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Prednáška

O feminizmu a ženskosti

J. Štúrová

Spolu s kolegyněmi a kolegy pracujeme v Centru Náděj
a věnujeme pozornost především týraným, bitým, zneužíva-
ným ženám a dětem, obětem domácího i jiného násilí. Nehlá-
síme se k feministickým východiskům, protože naší filozofií je
pomáhat slabším proti silnějším. Takže věnujeme odbornou
pozornost i mužům, kteří hledají pomoc, případně v zájmu
rodiny i násilníkům, nikoliv jen mužským obětem. Přestože
se nehlásíme k feminizmu, vážíme si ho. Oceňujeme, že femi-
nistky v minulosti, jako i nyní, prosazují myšlenky, které jsou
nezbytné. Nastolily témata, která každá zdravá společnost
musí reflektovat, vést o nich diskusi a patřičně konat. S úctou
sledujeme, jak se feministkám daří narušovat zjednodušení
a škodlivé generalizace na rodová témata. Oceňujeme jejich
vzdělávací programy a publikační činnost, za jiné například
velmi kvalitní produkci vzdělávacího společenství a naklada-
telství Aspekt. Uvědomujeme si, že dnešní obraz představi-
telek a představitelů feminizmu je zcela jiný, než představy
o militantních, svérázných feministkách začátku minulého
století. I když tehdy asi jistá míra militantnosti dávala sílu
prosadit užitečná témata. Dnešní feminizmus chápeme jako
myšlenkové hnutí moderních vzdělaných lidí, kteří společ-
nost v mnoha směrech obohacují.

Na cestě od historického feminizmu k současnému mo-
dernímu dochází dle mého soudu ke dvěma rizikovým mo-
mentům, jakémusi optickému zkreslení, na němž společnost
nepozorovatelně ulpívá. Zdá se, že to mohou být zkreslení,
která jsou součástí dynamiky vývoje, doufejme, dočasného
rázu. Dnes už není nikterak originální tvrzení, že žijeme v do-
bách, kdy se stírá rozdíl mezi mužskou a ženskou dimenzí
prožívání světa a chování se v něm. Ke škodě výchovy dětí,
na úkor kvality života. Druhým fenoménem je dle našeho
soudu degradace ženskosti. Ordinace a poradny jsou plné
pacientů, klientů nebo jejich rodičů, kde jde často o cit-
livé, jemné muže se sklonem k tomu být submisivní, málo
psychologicky výrazní, mnohdy s deficitem zralé odpověd-
nosti. A plné dominantních, kritických, příliš aktivních žen,
se sklonem mít věci pod kontrolou a zaujímat vůdčí pozice,
posouvat muže do okrajových pozic a srážet jejich masku-
linní ambice. Tyto jevy mohou souviset s tím, jaký důraz se
klade na rodové stereotypy, jakým způsobem se s nimi na-
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kládá. Jsou i výzkumné programy, které například zkoumají
učebnice pro děti základních škol, rodové stereotypy poklá-
dají za selhání a něco škodlivého. Ale proč? Osobně se mi
zatím nepodařilo objevit, v čem je nebezpečí a škodlivost
rodových stereotypů.

Je zřejmé, že podřizovat člověka očekávání, vyžadovat ur-
čité postoje a nerespektovat jeho danosti, osobnostní vý-
bavu, jeho jedinečnost bývá škodlivé. To je škodlivé a nemusí
nutně jít o rodová očekávání. Nedostatek tkví v nedostateč-
ném respektu k osobnosti člověka bez ohledu na to, zda je to
muž nebo žena. Současně se zde projevuje určitá imanentní
hodnotící tendence, jako kdyby šlo o nadřazenost, povýše-
nost, nerovnováhu. Rodové stereotypy však nejsou o nerov-
nováze, ale o partnerství, rovnocenném stavu. Je evidentní,
že naše společnost je paternalistická a k ženám nespraved-
livá. Pádným důkazem je nestejné finanční hodnocení pra-
covního výkonu mužů a žen ve stejné pozici, pádné jsou
i zkušenosti žen na trhu práce, když mají malé děti. Po-
dobných nespravedlností a křivd bychom našli mnohem více.
Obvykle jsou spojeny se širšími společenskými postoji, se so-
ciální politikou státu, s předsudky, se společenskými tlaky.
Psychologicky však rodové stereotypy v sobě ony křivdy ne-
obsahují, pokud ženy nebo muži těmto tlakům nepodlehnou.
Je to jistě těžké, ale je ohromné množství žen, které navzdory
společenským dimenzím jsou ve své ženskosti spokojené. Ne-
prožívají se jako nerovnocenné, ale jako partnerky mužů.

Psychoanalytický vývojový pohled nás učí, že základní
a dramaticky významná dimenze dětského vývoje od prv-
ních okamžiků života je získání pocitu bezpečí, důvěry ve
svět a lidi v něm. Bezpečí, jistota, důvěra umožní, aby člověk
odvozoval základy vlastní sebedůvěry a konceptu sebe sama.
Jak se zdaří tento základní proces, ovlivní následující vývo-
jová stadia, všechny ostatní formativní vlivy budou působit
prizmatem této základní zkušenosti. Identifikace s vlastní
tělesností a objevení pohlavních rozdílů mezi lidmi, obvykle
nastává v pozdějším vývojovém stadiu, v anální etapě. Zá-
klady budoucí identifikace s psychosexuální rolí v životě se
shledávají až v období falickém, zhruba tehdy, když dochází
k vyřešení oidipovské situace. Jinými slovy, když je dítě přip-
raveno předchozím vývojem k tomu, aby přešlo z dyadického
vztahu s matkou ke vztahu triangulárnímu, obvykle s ot-
cem. Triangulace znamená prožívání objektů jako rovnocen-
ných, trojúhelník vztahu nehovoří nic o nerovnovážnosti, jde
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výlučně o partnerskou pozici všech účastníků. To vše zna-
mená, že tyto procesy v psychoanalytické optice nastávají
poměrně pozdě, protože základy osobnosti jsou už položené.
Dále to znamená, že u lidí, kteří jsou našimi pacienty, kli-
enty, svěřenci se tento proces nezdařil. Nepodařilo se nasytit
dyadický vztah tak, aby bylo dítě připraveno k triangulaci
a mohlo dyádu opouštět ve prospěch partnerského trojúhel-
níku. Vyřešit oidipovskou situaci znamená mít zážitek part-
nerství, koalice s rodičem svého pohlaví a důvěru v rodiče
opačného pohlaví.
Jiný psychoanalytický poznatek spočívá v uznání toho,

že v každém člověku je část maskulinní a část femininní bez
ohledu na biologické pohlaví. Tyto dimenze jsou v dnešní
době posunuty, jako kdyby docházelo ke zbujení masku-
linních tendencí v ženách. Zdrojem osobního utrpení žen
pak zpravidla bývá nedostatek ženských gratifikací, nena-
plněná femininní touha bývá překryta zbujelou maskulinní
tendencí. Příkladem mohou být manželství v první partner-
ské krizi, kdy hlavním, ne vždy uvědomovaným faktorem ne-
souladu je boj o moc, o pozice v rodině. Velmi často hrozící
u vysokoškolsky vzdělaných partnerů, zejména u žen s eko-
nomickým nebo technickým vzděláním.K porozumění jejich
příběhu přispívá analýza rodinné anamnézy a tím se opět ob-
jevuje téma nedokončené triangulace. Představy o roli muže
a ženy v rodině se kříží s tím, co partneři zažili v rodině,
kde vyrůstali. Profesionální a studijní kariéra žen se často
odvozuje od otce, pokládána za více žádoucí, cennější než
cesta žen.
Poruchy výživového pudu, bulímie a anorexie, jsou ná-

ročné na léčbu, jen těžko odklonitelné, vyžadující nesmírně
mnoho trpělivosti a času. Těchto diagnóz neubývá, spíše na-
opak. I když víme, že jimi mohou trpět i muži, většinou
jde o dívky a mladé ženy. Na symbolické úrovni jejich poru-
cha vyjadřuje odmítání ženskosti, odmítání zralé sexuality
a emocionality.
Už roky je známo a vědecky dokázáno, že významným eti-

ologickým faktorem delikventního vývoje mladých mužů je
nepřítomný mužský objekt v jejich vývoji. Otec buď chyběl
zcela nebo chyběl psychologicky. Nemohlo dojít k tomu, co
proces triangulace nabízí. Kromě vztahu k autoritě, vlastní
agresivitě, k morálním a etickým pravidlům života, jde o to,

že se nevypracovala maskulinní koalice s otcem a jinými
otcovskými objekty, například s autoritou zákona. Jestliže
rodiny těchto dětí a mládeže nejsou ještě zcela rezignované
a hledají odbornou pomoc, jsou to v naprosté většině matky,
které docházejí do poradny nebo ambulance. Nápravný pro-
ces se začne odvíjet žádoucím směrem tehdy, když matky
nahlédnou okolnosti rodinného příběhu a mají sílu je měnit.
Naleznou-li odvahu opouštět mateřskou pozici a vypraco-

vávat pozici ženy, partnerky mužů v rodině. Mají-li odvahu
vytvořit prostor pro to, aby se syn s otcem hledal, ony pak
stály spíše při mužovi než při synovi. To znamená postavit
se mužovi tváří v tvář, čehož se unavené a zklamané ženy
obávají a po letech nešťastného fungování to nebývá lehké.
Podaří-li se podpořit ženu, proces nápravy se obvykle zrychlí
a může dojít k tringulaci, která nemohla nastat kdysi dávno.
Nastolit změnu v terapeuticky žádoucím směru nemusí

být vždy výsledkem složitých procesů. Příklad oněch part-
nerů bojujících o moc v rodině může inspirovat – v psy-
choterapeutickém nebo poradenském procesu jde o to, aby
žena dokázala přestavět svou hodnotovou orientaci, uvědo-
mila si prioritu hodnot, na kterých jí záleží. Nemusí se
mnoho změnit v behaviorálním konceptu soužití, ale mělo
by se změnit v jejím prožívání. Co bude prožívat pro sebe
za nejdůležitější, za svou prioritu. To neznamená, že by se
měla stáhnout z veřejného života nebo rezignovala na výkon,
úspěch, ale aby si byla vědoma svých priorit.
Podstata ženskosti podle našeho soudu netkví v tom, zda

žena vaří, stará se o domácnost, má ráda ruční práce, práce
na zahradě apod. To zcela určitě nikoliv. Ale známkou citově
a morálně zralé ženy je, že prožívá svět mužů s důvěrou,
oproštěnou od žárlivecké rivality, že prožívá radost z jejich
úspěchů a je si vědoma svého podílu na nich. Že muži vedle
ní vyrůstají, že jsou si vědomi své síly a odpovědnosti. Ona
pak prožívá hrdou radost ze svého ženství, že prožívá

”
tichou

radost“.
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ZRNKÁ MÚDROSTI

Láska je mocnejšia ako sila a múdrejšia ako filozofia. (Wilde)

Láska je začiatok všetkých veľkých činov. (Kollár)

Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. (Němcová)

Láska je životom ženy a epizódou v živote muža. (Paul)

Láska je otvorená fľaša sódy: vyprchá rýchlejšie, ako sa stačíme napiť. (Twain)

Láska je všetkých vášní najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo. (Voltaire)

Láska je prales, kto tam raz vkročí, je očarený a späť nenájde cestu. (Vrchlický)


