdí, že 

moderní věk už demaskoval všechny mýty (například mýtus týkající se dětské 

nevinnosti), ovšem kromě těch o mateřství. Podle Jakuba jde o poslední a největší tabu, 

v němž se skrývá největší prokletí, neboť neexistuje větší připoutání než pouto matky 

k dítěti. „To připoutání navždy zmrzačí duši dítěte a matce připraví v dospívání syna 

nejkrutější milostná muka, jaká existují. Říkám, že mateřství je prokletí a nechci ho 

rozmnožovat.“ (Kundera, 1997: 103) Kundera zde ve své postavě souzní s mytopoetiky 

typu Blye, jeho argumentace ovšem selhává úplně stejně. Kdyby se otcové neodmítali 

podílet na každodenní péči o dítě, případně s radostí nepřijímali své odstavení od 

rodičovských povinností ženami, mohlo by být připoutání, které je – jak již bylo 

doloženo – pro dítě a jeho duševní vývoj v prvních měsících a letech svého života 

životně důležité, rozděleno mezi více osob, a tudíž relativizováno. Milostná muka 

v synově dospívání by se pak nekonala a mateřské pouto by neubližovalo ani ženě, ani 

dítěti. Svým způsobem tak Kunderova postava maskuje nechuť být skutečným otcem 

manifestovanou obavou z újmy, kterou rodičovstvím pokaždé utrpí matka i dítě. 

O škodlivosti mateřského mýtu hovoří i Morris s odkazem na Carter, která 

neúnavně demytizovala regresivní idealizaci mateřství a teorie nadřazenosti mateřství 

označuje za jednu z nejškodlivějších útěšných smyšlenek vůbec, protože ženy, které se 

z nedostatku vlastních materiálních i intelektuálních obzorů uchylují pro útěchu k 

„hypotetickým mocným bohyním, si jednoduše lichotí tolik, až se ocitají ve stavu 

podřízenosti“. Bohyně matky jsou podle Carter stejně hloupá představa jako bohové 

otci (Morris, 2000: 172). V Jakubově případě je ale především zajímavé, že aby 

odůvodnil své ne-otcovství, nehaní otcovství, ale mateřství. Jeho kritika se tedy netýká 

toho, jak by se v souladu se společenskými normami musel změnit a chovat on sám, 

pokud by se stal otcem, nýbrž kritizuje, že by se mu mateřstvím změnil objekt jeho 

touhy – žena. 

Jakub odmítá proměnu dívčího či ženského těla v tělo matky, která s mateřstvím 

zákonitě souvisí. „Mám rád ženské tělo a protiví se mi představa, že se z milovaného 

prsu stává pytlík na mléko.“ (Kundera, 1997: 103) Zároveň svým postojem protestuje 
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proti „kultu rození“ jako diktátu přírody. Individualista Jakub se děsí momentu, kdy by 

s miliardami jiných rodičů obdivoval své roztomilé miminko, neboť de facto jde v jeho 

pojetí jen o pouhé „rozmnožování“, které všem druhům nařizuje příroda. V kombinaci 

s představou odporného slizu, kterým chtíc nechtíc kdysi sám prošel, je zde plození dětí 

prezentováno jako pudová záležitost, což odkazuje k pojetí ženy jako bytosti spjaté 

s přírodou, zatímco muž je spojencem kultury. Podobně argumentuje Zoja: zatímco 

žena je matkou „od přírody“, muž se musí otcem chtít stát a poté se otcovství 

komplikovaně učit.
24

 

Navíc Jakub touto argumentací vyjadřuje, co je pro něj skutečně důležité – 

ženské tělo tak, jak si je on představuje, bez ohledu na to, zda takové tělo právě 

vyhovuje ženě, s níž ho pojí sexuální vztah. V momentě, kdy přestane být objektem 

jeho sexuální touhy a stane se objektem mateřské péče, stane se mu protivným. Na 

jednu stranu tedy má být dítě předmětem ženské péče, žena je však právě za tuto péči 

trestána ztrátou atraktivity v očích partnera. Ženy se přitom nikdo neptá, zda chce být 

nejprve objektem mužské sexuální touhy a poté mateřskou pečovatelkou, tento sled 

životních událostí je ženám v patriarchální společnosti vnucen, načež jsou za vnucené 

podřízení se trestány jak sníženým společenským ohodnocením, tak ekonomicky. Do 

hry navíc postupem času vstupuje i ageismus, protože věkem (a mateřstvím) se měnící 

ženské tělo se rovněž stává předmětem diskriminace, jak dokládá například motiv 

ženského gesta v románu Nesmrtelnost: dokud své okázalé gesto činí mladá dívka, je 

vnímáno jako originální a krásné, když je ale udělá starší žena v bazénu směrem 

k mladému plavčíkovi, je hodnoceno jako směšné. 

 „…kdybych měla pevné, ploché břicho, pak bych byla hodná, pak bych byla 

v bezpečí. Byla bych chráněna. Byla bych přijímána, obdivována, milována, byla bych 

důležitá,“ píše na toto téma Ensler (Ensler, 2006: 8).
25

 „Krémy zesvětlující pokožku, 

které v Africe a Asii mizí z pultu stejně rychle jako zubní pasta; matky osmiletých 

amerických holčiček, které nechávají odstraňovat dcerkám žebra, aby si nemusely dělat 

starosti s držením diet; pětileté dívenky z Manhattanu provádějící přísné jógické cviky 

ásany, aby na veřejnosti neztrapňovaly rodiče svou naducaností; děvčata, která zvrací a 

trápí se hladem v Číně, na Fidži, kdekoli; či Korejky, které si nechávají odstranit 

                                                 
24

 Další etické Jakubovy argumenty proti rodičovství viz část o otcovství jako souhlasu se světem. 
25

 Eve Ensler je autorkou divadelních her, především světově proslulých The Vagina Monologues. 

V knize (V)hodné tělo se věnuje tlaku patriarchální společnosti na formování ženských těl podle 

aktuálních norem. (V)hodné tělo vzniklo jako osobní výpověď soudobé ženy, která nenávidí sebe sama za 

to, že není schopná dostát požadavkům na to, jak má vypadat správná žena. 
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rodnou Asii z očních víček… ten seznam nikdy nekončí.“ (Ensler, 2006: 10) Ensler při 

přípravě své knihy hovořila s mnoha ženami z různých částí světa. Až na několik 

výjimek byly všechny znechuceny alespoň jednou částí svého těla. „Skoro každá žena 

věřila, že kdyby se jí povedlo onu tělesnou partii zdokonalit, dařilo by se jí i vše 

ostatní.“ (Ensler, 2006: 10-11) V předmluvě proto vyzývá ženy, aby se přestaly podílet 

na ztrátě své individuality a vzepřely se normativním společenským konstrukcím, 

s nimiž Jakubovy výroky o pytlících na mléko souzní. 

A nejen k mateřství nepojímají Kunderovy postavy zrovna pozitivní vztah. 

Některé ženy v jeho románech nepřijímají svá těla s porozuměním. Příkladem může být 

Agnes z Nesmrtelnosti, která si zřetelně uvědomuje, že ženy tráví rozjímáním nad svým 

tělesnem mnohem více času, než muži. „Začne to šokem prvního krvácení, tělo je náhle 

tu a ona proti němu stojí jako strojník, jemuž bylo nařízeno udržovat v chodu malou 

továrnu, vyměňovat každý měsíc tampony, polykat prášky, připínat podprsenku, 

připravovat výrobu.“ (Kundera, 1993: 102) Podobný náhled na vlastní tělo pěstuje 

(nejen) západní společnost již stovky let pouze v ženách, mužů se představa vlastního 

těla jako jakési biologické továrny netýká. Kromě toho na jiném místě Kundera ústy 

Agnesiny matky tvrdí, že „každá žena dá vždycky přednost dítěti před manželem“ 

(Kundera, 1993: 227). To vše přispívá k vykreslení mateřství jako elementu, který 

v životě muže a ženy nepřináší nic dobrého. 

 Ve svém zobrazení nežádoucího těhotenství Kundera trefně postihl chápání 

rodičovství v moderní západní společnosti. Odmítání otcovství jako překážky ve 

svobodném a plnobarevném životě se ještě znásobilo v posledních dvaceti letech, kdy se 

škála životních aktivit nabízejících se lidem v plodném věku mnohonásobně rozšířila. 

Sokol a Pinc v této souvislosti přirovnávají rodičovství k založení společnosti s ručením 

omezeným, protože jinak to nejde: zatímco každý hospodářský či obchodní provoz se 

dá vždycky nějak prodat nebo v nejhorším případě prostě ukončit, s dětmi to možné 

není. Anonymní statistická čísla o poklesu porodnosti v bohatých zemích i fenomén tzv. 

singles pak dokládají, jak ochota k tomuto životnímu „podnikání“ s neomezenou 

odpovědností v těchto společnostech klesá. (Sokol, Pinc, 2003: 28) 

 Sokol a Pinc vyvozují, že jelikož v moderních společnostech nestojí již na 

prvním místě rodina a pokračování rodu, ale možnosti a práva jedince, bohatství, 

pohodlí a zajímavost individuálního života, možnosti úspěchu a kariéry zatlačují do 

pozadí starost o děti. Moderní státy přejímají stále větší podíl na výchově a vzdělávání 

dětí, současně se ale prudce mění povaha lidské obživy – ubývá stálých a trvalých 
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pracovních příležitostí, lidé se musejí učit přizpůsobovat a věnovat své obživě a 

osobnímu úspěchu stále větší podíl své energie. „Jsou stateční lidé, kteří na tento závod 

rezignují a věnují se svým rodinám i za cenu jistých ztrát v profesní oblasti.“ (Sokol, 

Pinc, 2003: 136) Bohužel musejí být těmito „statečnými lidmi“ v drtivé většině případů 

stále ženy. 

Jestliže Kohák tvrdí, že lidé bývají nejspokojenější, když žijí s pocitem, že jejich 

život má smysl, že dovedou snášet smysluplné strádání daleko lépe než nesmyslný 

nadbytek a že mít něco rád, o něco pečovat a něčemu se věnovat je daleko uspokojivější 

než nechat se obsluhovat, měla by jeho slova platit jak pro ženy, tak pro muže. U 

některých (mužů, ale i žen) však zřejmě bude problém v Kohákově dovětku: „Radost 

z dětí – snad to nejzákladnější v životě – nepochází z toho, co mi děti poskytují, nýbrž 

z toho, co poskytuji jim.“ (Kohák, 1993: 219) 

 

3. Nepřítomný otec 

„Představte si, že by vám amputovali ruku a 

transplantovali ji na jiného člověka. Ten člověk by 

pak seděl proti vám, a tou rukou gestikuloval ve 

vaší těsné blízkosti. Dívali byste se na tu ruku jako 

na strašidlo. Přestože by to byla vaše důvěrně 

známá vlastní ruka, měli byste hrůzu z toho, že se 

vás dotkne!“ (Kundera, 2006: 232) 

 

3.1 Když otec schází 

Tomášovo čiré zděšení nad podobností synova gesta s jeho vlastním odráží 

hloubku propasti, jež vznikla mezi otcem a synem, kteří nežili dlouhá léta spolu a 

dokonce ani vedle sebe. Kundera zde popsal sociální fenomén, známý v naší kultuře 

zhruba od dob průmyslové revoluce. Jak uvádějí Sokol a Pinc, po napoleonských 

válkách došlo v naší civilizaci ke zvláštnímu inverznímu procesu, v němž padly městské 

hradby, města se rozlila do krajiny a do nich se začalo valit vesnické obyvatelstvo. 

Zmíněný proces zlikvidoval vícegenerační rodinu, vytyčil utopický projekt sociálního 

státu, jenž chce být schopen postarat se o každého člověka, a dal vzniknout modelu 

nukleární, párové rodiny jako základní stavební jednotky moderní, atomizované 

společnosti. „V průběhu několika posledních desetiletí se podařilo téměř zlikvidovat 
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mezigenerační solidaritu ve větší části světa.“ (Sokol, Pinc, 2003: 67) V rámci této 

nukleární rodiny se však postupně jeden z dvojice dospělých vytratil. 

Průmyslová společnost zároveň otevřela možnost samostatné obživy; člověk ji 

už nemusel uskutečňovat v pevné skupině, do níž se narodil, ale mohl „odejít do světa“, 

živit se a uživit úplně sám. Rodina, dříve nezbytná podmínka obživy a existence, se tak 

stala soukromou záležitostí, věcí individuální volby v konfliktu mezi osobním zájmem, 

zájmem partnera a případných dětí. Zatímco ve starších společnostech se tyto zájmy 

kryly, nyní se oddělují, osamostatňují a mohou se i postavit proti sobě. Jelikož obživa 

znamená výdělek, a toho zpravidla již nelze dosáhnout doma, v rodině, muž – jenž byl 

patriarchátem k tomuto účelu zplnomocněn − začíná trávit většinu času mimo domov a 

tíha starosti o děti padá na ženu. „Jenže pak se podobné příležitosti začnou otvírat i 

ženám: nejdřív mladým a bezdětným ,fabričkám´, které pracují pilněji a za menší plat 

než muži, a pak dalším a dalším.“ (Sokol, Pinc, 2003: 136-136) Je příznačné a o náhledu 

autorů vypovídající, že zatímco v případě péče o děti a starosti o domácnost hovoří 

Sokol a Pinc o „tíze“, u obstarávání peněz výdělečnou činností mimo domov volí výraz 

„příležitosti“ a mluví o jejich otevírání ženám. Mimoděk tak stvrzují dosavadní status 

quo: ženy uzavřené v domovech s tíhou svého osudu, muži pohybující se volně 

v otevřeném světě plném příležitostí. 

K tomuto rozdělení rolí došlo při přechodu od feudální k moderní společnosti, 

který současně zásadně ovlivnil postavení žen ve společnosti. „Moderní feudální řád“ 

podle Havelkové popřel základní moderní principy a zároveň vytvořil jeden ze 

základních stavebních prvků společnosti. „V neposlední řadě vytvořil společnost 

mimořádně pohlavně polarizovanou, položil základy velmi rozdílné biografie muže a 

ženy, a to v rámci jedné a téže společenské vrstvy.“ (Havelková, 2004: 170) Moderní 

měšťanská společnost přinesla rovnoprávnost mezi stavy, budoucnost člověka ale byla 

do značné míry opět předurčena rodem, respektive tím, že se člověk narodil buď jako 

žena, nebo jako muž. „Zatímco muž byl chápán jako autonomní osobnost uvažující 

vlastním rozumem, svobodně se rozhodující a nikomu se nepodřizující, pro ženu byl 

zvolen úplně obrácený model – její místo je v domácnosti, musí se podřizovat svému 

okolí a pro svou roli se vzdát seberealizace.“ (Havelková, 2001: 171) Na tuto 

polarizaci, respektive realizaci ideálů svobody a rovnosti pouze po mužské linii, pak 

reagovalo ženské hnutí. 

Giddens upozorňuje, že zatímco pro naprostou většinu obyvatel předmoderních 

společností nebyly výrobní činnosti odděleny od chodu domácnosti, neboť veškerá 
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práce se odehrávala přímo v obydlí nebo v jeho blízkosti, v moderních společnostech 

došlo s rozvojem průmyslu ke změně: výroba se přesunula z domácího prostředí do 

mechanizovaných továren a zaměstnavatelé začali najímat jedince místo celých rodin. 

Současně s tím se postupně prohluboval rozdíl mezi domovem a pracovištěm. Přestože 

ženy začaly být spojovány s ideálem „domácího krbu“, názor, že „místo ženy je doma“, 

neznamenal ve všech společenských vrstvách totéž. „Bohaté ženy měly k dispozici 

služebné a chůvy, zatímco chudé musely nést těžké břemeno: vykonávat všechny domácí 

práce a ještě si hledat námezdní práci, protože manželův příjem nestačil.“ (Giddens, 

1999: 319-320) 

Vývoj, který by v jiném než patriarchálním zřízení snad mohl vyústit 

v rovnoprávné postavení žen a mužů, tedy jejich rovnocenné zastoupení jak ve 

veřejném životě, tak v domácí a rodinné sféře, vyústil v euroatlantické civilizaci 

v řešení, které na jednu stranu zakonzervovalo rozdělení sfér na veřejnou/mužskou a 

soukromou/ženskou, což mělo dopad nejen na ženy a muže, ale i na jejich děti. Jedním 

z jeho reálných výsledků byl také fenomén nepřítomného otce. Pokaždé, když se 

v západní společnosti schylovalo ke změně, tlak mocnějších vrstev způsobil opětovné 

zatlačení žen k jejich tradičním povinnostem. 

Hovoří o tom například Možný, když rekapituluje dění v 50. letech 20. století. 

„Padesátá léta byla jakýmsi retro-časem: rodina jakoby se pokusila obnovit své 

centrální postavení ve společnosti i svou tradiční vnitřní harmonii, pevnou hierarchii a 

funkční uspořádanost, která snad v realitě ani nikdy neexistovala.“ (Možný, 1999: 17) 

Možný v této souvislosti narážel na fenomén ztělesňující rodinnou politiku Spojených 

států i zemí v západní Evropě – reklamy plné šťastných dvougeneračních rodin 

v domku na předměstí, s tradičně rozdělenými rolemi muže a ženy a s alespoň třemi 

dětmi. Ve skutečnosti to byl právě konec tohoto desetiletí, kdy začal trend snižování 

počtu dětí v rodině, a nastalo zvyšování počtu rozvodů. 

Odhlédneme-li od toho, že to nebyla jakási nepersonifikovaná „rodina“, nýbrž 

mocenské struktury daných států, kdo se – na čas úspěšně – pokusil obnovit tradiční 

uspořádání, důležité jsou důvody, proč došlo k následkům: snížené porodnosti a 

zvýšené rozvodovosti. Tento „problém beze jména“ pojmenovala Friedan ve své knize 

Ženská mystika z roku 1963
26

, kde popsala úzkost a pocit nenaplnění celé generace 

                                                 
26

 Kniha vyšla v roce 2005 také v českém překladu Jaroslavy Kočové v nakladatelství Pragma. 
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dobře situovaných Američanek, jimž bytelně zakořeněná představa o ženě-manželce a 

ženě-matce znemožnila rozšíření vlastních aktivit mimo tyto role. 

Počet žen studujících ve Spojených státech vysokou školu klesl v období mezi 

lety 1920 a 1958 ze 47% na 35%. Zatímco o století dříve dívky bojovaly za možnost 

dosáhnout vysokoškolského vzdělání, v 50. letech 20. století si na univerzitu šly najít 

manžela. Kolem poloviny 50. let jich celých 60% nedostudovalo, aby se mohly vdát, 

nebo proto, že se obávaly, že by přílišné vzdělání mohlo být překážkou v manželství. 

V dalších letech se Američanky začaly houfně vdávat už na středních školách, 

v porodnosti předhonily indické ženy a v touze po dokonalé reprezentaci manžela se 

začaly scvrkávat do velikostí vychrtlých modelek. Mnoho žen už nevycházelo 

z domova za jiným účelem než na nákup, kvůli dopravě dětí nebo na společenské akce, 

kam doprovázely manžela. V Americe vyrůstaly dívky, které v životě nechodily do 

práce, hospodyňka z předměstí se stala snovým ideálem mladých amerických žen. 

Moderní spotřebiče ji zbavily dřiny, věda nebezpečí při porodu a nemocí její babičky. 

(Friedan, 1998: 62) 

„Během patnácti let po II. světové válce se stala tato mystika ženského naplnění 

hýčkaným a sebeobnovujícím se středem soudobé americké kultury. Miliony žen žily 

svůj život podle těch hezkých obrázků americké hospodyňky z předměstí, která ráno 

před oknem políbí manžela na rozloučenou, odveze plný stejšn dětí do školy a usmívá 

se, když pracuje s novým elektrickým leštičem na kuchyňské podlaze bez poskvrnky.“ 

(Friedan, 1998: 62) Podle Friedan vlivem tohoto masivně proklamovaného obrazu 

americké ženy přestaly vědět, kdo jsou, takže na otázku „kdo jsem?“ mohly odpovědět 

leda tak „Tomova manželka“ nebo „Mariina matka“. Tak jako viktoriánská kultura 

nedovolila ženám přijmout či uspokojovat základní sexuální potřeby, americká kultura 

nedovolila podle Friedan ženám přijmout či uspokojovat základní potřebu růstu a 

naplnění svých potenciálních možností jakožto lidských bytostí, potřeby, která byla 

výhradně definována jejich rolí sexuální. 

Kromě znemožnění osobního růstu měla ale tato hra na dokonalou manželku i 

další důsledek – praktickou eliminaci mužů z rodinného a rodičovského života. Jelikož 

veškerý domácí a rodičovský život obstarávaly bezchybně ženy, muži se jej de facto 

nemuseli vůbec účastnit. A pokud už se otec pokoušel do výchovy dětí zapojit, často byl 

odmítnut, neboť se pokusil vstoupit do jediné sféry, v níž žena mohla zakoušet svoji 

dominanci a pocit naplnění. Vedle sebe tak existovaly dva převažující modely 

otcovství: nepřítomný a slabý otec. A situace se v následujících desetiletích neměla 
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příliš měnit. Moore a Gillette konstatují o čtyřicet let později: „Stále více rodin 

potvrzuje politováníhodný fakt vytrativšího se otce. Jeho nepřítomnost, ať už je 

emocionální či fyzická, či se jedná o kombinaci obojí, působí psychologickou újmu 

dětem obou pohlaví.“ (Moore, Gillette, 2001: 9) 

Podobným vývojem si prošla i československá, respektive česká společnost. 

Mnohé výdobytky na poli rovných příležitostí, které ženám poskytl socialistický režim, 

vzaly za své jen pár let po změně zřízení a následném obratu k „tradičním hodnotám“. 

Jestliže v roce 1936 bylo v Čechách a na Moravě 2 500 jeslí a školek s celkovým 

počtem 104 000 zapsaných dětí, v roce 1950 bylo v Československu celkem 67 000 

míst v jeslích a 356 000 v mateřských školách. (Scott, 1974: 92-93) Ve školním roce 

1989/1990 tak bylo v československých mateřských školách 400 647 míst, zatímco 

v roce 2001/2002 jejich počet (v ČR) klesl na 282 642 (z toho navíc 4 087 míst 

poskytovali rodičům soukromí a církevní zřizovatelé, kteří na samém počátku 90. let 

ještě logicky chyběli)
27

. Jedním z důvodů tohoto propadu byl společenský tlak na ženy, 

aby se svými dětmi byly doma co nejdéle. 

Od dob průmyslové revoluce se tak v našich zeměpisných šířkách řada otců, ať 

už dobrovolně či navzdory svému nesouhlasu, připravila o plnohodnotné otcovství. 

Kunderovy otcovské postavy jako by tento fakt stvrzovaly. Trumpetista Klíma 

z Valčíku na rozloučenou odmítá stát se otcem vůbec, Jakub z téže knihy volí raději 

méně náročnou cestu opatrovníka osiřelé dívky a jejich souputník doktor Škréta 

zaměňuje otcovství za (vnucené) poskytnutí genetického materiálu. Adopce doktora 

Škréty Bertlefem pak jen zapadá do celkového obrazu, který Kunderovo dílo vytváří. 

Tomáš z Nesnesitelné lehkosti bytí je příkladem muže, který než by se o svá 

otcovská práva pral, raději vyklidil pole a na své rodičovství zcela rezignoval. Když ho 

později přece jen dostihlo, nedokázal se se situací vyrovnat a syna až do své smrti 

nepřijal. Otcovské, respektive spíše paternalistické
28

 prvky však vykazuje jeho vztah 

k druhé manželce, přičemž jsou to právě ony, co – současně s jejich bezdětností − udrží 

toto manželství pohromadě. Jaroslav z Žertu je nepřítomným otcem, jehož občasné 

pokusy o sblížení a nárazovou výchovu nemohou vyrovnat stabilní menší zájem o syna 

                                                 
27

 Statistika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dostupná z: http://www.msmt.cz/file/26713  

[cit. 30. 3. 2013]. 
28

 Paternalismus je zde vnímán jako vztah, který oproti otcovství více akcentuje vlastní nadřazenou pozici 

a jenž je charakteristický přesvědčením, že daná osoba nejlépe ví, co je pro ochraňovaného člověka 

nejlepší, což pro skutečné otcovství nemusí být typické. 

http://www.msmt.cz/file/26713
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než o vlastní kariéru a společenské uznání. Agnesin otec z Nesmrtelnosti by pak mohl 

sloužit jako příklad slabého otce, na jehož stvoření se většinou podílí i matka dítěte. 

Nepřítomným otcem se ovšem někdy – třeba jen na přechodnou dobu – stávají i 

muži, kteří o své otcovství usilovali a přijali je. Spisovatel Ivan Klíma tak ve své 

vzpomínkové knize napsal: „Člověk teprve s odstupem času pochopí, že čas, který tráví 

s dětmi, je neopakovatelný, jedinečný a patří k nejsilnějším zážitkům, které život může 

nabídnout. Jenže toto období života se obvykle kryje s časem, kdy máme mnoho jiných 

zájmů, kdy usilujeme splnit něco ze svých plánů, pracujeme, vyděláváme peníze, 

sháníme věci (a byt), debatujeme, oslavujeme s přáteli různá výročí či úspěchy. 

Cestujeme (aspoň po vlastní zemi, když do zahraničí nemůžeme) a nakonec dospějeme 

k obludně mylnému závěru, že nás děti vlastně zdržují, a hledáme za sebe náhradu, 

v lepším případě prarodiče, v horším nějaká kolektivní zařízení.“ (Klíma, 2009: 404) 

Podobnými pocity trpěl při svém pozdním otcovství také další český spisovatel, 

Ludvík Vaculík. „Napadlo mi: jaké asi poslání ten chlapec u mne má? Jenom to, že se 

musím srovnávat s otcem svých dřívějších tří synů a hledat své provinění?“ (Vaculík, 

1993: 199) Paradoxně právě o intenzivně sdílený život s posledním synem, na jehož 

výchově se podílel mnohem větším dílem, než tomu bylo u prvních tří chlapců a také 

jediné dcery, pak Vaculík přijde vlivem rozchodu s jeho matkou. Role matek, jak se 

ukazuje i v případě Agnes z Nesmrtelnosti, je totiž v otcovství zásadní. 

Nepřítomný otec je fenomén vyskytující se prakticky ve všech sociálních 

vrstvách, Klíma a Vaculík jsou ovšem představiteli československého (literárního) 

disentu, jehož genderovanost Kundera zachytil v popisu vztahu Tomáše a Terezy 

z Nesnesitelné lehkosti bytí. Klíma a Vaculík byli svým způsobem podobně 

nepřítomnými otci dětem, s nimiž žili v jedné domácnosti, jako Tomáš Šimonovi, 

kterého opustil v raném dětství. Když se Tomáš dostane do konfrontace s režimem, stojí 

Tereza v pozadí, a samotné jednání s Tomášovým synem a dalším účastníkem akce na 

podporu politických vězňů je veskrze mužskou záležitostí. Jediným rozhodováním, 

v němž má Tereza hlavní slovo, je návrat z Francie do socialistického Československa, 

v němž ovšem nehraje zásadní roli politická situace, nýbrž krize ve vztahu partnerské 

dvojice. 

Přečteme-li si osobní svědectví Kamily Bendové o životě žen v domácnostech 

disidentů (Bendová, 2005: 54-66), nalezneme podobný obrázek. Bendová uvádí svou 

vzpomínku anekdotickou příhodou, v níž se při setkání odpůrců režimu v roce 1991 

setkala s prudkou reakcí profesora Horáka na její vložení se do debaty. „Ačkoliv nic 
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neřekl, bylo jasné, co měl na mysli: ,Proč se ta ženská v zástěře vyjadřuje k věcem, o 

kterých nic neví.“ (Bendová, 2005: 54) Následně popisuje, jak ženy, které se mnohdy 

navenek vůči režimu nevymezovaly, byly ve skutečnosti těmi, kdo rodinu v případě 

perzekuce podržel. A byly také těmi, kdo reálně rozhodoval o tom, zda rodina podlehne 

nátlaku a vystěhuje se, či nikoli. „Dovolím si tvrdit, že odcházeli převážně lidé, u 

kterých to nevydržely ženy. Když žena svého muže podržela a přiměla ho nevzdávat se, 

většinou se rodina nevystěhovala.“ (Bendová, 2005: 62) 

Zatímco tedy muži tvořili zásadní prohlášení a organizovali více či méně 

otevřené akce proti vedení státu, úloha žen spočívala v praktických záležitostech 

spojených například s komunikací (v době, kdy nefungoval internet či mobilní telefony, 

staly se komunikačními centry československého disentu byty, v nichž žily ženy 

s malými dětmi, jež byly častěji doma než mimo domov – v tomto smyslu tedy zmíněné 

uvěznění žen v domácí sféře dovedl disent takřka k dokonalosti). Bendová cituje 

historičku Jechovou, podle níž role žen v Chartě 77 byla jiná, než role mužů: „Mnohem 

častější byly případy žen, které od samého začátku podporovaly rozhodnutí svých mužů, 

sdílely s nimi všechna strádání, sledování, prohlídky a další postihy, udržovaly chod 

domácností a staraly se o zdraví a výchovu dětí v letech, kdy otcové-signatáři Charty 

byli pronásledováni a vězněni.“ (Bendová, 2005: 59-60) 

Bendová přitom hierarchické genderové uspořádání disentu akceptuje a nevnímá 

je jako nespravedlivé. Zdůrazňuje, že ženy v disentu vystupovaly nejen jako ochránkyně 

rodinného krbu, ale zároveň jako aktivní spolupracovnice mužů, tedy že podle jejího 

názoru nebyly odsouzeny do role poslušných manželek, i když „i tuto čistě ženskou roli 

sehrály dokonale“ (Bendová, 2005: 66). Šiklová poznamenává, že ženy 

v československém disentu „samy svoji protirežimní činnost nezdůrazňovaly, hovořily 

teprve, když k tomu byly vyzvány, a většinou se nehlásily a dosud nehlásí k feminismu“ 

(Šiklová, 2008: 40). Zmiňuje také zajímavý fakt, že spisovatelky, jež publikovaly svoje 

stati v samizdatu, se většinou nevěnovaly tématům, která jsou obvykle považována za 

ženská. „Ženy v souladu s prezentovaným postojem disentu podle mého názoru jasně 

nadřadily zájmy celku, zájmy proklamované v hnutí za lidská práva a demokracii nad 

zájmy partikulární, nad zájmy vlastní, tedy skupinové,“ dodává (Šiklová, 2008: 41). 

Podobně jako ženy v československém disentu nadřadily zájmy hnutí za lidská 

práva svému vlastnímu postavení v disidentském mikrokosmu, potažmo ve vlastních 

rodinách, nadřadila Tereza svůj vztah k Tomášovi odporu vůči nespravedlivému 

režimu. Shodu lze nalézt i v jejich reflexi vlastního postavení: pokud něco Tereza 
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vnímala úkorně, byla to její neschopnost připoutat si Tomáše nejen psychicky, ale i 

fyzicky, podobně jako ženy disidentů nehodnotily negativně své „umístění“ k dětem a 

do role podporovatelek jednajících mužů. 

 

3.2 Následky otcovy nepřítomnosti 

Vrátíme-li se ke zkřivenému rtu Tomášova syna, citovanému v úvodu kapitoly, 

nacházíme určitý rozpor ve vyjádřeních obhájců teze o nenapodobitelnosti otcovské 

lásky. Fromm, podle nějž jsou role matky a otce zásadně odlišné, tvrdí, že otcovská 

láska je podmíněná. Otec podle něj dítě miluje, když a proto, že plní jeho očekávání, 

koná svou povinnost a je jako on. V Tomášově případě je to však právě podobnost 

s vlastním synem, co jej na otcovství děsí.
29

 Podle Fromma má toto pojetí otcovství jak 

kladnou, tak zápornou stránku. Záporná spočívá v tom, že otcovskou lásku je – na rozdíl 

od mateřské – nutné si zasloužit a je možné ji ztratit. Kladná pak spočívá v tom, že 

jelikož je tato láska podmíněná, může dítě něco udělat, aby ji získalo (Fromm, 2006: 

29)
30

. Kafkův příklad (viz níže)  − a koneckonců i příklad Tomášův - však ukazuje, že 

někdy není nic dostatečné k tomu, aby si dítě otcovu lásku zasloužilo. 

 Tomášův syn Šimon je příkladem dítěte, které – v psychoanalytické archetypální 

terminologii – nepoznalo osobního otce. „Když chybí osobní otec, a obzvláště když je 

úplně neznámý, jak tomu může v případě nemanželského dítěte být, chybí i vrstva osobní 

zkušenosti zprostředkující mezi já a numinózním obrazem archetypického otce. V psýché 

tak zůstává cosi jako mezera, kudy pronikají mocné archetypické obsahy kolektivního 

nevědomí. Takový stav představuje vážné nebezpečí. Hrozí totiž zaplavení já 

dynamickými silami nevědomí a následná dezorientace a ztráta spojení s vnější 

realitou,“ píše Edinger (Edinger, 2006: 125), který se věnoval archetypálnímu rozboru 

Ježíšova postavení nemanželského dítěte a božského potomka zároveň. Na jednu stranu 

je tedy určitý konflikt s rodiči ve vývoji konkrétního člověka nevyhnutelný, aby mohlo 

dojít k osamostatnění a člověk dospěl, na druhou stranu se takový konflikt jen těžko 

prožívá v situaci, kdy jeden z rodičů v rodině chybí.
31

 

                                                 
29

 Samozřejmě otec podobnost se synem může vnímat i jinak, například s obdivem jako Ludvík Vaculík: 

„Je to tak divné! Jako by se narodil ze mne, oddělil se ode mne, byl můj úd: hned mi chce zas přirůst.“ 

(Vaculík, 1993: 156) 
30

 Fromm opakovaně odkazuje k archetypálnímu biblickému příběhu, což zásadně ovlivňuje jeho pojetí 

otcovské a mateřské role. Viz Fromm, 1993. 
31

 Podle Junga individuální duše není pouhým produktem osobní zkušenosti, nýbrž má také předosobní a 

transpersonální dimenzi, která se projevuje univerzálně, ve vzorcích a obrazech, jež můžeme nalézt ve 

všech světových náboženstvích a mytologiích. Archetypická psýché se vyznačuje strukturujícím, řídícím 

principem, který sjednocuje různé archetypické obsahy. Ústřední archetyp neboli archetyp celosti 
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Kanadský psycholog Guy Corneau cituje řadu studií z USA a Norska, 

provedených na skupinách chlapců s problémovým chováním. Přestože se dříve 

psychologové domnívali, že otec začíná plnit svou funkci až od třetího nebo čtvrtého 

roku dítěte (a někteří psychoanalytici zacházeli tak daleko, že poloviční přítomnost otce 

v rodině považovali za blahodárnou a nezbytnou frustraci), uvedené studie tyto zažité 

představy vyvrátily. „Společným rysem zkoumaných chlapců bylo, že trpěli během 

prvních dvou let života absencí otce. Jednalo se většinou o syny vojáků, opuštěné ve 

velmi útlém věku, nebo syny námořníků, jejichž otcové nebyli doma devět měsíců 

v roce.“ (Corneau, 2012: 28) 

Problém tohoto náhledu samozřejmě spočívá v oddělování důsledků 

nepřítomnosti otce na syny a dcery, respektive neřešení potíží dcer v domnění, že 

dcerám stačí k plnohodnotnému vývoji přítomnost matky (a je zajímavé, jak málo 

pozornosti se věnuje děvčatům, které vyrostly jen s otci bez svých matek). 

Problematické je také tvrzení, že „podle mnoha studií vřelý a cituplný vztah mezi otcem 

a synem posílí rozvoj mužské identity u syna“, jinak „se může stát, že syn nebude 

schopen imitovat otce“ (Corneau, 2012: 29). Je totiž zřejmé, že poslední, co současná 

společnost opravdu potřebuje je, aby synové imitovali své otce, neboť to vede pouze 

k reprodukci genderových stereotypů a patriarchálně diskriminačního chování. 

Výsledkem citovaných studií (jež by navíc bylo třeba doplnit i o studie chování dívek 

vyrůstajících bez otce) by mělo být spíše uvědomění si faktu, že otec jako polovina 

rodičovského páru je prostě v dětském vývoji potřeba hned od samého počátku, ať už je 

dítě mužského nebo ženského pohlaví. Tzv. mateřské chování („mothering“ podle 

Ruddick) by vůči dítěti měli od jeho narození uplatňovat oba rodiče, což jim umožní, 

aby se střídali v realizaci svých představ o životě nejen v soukromé, ale i veřejné sféře, 

a zároveň nebude dítě připraveno o jednoho z nejbližších lidí. Kromě toho si nevytvoří 

až nezdravě ojedinělou vazbu pouze k matce, již pak bude „v zájmu individuace“ třeba 

hrubě narušit, jak bylo zmíněno v části o iniciacích. 

Corneauovo tvrzení o mužské identitě budované jedině prostřednictvím vztahu 

s otcem potvrzuje společenskou konstruovanost obrazu pravého „mužství“, který byl 

patriarchátem využit k udržování nerovnoprávného postavení mužů a žen. Když se 

                                                                                                                                               
pojmenoval Jung bytostné Já. Děti sdílejí s primitivním člověkem identifikaci já s archetypickou psýché i 

s vnějším světem. U přírodních národů není vnitřní a vnější vůbec rozděleno. Když člověk zkoumá svůj 

psychologický původ, nachází dvojí konotace: za prvé na něj nahlíží jako na rajský stav celosti, za druhé 

jde o stav inflace, nezodpovědnosti a chtíče. Základním problém tedy podle Edingera je, jak dosáhnout 

spojení s přírodou a božstvy, které si dítě přináší do života, a přitom se vyhnout inflaci pramenící se 

ztotožněním já s bytostným Já. 
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Laura v Nesmrtelnosti ptá Paula, jestli má jet proti Bernardově vůli do jeho vily na 

Martinique a on se jí zdráhá radit, Laura přitvrdí oznámením, že jediné, co by ji od cesty 

mohlo odradit, by bylo, kdyby jí ji Paul zakázal. Kunderův vypravěč to komentuje 

slovy: „Kdyby byl Paul opravdu muž, řekl by jí bez zaváhání, že jí cestu zakazuje. 

Jenomže on, běda, nebyl muž, nýbrž muž pevných zásad: už dávno vyřadil slovo 

,zakázat´ ze svého slovníku a byl na to pyšný.“ (Kundera, 1993: 171) 

Jde o precizní obraz společenské představy „mužnosti“ – správný muž má být 

vždy ochotný rozkázat komukoli společensky slabšímu, tudíž nejčastěji ženě, co má 

udělat. A Kundera jde ještě dál: když nešťastný Paul konzultuje situaci s manželkou a 

dcerou, jeho žena ho vyzve, aby Lauře zkázonosnou cestu zakázal. Tato situace opět 

ilustruje konstrukci mužnosti v patriarchální společnosti, která v rámci socializace 

přirozeně nezasahuje jen do myslí chlapců, ale i dívek: žena zde vyvíjí nátlak na svého 

manžela, aby se choval jako „pravý muž“, protože jí bylo odmalička vštěpováno, že jen 

takového muže může obdivovat. Oproti tomu Paulova dcera Brigita, o níž můžeme říci, 

že proplouvá patriarchátem jako štika v rybníce plném líným kaprů (v tomto případě 

spíše pohodlných samic kapra), vycítí Paulovo váhání i matčin tradiční postoj, rozhodne 

se tohoto rozložení sil využít ve svůj prospěch a agituje pro Lauřin odjezd. 

Nejedná tak ze solidarity se svou tetou, neboť v patriarchální společnosti bývá 

ženská solidarita z již zmíněných důvodů nedostatkovým zbožím, nýbrž proto, aby se 

zalíbila otci. „Tušila, že se na ni Paul obrací jako na věštkyni, a chtěla svou magickou 

autoritu upevnit. Předpokládajíc správně, že její matka je proti Lauřině cestě, rozhodla 

se zaujmout postoj právě opačný, nechat promluvit svými ústy hlas mládí a okouzlit otce 

gestem nerozvážné odvahy.“ (Kundera, 1993: 172)
32

 Paradoxně se tak Laura chová jako 

nerozvážný lehkomyslný mladíček – a proto je její chování tolerováno − a její otec je 

vykreslen jako slaboch, který nechce rozhodovat o jiných, ale je k tomu nucen a navíc 

se zaplétá do sítě komplikovaných vztahů tří žen ve své blízkosti, které navzájem 

nepřiznaně bojují o jeho přízeň. Důraz na magickou Lauřinu moc pak odkazuje ke 

zpodobňování žen jako neuchopitelných a nepochopitelných bytostí, jejichž jednání a 

myšlení nelze rozumově zdůvodnit. 

 

 

 

                                                 
32

 Kromě toho zde opět nalézáme ageismus, neboť nerozvážnost je představována jako odvaha hodná 

okouzlení pouze tehdy, pokud je přímo spojená s mládím. 
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3.3 Slabý otec a silná matka 

Vztah k otci je nepochybně jedním ze zásadních faktorů, jež formují osobnost 

člověka a jimiž je později možné odůvodnit případné úspěchy či neúspěchy na poli 

vlastního rodičovství. Z tohoto důvodu je také otcovo působení tématem řady literárních 

děl. Jedním z nejvýraznějších je Kafkův Dopis otci, jenž se ovšem adresátovi – 

příznačně matčiným zásahem – nedostal nikdy do rukou. Kafka se zde vypsal ze všech 

úzkostí, jejichž původcem byl v dětství jeho otec: děsil ho svou mohutnou tělesností
33

, 

výchovnými metodami
34

 i nedostatkem citu a pochopení
35

, a jeho dopis by mohl sloužit 

jako odstrašující příklad toho, co si může dítě odnést z otcovské výchovy. 

Příliš autoritativní otec však není jediným typem, jehož působení ve výchově 

činí následně ve vztahu s dítětem potíže. Agnesina matka se do svého manžela 

zamilovala nejen proto, že byl fyzicky pohledný a ve svých třiceti letech byl již 

univerzitním profesorem, ale hlavně proto, že ho mohla „dát jako dar své rodině, s níž 

byla svázána tradicí staré venkovské solidarity“ (Kundera, 1993: 23).
36

 Tato 

interpretace odpovídá Bourdieuově teorii o manželství jako směnném obchodě, byť 

v tomto případě je předmětem směny muž, jenž je „darován“ rodině nevěsty. 

Vztah Agnesiných rodičů však následně utrpěl otcovou neschopností dostát 

matčiným očekáváním, respektive neschopností naplnit znaky „opravdové“ maskulinity, 

již zřejmě matka považovala za nezbytnou. Ilustruje to příhoda z Agnesina dětství, kdy 

se rodina vydala společně do hor. Když na otce zaútočili dva venkovští chlapci, 

pravděpodobně jen zkoušející, kam až mohou zajít, otec ustoupil a byl za to matkou 

podroben opovržlivé kritice, což také v Agnes vyvolalo zklamání z otcova chování. Od 

tohoto zážitku si Agnes pravidelně představovala otce na potápějící se lodi, jak se 

odmítá zúčastnit bitvy cestujících o místa v záchranných člunech a jen pozoruje, jak se 

                                                 
33

 „Pamatuji se třeba na to, jak jsme se občas svlékali spolu v jedné kabině. Já hubený, slabý, tenký. Ty 

silný, velký, široký. Už v kabině jsem si připadal žalostně, a to nikoli jen před Tebou, nýbrž před celým 

světem, protože Tebou jsem poměřoval všechno.“ (Kafka, 1996: 168) 
34

 „Kňoural jsem jednou v noci neustále o vodu, jistě ne kvůli žízni, spíše asi z části abych zlobil, zčásti 

abych se bavil. Poté co několik pořádných napomenutí nepomáhalo, vzal jsi mne z postele, vynesl jsi mne 

na pavlač a nechal jsi mne tam samotného chvíli stát jen tak v košilce za zavřenými dveřmi. Nechci říci, 

že to bylo nesprávné, třeba tehdy doopravdy nešlo zjednat noční klid jinak, chci tím jen charakterizovat 

Tvé výchovné metody a jejich vliv na mne. Poté jsem tehdy byl zřejmě již poslušný, ale odnesl jsem si 

z toho duševní újmu. (…) Ještě po letech jsem trpěl trýznivou představou, že ten obrovský muž, můj otec, 

ta poslední instance, mohl takřka bezdůvodně přijít a vynést mne v noci z postele na pavlač, a že já jsem 

tehdy pro něho znamenal takové Nic.“ (Kafka, 1996: 167) 
35

 „Nepochopitelná mi byla Tvoje vždycky naprostá bezcitnost vůči tomu, jaké trápení a hanbu jsi mi 

dokázal způsobit svými slovy a úsudky, bylo to, jako by neměl tušení o své moci.“ (Kafka, 1996: 172) 
36

 Psychologie samozřejmě zkoumá i to, jaký vliv mají vztahové motivace lidí na pozdější výchovu 

společných dětí, to však není předmětem této práce. 
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naplněné čluny spouštějí na vodu, zatímco on zůstává na palubě, odsouzen k záhubě. 

(Kundera, 1993: 29-31) 

Zoja cituje podobnou situaci pohledem Sigmunda Freuda, jehož otec v době 

narůstajícího radikálního antisemitismu na ulici raději ustoupil muži, jenž ho urazil 

kvůli jeho židovství. Zatímco ale Zoja vyvozuje, že dítě od otce očekává něco jiného, 

než od matky, již miluje vždy bezvýhradně a bezpodmínečně, v Kunderově podání 

nakonec Agnes s otcem jeho „slabošství“ sblížilo. Zoja ve své teorii „otcovského 

paradoxu“ tvrdí, že otec – pokud si chce zasloužit lásku svého dítěte – se musí chovat 

k dítěti něžně, ale k okolnímu světu tvrdě (Zoja, 2005: 16) Agnes však rozumí tomu, 

proč otec nechce bojovat s rozlícenými pasažéry: „Hnusil si tlačenici na lodi tak, že dal 

přednost utopení.“ (Kundera, 1993: 31) A jelikož Agnes vidí svět podobně jako její 

otec, byť je schopná to nahlédnout až v dospělosti, vzpomínka na otce – i když vlastně 

imaginární – ji nakonec osvobozuje. 

Agnes postupně pochopí, že to, co se v minulosti – z dětského pohledu – zdálo 

jako podivínství, byla spíše obrana proti matčině chování v rámci rodiny. Teprve 

poslední tři dny před otcovou smrtí, které spolu stráví stejně intenzivně, jako období 

mezi Agnesinými osmi a dvanácti lety (kdy se narodila mladší Laura a matka tak byla 

zaneprázdněna péčí o ni), dovrší jejich spojenectví. Z rozhovorů s otcem na 

procházkách po narození Laury zbyly sice Agnes jen „jednotlivé výroky jako střepiny 

vzácných talířů, které se snažila, když byla dospělá, znovu slepit dohromady“ (Kundera, 

1993: 25), nakonec však otec nad matkou v imaginárním boji o dceru přece jen zvítězil. 

A to nejen co se finančních záležitostí týče (když se mu důvtipnou závětí podařilo 

převést takřka veškeré úspory na Agnes), ale i v otázce obrazu vlastní osoby v mysli 

alespoň jedné z jeho dcer, té, s níž kdysi míval úzký vztah. 

Kundera zde ukazuje, jak na první pohled přehledná rodinná situace může 

klamat. Přestože se Agnesin otec celý život okolí i vlastním dcerám jevil jako 

nešikovný a nepraktický matematik, jehož život ve zdraví i nemoci „musela“ řídit 

praktická manželka, po její nečekané smrti se ukazuje, že tato „realita“ byla 

zkonstruována, jednak jejími aktéry, jednak společností. Ve skutečnosti možná už ani 

sami jednající nevědí, jaké jsou jejich reálné charakteristiky, neboť jejich zkonstruovaný 

obraz takříkajíc žije svým vlastním životem a vzbouřit se proti této konstrukci se jim 

jeví jako zhola nemožné. Agnesina matka vytvořila obraz nepraktického otce, když 

zjistila, že jej jen těžko může před lidmi, na nichž jí záleží, obhájit jako dostatečně 

maskulinního. Paralelně s konstruováním tohoto obrazu otce pracovala na vytváření 
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představy o své vlastní osobě jako jediné, která je schopna prakticky zajistit chod 

rodiny. Toto převrácení rolí – z rozhodného v tápajícího muže a ze submisivní 

v dominantní ženu – fungovalo také proto, že se mu otec (pravděpodobně 

z pohodlnosti) nebránil. 

Otec sice nemohl vědět, že přežije svou vážnou chorobu, zatímco jeho žena 

předčasně zemře, přesto snil svůj sen o malém bytě, kde bude sám sebou. A ačkoli si 

uvědomoval svou slabost, jež mu nedovolila se manželce vzepřít, nebo snad právě 

proto, že si to nakonec uvědomil a toužil po tom, aby v podobném područí nežilo jeho 

dítě, podařilo se mu před smrtí prožít se svou dcerou okamžik absolutní blízkosti, když 

společně šeptali Goethovy verše, které ji kdysi naučil, a on ji pohledem ujistil, že umírá 

a ví o tom. Ba co víc, svým darem ji dokázal postrčit, aby „byla svobodná. Aby žila tak, 

jak chce žít, šla tam, kam chce jít. On sám se toho nikdy neodvážil. Proto dal všechny 

prostředky své dceři, aby se odvážila ona.“ (Kundera, 1993: 34) 

Na druhou stranu je třeba poznamenat, že se – přirozeně i jeho přičiněním, 

respektive absencí jeho odporu – Agnesině matce podařilo vystrnadit otce z péče o 

Lauru, která se podobného sblížení již nedočkala, naopak vzájemné neporozumění 

vedlo k jejich konečnému rozkolu. Zoja z podobného vývoje v mnoha lidských osudech 

posledních desetiletí vyvozuje, že je třeba vyrovnat postavení otce a matky. „Otec už 

nemusí být jen tím agresivním subjektem, který dítě děsí a ruší jeho symbiózu s matkou, 

nepřítelem primární fáze a iniciátorem fáze sekundární. Ideálem se ovšem nemůže stát 

symbióza nerozlišující otce a matku, bez směřování k diferenciaci, individuaci a vstupu 

do společnosti.“ (Zoja, 2005: 220) 

Zoja tvrdí, že vztah matky a dítěte, jenž se „přirozeně a původně“ mezi nimi 

vyvíjí hned po porodu, nepotřebuje prostředníka, neboť pohled dítěte se upíná jen na 

matku. Prostředník je pak podle něj potřeba až ve vztahu dítěte k otci, přičemž tuto 

úlohu má plnit právě matka. „Ať už na základě kritiky patriarchátu, nebo z pomsty za 

otcovu nepřítomnost matka dnes používá svou moc zprostředkovatelky ve svůj prospěch, 

a ne k tomu, aby dítě vedla k otci.“ (Zoja, 2005: 221)
37

 Je to však právě naopak: 

mateřské chování, jež je vlastní nejen ženám, ale i mužům, by měli ve vztahu k dítěti 

                                                 
37

 Pomiňme nyní absurditu Zojova požadavku: odkážeme dítě výlučně na mateřskou péči a pak matce 

kážeme, aby – psychologicky takřka výlučně své – dítě přinesla otci na zlatém podnose. Následně se 

divíme, že se jí do toho nechce a přiřkněme jí sobectví a pomstychtivost. Viz např. Badinter, která 

namísto Zojou doporučovaného modelu upřednostňuje nový typ rodiny, v níž se oba rodiče podílejí na 

péči o děti rovným dílem: „Výhody tohoto nového typu rodiny zejména pro malého chlapce jsou nasnadě. 

Žádná potřeba barbarských rituálů k jeho odloučení od matky a k přechodu do světa mužů.“ (Badinter, 

2005: 170). 
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uplatňovat hned od začátku oba rodiče. Pokud budou oba rodiče s dítětem od narození 

komunikovat stejnou měrou, pak nebude třeba žádného zprostředkovatele a vedení 

dítěte k otci. Není přitom vůbec nutné – a snad ani možné −, aby dítě nerozlišovalo otce 

a matku. Co je ale potřeba docela jistě, je spolupráce obou rodičů. 

Proti otcovství, které se má údajně projevovat jen na dálku, neboť mezi otcem a 

dítětem je nezbytným prostředníkem rozum, díky němuž je možné si udržet odstup, 

vystoupila mimo jiné i Badinter. „Toto pojetí otcovství, ve všech bodech souhlasné 

s patriarchální tradicí, vede k posílení dvojice matky a dítěte, a zejména matky a syna. 

Jelikož se vždy předpokládalo, že matka je obdařena úžasným instinktem, mělo se za to, 

že ho umí i odstupňovat a že v každé etapě vývoje poskytne dítěti potřebnou ,dávku´ 

lásky. A že také v patřičné chvíli povzbudí chlapce k tomu, aby ze symbiózy vystoupil a 

oddělil se od ní. V podstatě se ochotně věřilo, že mateřská láska je jako mléko téhož 

označení – že se zcela přirozeně přizpůsobí vyvíjejícím se potřebám dítěte.“ (Badinter, 

2005: 68) 

Že spoléhání na mateřské instinkty je cesta vedoucí přímo k nezdaru, ukázala už 

Oakley ve své studii o kojících matkách. Motivaci k ponechávání nejmenších dětí pouze 

v péči matky však nacházíme na obou stranách rodičovského páru. „Proč nepřipustit, že 

mnoho otců nemá jednoduše chuť měnit způsob života, zpomalit tempo svého 

profesionálního života a utlumit ambice kvůli péči o dítě? Že jsou děti velká zátěž, to 

dobře vědí osamělé matky zaměstnané na plný úvazek. Některé matky tu cenu za citové 

uspokojení rády zaplatí. Ale jiné se tak rozhodují na základě pocitu viny a smyslu pro 

povinnost. To jsou tlaky, které na otce dosud působí jen mizivě,“ píše Badinter 

(Badinter, 2005: 162). Ačkoli statistiky odpovídají pouze na otázku, kolik procent dětí 

je po rozvodu soudem svěřeno matce a kolik otci (poměr v posledních patnácti letech je 

u nás podle Hastrmanové 90:10 ve prospěch matek), nikoli na otázku, kolik otců 

skutečně o dítě do svěření k výchově žádá, Hastrmanová uvádí, že „podle výpovědí 

oslovených soudců je hlavní příčinou ,nerovného´ svěřování dětí do výhradní výchovy 

to, že o děti ve skutečnosti žádá jen malé procento otců“.
38

 Na druhou stranu můžeme 

diskutovat o tom, zda příčinou toho, proč muži o svěření dětí do své péče neusilují, není 

právě společensky konstruovaný předpoklad, že dítě patří k matce. 

                                                 
38

 Hastrmanová, Šárka. Pohledy expertů na problematiku porozvodového řízení. [online] Dostupné z:  < 

http://www.soc.cas.cz/info/cz/25047/Pohledy-expertu-na-problematiku-porozvodoveho-rizeni.html> [cit. 

30. 3. 2013]. 

http://www.soc.cas.cz/info/cz/25047/Pohledy-expertu-na-problematiku-porozvodoveho-rizeni.html
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Výpověď soudců potvrzuje slova Badinter, která však jedním dechem dodává, že 

na druhé straně řada žen odmítá muže do sféry péče o dítě vpustit. „Mnoho žen 

zdůvodňuje své odmítavé postoje neschopností manžela, který jim spíš přidělá práci, než 

pomůže. V hloubi duše však svou mateřskou převahu pociťují jako moc, o niž se nechtějí 

dělit, a to i za cenu fyzického a psychického vyčerpání.“ (Badinter, 2005: 171) Často se 

přitom tato situace kryje s modelem slabý otec/silná matka. Problém podle Badinter 

spočívá v tom, že postoj žen, o němž hovořila, se nemůže radikálně změnit, aniž by 

nové rozdělení mužských a ženských pravomocí potvrdila celá společnost. To se však 

zatím bohužel jeví jako nedosažitelné. 

Pedagog Jan-Uwe Rogge, který radí v mnoha úspěšných publikacích rodičům 

s výchovou dětí, přitom ve své praxi v posledních letech zaznamenává zvýšenou ochotu 

otců zapojit se do péče o děti, která naráží na stereotypní předsudky společnosti: 

„Jistěže je mnoho otců ochotných převzít odpovědnost za výchovu dětí, ale získávají 

rozporné zkušenosti. Okolí totiž ostražitě, kriticky a nedůvěřivě sleduje jejich jednání, 

kritičtí jsou kolegové, přátelé, sousedi. Hlavně však mnohé matky samy chápou takové 

rozhodnutí partnera jako zasahování do své sféry vlivu.“ (Rogge, 2007: 240) Tzv. noví 

otcové jsou podle Roggea pro některé matky konkurenty, takže větší podíl otce na 

výchově dětí neznamená v současné společnosti automaticky lepší dělbu práce v rodině 

ani harmoničtější soužití, naopak může přinést zvýšený stres a spory, a to i ve funkčním 

vztahu, natož po rozchodu rodičů. „Pak jsou dohody nutné víc než kdy jindy,“ dodává 

Rogge. 

A to může být také důvodem, proč většina mužů o svěření dítěte do péče při 

rozvodu zatím nežádá. Matka po rozvodu je v současné době nepopiratelně v lepší 

pozici, než otec po rozvodu, podobně jako Růžena ve Valčíku na rozloučenou byla po 

svém otěhotnění tou mocnější ve vztahu s trumpetistou Klímou. Dítě ve vlastní péči 

totiž znamená moc, které se jen málokdo chce vzdát. Růžena ovšem ještě nenarozené 

dítě využívala především jako prostředek k dosažení svého cíle: svatby s Klímou. Pouze 

jako vdaná žena se totiž mohla považovat za společensky úspěšnou. Podobně první 

manželka Tomáše z Nesnesitelné lehkosti bytí tak dlouho bojkotovala snahy svého 

bývalého partnera o podíl na výchově syna, až to – i když nutno podotknout, že v tomto 

případě docela rychle a ochotně – vzdal. 

Důvodem k rezignaci na otcovství může být, tak jako v případě Tomáše, také 

uražená ješitnost. Vaculík, jehož text Jak se dělá chlapec byl zde již citován, v tomto 

příběhu o svém pozdním otcovství na jednu stranu trpce lituje, že přichází o každodenní 
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možnost být se svými dětmi, když se jeho partnerka rozhodla pro život s jiným mužem: 

„Postel! – Odkáže ji chlapci. Hledě na ni, uvědomil si sviňskost ženina charakterního 

rozhodnutí: ona si vzala právo zničit jeho spávání vedle chlapce. Chlapci vzala tu krásu 

držet jednou rukou mámu a druhou tátu. Lucince vzala zpěv, klidně. Ona… to je 

neuvěřitelné! Ona se považuje za tak cennou, že třem lidem poručí – nebudete spolu 

žít!“ (Vaculík, 1993: 211) Na druhou stranu vzápětí dodává: „…rozhodl se děti si 

nevypůjčovat. Když ta žena udělala toto s jeho otcovstvím, znamená to, že je nikdy 

správně nepochopila, neví, oč jde, neváží si ho.“ (Vaculík, 1993: 211) 

Ve Vaculíkově pohledu hodnota jeho otcovství spočívá nikoli ve vztahu s dětmi, 

nýbrž v ohodnocení – nota bene opouštějící – partnerkou (byť je nutno dodat, že 

Vaculík posléze svoji hrozbu nevyplnil a Kunderovým Tomášem se nestal). V tomto 

ohledu jsou Vaculíkovi hrdinové podobní těm Kunderovým: zatímco sami sobě leccos 

v partnerském vztahu i rodičovství odpustí, na oddanost a zodpovědnost svých 

partnerek uplatňují podstatně přísnější měřítka. Tomáš sice tolik netoužil po uznání 

kvalit svého otcovství, protože rodičovství jako takové nestálo na prvních místech jeho 

hodnotového žebříčku, určitá míra uražené ješitnosti je však v rozhodnutí syna odepsat 

rovněž patrná. 

Vztah dítěte k otci bývá každopádně matčiným ne/uznáním otcových kvalit 

zásadně poznamenán. Když v Nesmrtelnosti Agnesina matka tehdy sotva třináctileté 

dceři řekla, že každá žena dá vždycky přednost dítěti před manželem, měla potřebu se 

Agnes svěřit s pohrdáním manželem, zároveň ale nechtěla být úplně pochopena. Agnes 

však vycítila, že otci se děje bezpráví, a tudíž ji přednost, jež jí údajně byla matkou 

poskytnuta, netěšila. Z tohoto zážitku pak vyrostly následné Agnesiny představy, 

v nichž matka může zachránit dva ze tří zbývajících členů rodiny, a zcela samozřejmě 

volí dcery. „Někdy si představila, že nepřátelský generál dal matce právo zachránit jen 

jednoho z odsouzených, pak ani na okamžik nepochybovala, že by matka zachránila 

Lauru. Agnes se v té chvíli nezajímala o matku s Laurou, ale byla šťastná, že zůstala 

s otcem a že zemřou spolu.“ (Kundera, 1993: 228) 

 

3.4 Správný muž = správný otec 

Agnes se tak svým způsobem vzbouřila proti matčině netoleranci vůči otcově 

„nemužnosti“. A učinila tak nejen v tichém spojenectví s otcem, ale i tím, že 

následovala jeho příkladu a šla si za svým: poté, co jí její zaměstnavatel nabídl místo 

vedoucí filiálky v Bernu, překvapila sama sebe, když okamžitě přijala. „To spontánní 
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,ano´ dokazovalo, že její touha nebyla komedií, kterou hrála sama sobě, z koketerie a 

aniž jí věřila, ale něčím skutečným a vážným.“ (Kundera, 1993: 213) Agnes se zde 

vlastně chová jako typický muž v patriarchátu, jenž si jde za svým cílem, bez ohledu na 

partnerku a dítě/děti, nenechá se svazovat rodinnými okolnostmi, neboť k tomu 

společností není nucen. Zároveň však Kunderův náhled implicitně přisuzuje tomuto 

jednání určitou podivnost, a to právě s ohledem na fakt, že jde o ženu, nikoli o muže. 

Pokud by se takto choval muž, byl by nahlížen jako rozhodný a odvážný, u ženy jde 

však spíše o anomálii. „Věděli, že je vdaná, a nepočítali proto příliš s jejím souhlasem, 

překvapila je: řekla ,ano´ bez vteřiny úvahy.“ (Kundera, 1993: 211) Nabízí se zamyšlení 

nad tím, zda by zaměstnavatel, kdyby chtěl místo nabídnout Paulovi, rovněž váhal 

s nabídkou kvůli tomu, že je ženatý.
39

 

Problém „správné mužnosti“ zasahuje nejen do partnerských vztahů, ale také do 

následujících vztahů rodičovských. Jestliže rodič vnímá „mužnost“ jako jeden ze 

základních atributů člověka mužského pohlaví, kterého vychovává (analogicky to 

samozřejmě platí o „ženskosti“), ovlivní to zcela zákonitě jeho přístup k dítěti. Kromě 

toho, jestliže mají rodiče děti obojího pohlaví, může esencialismus v jejich myslích 

působit odlišný – a někdy nespravedlivý – přístup k dětem nikoli z důvodu jejich 

reálných odlišných potřeb, nýbrž z důvodu rodičovských představ o jejich potřebách 

v závislosti na jejich pohlaví. V této souvislosti se nabízí otázka, zda by Tomáš stejně 

lehce jako syna odepsal i dceru a zda by pozdější pokus o sblížení dopadl jinak, pokud 

by jeho dítě bylo ženského pohlaví; či jestli by Paul podléhal Brigitině „magickému“ 

mínění stejně ochotně, kdyby byla chlapcem; nebo zda by mezi Jaroslavem a jeho 

jediným potomkem zela stejná propast, pokud by oním dítětem byla dívka. 

V průběhu 19. a 20. století se v západní civilizaci proměnily nejen společenské 

představy o tom, jak má vypadat „pravý muž“, ale také o tom, jaké atributy by měl mít 

„správný otec“.  Zatímco na počátku této etapy byl otec přísnou autoritou rozhodující o 

celé rodině včetně dětí, později se vzdálil z domova, aby rodinu uživil, následně se stal 

                                                 
39

 Tradiční obraz „správného muže“ nepřestává platit ani v současné postmoderní společnosti, naopak je 

cizelován a hýčkán, zřejmě pro svou jednoduchost, čitelnost a ekonomickou využitelnost. Když v České 

republice začínal v létě roku 2012 vysílat první televizní kanál určený výhradně mužům, deník Právo 

otiskl zprávu, v níž informoval, že provoz kanálu Fanda bude zahájen válečným filmem a seriálem 

Tuningové války, následovat bude snímek o nejznámějším českém vrahovi Kajínek a přímý přenos boje o 

světový boxerský titul v supertěžké váze. Programové schéma televizního kanálu pro muže dále obsahuje 

sport, akční filmy a seriály, dokumenty typu „Smrtící válečníci“, po 22. hodině Rednews („horké zprávy“ 

s více či méně odhalenými moderátorkami) a magazín Playboy. Redaktorka Práva Jana Perglerová text 

zakončila slovy: „Stručně řečeno, televize hodlá dávat všechno to, co mají mužští rádi.“
39

, což 

dokumentuje, že muž je i ve zcela aktuálním podání vnímán jako člověk, který inklinuje k agresi, násilí a 

prvoplánové erotice. 
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pro dítě vzorem mužské role ve společnosti, aby se na konci 20. století proměnil v tzv. 

nového otce. Tato proměna se přirozeně netýká všech osob mužského pohlaví, které 

mají dítě nebo děti, takže v současné společnosti vedle sebe funguje několik typů otců, 

z nichž převažující jsou právě dva posledně jmenované. A jestliže část mužů se 

proměnila, v celkovém měřítku to má jen minimální praktický dopad na proměnu 

společensky konstruovaného obrazu muže a otce. Aby totiž došlo ke změně v těchto 

hluboce zakořeněných představách, muselo by jít o změnu většinovou a společností 

dominantně přijímanou. 

Každopádně „nového otce“ bychom v Kunderových románech hledali jen těžko. 

Pravděpodobně to souvisí s celkovým náhledem tohoto autora na maskulinitu a 

femininitu. Jeho postavy, mužské i ženské, mívají povětšinou znaky tradičně vnímané 

mužnosti a ženskosti. Muži jsou vládci, ženy přijímají jejich vládu submisivně, nebo 

využívají různých lstí a dalších technik odporu, jak o tom hovořila již Wollstonecraft 

(Wollstonecraft, 1998: 26). Typickým příkladem je Jaroslav z Žertu, který na první 

pohled své rodině vládne pevnou rukou, ve skutečnosti však jeho syn ve spolupráci 

s matkou žijí poněkud jiný život, než jim otec nalinkoval. 

Proměny podob otcovství v průběhu historického a kulturního vývoje ukazuje 

například Burgess, která za hlavní tři podoby považuje otce-vládce, otce-vychovatele a 

otce-pečovatele (Burgess, 2004). Pokud bychom tuto její typologii vztáhli na otce 

v Kunderových románech, první typ by snad mohl v určitých ohledech splňovat 

Jaroslav z Žertu, ovšem s výhradou, že jeho vláda nad „chudobnou děvečkou“ a synem 

má povážlivé trhliny, neboť v konečném výsledky si vlastně oba jeho „poddaní“ dělají, 

co chtějí. Druhý typem by mohl být Paul a Agnesin otec z Nesmrtelnosti, možná i Jakub 

z Valčíku na rozloučenou ve vztahu k Olze; ve všech těchto případech však 

Kunderovým postavám ke skutečnému vychovatelství něco chybí. Třetí typ je 

v Kunderových textech zcela vyhynulým druhem. 

Otcové podle Burgess postupně přišli o své rodičovské dovednosti, když se 

z rodin vytratili a péče o děti se stala výhradně ženskou záležitostí. To mělo za následek 

krizi otcovství, neudržitelnost patriarchálního konceptu otcovské role a hledání jejích 

nových podob. K překonání negativního fenoménu nepřítomného otce bylo nutné, aby 

se otcové začali zapojovat do péče o děti a začali být nazíráni jako stejně kompetentní 

rodiče jako matky. V konceptu nového otcovství přitom nejde jen o určitý čas strávený 

s dětmi „mužskými“ činnostmi, ale o požadavek soustavné a každodenní účasti na 

rutinní péči o dítě. A právě na této podmínce zřejmě dokonání proměny současných 
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otců zatím ztroskotává; totéž je zřejmě důvodem, proč se „nový otec“ v románech 

Milana Kundery nevyskytuje. 

Podle Burgess nalezli nedávno mytologové k původnímu archetypu otce-vládce 

alternativní otcovský archetyp – archetyp „otce země“, pečovatele, jehož polem 

působnosti je venkov. Od tohoto archetypu se pak odvozuje jak bůh Pan, tak Pluto, 

vládce podsvětí. V antickém světě otcové země často žili v podzemí, ovšem nikoli 

proto, že by byli považováni za zlé, nýbrž proto, že lidé věřili, že mrtvá těla obohacují 

půdu – podsvětí mělo dávat život, který nově vznikal ze smrti. Otcové země tedy mohli 

rodit, i když jinak, než Zeus, jehož dcera Athéna vyskočila z jeho hlavy jako 

prodloužení jeho myšlenek a ochotně se pro něj pustila do potlačování vzpurných žen. 

Vzpomeneme-li na Jakubovu hrůzu ze slizu v ženském pohlavním ústrojí, jejž spojoval 

právě s procesem zrození dítěte, je jasné, že archetyp „otce země“ by pro něj i ostatní 

muže z Kunderova fikčního světa prostě nepřipadal v úvahu. Dávat život zde mají 

v doslovném, a velmi často i přeneseném slova smyslu – jedině ženy. 

„Pro naši kulturu má zpřetrhání starobylých vazeb mužů k plození a 

znovuzrození závažné důsledky. Společnosti, jež si otce země ve svých mytologiích 

udržely, obvykle přijímají pečovatelské chování mužů vůči malým dětem jako normu, 

zatímco společnosti, jež se obrazu otce země zřekly, vnímají takové vztahy mužů 

k malým dětem jako deviantní,“ uvádí Burgess s tím, že v západní společnosti se má za 

to, že otec má být patriarcha, tedy otec a vládce zároveň. „Protože na patriarchát se 

navíc často nahlíží jako na jistý druh záchvatu mužského vzteku, jakýsi povyk kolem 

ochrany mužů, jež je výhodná výlučně pro mužské pohlaví, zdá se, že nevidíme cenu, 

kterou muži (a zejména otcové) za nespornou řadu výhod zaplatili.“ (Burgess, 2004: 

11). V tomto ohledu Kunderovy mužské postavy svůj účet zaplatili jaksi neuvědoměle – 

cenu, kterou za své ne-otcovství platí, si zřejmě vůbec neuvědomují, anebo jim připadá 

lehko snesitelná ve srovnání s výdaji, které by pro ně znamenalo skutečné otcovství. 

Burgess tvrdí, že jakmile začal být obraz otce-vládce spojován s patriarchátem, 

měla tato mytická postava na rodinné otcovství mnohem větší vliv než mateřské 

archetypy na mateřství. 18. století pak k oddělení rodinných a společenských rolí 

přidalo odlišnost žen a mužů, potažmo matek a otců. „Souběžně s vyloučením žen 

z aktivní účasti na událostech vnějšího světa byla pomalu, ale jistě zavedena údajná 

mužská racionalita, která muže nakonec vyloučila z intimního vztahu se svými dětmi.“ 

(Burgess, 2004: 17) Přesně tak: v Žertu Jaroslav svému synovi nerozumí tak dobře, jako 

Zdena, protože ze své mužské podstaty není schopen mu porozumět, zatímco jeho žena 



88 

 

to dokáže. V Nesnesitelné lehkosti bytí se Tomáš po zvážení všech pro a proti 

„rozumně“ rozhoduje, že za daných okolností nemá cenu se o výchovu syna pokoušet. 

V Nesmrtelnosti je Paul váben magickým kouzlem své dcery, jemuž mužským 

rozumem není schopen přijít na kloub a ve Valčíku na rozloučenou se doktor Škréta na 

základě „racionálních“ argumentů odhodlá k eugenickému experimentu, zatímco 

Klímův rozum velí nedopustit těhotenství žádné ze svých žen. Představa mužské 

racionality se zde reprodukuje ve vpravdě obnažené podobě. 

Od 16. do 19. století se mocenské skupiny ovládající evropskou společnost vší 

silou snažily extrémně omezit citové chování mužů k jejich dětem. Nešlo přitom o 

vědomé spiknutí, ale řadu různorodých zájmů, které postupně vedly ke konstrukci 

obrazu maskulinity, s jehož následky se potýkáme dodnes. Burgess cituje nařízení 

francouzského církevního shromáždění z roku 1665, podle nějž mají duchovní ve svých 

farnostech přesvědčovat otce, aby ve svých domácnostech spíše než na dobré vztahy 

s vlastními dětmi dbali na dodržování náboženských povinností. Kalvín otcům tvrdil, že 

nejlepší a nejláskyplnější otec skrývá něžné city za přísným zevnějškem. „Tvrdilo se, že 

houpání kolébky má na muže ,oslabující účinek´, a ve Francii v 17. století byli otcové 

pečující o své děti zobrazováni jako ,ubozí blázni´ chovající miminko, zatímco jejich 

žena, naparující se před zrcadlem, se chystala trávit večer ve společnosti. Vzkaz byl 

jednoznačný: s dětmi se mazlí jenom paroháči.“ (Burgess, 2004: 19) Stejně důležité, 

jako to zjevené, je však i vše nevyřčené a nezobrazované – po řadu desetiletí se tak 

nikde neobjevovala vyobrazení otců s malými dětmi. 

To platí takřka doslovně i pro Kunderův svět: obraz otce chovajícího své dítě či 

pečujícího o nemocného potomka zde skutečně nenajdeme. Jedinou výjimkou je vztah 

Paula a Brigity, zde ovšem mají zobrazované fyzické kontakty silně erotický podtón. 

„Od dětství si Brigita sedala ráda tatínkovi na klín, ale zdá se mi, že když jí bylo 

osmnáct, sedala si tam ještě raději. Agnes neunikla dvojznačnost té scény: dospělá 

dívka s velikými prsy a velkou zadnicí sedí na klíně hezkému muži ještě plnému síly, 

dotýká se těmi dobyvačnými prsy jeho ramen a tváře a říká mu ,papa´.“ (Kundera, 

1993: 166) 

V první polovině 20. století se představa správného otce změnila – otec měl být 

především kamarádem a důvěrníkem svých dětí. Tato změna přinesla dětem mnohá 

pozitiva, nicméně nijak neřešila dělbu rodičovských povinností a navíc ponechávala 

mužům historickou exkluzivní roli živitele rodiny. Obraz hravého otce nakonec 

paradoxně vyústil ve zobrazení infantilního muže jako dalšího dítěte racionální a 
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praktické matky (viz řada reklam, v nichž se otcové chovají ještě dětinštěji, než jejich 

děti, zatímco rozum a zodpovědnost ztělesňuje s přívětivým nadhledem matka). 

V mírné modifikaci tento obraz nacházíme u Agnesiných rodičů, kde je jako praktický a 

pečující článek zobrazena jednoznačně matka, zatímco otec je vykreslen jako takřka 

nesvéprávný. 

Role mužů v rodině se zkrátka v posledních desetiletích stala velmi nevděčnou: 

když odešli za prací, krátkodobě to jejich image ve společnosti vylepšilo, totéž se stalo 

po dobu obou světových válek, kdy matky s dětmi, jež zůstaly doma, udržovaly 

v myslích představu otce-hrdiny. Tohoto respektu požívali ale muži jen krátce. 

„Rodičovské absenci je stále těžší přikládat jakýkoli emocionální význam a obraz 

nepřítomného otce se stal obrazem negativním. Jeho nepřítomnost spojovaná se 

vzrůstajícím počtem nemanželských dětí se stala symbolem morální degenerace.“ 

(Burgess, 2004: 25) 

Ze všech těchto kořenů vyrostli současní noví otcové, kteří se vzdor zažitým 

představám věnují svým dětem podobně jako jejich matky, aniž by se strachovali o svou 

identitu. Zatímco ale nepřítomný otec figuruje v řadě Kunderových knih, „nový otec“ 

zde úplně chybí. Není jím ani Jaroslav z Žertu, ani Paul z Nesmrtelnosti, a přirozeně jím 

nemohou být muži, kteří své otcovství odmítají, jako je Klíma z Valčíku na rozloučenou 

či Tomáš z Nesnesitelné lehkosti bytí. Na Kunderově díle je vidět, jak nemožná je 

změna konkrétního chování lidí ve společnosti, jejíž náhled na určitý společenský 

fenomén je většinově zasažen genderovými stereotypy. Potvrzuje to fakt, že obrazy 

mužství a otcovství jsou přímo sociálně a kulturně podmíněny a že případná změna 

musí být provázena komplexní reflexí této sociální a kulturní podmíněnosti. 

Kritická mužská studia kladoucí důraz na propojenost mezi otcovstvím a 

sociální produkcí a reprodukcí mužů, maskulinit a mužské praxe poukazují jak na to, že 

identita otce neexistuje izolovaně od identity muže, tak i na to, že maskulinity 

představují různé konfigurace praxe. „Pokud je pečovatelské otcovství spojováno na 

jedné straně s narušováním představy vzdáleného otce živitele a na straně druhé 

s narušováním představy matky jako jediné vhodné pečovatelky, pak tento typ percepce 

vede k ,přiblížení se k sobě´ obou genderů, k přiblížení jejich pojetí.“ (Maříková, 2009: 

109). Kunderovo pojetí však jde právě opačným směrem: dualita mateřství a otcovství 

je zde zachována zcela striktně, sociální role obou genderů zůstávají v jasně 

vymezených oblastech. Pokud k překračování hranic dochází, zpravidla je to 

zpodobněno jako tragická, komická či tragikomická anomálie. Jestliže je reflektována 
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sociální konstruovanost daného stavu, není tato reflexe důvodem ke kritickému soudu, 

natož ke změně. Téměř doslova zde tak platí slova Morris citovaná v úvodu této práce: 

to, co považujeme za mužské, respektive otcovské, vychází mimo jiné z toho, jak 

mužství prezentují literární díla. Tak se společensky konstruované představy stále 

dokola reprodukují a upevňují. 

 

4. Otcovství jako souhlas se světem – etické aspekty 

       

„Skutečně vážné otázky jsou totiž 

jen ty, které může formulovat i dítě.“ 

(Kundera, 2006: 149) 

 

4.1 Mít či nemít dítě? 

Jakub z Valčíku nad rozloučenou si jako odůvodnění své zamýšlené bezdětnosti 

vytvořil vlastní morální filosofii antiprokreace, jejímž cílem je prostřednictvím 

vymýcení plození „vysvobodit konečně svět ze spárů člověka“ (Kundera, 1997: 107). 

Svým společníkům nejprve vysvětlil vlastní originální pohled na osobnost biblického 

krále Heroda, který je všeobecně znám jako původce vraždění neviňátek, jež nechal 

nařídit ze strachu před údajným příštím židovským králem. Jakub si Heroda představuje 

jinak: „Podle mě byl Herodes vzdělaný, moudrý a velmi ušlechtilý král, který pracoval 

dlouho v laboratoři politiky a poznal, co je život a co je člověk. Herodes pochopil, že 

člověk neměl být stvořen.“ (Kundera, 1997: 106) Jakub přitom odkazuje i na 

pochybnosti samotného Hospodina, který se rovněž zabýval myšlenkou „škrtnout toto 

své dílo“. „A byla to možná jen chvíle Hospodinovy slabosti, že nakonec dovolil 

Noemovi, aby se zachránil na svém korábu a příběh lidstva započal znovu.“ (Kundera, 

1997: 106-107) 

Podle Bible Bůh poté, co viděl, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že 

každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý, skutečně „litoval, že na zemi 

učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.“ (Gn 6,6). Jakubova interpretace je ovšem 

velmi nepřesná, neboť v šesté kapitole knihy Genesis není ani jediná zmínka, která by 

jeho výklad ospravedlňovala. Hospodin se nerozhodl zachovat Noema a jeho blízké 

proto, že pocítil pochybnost ohledně vyhlazení lidského plémě (a koneckonců nešlo jen 

o ně, ale také o zvířata, plazy a nebeské ptactvo), nýbrž proto, že seznal, že Noe je 

jediný spravedlivý (Gn 7,1). Navíc po potopě, kterou způsobil, došel Hospodin alespoň 
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relativního klidu, když „řekl si v srdci: ,Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, 

přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, 

jako jsem učinil´.“ (Gn 8,21) 

A už vůbec není pravda, že Bůh pouze dovolil Noemovi, aby se zachránil. Podle 

Bible po potopě Hospodin Noemovi a jeho blízkým požehnal a řekl jim: „Ploďte a 

množte se a naplňte zemi.“ (Gn 9,1), tedy výslovně s další prokreací počítal a vyzýval 

k ní. Podle Fromma zde byla rozhodujícím bodem skutečnost, že Bůh uzavřel 

s Noemem a všemi jeho potomky úmluvu, symbolizovanou duhou, podle níž se 

Hospodin dobrovolně zavázal, že k podobnému plošnému ničení už nepřistoupí.
40

 Tato 

smlouva má navíc dalekosáhlý dopad: jejím uzavřením Bůh přestává být absolutním 

vládcem. „Bůh a člověk se stali smluvními partnery. Bůh se změnil z ,absolutního´ v 

,konstitučního´ monarchu. Je vázán podmínkami ústavy stejně jako člověk.“ (Fromm, 

1993: 20-21) 

Také popis Herodových činů nevyznívá v Bibli tak, jak tvrdí Kunderova postava. 

Podle Matouše nechal Herodes povraždit všechny méně než dvouleté chlapce v Betlémě 

a jeho okolí poté, co se rozlítil, když zjistil, že ho mudrci oklamali a neinformovali ho, 

že a kde právě narozeného spasitele našli (Mt 2, 16). Marek ani Jan se počátku Kristova 

života nevěnují, Lukáš sice popisuje okolnosti jeho narození, ale spíše z mystického 

hlediska, o Herodovi a vraždění neviňátek se však nezmiňuje. Že by se Herodes cítil být 

povolaným k řešení krize lidství, se tedy z Písma vyčíst nedá. Pravděpodobněji jde o 

Kunderovu soukromou fantazii, již vložil Jakubovi do úst jako „hostii“ při své (do 

značné míry ironické) bohoslužbě za bezdětnost. „Herodes byl král a věděl, že musí 

rozhodovat nejenom za sebe, ale i za jiné, a rozhodl za lidstvo, že se člověk nebude 

víckrát opakovat. A tak začalo vraždění nemluvňátek
41

. Nebylo to z tak nízkých důvodů, 

jaké mu připisuje tradice. Heroda vedla ta nejušlechtilejší snaha vysvobodit konečně 

svět ze spárů člověka.“ (Kundera, 1997: 107) 

Jakub tvrdí, že mít dítě znamená vyslovit absolutní souhlas s člověkem a jeho 

žitím. „Mám-li dítě, je to, jako bych řekl: Narodil jsem se, zkusil jsem život a zjistil 

jsem, že je natolik dobrý, že si zaslouží být opakován.“ (Kundera, 1997: 104) Na otázku 

Čechoameričana Bertlefa, zda on sám neshledal život dobrým, pak odpovídá opáčením: 

ví jen, že by nikdy nemohl říci z hloubi svého přesvědčení, že člověk je znamenité 

                                                 
40

 „Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již 

k potopě, která by zahladila zemi.“ (Gn 9,11) 
41

 Příznačné je, že Kundera v Jakubově řeči nepoužívá ustálené spojení „vraždění neviňátek“, nýbrž 

hovoří o vraždění nemluvňátek. Dochází zde tedy k významnému sémantickému posunu. 
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stvoření, které má být zopakováno, což zřejmě považuje za podmínku svého otcovství. 

Podle Le Grand Kundera v této části Valčíku na rozloučenou „pojímá kýč jako estetický 

výraz každého kategorického souhlasu s bytím“ (Le Grand, 1998: 37). Původ tohoto 

souhlasu pak provokativně nachází v Genesis, „v jejím nedotknutelném imperativu 

spojujícím lásku s plozením, s nekonečným rozmnožováním ,dobrého´ Božího stvoření“ 

(Le Grand, 1998: 37). 

Právě ve světle tohoto paradoxu pak podle Le Grand musí být nahlížen fakt, že 

řada Kunderových postav (kromě Jakuba například Sabina či Rubens z Nesmrtelnosti 

nebo Tomáš z Nesnesitelné lehkosti bytí) odmítá plodit. Kunderův vypravěč cítí onen 

„první kategorický souhlas s bytím“ za všemi západními vírami, náboženskými i 

laickými. „Politické strany stejně jako náboženské sekty se totiž shodují na téže 

archetypální reprezentaci. Rozdílnosti mezi skupinami jsou pak jen otázkou míry a 

symbolu: ,pochod vpřed´, zvednutá pěst, jméno prezidenta Spojených států, vztyčený 

ukazovák…a tak dále. Jako by z tohoto hlediska – ale pouze z tohoto hlediska – symboly 

kladiva a srpu, Krista na kříži nebo hákového kříže odkazovaly k témuž archetypálnímu 

obrazu, protože všechny vyjadřují stejný souhlas s co největším počtem, stejný apel na 

soudržnost stáda.“ (Le Grand, 1998: 37) 

Normativnost prokreace, platící především pro ženy, je v západní společnosti již 

dlouho terčem (nejen) feministické kritiky. V jejím důsledku se nedobrovolně bezdětní 

a bezdětné cítí jako osoby žijící prázdný život, který nedostačuje parametrům současné 

společnosti a jejích hodnot. Dobrovolně bezdětní/é jsou pak vystaveni/y negativním 

reakcím okolí a jeho představám o rovnítku mezi záměrnou bezdětností a sobectvím a 

nezralostí. „Dualita vítaného rodičovství a haněné bezdětnosti rozděluje muže a ženy na 

rodiče a nerodiče a zakládá tak třecí plochy mezi různými skupinami společnosti.“ 

(Kynčlová, 2010: 6) Hranice mezi zmíněnými dvěma zkušenostmi však podle Kynčlové 

nebývají vždy zřetelně vymezené. Jako příklad můžeme uvést Jakubův postoj: na jedné 

straně ostře se vymezuje proti otcovství, byť je chápe především jako rozmnožování 

mateřství, na druhé straně však produkuje jednoznačně otcovské chování ve vztahu 

k Olze. 

Kynčlová uvádí jako dva zásadní faktory ovlivňující počet potomků, respektive 

bezdětnost, vlastní existenci partnerského vztahu a formu partnerského soužití, přičemž 

logicky uvažuje přímou souvislost bezdětnosti s muži a ženami, které žijí bez stálé/ho 

partnerky/a. Významnou roli podle ní hraje také rozvodovost a upřednostňování jiných 

než manželských forem soužití, důležitou proměnnou je rovněž věk jednotlivce, a ještě 
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významnější věkové složení páru potenciálních (ne)rodičů. Konečně s bezdětností či 

dětností souvisí i společná ne/shoda obou osob na tom, zda, kolik a kdy budou mít dětí. 

„Třebaže se může zdát, že zásadní roli v tomto rozhodování zastávají ženy, české i 

zahraniční výzkumy ukazují, že reprodukční preference mužů značně ovlivňují plodnost 

jejich partnerek.“ (Kynčlová, 2010: 10) Přesně to nalézáme u Terezy z Nesnesitelné 

lehkosti bytí, která postupem času víceméně přebírá Tomášův pohled na reprodukční 

rodičovství. Reprodukční preferenci svého muže nepochybně podléhá i manželka 

trumpetisty Klímy z Valčíku na rozloučenou. 

Touto optikou tedy fikční svět Kunderových románů představuje tak trochu svět 

sám pro sebe. Jaroslav se Zdenou žijí v dlouholetém manželství, přesto vychovávají jen 

jednoho syna. Paul rovněž žije s Agnes v mnohaletém manželském svazku, avšak pouze 

s jedinou dcerou. Klíma je rovněž delší dobu ženat, jeho jediné potenciální dítě však 

neobývá břicho jeho manželky, nýbrž příležitostné milenky. Jakub odmítá plodit, 

nicméně za své „dítě“ vlastně považuje dceru někoho jiného. Bertlef „má“ s manželkou 

ročního potomka, jehož biologickým otcem je eugenik Škréta, který technicky zplodil 

nespočet dětí, zato se nechal adoptovat Bertlefem. Podle Koskové může být tato 

burleskní závěrečná epizoda, v níž se Škréta stane adoptivním Bertlefovým synem, 

vnímán jako paralela ztroskotání nebo alespoň jako zpochybnění Jakubovy společenské 

angažovanosti a jeho racionální skepse (Kosková, 1996: 103). 

Částečně se zde ukazuje, že zatímco pro ženu je v patriarchální společnosti 

mateřství imperativem, pro muže je otcovství spíše otázkou vlastní volby. Především 

však v Kunderově světě děti do života svých otců jaksi nezapadají. Navíc Kunderovi 

muži často odmítají připustit mateřství u žen, jež milují nebo o nichž tvrdí, že je milují. 

A to přesto, že velmi často spojují – tak jako valná většina společnosti – ženskou 

identitu svých partnerek s jejich identitou mateřskou. V Kunderových románech tak sice 

otcovství není normou pro muže, dokonce zde ani mateřství není normou pro ženy, 

přesto jsou ženy nahlíženy jako mateřstvím limitované, na rozdíl od mužů, kteří se 

otcovstvím spoutat nenechají. 

 Kundera zde ale načrtává ještě jeden důležitý moment: jeho Jakub sní o oddělení 

lásky (ve skutečnosti však míní spíše sex) od plození, či naopak plození od lásky, což je 

v současné společnosti stále vnímáno jako nepřijatelné. Podle Foucaulta byla ještě na 

počátku 17. století v otázkách sexualita obvyklá otevřenost: „Pro sexuální praktiky se 

téměř nevyhledávalo ústraní; slova se říkala bez zbytečných zámlk, věci se přehnaně 

nezastíraly; člověk byl k nedovolenému nenuceně tolerantní.“ (Foucault, 1999: 9) 
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V následujícím „rychlém soumraku“ však byla sexualita uzavřena pod zámek, 

konfiskovalo ji párové manželství a beze zbytku ji pohltila vážnost reprodukční funkce. 

„Legitimní a rozplozující se pár je zákonem.“ (Foucault, 1999: 9) Když je následně 

shledán jako nutný ústupek některým nezákonným projevům sexuality, místem 

tolerance se stává veřejný dům – jde tedy o sexualitu určenou mužům, v níž žena hraje 

roli veskrze podřízenou. 

Zde dochází Jakubův sen reálných obrysů, oddělení lásky a sexu od plození je 

však vyhrazeno jen jednomu pohlaví. Navíc z této historické proměny náhledu na 

sexualitu vzešla dvojí morálka pro muže a ženy. Singer připomíná, že feministická 

kritika morálky ukázala, že normy, které se točí okolo ženské mravnosti a ctnosti, jsou 

založeny na mocenské asymetrii, respektive na mužském zájmu na ženské poslušnosti a 

subordinaci, a ne na přívětivé mezilidskosti. Síla vládnoucí morálky podle Singer 

spočívá v oddělování a libovolném spojování jejího specifikovaného významu. 

V procesu abstrakce podle ní univerzalistická východiska eticky odhlížejí od rozdílnosti 

pohlaví a individuální rozdíly a zkušenosti nechávají zahalené temnotou jako zkušenost, 

která by narušila schopnost zevšeobecňování. (Singer, 1994: 71-76) Ve výsledku tak 

platí jiné (přísnější) normy pro sexualitu ženskou a mužskou, přičemž oddělení 

lásky/sexu od plození je přijatelné výhradně u mužů. 

V podstatě jediná možnost, která pro ženy připouští oddělení plození a sexu, je 

prostituce. Všechny ostatní podoby sexuality mimo dlouhodobý partnerský vztah 

směřující nevyhnutelně k rodičovství jsou zapovězeny: „Když žena podobně jako muž 

usiluje o stejnou sexuální svobodu, v níž pro cit není místo, pohlíží se na to dodnes jako 

na cosi neřestného a nenormálního.“ (Badinter, 2004: 97) Podle Günter probíhá 

základní normování chování žen prostřednictvím dichotomie panna/manželka vs. 

prostitutka. Manželka v tomto bipolárním vidění symbolizuje rozmnožování, vedení 

domácnosti a péči o děti a nemá vlastní sexuální touhu. Pokud se žena tímto obrazem 

řídí, pak není vystavena společenskému znevažování. K neomezenému sexuálnímu 

uspokojování však muž, kterému se naopak přisuzuje nekontrolovatelná sexuální 

pudová síla, druhou z dvojice – prostitutku, jež má na základě neosobnosti a 

nesubjektivity zvláštní přitažlivost, je jen tělem. A jako výlučně tělesnou bytost ji není 

třeba respektovat. Zatímco tedy manželka nesmí být jako ideál sexuální, v obraze 

prostitutky se stylizuje ženská sexualita a její znevažování. (Günter, 1999: 80-85) 

Na druhou stranu jsou ale podle Günter stigmatem „prostitutky“ diskriminovány 

všechny ženy a tato diskriminace zužuje jejich prostor konání. Způsob, jakým ženy 
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prožívají sexualitu, se současně stává měřítkem toho, jak se ženy mají chovat v jiných 

souvislostech. Kodex chování vycházející z těchto symbolických hodnocení tak ženám 

určuje, že nesmějí mít předmanželské nebo mimomanželské sexuální kontakty, že 

nesmějí mít víc než jednoho partnera, že mohou mít jen heterosexuální vztahy, že 

mohou mít jen genitální sex atd. Přestože se dnes v naší společnosti tyto normy 

uvolňují, stále existuje něco, co je pro ženy „příliš“ (Günter, 1999: 80-85) Určité 

uvolnění sexuálních vztahů je samozřejmě patrné i v Kunderově fikčním světě, i zde 

ale, jak již bylo řečeno, není hodnocena u mužských a ženských postav stejně. Snad 

jedině heteronormativita platí u Kundery pro obě pohlaví stejně striktně. 

 

4.2 Eugenika doktora Škréty 

„Inteligentní člověk se rodí do absolutního vyhnanství. Nemyslím na nic jiného, 

protože je to můj obor: lidstvo produkuje neuvěřitelnou kvantitu blbců. Čím hloupější 

jedinec, tím větší má chuť se množit.“ (Kundera, 1997: 118) Doktor Škréta se 

prostřednictvím své profese pokouší realizovat svůj eugenický sen o světě, kde by se 

člověk rodil nikoli mezi cizince, ale mezi své bratry. Proto léčí infertilní ženy tím, že 

jim vstřikuje své vlastní sperma, a raduje se z přibývajících „kvalitních“ potomků. 

Eugenické sklony se objevují v lidské historii snad od jejího počátku. Vzniku 

eugeniky předcházela dlouhodobá společenská polemika o odlišnosti jednotlivých „ras“, 

přičemž bílá „rasa“ stála vždy na vrcholu hierarchie. V 19. století vyšla Darwinova 

kniha O původu člověka, v níž autor poprvé naplno vyslovil myšlenku, že „člověk 

pochází z opice“, a Bůh ho tedy nestvořil v jeho současné podobě (Darwin, 2006). 

Některé Darwinovy myšlenky posléze rozvíjeli další lidé, dnes známí jako sociální 

darwinisté, jejichž úprava Darwinových myšlenek se často používala k obhajobě 

rasového inženýrství. Darwin totiž mimo jiné napsal, že pokud nebudou velké pokroky 

v medicíně vyváženy promyšlenou populační kontrolou, přírodní výběr bude narušen a 

neschopní pak budou mít stejné šance na přežití jako silní. Dále varoval, že pokud 

lidstvo nezabrání tomu, aby se počet bezohledných, ničemných a jinak podřadných 

členů společnosti zvyšoval rychleji, než lepší třída lidí, národ bude degenerovat. V jeho 

vizi pak měly bez uvedených zásahů „divošské rasy“ během několika staletí vyhladit 

„rasy civilizované“. 

Názory doktora Škréty nesou podobné znaky: podle něj národ jako celek 

chřadne, neboť se nejvíc množí jedinci, kteří svým dětem předávají jak „ošklivost“, tak 

nižší inteligenci. Proti tezi o plození povoleném jen „krásným“ se sice vymezil Bertlef, 
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když Škrétův požadavek označil za estetický rasismus
42

, celkově byla však Škrétova 

představa Kunderovými mužskými postavami přijata jako oprávněná. A explicitní 

gynekologovu žádost, aby před vystěhováním do ciziny Jakub poskytl k eugenickým 

účelům své hyperkvalitní sperma, zatvrzelý ne-otec nedokázal výslovně odmítnout. 

Výraz „rasa“ se i v současném politickém diskursu stále používá k odlišení 

určitých společenských skupin, a to s přesvědčením, že se jedná o deskriptivní pojem 

z biologické antropologie. Jak ukazuje Šmausová, biologie člověka ale pojem „rasa“ 

naprosto zamítá (navíc biologické pojmy nepřecházejí do společenského a politického 

diskursu bez hodnotové interpretace – už například pojmy stáří či pohlaví jsou 

spojovány se selektivním přiřazováním určitých vlastností a rolí ve společnosti). Výraz 

„rasa“ jako biologický pojem podle Šmausové nevykazuje vůbec žádné spolehlivé 

deskriptivní prvky a je výhradně společenskou konstrukcí, která z mylného předpokladu 

biologické existence lidských „ras“ vyvozuje privilegia pro vlastní skupinu a deprivace 

pro skupinu cizí. „Pro tuto trvalou diskriminační funkci není v sociálních vědách možné 

chápat ,rasu´ jako neutrální, deskriptivní popis kulturních odlišností. Jedná se vždy o 

askripci vlastností cizím skupinám, a proto je konstrukce ,rasy´ spíše ,nekulturní´, 

rasistickou konstrukcí. Z vědeckého hlediska je nutné používání výrazu ,rasa´ 

v sociálních vědách odmítnout.“ (Šmausová, 1999: 433) 

Podobně se vyslovil Giddens: „Teorie, podle které se současné lidstvo vyvinulo 

z hominidů v několika nezávislých liniích, byla moderní genetikou přesvědčivě 

vyvrácena. Neexistují žádné přesně vymezené rasy, ale jen široké spektrum fyzických 

variací,“ uvedl Giddens s tím, že rozdíly ve fyzické typologii jsou výsledkem mísení 

více či méně příbuzných osob, přičemž míra příbuznosti při sňatku závisí na stupni 

kontaktu různých sociálních a kulturních skupin, tedy lidské populace představují 

kontinuum bez pevných hranic Také Giddens uvádí, že uvedené skutečnosti vedou 

mnoho biologů, antropologů a sociologů k tomu, že pojem „rasa“ zcela opouštějí 

(Giddens, 1999: 230). 

Odvolání se na biologický původ určitých rozdílů mezi lidmi většinou podle 

Šmausové slouží k tomu, aby se tyto rozdíly chápaly jako neměnné, předávané 

dědičností z pokolení na pokolení, což zbavuje členy společnosti nutnosti přebírat 

zodpovědnost za sociální, kulturní a politickou marginalizaci určitých skupin. „V 

                                                 
42

 „Když Bůh pobídl lidstvo, aby se milovalo a množilo, mínil tím, pane doktore, škaredé i krásné. Ostatně 

jsem přesvědčen, že estetické kritérium je od ďábla, ne od Boha. V Ráji nikdo ošklivost a krásu 

nerozlišoval.“ (Kundera, 1997: 102) 
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demokratické společnosti je proto i politicky nekorektní odvolávat se na existenci ras: 

není správné hovořit o rasových konfliktech a problémech, ale o konfliktech a 

problémech rasistických.“ (Šmausová, 1999: 434) To, o čem píše Šmausová, můžeme 

docela úspěšně aplikovat nejen na „rasu“, ale také na genderové nerovnosti ve 

společnosti: také ony jsou dlouhodobě ospravedlňovány údajným biologickým 

původem, aby je bylo možné označit za neschopné změny, a také ony jsou předávány 

(nikoli však dědičností, nýbrž socializací) z generace na generaci, což zvyšuje jejich 

odolnost proti pokusům o změnu. 

Zde platí poznámka Šmausové o tom, že naturalistické myšlení se rozšiřuje 

hlavně v dobách, kdy určité skupiny pociťují potřebu zdůvodňovat nespravedlivé 

společenské vztahy mezi lidmi pomocí neměnných dědičných znaků, do kterých není 

(dosud) možné zasahovat (Šmausová, 1999: 438). A tak jako v případě „ras“, jež nikdy 

nebyly chápány pouze jako horizontální multikulturní rozlišení lidských skupin, nýbrž 

vždy jako hierarchická kategorizace, stojí méněcenné barevné „rasy“ blíže přírodě, a 

tedy v nižší části hierarchie, v případě pohlaví připadají podobné „přírodní“ 

charakteristiky ženám, což je opět zařazuje hluboko pod vrchol hierarchického žebříčku. 

Podobné znaky vykazují i psychické funkce rasismu a sexismu: stejně jako si rasisté/tky 

hledají odrazovou plochu, jež by jim odrážela jejich vlastní identitu včetně její hodnoty 

u „méněcenných ras“, slouží „méněcenné pohlaví“ sexistům/tkám srovnatelným 

způsobem k odrážení vlastní hodnotné identity. Při procesu psychoanalytické projekce 

dochází k odštěpení nežádoucích vlastností od vlastní osobnosti a jejich projekci do 

druhých. „,Druzí´ jsou pak vnímáni jako zcela odlišní, a čím více se nám ve skutečnosti 

podobají, tím vzniká větší potřeba podobnost negovat a postulovat hlavně rozdíly.“ 

(Šmausová, 1999: 439) Když tedy doktor Škréta obviňuje své spoluobčany z hlouposti, 

slouží mu tato askripce k utváření vlastní identity spojené naopak s vysokou inteligencí. 

Už samotné určování inteligence jednotlivých osob je ale v poslední době terčem 

kritiky. Když Herrnstein a Murray přišli se svou teorií Gaussovy křivky, jejich odpůrci 

oponovali tím, že rozdíly v inteligenci mezi „rasovými“ a etnickými skupinami, jež 

autoři teorie Gaussovy křivky pokládali za prokázané, nejsou geneticky podmíněny, jak 

tvrdí, ale vyplývají ze sociálních a kulturních rozdílů. Podle Giddense se otázky z testů 

IQ zaměřují například na abstraktní logiku a další aspekty, s nimiž mají větší zkušenosti 

příslušníci bělošské střední třídy než černoši nebo jiné menšiny. Kromě toho mohou 

výsledky odrážet i vliv faktorů, které nemají nic společného se schopnostmi, jež jsou 

údajným předmětem měření – například to, zda je testování vnímáno jako stres. 



98 

 

„Výzkumy ukazují, že Afroameričané dosahují v průměru o šest bodů horšího výsledku, 

když jim test zadává běloch, než když je zadavatelem černoch.“ (Giddens, 1999: 405) 

Kromě toho je sporný i pojem „inteligence“. Gardner ve svém výzkumu forem 

inteligence tvrdí, že tato kategorie zosobňuje schopnost řešit problémy nebo vytvářet 

produkty, jež mají v jednom či více kulturních prostředích určitou hodnotu. Jedná se 

tedy o mnohem širší a univerzálnější soubor schopností, než jaký bývá tradičně 

zkoumán. Gardner proto považuje obecnou kategorii „inteligence“ za prostě 

nepoužitelnou; podle něj existuje jen řada „mnohočetných inteligencí“: praktický, 

hudební, prostorová, matematický apod. (Gardner, 1999) Požadavek doktora Škréty, 

aby se rodiči stávali pokud možno jen inteligentní lidé, je tedy de facto nesmyslný, 

jelikož jednak neurčuje, kterou ze složek celkové inteligence má na mysli a jednak to, 

co on sám považuje za inteligenci, může platit v jeho konkrétním kulturním prostředí, 

ale už to nemusí platit jinde. 

Doktor Škréta ale svým konstatováním o produkci kvantity blbců v současném 

světě nekončí, nýbrž aktivně bere na sebe posun směrem k cíli, tedy údajně lepší 

společnosti. Absolutně přitom nepochybuje o svém právu zasahovat do osudů jiných 

lidí, ba naopak – ve svých očích je Stvořitelem. Ženy, které bez jejich vědomí, natož 

souhlasu, oplodňuje svým semenem, jsou v mysli doktora Škréty pouhými objekty – 

těly, jejichž prostřednictvím lékař uskutečňuje svůj eugenický záměr. Neptá se jich, zda 

chtějí mít dítě s „lepším“ otcem, než je jejich reálný sexuální partner, protože ví, že 

výsledek bude v každém případě lepší, než kdyby výběr ponechal na nich. A za své 

nahradí dokonce i semeno svého přítele Bertlefa, kterého se později nerozpakuje 

požádat o adopci, jež by mu přinesla vytoužený americký pas. 

Možná ale ve skutečnosti za Škrétovým snažením není ani tak snaha o co 

nejkvalitnější společnost, nýbrž právě a jedině touha po stvořitelské roli. Podle Barši 

stojí patriarchální civilizace na popření svého počátku v matce-přírodě a na popření 

tohoto popření. „Moc falu, jejíž vzývání není nejprve ničím jiným než manickou obranou 

proti závisti mateřské plodnosti, se v něm představuje jako moc původní a podřizuje si 

nakonec i mateřskou plodnost, od níž je ve skutečnosti odvozena. V tomto (z principu 

vždy dočasném) vítězství otcovského falu nad mateřstvím – muže nad ženou, člověka 

nad přírodou, duše nad tělem – vítězí tedy odvozené nad původním a část nad celkem. 

Dílčí jsoucno se snaží získat vrch nad celkovým bytím, z něhož pochází. Tato vzpoura 

proti matce a přírodě je vytěsněna prostřednictvím jejich manického znehodnocení.“ 

(Barša, 2002: 293). 
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Psychologickým základem patriarchální civilizace je tak podle Barši závist 

plodivých mocí matky-přírody a touha si je přivlastnit nebo je alespoň napodobit. Muž 

se před závistí plodnosti utekl k objektové touze. A protože patriarchát povstává ze 

závisti, manického znehodnocení a domýšlivé nápodoby plodivé a rozdávající 

ženskosti, tato v ní buďto nemá místo vůbec, nebo jen zcela podřízené, například 

v podobě mateřské „etiky péče“ (Barša, 2002: 294). Také doktor Škréta může být veden 

přebujelou touhou po schopnosti plodit, jíž se mu v jeho aktuální maskulinitě nedostává. 

Možná proto odmítají naopak Jakub a Klíma stát se otci prostřednictvím Baršou 

popisovaného znehodnocování, v tomto případě mateřské, respektive rodičovské role. 

Doktor Škréta zde – a to jak v případě svých neplodných pacientek, tak 

v opačném případě Růženina těhotenství – předvádí v praxi stratifikovanou reprodukci, 

o níž hovoří Rapp, která připomíná, že právě reprodukce je oblastí, kde se zviditelňuje 

konceptualizace západní společnosti (Rapp, 2001). V hierarchickém uspořádání 

reprodukce v patriarchální společnosti má každá žena a každý muž jiné postavení, 

vymezené svým společenským statusem. Ženy mají v patriarchátu přirozeně méně 

výhodné postavení, než muži, další znevýhodnění jim v tomto případě přináší mocensky 

slabší pozice ve vztahu mezi pacientkou a gynekologem (jenž navíc svého mocenského 

postavení hrubě zneužívá) a Růžena jakožto milenka ženatého muže dochází odsouzení 

i u interrupční komise, která by podle svého původního proklamovaného zaměření měla 

sloužit spíše k hledání a vytváření variant, jež by vedly k zachování nově vzniklého 

života. Pokud by navíc Růžena byla ještě romského původu, její šance na svobodné 

rozhodování by se blížily nule (s trochou nadsázky řečeno má tak Růžena štěstí, že její 

autor stejně jako jiné formy sexuality ignoruje i jiná etnika). 

Pokusy o „zušlechťování“ lidstva nejsou v lidské historii, jak již bylo řečeno, 

ničím novým či neobvyklým. Ve Švédsku bylo mezi lety 1935 a 1975 sterilizováno 

kolem 63 000 lidí, z toho 93% žen. Z tohoto počtu asi 40% bylo sterilizováno bez 

souhlasu. V historickém kontextu koncepce švédského sociálního státu první poloviny 

20. století bylo přípustné podřídit práva jednotlivců zamýšlenému vybudování ideálu 

sociálního státu. „Obzvláště ve 30. a 40. letech byla myšlenka sociálního státu spojena 

s vizí, že organizovaná eugenická opatření mohou zvýšit kvalitu ,lidského materiálu´ a 

švédský stát si osoboval právo rozhodovat, kdo je hoden mít s ohledem na ,zdravý´ vývoj 

společnosti děti.“ (Motejl, 2005: 60) Podobné právo si v prostředí malého českého 

lázeňského města osobuje gynekolog Škréta, s tím rozdílem, že kromě rozhodování o 
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tom, zda budou mít jeho infertilní spoluobčanky děti, si dovoluje rozhodovat také o 

tom, s kým je budou mít. 

S nucenými sterilizacemi máme ostatně zkušenost i v českém, respektive 

československém prostředí. „Právě pro svou obecnost, paušálnost nerozlišování jsou 

snahy sociální sféry opatřeními v oblasti lidské reprodukce zlepšit stav lidského rodu 

vždy náchylné ke zneužití, fatálním omylům a nehumánnosti. Z tohoto důvodu je třeba je 

zásadně odmítnout,“ uvedl ve své zprávě o nucených sterilizacích československých 

Romek ochránce veřejných práv (Motejl, 2005: 71) 

Otázka moci je v případě eugenických snah doktora Škréty zásadní. Foucault 

v této souvislosti hovoří o tzv. biomoci: „Jedním ze základních fenoménů 19. století 

bylo, že si moc, dalo by se říci, vzala na sebe zodpovědnost za život: vztáhla se na 

člověka, chcete-li, jako na živoucí bytost, došlo k jisté etatizaci biologična.“ (Foucault, 

2005: 215) Tato technologie se podle Foucaulta obrací k množství lidí, ale nikoli jako 

k souhrnu jednotlivých těl, nýbrž tak, že naopak tvoří globální masu, na niž působí 

souborné procesy, jež jsou vlastní životu. Foucault popisuje, jak když se na konci 18. 

století začalo uvažovat o těchto jevech, způsobilo to, že se začala zavádět lékařská péče. 

Biopolitika se zabývá populací a populace se v tomto okamžiku zjevila jako politický 

problém, jako problém současně vědecký a politický, jako problém biologický a jako 

problém moci (Foucault, 2005: 220). 

Podle Foucaulta jde v biopolitice zejména o stanovení regulačních mechanismu, 

které dokážou v celkové populaci zajistit určitou rovnováhu, udržovat průměr, tedy 

vlastně zavést mechanismy, které by chránily před nahodilostí, jež je jinak vlastní 

populaci živoucích bytostí, a optimalizovat úroveň života. Zároveň se s touto 

technologií moci nad člověkem objevuje trvale přítomná vědecká moc, která je mocí 

„dát žít“. Medicína se tak stává politickou a intervenční technikou s vlastními 

mocenskými důsledky. „Medicína je vědění – moc, jež působí současně na tělo a 

populaci, na organismus a na biologické procesy a jež bude mít ukázňující a regulativní 

důsledky.“ (Foucault, 2005: 225-226) 

 Doktor Škréta v Kunderově pojetí symbolizuje biomoc, která reguluje 

reprodukci, nikoli však proto, aby se společnost udržovala v průměrných hodnotách bez 

zásadních výkyvů, jak o tom píše Foucault, ale proto, aby se naopak vychýlila směrem k 

– v jeho představách – kvalitnější společnosti. Přesně v intencích Foucaultova pojetí 

moci se přitom nejedná o jednosměrný akt ze strany moci, protože jeho zásahům se 

neplodné ženy, a nakonec i Růžena, podvolují dobrovolně, byť neznají všechny 
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okolnosti (což ostatně cíle biomoci neznají nikdy). Vědomí těchto žen bylo totiž 

zformováno do stavu, v němž zákrok lékaře viděly jako jediné možné východisko. 

V této části Valčíku na rozloučenou Kundera předvádí, jak mužské rádoby 

hlubokomyslné teoretizování o otcovství jako souhlasu se světem či eugenické snění o 

dokonalé populaci ustoupí do pozadí ihned, jakmile se v životě jednoho z „filosofů“ 

objeví komplikace, která do těchto schémat nezapadá. Ačkoli Klíma pravděpodobně 

nepatří mezi ošklivce, kteří by se podle doktora Škréty neměli množit (neboť je 

vykreslen jako známý idol žen), a přestože naopak rozhodně souhlasí se světem, jaký je, 

protože jeho podmínky dokáže vždy využít ve svůj prospěch, Jakub i gynekolog zcela 

rozhodně schvalují jeho nátlak, směřující Růženu k ukončení těhotenství. 

Podobné rozložení sil je pro Kunderovy romány typické. „…jestliže jsou mužům 

v Kunderových románech přiděleny víceméně demiurgické, kreativní profese, profese 

pro zasvěcence, profese spojené s mocí nad jinými (lékař, kněz, skladatel, malíř), ženská 

povolání souvisejí obvykle se služebnictvím (číšnice, ošetřovatelka) nebo s imitováním 

(fotografka, malířka), anebo zas je povolání či zaměstnání něčím vedlejším a vesměs 

nepodstatným, okrajovým v ženině životě.“ (Penčeva, 2010: 183) Zatímco tedy Růžena 

posluhuje ženám v lázních pro neplodné, Klíma je slavný hudebník a Škréta lékař – oba 

tedy svým způsobem ovládají jiné.  

Doležel tvrdí, že Kunderou hojně používaná analogie mezi politikou a erotikou 

ukazuje, jak je „cílem erotické činnosti absolutní podřízení jednotlivce jinému 

jednotlivci“. Podle Doležela sice Kunderův fikční svět na první pohled vypadá jako 

„doména mužského šovinismu, kde muži ovládají ženy jak v politické, tak v erotické 

činnosti“, někteří „vládci erotiky“ jsou ale podle něj ženského pohlaví a navíc hrubá 

politická moc postihuje jak ženy, tak muže (Doležel, 2008: 107-108).
43

 Ve skutečnosti 

je Kunderův fikční svět šovinistický i na druhý a další pohled, už z toho důvodu, že 

podřízeným je výhradně žena, zatímco „erotika, pěstovaná s mimořádnou intenzitou“ 

jako reakce na extrémní politický útlak je doménou mužů. Pokusy ústředních hrdinek 

provozovat po vzoru mužských postav druh sexuality, jež bez pocitu moci není možná, 

jsou buď nucené, nebo jsou vykresleny jako směšné. (Penčeva, 2010: 187-189). Eticky 

sporné návrhy Kunderových mužů tak jen logicky vyrůstají z celkového pojetí vztahů 

obou pohlaví ve světě jeho románů. 

 

                                                 
43

 Nutno podotknout, že Doležel se ve svém textu soustředí na Směšné lásky a Knihu smíchu a zapomnění. 



102 

 

IV. Závěr 

 

„Myslila na něho a usmívala se. A 

najednou ji napadlo, že otec byl její jediná 

láska. Ano, bylo to úplně jasné: otec byl její 

jediná láska.“ 

      (Kundera, 1993: 246) 

 

Tato práce podrobila rozboru motiv otcovství v románech Milana Kundery. 

Z provedeného rozboru vyplývá, že podíváme-li se na Kunderovy otcovské postavy, jen 

těžko mezi nimi nalezneme otce, kterého bychom chtěli mít, tedy pečujícího, 

starostlivého a láskyplného. Jaroslav z Žertu je otcem nárazovým a sobeckým, 

příležitostně či spíše ve svých představách pak otcem-vládcem; Tomáš z Nesnesitelné 

lehkosti bytí je Šimonovi doslova nepřítomným otcem, což se nezmění ani poté, co je 

synem přímo kontaktován; Klíma z Valčíku na rozloučenou otcem za žádnou cenu být 

nechce a otec Agnes, stejně jako Paul zcela ovládaný svou dcerou Brigitou z 

Nesmrtelnosti jsou otcové slabí. 

Tím ale výčet Kunderových otců nekončí. „Otcem“ je totiž Tomáš ve vztahu ke 

své druhé ženě Tereze, kterou nahlíží jako dítě vložené do košíku a poslané po vodě (a 

je to především tento cit, který ho k Tereze poutá); podobné city chová v Nesmrtelnosti 

Franz k brýlaté studentce, která v jeho náruči nahradí nespoutanou Sabinu; adoptivním 

otcem je ve Valčíku na rozloučenou Jakub Olze, byť jeho „otcovství“ Olga v podstatě 

ukončí a burleskním „otcem“ je v témže románu nakonec i Bertlef gynekologovi 

Škrétovi, byť se v tomto případě jedná spíše o spojenectví či vzájemně výhodný 

obchod, než otcovský vztah. Všechny tyto podivné „otcovské“ vztahy jako by 

reprezentovaly mužskou touhu být někomu otcem, avšak nemuset se podílet na reálné 

péči ani zodpovědnosti. „Nejotcovštějším“ ne-otcem je tu nakonec Tomáš. „Lehkost 

Tomášovy schopnosti vyhýbat se důsledně ve svém sexuálním životě citovým vztahům 

k početným partnerkám je otřesena láskou k Tereze, která přináší do jeho života tíži 

soucitu a citové telepatie.“ (Kosková, 1996: 107) Tereza si tedy připoutala Tomáše 

podobnými způsoby, jakými to – a stejně nezáměrně anebo podvědomě – dělají rodičům 

jejich děti. 

Zatímco se tedy mužské postavy v Kunderově fikčním světě nenechávají spoutat 

konvencemi světa reálného, ženským postavám autor tuto svobodu nedopřál. 
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„Kunderovské ženy jsou zajatkyněmi své ženské podstaty, ženských stereotypů a 

stereotypů světa o ženách. Jejich ženskost je ale zproblematizovaná, nedostačující, 

vadná. Pozoruhodné je, že v zásadě jde o archetypální ženskost, které nicméně chybí 

původní a neodmyslitelné (tj. archetypální) atributy ženství, mezi nimiž je tím 

nejdůležitějším mateřství.“ (Penčeva, 2010: 183) Na jednu stranu jsou i ženské postavy 

v Kunderových románech většinou dobrovolně bezdětné, nebo mají děti nechtěně, takže 

jsou v jejich životech okrajovou záležitostí. „Tedy i když de iure (biologicky) mají své 

děti, de facto Kunderovy ženské postavy matkami nejsou. Navíc: jejich nepřízeň 

zahrnuje nejen jejich vlastní děti, nýbrž děti vůbec, kategoriálně.“ (Penčeva, 2010: 184) 

Na druhou stranu ale náhled na toto jejich „anomální“ chování není ze strany postav i 

vypravěče zdaleka tak chápající, jako je tomu v případě mužů. Někdy dokonce, jak 

podotýká Penčeva, navozuje Kundera myšlenku, že tento „rozpad ženského světa dělá 

nemožným i svět mužský“ (Penčeva, 2010: 189), tedy jako by tuto „destrukci“ kladl 

ženám za vinu. 

Tento rozpor představuje charakteristický rys Kunderova světa – rozdělení rolí 

mužů a žen zde sice na první pohled není tradiční, přesto při podrobnějším rozboru 

nacházíme jednoznačnou nadřazenost mužských postav nad ženskými. Muži jsou zde ti, 

kdo ovládají, řídí a určují, ženy jsou tu od toho, aby uspokojovaly mužské touhy. A 

k těm otcovství patří jen velice zřídka, ba co víc, tato nechuť často vzhledem 

k rozložení sil připravuje ženy o mateřství. Podíl muže na stvoření a socializaci dítěte je 

zastřen: „Nikde v rámci Kunderových románů není exponována vazba muže na dítě, 

pouze mužova obava z gravidity ženy, nebo nakonec nechuť k synovi.“ (Češka, 2005: 

184) 

Jakub má pravdu, když tvrdí, že se ženami, které přicházejí do nemocnice na 

interrupci, jednají lékaři i sestry mnohem hůř než s rodičkami a „dávají jim najevo jisté 

pohrdání“ (Kundera, 1997: 103). Jenomže se mýlí, jestliže toto chování přisuzuje 

myšlence, že rození je diktátem přírody. Tato spojnice se v románech Milana Kundery 

objevuje často: vlastně se dá říci, že v mnohých kritických soudech, jež se týkají 

rodičovství, maskulinity a femininity, má autor pravdu (například když v Nesmrtelnosti 

zpodobňuje Agnesinu touhu žít sama jako společensky nepřijatelnou). Způsob, kterým 

argumentuje, a závěry, jež z dané argumentace vyvozuje, však svědčí o tom, že jde o 

kritiku povrchní, zamířenou jen na kosmetické vady společenského systému. Tento 

zásadní nedostatek způsobuje jeho motivace – nejde mu totiž o rovnost, nýbrž o 

dominanci. Kunderovi muži chtějí mít ženu pro sebe, protože její vlastnictví jim 
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poskytuje společenskou prestiž a pocit mužnosti, založený právě na onom vlastnictví. 

V tomto ohledu bychom s jistou mírou nadsázky mohli Kunderovo dílo považovat za 

beletrizaci Bourdieuova konceptu ženy jako symbolického statku. 

Ba co víc, hodnotu má žena pro Kunderovy mužské postavy pouze tehdy, 

jestliže její obal není poničen těhotenstvím, o obsahu spojeném poutem nejtěsnějším 

s vlastním dítětem ani nemluvě. Jak podotýká Češka, otcovství je tu „vystavěno na 

změně dívčího ženského těla v tělo matky“ (Češka, 2005: 181). Kunderovi muži tedy 

mohou hřímat o společenském, či raději přírodním diktátu, nebudou tak ovšem činit 

z touhy ženu od tohoto imperativu osvobodit, nýbrž s cílem dostat ji z jednoho 

područenství do druhého – mužského. Se sexismem a ageismem, jejichž projevy 

v Kunderově díle byly v této práci popsány, pak souvisí silná heteronormativita: 

homosexuální či jiná podoba lásky jako by pro Kunderu ani neexistovala. Je to o to 

paradoxnější, že až donedávna – a hranice těchto jistot jsou i v současnosti prolamovány 

jen velmi opatrně a pozvolna – znamenalo otcovství (ve smyslu společenské role) pro 

společnost záruku heterosexuality. V tomto ohledu se Kunderův heteronormativní svět 

tak trochu vymyká. 

 Kunderovo vnímání otcovství, potažmo mateřství, je svým způsobem 

konstruktivistické: autorovy mužské i ženské postavy reflektují sociální tlak na muže, 

aby se chovali „správně“ otcovsky. Příkladem může být odsouzení Tomáše vlastními 

rodiči, kteří se přiklonili na stranu snachy poté, co jejich syn odmítl bojovat o dítě. 

Podobně Tomáš v úvahách o tom, jak těžké by bylo eliminovat výchovný vliv matky, 

pokud by syna vídal jen sporadicky, jednoznačně vnímá socializační proces jako 

mnohem zásadnější způsob formování dítěte, než ona tři procenta mužství v DNA, o 

nichž hovořil Bly. Na druhou stranu nezměrné množství genderových stereotypů 

usvědčuje Kunderu z esencialistického vnímání maskulinity a feminity, proti němuž se 

bouří pouze tehdy, když se mu to hodí. Patriarchální ideje totiž Kundera kritizuje pouze 

v tom případě, že patriarchát omezuje muže v jeho vůči rodině (jakožto společenské 

jednotce patriarchátu) nezodpovědném chování. Omezování žen (opět vzpomeňme 

Agnes a její sen o samostatném, na rodině nezávislém chování) však kritice 

nepodrobuje. 

Přitom otcovství v nové a lepší formě by mohlo být právě tím činitelem, který 

mužům přinese kvalitnější maskulinitu, o niž dlouhodobě usilují. Jedním z velkých 

úspěchů feministických směrů je podle Burgess odkrytí ideologií, které definovaly a 

prosazovaly chování žen. Toto rozsáhlé odhalení nám poskytlo přesný pohled na to, o 
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čem se kdysi neurčitě hovořilo jako o „formování“ a díky čemuž mnoho žen 

přehodnotilo své životy. „Podobné procvičování by bylo, pokud jde o muže, stejně 

osvobozující, ale dnes představuje větší výzvu, neboť jestliže jsou ženy v naší společnosti 

,objektem´, muži jsou pak ,subjektem´. Mužské činnosti byly brány za měřítko a identita 

otce-vládce byla mužům nabídnuta jako útěcha a odměna.“ (Burgess, 2004: 9) 

Takové procvičování však neznamená ani návrat drastických iniciací, ani 

vyhýbání se každodenní rodičovské praxi poukazem na tradiční roli žen, a dokonce ani 

vymýšlení etických pseudoteorií o souhlasu se světem prostřednictvím plození dětí. 

Bohužel jde zřejmě o běh na dlouhou trať. „Otcovská revoluce, dnes sotva 

postřehnutelná, by budoucím generacím měla přinést velké zvraty, a zejména novou, 

rozmanitější a subtilnější maskulinitu. Jejím předpokladem jsou však demokratičtější 

vztahy ve dvojici − než jaké dosud známe −, které nespočívají pouze na dobré vůli 

jednotlivců. Vůdčí instance západních společností si dodnes neuvědomily, že žena se 

vyrovná muži, a už vůbec ne, že otec se vyrovná matce.“ (Badinter, 2005: 170). 
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