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1
Úvod

Čtenář, jenž otevře tuto knížku, má právo vědět, co jej čeká a naopak co zde nenajde. Chtěl bych
zdůraznit, že se nejedná ani o populární příručku typu „Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“, ani o
návod, jak má jednat žena s mužem a muž se ženou. Taktéž nejde o duchaplné intelektuální
žonglování na způsob Milana Kundery, stejně jako zde nenajdete humorné příběhy či dvojsmyslné
vtipy. Nemám nic proti této literatuře, na kterou se tu a tam odvolávám, zkoumaje její oprávněnost.
Čerpá zajisté z mnohaleté zkušenosti s lidskými osudy, jako je tomu například u M. Plzáka, či
vyplývá z širokého dotazníkového a klinického výzkumu, jako například kniha o úzkostech mužů od
Ehmanna. Leží mi totiž na srdci něco jiného, a to je vysvětlení a porozumění rozdílům mezi muži a
ženami. Jde o téma, o němž se – zvláště v západní Evropě po revoluci mladé generace z roku 1968
proti konzervativní a často autoritativní výchově (zvláště dívek) – kontroverzně diskutovalo či jež se
spíše zamlžovalo. Dosud panuje u mnoha žen představa či přání nedělat mezi oběma pohlavími
rozdíly, s odvoláním se na fakt, že se v prvé řadě přece jedná o člověka! To je pravda, avšak vždy
jde o člověka ženu či o člověka muže. Bude se zde tedy jednat o sledování vývoje k mužství a
ženství od samého počátku, o vznik typických vlastností, senzibility, úzkostí či způsobu vnímání a
myšlení, o výsledných rozdílech v intimním prožívání, názorech na spolužití a morálku. Samozřejmě
mi jde i o praktický význam takovéhoto projektu, o zlepšení kvality spolužití, ba našeho života vůbec.
Co jiného je krásnější a uspokojivější nežli láska, naplněné partnerství! Co je již zajímavější a
důležitější nežli porozumění potřebám a psychice druhého, zabývání se tím, jak budovat a udržovat
vztah atd. Absurdní je fakt, že škola, jež má připravovat pro život, se o to skoro vůbec nestará,
nehledě na to, že je otázka, kdo by k tomu byl kompetentní.
Nyní by si čtenář mohl pomyslet, že se jedná o vývojovou psychologii osobnosti, rozdělenou na
mužskou a ženskou část, tedy o učebnici či vědecké pojednání. Pravdu má v tom, že si tato knížka
dělá nárok na sladění dosavadních nesourodých názorů na ženský a mužský vývoj, na to, co jej
ovlivňuje, co je konstantní a co je měnlivé, ovlivněné kulturou, naším převážně patriarchálním
společenském uspořádáním. Čtenář se však nemusí vědeckého pojednání bát. Jsem totiž toho
názoru, že i tu nejpropracovanější teorii, v našem případě i ty nejsložitější duševní procesy a
vzájemné, mnohavrstevné meziosobní interakce, lze srozumitelně vyložit a popsat. Jsem
přesvědčen, že to je dokonce jedna z charakteristických vlastností dobré teorie. Vždyť i zakladatel
psychoanalýzy Sigmund Freud, tvůrce snad nejkomplikovanějšího systému hlubinné psychologie,
shrnul výsledky svého více než padesátiletého úsilí týkajícího se zdravého a chorobného fungování
osobnosti do čtyř zcela pochopitelných principů:
1. Lidské chování je více determinováno nevědomými pohnutkami nežli našimi vědomými cíli a
ideály.
2. Člověk nemůže nic ze své minulosti potlačit, je ovlivněn průběhem svého vývoje od narození,
zvláště pak zážitky, které nestačil dostatečně či dodatečně zpracovat. Zde Freud obohatil vývojovou
psychologii o tzv. psycho sexuální stadia vývoje v raném dětství. To mimo jiné znamená, že se
člověk nerodí jako „nepopsaný list“, který popíší zážitky a vlivy okolí, nýbrž že jejich vnímání a
zpracování je ovlivněno určitým vývojovým stadiem, jež jim dá specifický význam. Tak například
přísnost otce může v individuačním stadiu mít za následek potlačení zdravé agresivity, v oidipálním
stadiu má stejné chování spíše vliv na právě se rozvíjející mužské či ženské sebevědomí a sexualitu.
3. Člověk je do značně míry omezen dosavadními vztahovými zkušenostmi, opakuje ony staré
„vztahové vzorce“ chování a „přenáší“ je stále do nových meziosobních situací. To se děje i tehdy,
jsou-li tyto vztahy konfliktní, maladaptivní či negativní, vedoucí ke zklamání, neboť jsou jednak spjaty
s nějakým skutečným či fantazijně představovaným uspokojením, jednak jsou alespoň známé, takže

se jejich nositel vyhne riziku (úzkosti) z nové, neznámé situace.
4. Dospělý „hotový“ člověk se brání změně, kritice, obhajuje svůj způsob žití a nazírání, jako by šlo o
ohrožení jeho psychické existence, stability. Je to něco, co stojí v cestě změně a vývoji osobnosti,
psychoanalytici to nazývají odporem k léčbě. Kromě této konzervativní tendence počítá
psychoterapie i s protichůdnou vývojovou progresivní motivací a schopností přizpůsobovat se novým
životním podmínkám.
Vše ostatní, týkající se výstavby a dynamiky osobnosti, považoval Freud za něco, co se má
neustále přezkoumávat, co může ta která kultura ovlivňovat a nad čím je třeba bádat. Tak např.
mnoho psychoanalytiků zpochybňuje jeho závěrečnou představu o základním konfliktu v člověku
mezi pudem života (eros) a pudem smrti (thanatos). Stejně jako pud ke smrti se odmítá i teze, že se
z destruktivní tendence proti vlastní osobě (jakéhosi masochismu) odvozuje agresivita navenek. Ta
se dnes většinou chápe jako důležitá motivační připravenost ve službách života, obrana proti
ohrožení nebo jako reakce na frustraci či trauma. Z biologického hlediska (Angierová, 1999) se stres
a agresivita dokonce spojuje s potřebou navazovat vztahy, ba dokonce s láskou.
V souvislosti s naším tématem stojí za zmínku, že Freud sám o sobě sebekriticky prohlásil, že mu
psychologie ženy zůstává hádankou, temným kontinentem, který je teprve nutno objevovat. Ale i o
psychologii muže se zmiňuje jen v jednom stadiu jeho vývoje, v tzv. oidipálním období mezi 3.–5.
rokem života, a to pouze více méně z pohledu vývoje pohlavního pudu.
Snad nejintenzivněji se začal zabývat mužským a ženským principem Freudův žák a zakladatel
tzv. analytické psychologie C. G. Jung (v příslušných kapitolách se budu zabývat její
charakteristikou). Jung nazval tyto tzv. archetypy animus a anima, považoval je za psychické
danosti, dnes bychom řekli geneticky podmíněné vlastnosti či dispozice, jež se v každém člověku v
různém poměru aktualizují. Opět se jedná, podobně jako v oněch populárních příručkách, byť na
vysoce odborné, fundované úrovni, o nijak nezdůvodněné danosti, o deskriptivní popis. Jak známo,
čerpal Jung jak z psychoanalýzy, tak i z východních filozofií, a jistě mu neušlo, že v čínské filozofii
hraje harmonie a vyváženost ženské sečkávající síly Jin a mužské dobývající síly Jang podstatnou
roli. Mužský aspekt se tu přirovnává k mýtu Slunce, světlému principu duchovna, rozumu,
sebevědomí, jasnému úsudku a schopnosti organizace – avšak chybí stín, stinná stránka života,
ženská schopnost ustoupit, přijímat, podřídit se přírodním cyklům, vyšší moudrosti i hlasu nevědomí,
s důvěrou, že se ty správné věci budou dít, až na ně nadejde čas. Na ženy je naopak možno
aplikovat mýtus Měsíce, kdy se střídá světlo a stín, svět se jeví ve stále jiném světle, život je změna,
vše je v pohybu, v proudu. K tomu přistupuje tendence po celistvosti, vztahovosti, oddání se tomu, co
přichází, citové otevření se. Filozof a matematik Al fred North Whitehead (1861–1947) napsal: i když
víme vše o Slunci, naší Zemi a její atmosféře, přesto nám může ujít ona kouzelná záře zapadajícího
slunce. Jde o různé aspekty stejné skutečnosti či též o touhu člověka po celistvosti. Tak rozvíjí Sakie
Colegraveová ve své knize Jin und Jang vizi syntézy východní moudrosti (Jin) a západního
analyticko-vědeckého myšlení (Jang) coby ideálního doplňování se.
Thomas Mann napsal o protikladu racionalismu a romantiky, apollónské a dionýské (mužské a
ženské) stránky života, následovné: „Jeden východní mýtus vypráví o dvou stromech v zahradě
světa, kterým se připisuje bazální a zároveň protikladná kosmická významovost. Jeden je olivovník,
jehož šťávou se balzamují králové. Je to strom života, svatý strom Slunce, vyzařující sluneční princip,
to mužské, duchovní, jasné... Ten druhý strom je fíkovník s plody plnými sladkých granátových jader,
a kdo z něj jí, ten zemře... Onen svět světla a slunce je duchovní svět, mužný a plodný, tvořivý... Je
to svět vědomí, svobody a vůle, morálních kodexů a vysokých cílů, pyšně vzdorující vlastním
rozumem fatální přirozenosti... Avšak přinejmenším polovina lidského srdce patří jinému světu, jenž
je daleko přitažlivější, láká básníky, je to svět měsíčního božstva, nikoliv ducha, nýbrž duše, nikoliv
mužský budující svět, nýbrž takový, jenž v sobě má něco nosného, objímajícího, hluboce smyslně
mateřského. Nikoliv svět bytí a pravdy, nýbrž svět růstu v teplém klínu nevědomí.“
Chtěl bych spolu s Vámi, milí čtenáři, vystopovat, jak je možno se k těmto charakteristikám

ženskosti a mužnosti dobrat, co je jejich základem, co je podstatné, prvotní, a co je následné, což
není při pouhém výčtu mužských a ženských vlastností zřejmé. Předkládám tudíž pojetí vývojové a
dynamické, narozdíl od výše zmíněných pojetí statických a popisných. Ta nacházíme, spíše nežli v
psychologických pojednáních, v geneticko-biologických, evolučních, ale i v so ciálně-kulturních
konceptech coby jakýsi obtisk, odraz biologických či společenských daností v člověku.
Jednotlivé kapitoly na sebe jen volně navazují, to znamená, že je čtenář, který nemá dost času či
zájmu o všechna témata, může číst i jednotlivě. V důsledku toho se některé hlavní teze v různých
variacích opakují, mimo jiné i proto, abych demonstroval jejich platnost v rozmanitých životních
situacích a oblastech. Je dokonce možno si napřed přečíst závěr, v němž jsou shrnuty některé hlavní
myšlenky, a poté sledovat jejich oprávněnost a zdůvodnění v předchozích kapitolách.

2
Biologická, psychologická a kulturní
podmíněnost vývoje osobnosti
(ženskosti a mužskosti)

Až do poloviny 20. století dominovala představa, že psychické rozdíly mezi pohlavími jsou určovány
tělesností, která je opět determinována genetickou výbavou a hormonálními vlivy. Novější
sexuologické a psycho-neuro-endokrinologické výzkumy však poukázaly na relativitu biologických
vlivů na výslednou ženskou a mužskou identitu. Společensko-politický vývoj od začátku 60. let
minulého století včetně ženského emancipačního hnutí vedl ke zdůraznění téměř výlučného vlivu
kulturních a psychosociálních faktorů. Často je v této souvislosti citován slavný výrok protagonistky
explicitní so ciogeneze Simone de Beauvoirové: „Člověk se nerodí jako žena, nýbrž je do ní
zformován“. Ke konci minulého století se politické kyvadlo uchýlilo opět doprava, k tomu přistoupil i
nebývalý rozvoj genetiky, zároveň se otevřely nové horizonty v diagnostice sexuálních anomálií. To
vedlo mnohé biologicky orientované sexuology k opětnému tvrzení, že člověk je víceméně obětí
svého „biologického osudu“, určení. Přitom i tito vědci, jak uvádí např. Bosinski, zjistili pouze čtyři
velice obecné rozdílnosti mezi pohlavími (které, jak později ukáži, jsou vysvětlitelné i z hlediska
vývojové psychologie). Jedná se o větší agresivitu a o lepší prostorovou orientaci u chlapců, dále o
jejich větší připravenost k nevybíravému sexuálnímu chování; u dívek je typické prosociální a
demokratické chování, s čímž snad souvisí i jejich lepší verbální schopnost, zvláště tzv. řečová
plynulost. Přepokládá se, že mužský hormon testosteron zvyšuje agresivitu (připravenost k boji),
zatímco ženský hormon estrogen ve spolupráci s progesteronem spíše uklidňuje, stupňuje schopnost
chránit potomstvo a starat se o ně. Bosinski shrnuje, že ve vývoji ženství či mužství se jedná o
vzájemně mezi sebou interagující biologické, psychologické i sociální faktory, jež mají formující vliv a
působí od časného dětství až do puberty a adolescence. Interakce biologického založení a vlivu okolí
začíná již před narozením coby souhra mezi genetickým a nitroděložním prostředím, zvláště pak jde
o vliv hormonů na vyvíjející se mozek. Po narození, zvláště pod vlivem uvědomění si své pohlavní
diferenciace okolo 18. měsíce života, 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 v patologickém případě
zkomplikuje). Čím silnější je jeden z těchto faktorů – biologický, psychologický (daný např. určitou
rodičovskou konstelací) či sociokulturní, tím je pronikavější a více determinující.
V této knize jde tedy o onen střední psychologický „spojující článek“ mezi naší přirozeností a
kulturou. Budu se zabývat tím, jak reaguje dívka i chlapec od narození odlišně na setkání s ženským
a mužským světem i se svou vlastní tělesnou pohlavní odlišností. Jak se vytváří mužskost a
ženskost v důsledku odlišného vnímání obou rodičů, osob buď stejného, či odlišného pohlaví, a
naopak, jak reaguje matka i otec rozdílně na dceru a syna. Jde mi o vysledování rozdílných
výměnných procesů, vzájemných identifikací, interakcí a vztahů bez ohledu na danou kulturu či
tradici, budu vycházet pouze z faktu, zda se jedná o dívku či chlapce, již jsou ve styku s víceméně
duševně normálním otcem či matkou, obecně s mužskými a ženskými vychovateli, bytostmi (popis
těchto psychosociálních interakcí umožní i vysvětlení úchylek, např. chybí-li jeden z rodičů trvale či
přechodně, nedostalo-li se od nich něco podstatného, nedostáli-li oni sami své ženské či mužské roli,
atd.). V rodinách dochází k typickým problémovým situacím, těžkostem, krizím, úzkostem, konfliktům
a nejis totám, jež jsou u chlapců a dívek rozdílně zpracovávány a řešeny. Výsledná osobnost bude
znamenat, že z veškerého možného spektra lidského bytí uchopují ženy i muži jen určité pro ně
typické možnosti. Vycházím též z toho, že předchozí vývojová stadia, ve kterých do sebe dítě
zabudovalo zkušenosti s matkou a otcem, respektive s blízkými osobami obojího pohlaví, ovlivňují

následující stadia, vcházejíce do nich, a naopak následující vývojový krok „přepisuje“, restrukturuje
významovost dosavadních zážitků a zkušeností, včleňuje je do nových, „zralejších“ a většinou i
realitě bližších souvislostí a významů.
Jak si to lze konkrétně představit během našeho vývoje od narození? Dítě přešlo z období
naprostého ráje, automatického uspokojování všech životních potřeb v době těhotenství, do naprosté
závislosti a snaží se onen ráj teplého kontaktu a stálého nasycení získat za nynějších změněných
podmínek. Vnímá tudíž velice silně i stav nepohody a učí se rozeznávat to, co je pro ně dobré, co a
kdo přináší uspokojení, a co je špatné. Rozděluje svět i lidi zprvu jen z tohoto hlediska na
uspokojující a frustrující, „rozpůlí“ si takto i osobnost své matky (matka, která mu přivodí pohodu a je
miluje, nebude tudíž kontaminována vjemem frustrující matky). Ten prvý stav se snaží získat a ten
poslední odstranit. Tyto sebezáchovné tendence, ze kterých se budou diferencovat naše motivační
struktury, jsou zajištěny vrozenými citovými dispozicemi, jež jsou buď příjemné, či nepříjemné, mající
za následek žádoucnost, či vyhýbání se. Dítě se naučí desítkám, ne-li stovkám neverbálních
interakcí s matkou, oba vytváří jakési předřečové dorozumívání – a tím se naučí vysílat i přijímat
řadu důležitých signálů, jež se na počátku života týkají životně důležitého kontaktu a potravy.
Zde je potřeba si uvědomit, že náš nervový systém – podobně jako computer – získává informace
na základě binárního zpracování, tedy na základě vytváření rozdílů, oproti původnímu spíše
chaotickému vnímání, spjatosti s okolím, s přírodou, resp. v původní symbióze s matkou. Dítě má
vrozenou schopnost uvést do jemu neznámého jistý řád, jenž se formuje dle jeho nejdůležitějších
potřeb, což mu slouží k co nejefektivnější orientaci a možnosti si to, co potřebuje, vybírat. Dle toho,
jak se v osobnostním zrání vynořují nové potřeby, se mu mění i význam světa okolo něj, stejně jako
se mění i vnímání sebe sama. Učí-li se např. kolem prvého roku chodit, vnímá rodiče nejen jako
dárce tělesné pohody či původce nasycení a nepohody, nýbrž jako bytosti, které mu důvěřují, že se
může samo vzdálit. Své chování prožívá jako riziko odejít a zároveň testuje spolehlivost rodičů, tj.
možnost se k nim opět navrátit. Sebe sama pak dítě vnímá nejen v pohodě či v pasivní vydanosti
libovůli všemocným rodičům, nýbrž se začíná pociťovat jako aktivní subjekt, někdy až s opojným
pocitem náhle vzniklých nových možností. Tato nová kategorizace světa ve smyslu rozpoznání toho,
co poskytuje svobodu a co je svazuje, umožňuje získávat důležité informace, kde a jak si více
svobody vydobýt. Zároveň začíná hrát roli i vzdálenost (prostor) a čas (k přiblížení se k vytouženému
předmětu). Tyto zkušenosti jsou v předřečové době představitelné jako interakční vzorce chování
(obdobné senzomotorickým schématům dle Piageta), jež vedou k uspokojení potřeb. Zároveň se
vynořují věci i osoby v novém světle, ve své nové funkci. Můžeme vůbec říci, že k vytvoření
smysluplného použitelného předmětu je třeba, aby se tento dostal do středu zájmu dítěte, což vede k
jeho senzomotorickému manipulování, používání. Při tom se objevují jeho různé aspekty, jejichž
syntéza na úrovni aktuální použitelnosti vede k vynoření vědomí předmětu. Zároveň vytuší i okolí
(rodiče), že se dítě nalézá v tom kterém stadiu vývoje, a samo mu daný předmět (či činnost)
pojmenuje. Vyvrcholením tohoto procesu bezprostředního odtrhávání se od přírody, od
nereflektovaného vnímání k reprezentaci světa ve vědomí, což je předpokladem pojmového myšlení,
je získání řeči, jež se etabluje v období vrcholícího procesu separace a individuace (okolo druhého
roku života). Ta zprostředkuje vědomí (zdvojení, reprezentaci) světa i sebe na vyšší a zřetelnější
„digitální“ úrovni. K tomu přistupuje i zráním umožněná schopnost vnímat sociální situaci více osob
najednou i s její tzv. oidipální ambivalencí a konfliktovostí. V této době – a to jsme již u našeho
tématu – se jedná o začátek uvědomování si pohlavní diferenciace, jež opět přináší nový pohled na
sebe i svět, to znamená, že nastává – nyní zároveň s osvojováním si řeči – nové „přepsání“
dosavadního orientačního „kódu“. Takto překódované dosavadní paměťové stopy neodráží
původnost předchozích zážitků a zkušeností, nýbrž se jim dostane určitého slovního, vědomého
označení, významu, který je schopna zprostředkovat rodná řeč. Zároveň poskytují označení oněch
původně preverbálních interakcí rodiče a na obecnější úrovni daná kultura. Kromě toho umožňuje
řeč, jak jsme se již zmínili, dichotomicky založenou konstrukci reality, včetně tzv. „verbálního já“, což
má na jedné straně za následek enormní přírůstek komunikativní kompetence, na druhé straně to

vede k redukci celostního smyslového vnímání sebe i ve vztahu k ostatním ve prospěch
kategoriálního řečového systému.
Již v předchozí fázi docházelo ke ztrátě „symbiotického ráje“. Útěchou se staly nové možnosti
pohybu, vlastní iniciativa a prosazení aktivní vůle. Nyní dojde k opětné ztrátě oné původní celistvosti,
sepětí s přírodou (Erich Fromm), vykoupené možností se jasně dorozumívat s kýmkoliv. Následkem
toho (či přesto) vznikají první známky smutku, smutku z těchto ztrát, zároveň zde lze i nalézt
nejhlubší prameny oné nikdy neutuchající touhy po znovunastolení oné symbiózy či celistvosti.
Osmutnění se týká toho, co se nikdy nedostane do řečové oblasti, co nebude označeno (Lacan,
Lorenzer), což se označuje jako tzv. primární nevědomí. Tam patří i to, co je pojmenováno
„nesprávně“, když např. rodiče označí vzpurné chování dcerky za drzé, odvahu za neposlušnost, u
chlapce opět slzy za holčičí chování. Podobný smutek nad ztracenou celistvostí a harmonií se
odehrává ve fázi pohlavní diferenciace s vědomím redukce na jednopohlavnost. Zároveň jde o
řečovou socializaci dle pohlavních rolí, jež jsou společností, konkrétně rodiči, dívkám a chlapcům
přisuzovány. Tato slovní označení chlapeckého či dívčího chování se však hodí i k překonání onoho
smutku, zklamání, „narcistické rány“ dosavadnímu celostnímu nároku na sebe. Chlapci jsou
traumatizováni, resp. ztrácí, více, celou oblast původní ženskosti a s ní spjaté emocionality, neboť
jejich pohlavní přiřazení k mužství znamená být ne–jako– matka, jejich řeč je méně citová, snaží se
ulehčit si své postavení pohrdavým postojem a separací od dívek, utvrzují a potvrzují se ve svém
chlapeckém chování. Později (počínaje oidipální fází, jež vrcholí ve třetím až šestém roce života a
končí stářím) se budou muži snažit ženu opět získat, ona přesto pro ně zůstane stále cizí, jiná,
neznámá, nedosažitelná, tajemná, ale i frustrující, prostě ženská. Dívky trpí spíše tím, když pro ně
zůstane též vlivem řečové socializace částečně uzavřený prostor pro osamostatnění, agresivitu a
individuaci.
Již zde si dovolím poskytnout krátké, zatím ještě nesystematické shrnutí. Vývoj symbolizace
směřuje od analogového, komplexního vnímání reality k digitálnímu, od chaotických emočních
zkušeností k binárnímu usuzování. Pohlavně diferencované, převážně patriarchální kódování, přepis
předchozích vývojových etap může leccos vynechat, vzniknou mezery vyplněné klišé či
psychosomatickými příznaky (které lze chápat jako následky napětí, pakliže určité emoční interakce
nemají přístup k řečovému výrazu, uvědomění a vědomému chování). Lacan jde ještě dál, když
prohlašuje, že řečový symbol znamená smrt věcem. Na základě odlišných a tím i pohlavně
jednostranných interakcí s rodiči či vychovateli obou pohlaví je něco zdůrazněno, určitým způsobem
řečově i emočně označeno, jiné spojeno s úzkostí či vinou. Tato polarizace nás jednak omezuje,
neboť vnímáme, myslíme, cítíme a jednáme buď žensky, nebo mužsky, současně však diferencuje:
zvláště v době raného dětství, ve stadiu dosud křehké a vyvíjející se osobnosti to pomáhá k
vytvoření vlastní, dívčí či chlapecké identity. Odlišení se od druhého pohlaví podporuje přirozenou
tendenci k individuaci, má důležitou „kompasovou funkci“, stává se mocným organizátorem
vědomého příklonu k nápodobě ženských či mužských vzorů. Jedná se o aktivní výběr podnětů a
informací, jenž posiluje pohlavní identitu, dítě získává větší jasnost o mužské a ženské roli, pocit
sebejistoty, vyhledává sebepotvrzení, naopak stvrzování ženské či mužské role zvenčí podporuje
jeho vnitřní přiravenost se takto vnímat. (Z biologického hlediska je tato diferenciace důležitá v zájmu
budoucí erotické přitažlivosti, t.j. rození potomstva). Psychoterapeutická zkušenost ukazuje, že
teprve silná vlastní pohlavní identita a sebejistota je podmínkou pro eventuální překročení těchto
vlastních hranic, pro přijetí toho a porozumění tomu, co je v druhém, teprve pak je člověk schopen se
zabývat oním starým snem o znovunastolení celistvosti.

3
Interakce a výměnné procesy
mezi dětmi a rodiči

Nyní bych chtěl poukázat na komplexitu vlivů, kterým je dítě od narození vystaveno a jejichž aplikace
by měla vysvětlit rozdílný vývoj dívky a chlapce. Již jsem se zmínil, že při utváření budoucí osobnosti
hraje roli biologicko-genetické, pohlavní, tělesné a hormonální založení, dále přirozený růst, zrání a
vývoj a konec konců i to, co bude předmětem našeho zkoumání: učení v širokém slova smyslu,
obohacování se a sbírání zkušeností ve styku s okolím, zvláště pak s matkou a otcem, výchova.
Jaké mezilidské procesy výměny a vzájemného reagování formují budoucí osobnost? Vše začíná
vzájemnými akcemi a reakcemi ve službách oboustranného uspokojování potřeb, resp. vzájemného
styku a dorozumění. Tak např. matka se usměje, dítě se usměje zpět a zavrní, matka je pohladí a jde
pro láhev s mlékem, řekne dítěti, že je musí přihřát, dítě zkrabatí obličej, matka je pohladí, dítě
relaxuje – jde o jakýsi koncert vzájemných reakcí na sebe, jež psychologové označují za „pasování“
k sobě, což zprostředkuje dítěti základní důvěru. Jessica Benjaminová přirovnává toto vzájemné
působení na sebe k interakčnímu tanci, při kterém se oba partneři na sebe naladí. Tato časná
zkušenost souzvuku tvoří pravděpodobně bázi pro pozdější pocity splynutí, jakož i pro skupinové
vzájemně sladěné taneční či hudební aktivity, a v neposlední řadě i pro schopnost a umění milostné
hry. Zde nejde v prvé řadě o pudové uspokojení, jak to popisovala tradiční psychoanalýza, ani jen o
odvážení se separace a svobody, jak to popisuje Margaret Mahlerová, nýbrž o samu potřebu a
radost z interakcí, zvědavost na reakce druhého a přání kooperace. Tyto interakce procházejí
různými „stupni“ napětí během vzájemného porozumění, souhry, takže cílem není vždy okamžité
uspokojení a uvolnění, odstranění do cesty se stavící frustrující reality, nýbrž spíše její přizpůsobení,
přivlastnění. Nastolení bezkonfliktního harmonického stavu (oceánický pocit, nirvána) je spíše
výjimkou, krajním případem celého spektra možných interakčních možností. Cílovým stavem je spíše
optimální napětí, jež je podmínkou i výsledkem vzájemné výměny. Dítě se učí přibližně ná sledovně:
když se chovám tak a tak, vyvolává to u druhého to a to, a když ten druhý se ke mně chová
následovně tak a tak, reaguji na to opět určitým způsobem. Z této časté obapolné interakce lze
odvodit oba způsoby učení ve smyslu tvoření nových paměťových (neuronálních, resp. psychických)
spojení. Jednak nastávají spojení vlastního reagování na stále nové podněty, jež Pavlov nazval
podmíněné reflexy. Behavioristé takto vykládají i část příznaků, jako např. určité reagování na příliš
silné až traumatické zážitky i na jejich zlomky (trigger) či na konfliktní situace (tzv. vyvolávající
situace). Jindy jde o falešné generalizace (přecenění určitých známek upomínajících na
traumatickou, úzkostnou či konfliktní situaci). To zahrnuje i nereagování, jež je též druhem byť
pasivního chování, a často tím více reaguje zástupně tělo ve smyslu psychosomatických poruch. Z té
druhé části onoho interakčního vzájemného působení na sebe se vyvíjí ona tak důležitá zkušenost
(Stern), že dítě může svou vlastní akcí strukturovat okolí. Psychologové označují tento významný
aspekt sebe sama jako sebepůsobnost. V dalším vývoji se tato schopnost dále diferencuje, jde o tzv.
instrumentální učení pokusem a omylem, zkoušení, jak optimálně řešit různé životní situace. I zde
může dojít k vytvoření tzv. maladaptivních vzorců chování, jež mohou vést k duševní či
psychosomatické poruše. Zde se může např. stát, že matka na křik dítěte nereaguje, to se jí pokouší
dosáhnout i jiným způsobem, a když se to nepodaří, skloní hlavičku na stranu, rezignuje, vytváří se
možný zárodek depresivního rysu osobnosti. Když pak matka toto stažení se dítěte zpozoruje a
otřese to její sebedůvěrou, její mateřskou kompetencí, reaguje zoufalou snahou dítě opět pro sebe
získat, z čehož se může vyvinout spíše negativní souboj o moc nad druhým. Dítě není (samozřejmě)
schopno tento problém vyřešit, ani se distancovat, neboť kontakt – ať jakýkoliv – potřebuje. Nenaučí
se tudíž onomu zdravému rytmu vnoření se do vztahu a následnému distancování se, což znamená,

že uchýlení se do vlastní privátnosti není možné, aniž by to druhý nevnímal jako odmítnutí. Jde mimo
jiné i o otevření se druhému bez bázně, bez připravenosti se ihned zase stáhnout, bez nutnosti se
přizpůsobit, ztratit své vlastní já, svou jedinečnost. I to je později podmínkou milostného splynutí, bez
strachu se v druhém ztratit či přijít o svou svobodu, bez obavy z nedorozumění, nepřijetí. A právě
ono splynutí s vědomím rozdílnosti je tak omamné.
Dalším důležitým zdrojem nových zkušeností je přejímání komplexních způsobů reagování a
chování, obohacování se, získávání nových schopností a dovedností nápodobou, jež může být růžně
hluboká. Znamená to jakési postupné vstřebávání nejbližší osoby do sebe, přejímání toho, jak tato
vnímá svět i jak se chová, zvláště toho, co pro dítě dělá, takže se dítě učí větší samostatnosti, resp.
se vymaňuje z naprosté závislosti. Přebírá tyto tzv. jáské funkce, zároveň pokračuje i proces hlubší
identifikace, zpravidla s matkou, jež je vzájemná: i matka se ztotožňuje s dítětem, emočně je
považuje za část sebe samé. Touto cestou pokračuje vzájemná výměna, zvláště na empatické bázi.
Oproti předchozímu učení se novým spojením zde jde v obecném slova smyslu o internalizaci
obsahů, o přejímání reprezentace objektů světa do svého vědomí, kde se opět dostávají do různých
spojení, relací mezi sebou.
Všemi třemi způsoby získává člověk nové informace a zkušenosti: pakliže reaguje na určitou
situaci jinak, např. se nevyhne s ní spojenému úzkostnému očekávání a zjistí, že se mu nic nestalo,
dokáže ji pak i jinak vnímat, např. i její pozitivní aspekty. Když kupříkladu pacient terapeutickým
hraním nových rolí zjistí, že konstruktivní hádka či prosazení se vyvolá u druhého respekt, tak
vzroste jeho sebevědomí a chuť se chovat aktivněji. Jde taktéž o vzdávání se starého vidění světa
včetně k tomu patřícího chování, kontaminovaného minulými jednostrannostmi a zaujatostmi ve
prospěch reality, jež odpovídá našim stále dospělejším, zralejším a mnohočetnějším potřebám. Jde i
o to, jak zdůrazňuje ve své intersubjektivní teorii Jessica Benjaminová, že se vzdáváme vidění světa,
hlavně lidí, z hlediska uspokojování vlastních potřeb, ponechávajíce jim jejich samostatnou existenci.
Nejde o vidění okolí jen z hlediska možné konzumace, nýbrž z hlediska rovnoprávné ko operace,
respektu, spolupráce – to se týká jak přírody, tak i lidí. To prvé totiž vede jen k ne ustálé honbě za
něčím, nenasycenosti, horečnému užívání a závisti. Proto tolik moudrých lidí hovoří o vzdávání se
žádostivosti; mystikové či zen-buddhisté popisují zcela nové zážitky, plnost světa, oprostíme-li se od
naší smyslové a zaujaté spjatosti s ní. Podobné je i tvrzení, že jen ten, kdo víc miluje druhého než
sebe samého, dojde klidu; jindy jde o zkušenost, že teprve odloučení se od bezpodmínečného chtění
mít dítě vede k těhotenství. A naopak říkají Francouzi: „Tout embarasser est tout perdre“. To
znamená, obrazně řečeno, že po konzumaci druhého z něho nic nezbude (což často i cítí a na co si
stěžují ženy po intimním styku s muži). Druhý existuje jen k uspokojení vlastních potřeb a poté ztrácí
na ceně a atraktivitě. Potřeby jsou naplněny, avšak chybí protějšek, vzájemnost v braní a dávání v
lásce, porozumění či uznání. Zároveň se onou konzumací druhého upevňuje vztah nerovnosti, jeden
užívá a druhý je užíván. Později si ukážeme, že se na tomto vztahu podílí oba, takže je otázka, kdo
má víc z toho vládnout, či se naopak podřídit. Ztrácí se ze zřetele samotný vztah, jeho vibrace,
pěstování, udržování, radování se z jeho měnlivosti, vývoje a jeho napínavosti. Na místo toho
nastoupí pouhé přání po harmonii a klidu, či naopak po stále se stupňujících zážitcích.
Je zvláštní, paradoxní, avšak i logické, že opravdová vztahovost úzce souvisí se separací a
individuací, ba teprve pak se rozvíjí. Paradoxní je to tehdy, uvědomíme-li si, jak často se klade
individualismus a silné sebevědomí do protikladu k dobrým vztahům nebo kolik lidí se obává ztráty
pozitivně emočního vztahu s úmyslem více myslet na sebe. Avšak právě ono individuální bytí, ono
bazální a typicky lidské uvědomění si své osamocenosti (Erich Fromm) nutí člověka k aktivnímu
vztahování se, jež by mělo být reci proční, oboustranně přínosné, tudíž neseno oběma, a tak
dostatečně pevné. Silné, bohaté osobnosti si mohou víc dát, vzájemně se podporovat a vytvářet
rovnoprávný, spolupracující vztah.
Vraťme se opět k procesům, jež se odehrávají mezi rodiči a dítětem, jež je jimi formováno. Dítě je
ze strany obou rodičů vystaveno především jejich projekcím, jejich představám a očekáváním, s
nimiž se – dosud bezbranné a na přízni rodičů závislé – opět identifikuje. V extrémním případě se

dostává opět do konfliktu, když se chce např. chlapec identifikovat s otcem, který je autoritativní,
zároveň i s jeho očekáváním, aby bylo dítě poslušné, a zároveň mu otec domlouvá, jak se má
chovat, např. rodiče ctít a ve škole se prosazovat, což je opět něco jiného. Kromě toho má dítě splnit
i řadu jeho nevědomých přání, např. stát na jeho straně ve sporu s partnerkou. To samé, obsahově
však odlišné až protichůdné může přicházet od matky, z čehož vznikají loajalitní konflikty s neustále
špatným svědomím k jednomu z rodičů. Jak jsme si již řekli, dítě na tyto situace tak či onak reaguje,
snaží se je vyřešit, zvládnout, či se naopak obětovat a vzít na sebe vinu, dostává se do pozice
obětního beránka či Černého Petra, jen aby zachránilo manželství rodičů. V této rodinné interakci, ve
které jsou synům a dcerám přisuzovány rozdílné role a vlastnosti, hraje významnou roli tzv. projekce.
Co je tím míněno – projikováním vlastních přání, hnutí, myšlenek a citů do druhého? Jak si lze
takový přenos do druhé osoby vůbec představit? Můžeme se ptát i jinak: odkud se bere ona
tendence, že to vlastní, zvláště pak to neuskutečněné, nám nevědomé, se vkládá do druhého?
Jedno úsloví říká, že třísku ve vlastním oku vidíme jako trám v oku druhého. To lze pochopit tak, že
každý člověk žije jen v určitém výseku možného prožívání, jeho vnitřní svět, tedy i vidění skutečného
světa jsou ohraničeny, a proto posuzujeme druhého dle toho nám ještě představitelného, dle
vlastních zkušeností, znalostí, vlastní morálky a hodnotové škály. Ještě zřetelněji je to znát v úsloví:
„Podle sebe soudím tebe“, což ve svém důsledku znamená: „řekni mi, jak vidíš, vnímáš a posuzuješ
ostatní lidi, a já Ti řeknu, jaký jsi (a hlavně to, co o sobě nechceš vědět).“ Běžnější a ještě zřetelnější
je kulturní omezenost, a tudíž posuzování jiných kultur, Arabů, cikánů či černochů dle vlastních
kulturních hodnot. Poněvadž je převážná většina našeho duševního života nevědomá – hýbou námi
nám nevědomé sklony, přání i úzkosti – vnímáme samozřejmě i ostatní lidi podle nich (zmínili jsme
se již jednou o tom, že strukturujeme celý svět dle našich vědomých i nevědomých potřeb). Příklad
týkající se našeho tématu: Jeden z častých důvodů žárlivosti, kdy např. muž vyčítá své ženě, že s
každým koketuje, aby se s ním později vyspala, což si vykresluje v nejživějších barvách, je jeho
vlastní přání buď ji vidět při intimním styku s jiným, či si (třeba i zároveň) s jinými ženami užívat – což
si ten dotyčný však nepřizná. Tato naše nevědomá přání jsou udržována v podvědomí neustále
působícím potlačováním a vytěsňováním, čímž spíše získávají na intenzitě. Jejich projevení, byť
přeneseno na partnera, přináší uvolnění. Zároveň tím, že to označím u druhých jako
odsouzeníhodné, sám sebe přesvědčuji, že takový nejsem, a umenšuji tím pravděpodobnost, že tak
budu označen, že mě někdo (či i já sám) při takových myšlenkách přistihne (jak si to lze např. dobře
představit u moralizujících starých panen či klepen). Člověk tak přenáší konflikt uvnitř jeho samého
do interpersonálního prostoru a tam se snaží ona potlačená přání, jež vložil do svého protějšku,
přemoci.
V dalších kapitolách budeme hovořit o typických projekcích mužů do žen a ženských projekcí do
mužů a o tom, jak to je i jejich vztah ovlivňuje. Jak si však lze vysvětlit i pozitivní projekce, že např.
muži vidí v ženách nejen čarodějky, slabé přírodní nižší tvory, nýbrž i éterické bytosti, objekty
nejkrásnějších básní či obrazů? Člověk – zde muž – potlačuje i tuto sféru do nevědomí, chce být
racionální a realistický, stydí se za své romantické ideály, jež vkládá do žen, a žije je alespoň tímto
způsobem.
Jiným, ve vývojové psychologii popisovaným interaktivním procesem je externalizace, resp.
delegace, což znamená, že určité funkce, které sám nechci vykonávat, abych se nedostal do
konfliktu sám se sebou, přenechávám druhému, přenechám mu takříkajíc prostor pro vykonávání
této funkce ve formě určité komplementární role. Žena např. nechce být sama iniciativní a
přenechává aktivitu a rozhodování muži, ten se opět nechá ovládat či omezovat doma, žena zaujímá
funkci jeho svědomí (nadjá), čímž je muž přiveden k věrnosti; jinak by musel se svými myšlenkami
na nevěru neustále bojovat (mimo jiné přebrala tuto funkci církev). Obdobně již od dětství dostávají
chlapci a dívky různý prostor pro své chování a výsledné psychosociální role, jež jsou diktované
nejen kulturou, nýbrž i rodinou a oněmi interakcemi, projekcemi a delegacemi ze strany matky a otce
k synovi a dceři.
Dítě má již během individuace (18. měsíc – 3. rok) a pak zvláště během puberty silnou tendenci se

od rodičů odlišit, tudíž může tíhnout i k negativním identifikacím s protikladem toho, jací jsou rodiče, s
tím, co rodiče nežijí a co odmítají. Dříve, než budeme konkretizovat vliv těchto interpersonálních
procesů v rodině na vytváření mužských a ženských vlastností, se musíme pozastavit u diskuse, zda
se může tento projekt bez zaujatosti vůbec podařit, zda již fakt zabývání se tímto tématem není
kontaminován podjatostí mužského či ženského autora.

4
Problematika diskuse o ženství a mužství

Již pouhé zabývání se rozdíly mezi ženou a mužem lze analyzovat a ptát se, jaké vědomé a
nevědomé přání či obavy k tomu psychology motivuje, proč se tím zabývají. Může se totiž ukázat, že
se za tím skrývá jistá zaujatost, jež má být nyní psychologicky, vědecky – objektivně potvrzena.
Na jedné straně může zdůraznění rozdílů mezi mužstvím a ženstvím sloužit ke zvýraznění vlastní,
od druhého pohlaví odlišné identity, jak to nejzřetelněji pozorujeme v prepubertální době ve formě
zdůrazňované separace chlapců od dívek a vzájemného pohrdání. Skrývá se za tím úzkost z
oslabení či ztráty vlastní identity, z kontaminace druhým pohlavím, což je výraznější u mužů, neboť
se musí separovat od ženského prvku, od matky, kdežto dívky žijí ve společné identifikaci s matkou
nerušeně dál. Proto se tímto tématem zabývají spíše muži, a to tím způsobem, že rozdíly mezi nimi a
ženami zdůrazňují. Naproti tomu se často snaží ženy dokázat, že žádné podstatné psychologické
rozdíly mezi pohlavími nejsou, že se jedná jen o společensko-kulturní role (L. Straus), jimž se zvláště
děti a posléze i dospělí neubrání. Jistou roli může hrát v obou případech i potlačovaná touha
(spojená se závistí) mít to, co mají bytosti opačného pohlaví, jejíž nenaplnění bývá kompenzováno
zdůrazňovanou hrdostí nebo vlastní příslušností ke své, ženské či mužské, identitě. To potvrzují i
poměrně časté dětské sny, ve kterých se objevují oboupohlavní postavy, často se jedná o vlastní
matku. I zde v tomto přání po oné druhé polovině (jak to popisují i různé mýty) lze hledat nevědomý
důvod pro vytvoření jungovské představy, že jsou muž i žena založeni oboupohlavně a že je jen
třeba, aby muž v sobě objevil a akceptoval animu a žena našla odvahu k sebeprosazování, aby tak
posílila svůj jáský (či pozitivní otcovský) tzv. komplex – svého anima. Psychoanalytička RohdeDachserová se podrobně zabývala otázkou, jak má rozdílnost pohlaví stabilizující vliv nejen na
vlastní mužskou či ženskou identitu, nýbrž i na stabilitu celé osobnosti a její „zdravý narcismus“,
sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty. Tomu napomáhají i výše popsané odlehču jící a konflikty
odvracející projekce a externalizace, což využívají dle jejího názoru více než ženy muži, kteří mají
proto větší zájem na dosavadním, nespravedlivém rozdělení rolí. Jeho účelem je upevnění
patriarchálního uspořádání společnosti, tedy udržování mocenských pozic, do žen je projikováno vše
negativní (z mužů) a externalizováno to, čemu se muži vyhýbají, poté utvrzováno v obvyklé dělbě
práce, vše posilováno kolektivním nevědomím, mytologií, pohádkami, uměním atd. Snad jediný
rozdíl, který Rohde-Dachserová uznává, je zvýšená agresivní dispozice u mužů, jež pravděpodobně
vedla k tomu, že muži jsou téměř ve všech kulturách činní v mimodomácích činnostech (např. lov či
boj); ženy zastávají práci doma a navíc tím, že rodí, mají užší vztah k dětem. Jinak mají ženy více
méně funkci kontejneru pro muže, žena je stanovením odlišností rolí pevně definována,
konzervována na úkor živé, skutečné ženy. Tomuto tématu se budeme věnovat ve zvláštní kapitole
poté, co se seznámíme s psychologií muže a ženy a zjistíme, do jaké míry i ženy k tomuto mužskocentrickému pojetí světa přispívají. Zde již můžeme coby protiváhu uvést následující: Muži deponují
do žen animálnost, emocionalitu na úkor logického rozumu atd., a sami se identifikují s vůlí, výkonem
a racionalitou. Na druhé straně tím ženám přisuzují to, co je daleko zdravější, spontaneitu a sepětí s
přírodou, což jim svědčí, ony jsou opravdu statisticky významně zdravější, žijí déle a méně jich
zemře dokonanou sebevraždou.
Existuje ještě jeden víceméně nevědomý motiv pro vytváření teorií pohlavní a následkem toho i
osobnostní (genderové) diferenciace. Tak mužští autoři, následovníci Freuda (mezi kterými nechybí
ani ženy), považují automaticky muže za celého, komplexně vybaveného člověka, kdežto ženám
chybí penis, tudíž i dostatečně pevná morálka, jasné myšlení, iniciativa a zdravé soutěžení. Ženy se
to dle této teorie snaží nahradit tím, že se chtějí mužům vyrovnat, získávat či ovládat je, a hlavně si
přejí porodit chlapce – již od dětství se ve svých hrách zabývají mateřstvím. Tím získává budoucí

muž další výhodu před děvčetem, je výplodem přání své matky, znamená pro ni naplnění, je od ní
bezpodmínečně milován. Všechny problémy (například i tzv. oidipální konflikt) se odsouvají do
vztahu k otci.
Naproti tomu zdůrazňují feministické psychoanalytičky (Nancy Chodorowová), že je dívka
pokračováním své matky, nemusí se od ní nikdy odtrhnout, nasává od ní od počátku její ženství a
budoucí mateřství, je s ní spřízněná až do smrti. A co se týče oné sebehodnoty, toho, kdo komu co
závidí, co komu chybí, tak poukazují na to, že ženy mají daleko hlubší citový život, muž jim může
závidět schopnost rodit, kojit, ten těsný emoční vztah k dětem atd.
Zde se opět naskýtá původní otázka: je hlavním důvodem pro vytváření mužských a ženských
modelů osobnosti narcistická potřeba sebejistoty, sebevědomí a uznání, již lze nejjednodušším
způsobem uspokojit povýšením se nad jinou skupinu obyvatel? Hraje zde roli soupeření o lásku
matky a je toto vědomí akceptace od ní dokonce podmínkou lidského existování? To naznačili již
před Rohde-Dachserovou např. Claude Pascal či Max Scheller, tvrdíce, že i lidské poznávání světa
je jenom tehdy validní (platné), když je spojeno s láskyplným vztahem. Takzvané objektivní poznání
světa není možné za prvé proto, že svět poznáváme jen lidskýma očima a skrze lidské potřeby, a za
druhé by bylo ono objektivní poznání světa poznamenáno jistou chladností, odtažitostí, takříkajíc
viděním skrze negativní brýle, tudíž opět ne-objektivní.
Další, filozofická námitka týkající se mužské a ženské rozdílnosti poukazuje na fakt, že se jedná o
důsledek naší rozlišovací tendence na protichůdné páry, což je prvotní, a přiřazení ženskosti či
mužskosti je druhotné. Svět se nalézá neustále v dialektických protikladech s tendencí je vyřešit,
dojít k vyšší syntéze, což projikujeme do vztahu mezi mužem a ženou. Spíše psychologicky řečeno
to znamená, že život, resp. člověk je charakterizován konfliktovostí, jež je i jednou z hybných sil
vývoje, a že máme tendenci každou z obou stran konfliktu spojovat buď s ženskostí, či mužskostí.
Žena
Muž
Chaos
Pořádek
Příroda – přirozenost
Kulturace, civilizace
Analogické zpracování
Digitální inteligence
Syntetické myšlení,
Analytické myšlení, částice
celistvost, vlna
Vnitřní prostor
Vnější prostor
Romantické pojetí člověka Racionální pojetí člověka
Objekt touhy
Chtějící subjekt
Zlý, špatný, nemocný
Dobrý, tvůrčí, zdravý
Konzervativní, uchovávající
Radikální, agresivní
Oběť, poddaný,
Pachatel, pán, sadismus
masochismus
Potřeba lásky, závislost, Potřeba nezávislosti,
silná vztahovost
svobody a vyniknutí
Přijímání
Dobývání
Tělo
Duch
Smrt, podsvětí
Život, světlo

5
Potřeba vypracování diferenciální
ženské a mužské psychologie

Přehlédneme-li psychologickou a psychoterapeutickou literaturu, zjistíme, že při formování různých
teorií osobnosti i v pojednáních o jejích poruchách se mlčky předpokládá, že existuje jen jedna
psychologie namísto psychologie muže a ženy. Odlišná pohlavnost, výchova i socializace, tím i
odlišné zkušenosti a zážitky s rodiči, sourozenci i dětmi obého pohlaví musí mít vliv na vytváření
vnitřního světa, sebeporozumění i typického chování dívky či chlapce. S tím je v rozporu fakt, že se u
obou pohlaví ke zdravé výchově, vývoji, či i během psychoterapie vyžaduje to stejné: jak emoční
otevřenost a intenzivní komunikace ve vztazích, tak i odvaha k prosazení se a k nezávislosti. Nebere
se v úvahu, co je u každého pohlaví primární a nejdůležitější a co sekundární, či zda je například ona
emocionalita, zralost a síla „já“ odlišná u žen a u mužů. Ideální či průměrná osobnost, na jejímž
pozadí poměřujeme odchylky či poruchy, nerespektuje mužskou a ženskou odlišnost. To vede např.
k tomu, že je u žen daleko častěji diagnostikována hysterická či depresivní osobnost a u mužů spíše
narcistické a schizoidní vlastnosti. Pakliže však přihlédneme ke skutečnosti, že pro ženy je na
základě jejich vývoje, výchovy a z toho plynoucí vztahovosti k matce a otci významnější budování
živého emočního vztahu, pak je normální, že vyvinuly řadu strategií, jak si vztah či pozornost od
druhého přivodit – což nelze hned označovat jako hysterický nátlak, manipulaci či snahu vymoci si
obdiv. Na druhé straně je pro ženy tragičtější postupná či úplná ztráta emočního vztahu. S tím
spojené zoufalství či smutek jsou spíše normální reakcí, než aby se označovaly za depresi, tj. za
chorobnou či abnormální odchylku. I toto téma rozvineme do hloubky v příslušné kapitole.
U mužů je opět normální, že mají sklon k přeceňování sebe sama, rizikovému chování, k boji proti
dosavadním normám (např. útlaku), jejich já je individualistické, mají tendenci překročit rodinný
rámec, do světa ven (v protikladu k ženské tendenci uchovávat), takže opět nelze tuto vlastnost
označovat za narcistickou. Toto potvrzování své mužnosti, síly, vůle, svých schopností má, jak si
později ukážeme, mnoho zcela přirozených příčin. Podobně nelze často mužskou neochotu hovořit o
vztazích či projevovat citovou vřelost a otevřenost přisuzovat emoční chudosti či patologické kontrole
emocí a spojovat to se schizoidní či obsedantní neurotickou osobností.
Švýcarský psycholog a psychoterapeut A. Gugenbühl poukazuje na fakta, která dokládají jeho
domněnku, že současné představy psychologie a psychoterapie o tom, co je v životě důležité a co je
opomíjeno (a tím zodpovědné za psychické poruchy), odpovídají ženské psychologii. Má na mysli
zvláště analytickou a hlubinnou psychologii včetně z nich vycházejících psychoterapeutických směrů,
jež všechny zdůrazňují vztahovost, emocionálnost a léčbu za podmínek vzájemné důvěry a
stupňující se blízkosti. Tato situace velmi připomíná atmosféru raného dětství, onu typickou intimitu
mezi dítětem a matkou. Ta je v té době nejenom hlavní vztahovou osobou, nýbrž i jediným vzorem,
což u dívek pokračuje i v následujících fázích vývoje, kdežto chlapci se musí přeorientovat na otce a
vymanit se z onoho mateřského objetí, ženského životního stylu. Pro mužskou seberealizaci a tím i
duševní zdraví je důležitější pocit svobody, expanzivní až grandiózní sny. Muž se cítí dobře, když je
okolím vyzván k hrdinských činům, je přitahován technikou; v dětství se identifikuje s pohádkovými
postavami Honzů, kteří se vydávají do světa, fascinuje ho onen vývojový skok od zhýčkaného sezení
za pecí k osamostatnění, hrdinství a imponování slávou, atraktivitou či bohatstvím. Později jej
přitahují dobrodružné knihy či novodobé mýty vesmírných letů a bojů.
Psychologie a zvláště psychoterapie, která se odvíjela v intimním prostředí křesel a lenošek, a to
zprvu téměř výhradně s ženskými pacienty, reaktivuje onu původní mateřskou, tj. ženskou
zážitkovost, a tudíž vynáší na povrch i tehdejší poruchy, traumata a frustrace, které pak mohou být
psychoterapeuticky zpracovány. Zatímco ženám je tento přístup adekvátní, má mnoho mužů k

psychologickému poradenství či psychoterapii výhrady. Cítí se být oním důrazem na emoční
vztahovost očekáváním, aby se s důvěrou otevřeli, zaskočeni, ba vehnáni zpět do stavu ještě
nemužské symbiózy. To vyvolává jak úzkost ze zpětného vývoje – zpět k matce či až do jejího lůna,
tak i kastrační úzkost, chápeme-li ji coby ohrožení mužskosti. To znamená, že mužům chybí v běžně
prováděné psychoterapii (ke které se cítí více přitahovány ženy, pacientky i psychoterapeutky) ona
mýtická dimenze. Pohádky, mýty i sny jsou často redukovány na zrcadlo lidské duše, místo aby jim
byla přiznána samostatnost, objektivní jsoucnost, na kterou se chce muž napojit. Dáváme-li našemu
okolnímu světu a dění v něm subjektivní význam, tak to nemá znamenat, že se jedná jen o naše
projekce, že svět exis tuje jen do té míry, jak jej oduševňujeme. To by se rovnalo povýšenému
antropomorfnímu egocentrismu a ztrátě respektu k autonomii vnějšího světa. Zjednodušeně řečeno
odpovídá značná část dnešní psychologie, zvláště v její praktické, výchovné, poradenské či
psychoterapeutické oblasti, pohledu muže (Freuda, Junga atd.) na ženy (pa cientky), s čímž není
samozřejmě spokojena ženská část populace. Toho si po mnoho let všímaly hlavně psychotera
peutky, které podrobily dosavadní psychologické vývojové teorie ostré kritice. Bohužel je tato
odborná diskuse kontaminována ideologicko-politickými aspekty, např. kritikou dosavadního
převážně patriarchálního společenského pořádku, aniž by bylo dostatečně reflektováno, jak tento
odráží psychologické potřeby, úzkosti, nevědomí a fantazie mužů i žen a jak zrcadlí jejich
vztahovost. O tom všem pojednáme podrobněji v dalších kapitolách, zde šlo jen o zdůraznění
nutnosti vypracovat diferencovanou psychologii ženy i muže, jež by byla pro obě pohlaví adekvátní,
tj. odrážela celé spektrum typických konfliktů a hlavních problémů. Budu se snažit vysledovat, jak
rozdílné interakce mezi pohlavími vedou ke vzniku kulturu přesahujících univerzálií sebeprožívání,
vztahovosti i chování. Výsledek takového zkoumání by mohl být přínosný nejen pro vlastní
sebeporozumění, pro větší toleranci a zlepšení vztahů mezi muži a ženami a pro psychoterapii,
nýbrž i pro celou společnost. Je nanejvýš důležité ptát se, zda a do jaké míry existuje souhra
biologického i psychického mužského či ženského založení se současnou výchovou, fungováním
rodiny, dělbou práce i politicko-hospodářským uspořá dáním. Na to odpovídají dva spíše feministické
názory. Za prvé: psychologické rozdíly mezi muži a ženami mají příčinu v tradici, výchově a
předepsaných rolích. Ve skutečnosti žádný psychologický rozdíl neexistuje, ženy mohou dělat vše a
mají stejné vlohy jako muži. Zde chybí uznání vlastních hranic a možností. Za druhé: rozdíly mezi
muži a ženami jsou podstatné, je třeba je nejen uznat, nýbrž si jich i vážit, zvláště ze strany mužů.
Možná, že jde ženám i mužům o to samé, o vztahovost a lásku, o rezonanci a jistotu, o individuaci a
úspěch, o to dát svému životu určitý smysl a cíl. Rozdílné jsou pouze priority, důležitost těchto cílů,
schopnosti, dovednosti i způsoby jejich dosahování i problémy na cestě k nim.

6
Vývoj k ženství

Obraz ženy (a snad i ženství samo) se traduje v protipólech. Muži ženu opěvují a zároveň před ní
varují, jako například filozof a básník Friedrich Nietzsche ve svém Zarathustrovi: „Boj se ženy, která
miluje, a stejně tak se měj na pozoru před ženou, jež nenávidí.“ Jsou ženy slabé, či silné pohlaví?
Dalila ukradla Samsonovi sílu; Lorelei omámí svým zpěvem námořníky, kteří najedou na skálu.
Sigmund Freud píše: „Muž se bojí, že bude ženou zeslaben a nakažen jejím ženstvím a ztratí svou
vůli a výkonnost.“ Ženy jsou schopné mnoha orgasmů, jako by byly sexuálně nenasytné, muž jim
nemůže stačit. Tím víc se musí snažit udržet nadvládu a jistou distanci. Další obraz: žena je
ztotožňována s přírodou, životem a růstem, s mateřstvím, i to však je spojováno jak s vřelostí a
láskou, tak i s pojídáním dětí, čarodějnictvím či záhubou.
Simone de Beauvoirová líčí další stránku ženské povahy poukazem na dopis jedné pacientky
lékaři Pierre Janetovi: „Pokud si jen vzpomínám, mají všechny mé hlouposti, ale vlastně všechno mé
chování jediný důvod, totiž touhu po dokonalé a ideální lásce, které bych se zcela oddala, svou
bytost bych dala do rukou zcela jiné bytosti, ať by to byl muž, žena či duch. Nemusela bych se vůbec
rozhodovat, přemýšlet o tom, jak si mám svůj život zařídit. Kterak závidím Marii Magdaléně její
ideální lásku k Ježíšovi, vášnivé žačce k mistrovi; pro svůj idol žít i zemřít…“
Podívejme se, zdali je možno všem těmto intimním stránkám ženské povahy porozumět na pozadí
jejího vývoje.

6.1 Identita a vztahové chování žen
Ženy mají nespornou výhodu co se týče jistoty jejich pohlavní identity. Jejich přirozený identifikační
vzor je matka. Naproti tomu chlapec, který též v prvých dvou letech do sebe vstřebává matku, se od
ní coby identifikačního vzoru musí posléze odvrátit, vše „holčičí“ potlačit, přiklonit se pokud možno k
otci a víceméně celý život si své mužství dokazovat, stále znovu vytvářet. Ale vraťme se nyní k
nedávno narozenému děvčátku, které přejímá od své maminky nejen její ženskost, nýbrž i s ní
spojenou mateřskost, což jen potencuje její budoucí vývoj. Hraje si s panenkami na maminku,
prožívá tam obě role a inscenuje nejrůznější prožívané i fantazijní situace. Odreaguje si tam své
dětské frustrace a svěřuje se s tím svým oblíbeným hračkám. Odpovídá tomu jak jejich výběr, tak i
oblíbenost pohádek, např. o zvířecích mláďátkách, či příběhy o šťastném konečném nalezení matky
či dcery. Tento oproti chlapcům nepřerušený vývoj přispívá zřejmě i k tomu, že dívky rychleji
dospívají. Dalo by se s jistou rezervou říci, že chlapci prvé dva roky života symbiózy s matkou
(včetně pozdějšího přístupu k těmto bohatým zážitkům) potlačili, proto jim jaksi chybí. Dalším
důsledkem této vzájemnosti dcery s matkou je i nepřerušený vývoj k sobě samé, to jest lehčí přístup
ke svým hloubkám, k citovému životu, k nevědomí. Psychologové hovoří o schopnosti regrese ve
službách já. Co to znamená? V určitých případech totiž člověk automaticky regreduje, lépe řečeno
vrací se ke svým kořenům, nechá si „poradit“ svým nevědomím, svými sny, spolehne se na sebe.
Tento pevný základ je psychologicky zodpovědný i za to, že ženy více vydrží, např. i co se týče
bolesti, což jim umožňuje i lépe snášet porod – zde tedy jde i o biologickou podmíněnost rozdílnosti
mezi muži a ženami. Bohužel to může přispívat i k tomu, že ženy často snáší dlouho i neuvěřitelné
barbarství. Identifikace s matkou pomáhá snáze zvládat reálné situace bezmoci, vždyť dcera je jejím
pokračováním, má hluboce ve své paměti zakotvenou její (tj. ženskou) převahu, z hlediska malého
dítěte dokonce všemocnost. Zároveň splývá toto spojení s matkou s biologickou mocí nad budoucím
dítětem, nad pokračováním rodu. Tato síla a připravenost řešit problémy na vztahové úrovni se však,
jak jsem naznačil, může proměnit v osudovou tragédii, když žena řeší např. roztržku ve vztahu
zvýšením úsilí po spojení, resp. přizpůsobením. Dokonce se může jednat i o tzv. identifikaci s
agresorem, což v podstatě znamená, že ženy mají větší tendenci nežli muži přijmout, převzít
představu a roli, již očekává partner, aby udržely klid a mír (v rodině). Muži reagují v situaci bezmoci
či ohrožení většinou jinak: zvýšenou mužskou agresivitou, či stáhnutím se to sebe – autarkií; obé
znamená uzavření se druhému, dalo by se říci, že je to biologicky maladaptivnější reakce.
Psychologicky se jedná o onu přetrvávající nerozlišenost, spojitost s matkou, tedy i schopnost
přijímání, vlévání dojmů do sebe, emočních splynutí a později výměny. To vše se odráží i v ženské
symbolice, jež vyjadřuje jak spojení s vlastním nitrem, tak i s lidmi. Tak je ženský prostor (Grifin)
přirovnáván k jeskyni, kde se člověk cítí bezpečně, ve které je pološero, podobně jako v měsíční
noci, vše tam proudí, plyne, proměňuje se. Jedná se o místo počátku, zrození i smrti. Tyto vnitřní
prostory, např. fantazie hluboké studně, zprostředkují jak pocit klidu, tak i nebezpečí tam navždy
zůstat, bez vyjití na světlo, na svět. Na to navazuje v dalším vývoji, o kterém pohovoříme později, i
symbolika hlubinné, do sebe přijímající sexuality, fantazie temných prostor uvnitř ženy, symbolika
ženské přitažlivosti, lákání, svádění a záhuby, vtažení muže do svých osidel, vítězství ženské
mateřské síly a moci. Tyto symboly nacházíme v uměleckých dílech, ságách, pohádkách i románech,
od sirén, víl až po Carmen, či jde o novodobé milenky politiků, jež je přivedou k vrcholům i smutným
koncům jejich kariér. Často stojí vedle sebe symbolika velké matky, plodnosti – a dionýské ženy,
dokonce i kněžky, jež se oddává každému muži. Zde se tedy jedná o psychologické zpracování a
reprezentaci silné vztahovosti ženy, jež se vytváří od samého narození na základě intenzivní emoční
výměny (a podobnosti) s matkou. To se objevuje v symbolice ve formě znázornění ženského
intersubjektivího prostoru, prostorovosti s aspekty receptivity, naslouchání, potřeby poznat i být
(partnerem) poznána. To je zvláště zřetelné v intimní oblasti, ženě jde o citovou výměnu, vzrušuje ji
více to, co se děje mezi ní a partnerem, nežli pouhé soustředění se na sexuální prožitek, vzrušení a
orgasmus, jak je to často u mužů. U nich je totiž symbolem jejich mužskosti falus, jenž narozdíl od

žen označuje separaci od matky, odlišnost a individuaci. Nejde v prvé řadě jen o zážitek spojení (jež
hraje o to důležitější roli na nevědomé úrovni), nýbrž o dobytí a vlastí ukojení. Žena nemá
regresivním splynutím oproti muži co ztratit (on se bojí ztratit svou nezávislost), harmonie a
vztahovost je pro ni jí vlastní, a tudíž důležitá hodnota. Primární ženskost je téměř nerozbitná část
její osobnosti (Stoller).
Schopnost hlubokého pohroužení se do sebe, bez nebezpečí setkání se s ohrožující původní
opačnou identitou, jak je tomu u mužů, a zároveň i propustnější meziosobní hranice s sebou nese i
větší možnost vcítění se do druhého. Tato empatická schopnost vede v osobním životě k tomu, že
ženy všechny okolní problémy kolem sebe pokládají za vlastní, vžívají se do jiných, spoluprožívají,
tudíž se snaží i pomoci, dávají se k dispozici, někdy se až obětují. (Zde hraje roli i tendence k
sebepotrestání za agresivitu vůči matce, o níž pohovoříme v další kapitole). Volí často povolání, ve
kterých je tato přednost vítána, jako u zdravotních sester, lékařek, psycholožek, sociálních pracovnic,
učitelek a vychovatelek.
Pakliže je ženskost tak jednoznačná na základě trvalého oboustranného splývání dcery a matky,
jak je možné, že mají ženy ve srovnání s muži často nižší sebevědomí, nejsou se svým vzhledem i
osudem spokojeny, ba odmítají samy sebe? Hluboký pocit vlastní ženské identity totiž není totožný s
osamostatněním, a dále záleží na tom, zdali tato ženská identita, jež zabarvuje celou nově se tvořící
osobnost, je dostatečně narcisticky obsazena, tzn. do jaké míry si žena svého ženství váží, cení, je
na ně hrdá atd. Ale i o tom více v další kapitole. Shrňme si nyní, co tato prvá fáze v duši budoucí
ženy zanechá za pozitiva či problémy.
Hlubší prožívání, touha po harmonii a splynutí místo spíše mužského dobývání, schopnost
vstřebávání okolí, vztahovost a s ní spojená emocionalita, celistvost životních představ – to vše dělá
vnitřní život bohatší. Citlivost k lidem a přírodě je nesporný klad, jenž by mohl přispět k
harmoničtějšímu, mírovějšímu a krásnějšímu světu. Žena prožívá intenzivně jak štěstí, tak i neštěstí,
odkud pramení větší pravděpodobnost a četnost zklamání, často již při ještě mírné disharmonii. Na
druhé straně má dost času se s tím vyrovnat: jen pozvolna se bude od matky separovat (náplastí jí
bude její podobnost s ní), bude si tak moci odžít s tím související fázi osmutnění (což chlapci v zájmu
rychlého přechodu od ženské do mužské identifikace v separační fázi potlačí). Přechod od symbiózy,
identifikace s matkou ke vztahovosti, vztahu k ní, ve kterém jde i o stále větší osamostatnění,
distanci a samozřejmě dialog, je těžký, původní splývání a na to navazující vystřízlivění s (v další
kapitole popsanými) neodmyslitelnými frustracemi je intenzivně pociťováno. Tato „propustnost“
hranic mezi „já“ a „ty“ bude znamenat i více úzkosti z ohrožení, připravenost přijímat do sebe
očekávání ostatních a chovat se dle toho, ale i aktivní přání druhého přizpůsobit sobě samému,
znovu vytvořit ze dvou jedinců jediný celek. Žena pro to bude víc dělat, hýčkat, má silnější potřebu
milovat a aby byla milována, bude ochotna dát vše, potlačovat agresivní impulzy, někdy i svou
individualitu, obětovat se. Její vnímavost ji bude dělat náchylnější pro emoční chování ve vztazích,
např. i pro žárlivost. Bude také méně ostře nežli muž rozlišovat psychická hnutí (např. nesouhlas či
sexuální impulzy), jež tak citlivě vnímá v druhých, od jejich skutečného chování, jež by teprve mělo
být morálně hodnoceno. Ženství je u ní, stejně jako vztahovost, kontinuálně vytvářeno a přetvářeno,
tudíž zprvu spojeno s oním splýváním, harmonií. Po identifikačním vztahu k matce, jehož
symbiotická vzájemnost preformuje následující meziosobní vztah k ní, obé pak ovlivňujíce i vztah k
otci, jenž ve fázi separace dítěte od matky získává postupně novou kvalitu. Zde má otec důležitý úkol
být vzorem pro individuaci dítěte, zároveň vyvést z této symbiotické fáze i svou ženu. Následovně
potvrzuje obdivným, ale i hravým způsobem dceřino ženství – i zde by měl o to víc stát po boku své
manželky, která by se neměla ocitnout na druhém místě.
Samozřejmě může mít ona zvýšená vulnerabilita v našem převážně patriarchálním světě za
následek, že některé ženy, zvláště nepoznaly-li silný mateřský vztah, potlačí svou ženskost a raději
převezmou mužskou roli, zvláště musí-li se prosazovat převážně mezi muži. Existuje i mnoho
přechodů. Taková byla i má dřívější primářka, nedávno zemřelá psychoanalytička a zakladatelka
skupinové psychoterapie v Německu, profesorka Heigel-Eversová: citlivá, k pacientům přívětivá a

mateřská, ke svému muži, jenž byl též pár let mým primářem, milá a šarmantně manipulující, v
prosazování institucionalizace psychoterapie obratná až rafinovaná, ke svým podřízeným – často i
zkušeným psychoanalytikům – břitká, přesně vědoucí o každém slabém místě potenciálního
protivníka, takže se jí nikdo nedokázal postavit.

6.2 Separace a individuace
Podmínkou individuace je další vývojový krok, totiž vymanění se ze symbiózy s matkou. Toto
osamostatnění je u dívky ztíženo snad nejvíce tím, že se musí odlišit od někoho, kdo jí je velmi
podobný, od své matky, a zároveň tak říkajíc neodhodit svoji ženskost, svou příbuznost s ní. Zde to
má chlapec jednodušší, vidí a vnímá svou odlišnost, a tudíž je pro něj samozřejmější, že bude jiný
nežli matka. Dívka se cítí v tomto ohledu s matkou stále spojená, ale jí i vydaná takříkajíc na milost a
nemilost; ta má přece jen více respektu k synovi, neboť do něj tak „nevidí“. I matky feministky
(Oakley) chovají k synům více respektu (např. je méně omezují), což je podmíněno nejenom jejich
jinakostí, nýbrž i s tím spojenou nejistotou a obavou, aby neoslabily jejich mužství, aby se v
pozdějším životě mezi muži prosadili, nestali se z nich outsideři a tak podobně.
Matka prožívá zcela přirozeně svou dceru jako pokračování sama sebe, „obsazuje ji narcisticky“,
přeje si např., aby se jí dcera svěřovala, a jaksi se na jejím prožívání podílí. Přává si od dcery velkou
blízkost, vzájemnou podporu a emocio nální výměnu, mnohé, co dříve dostávala od vlastní matky.
Později některé matky svým dcerám nabízejí, aby je nazývaly vlastním jménem, chtějí z nich mít
přítelkyně, jakési mladší sestry nerespektujíce generační hranice i potřebu dítěte, aby zde rodiče byli
pro ně a ne naopak, a nevšímají si, že to dceru zatěžuje v jejím vlastním rozvoji. Ta pak zná často
potřeby své matky více než svoje vlastní!
Matka tedy nepotvrzuje jinakost dcery, což je např. dle Nancy Chodorowové hlavní zdroj dceřiny
frustrace a odporu. Jakousi předehrou je již zklamání matky nad tím, že dítě opustilo porodem její
lůno. Regresivně prožívají totiž tyto matky ve svém podvědomí porod jako svoje vlastní narození,
odlišení se od vlastní matky, odtud též časté poporodní deprese (J. Schäfer). Tím více se aktivují
tendence se nyní ke svému nově narozenému dítěti přimknout, zvláště jde-li o dceru, se kterou je
výše zmíněná identifikace snazší. Tato na jedné straně též nechce přerušit své spojení s matkou,
často situaci obrací a přeje si, aby byla matka jako ona, stála na její straně, odpovídala jejím
představám o mamince. Na druhé straně tento pocit ne-jinakosti bývá zdrojem stížností dívek – opět
znovu v pubertálním věku – zvláště anorektiček, jež trpí tím, že nemají nic svého, vlastního, svou
intimitu, svá dívčí tajemství. Matka signalizuje: „beze mne zahyneš“. To vše dívku vede k úzkosti, k
obavám ze ztráty či jakéhosi rozpuštění její ještě nehotové osobnosti. Vždyť podstata úzkosti je
nejen ohrožení fyzické, nýbrž i psychické vlastní existence.
Tím, že je dcera s matkou úzce spojena, vnímá ve své dětské fantazii i její všemohoucnost a
magičnost, všeobjímající, poutající a kontrolující tendence i její ambivalentní nevědomá hnutí.
Vlastně vnímají obě, a to velice silně, ony nezbytné frustrace, jež provázejí výchovu i
osamostatňování, tím víc, že ruší onu před- a poporodní harmonii. Dcera víc nežli matka (ta je rea
lističtější) projikuje ony propustné hranice mezi ní a matkou do vzájemného vztahu, takže si
představuje, že i matka se vůči ní neohraničuje. Vnímá matku jako svoji stálou pronásledovatelku,
která do ní vidí, která zná všechny její emoce – závist, rivalitu, žárlivost, nespokojenost kupříkladu s
tím, že se netěší takovému respektu a svobodě, jako to vidí u svého bratra – a naopak vnímá silně i
matčiny nálady a postoje. Též z tohoto důvodu začne dcera vyhledávat přítomnost a příchylnost otce
– spojení s ním je však proti chlapcům ztíženo jak chybějící pohlavní tendencí se s ním identifikovat,
tak i pocity viny vůči matce za její „nevěru“, později i za psychosexuální přitažlivost. To je, jak jsme si
řekli, o to těžší, že si dívka představuje, že to vše matka o ní ví.
Samozřejmě má matka na dceru i značný pozitivní vliv, přitakání a radost z jejího vývoje podporuje
její sebevědomí. Někdy matka svou výchovnou snahu poněkud přehání, chce dceři předat všechny

své zkušenosti, eventuálně si představuje, jak by se chovala na jejím místě nyní, připravuje ji na
tvrdou konkurenci, varuje ji před zklamáními, na druhé straně jí chce onen budoucí tvrdý život
zpříjemnit tím, že pro ni vše dělá, což může být v protikladu a mít pochybný výsledek.
V dalších kapitolách se budu zabývat ještě dalšími faktory, které negativně ovlivňují cestu k
individuaci, jako je větší potlačování přirozené agresivity a sexuality u dívek, jež bývají označovány
jako temná a nebezpečná hnutí. To vše vede k tomu, že je budoucí sebeobraz často spojen s pocity
úzkosti, nejistoty či odmítnutí, někdy i s pocity viny, které mohou podrývat hrdost na svoji osobnost a
kompetentnost a ztěžovat cestu k osamostatnění. To se opět děje častěji u dívek, u nichž se matky
spíše obávají „pustit je do světa“. Podporují tu jen jednu roli dcery, spojenou s její mateřsky –
ženskou „čistou“ identitou, kterou bychom mohli přiřadit k tradici jména Maria. Na její úkor kladou
menší důraz na tělesnost a pohlavnost dcery. Tak např. bylo pozorováno, že se matky při hlazení
vyhýbají genitální oblasti a reagují negativně na to, když se těchto částí těla dotýkají dcery
(Kernberg). S ostychem a obavami sledují jejich psychosexuální vývoj, namísto toho podporují pouze
zdravou tělesnost a prostotu, eventuálně zprostředkují sexualitu jen jako biologický proces, to vše lze
asociovat se jménem Eva. Ještě ambivalentněji, často žárlivě reagují matky na krásu svých dcer, jak
to popisují nesčetné pohádky s macechami; na druhé straně se v atraktivitě svých dcer sluní,
podporují ji, spojují se s ní, těší je, že jsou občas považovány za jejich starší sestry, prototypem by
mohla být řecká Helena. A jméno Sofia znamená v tomto kontextu zralost a moudrost – dcera
přerůstá svou matku, očekává od rodičů respekt k její samostatnosti, k životu, který si sama
vybudovala. I v tomto případě chybí často přitakání tomuto vývoji, jejž je třeba mít na paměti již od
dětství. Tato čtyři jména jsou jakési stanice či stavební kameny na cestě k individuaci. To zdůrazňuje
zvláště jungovská analytická psychologie. Když se však do těchto symbolických jmen vžijeme, ukáže
se, že i zde je vypuštěna intenzivní agresivita a sexualita, jež je spolu se schopností flexibilního
ohraničení se tak důležitou podmínkou separace a individuace.
Pakliže shrneme jednou větou obě kapitoly, obě vývojové fáze, pak hrozí dívkám dvojí extrém: na
jedné straně zůstat v symbióze či závislosti na matce a na druhé straně se zcela od ní odvrátit a
zpřetrhat s ní i vnitřní spřízněnost. Právě během psychoterapeutické léčby žen jde často o to, vyřešit
konflikt s matkou, osamostatnit se, a přesto s ní zachovat kontinuitu (Halberstaat – Freud).

6.3 Ženský narcismus
Narcismus zde chápu v širokém slova smyslu jako schopnost i výsledek seberegulování vlastní ceny,
což se týká nejenom sebevědomí, sebeúcty, cenění si svého tělesna i duševních vlastností, nýbrž i
realistického vnímání svých stinných stránek a reagování na kritiku bez přehnané tendence všechno,
co neodpovídá ideálu, buď překompenzovat, či považovat za tragédii. Samozřejmě že předchozí
fáze, vývoj k vlastní ženské identitě a dostatečnému osamostatnění, jakož i dosavadní zkušenosti s
nejbližšími osobami mají vliv na vytváření pozitivního či negativního sebeobrazu. Ženy (stejně jako
všichni lidé) si zakládají na tom, co jim jejich specifický vývoj poskytuje; to si osvojují, to „narcisticky“
obsazují. Jedná se o onu symbiózu a identifikaci s „velkou matkou“, s její mocí, pokračováním rodu,
s její obětavostí, se vztahovostí a harmoničností. Jejich já a jejich morálka jsou vztahové. Již dříve
jsme se zmínili o typické symbolizaci ženskosti. K nižšímu sebecenění u žen přispívá již zmíněná
propustnost jejich osobnostního ohraničení, s tím spojené méně výrazné vědomí separace,
jedinečnosti, sebe–vědomí, schopnosti se ohradit. Výchova k harmonii, potlačení expanzivních
tendencí i výše zmíněná potlačená agrese k matce vede k agresi proti sobě, k nespokojenosti se
svým ženským osudem.
Svoje sebevědomí, někdy i ono částečné potlačení sexuality, kompenzují atraktivitou, touhou po
zvláštním, ale i po módním, tzn. unifikovaném vzhledu a typu, který dostává od společnosti nejvíce
obdivu a uznání, jenž se pokud možno všem líbí, v současné době s důrazem na atraktivitu, štíhlost,
výkon, perfektnost a sympatické vystupování. Jindy se dívky s negativními dosavadními zkušenostmi

obrní proti pocitu méněcennosti citovou „anestezií“, autarkií, chovají se „cool“. Tím vším se oslabuje
skutečné sebevědomí, jež je „normálně“ charakterizováno odvahou a přitakáním tomu, jaký člověk
opravdu je. Chybí tím možnost se přesvědčit, jak by ji pak ostatní vnímali a přijímali. Tyto ženy se
vzdalují, odcizují samy sobě a ve svém snažení být ideální ženou s co nejvíce aktivitami a kontakty
„zapomenou“, že se jim daří špatně. Někdy nevědí, zda jsou depresivní či euforicky šťastné, nakonec
se stydí za svoji autenticitu, přirozenost, za svou touhu po pohlazení, samozřejmě i za své slabosti,
mohla by vyjít najevo celá tato přetvářka. Výsledkem je nyní již oprávněný strach z opuštění, neboť si
žena není jista, zda ji partner jednoho dne neprohlédne. Touha po obdivu, po věčné mladosti a kráse
se stupňuje a dostává charakter závislosti, drogy, jak to vidíme u některých modelek, baletek či
stárnoucích filmových hvězd. Stejnou problematiku zprostředkovává i množství pohádek o krásných
či pyšných princeznách či o maceše, jež se zhlíží v zrcadle a chce být nejkrásnější na světě. V tomto
posledně jmenovaném pohádkovém motivu macechy se objevuje i jedna z příčin uvedené
problematiky, totiž nedostatečné potvrzování a obdiv matky nad vývojem své dcery, ba dokonce
závist či žárlivost na ni. Ta se pak o to více snaží najít to všechno u otce, resp. později u mužů. Ti
jsou tím pádem více méně degradováni na zrcadlo a sotva vnímáni ve všech ostatních aspektech.
Pak se pravděpodobnost rozchodu spíše zvyšuje. Je totiž možno pochybovat o lásce, při které je
konec konců jen ten (a za to) milován, jenž miluje a obdivuje. Tímto neukojeným narcistickým
hladem je poznamenána i tělesnost, jež je poplatná dokonalosti a na ní závislá; neperfektní tělesnost
(včetně příslušného např. určitého nevhodného či „staromódního“ chování) je odmítána, a tak chybí i
další pramen autentického sebevnímání, jež je někdy (často u anorektických dívek) nahrazováno
bolestivým sebepoškozováním.
Je nabíledni, že takové ženy těžce nesou kritiku, která jejich atraktivitu v jejich očích snižuje, resp.
tuto celou vratkou a hladkou fasádu ohrožuje. Je tudíž pro ně těžké přiznat chybu, ustoupit, neboť se
bojí, že je muž opustí, že u něj ztratí svůj kredit. Zároveň si přejí perfektního partnera,
neboť
chyby ostatních jim připomínají jejich vlastní chyby, a partner s chybami ztrácí cenu pro jejich
vlastní zrcadlení. Vlastně má být nedostižný, čímž se zvýší i jejich cena (někdy se však zvýší i jejich
žárlivost a úzkost). On má být něžný, milovat, respektovat i imponovat, přičemž nejde tolik o
partnera, nýbrž o udržení vlastního sebevědomí, narcismu. Vztah i sexualita se stávají prostředkem k
dosahování duševní rovnováhy. Toto není nutno vidět pouze kriticky, protože to poukazuje na
bazální lidskou potřebu po vztazích. Samozřejmě by se měl dospělý člověk spolehnout na vlastní
sebeocenění a zároveň snést i kritiku, jež by ho vyvedla ze sebeklamu, a tak posloužila k jeho
dalšímu vývoji. Jestliže žena dává v prvé řadě proto, aby za to dostala, jestliže se milence zeptá po
milování, jaká byla v posteli, tak to svědčí o přílišné závislosti na ostatních. Jistě hraje roli i výše
popsaný strach se druhému zcela vydat bez dosavadní „fasády“, což je v tomto případě ještě těžší,
ba intimnější nežli sexuální styk. Závislost, nejistotu a hraní rolí lze chápat jako přílišné vystupňování
zdravé narcistické potřeby, aby nás partner či okolí respektovalo, objevovalo skryté možnosti a
nadání, přispívalo k dobrým vztahům či v určitých situacích poskytovalo podporu. Některé ženy se
však neustále zabývají vztahy z toho důvodu, že jim jsou spíše nositelem sebeocenění nežli výrazem
jejich ženskosti a prostředkem k intenzivní komunikaci a seberealizaci.
Jiný typ kompenzace pocitu méněcennosti (v naší kultuře v souvislosti s vyšším oceňováním i
preferováním chlapců a mužů) spočívá ve snaze být stejná (či lepší) nežli muži, což v sobě může
zahrnovat i onu potlačovanou agresi a závist vůči mužům. Vlastně tím však přiznávají mužskosti
větší cenu, respektive rezignují na svou schopnost se žensky prosadit; jiný typ žen se se slávou a
úspěchem svého muže spojí, participuje na něm. Opět to však znamená vzdalování se od sebe
samých, i zde se život do jisté míry redukuje na boj proti lidskému prázdnu. A opět jiný typ žen,
zvláště v případě zábran či úzkostí týkajících se individuace a sebeprosazení, obsadí narcisticky
dokonce vyhýbavé chování. Dělají takříkajíc z nouze ctnost, jsou dokonce hrdé na to, jak se obětují,
jak dělají vše jenom pro druhé a nemyslí vůbec na sebe. Samozřejmě si nechtějí přiznat, že se
jenom podřizují a nedělají nic proti šíření nespravedlnosti, nebojují proti tomu, i když prohlašují, že
myslí na lepší život svých dětí. Navíc skutečnost je taková, že právě člověk, který se dokáže

prosadit, je daleko spíše schopen pomoci i druhým, nehledě na to, že je dobrým příkladem pro
druhé, zvláště pak pro své děti – je vlastně sociálnější.
Jisté šance pro ženy skýtá nynější postindustriální společnost, ve které mohou, byť i fyzicky slabší,
zaujímat stejné profesionální pozice jako muži. Méně zdůrazňovaná, ale neobyčejně významná
okolnost spočívá v tom, že ženy mají prostřednictvím antikoncepce prostředek k regulaci mateřství,
ba mají takříkajíc rozhodující a poslední slovo ve srovnání s dřívější situací, kdy muž ženu
zaměstnával plozením a výchovou dětí a sám si dělal, co chtěl. Tím, že ženy mají stabilnější vlastní
identitu, jsou schopny do sebe (v těchto pro ně příznivějších podmínkách) snadněji přijímat
(obohacovat se) i mužský prvek. Muži to mají těžší, přijetí ženskosti by ohrožovalo jejich mužskou
identitu, a navíc, jak se mají identifikovat se ženami, když ty se nyní od svých tradičních hodnot
distancují a stávají se sebevědomějšími, silnějšími! Naopak, aby byla udržena dosavadní rovnováha
(ženy i nadále chtějí mít doma opravdového mužského), musí být muži ještě zralejší, nestačí
imponovat pouze svým dosavadním statusem, odvoláváním se na biologii či tradici, nýbrž musí
argumentovat, přesvědčit, uznat i nutnost tolerance, rov noprávnosti – a proto tolik mužů rezignuje, či
dokonce selže.
Skutečnost však je taková, že většina žen žije obě tendence: jak onu psychologicky i sociálně
těžkou (novou) indivi duaci, tak i tradiční ženskou roli. Zde záleží na tom, zda to žena zvládne, zda jí
muž i děti doma pomáhají, či zda to též vzdá.
Je tedy zřejmé, že hluboký pocit vlastní ženské identity neznamená automaticky úspěšnou
individuaci a dostatečné subjektivní sebehodnocení, neboť se jedná o po sobě následující vývojové
kroky, resp. nové životní zkušenosti. Znovu poukazuji na dvě složky vztahovosti, dva její prameny:
ten starší lze charakterizovat jako automatické vcítění se do druhého, identifikace s ním, ten novější
se plně vyvine po vymanění se z původní symbiózy s matkou, kdy si dítě pozvolna uvědomuje svou
jedinečnost a tím i jinakost, či dokonce cizost ostatních. Z perspektivy rodiče nestačí se do dítěte
vciťovat, být mu k dispozici, dávat se mu atd. (identifikační vztah), nýbrž je třeba je učit, jak reagovat
na chování druhého, jak dosáhnout toho, co potřebuji, jak se vyrovnat s pluralitou – být jedním z
mnoha (celostní vztah). Tím před dítětem vyvstane daleko těžší úkol, totiž navazování vztahu k
těmto jemu „cizím“ osobám, vzdání se iluze stejnosti a tím i možnosti stoprocentního vcítění,
porozumění beze slov. Namísto toho si bude muset důvěru teprve budovat, snášet zklamání i
odmítání s následujícím pocitem opuštění a samoty. Dále se musí učit vztahy udržovat, tolerovat
jinakost i jiné zájmy druhého, dělit se o vztah s druhým rodičem i se sourozenci, připustit si určitý
podíl nejistoty ve vztahu. To může eventuálně chybět tam, kde docházelo hlavně k navazování
vztahu na podkladu oné prvé schopnosti vcítění, identifikace s druhým, jež může již sama o sobě
narušit jak vlastní vývoj k samostatnosti, tak i schopnost tolerovat nezávislost a jinakost druhého,
vydržet samotu či rozdílnost názorů. Psychologové (Otto Kernberg) hovoří o obtížném snášení
diskontinuity ve vztahu. To je častější u žen, jejich „tenčí“ ohraničení je jedním z důvodů kladení
důrazu na stabilitu ve vztazích. Naopak jedním z prvých výrazů nově vznikající osobnosti a hrdosti
nad sebou je schopnost říci „ne“. Na opak nedostatečné sebeohraničení je často spojeno s
představou, že se láska nemusí žádat, její potřeba nemusí být signalizována, poněvadž to musí
partner přece vycítit, poznat. Zde pak žena často cítí neporozumění, má dojem, že dává víc, a
naděje, že totéž dostane, se postupně rozplývá. Její obrovská schopnost předvídat potřeby druhých
a mít pro ně porozumění se jí zdá málo platná. To vede k nedůvěře a depresím. Značně to ztěžuje i
psychoterapii, neboť takováto pacientka se bojí přijmout porozumění a podporu ze strachu, že bude
následovat opětné zklamání. Byla by tím otřesena její osobnostní stabilita, její jáství, jež označuje
Lerner jako vztahové já. Na druhé straně má tato potlačená vztahovost tendenci se přece jen
prosadit, a i to psychoterapii ztěžuje, totiž ono náhlé pevné navázání se na terapeuta bez
následujícího úsilí zabývat se původním cílem stát se nezávislou, samostatnou, to se postupně ztrácí
ze zřetele. Ženy prožívají ostřeji nežli muži onen stálý lidský konflikt mezi udržením láskyplného
vztahu (harmonie, přizpůsobení se, atd.) a sebeprosazením (projevy zlosti, sebevědomí, sebeúcta):
láskyplný vztah u nich vylučuje konflikt, přechodné odtržení se bez smíření (nejpozději do večera)

vnímají coby ztrátu (původní) harmonie. Lidé jsou sice spolu existenciálně spojeni (Riedel hovoří o
zralé závislosti), avšak jsou i oddělení, každý je světem sám o sobě, odlišný od druhého, sobě
samému nejdůležitější. Pakliže vezmeme v úvahu další psychologické reality, jako je závist, rivalita či
rozdílné životní cíle a pojetí, pak je cesta k druhému opravdu trnitá. A těžší je opět tam, kde cesta k
separaci a podpora samostatnosti toho jedinečného nebyla optimální.
Jak si později ukážeme, probíhala u mužů individuace – přinejmenším zdánlivě – lehčeji, tudíž
jsou u nich vztahy od jednoho k druhému jasněji ohraničené, konkrétnější, méně problematické,
stabilnější. To zdánlivé se vztahuje na hlubší nevědomou vrstvu osobnosti. Tam zůstává symbiotický
vztah (s matkou), nezpracovaný, neintegrovaný do dalšího vývoje osobnosti, z čehož plyne často
méně zralá vztahovost, větší intolerance, zejména ke kritice ze strany žen.
Ženy snadněji sklouzávají do původního stavu vztahové nerozlišenosti, patří to k jejich bytostnosti,
což však může být i jejich síla, využijí-li tuto jáskou schopnost regrese ve službách já pro řešení
aktuálních vztahových problémů, Francouzi pro to mají termín „reculer pour mieux sauter“, tzn. jít
zpět, aby se tím snáze přeskočila nějaká aktuální těžkost. Jedná se opět o onu odlišnost v
psychickém vývoji: ženy se musejí přeorientovávat častěji, avšak mají na to více času nežli muži, u
kterých se jedná o náhlou a takřka násilnou přeměnu jejich pohlavní identity, jež je pak tím rigidnější,
navíc posilována jak obdivem matky, tak i potvrzováním od otce.
Tím bývají poznamenány i způsoby řešení problému: zatímco se muži při střetu názorů soustředí
na věcnou stránku problému, vidí ženy v popředí rozdílnost ve vztahu k problematické skutečnosti,
resp. to, že je problém podmíněn vzájemným vztahem. Tak se nový ministr snaží co nejrychleji
seznámit s tím, co je třeba v současné době řešit, zatímco se nová ministryně snaží co nejdříve
poznat své spolupracovníky (viz. studie o první švýcarské ministryni). Krátce vylíčím podobnou
situaci z jedné psychoterapeutické skupiny: 28letý mladík, dosud závislý na své matce, odmítá
společný rozhovor za pomoci terapeuta s tím, že prý všechny konkrétní okolnosti odstěhování se od
ní vyřešil. Naproti tomu jeho spolupacientka zdůraznila, že by mohl terapeutický rozhovor začít řešit
vzájemný vztah, jehož problematika jej bude i nadále zatěžovat.
Realističtější vztah vytvoří dívka, jak si později zdůvodníme, až k otci, jenž je tudíž druhý, ne tak
od narození samozřejmý, sice nejistější, na druhé straně vyžadující vlastní aktivitu. A právě tento
druh vztahu, kdy je ten druhý vnímán jako jiná osoba, zprostředkuje vědomí, že si člověka někdo jiný
cení, působí tudíž ve smyslu posilování vlastí sebehodnoty (v negativním případě oslabování). Matky
si pak stěžují, že jsou pro dceru samozřejmé jako vzduch – dalo by se však dodat: tak důležitý k
dýchání, čehož si však člověk cení jen v případě, že se mu v dostatečné míře nedostává.

6.4 Psychický vývoj v reakci
na tělesně-pohlavní uspořádání
Vraťme se opět k vývoji asi tak dvou až tříletého děvčátka, abychom si ukázali, jak se v té době
dostane problematika vztahovosti do popředí.
To prošlo zprvu tzv. orální fází, jež je v širokém slova smyslu charakterizována přijímáním, spíše
pasivním přejímáním všeho toho, co od ostatních z vnějšího světa přichází. Jistá aktivita spočívá v
tendenci k selektivitě vnímání, selekci zprvu chaotických a neznámých počitků, jak co se týče
tělových pocitů a emocí, tak i podnětů z okolí. Od samého počátku působí typicky lidská tendence
shromažďovat informace, zpočátku jejich redukcí kvůli nepřehlednému množství dat, později naopak
vyhledáváním nových informací, poznatků, atd. S tím je v souladu i zkušenost psychoterapeutů, že u
pacientů s tzv. časnými vývojovými poruchami, kde není vytvořena dostatečně stabilní a
diferencovaná osobnost a převažuje spíše chaotické vnímání a chování, je třeba klást důraz na
integraci, syntézu rozštěpeného, nesourodého prožívání. Není zde vhodná analytická či hlubinně
psychologická léčba, jež klade důraz na nové vhledy (informace) do prožívání, vynáší na světlo
různé konfliktní meziosobní situace, zpochybňuje dosavadní zaběhané způsoby vnímání, jak se to

praktikuje u neurotických poruch. V této orální fázi do sebe tedy děvčátko nasává vše, co přichází od
matky, tedy i její ženskost, což je v souladu s jejím budoucím vývojem. Zároveň jí to ztíží další krok
do následující fáze, idividuace, odtrhování a osamostatňování se. Zde hrají roli (kromě dosud
jmenovaných důvodů) i rozdíly v genitálním uspořádání, jak zdůrazňuje Doris Bernsteinová. Hovořili
jsme o nedostatečném ohraničení se a na to navazujících kompenzacích, k čemuž přispívá i
otevřenost ženského genitálu navenek. Navíc není jasně viditelný zřetelný a hmatatelný jako u mužů.
To má za následek difuzní úzkost a zesílení strachu z vydanosti a bezbrannosti, z penetrace, resp.
nejistoty udržet kontrolu nad tímto vchodem do vlastní intimity. Zde hraje jistě určitou roli i fyzická
převaha a síla mužů. Výše zmíněná úzkost je živena i nebezpečím „zevnitř“, totiž vlastní tendencí se
s mužem spojit, pojmout jej zcela do sebe, eventuálně jej tím ovládnout, připoutat, vzít mu ve fantazii
penis do sebe či se mu tím i pomstít. I v této „aktivitě“ je žena více vydaná neovladatelným reakcím
uvnitř genitálu, resp. uvnitř sebe, nežli muž, jenž má celý milostný akt více pod kontrolou a dovoluje
si i popustit uzdu své agresi. Tím vlastně může ženě pomoci kanalizovat její vlastní agresivitu,
respektive umožnit jí alespoň projektivně spoluprožívat. Výše zmíněná úzkost se tedy týče jednak
obav z vlastních pohnutek a fantazií, jednak z možné akce i reakce muže. U žen se tedy jedná o
otevřený, u mužů o uzavřený systém, což v pojetí somato psychické jednoty spoluurčuje i celkový
způsob prožívání a vztahování se k okolí. Ženy jsou emočně otevřenější, zároveň zranitelnější, a
proto se snaží různé mezilidské situace kontrolovat, pasivní vydanost kompenzovat aktivní
kompetencí, kontrolou, jindy opět přimknutím se či apelem na špatné svědomí partnera. Zajímavé je,
že tato tělesně-pohlavní rozdílnost působí ve stejném směru jako psychologický následek tělesné i
psychické podobnosti s matkou, tedy ve směru propustnosti hranic mezi já a ty. To opět přispívá k již
zmíněné schopnosti symbiotické regrese, otevřené emoční výměny a vzájemnému porozumění. I
zde bychom mohli hledat biologický základ, evoluční výhodu pro budoucí matku, která musí
zprostředkovat dítěti jak důležitou lidskou vztahovost, sociálnost, tak i spoustu důležitých informací.
Zároveň lze udělat rovnítko: slabé sebeohraničení = deficitní individuace, osamostatnění = slabé
sebevědomí. Tím více je pro dívku důležité, aby našla dostatek pochopení pro tuto problematickou
situaci nejenom u matky, nýbrž po separaci od ní i u otce. Ten má v této době tři důležité funkce:
potvrdit její samostatnost (a pomoci i vlastní ženě se ze symbiózy vymanit), její nastávající ženskost
(obdiv, který by měl platit i vlastní ženě, aby nedocházelo k destruktivní rivalitě a žárlivosti) a sám se
stát symbolem svobody včetně větší možnosti připuštění agrese, s čímž se dívka částečně
identifikuje, což napodobuje. V tom smyslu je důležité, aby otec byl v rodině přítomen, tj. podílel se
na rodinném životě a nebyl „pod pantoflem“. Optimální je samozřejmě nejen sebevědomý otec, nýbrž
i sebevědomá matka, která hrdost na své ženství předává dceři, resp. by měla být hrdá i na její
vzrůstající samostatnost a kreativitu, což by umírnilo její smutek z toho, že se jí dcera vzdaluje. Tyto
úzkosti z nedostatečného ohraničení i z difuzních pocitů kolem genitálu jsou daleko menší u chlapců,
kteří lokalizují svoje vzrušení do penisu, do viditelného orgánu, to znamená, že jim k tomu nechybí,
jako u dívek, „artikulační orgán“ (Heigl-Eversová, Weidenhammer). Tím více se stává u dívek celé
tělo výrazovým prostředkem, odtud plyne jak větší důraz na jeho krásu, ladnost pohybu i mluvy,
účinek na druhé, tak i větší spjatost tělesného reagování s pudovými a emočními impulzy. Celkově
lze říci, že některé aspekty „já“, jáské funkce jsou labilnější nežli u mužů, jiné opět stabilnější. Těžší
separace a osamostatnění od matky může vést k obtížnějšímu rozhodování, převzetí odpovědnosti –
zvláště znamená-li určité riziko či možnost hádek, vzbuzující obavy z přerušení vztahu, samoty a
prázdna. Ženy snáší hůře napětí ve vztazích (jáská frustrační tolerance), hůře ovládají své emoce,
neboť jim jsou přístupnější. Pakliže se prosazují, trpí více pocity viny, že se prosadily na úkor
druhých, či – na hlubší rovině – že se přizpůsobily mužskému modu chování, to znamená, že zrazují
své ženství. Soucítí s každým, aniž by vždy jasně uvážily, zda tím nepodporují slabost a pasivitu
druhého, obětují se, aniž by uvážily, stojí-li to za to, či zda je někdo nevyužívá. Tím, že si nechají
mnohé líbit, reagují se zpožděním, tj. výčitkami, místo aby se bránily ihned.
Ženy procházejí narozdíl od mužů jen jednou (a to důkladnou) identifikací – to jest s matkou, jsou
od počátku vystaveny na základě intenzivního spoluprožívání silným emocím, jakož i nutnosti řešit

vztahové zádrhele. S tímto problémem i předností vchází děvčátko do dalších vývojových fází.

6.5 Oidipální stadium vývoje
Zabývali jsme se různými tzv. organizátory vývoje osobnosti, což jsou psychické připravenosti pro
určité zážitky a zkušenosti, jež do sebe člověk zabudovává a které jsou jakýmsi základem dalších
zkušeností: zprvu se jedná o zážitky okolo symbiózy, závislosti, blízkosti, empatie, vstřebávání okolí
do sebe, poté zkušenosti se separací a individuací.
Obé je neseno vrozenými vývojovými motivacemi, zajištěnými příjemnými afekty a uspokojivými
zážitky. Jde o sbírání bazálních zkušeností a jejich verbální kodifikaci. Tento vývoj v sobě skrývá jak
úzkost z budoucího neznámého, z progrese, která znamená i vzdání se dosavadního, tak úzkost z
regrese, cesty nazpět, stagnace, což by ohrozilo další přirozený vývoj. Optimální je vždy přechod do
dalšího stadia bez toho, že by tím bylo dosavadní stadium negováno, toto by se mělo naopak do
dalšího integrovat. To se musí samozřejmě podporovat i externí motivací, tj. přitakáním rodičů k
pokrokům dítěte a přenesením jejich radosti z nich na ně.
Během dyadického vztahu s matkou získá dítě jak bazální pocit důvěry, tak i do sebe přijme vše,
co od ní přichází, co potřebuje k výstavbě své vlastní osobnosti – jedná se o jistou jednosměrnost,
sebestřednost. Není ještě schopno si uvědomovat, že druzí mají také své potřeby, zájem na svém
vlastním štěstí. Podvědomě si myslí, že je tu maminka jenom pro ně, dle toho ji vnímá a hodnotí.
Teprve mezi druhým a třetím rokem života, mimo jiné i na základě dozrávání mozku, je schopno
diferencovaně vnímat a reagovat i na více osob. Tato nová perspektiva – většinou se jedná o
počínající vnímání odlišností otcova chování a nazírání od matčina – nahlodá dosavadní velmi
subjektivně zbarvený svět dítěte a matky. Alternativní, nový pohled podporuje objektivitu ve vnímání
jak ostatních, tak i sebe samého. Jedná se o důležité období vytváření celostních vztahů, osvojování
si řeči a sebeuvědomování, konstituování sebeobrazu coby chlapce či dívky. Sigmund Freud
vyzdvihl jeho dynamickou složku coby katalyzátoru a organizátora nových zkušeností a nazval toto
období oidipální fází, která se vyvíjí rozdílně u chlapců a dívek s typickými následky v dalším životě.
V podstatě se jedná o uvědomění si a působení celé vícepersonální (ne již dyadické) situace v
rodině.
Již jsem se zmínil o tom, co všechno dcerku od matky vzdaluje: nezbytné výchovné frustrace,
které jsou u dívek častější nežli u chlapců, neboť je jejich spontánnost, agresivita i sexualita
potlačována, usměrňována; častý je i větší respekt matky k synovi coby nositeli jí neznámé lidské
duše; někdy hraje roli i zklamání matky, že se jí nenarodil syn – splynutí s ním psychologicky
znamená jakési odškodnění za vlastní ženskou existenci, byla-li tato prožívána negativně. S tím
koresponduje výčitka ze strany dcery, že ji matka neobdařila penisem, respektive že se nenarodila
jako chlapec, že jí tento orgán, jenž zároveň symbolizuje chlapecké výhody, jejich sílu atd., ve
srovnání s chlapci chybí. Vůbec dochází ke zklamání v tom, že matka není ideální, vše dávající a vše
chápající. Spíše je matce dávána vina za vlastní dětskou bezmocnost vůči ní. Subtilní prožitek
kastrace může vést později k sebeponižování až prostituci, ve které se mísí i pomsta, ponížení
muže. Jindy se sebeponížení narcisticky obsazuje, trpění je povýšeno na oběť ve smyslu tzv.
morálního masochismu. Dívka, jsouc frustrována na své cestě k samostatnosti, má tendenci se
obrátit „o pomoc“ k otci. V tom ji podporuje dětský psychosexuální vývoj, jímž se cítí být k otci
přitahována, a tento reaguje podobným způsobem na prvé známky dívčího kouzla a koketerie.
Příležitostnou žárlivostí matka dceru mate a tím ji ještě více ztrácí, místo aby se její nově objevenou
ženskostí potěšila. A dcera právě v této situaci matčino porozumění potřebuje: došlo totiž k otřesu
jejího prvého (symbiotického) vztahu, musí si vybudovat a zabezpečit nový vztah, tentokrát k otci,
který již není tak samozřejmý, na druhé straně je o něco zralejší a realističtější. Co to znamená?
Dívka cítí, že musí pro vztah něco dělat, ať je to dbání na potřeby a přání otce či nutnost vzbudit jeho
pozornost, něčím ho upoutat. Vědomější vztahová nejistota vede k silnější sebekontrole a posiluje

onu zmíněnou výchovu k mírnosti a přizpůsobivosti. Dívka zde musí vyvinout nové, aktivní strategie,
jak získat otce, aniž by dala najevo příliš silný zájem o něj, znepřátelila si matku. Ta má ještě jeden
důvod, proč sleduje tento vývoj u dcery s nedůvěrou a nelibostí: kdyby jej totiž podporovala, musela
by se konfrontovat s tím, že dcera dostává více volnosti, nežli měla ona sama, a vystavila by se tím
nebezpečí závisti. Taktéž by si mohla zřetelněji uvědomit, o co všechno v životě přišla. Jednodušší je
– jak to vidíme, samozřejmě z naší perspektivy, u muslimů či v Africe – vychovávat opět se stejnou
přísností, čímž matka samu sebe přesvědčí o tom, že žádná jiná alternativa neexistuje pro ni ani pro
její dceru. Tento postoj, tato opakování až pomstychtivost vznikají v dětství, kdy si dcera pomyslí: až
budu velká, budu taky taková. A i když v pozdějším věku chce být jiná nežli vlastní matka, mohou se
tato potlačená přání přece jenom prosazovat. Tak trestání, zastrašování a přísnost vede ke spojení
potlačovaných agresivních a erotických hnutí se strachem, kterým jsou kontaminovány, což může
vést k tak častým ženským fantaziím znásilnění. Zároveň je erotický vztah systematicky zbavován
sexuality, respektive tato bývá odštěpena jako špinavá, nízká, vulgární, zakázaná a tajná, zbývající
složkou je čistá platonická láska. Jak si později ukážeme, odpovídá to kupodivu i mužskému
rozštěpenému vnímání žen v oidipálním věku na svatou a proradnou. Dívky tedy vytvářejí, na rozdíl
od chlapců, privátní, utajovanou sexualitu, čekajíce na potvrzení od otce, resp. vykoupení princem,
jak to často slýcháváme v pohádkách. Tříbí se v nich schopnost druhého získat, zapůsobit na něj,
udržovat a formovat vztah, nechat se zachraňovat či dobývat – jak to vidíme v extrémní formě u
hysterických osobností. Toto učení, jak získávat narcistické uspokojení a experimentovat ve vztahu,
má počátek v době přechodu od vztahu k matce směrem k otci. Toto období je náročnější nežli u
chlapců, u kterých jejich prvotní vztah k matce v oidipální fázi naopak v důsledku psychosexuálního
vývoje ještě zesílí. Jedná se tudíž u dívek o období „kreativní nejistoty“ (Heigl-Eversová,
Weidenhammer) se zřídlem nových vztahových možností. Totéž „přeorientování“ se opakuje v
pubertě, ve které se dívky daleko podstatněji a rychleji mění a vyvíjejí nežli chlapci. Musí se vyrovnat
s pravidelnou menstruací, s představou, že by mohly otěhotnět a že budou pravděpodobně v sobě
nosit dítě, s vývinem zřetelných tělesných ženských proporcí. (Tělesný vývoj u chlapců je spíše
příslibem síly a možných dobrodružství, u dívek
se stává tělesnost zdrojem různých nebezpečí.)
To vše má za následek i změnu chování okolí k nim a tím vším i proměnu vlastního sebeobrazu,
sebeporozumění. Musí do sebe v krátké době integrovat zcela nové impulzy, fantazie, staré
vztahové vzorce jsou opět otřeseny, je nutno začít opět znovu, jako by se dívka náhle probudila a
stala se z ní žena. (Daly by se takto interpretovat mnohé pohádky, např. o Šípkové Růžence či o
tom, jak se ošklivá žába promění v krásnou princeznu). Vzniklá nejistota mívá nejrůznější následky.
To poměrně optimální řešení, známé jako pubertální chování, spočívá opět v kreativním
experimentování, zkoušení, co vztah vydrží, kam až sahá volnost a svoboda, kdy připustit blízkost a
kdy se distancovat, jak chutná nezávislost, kam až vede izolace, jak začít, udržet a eventuálně
ukončit vztah atd. Zde se znovu rozhoduje o tom, zda budou v pubertě zesílené agresivní i sexuální
impulzy opět potlačeny, zda převáží ono slabší sebevědomí a nejistota ve směru přizpůsobení se
očekávání okolí. To může vést až ke vzniku závislostního chování s představou, že naprosté
podřízení se povede k nerozlučnému vztahu. I v pubertě musí dívka znovu řešit svoji ambivalenci k
matce, touhu po porozumění i po osamostatnění se, jakož i po potvrzení své ženskosti otcem.
Vraťme se však znovu do onoho oidipálního věku mezi třetím až šestým rokem života. Pod
povrchem navenek spontánně sebevědomého chování se dívenky s chlapci při různých např.
doktorských hrách přesvědčují, že právě ony zapříčiňují vzrušení a erekci u chlapců, ony jí tudíž
disponují, což vede k fantazii, že penis patří jim (Rotter). S tím souvisí i podobná fantazie penis
vlastnit, což se částečně děje i během pohlavního styku, resp. orgasmu. Když uvážíme, že dívka
genitalizuje celé své tělo (Kerstenberg), tak můžeme říci, že si nevědomě přeje přijmout do sebe
milovaného muže, spojit se s ním. Již toto přání může vyvolávat úzkost a tendenci je potlačit, což
někdy vývoj k ženskosti zpomaluje. Úzkost je o to silnější, že – na rozdíl od mužské síly – je ženská
potence a moc označována za destruktivní, animální, nevypočitatelnou (Chaplin). Je navíc spjata s
původní, preverbální, a tudíž skrytou identifikací s všemocně vnímanou matkou, s její mocí nad

dítětem. To vše vplyne do pozdější ženské sexuality. Mnoho žen má strach z vlastní moci, např. z
toho, že by je pak jejich partneři opustili, a raději ji projikují do mužů nebo potlačují. To však vede jen
k zesílení tlaku vytěsněných hnutí a k novým potlačením, zvláště když ony impulzy, např. v pubertě,
se u dívek tak náhle a zřetelně projeví. Jak jsme si řekli, ženy mají ve srovnání s muži přímější
přístup k nevědomí, jež tudíž i silněji působí jak v nich samých, tak i na muže. K tomu ještě přistupuje
ona tendence zajistit si po ztrátě matky vztah k otci, jež je nesena i přitažlivostí k němu. Též i přání
kompenzace již několikrát v životě prožité vztahové nejistoty vedou k silné tendenci muže vlastnit,
měnit jej atd., jež je protichůdná silné mužské tendenci po nezávislosti a svobodě. To může vést k
výše zmíněné opatrnosti, zábranám, úzkostem, izolaci, až k uzavřenosti, studu a zakřiknutosti, v
lepším případě k jisté vypočítavosti a rafinovanosti. Psychoanalytik Ross tvrdí, že každá žena více
méně ví, co je její síla ve styku s muži: otevírat se a opět uzavírat – což ovšem znamená manipulaci
vyvoláním frustrace a nejistoty u muže, přinucení k neustálému ucházení se o ženu. Muž pak
manipuluje komplementárně, tedy využívá citlivých míst žen tím, že jim poskytuje uznání, že je trestá
zneuznáním a dále přerušením vztahu, stažením se. Jak v literatuře (Carmen), tak v životě (femme
fatale) se vyskytují ženy, které muže svádí, poblázní, lákají do pastí, ničí jeho finanční či rodinné
poměry. Jindy se napřed přizpůsobí, podřídí, aby nad ním posléze nenápadně získaly vliv, či mu
dokonce zasadily ránu. Neustále znovu se opakují situace, kdy se muž s manželkou rozvede poté,
co si našel krásnou mladou ženu, jež ho obdivuje. On se cítí konečně osvobozen od věčné kritiky a
nespokojenosti vlastní ženy. Během času se však ukáže, že tato nová partnerka má na něj ještě více
nároků, dovoluje mu ještě méně svobody, triumfuje nad ním, kompenzujíc si jak svůj pocit
méněcennosti a vztahovou nejistotu, tak i někdy svůj omyl, že si vzala mnohem staršího muže.
Pakliže však mu tím jeho mužství vezme, sama se okrade jak o možnost se o partnera opřít, tak i o
možnost dostat od někoho, koho si jako muže váží, potvrzení vlastní ženskosti. To může být ještě
komplikováno tím, že žena neustále srovnává svého muže s idealizovaným otcem, tak jak ho viděla
jako malá holčička – zde samozřejmě vždy její muž propadne.

6.6 Závěr a shrnutí
Tak prochází vývoj k ženství různými fázemi, jež na něj mají rozdílný vliv: v prvé fázi jde o vztah ke
stejnému pohlaví (matce), o přijímání a přejímání, vzájemné vcítění, jež podporuje a upevňuje
ženství. Trhlina v prvotním vztahu k matce se po nezbytných frustracích ještě více prohloubí v
důsledku psychosexuálního vývoje mezi druhým a čtvrtým rokem života s následným příklonem k
otci. Oidipální vztahová krize se opět opakuje v pubertě, proto je vztahovost v životě ženy tak
důležitá, majíc kromě jiného dva důsledky: jedná se o silnou potřebu, tudíž o slabé místo, pramen
možných krizí, depresí, úzkostí a nejistot, na druhé straně právě proto – avšak i pro zmíněnou
schopnost empatie – se u žen vytváří velice diferencovaná schopnost vztah vytvářet a udržovat. Na
vztahové nejistotě, jež spoluvytváří mnohé rysy osobnosti, se podílí i specifická úzkost z vlastních
ženských kaptativních erotických impulzů a přání, jež je ještě více zesílena obavou, že tím vyvolají
příliš velký strach a odpor u mužů. To je předjímáno ve výchově, která působí jaksi preventivně
restriktivně. Žena hledá harmonii, vzájemné porozumění, jež vyplývá z její ženskosti – kterou si
nemusí nijak dokazovat, neboť je jí bytostná – eventuálně se bojí její destrukce, násilí. Úzkost ze
ztráty vztahu je vědomější, tudíž má i širší repertoár chování, který vztahovost zaručuje.

7
Vývoj k mužství

Muži oproti ženám platili až do 70. let minulého století za neproblematické bytosti. Uzurpovali na
sebe politickou i hospodářskou moc, vydělávají v průměru více nežli ženy, mohou být hrdi na svoji
výkonnost a potenci, bojovnost a tvrdost, je-li toho třeba. Jistě, jsou asociováni i s násilím, válkami a
ničením přírody. Na druhé straně se zapomíná na jejich zásluhy: odvahu, myšlenkovou hloubku,
objevitelství, přímost a smysl pro čest, připravenost bránit svůj domov, vůbec aktivitu v mnoha
směrech. Co však pozorujeme v posledních třiceti letech? Stále více mužů trápí pochybnosti o sobě
a své potenci v širokém slova smyslu, stahují se do sebe, stávají se nespolehlivými a
nezodpovědnými; přenechávají ženám starost o rodinný život i o výchovu dětí, vyhýbají se
konfliktům, potlačují své emoce.
Lze to vše připsat na vrub vzrůstajícímu sebevědomí žen, či zvyšujícím se nárokům v důsledku
tržního hospodářství (a v posledních letech hospodářské globalizace)? Musí muži stále více energie
vynakládat na konkurenční boj, ve kterém se uplatňují mocenské schopnosti, necitelnost a distance,
tvrdost a vůle zvítězit? Anebo jsou muži vystaveni stále větším nárokům žen, nejen na výše
zmíněnou výkonnost a průraznost, nýbrž zároveň (!) i na tolerantní a emočně vstřícné chování – což
je na ně nejen moc, ale stojí to navíc v přímém rozporu s předchozími očekáváními.
Americký mužský psychoterapeut Herb Goldberg shrnuje své zkušenosti a zároveň i důvody, proč
se muži někdy „překonají“ a vyhledají jeho pomoc, do následujících (společností vštěpovaných)
zásad, jež často vedou k vývinu psychosomatických příznaků: „jsem o to mužnější, o co potřebuji
méně spánku, o co více vydržím frustrací, o co méně se starám o své tělo, o to, co jím a piji, o co
více potlačuji a kontroluji své city a o co méně jsem na někom závislý či potřebuji od někoho pomoc“.
A tak není divu, že jsou muži nemocnější a umírají v průměru o 7 let dříve nežli ženy.
Na druhé straně se očekávání a nároky na muže mění. Svět je civilizovaný a již objevený, jejich
pradávná úloha dobyvatelů je u konce, naopak je třeba naši Zemi a životní prostředí – spíše dle
ženského principu – uchovávat. Přitom trvají i dnešní (tak mocná) média na tradičním tvrdém
mužském typu – i skinheadi či levicoví aktivisté jsou jen va rianty tohoto klišé. Teprve pozvolna se
muži přeorientovávají, jsou snad o něco méně materialističtí a více solidární; poukáži však na to, že
tím onen bazální strach ze zženštění nezanikl. Vzniká spíše nová varianta chodícího technokrata s
mobilem a perfektním computerem, i nadále demonstrující snahu po kompetenci a kontrole. Jiný vzor
je filmová hvězda, zpěvák či sportovec – ještě nikdy se v těchto branžích nevydělávalo tolik peněz
jako dnes. Na druhé straně feminní typ muže či typ věčného chlapce též není východiskem, ledaže
by narazil na maskulinní ženu. Tito muži ztrácejí svou mužnou sílu, nemají žádné charisma, často si
stěžují na celkovou slabost a ochablost, vzdali se své emocionální potence ve prospěch žen, čímž
ještě více potvrzují platnost onoho bonmotu „muži vládnou světu a ženy mužům“.
Podívejme se, jak tyto problémy souvisí s psychickým vývojem a prvými vztahovými zkušenostmi
budoucího muže.

7.1 Problematika mužské identifikace a identity
Podobně jako dívky se i chlapci identifikují ze značné části se svou první osobou, jež o ně pečuje,
což bývá zpravidla matka. Učení, jak jsem již naznačil, se děje zprvu hlavně nápodobou, vcítěním,
přejímáním všeho toho, co od matky přichází a s ní souvisí. To je u dítěte mnohem snadnější a
přirozenější nežli u dospělého, umožňuje to jeho symbiotické a ještě naivně důvěřivé přijímací
nastavení, stejně jako regresivně splývající postoj matky. Identifikace – i v pozdějším věku – je

zároveň i reakce na separaci, což se vlastně děje počínaje narozením neustále. Jako by dítě cítilo,
že si toho od matky musí vzít co nejvíce, aby se v budoucnu dovedlo o sebe postarat samo.
Psychologové zdůrazňují přejímání tzv. jáských funkcí, tj. kompetencí, jak zacházet se sebou i
ostatními, jak si sám pomoci či skrze druhé dosáhnout potřebného. Zároveň se dítě již od počátku
vyvíjí pod vlivem instrumentálního učení, což si můžeme přeložit tak, že je formováno potvrzováním
či odmítáním jeho chování. Působí na ně očekávání okolí, jež mu dává víceméně omezený prostor k
seberealizaci, a to takový, o němž se rodiče domnívají, že je dítěti adekvátní a pro jeho budoucnost
optimální. Dítě samozřejmě toto očekávání vycítí a dle toho se chová, v našem případě jako budoucí
chlapec, což je navíc podporováno nesčetnými vědomými i nevědomými postoji a reakcemi
dospělých, a naopak nevhodné chování se odmítá či přechází. Koneckonců odpovídají obavy i úsilí o
nastolení mužské identity i obavě chlapce, že se nevymaní z původní ženské identifikace. Mužská
identita je totiž sekundární a tím křehčí nežli identita ženská, která se musí často celý život
potlačovat. Poněvadž všechno, co člověk za celý život prožil, se nemůže vymazat, musí si budoucí
muž své mužství neustále dokazovat. To dokládají nejenom pohádky o Honzovi, o neohrožených
princích, o zkrocení pyšných princezen, ale i záliba chlapců v dobrodužných knížkách, ve sportovním
klání a potyčkách, ve kterých si dokazují odvahu a sílu. Typické jsou i obdobné záliby a chování
dospělých, ať již to jsou silná auta, soutěživost v zaměstnání, snaha ovládnout hospodářský i
politický svět, tj. i jeho ženskou polovinu, která musí být v takto externalizované formě (stejně jako v
sobě samém) pod kontrolou. Holčičí chování již v chlapeckém věku podléhá sankcím, provází je
posměšky, chlapci tendují k partám, k separování se od „nebezpečného nakažení“ (tj.
znovunakažení) ženským prvkem. Tragické je, že tyto obavy jsou tím větší, čím silnější je potlačení.
Tak je to se vším, co vytěsňujeme do našeho nevědomí, kde to může bujet do démonických
rozměrů, neboť to není korigováno reálnými zpětnými vazbami. Kdybychom si totiž představili, že
chlapec vše ženské neodmítne, mohl by udělat zkušenost, že se mnohé okolím akceptuje či jen z
části odmítá. To je však sotva možné, není-li jeho mužská identita dostatečně pevná. Tu si lze
představit jako důležitou psychickou strukturu, jež má pro orientaci v nás i ve světě, pro naši
sebejistotu eminentní význam.
Tezi původního ženství podporuje i biologický fakt, že se lidský plod, byť geneticky mužský, vyvíjí
vždy k ženskosti, nezačnou-li na jeho vývoj působit mužské hormony několikaměsíčního plodu.
Evoluční biolog D. Crews z toho vyvozuje, že je mužský typ odvozen od ženské praformy, které je
mužskost vnucena. Je otázka, zdali lze aplikovat tento biologický proces na psychiku s tím, že zde
leží ten pravý důvod, proč se muž musí odtrhnout od původní „ženské konstrukce“, a že podvědomě
cítí to temné „ženské dědičné prokletí“, jak touhu, tak i nutnost se od tohoto počátku či prazákladu
distancovat. Ženy se daleko snadněji chovají tu žensky, tu zase mužně, bez nebezpečí zmužštění,
nosí kalhotové kostýmy či texasky atd. Naproti tomu si nedovolí muž oblékat a chovat se jako žena.
Paradoxně (vývojově-psychologicky) mají muži blíže k ženám (a obávají se toho) nežli ženy k
mužům. Přinejmenším je zajímavé, že biologie i psychika působí stejným směrem – podobně jako již
zmíněné tělesně-pohlavní ustrojení – na ženskost či mužskost. A tak chlapci obětují vše, co s onou
původní identifikací a symbiózou s matkou souviselo: hluboké vciťování se, zabývání se vlastním
duševním životem, otevření se hloubkám svého nevědomí, romantický vztah k přírodě, přiznání si
vlastní citlivosti, citovosti, přání po pasivitě a něžné lásce. Původní ženská identita musí být též proto
potlačována, poněvadž je stále silně emočně nabita vzpomínkou na onen bývalý ráj v těsné blízkosti
matky, která beze slov vytušila všechny frustrace i přání dítěte a přivodila opět blažený stav absolutní
pohody. S potlačováním ženskosti souvisí tudíž i potlačování těchto silných přání – což však nevede
k jejich vymizení. Čím více se něčemu jen bráníme, čím méně se to zpracuje a integruje, tím
pravděpodobněji se to v jiném převleku znovu objevuje. Tak se snaží muž získat intelektuálně
mocenskou převahu (nad ženami a ženstvím), aby se pak doma tím spíše přizpůsobil matriarchátu,
resp. je na své ženě emocionálně závislý. Kolují neuvěřitelné příběhy o tom, jak navenek úspěšní
muži jsou doma „pod pantoflem“ či se nechají mateřsky obsluhovat, nechají si líbit oslovování
dětskými zdrobnělinami či
sebou nechají emočně – ať výbuchy či pláčem – totálně manipulovat.

Zmíněná citová závislost může mít podobu jakéhosi citového (tzn. vždy i citově-mezilidského)
analfabetismu. Za tyto muže musí manželka vyřizovat vše, co souvisí s navazováním přátelských či
sousedských vztahů, zvaní návštěv, připomínání narozenin či výročí – a zároveň potřebují tito muži
své ženy coby náhražky toho, co jim chybí – ba skoro parazitují na jejich citovém životě. Často si to
ani neuvědomují, ba dokonce je toho citového na ně příliš – opět z důvodů distancování se od všeho
ženského, často i znevažováním a povýšeným postojem. Přestože to někdy vede i k neustálým
konfliktům, muži v takovémto manželství zpravidla setrvávají, neboť jim to poskytuje možnost, jak
ono ženské konzumovat i jak je mít pod kontrolou.
Existují ještě mnohé další způsoby, jak si muži nepozorovaně zprostředkovávají ona přání po
splynutí s matkou – Ferenczi hovoří o oceánickém pocitu: u jednoho to může být alkohol či drogy, u
druhého náboženské vytržení, koupání se ve slávě či omámení sportovním úspěchem, u jiných
tvorba velkých filozofických koncepcí, hudebních kompozic či uměleckých děl. Všechny tyto oblasti
přitahují více muže nežli ženy. Samozřejmě je stejně častý i opak, potlačování ženství typicky
mužným chováním. I láska, jež je pro ženy životem, bývá pro muže výkonem. Zdá se, že život se
stává pro muže nesnesitelným, dokonce zbaveným smyslu, je-li omezena privátní sféra na rodinu,
kterou chápe coby ohrožení jeho mužskosti, nemůže-li se zároveň svobodně rozletět. Ve sportu, v
dosažení politického vítězství, v přátelství na život a na smrt či dobytí a dosažení lásky ženy se spojí
obě tendence: oceánické omámení i pocit vlastní síly. Docházíme k závěru, že muž potřebuje obé,
spíše vědomě akci, svobodu, rozlet, transcendenci a spíše nevědomě mateřské lůno. Zdá se, že
obého dosahuje často najednou, jak již je popsáno, snad v nejčistší formě tehdy, položí-li život v
náboženské extázi za vyšší věc či ve vlasteneckém nadšení za svobodu atd. – je v tom jak mužské
hrdinství, tak i totální oddání se, vrácení se do původního stavu před narozením do lůna matky –
Země. Jindy dosáhne obého v návaznosti: Tak člověk, který nedokáže nebýt první, pracuje do
posledního dechu, je k sobě tvrdý, nenechá na sobě znát slabinu či touhu po útěše. To mu teprve
umožní až infarktové bolesti u srdce, kolaps; teprve poté péči o sebe přijímá, dokonce je na ni velice
náročný. Zde se naskýtá otázka, zdali nebyl tento konečný stav vlastně původním cílem. Tato
„nevýhoda“ mužů, týkající se nutnosti stvrzování jejich mužské identity, se přiostřuje zvláště v dnešní
době, kdy jde z velké části o úspěch, dynamičnost a konkurenci, a to i se sebevědomými ženami.
Přitakání ženskému principu v tomto světle znamená spíše slabost, riziko. Holstein uvádí příklad do
té doby velice iniciativního a v podniku ceněného muže, který po jednom neúspěchu, kdy nedokázal
přesvědčit vedení podniku, aby neobchodovalo s jistou jihoafrickou firmou, jež se vyznačovala apar
theidem, v zoufalství po neúspěšné výměně názorů zaplakal, což se v té firmě ještě dlouho tradovalo
a jeho to stálo šanci na povýšení. Naproti tomu je pro ženy lehčí integrovat do sebe mužské postoje,
zvláště když v nynější době informatiky a automatizace mohou ženy vykonávat všechna zaměstnání
jako muži a dokazují jim i sobě, že patriarchální uspořádání společnosti ztrácí svou opodstatněnost.
Muži na to reagují dvěma způsoby (Ross), jež mají to základní společné, totiž úzkostí z ženskosti a
vyhýbáním se konfrontaci s ní. Tvrdý typ, marlboro-cowboy, dokazuje ostatním i sobě samému
tvrdost, nezávislost, lehké pohrdání ženami, smíšené s jistým kavalírstvím a respektem k nim coby
zcela jiným bytostem, jež nelze logickým rozumem pochopit, kterým poskytuje blahovolnou ochranu
a které musí poznat jeho citlivé jádro pod hrubým povrchem. Zdánlivě protichůdný, měkký typ softie
či hippies, citlivý, dlouhovlasý, neagresivní, nekonvenční, se vlastně též vyhýbá střetu s ženským
nebezpečím tím, že se mu nepostaví, ba že je bez boje přijme, přejme. I u tohoto typu muže jde o
negování a zatemňování si úzkosti z žen. Ve skutečnosti si to ani ony nepřejí, podvědomě cítí, že
zde něco chybí, že místo erotického napětí vzniká jakýsi sestersko-bratrský vztah.

7.2 Separace a individuace
Z výše uvedeného již zčásti vyplývá, že muž má snadnější, připravenější cestu k separaci od matky
a k individuaci. Jaké výhody má v tomto důležitém procesu osamostatňování oproti ženám? Již jsem

se obšírně zmínil o tom, že jeho nevýhoda, totiž původní – ze značné části ženská identifikace a
úzkost z ní – jej vede k jejímu potlačování, distancování se od ní, zvláště poté, co se stane
identifikačním vzorem otec. To se děje mimo jiné jak následkem postupného uvědomování si své
chlapecké odlišnosti, tak i pod vlivem reakcí okolí. To samozřejmě též působí od samého počátku v
rámci již zmíněného instrumentálního učení ve smyslu posilování chlapeckého sebeuvědomování a
vyhasínání všeho, co patří k ženskosti. Pro individuaci je tedy jeho nevýhodou i výhodou, postupná
nápodoba a identifikace s otcem vede k otcovu vzrůstajícímu zájmu o syna, se kterým si nyní již
začíná vědět rady. To opět přispívá k zřetelnější, viditelnější, jasnější separaci a individuaci. Tu
ulehčuje i pohlavní odlišnost od matky a společně s ostatními výše jmenovanými faktory podporuje,
zvláště ve srovnání s dívkami, vybudování vlastních hranic včetně schopnosti říci „ne“, zprvu spíše
truco vitě, svévolně a egoisticky, později jde o energické hájení vlastních zájmů a názorů. Ono jasné
sebeohraničení je zdůrazněno viditelností genitálu i příslušných reakcí na vzrušení. Zároveň je penis
i zřetelným odlišovacím znamením od dívek. Symbolizuje jasně mužství a otcovskou (i vlastní
budoucí) sílu.
Dalším čistě psychologickým vlivem, nezávislým na té které kultuře, je fakt, že má matka před
synem větší respekt než před dcerou, která je jí „žensky příbuzná“. Syn má v sobě něco odlišného, jí
neznámého, k čemu se nemůže tak suverénně vyjádřit, jako by přesně věděla, co on cítí a potřebuje.
Tato nejistota vede k tomu, že mu nechává více prostoru v jeho vývoji, zejména v oblastech, se
kterými ona nemá sama moc vlastních zkušeností, což se zvláště týče prvých známek jeho dětské
sexuality a agresivního chování. Agrese v širším slova smyslu (Adgredi = energicky na něco jít, něco
si vzít) představuje důležitý pramen životní energie, nutný k přežití, tj. i k prosazení se, k zdravému
egoismu. A tak i respekt matky, který též již předjímá vydání syna mužskému světu, ale snad i
geneticky silnější a hlavně svobodnější agresivní potenciál usnadňují onu tak důležitou separaci a
individuaci. To je u chlapců též proto snadnější, poněvadž jejich tzv. objektní (tedy nikoliv
identifikační, nýbrž interpersonální) vztah k matce je velice pevný, bezkonfliktní, psychosexuálním
vývojem mezi druhým až čtvrtým rokem života nepřerušen (jako u děvčat). To se zdá na prvý pohled
paradoxní, jak může silný vztah k matce (nikoliv identifikace s ní) podporovat separaci od ní?
Pochopíme to lépe, zamyslíme-li se nad znovupřibližovací fází (Mahlerová), kdy se dítě jen tehdy od
matky s radostí a zvědavostí vzdaluje, může-li se k ní opět s jistotou a bez problémů vrátit. Navíc
matka chlapecké chování potvrzuje a obdivuje. Individuace tudíž prosperuje na pozadí spolehlivého
vztahu, jenž je v situaci matka – dcera ambivalentnější a později směrem k otci ne tak samozřejmý.
Jinými slovy řečeno, napřed musí být pokud možno harmonicky uzavřeno předchozí vývojové
stadium, aby se pak dítě vydalo na další cestu a mělo sílu i klid na vybudování a řešení problémů
spojených s novou fází.

7.3 Vztah matka – syn
To, že vztah matky k synovi je obvykle silnější nežli k dceři, jsme si již řekli v předcházející kapitole:
muž, ale i syn znamená pro ženu jakési doplnění toho, co sama nemá, je tím splněno její přání po
celistvosti. Navíc (konečně) se nemusí cítit mužskostí – nyní svého malého syna – ohrožena, ba
naopak je mu bohyní, jíž naslouchá a již zároveň obdivuje. Je to jeho první velká láska, často i
pravzor lásek pozdějších. Tento vztah syn – matka je neotřesitelný, často frustruje budoucí
manželky, jež se cítí být na druhém místě a žárlí na tchýně, které se svého syna nevzdávají v jejich
prospěch. Vztah syna k matce je též samozřejmě jednostranný, psychologové hovoří o narcistickém
či částečně objektním vztahu. Co to znamená? Syn v pravém slova smyslu konzumuje jen určité
aspekty (části) matky, jež uspokojují jeho potřeby, aniž by se kdy zamýšlel nad tím, jaké potřeby,
zájmy a touhy má jeho matka, včetně nároků na něj. Matka dělá pro syna vše, ten bere (prožívá)
zcela jako samozřejmost nejen její radost z jeho blízkosti, nýbrž i její připravenost pustit jej do světa
a být dokonce hrdá na jeho nezávislost. A tak by se pohádka „sůl nad zlato“ spíše hodila na matku,
která by však pravděpodobně svého syna nevyhnala. Chová se k němu altruističtěji nežli k dceři, na
kterou přenáší část svých domácích prací. A naopak obdiv syna – muže dělá dobře její ženskosti,
jejímu narcismu. Matka poskytuje synovi lásku, pro niž on nemusí nic dělat, a přeje mu i dost
svobody i úspěchů, jen když se opět vrací. I to se opět projevuje v pozdějších vztazích, v chybění
potřeby o „samozřejmém“ vztahu hovořit i pro něj něco dělat, změnit onu jednosměrnost a myslet na
vzájemnost ve vztahu. Pro muže je manželství přístavem, statickou instancí, ale běda, když jsou
opuštěni, o tom referují výmluvně statistiky nemocenských pojišťoven i životních pojistek. O své
mužství se totiž učí od malička bojovat a s jeho ohrožením jakžtakž zacházet. Naproti tomu se naučili
považovat vztah ženy (matky) k sobě za tak jistý, že je jeho rozbití zcela vyvede z rovnováhy. To se
děje i proto, že ženy často odmítají poskytovat mužům jak jednostranný emoční vztah, tak i onu
jednostrannou absolutní svobodu. (Paradoxní je, že si právě ženy budoucí muže takto vychovávají.)
Též proto si v mnohých kulturách muži ženy podrobují, považují je za své vlastnictví, respektive je to
jeden z důvodů udržování patriarchátu.

7.4 Mužský narcismus
Právě na úkor žen si muži budují ze značné části svůj narcismus, své sebevědomí tím, že ženy
ponižují, vysmívají se jim coby řidičkám; jejich silnou emocionalitu a moc, vyplývající z jejich
erotického působení, odbývají odkazem na hysterické chování. V kapitolách o ženách jsme si řekli,
že do nich deponují vlastní odmítanou démonickou nebezpečnou ženskost, svůj „stín“. Tímto
ženstvím ohroženou vlastní identitu se snaží mít pod kontrolou zdůrazněním maskulinity či inte
lektuální převahy. Vytahování se, demonstrování moci, vlivu, hrdinství, popularity a slávy není
samozřejmě živeno jen jejich obavami, či dokonce pocity méněcennosti (závislosti). Na zdravém
mužském narcismu má značný podíl i ono úspěšné osamostatňování s možností integrace
agresivních i sexuálních hnutí do vlastního sebeobrazu. Důležitou roli hraje i již zmíněný větší
respekt matky k synovi i její instinktivní snaha posílit jeho mužnost oproti nebezpečí zženštilosti.
Neméně významná je i identifikace s otcem, který nejenom představuje sílu, nýbrž i to, že existuje i
něco jiného nežli mateřský domov, něco mimo něj, též i nové hledisko, jiný pohled na svět. Otec – již
tím, že sám nerodí a je tak až druhou identifikační osobou – se stává symbolem svobody, překročení
hranic, a i to posiluje narcistické obsazení vlastní, byť původně křehké mužnosti, tj. i celé osobnosti.
U mužů se tudíž spojuje primární narcismus – onen pocit vše mohoucnosti, všemocnosti, okamžitého
uspokojení potřeb včetně samozřejmého obdivu, absence nutnosti se omezovat či ovládat a brát
zřetel na okolí – jak s přirozenou tendencí a snazšími podmínkami k individuaci, tak i se
sekundárním narcismem, jenž vyplývá z neustálých kompenzací labilní mužské identity, pocitu
méněcennosti vůči „silnějšímu“ ženskému pohlaví. I tato hyperkompenzace může být zdrojem

úzkosti, a to potom z přílišné agresivity, či dokonce z možnosti sexuálního zneužití mladé dívky nebo
vlastní dcery, jež slouží k dokazování si vlastní mužnosti a hojení s ní spojených ran.

7.5 Oidipální stádium
Individuace vrcholí okolo druhého roku života a pokračuje ve smyslu další diferenciace a
narcistického sebeobsazení vývoje k pohlavní odlišnosti. Tato tzv. oidipální fáze trvá od druhého až
třetího do pátého až šestého roku života a je mimo jiné charakterizována rozvojem – a posléze opět
utichnutím – dětské sexuality. Nejsou to však zdaleka jenom hormony, jež mají vliv na další osud
feminity a maskulinity. Větší vliv má psychologická situace v rodině, zvláště pak specifická interakce
s oběma rodiči. V minulých odstavcích jsme probírali, jak rozdílné následky má identifikační a
posléze mezilidský vztah děvčete či chlapce k matce a otci. Nyní budeme hovořit o tom, jak
pokračuje další vývoj, když jsou tyto vztahy kontaminovány a poháněny nejen původní potřebou po
emočním kontaktu a posléze touhou po osamostatnění, nýbrž i dětskou sexualitou spolu s vědomím
vlastní pohlavnosti. Vývoj je opět podmíněn jak těmito novými „organizátory“, jež do sebe integrují to
doposud dosažené i vše nové, co na dítě působí a co vnitřně prožívá, tak i reakcemi na vzniklá
úskalí, což má za následek buď vyhýbání se, či zvládání úzkosti. Je to opravdu zvláštní, ale snad to
tak právě má být, že tento vývoj v optimálním případě stvrzuje a konsoliduje vývoj dosavadní.
Erotická komponenta vztah k matce jen posílí’ a současně matka začíná v synovi vidět budoucího
muže a již tím jeho mužskou identitu podporuje. Chlapec si často přisvojuje roli galantního partnera,
čímž matce usnadňuje jej „propustit“ z role batolete, z mateřské symbiózy. Nevědomky tak posiluje
jeho vědomí samostatnosti, jeho individuaci. Na rozdíl od vztahu k vlastnímu muži může být zcela
sama sebou a chovat se, jak chce, a je i tak milována a obdivována.
Na základě vnitřního plánu postupně se vynořujících potřeb, jež jsou zároveň adekvátní raným
životním podmínkám (a obecně řečeno nutné k přežití), se dítě učí zacházet se základními životními
situacemi: s láskou a zklamáním, se vzdalováním se a agresí a v nyní popisovaném stadiu se
sexuálně-erotickými pohnutkami a s nimi spojenými afekty, s rivalitou, žárlivostí či zraněním této
nově klíčící mužskosti. Dítě se i poprvé setkává s nutností konfliktu, např. při volbě mezi svými
hnutími a očekáváními ze strany obou rodičů. Svět se mu rozpadne na ženský a mužský, chlapci se
začnou dívkám vyhýbat či se alespoň od nich odlišovat. Diferencuje se vlastní sebepředstava,
emoční vztahy i vnitřní reprezentace vnějšího světa. Jde o nové zkušenosti s lidmi a o jejich
zvnitřňování.
Sigmund Freud nazval toto období oidipálním sta diem, popisuje převážně situaci chlapce, který
nyní chce vlastnit svoji matku coby partnerku, čímž se dostává do konfliktu s otcem. Naráží tím na
ságu o králi Oidipovi, jenž v souboji zabije svého otce a ožení se pak se svou matkou. Sporný fakt,
že nevěděl, že se jedná o vlastní rodiče, je přirovnáván k našim nevědomým pohnutkám. Protože
dítě prožívá své emoce velmi intenzivně a má nadto bujnou fantazii, tak si v různých „převlecích“ –
přeřeknutích, pohádkách či ve snech – představuje, že otce odstraní, zároveň se však bojí jeho
reakce (boje muže proti muži), s čímž je spojena ona kastrační úzkost. To vše je třeba brát jako
mýtické obrazné vyhrocení životní situace, ve které je nutno se naučit respektovat (otcovskou)
autoritu, ovládat své impulzy, např. i přenesením onoho incestního přání do budoucna, či ve smyslu
altruistického odstoupení s následnou identifikací s otcem a těšení se z toho, že se rodiče mají rádi.
Jde i o důležitou zkušenost uvědomělého dělení se o lásku matky s otcem, o prvé začátky vcítění se
do druhého coby odlišného člověka a samozřejmě o vytváření obrazu o ženách, mužích a jejich
spolužití.
Přesto musí existovat nějaký důvod pro tvrzení, že je kastrační úzkost u chlapců zřetelnější nežli u
dívek, přestože je pro oba zranění pohlavní identity stejně bolestné a snad i stejně pravděpodobné.
U chlapců hraje roli jejich labilnější mužská, teprve sekundárně vytvořená pohlavní identita.
O to
citlivější jsou na její otřes, sotva ji začali budovat. Střetávají se s tendencí matky vidět v synovi co

nejdéle batole, svého malého synka. Nezvládnutí úkolu diferencovat se od matky je prvou
predispozicí pozdějšího mužského selhání. Neblahý následek může mít i nedostatečné narcistické
obsazení genitálu (např. hrdost nad čuráním ve stoje atp.). V oidipálním stadiu jde pak o obhájení
mužské role i proti otci – možnému rivalovi – což může vlivem nepříznivých okolností ztroskotat.
Chlapci nemají dost času na zpra cování těchto situací, místo toho dochází k introjekci přísných až
rigidních norem. Dívka se na základě jak ne přerušené identifikace s matkou, tak i bojů s ní drží v
následujícím vztahu k otci poněkud zpátky, takže ji onen incestní zákaz nepřekvapí. Navíc s ním na
rozdíl od chlapců nespojuje potrestání ve formě kastrace, neboť její ženskost není se zřetelně
viditelným genitálem tak očividně spojena. Její morální kodex (Nadjá) se vytvářel odmalička pozvolna
a vycházel z nutnosti regulovat konfliktní vztah k matce, tj. potlačovat vše, co narušovalo harmonii.
„Naučila“ se však i skrytě neposlouchat (viz též její skrytá sexualita), potají se prosazovat.
Sigmund Freud se příliš nezabýval ranými stadii vývoje a vztahoval kastrační úzkost jen na strach
z otce. Zdá se, že ona kastrační úzkost jen navazuje na námi popsanou obavu ze ztráty mužství, jež
plyne z původní ženské identity a jež se daleko intenzivněji aktivuje ve střetnutí se silnou ženskostí či
příliš těsným vztahem. To může daleko hlouběji zviklat mužskost nežli boj s otcem o matku, který
vlastně uznává syna coby rivala (a zároveň mu závidí i onu původní symbiózu s matkou). Kastrace
mužství od matky naopak znamená zneuznání syna coby budoucího muže. Je těžší se proti tomu
bránit – nejedná se o střetnutí, nýbrž o nedostatek uznání, o přehlížení. Následky je možno vidět na
psychoterapeutických klinikách: konflikty s autoritami či nadřízenými zvládají muži vcelku dobře,
mohou i popustit uzdu zlosti, druhého zesměšnit či si z něj udělat legraci, horší následky mívá
neúspěch či selhání v očích (vlastní) ženy.
I tato oidipální vývojová fáze je charakterizována zvýšenou citlivostí a otevřeností, zvláště co se
týče vlastní mužskosti ve vztahu k okolí i pohledu na vyvíjejícího se chlapce. Jaký obraz si udělá syn
o matce a otci – o ženách a mužích? Otec se stává nejenom symbolem svobody, ale i vetřelcem ve
vztahu k matce; na pozadí dětských přání je krutou, neúprosnou autoritou, neměnnou realitou.
Samozřejmě je tento obraz tím extrémnější, čím více otec „spoluaguje“, tedy nebere s porozuměním,
ba i s jistým potěšením dravost svého syna, jeho přítulnost k matce i její obdiv k němu: když se syn v
této situaci dostatečně „nasytí“, je sám ochoten se s otcem spojit a měření sil nenabírá opravdových
dospělých rozměrů „kdo z koho“.
Obraz matky – ženy se diferencuje mnohem složitěji; zrcadlí opět jak přání, tak i zklamání a
úzkosti syna: již dříve se mohl syn cítit zklamán tím, že jej matka vydala mužskému světu, zrazen,
což se znovu opakuje nynější „nevěrou“, zaprodaností otci. Tento obraz prodejné ženy a její
odsouzení za sexuální přání, jež jsou teprve nyní vnímána, vede k pohrdání, což mu umožní udržet
nebezpečnou ženskost od těla, nyní umocněnou vnímáním jejího erotického kouzla. Zároveň se tím
brání i pocitu selhání coby budoucí muž. Tím, že i později muži ženu odsoudí a jí pohrdají, ztratí před
ní zčásti strach. A tak je často snadnější pohlavní styk s prostitutkou, a naopak dochází k impotenci u
první velké lásky. Zde se totiž znovu objeví vzpomínka na první velkou lásku, na matku, se zákazem
a strachem z incestu. I proto bývá sexualita oddělena od platonické lásky, aby byl možný jak
nerušený erotický vztah, tak zůstal obraz „předoidipální“ matky čistý. Žena je tudíž vnímána buď jako
sexuálně povolná a eroticky přitažlivá, nebo jako asexuální, panenská či mateřská. Ona tendence
mít doma věrnou ženu, matku a mimo to milenku je v řadě subkultur běžná. Samozřejmě je možno
obé spojit a vidět ve vlastní ženě jak matku, tak i milenku, což poněkud protiřečí běžnému
psychoanalytickému názoru, že by mělo incestní přání, např. i prostřednictvím identifikace s otcem,
zcela vymizet. Otto Kernberg zdůrazňuje, že k fungujícímu milostnému vztahu naopak patří jak
tajemné, tak i zakázané, a právě ono přestoupení zákazu je tak vzrušující. Proto mnohé vzrušuje
představa intimního styku s neznámým partnerem, kdy se najednou žena v běžné situaci obnaží a
poddá. A i zamilování funguje podobně: najednou padnou zábrany, hranice, člověk se zcela otevře a
svěří, spojí se s druhým. Na druhé straně se může stát tato situace těžší pro ženu, jež má být muži
(který spojuje lásku s mateřsko-ženským altruismem, onou samozřejmou jednostranností) matkou i
milenkou. Je těžké smířit se s tím, že je to jedno z možných či nutných řešení, že muži takoví jsou a

že je to lepší, než když má muž milenku či naopak visí dále na své matce. Dokonce to může
odpovídat i přání ženy po zároveň harmonickém (mateřském) i erotickém vztahu (viz 10. kapitola).
Někteří francouzští psychoanalytici dokonce zdůrazňují, že již i vlastní matka by neměla skrývat svou
ženskost před dětmi, zvláště ve vztahu k svému muži, svou lásku k němu, hovoří o „mére amante“ –
to by mohla být cesta ke komplexnímu vnímání ženy. V jedné francouzské kuchařce stojí: „láska
muže se získává v posteli a je udržována u stolu“. Naproti tomu z nevyřešeného oidipálního konfliktu
vyplývá řada problematických vztahovostí, o kterých podrobně pohovoříme ve zvláštní kapitole.

7.6 Závěr
Christa Rohde-Dachserová analyzuje zajímavým způsobem tři nejznámější a zároveň kontroverzní
teorie maskulinity a feminity. Dochází k závěru, o němž jsem se již zmínil ve čtvrté kapitole, že jsou
ovlivněny nevědomými přáními i úzkostmi jejich zastánců, dle toho, jsou-li muži, či ženy.
Muži, vycházejíce z Freuda, zdůrazňují vlastní „výhody“, tj. za prvé pevnost vztahu mezi nimi a
matkou, jsou přece jejím naplněním, tento bazální vztah podporuje i jejich mužnost a je neotřesitelný.
Za druhé jsou ve srovnání se spíše pasivními a závislými ženami vybaveni penisem, jenž je i
symbolem jejich aktivity a převahy, nemusí tudíž ženám ani nic závidět, ani se ničeho (hlavně
možného opuštění či převahy) obávat. Jejich vybavení je kompletní a identita komplexní, na rozdíl od
„kastrovaných“ dívek. To má ženu znejistit v tom, že je plnohodnotná a může existovat i bez muže.
Ve skutečnosti má žena spíše funkci kontejneru (toho, co do mužského sebepojetí nepatří), je tedy
nevědomou částí mužského prožívání, totiž tím, čeho se muži bojí i po čem touží, čím si jistí své
mužství, svůj narcismus a sebejistotu a zároveň se přesvědčují, že je to od onoho ženského odlišuje,
jejich mužskou identitu posiluje.
Feministické psychoanalytičky zdůrazňují opět podobnost, a tudíž spjatost dcery s matkou, kdežto
chlapci se musí přece od matky odpoutat. Dcera coby pokračování matky v sobě samé hlouběji
spočívá, což ji chrání před možnými zklamáními a nejistotami – otec (muž) není tak moc významný.
Nemusí mít tudíž strach z osamocení, i v dospělosti bude mít žena coby matka silnější a pevnější
vztah k dětem, což jí muži mohou závidět, stejně jako její emocionalitu. S tím souvisí i její poselství k
muži – já jsem ta, která je kompletně, všemi emocemi vybavená, a můžu ti ukázat cestu ke štěstí.
Samozřejmě se tímto převrácením prvně jmenované vývojové teorie brání žena možnému opuštění,
podtrhuje zde svoji soběstačnost i jistou převahu nad mužem, jak jsem se o tom v dřívějších
kapitolách o mužích a ženách několikrát zmiňoval.
Jungiáni zdůrazňují přítomnost mužskosti i ženskosti u obou pohlaví, v čemž vlastně vycházejí jak
mužům, tak ženám vstříc v jejich touze po vlastní dokonalosti, úplnosti, soběstačnosti, a tudíž jistotě.
Není pak důvodu druhému pohlaví něco závidět či mít pochybnosti o sobě samém.
Ve všech těchto případech jde tudíž o zachování emocionální jistoty, spočívající na spolehlivém
vztahu k matce, jež může být považována za podmínku pro integraci a porozumění realitě vůbec a
jež se zdá být společnou lidskou bází pro vzájemné dorozumění. Proto je tento rozdíl oběma
pohlavími tak obhajován – bohužel na úkor druhého pohlaví.
Snažil jsem se poukázat na to, že tento spor, zvláště mezi oběma prvými psychoanalytickými
teoriemi, je možno vyřešit poukazem na různost obou vztahovostí k matce: té identifikační u žen a té
interpersonální (vztahově-objektní) u mužů. Obě jsou dostatečně silné, aby umožnily separaci –
individuaci a staly se emoč ní studnicí, umožňující snášet budoucí frustrace. Rozdíl je tedy v tom, že
žena má takříkajíc matku v sobě, a muž je jí milován. Obé zprostředkuje rozdílné výhody i má za
následek jisté deficity, které musí být nějak kompenzovány – i tím jsme se podrobněji zaobírali. Žena
se spíše zabývá problematikou vztahovosti, její hlouběji, více nevědomě uložená ženská identita je
stabilnější, tím ovšem tragičtější je její traumatické narušení. Muž se spíše zabývá svou nejistou,
sekundární mužskostí, jeho jistá a víceméně nevědomě prožívaná vztahovost je neotřesitelná, tím
zhoubnější je její ztráta.
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Adolescence je z psychologického hlediska chápána jako přechod mezi dětstvím a dospělostí, či
dokonce jako konflikt obou těchto tendencí. Ještě jednou se vzedme přání být dítětem, přimknout se
k matce a najít porozumění u otce, ale zároveň i získat jakousi propustku od nich, požehnání,
dovolení rozletět se do světa – a přesto se smět kdykoli vrátit. Ještě jednou nabude na intenzitě
přání po identifikaci s oběma rodiči a po intenzivním vztahu k nim, stejně přirozený je i sklon k
identifikaci s protikladem, s předsevzetím být zcela jiný než rodiče, k rebelii, k osamostatnění. Již toto
líčení upomíná na námi popsané rané vývojové kroky, jež se vstupem do puberty opět aktivují, s
možností a jedinečnou šancí jejich korekce. Obecně řečeno jde zároveň o aktivaci tendencí mezi
regresí a progresí a konflikt obou přání.
V podobném směru působí i zvýšená produkce mužských a ženských hormonů u obou pohlaví,
jež vede k vedle sebe či proti sobě stojícím maskulinním a femininním tendencím. Dívky ukazují
zvláště na počátku adolescence i svou „mužskost“, odvahu a průraznost, chlapci se naopak snaží
opětně hrozící ženskost potlačit, respektive ji delegovat do dívek. U obou pohlaví se projevují i jisté
tendence k homosexuálně laděným intenzivním vztahům, přátelstvím „na život a na smrt“ apod.
Nástup sexuality pomáhá samozřejmě toto dilema řešit ve směru vlastní pohlavnosti, na druhé straně
se tato dostává více méně do konfliktu s dosavadní dětskou sebepředstavou i dosavadními vztahy k
rodičům. Zde číhá na mladého člověka trojí nebezpečí: buď převáží jedna strana konfliktu s
následkem předčasného vstupu do sexuálního života, jenž může znamenat předčasné ukončení
osobnostního vývoje, diferenciace atd., či převáží potlačení sexuality, nebo dojde k silnému konfliktu,
krizi dosavadní identity, která ohrozí stabilitu vyvíjející se osobnosti.
Problém je mimo jiné v tom, že má dětská, resp. nesexuální láska jiné kořeny nežli sexuální touha
a že trvá relativně dlouho, nežli dojde k vzájemnému proplétání, pozitivnímu a obohacujícímu vlivu
obou těchto tendencí na sebe. Podobně jako v dětství se i zde separátně ohlašují přání po
intenzivním splynutí, porozumění, něžné lásce a na druhé straně po sexuálním vzrušení. Tomu
prvému jsou více otevřené dívky – chlapce to spíše v jejich mužské identitě znejišťuje – a naopak
dívkám trvá často déle, nežli se oprostí od již námi zmíněných zábran v sexualitě i agresivitě. Obé
totiž k sobě patří, ono sexuální dobývání, vzetí si druhého, připuštění jisté animálnosti je výrazem
obou těchto tendencí. Dívka chce tudíž napřed intimitu a teprve později sex, u chlapců je to sice v
hloubi jejich srdce podobné, avšak z již dříve uvedených důvodů se chovají často opačně. Tím, že
začnou vztah intimním stykem, mohou – jak už tento název naznačuje – dosáhnout intimity jakoby
skokem a nemusí se vystavovat rizikům přibližování se a odmítání. Spíše humorně – sarkasticky lze
tento stav věcí shrnout do následující věty: muži mluví se ženou, aby měli sex – a ženy mají sexuální
styk s mužem, aby s ním mohly posléze mluvit. Během života se tato nerovnováha může obrátit, u
ženy se rozvine silná sexualita (jíž se muži mohou i zaleknout) a muži poté, co si odžili své chlapství,
chtějí o všem hovořit, najít jimi dosud bagatelizované porozumění. Otto Kernberg v polemice s
Jorgem Willim (Lindau, 2000) vidí v nespojení sexu (jenž může prosperovat i bez lásky) a něžné
lásky (která může sexuální stav ztěžovat až blokovat) již neurotický symptom. Tvrdí, že sexualita
patří k lásce, oživuje ji, poskytuje jí potřebné napětí a fascinaci. Své tvrzení podporuje i poukazem na
předchozí vývojovou fázi z dětství, kdy – např. u chlapce – je láska k matce spjata i s touhou ji otci
vzít či se jí dokonce pomstít za její „nevěru,“ zmocnit se jí (což vše k erotice patří) – ale o tom si více
povíme až v kapitole o lásce a partnerství.
Podobně jako při nástupu sexuality je tomu i s prohlubujícím se citovým životem. Ten může vést
zvláště u chlapce k jeho potlačení v zájmu potvrzování vlastního mužství. Dívky i chlapci se snaží
nástup této nové fáze jak zbrzdit, resp. leccos potlačit, aby nedošlo k příliš náhlé destabilizaci celé

osobnosti, tak i ze stejného důvodu tuto fázi co nejvíce urychlit, být již dospělý, hotový. Jak se to u
obou pohlaví projevuje? O jaké konflikty jde? Zrcadlí tyto problémy do jisté míry i dilemata mezi
příklonem k ženství či mužství? V návaznosti na Eriksona a Blosse lze uvažovat o následujících
konfliktech:
Spíše emoční vztahovost Spíše individuace a separace
Touha se sdělit, mít kama- Izolace, samota
ráda či důvěrnici
Přísné normy chování,
Rebelie, odmítání
identifikace, podřízení se
kompromisů, chaos
Jemné city, krása
Hrubost, síla
Altruismus, askeze
Egoismus, vyvyšování se
Sebeznejištění,
Touha po dobrodružství,
sebeodmítání
slávě, chlubení
Pesimismus
Optimismus
Intenzivní vztah
Nevěrnost, demonstrace
lhostejnosti
Ideály, platonická láska
Materiální zájmy, sexualita
Vcítíme-li se do adolescenta, bude nám hned zřejmé, že obě tendence prožívají v různé míře jak
dívky, tak i chlapci. Jak se s touto situací vydanosti, osamostatňování se a nejistoty vyrovnávají?
Přirozená tendence – u obou pohlaví – je stažení se do sebe, s tím spojené sebepozorování a
narcismus. Chlapci reagují na tento křehký přechod ve vztahovosti (od rodičů, od dětského
kamarádství k hlubším vztahům) okázalou hrubostí a velikášstvím. To má jak obranný charakter, tak
to slouží i ke skutečnému mužskému osamostatňování. Stejnou funkci má i intelektualizování,
filozofování, ve kterém lze rozpoznat snahu po řešení emočních problémů na rozumové rovině.
Freud viděl v této sublimaci počátek vzniku kultury, ještě dnes lze takto chápat umění. Jde tedy o
jakousi racionální svépomoc, o překlenování emočních bouří, ve kterých je zprvu těžké se vyznat.
Dívky v tomto opětném údobí „kreativní nejistoty“ tíhnou spíše ke psaní deníků či romantické
literatuře, což lze chápat jako pozvolný přechod mezi světem pohádek a světem dospělých
partnerských vztahů.
Adolescenti jsou vystaveni silným a i novým tužbám nejen v důsledcích pubertálního vývoje, nýbrž
i odloučením od dosavadních dětských vztahů, s výsledným pocitem vydanosti (jenž je u dívek
zesílen menstruací, např. i nemožností ji ovládat) a samoty. Obé zesiluje touhu (i obavu) po
nastolení nových intenzivních vztahů. Kromě toho nevědomky doufají, že naleznou v novém vztahu i
uklidnění nebo zahojení starých ran, dosavadních zábran a úzkostí, což je nejenom nejisté až
iluzorní, nýbrž může nový vztah časem nad měrně zatížit a vyústit v nové zklamání. Je zřejmé, že
ono „sbohem dětství“ a potácení se v nových vztazích od jednoho břehu k druhému znemožňuje
jakoukoliv prognózu dalšího vývoje. Někdy se uchylují hoši a ještě častěji dívky k více restriktivnímu
řešení, k askezi, odříkání se, přísnosti k sobě samému, k cvičení pevné vůle, překonávání bolesti či
touhy po druhém pohlaví sebetrestáním.
Zároveň projikují tyto kritické a trestající tendence do druhého, bojí se vyslovit svá přání své dívce
či svému chlapci nemluvě o erotických fantaziích, obávajíce se negativní reakce, pohoršení a
odmítnutí.
Emočním výrazem této ambivalence je kolísání mezi smutkem a euforií, mezi zklamáním a
zamilováním, mezi fází přecitlivělosti a chladnosti.
Z uvedeného vyplývá, že hlavním úkolem zejména pozdní adolescence je konsolidace osobnosti.
Ukáže se, nakolik rozvolnění dosavadní struktury osobnosti a aktivace všech dosavadních problémů
vedly k jejich – vždy jen částečným a individuálním – řešením. Mladý člověk stojí ještě jednou tváří v
tvář starým dětským konfliktům, navíc zpochybňuje i svou následující cestu spolu s výchovnými
snahami rodičů a jejími výsledky. V době adolescence se neustále srovnává se svými vrstevníky,

hledá svoji roli ve skupině i ve společnosti a snaží se i o vyvinutí jemu vlastní individuality. Nastává i
jakýsi skok v sebeuvědomování, člověk přestává žít převážně v přítomnosti, vše, co teď udělá, má
pojednou své následky i svou historii. To má i objektivní základ – osobnostní vývoj se do značné
míry uzavírá a tím se i nastiňují větší či menší šance do budoucnosti. Jde i o to, zda se podaří
dosáhnout stabilního a srozumitelného sebeporozumění a zdali se tento obraz v dostatečné míře
přiblížil cílové (ideální) představě o sobě samém. Jinými slovy jde o dosažení přiměřené sebeúcty a
tím i respektu okolí. I zde existují mezi pohlavími odlišné strategie: muži se spíše snaží svou
osobnost, svůj sebeobraz okolí vnutit, a ženy, skrze jejich lepší schopnost se otevřít a přizpůsobit
vnějším vlivům, se snaží přiblížit se obdivovaným vzorům, čímž vzroste jejich sebeúcta i atraktivita
pro okolí. Zde se jedná o jisté vytýčení budoucí cesty nově vzniklé osobnosti, kdy je po fázi
extrémních výkyvů mezi tendencí k autarkii, extrémní sebeurčenosti, a mezi přizpůsobením se
skupině, externím řízením vlast ního chování, hledán individuální kompromis, životní styl v kontaktu s
lidmi.
Jak napomáhají (či brání) dané společensko-kulturní podmínky zdravému vývoji ke konsolidaci
mužské či ženské osobnosti? Nejlépe na tom jsou zřejmě tradiční společnosti s jasným rozdělením
rolí, či dokonce s iniciačními rituály. Ty jsou v naší civilizaci bohužel na ústupu, respektive značně
podléhají módním mužským a ženským vzorům. Chybí (zvláště u mužů) – trochu přehnaně řečeno –
jak rytířské předlohy v dobývání žen (tj. kanalizace, sublimace sexuality), tak i možnosti dokazovat
odvahu (to jest prostor pro vy užití silného agresivního potenciálu). To lze pozorovat zvláště v
rodinách, kde je kladen důraz na hladké „computerové“ fungování dětí, jimž se rodiče snaží
připravovat cestu ke ka riéře, s posunem do stále útlejšího věku. Vyžaduje to nejenom tržní
hospodářství, nýbrž stejným směrem působí i demokratický systém, jenž neposkytuje právě
nejpříhodnější prostor pro muže – bojovníka, pro individuální protest. Vždyť jakékoliv je mínění
tolerováno, skoro jediným širším a dostupným dobrodružstvím se staly drogy či extremismus. Ona
potřeba mužského a ženského znovupotvrzení předpokládá v prvé řadě jasnou reakci na sebe sama,
tím se pak mladý člověk i intenzivněji pociťuje, v tomto smyslu hledá hranice, co si může dovolit, kam
až může jít. Naražení na hranice druhých, tudíž i jejich překračování není prvotním účelem a
motivací, spíše náhražkou a pomstou za to, že nikdo nereaguje. Jedná se zde o přání po rezonanci,
v pubertě zvláště o odpověď na otázku „kdo jsem“, „jakou mám cenu pro druhého“. I to je známo již z
raného dětství, dítě se chová dle motta: „lepší jakákoliv reakce nežli žádná“. V pubertě pak může
docházet k tomu, že si mladí lidé tuto reakci poskytují sami silnými podněty (hlasitou hudbou,
bolestivým sebepoškozováním) či silnými provokacemi (barvením vlasů či jejich oholením, ošacením,
ale i pěstováním krásy či denním sněním). Někteří psychologové (Altmayer, Lindau 2002) hovoří o
me diální tvorbě identity; Descartesovo „cogito ergo sum“ je nahrazeno „videor ergo sum“, to
znamená musím být zviditelněn, abych se cítil; pohled do kamery je důkaz vlastní existence (místo
zrcadlení se v druhém člověku, což předpokládá intenzivní vztahovou výměnu). Stejně jednoduchým
prostředkem budování vlastní mužské či ženské identity je důraz na fyzický vzhled či krásu. Thomä
(Lindau, 2002) hovoří o „natural turn“, o ofenzivě fyzického v dnešní době. (Ve vztahu k ženskosti je
toto téma probráno v kapitole o narcismu a o anorexii.) V USA lze namísto iniciačních ritů pozorovat
tendenci k uniformitě chlapeckého či dívčího chování, regulovaného skupinovým přijetím či
odmítáním. I zde se jedná o překlenutí této krize identity (Kernberg) v průběhu nynější osobnostní
konsolidace s možností jisté distance od silných sexuálních a agresivních hnutí (v partě, ve sportu) a
pozvolného „seznámení“ se s těmito city a motivy bez nebezpečí zkratkovitého jednání.
A nakonec ještě jedna myšlenka: nynější kult mladosti, svěžesti a krásy stírá rozdíly mezi
osmnáctiletou a třiceti osmiletou ženou či mužem a jaksi „krade“ mladým lidem něco, co má náležet
jen jim, totiž jejich adolescentní identitu, životní pel, sny plné nadějí, cestu obroubenou vnitřními
citovými zápasy, neomšelou krásou a fascinací láskou. Přitom má každý věk své kouzlo, svou náplň
a důstojnost, což je však jen tehdy prožíváno, nešilhá-li člověk stále po tom, co zrovna nemá.

9
Srovnání ženských a mužských vlastností
(osobnostních rysů)

Zastavme se nyní u jednotlivých vlastností, citového života, sklonů a způsobu chování, abychom si
tak ještě jasněji ozřejmili rozdíly v psychologickém vybavení mužů a žen. Zároveň mi jde o to, zda
popis mužskosti a ženskosti u jiných autorů, stejně jako v pohádkách či populární literatuře, je
pochopitelnější na pozadí našich dosavadních vývodů a závěrů. Snad nejdůkladnější popis – nikoliv
však výklad a zdůvodnění – ženskosti a mužskosti podává C. G. Jung a jeho následovníci ve svých
popisech mužského (animus) a ženského (anima) principu.
Tomu odpovídá velmi populární (zvláště mezi muži) zdůrazňování rozumu, logiky a věcnosti na
úkor jejich ženských protějšků. Spíše bychom mohli říci, že muži tyto vlastnosti v sobě pěstují, aby se
snadněji ubránili úzkosti ze zženštění a zároveň získali převahu nad ženami. Logicky myslet totiž
znamená dělat rozdíly, svět rozlišovat v protikladné páry s vyzdvihováním jen jedné strany řešení
(mužský princip „jang“ znamená slunečný aspekt (mýtus), ve kterém se stíny (pochybnosti)
rozplývají. Nahrazují subjektivitu objektivitou, aby získali kontrolu; vědění je předpokladem moci, tu
chtějí získat i nad smrtí. Fantazie nesmrtelnosti (Lifton) je pro muže typická, smrt a temné síly
projikují do žen. Vědomí „logos“ pro ně znamená pozvednutí se nad přírodu (Fromm), aby se v tomto
aktu vydělení ujistili o své vlastní nesmrtelnosti. Tím, že jim jde více o věc, zásadu, logiku či pravdu,
se muži vyhýbají ovlivnění vcítěním se do druhého i vlastním emocím. Spolehnutí se pouze na
rozumové důvody a logické úsudky více nežli na cit, utlumení hlasu srdce a svědomí může být
zavádějící až zcestné. Nejdrastičtějším svědectvím tohoto postoje byly eugenické selekce v době
nacismu, jež měly za podklad rozumné úvahy o přelidnění či zušlechtění lidské rasy. Komunistická
idea o rovnosti, bratrství a společném vlastnictví výrobních prostředků opravňovala vyvlastňování
zemědělců, zavírání politických protivníků a měla paradoxně za následek nerovnost, udávání a ztrátu
ideálů.
Zvláště v emočním vztahu k ženám se muži cítí v nevýhodě a tím více podtrhují nadřazenost
rozumu. Ženskou logiku zesměšňují, myšlení žen označují za typicky ženské, za subjektivní, úsudek
za předsudek, zvídavost za zvědavost. Zdůrazňují převahu svého ducha, vědění, jasnost úsudku,
intelektuální rozhled, avšak jak jsme si již vícekrát pověděli, jedná se jednak o útěk z onoho příliš
těsného ženského objetí, jednak i o výhodnější „startovní pozici“, jež souvisí s výraznější podporou
chlapců v jejich individuaci, s možností jasnější artikulace sexuálních a agresivních impulzů, v
dobývání a podmaňování si okolí.
Podrobná zkoumání lidského rozhodování a jednání dokazují, že se tyto duševní procesy dějí v
emocionální rovině, a teprve potom jsou jednak zdůvodněny, jednak korigovány rozumem. I proto na
něj klade muž větší důraz, neboť představa, že jej něco ovládá a řídí, ohrožuje jeho mužnost,
kontrolu a sebekontrolu. Tak v jedné pohádce muž neprozradí, jak vyřešil hádanku princezny – své
budoucí ženy, aby si u ní udržel svoji autoritu.
V jiné terminologii bychom mohli říci, že jsme více nežli vlastním rozmyslem determinováni naším
nevědomím. V něm se skrývají jak temné a zhoubné síly, tak i ladem ležící vývojové možnosti – u
mužů se zde nachází i anima, jejich ženská stránka, úzkost i touha po ní. To láká mnohé umělce i
filozofy, dokonce i matematiky v jejich hledání absolutní krásy či hlubšího smyslu ve všem – v tom je
obsažen i onen dávný sen po znovunalezení jednoty, harmonického řádu, Kamene mudrců (Faust).
Poněkud mytologicky bychom to mohli vyjádřit tak, že muž vyšel ze ženy – přírody, pozdvihl se nad
ni, nad její zákony, chce si ji podmanit, je však – podobně jako Oidipus či Sisyfos – odsouzen stále k
většímu úsilí, k nezdarům, k hledání nového pořádku.
Naproti tomu se ženské nevědomí spíše vyznačuje obrazností, je širší a méně zaostřeno. A i

ženský intelekt – možná zapojením obou hemisfér, avšak i následkem psychologického trvalého
spojení s matkou, s počátkem, s preverbálním komplexním vnímáním a prožíváním – je více
„analogový“ nežli „digitální“, více syntetický než analytický, celostní. V jejich úsudku jim nejde tolik o
věc či zásadu jako o člověka a vztah. Jistě, řekli jsme si, že jsou často z emocionálních důvodů
méně přístupné disputacím a kritice, již snadno chápou jako odmítnutí či jako skvrnu na jejich
atraktivitě. Na druhé straně odmítají logické argumenty a věcnost i proto, že nejsou adekvátní
mnohým mezilidským emočně problematickým situacím. Na místě je spíše typicky ženská moudrost,
jemná receptivita a intuice – vždyť to byly právě ženy – věštkyně – jež přispěly ke správným
rozhodnutím, či dokonce k předpovídání budoucnosti. Své vědění čerpají z citového vnímání, to je
jejich „kompas“, jenž jim určuje směr, zvláště ve formě emoční jasnozřivosti a obrazotvornosti,
představ, které si často vypůjčují z jim blízké tělesnosti: moudrost krve, plodové vody, mléka, což
nachází svůj výraz i v mnohých pohádkách. Hádanky, jež dávají mužům, kteří se o ně ucházejí,
uhádnou tito často až tehdy, když se vzdali svého pyšného logického uvažování. Svět v aspektu
měsíčního mýtu (jin) zahrnuje světlo i stín. Celostní je i ženské pohlavní uspořádání: aktivní, na cíl
koncentrovaná klitoridální tendence a měkké, rytmické, objímající vaginální prožívání. V souvislosti s
navenek méně zřetelným uspořádáním genitálu ve srovnání s chlapci – a to i ve vzrušeném stavu –
a počátečními těžkostmi se v něm orientovat označuje D. Bernsteinová ženské myšlení jako difuzní,
tj. přesahující mužskou zaostřenost, cílovost.
Zde jsme se dostali k rozdílům v postoji ke světu, ke spíše mužské asimilaci, tj. přizpůsobení si
okolí sobě samotnému, což je podmíněno i větší mužskou agresivitou, či ke spíše ženské
akomodaci. Tou však není myšleno pasivní či trpné přizpůsobení se, nýbrž aktivní naslouchání se
schopností čekání, větší důvěrou i doufáním. Právě aktivní dosažení stavu nicoty u buddhistů – jež
bychom mohli spíše pochopit jako schopnost „nechat být“ (Beatles) – je podmínkou pro přijímání i
početí. Utrpení (mužů) často plyne z pokusů dosáhnout nemožného: po něčem sáhnout, to zadržet,
vlastnit, měřit, ovládnout – místo nechat se vést, nechat volný průběh vývoji, ponořit se a porozumět.
Muži chtějí hned něco dělat, řešit, vidět výsledky a účinek vlastního chování, jen tak se jim to zdá
smysluplné. Proto kladou takový důraz na sílu, vůli a čin, fascinují je hrdinové, ale i postavy princů,
králů, siláků, kouzelníků, ale i ďábla a svůdce.
Tyto rozdíly se projevují i na tělesně-erotické úrovni v milostném aktu: překonání studu v situaci
oboustranné sexuální žádostivosti vynese na povrch pravou podobu toho, co oba vzrušuje. Žena
připustí, aby se jí muž zmocnil a na ní si svou sexuální chuť ukojil. Zdá se, že onen prožitek sexuální
agrese muže je nedílnou součástí ženského erotického vzrušení (Kernberg). Tato zároveň prožívá i
slastnou vzpomínku na naprosté oddání se do rukou své aktivní a mocné matky, od jejíž péče a
zručnosti závisela její blaženost, což má nyní zprostředkovat mužský partner. I zde je jedna z příčin,
proč ženy potřebují tzv. předehru, milostný vztah dříve, nežli se muži oddají. Ve svých milostných
vztazích se otvírají, tudíž potřebují vytvoření bezpečného rámce. Jejich erotické naplnění obsahuje
jak symbiotické, harmonické spojení, tak i sexuální vzrušení. Přijetím muže do sebe chtějí spojit své
ženství s mužstvím svých milenců. Muži vždycky působili na ženy básněmi nebo hudbou, to
duchovní ženy přitahuje i povznáší, zároveň to oslovuje i jejich animu, zamilovávají se, aby tak
spojily ducha s přírodou (se sebou). Tento v jistém smyslu pravzor, jak ženy i muži uchopují své
partnery i svět okolo sebe, snad souvisí i s historií muže – lovce a ženy – strážkyně rodinného krbu a
soudržnosti rodiny. Nesmí nás mýlit, že u mnoha žen leží tato prastará, klidná moudrost na jejich
samém dně, objevuje se jen v mezních či krizových situacích (těhotenství, narození dětí, manželská
krize, atd.). Jejich role se totiž měnila podstatněji nežli postavení muže: mohou vykonávat stejně
kvalifikované a pro hmotnou existenci rodiny důležité zaměstnání, disponují kontrolou nad
porodností, o děti se stará školka a škola, vydobyly si stejná politická (lidská) práva jako muži a jistou
roli hraje i mechanizace domácnosti, která tolik nevyžaduje jejich pobyt doma. To může vést stejně
tak k vytvoření přiměřeného sebevědomí někdy spíše mužského typu s podobnými tendencemi
vydobýt ze světa pro sebe maximum, jakož i k znejistění, kolísání mezi tradiční a novou rolí. To
naopak posílí onu původní nejistotu týkající se vlastní hodnoty a své ceny pro druhého (a

samozřejmě vede i ke znejistění partnera, krizím ve vztahu). Milan Machovec vysvětluje vznik
patriarchátu tím, že muž – lovec se automaticky snažil o vylepšování svých loveckých i bojových
nástrojů (prostředků), vytvářel techniku, jež hrála s rozvojem civilizace stále větší roli. Ženy, jež prý
tíhnou jako všechny samice (též na základě svého pohlavního uspořádání) k receptivitě a
submisivitě, se v této nerovnosti zabydlují a snaží se ji vyrovnat (kompenzovat) větší mocí doma
(skrze intriky, slzy apod.).
O tom lze vážně pochybovat, často nemá samec žádnou šanci, pakliže není samice, např. lvice,
ale i kočka, hormonálně připravena k páření. Jistou podobnost lze vysledovat i u lidí, což se
samozřejmě velmi nepříjemně dotýká mužské ješitnosti.
V této souvislosti je zajímavé a pro naši patriarchální společnost příznačné, že se kvantitativní
porucha (oslabení až zhroucení) sexuality, erotického vzrušení nazývá u muže impotence a u ženy
frigidita. U mužů přiřazuje již naše řeč sexualitu do oblasti výkonu, potence, síly, sebepotvrzení svých
schopností a tím vlastního mužství. Impotence znamená zhroucení, nezvládnutí, katastrofu. Naproti
tomu je frigidita svým označením spjata se vztahovostí, znamená ochlazení až vymizení erotické
reakce na partnera. Někdy se jedná o důsledek skrytě vyjádřené nespokojenosti až odporu, pakliže
si žena na otevřenou agresivní konfrontaci netroufne.
Zároveň se mužské spektrum od potence k impotenci týká aktivity či její ztráty, jde pouze o
kvantitativní změnu, zatímco u ženské dimenze od vřelosti k frigiditě se jedná spíše o kvalitativní
změnu ve vztahu k mužům. Impotence znamená převážně či pouze sexuální nedostačivost, kdežto
frigidita je vztahována na celou ženu. Na tom něco je, ženská sexualita má silnou komponentu
vztahovosti, na hlubší úrovni spojenou s tendencí zachování, ale i zničení. Na druhé straně jsou tato
rozdílná označení i výrazem mužské povýšenosti a frustrace nad tím, že se jim žena za jakýchkoli
okolností nepoddává. To souvisí se sepětím sexuality s emočním životem: frigidní ženu muži přestali
přitahovat, kdežto impotentní muži by rádi i dále chtěli sex, o čemž svědčí tak masový konzum
Viagry.
Zajímavý je i kvalitativní rozdíl mezi ženským a mužským masochismem. Lisbeth KlosRotmannová míní, že masochistické pacientky jsou jakýmsi ztělesněním ženského principu se silnou
vazbou na matku, závislostí na akceptaci a lásce, s potlačovanou rivalitou, tudíž s pocity viny a
tendencí ji odčinit obětováním se pro druhé. Tomu často předcházely ve výchově – či dosavadním
životě – negativní reakce na jejich individuační, agresivní či sexuální impulzy a přání s následným
sklonem k sebetrestání, sebeponižování či akceptaci ponižování nebo přísného až sadistického
chování od ostatních, zvl. mužů. Často se však i podaří včlenit toto sebeobětující chování do některé
důležité životní, so ciální či profesionální oblasti (sociální péče, pomoc ve vývojových zemích,
kláštery atd.). Masochismus žen je tudíž podmíněn intenzivní potřebou po trvalém vztahu, pro kterou
jsou často ochotny si nechat líbit nerespektující, urážlivé až násilné chování svých partnerů.
U mužů se projevuje masochismus více v zaměstnání, ve vojenské službě či politice coby až
bezpodmínečné dodržování poslušnosti, loajality a disciplíny. Souvisí to s jejich semknutím se a
následným pocitem (společné) síly, zároveň i s oním splynutím s ideálem, jemuž vše podřídí. V tom
se zračí i jejich mužská touha po transcendenci, jakož i to starší, potlačené přání po oceánickém
spojení, po absolutnosti. Jistě hraje roli i původní freudovská teze o podřízení se chlapce mocnému
otci z pocitu viny za nepřiměřenost při pokusu stát se mu rovnocenným partnerem, či jej dokonce
předstihnout, porazit.
A jak je to ve skutečnosti s citovostí a citlivostí, vlastnostmi, jež jsou tradičně přisuzovány ženám?
V kapitole o vývoji ženství jsme si řekli, že ženy mají snadnější, od narození nepřerušený kontakt
se svou vlastní tělesností i citovostí (emocionalitou) nežli muži, kteří ji potlačují za účelem potvrzení
vlastní mužskosti. Podobně je to i s vcítěním se do druhého. Lze tudíž jejich emocionální život dávat
mužům za příklad? Snad jen onu otevřenost, citovou prostoupenost všech jejich vztahů i chování.
Jejich citovost má však i stinné stránky: někdy je tak intenzivní, že jde na úkor úsudku, smysluplného
účelného řešení; dále se jedná i o emoce, jež nejsou adekvátní dané situaci a mohou mít až
destruktivní charakter; a nakonec je často na sebe zaměřená citlivost zaměňována a vydávána za

citovost. Co je tím míněno? Senzibilita, někdy až přecitlivělost, je egocentrická, jedná se o stálé
zabývání se sebou, např. tím, zda je dostatečně respektována vlastní osobnost. Zde hraje roli
ženský důraz na jistotu ve vztazích a komunikaci, jakož i jejich větší nejistota, zvláště v sebeocenění.
Proto se jich více dotýká odmítnutí či poruchy ve vztazích, jejich dočasné ochlazení, zvětšení
distance či konflikt, jakož i kritika jejich chování, vzhledu, inteligence a podobně. Jedná se o citlivost
či spíše o sebestřednost? Jsou na tom v tomto ohledu muži lépe? To nelze tvrdit. I oni jsou emočně
fixováni na sebe, zvláště na svoji mužskost, již pečlivě střeží a reagují na její ohrožení či zranění
převážně agresí, jež se může projevovat i ve formě odvrácení se, přerušení komunikace. Jejich
hlubší emocionální vrstva je jim často nedostupná, souvisí totiž s jejich původním symbiotickým
vztahem k matce a nebezpečím zženštění. Jedná se o jakousi zakonzervovanou vzpomínku, které
se nesmí nikdo – ani oni sami – dotknout (leda zahaleně: všeobecně je známa jejich přecitlivělost,
bolí-li je něco, pak vyžadují mnoho ohledů). Teprve po upevnění jejich mužnosti se jim postupně
otvírá cesta k integraci a žití této dříve potlačované slabé či ženské stránky. Pakliže jsme si řekli, že
se muži stále starají o svou mužnost a že tam je mohou jak muži, tak o to více ženy zranit, pak je to i
proto, že je tato tematika více vědomá, zřetelněji prožívaná. To však neznamená, že onen pevný
základ, jenž je založen samozřejmě jednostrannou láskou matky, nehraje v životě muže žádnou roli.
To, že se muž o partnerský vztah příliš nestará, souvisí s jeho samozřejmou konzumací. Je-li
opravdu otřesen – opuštěním či smrtí partnerky, rozpadem rodiny, ztrátou úcty následkem
nezaměstnanosti či sexuálním selháním, pak jsou následky o to těžší: psychosomatická
onemocnění, srdeční infarkt či časná smrt. Citovost tudíž znamená diferencované emoční vnímání
(oproti běžně zdůrazňovanému emočnímu reagování) vnitřních i vnějších podnětů, zahrnuje i emoční
vřelost, opravdovost, emoční toleranci a vcítění, smysl pro spravedlnost a sebekritiku apod.
Vlastně jsme z velké části hovořili o rozdílu v jedné důležité emoci – úzkosti a strachu. Tyto city
signalizují ohrožení – v našem případě nikoliv tělesné integrity, nýbrž psychické stability a pohody,
jakož i uspokojování důležitých potřeb v partnerství. U mužů se jedná o ohrožení jejich mužskosti a s
tím spojených potřeb imponovat, dobývat, získávat patřičné uspokojení v sexuální oblasti a zároveň
mít to, co poskytuje matka: jak jistou péči a pohodlní, tak i dostatek svobody. Typicky mužský je tedy
strach ze selhání, ponížení a prohry, na hlubší nevědomé úrovni z opuštění partnerkou. U žen je to
spíše opačně. Jejich „propustné ohraničení“ ve vztahu (původně k matce) vede k úzkosti jak z jejího
narušení z vnějšku (např. necitlivým chováním druhého), tak i z deficitního ohraničení dovnitř. Tak
mají mnohé ženy strach se poddat lásce, oddat se, neboť jsou tím aktivována jejich raně dětská a
neutuchající přání po naprostém spojení, jimž by musely čelit, aby se vyvarovaly nebezpečí
zklamání. Zároveň mají – např. během ztráty sebekontroly při milostném aktu – strach z agresivních
či jinak nepřijatelných impulzů, které by pro ně tak důležitou harmonii narušily. Žena se cítí ohrožena
nejen subjektivně prožívanou nedostatečnou jistotou ve vztazích a nedostáváním dostatečného
množství lásky, nýbrž i nedostatkem uznání. Zde se dotýkáme jednoho důsledku v naší tradiční
patriarchální společnosti, o kterém pojednáme v kapitole o feminismu. Ženy jsou nejenom v
oidipálním věku dvou až čtyř let, kdy se přivrátí k otci, závislé na jeho potvrzení jejich osobnosti, tedy
i ženskosti, nýbrž z části i později. Toho se samozřejmě muži s chutí chopili a definují to, co je a není
žensky atraktivní. Vnášejí do žen jak to temné, nevypočitatelné, emotivní a přírodně nízké, tak i to
krásné, éterické, žena je pramenem inspirace, modelem malířů a básníků, věčnou hádankou i
svůdnicí. Důsledkem je, že taková musí být, resp. že se takovou stává – a když se od těchto
mužských přestav emancipuje, dostaví se zprvu pocit úzkosti a prázdna. Čím vlastním ho může
naplnit? Jedno přísloví říká, že je nebezpečné vylít vaničku i s dítětem. Zde to znamená, že nemá
vše, co s ní muži spojují, odmítnout, nýbrž přehodnotit a takříkajíc přeložit do vlastní, ženské mluvy,
dát do spojitosti s vlastní osobností a potřebami. Proč nepřijmout záhadnost a nevypočitatelnost jako
charakteristiku vlastní rozvinuté emocionality, jež mužům v této podobě chybí a jež je protiváhou
mužské síly? Proč se netěšit z atraktivity, kterou se dívka odškodňuje za dřívější těžší cestu k vlastní
individuaci a jíž si pomáhá k udržování i tak důležitého partnerského vztahu? Proč se bránit své
animální nespoutané sexualitě jen proto, že z ní mají někteří muži strach? To nemusí být v rozporu s

jistou zdrženlivostí navenek, jež má též i hlubší smysl. Onen pevný základ u žen (Stoller), jejich
nepřerušená pohlavní identita nesmí být poškozena, poničena. To se děje zvláště v jedné situaci, při
sexuálním zneužití, především již v útlém věku, s nedozírnými následky, o kterých se zmíníme v
kapitole o anorexii a bulimii. A kromě toho testuje žena svou zdrženlivostí zájem muže, jeho odvahu,
výdrž i lásku k ní.
Přejděme k rozdílům v dalších citech. Budou nám jasnější, když si uvědomíme, že city signalizují
uspokojení či frustraci potřeb, zvláště ve vztazích. Často jsme se již zmínili o agresi, jež slouží ve své
zkulturněné podobě k boji proti útlaku, nespravedlnosti, k bránění se proti omezování svobod a
ponižování, což vyvolává spravedlivý hněv a zlost. Slouží k sebeprosazení, ve kterém mají muži
během svého vývoje zřetelnou výhodu vůči ženám. Případné potlačení agrese u mužů se děje spíše
z obavy před její intenzitou až destruktivitou. Ženy potlačují agresi z důvodu udržení harmonického
vztahu, v důsledku svého vývoje, výchovy, patriarchátu atd. Její zastřená forma však může vést ke
stejně destruktivnímu chování: k rafinovanému tnutí v nestřeženém okamžiku, k intrikám, k nenávisti
vyjadřované nevšímavostí (v dětství nemluvením s druhým, v dospělosti se stává druhý pro mě
vzduchem). Natalie Angierová popsala tyto typické ženské agresivní projevy již u dívek ve školním
věku. Na základě své verbální převahy dovedou dát jemně, ale o to účinněji najevo odmítnutí či
pohrdání. Místo otevřené agresivity vyvinuly široký repertoár grimas od vyplazování jazyka až po
kroucení očima. Typické je i častější pomlouvání, rozmíšky, až po zavrhnutí např. nevěrné
kamarádky na věčné časy. Pohrdavé gesto a ostentativní nevšímání si jsou další smrtonosné
zbraně, jež mohou vést nejen k nutnosti změny školy, nýbrž i k sebevražednému pokusu (to se
samozřejmě může stát i následkem otevřenější sadistické šikany mezi chlapci).
Ženská závist nemusí být destruktivní, je přece legitimní chtít mít to, co má druhý, tím pádem se o
to více snažit, chtít se vyrovnat tomu, komu závidíme jeho vzhled či způsoby chování. Závist v její
nenasytné podobě, mít víc než druhý, jak to můžeme číst ve známé pohádce o rybáři a jeho ženě,
často souvisí nejen s původním pocitem menší sebeceny, nýbrž i s kompenzací za nenaplněný,
nedostatečně intenzivní vztah. Existují čtyři slovesa, jež pokrývají značnou část našich potřeb a jež
se mohou vzájemně kompenzatorně zastupovat: být, mít, milovat a něco znamenat. V našem
případě ten, kdo nemá lásku (jež obvykle chybí více ženám) a uznání, to může chtít nahradit jměním,
jež pak závidí druhým. Partner má pak alespoň poskytnout luxus, dovolené atd. Muž opět více závidí
mužnost a její atributy: luxusní či rychlé auto, vedoucí pozici v zaměstnání, peníze coby prostředek
imponování. Kontroverzně diskutovaná problematika se týká vzájemné závisti, jež se týká nejen žen,
jak zdůrazňoval S. Freud (závist penisu a všeho toho, co tento symbol mužství symbolizuje: větší
sílu, svobodu, průraznost, včetně so ciálních výhod), nýbrž i mužů. Ti, spíše na nevědomé úrovni,
závidí ženám jejich emocionalitu, intenzivní emoční vztah k dětem včetně schopnosti rození a kojení,
jakož i jejich (pohodlnější) pasivitu při ucházení se o partnera, tj. bez vydání se nebezpečí zřetelného
odmítnutí (v přeneseném slova smyslu kastrace).
Tuto myšlenku oboustranné závisti rozvinula ve své knize „Od jednoty k rozdílu“ americká
psycholožka Irene Fastová. Vývoj k jejímu překonání, ke zdravému ženství a mužství vidí ve
vzdávání se „iluze neomezených možností“ oboupohlavnosti. Tato narcistická ztráta celistvosti má
být vykoupena pozitivními prožitky v průběhu vývoje dívky i chlapce, provázena narcistickými
uspokojeními z obdivu a podpory okolí, z hrdosti rodičů nad vývojem dítěte. Zároveň to, co dítě
takříkajíc v sobě ztrácí jednostranným vývojem k vlastní pohlavnosti, nachází a tudíž znovuzískává v
meziosobních heterosexuálních vztazích.
V negativním případě může převážit závist, zvl. je-li vývoj k vlastní pohlavnosti spjat s množstvím
traumat, zákazů či nevýhod (např. zákaz masturbační slasti u děvčátek, přeceňování a zvýhodňování
chlapců, později emoční či jiné zábrany v nacházení onoho „chybějícího“ protějšku).
V četnosti žárlivosti jsou na tom obě pohlaví přibližně stejně, i když se jejich motivace částečně
liší. Jeden ze stěžejních motivů je potřeba druhého zcela vlastnit – u mužů spíše druhého ovládat,
zjednat si poslušnost, obdiv, ale i věrnost. Často i prostý pohled ženy na jiného muže se stane
škrábancem na jeho citlivé mužnosti. Žena chce muže vlastnit a kontrolovat za účelem udržení

vztahu, jak si řekneme v kapitole o hysterii a depresi, děje se to takříkajíc nepřímo, emočním
nátlakem či extrémní závislostí, které nemůže muž bez špatného svědomí uniknout.
Druhým častým motivem jsou vlastní erotické fantazie, které muž či žena automaticky
předpokládají i u partnera. Čím více jsou vlastní přání po volné sexualitě či nevěře potlačována, tím
více jsou delegována na ostatní, jak to vidíme u starých pannen, jež vidí v každém náznaku erotiky
již dokonaný čin. Jistě existuje i zdravá žárlivost, jednak je-li odůvodněná, jednak jedná-li se o přání
být nejdůležitější osobou v životě partnera. Leckdy vznikají destruktivní žárlivecké scény v důsledku
nedostatku taktu, když se partner dívá po „ženských“ či „mužských“ v přítomnosti druhého. V
pozitivní, hravé formě to však může být i zkoušení, zda mne druhý opravdu má rád, zda se o mne
ještě uchází.
Co říci k dalším emocím? O radosti a smutku pojednáme v kapitole o depresích – jistě je smutek
coby reakce na ztrátu či opuštění u žen častější, zvláště ve spojení s depresí, kdy ztroskotají
(psychické) prostředky (či síla) k ovlivnění, dosažení druhého. Taktéž stud je častější emoce u žen,
daná výchovou a dále jejich větší potřebou bránit se proti možným sexuálním přehmatům. Někdy se
jedná i o zastírací manévr proti silné opačné tendenci, totiž stavět na odiv svou tělesnou krásu a
získávat tak potřebný obdiv. Muži se méně stydí, jak dokazuje i výlučně mužský exhibicionismus,
považují často svůj penis za nástroj vzbuzující respekt, obdiv i strach a snaží se to i vštípit do mysli
ženám. Stud se většinou definuje jako emoční reakce na to, co člověku chybí, co ostatní registrují
jako defekt – což je u mužů jejich citový projev (chlapec přece „nepláče“), u žen pak to, co snižuje
jejich atraktivitu, ruší jejich vzhled, co jim chybí do krásy, stydí se tudíž i za to, když nemají přítele,
part nera.
City jsou spojeny s morálními postoji, etikou a hodnotami, jejichž dosahování nás naplňuje hrdostí,
zprostředkuje čisté svědomí, přispívá k pocitu naplněného správného života a štěstí. Již jsme se
zmínili o tom, že morálka žen, ba samotné jejich já jsou vztahové již tím, že byly tolikrát nuceny se
vztahově přeorientovávat ve srovnání s lineárnějším vývojem muže. Ženské chování je regulováno
nejenom větší schopností vcítění se do jejich protějšků, nýbrž i onou vědomější separační úzkostí –
možnou ztrátou vztahu. Muži, kteří tuto citlivost v sobě potlačili, se řídí více dle pravidel a neměnných
zásad, jež – aplikované na intimní vztahy – mohou vést, jak je již uvedeno, ke katastrofám. Četné
pohádky pak vyprávějí o nutnosti následného utrpení, hledání ztracené princezny tak dlouho, až
budou prošlapány železné boty, jindy uvrhne král svoji ženu na základě pomluvy do vězení (např.
proto, že mu rodí kočky místo dětí či že nemluví, protože je čarodějnice), potlačuje svoje citové
přesvědčení. Rozdílná etika a způsob vzájemného chování vynikne v pohádce o chytré ženě, jež si
získá krále svou vynalézavostí. Poté, co se ukáže být moudřejší v rozhodování různých rozepří, ji
král zavrhne, neboť nedodržela slib, že se mu nebude plést do jeho královských záležitostí –
nedokázala se totiž dívat na nespravedlivé rozsudky svého manžela. Ona pak nejen svou
vynalézavostí, nýbrž i láskou a hlubším věděním o jejich vzájemném vztahu jej získá vtipnou lstí
zpět. Když jí totiž král řekne, že musí zámecké sídlo opustit, může si však vzít s sebou to, co má
nejraději, uspí jej a v noci si ho odnese v pytli domů ke svým chudým rodičům. Z tohoto zorného úhlu
vyplývá podobné ponaučení z pohádky o krásce a zvířeti. Otec, aby splnil daný slib, obětuje nestvůře
svou dceru. I zvíře plní svůj slib a neukáže svou pravou lidskou tvář, dokud je dívka nepolíbí. Zásada
je důležitější nežli láska. Dívka je naproti tomu svým soucitem a později i tím, že ho začne mít ráda,
mění, vztah je pro ni důležitější nežli škaredost obludy či logická možnost úniku poté, co dostala
dovolení navštívit svého otce. A opět podobně v řecké báji o Amorovi a Psyché ji tento zavrhne, když
je porušeno pravidlo, že nesmí v noci, kdy ji navštěvuje, rozsvítit světlo a podívat se na něj. Tomu
však po jednom nočním milování Psyché neodolá a rozsvítí lampu, olej kápne Amorovi na kůži, ten
se probudí, rozzlobí a Psyché opustí. Přesto se jí podaří jej po nekonečném putování o své lásce
přesvědčit, a on nazře, že ji vlastně stále miloval. Přitom i ono noční rozsvícení lze interpretovat jako
ženskou potřebu milence osobně poznat, je to často na rozdíl od mužů důležitá podmínka intimního
vztahu. Žena se často ptá: je pro tebe povolání vše? Co je pro tebe důležité, matka, kariéra, sex – a
co já? Muž (Amor) se v tomto světle vzdálí, posléze si jí začne vážit za její vlastní cestu, sám dozraje

a vrátí se (Jelouschek). Jejich dítě dostane jméno Slast. V králi Drozdovi pošle otec svou zcela
nesamostatnou dceru, jež je příliš vybíravá a nechce se dle jeho představ vdávat, s prvým dalším
nápadníkem pryč (což je však převlečený princ). Přestože se jedná o žebráka (král neví, že je to
převlečený princ, který byl předtím pyšnou princeznou odmítnut), dodrží král své slovo a zanevře na
svou dceru. Ta postupně vyzraje v ženu, což mimo jiné znamená, že je ve svém konání vedena více
citem a spolucitem nežli možnými výhodami či zásadou nestýkat se s obyčejnými lidmi, a to jí
posléze přinese štěstí. V obou posledně jmenovaných příbězích je skryta ještě další moudrost a
zároveň důležitý princip pro eticky správné chování: totiž že je to právě jednostrannost, jež ne vede k
cíli a štěstí. Muž obětuje citovost na úkor křečovité mužnosti a žena své sebeurčení a samostatnost,
zůstávajíc poplatná harmonii či dívčím, často narcisticky zbarveným iluzorním představám. V kapitole
o ženství jsme si řekli, že by mělo jít o integraci biologické přirozenosti (Eva) s mateřstvím (Maria),
dále s ženským erotickým kouzlem (Helena), s konečným dosažením moudrosti, sebevědomí a
úctyhodného postavení (Sofia). Zatímco se tato cesta zdá ženám žádoucí – ony získávají, osvojují-li
si mužský princip, tak mají muži spíše pocit, že by ženskostí ztráceli, své mužství samozřejmě, jak to
vyplývá z jejich psychického vývoje. Tak zůstává paradoxně jejich všeobecně uznávaný vzor k
následování – Kristus – pouze vzdálenou obdivuhodnou představou. On zosobňoval nejenom
odvahu – pranýřoval tehdejší poměry, opustil svůj rodný kraj, stál při chudých a utlačovaných, ujímal
se padlých žen, nýbrž byl otevřen i všemu slabému, nemocnému, sám často nečekaně ustoupil,
hlásal soucit a lásku, obětoval se. Tím, že v sobě spojil obě tyto stránky, přitahuje jak muže, tak i
ženy. Podmaňuje si je hlubokým pochopením, soucitem, tím, že neopětuje násilí, odpouštěním,
povzbuzováním, avšak i nebývalou odvahou a silou svého přesvědčení.
Podívejme se nyní na to, zda předložená vývojově psychologická koncepce zrcadlí i populární
popisy charakteristického mužského a ženského vzorce chování.
„Ženy hledají v partnerovi svou nejlepší přítelkyni mužského pohlaví.“ To odpovídá typickým
vzájemným identifikacím a emoční otevřené komunikaci s matkou, což konstituuje jednu z
podstatných charakteristik ženství. Není divu, že si ženy přejí v partnerství, zvláště v jeho
každodennosti, též vzájemnou sdílnost. Teprve v druhé řadě, podobně jako v jejich vývoji, k tomu
přistupuje erotika, sexualita se stává jakýmsi kořením života, svátkem, jenž vystřídá všední starosti.
„Ženy chtějí slyšet, že jsou milovány“ – a teprve pak se taktéž zamilují; když ženy mužům říkají,
jak je milují, tak si přejí, aby jim vyznávali lásku. Naproti tomu chtějí muži raději slyšet slovo uznání a
respektu, jak za jejich profesionální výkonnost, tak i za jejich milenecké kvality. I zde se opět
setkáváme s tím, jak je pro ženy lás kyplný vztah důležitý, v neposlední řadě z důvodů nejis toty a
strachu jej ztratit.
„Ženy si přejí větší emoční blízkost, než jaká je mužům milá.“ Jedná se jak o tělesnou blízkost, tak
i o intimní rozhovory. Snášejí totiž obtížněji distanci a považují odstup za známku nedostatečné
lásky. To navazuje na předchozí bod – je opět plně v souladu s našimi dosavadními vývody, jež se
týkají i mužů, kteří jistou distanci, přinejmenším čas od času, potřebují .
„Muži se nemění.“ Ženy si mají rozmyslet, zda milují muže takového, jakého ho poznaly. Muži
chápou přání žen je změnit jako omezování své svobody, která patří k jejich mužskosti. Přejí si, aby
se ženy staly soběstačnějšími, even tuálně i aktivnějšími a kreativnějšími, budou se k nim pak rádi
navracet. I tuto mužskou problematiku, nejistotu a strach před silnou ženou a na základě toho jejich
potřebu se příležitostně stáhnout či vzdálit, věnovat se činnostem, jež přesahují teritoriální rodinné
hranice, jsme vývojově psychologicky zdůvodnili.
„Muži jsou egoističtější, více berou, než dávají.“ Dárek, např. květiny, u nich již znamená
překonání sama sebe, je to vlastně projev lásky. Na druhé straně chtějí být muži dobyvateli a
ochránci žen. I zde se zračí nejen jejich vědomější mužský individualismus, nýbrž i předchozí
zkušenost jednostranného dostávání, hýčkání matkou. Zároveň znamená pro muže dávání i
vydávání se. Obávají se, že to, co si vydobyli (své mužství), by mohli v partnerství opět ztratit, dle
motta: podáš ženě prst a ona chce posléze celou ruku. Ženy jsou altruističtější, dělají více pro vztah,
je to pro ně samozřejmost, kterou tudíž očekávají i od muže. Jejich motto zní: láska se nemusí žádat.

Přestavují si, že když toho tolik pro partnerství dělají, někdy se i obětují, tak to musí muž vidět a
lásku opětovat. Nějakým způsobem o ni žádat, to by pro mnohé ženy znamenalo bolestné ponížení.
„Muži berou vše doslova“, např. vyjádření žen v hádce o okamžitém rozvodu, o tom, co by muži
nejraději žena uštědřila, apod. Tam, kde žena popustí uzdu svým emocím, nasadí muž o to více
logiku. Souvisí to s mužskou kompenzací citového života rozumem a věcností, s jejich emočním
analfabetismem a tím i bezbranností při vystavení se emocím partnerky. Muži jednak potlačí vše
ženské kvůli své identifikaci s otcem, za druhé je jim zatěžko ženu (matku) odmítnout a za třetí se
obávají silné emoční ženy, jež by si je mohla podmanit. Raději zůstávají na své silné „parketě“,
odkud pramení jejich přání, aby žena jasně formulovala, co od nich chce, a oni se dle toho zařídí.
Tím se dostáváme ke vztahům mezi muži a ženami, jež jsou tím více neuspokojivé, čím méně oba
vyřešili svůj vývoj k mužství či ženství. Místo aby potvrzovali jinakost druhého a těšili se z ní, snaží
se druhého dělat odpovědným za to, že se jim tento nedá k dispozici ve prospěch vlastního
sebepotvrzování. Podíváme-li se na to, co a proč si ženy a muži vyčítají (Willy), dojdeme k
překvapivému závěru, že se jedná o to, co je zpočátku na druhém fascinovalo: jejich ženství a
mužství! Muži během zamilování omámeni láskou po čase svým partnerkám předhazují, že je chtějí
k sobě a rodině silným vztahem přikovat, přejí si neustálou blízkost, místo aby si oba dopřáli
dostatečnou volnost. Snaží se o muže neustále pečovat, měnit jej, vychovávat, působit na něj, pořád
mu něco vytýkají. Dříve nebo později kritizují muži na ženách i jejich emocionalitu, nedostatečné
sebeovládání a racionálnost. Přitom muže původně dojímalo ženino budování společného hnízda,
přál si zakotvit ve společném domově, líbilo se mu, jak o něj žena pečuje, měla na něj zmírňující,
usměrňující vliv. Vzrušovala ho partnerčina rozdílnost, emoční otevřenost a spontaneita, jež i jemu
umožnila se otevřít. Problém je v tom, že tato přání a touha získat v druhém to, co sami nemají, se
mohou stát příčinou jejich odcizení a úzkosti. A tak zprvu fascinuje ženu, že konečně našla někoho,
kdo vyzařuje pevnost, umí se prosadit, je na něj spoleh, jeho zdrženlivost je pociťována coby další
klad. Též vnímání muže coby nerozvážného chlapce či dobrodruha ji fascinuje, někdy i chuť jej
zkrotit, a tak si potvrdit moc své lásky a atraktivity. To vše se však může změnit ve zklamání a výtky,
že je muž příliš nezávislý, stále pryč, nemá kdy ani pro ni, ani pro rodinu, stává se nepřístupným,
stahuje se do sebe. Stále méně se dostává ženě uznání a pozornosti, muž nebere její starosti či
práci opravdu vážně. Jeho sílu a průraznost, na něž byla žena hrdá, začne označovat za agresivitu,
ze které má spíše strach. Vyčítá muži jeho egocentrismus, distancovanost, málomluvnost,
nedostatek vcítění, zájem pouze o sex. Vlastně jde v životě o vyváženost obého, o vztahovost (a boj
proti osamění), jakož i o potřebu seberealizace a svobody (boj proti omezování, závislosti atd.). Ve
vztahu pak muž potřebuje více uznání své kompetence a obdivnou lásku, jež mu dává sílu i k
nebývalým výkonům (viz pohádky). Žena si přeje více podporu, porozumění a jistotu, lásku coby
vnitřní spojení a atribut její ženské atraktivity. Podíváme-li se na naše vývojové schéma, tak si každý
přeje posílení jak své vlastní identity, tak i její doplnění vztahem k druhému. Tím se budeme zabývat
v další kapitole.
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10.1 Zamilování
Někteří psychologové, ponejvíce mužského pohlaví, označují stav zamilování za dočasné pomatení
mysli. Jak jsme si již řekli, mají k tomu pádný důvod: zesměšňují to, z čeho mají strach, totiž ze
silného emočního vydání se či spoutání. Jistější je se distancovat, např. ve formě lehké skepse.
Navíc se zamilovaní muži bojí náhlé impotence, což se též poměrně často stává, čemuž se snaží
zabránit jistou bagatelizací celé záležitosti.
Že se jedná o výjimečný stav, o tom není pochyb. Při vzájemném zamilování se se jedná o
narcistické splývání představy sama sebe se svou vlastní ideální představou i ideální představou
druhého. Co to znamená? Když je totiž člověk milován, představuje si, že je druhým naprosto
přijímán a obdivován, konečně mu někdo plně rozumí a vše na něm miluje, a tak si i on připadá
báječný.
Zprostředkuje mu to krásný pocit volnosti, sebeakceptace a naprosté harmonie s milující osobou:
ve vztahu k partnerovi se najednou nemusí ovládat, přetvařovat. To, jak se přirozeně chová, je
identické s tím, za co jej či ji partner obdivuje, co má rád. V normálních vztazích musí totiž člověk
stále dbát na očekávání, na to, co si může dovolit, dbát společenských norem; sám v sobě nosí větší
či menší nespokojenost se sebou, s rozdílem mezi tím, jaký je, a mezi tím, jak by to odpovídalo jeho
představám o sobě samém, jakož i touhu po obdivu okolí. A i vzhledem k druhým se člověk stále
musí smiřovat s napětím mezi tím, jací lidé doopravdy jsou, a tím, jaké by si je přál mít.
Co se dále děje v zamilování? To nejzvláštnější a oma mné je přechodné rozpuštění hranic mezi
oběma milenci, jež odpovídá – zhruba řečeno – vědomému přání ženy i nevědomému přání muže. U
něj to vede k tomu, že jeho úzkost z regresivního splynutí, o níž jsme opakovaně hovořili, přechodně
ustoupí do pozadí. V obou případech se jedná o staré přání po jednotě a harmonii, a to hned na více
různých vývojových stupních. Můžeme zde hovořit o touze po původním předporodním splynutím s
matkou, o poporodní symbióze, o prožitku naprostého spříznění (u dcer) či absolutní obětující se
lásky (u synů) ze strany matky; ve stadiu pohlavní diferenciace jde o přání po tom chybějícím, po
oboupohlavní celistvosti, a tudíž i jakémsi doplnění ve spojení s druhým (Banditerová, Fastová). Po
úspěšné separaci od matky s následující individuací jde pak o dosažení zralého vztahu s možností
se samostatně vyvíjet, vzájemně se v tom podporovat, otevřeně a svobodně se sebou jednat. V
dětství se matka těší z vývojových kroků a úspěchů dítěte, aniž by to ohrozilo vzájemný vztah. To je
samozřejmě u původně sobě cizích jedinců s rozdílnou výchovou, představami i očekáváními v
dospělosti mnohem těžší. Často vede svobodnější chování jednoho partnera ke znejištění druhého, s
tendencí tím více druhého k sobě přimknout či se mu přizpůsobit.
Na další, generační úrovni vede zamilování k naplnění další potřeby, totiž zplodit děti. Německý
filozof, považovaný za lidského skeptika, Arthur Schopenhauer, považoval zamilování za pouhý
prostředek k nalezení správného partnera s komplementárními vlastnostmi za účelem rození
zdravého potomstva. To není tak nesmyslný názor, jak se na první pohled zdá, a je dokonce v
souladu s moderní teorií citů a motivace. Člověk, nejsa vybaven instinkty, je vybaven jakýmsi citovým
kompasem, jenž mu od narození signalizuje, co je pro něj dobré, čemu se má vyhýbat či proti čemu
se má bránit. City jsou tedy jakýmsi signálním zařízením, které jistí uspokojování důležitých potřeb.
Teprve v druhém sledu zasáhne modifikujícím způsobem náš rozum, jakýsi kontrolní orgán, který
vyhledává nejvhodnější řešení. Zde se nejedná ani o hedonistické pojetí lidského chování – tedy o
egoistické směřování k tomu, co poskytuje slast či uspokojení bez ohledu na ostatní, ani o pouhou
tendenci k opakování blažených či harmonických zážitků. Vždyť člověk má i jiné potřeby: po již

zmíněné individuaci a svobodě, snad i po jisté míře napětí, dobrodružství, po překonávání překážek
a tím i po osobnostním růstu. Je mu vrozená i empatie, má sociální potřebu po vztahovosti, kontaktu
a komunikaci a taktéž i po udržení rodu. Přesto se tyto potřeby u žen i u mužů ve své intenzitě i
pořadí důležitosti liší, čímž mohou již brzy po zamilování vzniknout vážné konflikty.
Udělejme si zde krátký výlet do biologie, respektive evoluční psychologie. Ona citová, pudová
přitažlivost může mít ještě hlubší, biologické kořeny. Kromě instinktivního puzení k jedinci, jenž by se
geneticky co nejlépe hodil k rození zdravých dětí, jak bychom dnes hodnotili Schopenhauerovu
myšlenku, diskutují biologové a lékaři o přitažlivosti i na základě příznivé imunologické
obranyschopnosti, jež by mohla být např. vnímána čichem – ten hraje totiž ve výběru partnera
významnou roli. Biologický výběr je patrný i v tendenci žen volit silné či bohaté muže, kteří skýtají
větší záruku pro stabilitu budoucí rodiny, jakož i starší zkušené muže. Určité, často emancipované
intelektuální ženy volí někdy dokonce bývalé trestance, kteří skýtají opět větší záruku vděčnosti, více
se o vztah snaží, a tudíž jsou potencionálně pro rodinu cennější. A na druhé straně muži volí ženy
jednak dle vyvinutých ženských tvarů, budoucích znaků mateřství, jednak i dle společných představ
o spolužití.
Někteří biologové se domnívají, narážejíce na Karla Marxe, že základním lidským konfliktem není
vlastnictví a kontrola výrobních prostředků, nýbrž ovládnutí a kontrola reprodukčních prostředků. Zde
se dle nich nachází stálý konflikt mezi ženami a muži. Ti mají biologickou možnost oplodnit např.
během roku mnoho žen, a tudíž si tuto (i jiné) svobodu nechtějí nechat vzít. Naopak jim jde o to, aby
ženy jejich potomky řádně vychovávaly, to znamená, aby jim nebyly nevěrné s jinými muži. Ženám
jde též o rodinu, 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 i zájem. U lidí se pravděpodobně tyto biologické
motivace oduševňují, to jest přesouvají do emoční sféry. Kromě toho se stává důležitější schopnost
učení, kulturní přenos, a tudíž i vzájemné porozumění na citově-rozumové úrovni.
Vraťme se však k onomu krásnému skoku, jenž provází zamilování: najednou se otevře onen
prostor blízkosti a důvěrnosti, a to jak v duchovní rovině (milenci si vypráví, svěřují se), tak i v rovině
tělesné. To závratné je v onom náhlém otevření, na tělesné úrovni odhalení, obnažení (a nikoliv
chození po bytě nazí). Předpokladem je tudíž respektování jedinečnosti a jinakosti druhého, jakási
zdrženlivost a vzájemná úcta. Jen tak se udrží ono milostné napětí. Jinak řečeno: láska je možná jen
mezi dvěma oddělenými subjekty, mezi kterými existuje láskyplný i erotický vztah, o který se oba
starají. Stálé splynutí či konzumace druhého za účelem uspokojení vlastních potřeb neumožňuje
vztah, k němuž patří i ono zmíněné napětí. V tomto případě ztrácí vzájemné otevření se svoji erotiku
a hrozí nebezpečí, že bude hledána nikoliv v přechodném překračování, nýbrž v boření hranic (jak to
popisuje markýz de Sade či Jesica Benjaminová v pojednání o dobrodružství slečny „O“), v umělém
stupňování sexuálního napětí novými praktikami, skupinovým sexem atd., což vždy vydrží jen
chvilku. Tu samou myšlenku lze vyjádřit i následovně: je zásadní rozdíl mezi fantazií, ve které je
možné s milencem prožívat i říkat všechno – incest, násilí, zakázané erotické představy, morálně
odsuzované výroky, a mezi činy, mezi uskutečňováním těchto tajných sexuálních přání. V lásce, při
milování lze nechat fantaziím volný průchod. Častěji se bohužel stává, že se jeden či oba partneři
domnívají, že by vyřčení „zakázaných“ vlastních sexuálních představ partnera odradilo, morálně
ranilo, že by to bral osobně – aniž by to zkusili, eventuálně se i domluvili a zjistili, že je to vlastně oba
vzrušuje. I tak zkušený manželský terapeut jako Willy se touto možností nezabývá a nabízí dle
vlastních slov nepříliš povzbudivé řešení, nechat si tyto fantazie pro sebe, eventuálně si je odžít při
masturbaci. Otto Kernberg, nejslavnější současný psychoanalytik a autor knihy o lásce a partnerství,
tvrdí, že právě ona zakázanost spolu se společně sdílenou a vytvořenou formou privátní opozice
proti společenským normám intimního soužití spoluvytváří erotický vztah. S tím souvisí i zajímavá
idea Odil Jacobové, kterou vyjadřuje ve své knize „Noveaux Couples“, i když na trochu jiné úrovni.
Oproti Kernbergovi, který pokládá v partnerství soulad za důležitý alespoň ve dvou oblastech z
následujících tří: erotickosexuální, psychologickovztahové (o které bude řeč dále) a ve společných

ideálech a názorech na svět, se pozastavuje autorka nad tím, že i při problémech ve všech těchto
třech oblastech zůstává přibližně polovina manželů spolu nadále, a to nejen z hospodářských či
rodinných důvodů anebo z pohodlnosti. Tvrdí, že pár je něco víc nežli určitý vzájemný vztah; to, co je
drží pospolu, nazývá společný mýtus. Jedná se často o něco veskrze iracionálního, co zprostředkuje
pocit jedinečného páru, co je odlišuje od ostatních: může to být nějaká zvláštní, náhodná okolnost
vzájemného seznámení, na níž si oba zakládají, či společně vybudovaný domov, konkrétně dům či
chalupa, jindy je to společně sdílená fantazie, jak čteme např. v jednom dopise Franze Kafky Mileně:
„nemáme spolu nic společného nežli oboustranně sdílené přání zemřít“. Z onoho někdy až
mystického pocitu sounáležitosti – jako bychom si byli souzeni, osudem k sobě přikováni či se stali
komplici, jedinými svědky dosavadních vzájemných vztahů a dramat – se mnozí rozvedení manželé
opět berou. Onen prožitek (téměř tělesné) sounáležitosti je asi i důvodem (nad čímž si též Willy láme
hlavu), proč manželé pokládají za největší zradu, podlost a neštěstí dokonanou nevěru, ač tato by
nemusela narušit hluboké emoční porozumění tolik jako postupné ochlazování láskyplného vztahu a
odcizování se. Asi zde hraje roli i ono opakování regresivního aspektu prožívání manželství, ne zcela
uvědomovaný pocit spojení „na život a na smrt“. Potvrzují to i jiné regresivní fenomény, připomínající
raně dětské reagování, jako odmítání jakékoliv kritiky ve vzájemném, zvláště déletrvajícím vztahu,
jeho prožívání dle zásady „vše, nebo nic“, buď mne budeš chtít takového, jaký jsem, nebo si najdi
jiného, buď láska, či odmítnutí. Někdy jde jen těžko odlišit skutečný konflikt, problém od vzájemných
projekcí; fantazie a realita splývají v jedno.

10.2 Partnerský vztah
Nejznámější manželský a párový psychoterapeut v německy mluvící oblasti a snad i v celé Evropě J.
Willy píše ve své poslední knize o psychologii lásky přibližně následující: „Zajímavé je, že i rozumní
lidé se poddávají iluzi věčné lásky, vidí v ní nejvyšší štěstí a životní cíl, ačkoliv všude okolo sebe vidí
opak. Přesto se často od počátku vyhýbají možnosti o správném fungování manželství hovořit, např.
o tom, kolik kdo dává a bere. Na pozadí nezištné lásky se to zdá trapné a povrchní. Snad zde hraje
roli ona věčná touha po dokonalosti, splynutí mužského a ženského prvku, po původní
bezkonfliktové symbióze. Přitom je dlouhodobý vztah, zvláště manželství ve spojitosti se založením
rodiny, prubířským kamenem osobnostních kvalit, nejenom co se týče oné spravedlnosti a
rovnoprávnosti ve vztahu, nýbrž i schopnosti řešit společně konflikty, je to zkouška odpovědnosti a
morálních kvalit, věrnosti a odříkání, zdravého úsudku a férovosti, dokonce i při úvahách, zdali je
rozvod lepší nežli vzájemná destrukce. Manželství skýtá možnost vzájemné podpory, vytváření
společného vnitřního světa, identity, cílů, budování domova. Stejně jako v případě braní a dávání jde
v manželství vždy též o moc, to znamená, že se některý z partnerů cítí příležitostně využíván či
utlačován druhým. Přitom není často kritizovaný egoismus a altruismus v rozporu, vždyť se mohou
oba partneři vzájemně podporovat a těšit ze vzájemného růstu, vzájemně se obdivovat, čímž se
jejich láska spíše utužuje. Navíc pravý egoista kooperuje, vždyť jen tak, že stále pro vzájemný vztah
a druhého něco dělá, si od něj zajišťuje uznání a podporu. Vítězství nad druhým přináší jen ztrátu,
postupnou rezignaci partnera, stále více oblastí společného života se neprodiskutovává, následuje
dlouhá chvíle, lhostejnost, oba partneři prohrávají.“ Tolik Jörg Willy.
Nyní je na čase přejít k rozdílným představám o vzájemném vztahu, jež se po opadnutí prvého
zamilování pozvolna dostávají do popředí. Kromě již zmíněné frustrace společné touhy po harmonii,
respektive po zhojení prvotní separace od matky (otřesu iluze totální harmonie), se začnou objevovat
rozdílné představy o společném životě a vzájemném chování, odlišné názory na to, co má vztah
poskytovat. Ještě větší roli hrají i rozdílná nevědomá přání či strachy, jejich vytěsňování či pouze
nepřímé projevování, kompenzace něčím jiným a podobně. Jinak řečeno se projevují rozdílné životní
zkušenosti od samého narození ve vztahu k ženskému i mužskému prvku, matce a otci, rozdílné
vztahové vzorce chování s tendencí je opakovat. Tak již v onom prvém zamilování si dívky

představují intenzivní komunikaci a vztah, tak jak ji zažily nepřerušovaně s matkou, obohacené o
větší úctu a jistotu ve vztahu, jichž se jim nedostalo. Zároveň by měl budoucí manžel odpovídat i
ideálnímu obrazu otce, který je přirozenou autoritou, oporou i prvým kavalírem, jenž potvrzuje jejich
ženství. Chlapec vnímá onen stav zamilování opět na pozadí své zkušenosti s matkou, tehdy
obdivován, hýčkán, vztah je tedy charakterizován jistou jednosměrností a pohodlností. Žena na
základě svého neutuchajícího spojení s matkou vidí ve vztahu navázání pradůvěry a vzájemnosti,
naplnění přání po tom být životem nesena, po plnosti a životnosti. Spolehlivý vztah je pro ni důležitý;
kvůli tomu, že musela zvládat mnoho frustrací a proměn od matky k otci, a pod vlivem rychlého
psychosexuálního vývoje od dívky k mladé ženě (a poté od mladé ženy k matce). Naproti tomu si
cení muž na mateřském vztahu nejvíce jeho samozřejmosti, bezkonfliktnosti a zároveň i možnosti
separace a individuace. To je, jak jsme si řekli, neseno i nutností se oprostit od původní identifikace s
matkou. Zhruba to odpovídá i vůdčí ideji z knihy J. V. Graye „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“, v
níž přirovnává ženy k vlnám (muži by pak byli oddělené částice) či ke studni, jež láká muže do svých
hlubin, a muži se raději uchýlí do jeskyně, potřebují odstup a pocit svobody. Spíše však stále
potřebují potvrzovat svou mužskou identitu a nadvládu, což bývá ženám těžko pochopitelné. Teprve
po čase zjistí pravý stav věci, totiž že se jedná o kompenzaci jejich labilního mužského sebevědomí.
Toto různé očekávání od vztahu může vést k trvalému konfliktu: žena si stěžuje, že s ní muž
nemluví, a muž se cítí od ženy v uspokojení své potřeby po volnosti omezován, či dokonce
kontrolován. Přitom mají oba pravdu: živý a bohatý vztah, citová a myšlenková výměna i něžný
intimní vztah jako na počátku je přece něco, co oba považovali za krásné. Na druhé straně se muž
musí bránit své dávné touze po splynutí s mateřským prvkem. Ta je umocňována reciproční tendencí
žen muže do sebe vtáhnout, v mírnější podobě jej měnit, mít nad ním moc, emočně jej ovlivňovat
tak, až by ztratil svou vůli, tak jak se to již přihodilo prvému člověku, Adamovi, a mnoha ostatním po
něm. K tomu dodává Gugenbühl, že domácnost není emoční prostor muže, jeho život by se stal
bezesmyslný, kdyby se měl věnovat pouze privátnímu rodinnému životu: nanejvýš by se tam snažil
zavést systematiku, detaily se nezabývá. Vaří-li, tak kreativně, s nadšením, zanechávaje po sobě
chaos. Místo uklízení dělá raději pergolu. Koneckonců nechce ani žena, aby muž své mužství ztratil
a dostal se pod její područí. Zde často pomáhají dvě věci: jednak uvědomění si rozdílů a jejich
akceptace, jednak zásada, že teprve upevnění vlastní identity (u muže) a vztahovosti (též její
nevynutitelnosti ze strany ženy) umožní příklon k druhému, vzájemné vcítění. Když žena muži
umožní, či dokonce mu přeje rozlet, ono „ven do světa“, tak se k ní o to raději vrací, a naopak, když
se muž ženě opravdu intenzivně věnuje, prokazuje jí svou lásku, dává jí ve vztahu jistotu a
partnerskou výměnu dle přísloví: společná radost – dvojitá radost a společné trápení – poloviční
trápení, pak mu ráda jeho svobodu poskytuje. Snad může pomoci k lepšímu porozumění i pouhé
uvědomění si rozdílu ve vzájemných očekáváních.
Žena se svým méně problematickým vztahem k vlastnímu hlubokému prožívání a preverbální
komunikaci si přeje porozumění beze slov, vcítěním, muž má být pozorný a všímat si jejího výrazu.
Muž si naopak přeje jasnou formulaci problému, eventuálně logickou, nikoliv emoční výměnu názorů,
věcnost, jež odpovídá jeho individualistickému, v kybernetické mluvě digitálnímu já, jež stvrzuje jeho
identifikaci s mužstvím, falickým artikulačním orgánem (respektive otcem coby protiváhou mateřské,
ženské vztahovosti). Podobně tomu je v intimní oblasti, jež je u žen reprezentována intersubjektivním
prostorem: u žen je například emoční vydání se intimnější nežli sexualita, jež je opět se vztahem
úžeji spojena nežli u mužů. Sexualita je u nich spojena se spolužitím a životem vůbec, kdežto u
mužů s výkonem, dobytím, podmaněním a ukojením. To může vést i k další komplikaci: na základě
svého slabšího separování a ohraničení se od matky se žena více obává překročení své hranice
partnerem, což může být i umocněno její jemnou schopností se do druhého vcítit, a tudíž vycítit jeho
agresivní impulzy. To je vedle strachu z opuštění dalším důvodem, proč se žena, jež se svého muže
bojí, raději dobrovolně podřídí. Ve skutečnosti, respektive na hlubší nevědomé úrovni, se daleko více
muži bojí silné ženskosti. To však vede spíše k tomu, že ji ženy skrývají, tudíž se opět dobrovolně
podřizují, aby se mužství partnera nezhroutilo, respektive aby se od nich neizoloval. Jinými slovy,

často dochází ke zklamání v lásce, neboť se nesplní iluzorní nevědomá představa, že nový vztah s
partnerem, který nás miluje, nám může zprostředkovat pozitivní korektivní zkušenost týkající se
poskytnutí naprosté jistoty ve vztahu, jindy zase pomůže překonat konfliktní oidipální situaci k
druhému pohlaví. Nynější vztah má mít tudíž zásadní, reparativní vliv na prodělané, dosud otevřené
rány a deficity ve vývoji. To se samozřejmě může podařit jen částečně, takto vysoká očekávání
vedou nevyhnutelně ke zklamání. Místo radosti z toho, že se alespoň něco ve vztahu (na kterém je
nutno pracovat) děje, nastupuje zklamání a pomsta za to, že se vše nevyvíjelo ideálním směrem.
Nejčastější reakce se dá popsat jako obrácení původní traumatické situace (jež nebyla ve vztahu
zhojena). Muž, jenž nebyl dostatečně rodiči či okolím uznáván a nyní nedostává dost stálého obdivu
od partnerky, ji ponižuje a utiskuje. Žena, jež nedostala dost lásky a necítí její stálý přísun od
manžela, se k němu začne chovat chladně. Je velmi obtížné v tom rozpoznat sdělení, totiž že partner
dává pociťovat druhému to, co jemu chybělo, čeho se mu nedostává. Partner má zažít situaci, ve
které se on či ona nachází, a změnit své chování. Častěji zůstávají oba ve sporu o tom, kdo má začít
s pozitivním, přívětivým či jinak podpůrným chováním, či jde dokonce o to, kdo se prosadí a kdo
podřídí.
Zde se dostáváme k dalšímu problému, totiž k nedostatečně úspěšné individuaci ženy a jejímu
labilnímu narcistickému sebeobsazení, sebeocenění. V tomto ohledu je žena opět závislejší na
pozitivním vztahu, pro nějž je ochotna se přizpůsobit (což je i biologicky, vzhledem k její funkci v
rodině, pochopitelné). Podřízení není jen pasivní akt, daleko častěji vykazuje působivou dynamiku:
vždyť partner se pak sotva může na ženu rozzlobit, když je při jakémkoliv náznaku odloučení lapen
bolestným, oddaným či vyčítavým pohledem do tenat svého vlastního špatného svědomí. Žena často
střídá jemné manipulace až po dramatické výstupy, jemné předivo, do kterého je muž chycen, až po
vypočítavou rafinovanost. S téměř náměsíčnou jistotou ví, jak získat nad mužem moc: tu se otevřít a
tu se zase uzavřít. Tak si prvá láska Antonína Dvořáka trpce a smutně stěžovala na svou mladší,
tehdy sedmnáctiletou sestru, pro kterou se sama skladatele vzdala. Téměř obdivně pozorovala, jak
toto nevinné děvče s naprostou jistotou střídalo nevinnost a koketování, až ji Antonín Dvořák požádal
o ruku.
Přání narcistického ocenění a obdivu může vést ke krášlení, přání podobat se štíhlým modelkám
či filmovým hvězdám, tj. být jak v něčem zvláštní, tak i splynout s módní představou té které doby. To
vede stále k většímu odcizení od svého původního skutečného já, jež tudíž nemůže být živeno a
rozvíjeno zevnitř a je stále více závislé na potvrzování okolím. To je možné, respektive nosné leda v
onom prvém zamilování, kdy muž do ženy projikuje obraz ideální ženy – matky, a ta se sluní v jeho
zářivých obdivných pohledech, později leda ve vztahu s určitými muži, např. taktéž s narcisty, pakliže
se oba partneři podporují ve vzájemném obdivu. To je dokonce i nutné, neboť aby obdiv muže něco
platil, musí si taková žena svého partnera vážit, jen tak mají jeho uznalá slova cenu. V opačném
případě žena slabým závislým mužem, byť by jí nosil modré z nebe, pohrdá. Muž, který ve snaze dát
své ženě z lásky vše jí dá i své vlastní já, se prohřeší proti vlastní mužskosti – neukázal své ženě
jasné hranice, kam až může jít, jako v oné pohádce o rybáři a jeho ženě. Ta si přála stále víc
bohatství a moci, přitom rybářem, jenž jí to skrze zlatou rybku umožňoval, stále více pohrdala, až se
rybka nazlobila a oba skončili opět v chudé chýši. Muž tedy často bohužel dává, aby ženu uklidnil a
ona jej neohrožovala v jeho mužství, např. i výlevy citů, jimž jsou muži vydáni napospas; když žena
pláče, tak jsou ochotni ji obdarovat vším.

10.3 Ženskost, ženská sexualita a vztahy k mužům
V dalším, tzv. oidipálním stadiu vývoje přistupuje k dosavadnímu vývoji, jenž prošel stadii vytváření
základní vztahovosti, dále individuace a narcistického potvrzení ještě křehkého já, další rozměr, totiž
řeč spolu s jasným vědomím pohlavní odlišnosti, jakož i emočně diferencovanější vztahy k oběma
rodičům s příměsí dětské sexuality. U ženy se etabluje ambivalentní vztah k matce. Již dříve jsme

nazřeli, že méně zřetelné hranice mezi dcerou a matkou vede k silnějšímu vnímání ambivalentního
postoje matky, která navíc brzdí agresivitu a sexualitu své dcery, neposkytuje jí dostatečný respekt,
volnost, a tak ztěžuje její separaci a individuaci. Pod vlivem psychosexuálního vývoje se děvčátko
částečně odvrátí od matky směrem k otci, jenž je chápán coby symbol svobody a nezávislosti. Tím
však v dívce vzniká špatné svědomí, jak za odtržení se od matky, tak i za přitažlivost k otci, což se
sama snaží vytěsnit stejně jako s tím spojenou žárlivost na maminku i fakt žárlivosti matky na ni.
Výsledkem je větší či menší „kastrace“ její klíčící ženskosti, to znamená potlačení přinejmenším této
dětské sexuality. Ta se tudíž pojí s představou potrestání, zakázání – odtud i ona typicky dívčí
privátní sexualita, později i ženské erotické fantazie znásilnění či jiné masochistické představy, které
souvisí i např. s projekcí jejich (potlačované) agrese a jinými již dříve uvedenými faktory (tak jsou v
pubertě často oblíbené filmy o únosu, svedení a opuštění apod.).
Každá klíčová životní situace, jež nebyla úspěšně vyřešena, má tendenci se znovu v nových
převlecích opakovat. Tragické na tom bývá to, že v rozhodném okamžiku nedojde k šťastnému
obratu a úspěšnému uzavření problémové situace, nýbrž k opakování starého. Tak má řada žen
tendenci k vyhledávání starších mužů, dle vzoru otce, jenž coby jakýsi relikt z dětství prožitkově
zůstává nedostižným ideálem, jenž je silný, vše umí, všemu rozumí. Tyto požadavky může však
málokterý muž splnit, kromě toho jej ono poměřování s tchánem začne po čase zlobit – chce být
přece milován takový, jaký skutečně je. Poněvadž je pro ženy, jež zůstaly emočně vězet v dětské
oidipální situaci, otec nedostižný, tabuizovaný a odsexualizovaný – ač objekt nevědomé touhy – sní
mnohé ženy o princi, jenž by je pouhým polibkem probudil, dobyl, či alespoň objevil jejich krásu, jindy
sní i o kavalírovi či básníkovi.
Další variantou opakování této neuzavřené oidipální kapitoly je tendence soupeřit s rivalkou (to
jest původně s matkou), přebírat jí muže, poněvadž jen toto „zakázané ovoce“ je atraktivní. Často
však po takovémto úspěchu muž ztratí svou atraktivitu a na řadu přijde další.
V odipálním stadiu zesílí původní tendence splynout s mužem o sexuální rozměr, což se projeví v
novém vydání (opakování) tohoto stadia v pubertě a adolescenci. Zesílí tendence muže vlastnit,
vládnout mu, vysát jej, či dokonce zničit, to se může podobat chování typu „femme fatale“ (Carmen),
tj. svádění a pohrávání si s mužem, což vede nejenom k jeho zkáze (v pohádkách utančí víla nebo
čarovná židovka muže k smrti), nýbrž i k neštěstí samotné ženy, jež se tím o svou lásku připraví.
Proto je častější ta varianta, že žena svou vášnivost a náročnost skrývá, aby muže nezastrašila,
neodradila, a tak se o něj nepřipravila. Tak se chová spíše moudrá žena, zamiluje-li se do muže,
který si není svou mužností příliš jistý. Naproti tomu nezralá žena potlačí od počátku svou agresivitu
a sexualitu (jako by se tím podvolila své matce). Zde narazí muž na silné erotické zábrany své
partnerky, či naopak oboustranně zakomplexovaný pár nikdy nedojde ke spontánní a vzrušující
sexualitě.
Spíše negativní reakcí na frustrující odipální situaci je touha po pomstě nevěrnému otci (s
matkou), jenž neopětoval dceřinu lásku. Takové ženy svádí, aby pak muže odmítly, nebo nabízejí jen
své tělo bez citu, či jsou samy nevěrné a tím situaci obrátí.
Řekli jsme si, že potřeba ženy po bezpečném vztahu má původ ve vztahu k matce, v potřebě po
narcistickém potvrzení, po ochraně její ženské otevřenosti, tak i v obavě před její vlastní silnou
emocionalitou a vášnivostí. V oidipální situaci přeorientování se z matky na otce k tomu přistoupí s
tím spojená nová nejistota z tohoto nového, ale i nebezpečného vztahu, vyúsťující do tendence si
tento vztah ještě více zajistit. Dívka se cítí na postoji otce i matky závislá, snaží se pak tuto situaci
převrátit, např. muže stále znovu v jeho mužnosti zpochybňuje, pokořuje či znejišťuje a tím ho
přiměje k tomu, aby se o ni stále ucházel. Zde může hrát roli i závist ženy na svobodnější podmínky
vývoje pro muže s tendencí si tuto volnost přivlastnit a jemu ji vzít, „přistřihnout mu křídla“. Žena do
něj projikuje i svou potlačovanou agresivitu a sexualitu, kterou chce mít takto pod kontrolou. A to je
navíc tím důležitější, že žena je emočně i tělesně „otevřeným systémem“ a cítí se být agresivním
nebo sexuálním chováním muže více ohrožena, nežli je tomu naopak.
Všechny dosud jmenované vztahové tendence jsou nejenom výrazem potřeby a zároveň nejistoty

ve vztahu, nýbrž mají v sobě i jistý záměr: muž má s ženou komunikovat, obdivovat ji, sám být
předmětem obdivu, zprostředkovat porozumění i oporu. Z toho vyplývá jedna velmi rozšířená
vztahová tendence, totiž muže měnit. Dokonce se mnoho žen již vdává s touto myšlenkou, že budou
po svatbě na svém muži pracovat, odnaučí ho pít či chodit za kamarády, naučí ho slušnějším
způsobům (aby jim ho ostatní ženy záviděly) – to vše je často dokonce považováno za důkaz lásky.
Většinou nedojde k vyváženému kompromisu, buď se muž přizpůsobí, či se obrní argumentem, že si
jej přece žena vzala takového, jaký je. V kapitole o ženách jsme vyzdvihli i pozitivní aspekt vztahové
nejistoty, již lze vystopovat až do raného ambivalentního vztahu k matce a přivrácení se k otci. Toto
období kreativní nejistoty s následným intenzivním uvědomováním si vztahové závislosti vede ke
kreativitě a flexibilitě ve vztazích, jež je opět nutná v důsledku rychlého vývoje v pubertě, ale i v době
dalšího přeorientování se v těhotenství, mateřství a mnohem později po menopaouze. Muži naopak
setrvávají dlouho v nereflektovaném, samozřejmě jednostranném vztahu k matce, jejich vývoj je
pozvolnější, tudíž jejich vztahová flexibilita rigidnější. To mívá za následek následující manželský
konflikt: žena se plně koncentruje na nový vztah a rodinu, kdežto muž se dostává do konfliktu mezi
vlastní matkou a ženou, což mu tato vyčítá. Mohlo by se namítnout, že některé ženy zůstávají též ve
spojení s vlastní matkou – zde však nemusí být muž žárlivý, kromě toho je ono spojení spíše
vzájemně se podporující nežli rivalizující (tchýně – snacha). Již zmíněný vztah ženy k otci není tak
pevný jako vztah syna k matce, neboť otec s onou typicky mužskou tendencí aktivity i mimo rodinu
se na dceru tolik nefixuje. Muž se naopak poměrně často spojí se svým tchánem, oba jsou rádi, že
se tím poněkud vymaní z vlivu svých manželek. Horší je to ve vztahu snachy – tchýně, neboť obě
chtějí mít muže – manžela a syna – pro sebe, zvětšit (či uchovat) svůj vliv na něj.
Jak u žen, tak i u mužů narážíme v tomto kontextu na jeden zajímavý a spíše teoretický problém.
Psychoanalytici totiž zdůrazňují vyřešení oidipálního konfliktu okolo lásky, žárlivosti, incestní úzkosti
a pocitu viny k rodičům stejného pohlaví identifikací s ním a vzdáním se touhy či vlastnického přání
po rodiči rozdílného pohlaví. Na druhé straně zdůrazňuje např. Otto Kernberg, že k erotickému
napětí patří i (incestuální) zakázanost a jistá porce agresivity. Žena touží po blízkosti, ale zároveň
musí být muž i nedostižný, muž chce ženě vládnout, ale zároveň musí být tato nevypočitatelná,
svůdná a tajemná. Lze si představit, že se např. chlapec napřed identifikuje (pohlavně diferencuje) s
otcem, a teprve toto jej přivádí do pokušení incestního vztahu k matce, jež má i pozitivní vliv na vývoj
jeho sexuality. S incestním zákazem se pak musí vyrovnat podobně jako s jinými frustracemi, tj.
posilováním svých jáských funkcí sebeřízení a sebekontroly pomocí fantazie, sublimace apod.
Našim dosavadním vývodům protiřečí pozorování, že ženy častěji nežli muži vyhrožují odchodem;
vždyť neustále zdůrazňujeme, jak je pro ně vztah a jeho udržení důležité. Vysvětlení nám poskytne
již dříve zmíněná projekce: automaticky si představují, že to, co samy považují za nejzažší a
nejtragičtější ohrožení, tne co nejhlouběji i partnera. Na té povrchnější, vědomé úrovni se většinou
mýlí: muž se často ihned chopí své znovu nabyté svobody a odejde, zvláště není-li pod vlivem
ženiných emocí či depresivního chování. Na hlubší, nevědomé úrovni však mají pravdu: je tím
otřesena jeho původní samozřejmá vztahová jistota, o kterou se doposud nestaral a jejíž ohrožení
mu tudíž sotva přišlo na mysl. A opravdu odchází muži většinou ihned k jiné ženě, v opačném
případě často onemocní či brzy umírají. Navíc je zraní odchod ženy i v jejich citlivé oblasti mužské
sebejistoty, proto reagují často agresivně, někdy i sebevražedně.
Sebevraždou však opět více hrozí ženy, čímž apelují – často úspěšně – nejen na emocionalitu,
což muži nesnášejí a udělají pak vše, aby situaci „normalizovali“, nýbrž i na často silný smysl pro
zodpovědné a správné chování i prestiž navenek. Vyhrožování znamená hrozbu něco muži vzít či
mu neposkytnout, což tento ihned vztáhne na svoje mužství, a tím více se buď přizpůsobí, či obrní –
což však má bumerangový (zpětný) efekt na ženu, její vztah k muži buď ztratí ono erotické napětí i
obdiv, nebo se vztah ochladí, či dokonce převáží nenávist. Bohužel je i ona mocným poutem, ať již
proto, že se oba předhání v tom, kdo koho více zraní, obviní či donutí ke změně chování.
Samozřejmě hrají vždy roli i vědomější a praktické důvody, jako společné děti, majetek, nechuť být
sám a znovu začínat, potýkat se s nejistou budoucností.

Jiná kapitola jsou vztahy mužů a žen mezi sebou. Zde se pouze zmíním o jednom zajímavém a
typickém rozdílu. Pozorujeme-li ženy – přítelkyně, nebo i pacientky sedící na psychoterapeutické
skupině, tak vidíme, že se často nevyhýbají tělesnému kontaktu, hladí se, drží se za ruku či jsou do
sebe zavěšeny. Jde o jakousi podobnost (přenos) se sesterským či mateřským kontaktem, jenž
spíše jejich ženskost potvrzuje, a zároveň o intenzivní emoční výměnu a kontakt. To se začíná
projevovat již u deseti až jedenáctiletých dívek v jejich touze po kamarádce a důvěrnici. Muži se
daleko více obávají nařčení z homosexuality, totiž ze ztráty své mužskosti, o které je neustále řeč, a
tak i jejich sporadičtější tělesný kontakt je jen příležitostný a hrubšího rázu.
Ženy se vzájemně nejenom svěřují, nýbrž i samy sebe obávají, jako by do sebe viděly (jako dříve ze
strany matky resp. ve vztahu k ní), a tak se k sobě chovají i s větší nedůvěrou, zvláště co se týče
rivalit ve vztahu k mužům. Často vypukne ve třídě čtrnáctiletých dívek náhle vzájemná žárlivost, jež
otřese dřívějším kamarádstvím. Dalším důvodem může být kromě hormonálního vlivu i ona
sebenejistota při rychlém dospívání, ujišťování se zájmem chlapců o vlastní atraktivitě, na druhé
straně se může jednat o důsledky častých konfliktů s matkou, jež dívku vystaví napospas novým
vztahům
a
sebepotvrzování.

10.4 Vztahy mužů k ženám
Vraťme se opět k ranému vývoji budoucího muže, kde se tvoří základy pro budoucí výstavbu
osobnosti, odkud pocházejí a přetrvávají dávné touhy i obavy. Řekli jsme si, jak je pro chlapce
důležité překonat původní symbiózu s matkou, aby se posléze mohl soustředit na svůj mužský vývoj.
V útlém věku se mu to podaří (jednoduchým) potlačením všeho ženského, jež v něm však dřímá dál
(a takříkajíc čeká na svou pozdější integraci do jeho osobnosti). Jakýmsi odškodněním za to mu
bude ona bezpodmínečná láska jeho matky, spojená s její hrdostí na jeho vývoj – k čemuž se v
optimálním případě přidá i otec.
Jaké to má následky pro budoucí vztahy k ženám?
To ženské, emočně-vztahové bude muž stále znovu potlačovat – delegovat to do svých partnerek a
zároveň se od toho distancovat pohrdáním vším, co není racionální (což je předmětem častých vtipů
o ženách), a obecně mu ženy zůstanou cizí, nevypočitatelné. Vlastně se do nich nechce vcítit, aby
nepřišel znovu do styku s ženským, pro něj nebezpečným regresivním prvkem. Tento strach z
původní symbiózy, jenž ho ohrožuje, vzniká též tehdy, když má pocit, že by mu žena chtěla jeho
těžce vydobyté mužství vzít – to znamená jeho sílu, pozici, stejně jako možnost úniku. To dělá žena
dvojím způsobem, buď přílišnou láskou, opečováváním, emocionalitou, nebo tím, že má tendenci
převzít silnou rozhodnou roli v partnerství. Z toho vyplývá, že se muži snaží ve vztazích dominovat a
odmítají vše, co by znejišťovalo jejich vydobytou nezávislou roli; jsou v tomto ohledu rigidní. To se
týká jak oněch tvrdých „marlboro“ typů, tak i takzvaných „sof ties“, kteří se přílišnou ochotou,
vstřícností a pochopením všeho ženského též vyhýbají měření sil, mimo jiné i vlastním požadavkům,
např. aby i partnerka měla pochopení pro specificky mužské potřeby a obavy.
Onou delegací všeho ženského do partnerek (toho, co sami potlačují a proti čemu sami bojují) je
vlastně trojím způsobem zneužívají: jednak coby kontejner svých projekcí, čímž si potvrzují svoji
jinakost, své mužství, jednak si ono ženské takříkajíc parazitárně na vlastní ženě odžívají. Za třetí
mají ženy ono původní přání po mateřské symbióze, jež žije v mužské duši dál, nenápadným
způsobem naplnit. V podstatě každý muž, stejně jako žena, která to nemusí vytěsňovat, touží po
emočním spojení, splynutí, tj. i přechodném zbavení se oné námahy vlastní individuace, prosazování
se, nasazování vůle a síly. Často to pozorujeme právě u mužů manažerů, „workoholiků“, kteří
podávají stále větší výkon bez ohledu na zdraví či potřebu odpočinku; teprve poté, co onemocní na
srdeční selhání či hypertenzi, si dovolí – a to velice rádi – nechat se v nemocnici opečovávat
zdravotními sestrami. Manželky to velmi dobře cítí a najdou vždy nějakou životní oblast, ve které své
partnery hýčkají. Obé lze pochopit i ve spojení s oním trvalým pozitivním vztahem k matce: jak onu
rigiditu, nechuť o poměrech a eventuálních proměnách ve vztahu hovořit, tak i onu tendenci se
nechat hýčkat, opakovat onen jednosměrný vztah matka – syn. Někdy na sebe vezme muž i původní
synovskou poslušnost.
Jak se to vše odráží v erotické oblasti? Zde si muži sice též přejí totální splynutí, ale ještě více se
jej obávají, sexualita je u nich spíše výkonem, dobytím ženy (čímž se občas vytahují), nemusí být
spojena se vztahem jako u žen. Ty jsou pro ně vzrušujícími objekty – i v tom je vidět stálé udržování
jisté distance, stejně tak jako při koncentraci na erotické vzrušení a vlastní orgasmus. Po intimním
styku se odvrátí, usnou či si zapálí cigaretu. A když se přece jen neubrání silnému zamilování, když
se tedy dostane do popředí láskyplný vztah, pak poměrně často dochází k impotenci. Splynutím
přicházejí o své mužství. Proto právě v době, kdy není mužství dostatečně pevné, v pubertě, dávají
chlapci najevo povrchní vztahy, jsou „cool“. Poměrně dlouho trvá, nežli se muž odváží ponořit se do
milujícího a erotického vztahu k ženě s důvěrou, že se potence dostaví již sama, resp. že se stane
to, co se stát má, ať již to dopadne jakkoliv. Na jiném místě se rozhovořím o tom, že se muži snaží
častěji tuto nejistotu odstranit, ať již imponováním, jež může vést až k sadistickému vztahu, či
trváním na rigidně racionálních formách chování v rodině.
Zajímavá je skutečnost, že obdobně jako u žen i u mužů další, oidipální stadium zesiluje původní

tendence, zde jak k autarkii, tak i k oné úzkosti ze ženskosti. Přistoupením nové, erotické dimenze
spatří děti své rodiče i sebe samé v novém světle. Vazba na matku se zesílí, získá však i zakázaný,
incestní rozměr s tendencí zajistit se proti podlehnutí tomuto svodu, jenž je navíc spjat s tak zvanou
kastrační hrozbou od otce; ten se stane nejenom novým vzorem, nýbrž i rivalem. Avšak i incest sám
o sobě znamená vnikání zpět do matky, což by vedlo ke ztrátě vlastního já v ní. Psychoterapeut
Caruso píše: „smrt je poslední incest“. A tak při pozdějším dospělém nastolení vztahu, jenž
připomíná onen prvotní vztah k matce, může opět vyvstat onen incestuální strach, zákaz a následná
impotence. Častější je v této situaci ochlazení sexuální přitažlivosti, vyvolané vzpomínkou na incestní
přání a zároveň i obranou, představou nesexuálních rodičů – to se děje někdy již hned po svatbě či
po porodu prvého dítěte. Najednou se totiž dostanou „děti“ do nové role manželů a budoucích rodičů,
to jest v přeneseném smyslu do situace svých vlastních rodičů, u kterých byla z hlediska dítěte
sexualita zakázaná, ohrožující či prostě nepatřičná. Jak si muž psychologicky „pomůže“, aby se to
nestalo? Tím, že matku „odsexualizuje“, všechno to zakázané se tím stane vlastností protichůdného
typu této „svaté“ matky, aby ji to nekontaminovalo. To protichůdné neposkvrněnému je obyčejná,
erotická, sexuálně žádostivá žena. Ve spojení s dřívějším pohrdáním vším ženským to tudíž
zmenšuje i strach z impotence: k ženě, které si moc neváží a již nespojuje s matkou, si může muž
cokoliv – i impotenci – dovolit, její názor pro něj není tak důležitý. Proto ona tendence i u velmi
vzdělaných mužů spustit se se služkou, primitivní ženou (my fair lady), či dokonce prostitutkou. Jindy
si pomáhá pornograficky laděnými sexuálními fantaziemi. Toto rozštěpení obrazu ženy na svatou a
prodejnou má i další pramen: v očích dítěte je mu matka nevěrná s otcem, jemuž se „zaprodala“.
Protože dítě není schopno integrovat, akceptovat obé: že její maminkovství nevylučuje to, že je
milenkou otce, rozštěpí její obraz v tyto dvě představy. Tím, že vloží do jedné představy to sexuálně
proradné, mu zůstane v druhé představě to očištěné, mateřské. Samozřejmě je časem tato emoční
představa o ženě neudržitelná, přesto žije v našem podvědomí nadále. A to tím více, čím méně se
rodičům u dítěte podaří, aby se těšilo z toho, že si rodiče dávají najevo lásku a že se mu koneckonců
v této atmosféře, přes příležitostnou žárlivost, daří lépe.
Ono původní ženské ohrožení ze symbiózy s následnou ztrátou mužnosti tedy zesílí o nebezpečí
podlehnutí incestnímu přání. Ženský prvek je zesílen taktéž o silnou sexuální přitažlivost, jíž je též
nutno čelit a jež znamená většinou podvědomou obavu, že žena do sebe vtáhne mužský penis. Muži
na to reagují zesílením tendence demonstrovat svou sílu a převahu, mít vztah pod svou kontrolou, či
dokonce dají průchod sadistickým impulzům se ženě (v podstatě matce) za její nevěru s otcem
pomstít. To, co matka provedla dítěti, provede on ženám, maje k tomu nyní dostatek prostředků. I to
je jeden důvod k tomu být ženě nevěrný; dokazuje si, že mu na ní příliš nezáleží. Nevěra má však i
další motivy.
Poněvadž se stali muži rivaly, je třeba s nimi o ženy soupeřit, dokazovat jim, sobě i ženám svou
vlastní mužnost. Svádění se tudíž poměrně často týká vdaných žen, porazit rivala znamená v
nevědomí zvítězit nad vlastním otcem, což může opět vyvolat úzkost z něho, z jeho odplaty, či to
dokonce může vést po dobytí ženy k impotenci. To lze často pozorovat i ve sportu, strach z vítězství,
kdy tenista vedoucí 5:1 v rozhodujícím setu prohraje 7:5. Dokazování si vlastní atraktivity v této
spojitosti vylíčil zábavným způsobem ve svých apokryfech Karel Čapek. Jeho Don Juan se po dobytí
ženy ihned vytratí, aby nemusel stvrdit svou mužnost tváří v tvář možnosti impotence.
Tady se naskýtá další motiv nevěry, totiž hledání ztraceného ráje – matky. Zde se však jedná o
zásadní nemožnost opakování tohoto vztahu. Touha po něm je aktivována opakovaným zklamáním
v manželství, zvláště když tam muž nenajde to, co mu matka poskytovala a co si v dospělejší formě i
nyní přeje: přála synovi svobodu a stačilo jí, když se k ní navracel jako do bezpečného přístavu.
Hlubší příčina mužské nevěry tedy spočívá v nekonečném hledání ztracené matky, jež se projevuje i
coby touha po éterické, básnické bytosti – víle, po princezně či královně, filmovém idolu či
nerozlučném osudovém spojení (jako v pohádce o Mařence a Jeníčkovi či v Shakespearově hře
„Romeo a Julie“). Žena musí dokonce vyvážit i to, co matka neposkytla, zahojit staré rány a tak dále.
Na druhé straně se přece jen zdá možné, že milující žena může poskytnou obojí: být milenkou i se o

milence mateřsky starat, nechat ho ve svém náručí zapomenout na jeho starosti. Hezky to vyjadřuje
český evergreen „dej mi pár okovů a jsem jen Tvůj“: mužské přání po expanzi, po odejití a dobytí
světa má být zkroceno okovy, neboť touha po splynutí je silnější.
Existuje jistá obdoba této situace u žen? Tam to může být ještě složitější. Ty hledají jak svou první
lásku, tj. matku, tak i lásku následující, otce, takže je muž často vystaven oběma očekáváním, být jak
něžný a ve stálém emočním kontaktu, tak i idealizovanou oporou jako otec. Často nenaplní žádnou z
těchto představ a začne pochybovat o své schopnosti partnerství, neuvědomí-li si, že to
nejdůležitější je zůstat sám sebou. To však nevylučuje pochopení pro tato přání ženy a
sebezkoumání, co jí mohu dát a kde bych byl již ve vleku jejích neuskutečnitelných očekávání.
Vlastně při milostném aktu jsou v posteli nejen oba milenci, nýbrž v jejich psychice i oba rivalové,
dále obrazy ideálních partnerů (dle vzoru matky a otce), jež jsou navíc rozštěpeny na „čisté a
erotické“. Dále lze říci, že muži, kteří tuto situaci okolo úzkosti, viny, rivality i dávných přání
nedokázali sladit a vyřešit, inscenují podobné situace stále s novými ženami, zvláště s takovými, jež
jsou těžce dosažitelné, ohrožující či tajemné. Nevědomky se snaží tuto situaci přece jen zvládnout,
což se jim může podařit, zvláště když je nová partnerka mladší či z nižší společenské vrstvy, častěji ji
však nezkrotí, i tato nad nimi získá vrch.
Někteří muži se snaží cementovat, pojistit jistý vztah, který je neohrožuje, volí raději puťky,
nastolují pravidelnost, neměnnou tradici, logickou perfektnost, a tudíž nenapadnutelnost, v jiném
případě se snaží pacifikovat ženu dary či bohatstvím.
Onu původní i oidipální úzkost ze ženy řeší mnozí muži vyhýbáním se intenzivním vztahům,
omezením se pouze na erotický vztah. Spíše intelektuální typy mužů se vyhýbají emočním střetnutím
bezbřehou tolerancí a sáhodlouhými diskusemi či konstituováním manželství spíše na kolegiální
úrovni.
Spíše do patologie patří sadismus coby vystupňování msty či nadvlády nad ženou, jakož i
masochismus, který lze chápat jako naprosté podřízení se a tím ukonejšení nebezpečné ženy.
Nadvláda ženy může opakovat i původní nadvládu matky, zvláště tam, kde láska k ní byla spojena i
se sadistickým zacházením. Též zerotizování úzkosti z incestních přání může u obou pohlaví vést
jak k vyhledávání úzkosti v intimním styku, jež může vést až k fantaziím o znásilnění, tak i k
zábranám či impotenci.
U hraničních pacientů, často i u narcistických pacientů je sexualita náhražkou vztahu, jedinou
možností blízkosti či navázání jakéhož takéhož kontaktu. Zároveň tím však erotický vztah trpí, neboť
je spojen, kontaminován patologickou vztahovostí, u hraničních pacientů agresí i úzkostí z blízkého
kontaktu, u narcistických pacientů tendencí k imponování a sebestřednosti.

10.5 Dlouhodobé partnerské vztahy a manželství
Jaké typy vztahů vedou ke stagnaci – a frustraci – obou partnerů v dlouhodobém vztahu? V prvé
řadě to jsou výše uvedené konflikty vzájemných očekávání a přání, jakož i vzájemné ambivalentní
vztahy.
Kromě toho může nastat i ve zdánlivě harmonickém vztahu kolize (Willy), když jeden partner s
regresivním přáním (např. po lásce a ochraně) najde sice podobně potřebného partnera, který však
řeší tento svůj problém „progresivně“, poskytuje druhému ochranu. Deleguje a zároveň si zástupně
odžívá svůj problém ve svém partnerovi a podílí se s ním na výsledné harmonii. Problém je v tom, že
se po nějaké době oba přece jenom cítí nespokojeni, poněvadž takováto kolize nedovoluje vývoj ve
vztahu, změnu či výměnu rolí, neboť ten v tomto rigidním aranžmá spočívá. Z dosud uvedeného
vyplývá, že spíše ženy vyjadřují svá přání po lásce, ochraně a podpoře, a muži, kteří se spíše
vyhýbají regresivnímu pokušení a tím i závislosti a vydanosti (což delegují na ženy), se dávají k
dispozici coby ochránci. To v sobě skrývá nebezpečí selhání pod tíhou stále nových úkolů,
dokazování vlastní výkonnosti. Na druhé straně to poskytuje hluboké uspokojení v sociálních

povoláních, např. podaří-li se psychoterapeutovi poskytnout nešťastnému pacientovi opět životní
smysl, jakož i radost nad vzájemným vztahem, oboustranně vykonanou prací.
Třetí typ rigidního a konec konců neuspokojivého vztahu spočívá v opravdové komplementaritě,
když např. muž tíhne k agresivnímu či autoritativnímu chování a žena se chce nechat vést či to
odpovídá jejímu vlastnímu přísnému postoji k sobě samé. Jindy se mateřská žena ráda stará o
nezralého a nesamostatného muže či emocionální žena je přitahována nesmělým partnerem, jehož
chce svými city naplnit.
A konečně čtvrtý typ vztahu, jenž omezuje vývoj obou partnerů, tkví v tom, že se oba více méně
podvědomě dohodnou na velmi restriktivních normách obapolného chování. Často jsou na to
dokonce hrdi, např. že se nikdy vážně nepohádali, že dělají vše spolu, ve věčné harmonii, či že se
nehodí vyznávat si lásku, objímat se před dětmi, mít sexuální styk za bílého dne atd. Úzké normy
mohou negativně ovlivňovat celou rodinu, zvláště vývoj dětí.
Ke stagnaci a frustraci ve vztahu vedou dále velmi často zafixované představy o partnerovi
spojené s očekáváním, jak se má tento chovat, jež mají svůj původ buď v dřívějších milovaných
vzorech (otec, matka), či naopak ve fantaziích a dětských touhách, zvláště když rodiče
neuspokojovali dětské potřeby, či byli dokonce nevšímaví či brutální. Obraz druhého, jenž
neodpovídá vlastnímu očekávání, vede k výčitkám, které obsahují zčásti vlastní problematiku, zčásti
jde o podvědomé vycítění opět nevědomých pohnutek druhého. Jistě lze namítnout, že je třeba
zvoleného partnera akceptovat takového, jaký je, ba v zamilování vzniká i dojem, že jeden druhému
přeje a umožňuje maximální svobodu a rozvoj jeho osobnosti. Na druhé straně nelze něco
neočekávat. Není možné akceptovat zjevné chování, jež se při spolužití týká obou. Jde spíše o to,
aby si oba partneři poskytovali prostor pro změnu: nejen ten vyčítající, jenž by si měl uvědomit
vlastní podíl na představě o druhém, nýbrž i ten druhý partner, který by neměl upadnout do jednoho
z extrémů: buď se naštvat a nic nepřiznat (k tomu tíhnou více muži), či se chovat dle představ
druhého (to pozorujeme častěji u žen – aby nedocházelo k roztržkám). Je samozřejmě těžké být sám
sebou, a přesto se zamýšlet nad výčitkami partnera bez obav, že tento získá vrch. Spisovatel Max
Frisch poznamenává k výroku „ty nejsi ten (ta), za kterého (kterou) jsem tě považoval(a)“ následující:
„pevný obraz o druhém, to je to, co lásku ničí, to je zrada“. Opět se dostáváme k onomu uznání
jinakosti, jež může frustrovat, nesmíříme-li se s ní, avšak stejně tak vztah stále oživovat. Tragické je
na tom to, že právě tyto neuspokojivé vztahy drží partnery pevněji pohromadě nežli zdravé a
bezproblémové spolužití. Aktivovala se zde silná iracionální, tj. neuskutečnitelná přání a očekávání,
jichž se oba partneři za žádnou cenu nechtějí vzdát. Psychoterapie jednoho partnera, který
uvedenými problémy více trpí, nemůže pomoci, dokud se v partnerství neotevře vývojový prostor
(tolerance, komunikace atd.), jenž je uzavřen oním setrváváním v nevyřešeném konfliktu, kolizi,
komplementaritě, rigidních normách chování či vzájemných představách o sobě. Jistá konfliktovost
mezi ženskými a mužskými představami o soužití je normální a nemizí ani v pokročilém věku, když
děti opouští rodiče: žena se těší na to, že budou mít oba na sebe více času, a muž na to, že si bude
konečně každý dělat, co chce.
Na konci této kapitoly se zamyslíme nad tím, zda v nynější postmoderní době oprávněnosti a
rovnocennosti nejrůznějších ženských a mužských rolí a modelů spolužití existují nějaké všeobecně
platné důvody pro uskutečňování dlouhodobého vztahu a manželství.
1. Teprve dlouhodobý vztah umožní konfrontaci s dosud dětskými přáními, např. aby se partner
podobal matce či otci; teprve postupně se tyto nevědomé tendence prosazují, dostávají na světlo,
takže je mohou partneři teprve po nějaké době nazřít a překonat. Stejně tak se teprve pozvolna
vymaní z konvence nereálných představ a očekávání ze strany druhého. To vše vede k větší osobní
svobodě i schopnosti sebe i partnera bez předsudků vnímat, zároveň se to stává i celoživotní školou
styku s lidmi: jak být věrný sám sobě, uspokojovat své potřeby i respektovat druhé, vcítit se do nich.
Je to o spravedlnosti a rovnoprávnosti, o toleranci, vyváženosti braní a dávání. Nevyřešení této
problematiky, což je pravděpodobnější v krátkodobějších vztazích, vede k neustálému opakování
stejných problémů a konfliktů.

2. Dlouhodobý vztah zprostředkuje tak důležitou jistotu, pocit spolehnutí se na někoho, rodina
poskytuje strukturu a řád, společný domov, mýtus, vzájemný respekt; úcta a obdiv jsou i podmínky
osobnostního rozvoje a zdravé sebedůvěry.
3. Teprve v dlouhodobém vztahu, který poskytl dost jistoty a poznání druhého, ustoupí oboustranné
úzkosti a obavy, otvírá se tudíž prostor osobnostnímu růstu a kreativitě. S tím souvisí např. i možnost
muže integrovat do sebe beze strachu onen dosud odmítaný ženský prvek – animu – a tím se jak
obohatit, tak i najít konečně více porozumění pro svou ženu. Ta opět – teprve po letech – objeví a
začne žít svou silnou ženskost a erotičnost, své ženské jáství bez bázně z odmítnutí a integruje do
toho i svého „anima“ bez špatného svědomí za něco, co dosud považovala za mužskou doménu.
4. Kromě vzájemného uspokojení potřeb, např. sexuálních, je partnerství i místem pro vybudování
zralé vztahovosti – právě to je jedna ze základních potřeb člověka. Ten je v prvé řadě spolučlověk,
jak říká filozof Martin Buber. Co všechno odlišuje zralý vztah od nezralého? Nevyzrálý vztah je
charakterizován entropickou tendencí ke snížení napětí, ke statickému stavu, což se může
projevovat jak v harmonii za každou cenu, vzájemným přizpůsobením, tak i okamžitým vybitím napětí
bez ohledu na druhého. Naproti tomu dospělý vztah dvou samostatných a sebevědomých bytostí je,
ba musí být spojen s jis tým napětím, s růzností názorů, jež by se nemělo zvrhnout do představy, že
jen jeden musí mít pravdu a druhý ne, jeden vyhraje a druhý prohraje. Člověk se zde bezprostředně
setkává i s mocí a lákavými příležitostmi ji využít ve svůj prospěch: možnost využít slabosti druhého
– ženy si mohou např. pohrávat s mužskostí partnera a využívat jeho erotických přání, muži mohou
zneužít své tělesné převahy či vztahové a ekonomické závislosti ženy. S tím souvisí i uznání
naprosté dobrovolnosti ve vztahu, vzdání se přání někoho vlastnit, dělat nátlak, hrozit, což je dle
psychoterapeutky Onkenové začátek konce – to však znamená i na vztahu neustále pracovat, pro
něj něco dělat, na druhého myslet. Je to i jakési bytí na cestě, stálé potýkání se s ambivalentními city
a nejistotou, s nikdy ne zcela uchopitelným světem druhého, s vědomím, že mi konec konců ani můj
partner zcela nerozumí, zcela se do mne, odlišného člověka, nevcítí. Na tomto pozadí se však stává
dobrý vztah tím cennějším. Manželství a rodina je i školou morální zodpovědnosti, závazků,
schopnosti se něčeho vzdát i smířit se se svými hranicemi. Na druhé straně je člověk odškodněn za
tuto námahu, podobně jako vítězné sportovní družstvo, pocitem uspokojení nad odvedením dobrého
díla, pocitem čestného života, pokračováním ve vlastních dětech.
V manželství jde i o poznání druhého pohlaví a o toleranci mezi muži a ženami, k čemuž chce tato
kniha přispět. Z perspektivy ženské a mužské psychiky je snad nejdůležitější dbát na vyváženost
mezi blízkostí a zdravou distancí. Je dobré vědět, že nemůžeme počítat s tím, že parter bude takový,
jakého jsme jej poznali – teprve pozvolna se u obou objeví hlubší ženské a mužské potřeby i
očekávání. Samozřejmě se tyto i během dalšího soužití vyvíjejí, i zde je třeba se snažit o stálou
komunikaci, připravenost k řešení problémů a zvládání stresu. To je dle Bodemana to nejdůležitější,
co rozhoduje o spokojenosti v manželství, či naopak vede k rozvodovosti. Teprve na druhém místě je
osobnostní faktor labilita – stabilita. Samozřejmě se to dá zahrnout i pod pojem péče o vzájemnou
lásku.
Dlouhodobý vztah může být jak mocným katalyzátorem osobnostního vývoje, tak i žalářem pro
oba.

11
Psychopatologie a psychoterapie
žen a mužů

V této kapitole budeme zkoumat, zdali mužské a ženské psychické založení, tak jak jsme je dosud
rozebírali, predisponuje pro určité psychické poruchy. Tyto si lze vysvětlit jako extrémy, jako vyústění
typické ženské či mužské problematiky, resp. specifického způsobu reakce na typicky ženskou či
mužskou úzkost, vedoucí k postupné psychofyzické dekompenzaci.
Naopak hlubinně psychologický popis určitých psychogenních poruch, jež postihují v daleko větší
míře muže, nebo na opak ženy, nám může být dalším vodítkem a důkazem jejich rozdílnosti, neboť
musí nějak souviset s jejich rozdílnou psychikou. Můžeme se zabývat tím, nakolik tato
psychopatologie odráží typické problémy žen či mužů v jejich zkarikované podobě, ale též tím, zda
psychoterapeuti na tyto rozdílnosti reagují.

11.1 Ženy: deprese, anorexie a bulimie
Ženy a deprese
I u této otázky, proč se vyskytují deprese u žen častěji nežli u mužů, bývají psychologické faktory
opomíjeny, lépe řečeno se jim mnozí autoři vyhýbají. Většinou zdůrazňují buď biologické
predispozice (např. hormonální), nebo společenské postavení žen. Jedná ze zde jak o jejich větší
zvláště pracovní a emocionální zátěž (kromě zaměstnání se musí starat o rodinu, děti, eventuálně i o
rodiče), tak i o situaci ztráty: žena v naší civilizaci musí buď víceméně obětovat svou profesionální
kariéru a tím i naději na společenské uznání ve prospěch mateřství a rodiny, či naopak se vzdát
přání mít (či vychovávat) děti. V přirozenějších kulturách, např. u mexických indiánů (Nadig), žena
mateřstvím získává, a to jak na společenské prestiži, tak i více prostoru ke svému rozvoji,
nezávislosti a samostatnosti. Zajímavé je hodnocení skutečnosti, že ženy více o svých
emocionálních problémech hovoří, že je častěji nežli muži vyjadřují. Proto se prý častěji dostávají do
psychoterapeutické léčby, právě i s onou diagnózou deprese, jedná se tudíž o takzvaný artefakt, to
znamená, že muži depresemi taktéž trpí, avšak o nich nehovoří nebo je potlačují. Tento tzv. artefakt
však právě souvisí se vznikem deprese, jedná se přece o frustraci onoho důležitého modu ženského
bytí, jenž je charakterizován vztahovostí a důvěrností. Luise Schmidt-Honsbergová k tomu říká:
„matky a dcery si vyměňují podvědomě ženskost, jakési tajemné preverbální vědění, jež proudí mezi
jejich ženskými těly“. Právě na tomto pozadí je pochopitelné, že u žen působí příslušné frustrace ve
vztahovosti silněji a jejich tendence o nich hovořit je přirozeným důsledkem. Povšimněme si v této
souvislosti, zda a jak s tím souvisí různé definice deprese.
1. Deprese znamená ztroskotání uspokojivé vztahové rovnováhy. Ta spočívá u depresivních typů
osobnosti v přesvědčení, že se pramen lásky, jistoty a uznání nachází mimo osobu samu, respektive
že o to není třeba stále znova usilovat.
2. Deprese coby zoufalý pokus donutit okolí k poskytování pozornosti, soucitu nebo jiné podpory.
3. Deprese coby reakce na skutečnou či představovanou ztrátu, hlavně osoby či vztahu, posléze i
ztrátu naděje na spolulidství.
4. S tím souvisí i deprese coby zablokovaná reakce na ztrátu, jež má dvě komponenty: zablokovaná
agresivní reakce (proč jsi mne opustil!) i zablokované rozloučení (odloučení je vnímáno coby
propuštění ze vztahu, což je však příliš bolestné, jindy se zdá nespravedlivé, a proto nepřípustné,
aby ten druhý z toho jen tak lehce vyvázl).
5. S tím opět souvisí definice deprese coby agrese proti sobě, když agrese navenek (i ve formě

bránění se, ohraničení se) není připuštěna. Zde hrají opět roli větší problémy žen, týkající se jejich
separace, individuace, agrese a sebevědomí.
Depresi coby ztrátě vztahu lze rozumět na pozadí příliš intenzivní touhy po harmonii s druhým. To
vede na reálné úrovni k vyčerpání druhého, který po prvotní tendenci pomoci nemůže stále být
partnerce k dispozici, navíc potlačuje neustále i opačné impulzy. Na hlubinně psychologické úrovni
dochází k tendenci druhého vlastnit, jej jakoby do sebe vstřebat, čímž onen druhý ztrácí svou
skutečnou tvář, osobnost, a tak se vytrácí i skutečný živý vztah a tím i možnost získat opravdové
gratifikace od druhé, to je odlišné samostatné bytosti. Z uvedeného lze tudíž usoudit, že ženy proto
častěji trpí depresemi, poněvadž je pro ně emocionálně tak důležitá vztahovost a těžší její ohrožení,
vyrovnání se s ní. Na druhé straně je i pochopitelné, že ženy vyvinuly více strategií, jak ztrátě vztahu
zabránit. Za to ovšem často platí vysokou cenu. U depresivních typů osobnosti se to děje často až
extrémním přizpůsobením se druhému, závislostí, podvolením se všemu či sebeobětováním a tím
ztížením pravděpodobnosti odloučení partnera. I toto však může být spirála, jejímž výsledkem je
ztráta vlastní sebeúcty a deprese.
Jiné typy žen, jež diagnostikujeme jako hysterické či histrionské osobnosti, se snaží zabránit tomu,
aby je opustil partner, silnými emočními výstupy, někdy s jakoby náměsíčnou jistotou jejich účinku na
druhého. To může mít manipulativní až hrozící charakter, jak jsme se o tom zmínili při líčení z toho
vyplývajících vztahů žen k mužům.
Ženy, anorexie a bulimie
Anorexie, extrémní zhubnutí, se často vyskytuje v kombinaci s bulimickým záchvatovým jedením a
následujícím zvracením, jež si pacienti sami navozují (až 20x za den), jindy zneužívají projímadla či
extrémně pěstují sport. Vyskytují se asi dvacetkrát častěji u žen, zvláště u dívek v pubertě a
adolescenci, nežli u mužů. Jaký to má asi důvod, jak to souvisí s ženstvím? Vlastně na to částečně
odpovídá i nejstarší teorie vzniku této poruchy, totiž odmítání zralé ženskosti, zvláště sekundárních
pohlavních znaků, oblých tvarů, často i sexuality. Kromě traumat v této oblasti, např. sexuálního
zneužívání, jež je bohužel u těchto dívek poměrně časté, hraje roli ve srovnání s chlapci i rychlý
psychosexuální vývoj v době puberty, rychle se měnící tělo i reakce okolí včetně vlastních rodičů, jež
musí dívka v krátké době zvládnout. Na tom se podílí i ono tělesné genitální uspořádání a s tím
spojený větší penetrační strach i úzkost z vlastní, rodiči často spíše potlačované, sexuality. Zatímco
pro chlapce je puberta vstupem do nových dobrodružství a větší svobody, znamená pro řadu dívek
vystavení se nebezpečím a zákazům. Jejich tendence mít vše pod kontrolou se tudíž může přenášet
i na jedení a váhu. Žena coby dovnitř i navenek otevřený systém, kladoucí velký důraz na
vztahovost, je daleko více vystavena vnějším, zvláště emočním vlivům. To znamená, že do sebe
mnohé přijme, co jí nesvědčí, snaží se splnit očekávání okolí, týkající se jejího vzhledu, příjemného
chování a rodinné pohody. Již jako dívka přejímá roli důvěrnice matky či otce, bere na sebe i napětí
mezi nimi, aby tím zajistila rodinnou soudržnost. Anorexie pak znamená (nevědomě, tělesně,
zástupně) protest proti tomu, volání o pomoc a nakonec rezignaci, bulimičky alespoň aktivně
protestují ve formě zvracení.
Dále zde hraje roli i menší schopnost otevřené agresivity v širokém slova smyslu, tj. nejen
připravenost se energicky bránit, nýbrž i slabší sebevědomí (jež je často v protikladu s
kompenzatorním sebevědomým chováním). Dívka se často poté, co si musela vyslechnout pár
nepříjemných poznámek o své tělesné plnosti, snaží připodobnit módním štíhlým vzorům. Vůbec se
často jedná o velmi přizpůsobivé dívky, vzorné studentky či sportovkyně, jež jsou ve skutečnosti
zneužívány rodiči (či celou společností) k jejich vlastní hrdosti a slávě. Opět se tudíž setkáváme s
nedostatkem individuace, jež si nachází patologickou náhražku v anorexii: ta se stává něčím
zvláštním, čemu málokdo rozumí, co jim nikdo nemůže vzít (jak často v průběhu terapie a
uvědomování si funkce svých symptomů pacientky samy sdělují). Dokonce tím i provokují a vyjadřují
protest proti světu dospělých, proti konzumní společnosti. Otevřený odpor je těžký: jak si může

udělat patnáctiletá dívka správný úsudek o motivaci a chování svých rodičů, kteří ji zahrnují dárky,
poukazují na možnosti, jež oni sami neměli, a dělají pro ni vše? Vše, až na to, že se nevcítí do jejích
skutečných potřeb a přání, nebo že na ni nemají čas. A tak dívka vše přijímá, jako by čekala, že teď
přijde to pravé, co jí chybí, co potřebuje, hltavě se na to vrhne, aby posléze zjistila, že to není to
pravé, po čem toužila, vlastně to zjistí jen její tělo, a tak potravu vyzvrací. Nakonec tudíž dojde ke
zklamání, stažení se do sebe. Anorexii lze na tomto pozadí interpretovat také jako pozvolnou
sebevraždu, zároveň i pokus alespoň něco ze sebe a ze svého sebevědomí zachránit, odtud onen
důraz na zduchovnění, jindy na železnou vůli a pohrdání lidmi (v bulimické fázi včetně sebe), kteří
jsou závislí na jídle. Na druhé straně se zde setkáváme s opakem silné vůle, se ztrátou svobodného
sebeřízení, jemuž lze rozumět coby přání po tom se vzdát veškerého snažení i nutnosti potýkat se s
životními překážkami a plně se spolehnout na druhého, nechat se od něj vést a hýčkat. K tomu
opravdu dojde, iluze nezávislosti se zhroutí, celkové vyčerpání vede k hospitalizaci.
Anorexie coby zoufalé volání o pomoc je ještě zřejmější coby důsledek agresivního či sexuálního
zneužívání, jež vede k narušení oné spodní, dosud pevné vrstvy vlastní ženskosti, a tudíž k této
těžké tělesné symptomatologii. Dívka pak odmítá svou ženskost, své tělo, se kterým necitlivě
zachází, a tím i matku (vzpomeňme na onu spojitost a propojenost dcery s matkou), jež jí nepřišla na
pomoc.

11.2 Muži: srdeční infarkt, hypertenze
a alkoholismus
Srdeční neuróza a infarkt myokardu
Emoce, city mají důležitý signální a komunikační význam, jak pro člověka samotného, tak pro jeho
bližní. U mnoha chlapců se dostatečně nediferencují jednak proto, že to od nich nikdo, zvláště
matka, nežádal (ta mu do značné míry jen sloužila), jednak proto, že je potlačují coby výraz
ženskosti a nemužskosti. To mívá za následek, že deficitní emoční reagování převezme do značné
míry tělo, zvláště pak orgán, jenž je s emocemi spojován. Tím je v naší kultuře srdce, je symbolem
lásky, na svátek matek ho malují děti svým maminkám. Srdce má však ještě jinou, totiž životně
důležitou, tělesnou funkci. Je orgánem, jenž pracuje bez přestání ve dne i v noci, je symbolem
neunavitelnosti a stálého výkonu. Tím se dostává představa srdce jak do spojení s problémy
týkajícími se emocí, zvláště lásky, tak i do spojitosti s výkonností a selháním, s potencí a impotencí v
jejich úzkém i širokém slova smyslu. Situace, ve které ztroskotává obé, je například rozchod s
partnerkou – jde jak o ztrátu lásky, tak i o odmítnutí jeho coby muže, nedostatečnost v roli manžela.
Čím méně je člověk schopen se s tím vyrovnat, tím více to vytěsňuje do tělesné sféry. Srdce je oním
emočním „obsazením“ přetíženo, vzniká srdeční neuróza, jindy arytmie až infarkt. Jeho výskyt je
spojen s touhou po úspěchu a sociální prestiži, s extrémním zdůrazňováním mužství a výkonu.
Soutěživost a rivalita zastře tak potřebný cit pro míru, mez, kdy toho je na nás moc, kdy přeceníme
vlastní síly, kdy by bylo třeba pauzy či odpočinku. Onemocní tudíž většinou ti muži, kteří si
nepřipustí, že je toho na ně moc, že na něco nestačí, že občas neuspějí atd. To se projeví až v
nemocnici jako typicky mužské naříkavé stonání s nároky na hýčkání a péči pod pláštíkem těžké
choroby.
Vysoký krevní tlak – hypertenze
Muži reagují na různé emoční zátěže či stres psychosomatickými reakcemi, tedy tělesnou nemocí,
aby si sami před sebou odůvodnili svůj výpadek v zaměstnání, jindy neúspěch, či dokonce selhání a
prohru (jak to vídáme v tzv. krizi středního věku). Muži s podobným typem osobnosti jako u
srdečního infarktu často onemocní vysokým krevním tlakem. Na rozdíl od infarktového typu stojí pod
větším tlakem (stresem), respektive jej sami zvyšují tím, že se snaží se přizpůsobit, všem úkolům
stoprocentně dostát. Nejsou tak otevřeně ambiciózní a mají větší problémy s autoritami. Potlačují

tudíž více svojí agresivitu a mužskost, k čemuž jim pomáhá jejich tíhnutí k perfekcionismu, vše musí
být v naprostém pořádku. Samozřejmě může tuto tendenci podporovat i jejich neochota vidět u sebe
nějaké „rušivé“ problémy či konflikty, jež jsou vždy emocionální povahy. Místo toho se dostaví pouze
nediferencované napětí bez možnosti se v něm vyznat a tudíž cíleně reagovat.
Mohli bychom namítnout, že i mnoho žen je perfekcionistických, všude musí panovat pořádek a
čistota. Avšak tato povrchní podobnost mívá rozdílné kořeny. Zde se spíše jedná o odstranění
všeho, co se týká špinavosti či nízkosti na tak říkajíc zástupné, vedlejší scéně: takto bývá totiž
vnímána sexualita, agresivita, lidská živočišnost, naproti tomu se jeví žádoucí harmonie a v
neposlední řadě i (vztahová) jistota, že je vše v naprostém pořádku. Ženě jde o perfektnost, jež
slouží nenapadnutelnosti a vzhledu navenek, muži jde o opanování, kontrolu a výkon.
Muži a alkohol
Zde se opět dotknu jen jedné příčiny, totiž těch aspektů alkoholismu, jež nějak souvisí s
problematikou mužství.
Je nasnadě, že mnozí alkoholici používají tuto nejrozšířenější drogu (Skála) k tomu, aby dali
průchod své mužné agresi, aby konečně řekli, co si myslí, přenesli se přes zvnitřnělé zákazy či
ohledy na druhé. Pod vlivem alkoholu se lidé chovají „jako zvířata“ bez zábran, takže se odhalí
dosud skrývaná či potlačovaná část jejich povahy – a to logicky tím spíše, čím více se cítí jako muži
méněcenní, nepožívají ve společnosti a v prvé řadě od vlastní ženy dostatek vážnosti a autority.
Ženu z toho samozřejmě nelze obviňovat, i když řada z nich si znovu a znovu bere opět alkoholika
za muže. Často se jedná o dcery otce – alkoholika, o částečně vědomé a částečně nevědomé přání
partnera (otce) zachránit, dělat to s ním lépe, nežli se to dařilo vlastní matce. Žena tudíž odpouští,
nechá se ukonejšit krásnými sliby a výlevy kajícnosti i lásky, aby se vše znovu opakovalo. Ještě
tragičtější jsou ženy, které nepoznaly nic jiného než bití a nadávky, nedovednou si ani nic jiného
představit, a opravdu pakliže přece jenom narazí na slušného a milujícího muže, nedovedou jej
přijmout. Buď mu nedůvěřují, či se domnívají, že si to nezaslouží.
V alkoholickém opojení nejde jen o průchod potlačované agresivity či o velikášskou karikaturu
onoho mužského narcistického rozletu a nezávislosti. Muži to prožívají – zvláště drogový konzum –
jako test odvahy, jedinou možnost dobrodružství či alespoň jako příležitost ke kamarádství – to vše
naše civilizovaná a proorganizovaná společnost neskýtá. Opojení drogou však zprostředkuje i vstup
do oné potlačované hluboké sféry dávné symbiózy, kdy vše se vším splývá, není nutno se ovládat,
droga je matka, stále a kdykoliv k dispozici, věrná, ale i proradná a nevypočitatelná milenka.
Naproti tomu ženské agresivní a nekontrolovatelné chování jak společnost, tak i ženy odmítají –
řekli jsme si, jak jim je sebekontrola důležitá, jak hledí na to, jak samy vypadají, i jak by se obávaly
snadné ztráty vztahu k muži. Ženský alkoholismus je alespoň z počátku skrytý, ženy pijí často ze
zoufalství nad špatným manželstvím či kvůli samotě.

11.3 Ženy, muži a psychoterapie
Co se týče psychoterapie, bylo věnováno více pozornosti ženám, snad proto, že se objevují častěji v
ordinaci psychologa, snad pro své společenské znevýhodnění. V průběhu emancipačního hnutí se
dokonce objevil termín „feministická psychoterapie“, jež kromě svého nesporného přínosu byla
podrobena kritice za svůj jednostranný „maternální“ přístup. Zdůrazňuje totiž do té míry klady ženské
povahy jako přátelskost a emocionalitu, empatii, snahu po porozumění, srdečnost a připravenost
pomáhat, že se tím dostane do pozadí nutnost vybudování meziosobních hranic a vypořádávání se s
rozdílností. Vzpomínám si na jednu pacientku, která trvala na tom, že jí v terapii nejvíce pomůže
otevření se blízkému vztahu. To byla jistě jedna stránka jejího problému, neboť se druhým uzavírala,
očekávajíc nová zklamání či traumata. Nebyla schopná a ochotná přijmout pochvalu, přátelské
přiblížení.Ve skutečnosti se pohybovala ve dvou extrémech: buď vše, nebo nic. Vybírala si mateřské,

někdy i vnímavé otcovské typy terapeutů, zároveň si vždy pro sebe „uhranula“ i nějakou mladší
spolupacientku, s níž tvořila jakýsi symbiotický ostrůvek v širší terapeutické komunitě. Bylo velice
těžké i pro terapeuta odolat pokušení nechat se vtáhnout do jejích osidel, neboť harmonické
porozumění „odměňovala“ vděčností a oddaností a bránění se jejímu vlivu trestala zesílením svých
příznaků, svého utrpení, s téměř mučednickým sebeobviňováním, posléze i sebevražednými pokusy,
což nebylo lehké vydržet. Mohlo by se dokonce zdát téměř nelidské poukazovat v této situaci na to,
že právě ono nesplnění jejího přání po absolutním vztahu, vydržení s tím spojeného napětí, jež
obvykle řešila sebepoškozováním, alkoholem či zneužíváním medikamentů, je daleko důležitější,
neboť je to to, co neumí. Vzdyť právě rozdílnost, konflikty, kritika, střídání se vzdálení a blízkosti, jistý
stupeň nejistoty ve vztahu patří k normálnímu zdravému napětí mezi lidmi. Teprve to motivuje k
zabývání se tím, jak vybudovat dobrý vztah bez nátlaku a skrytých hrozeb, k uvažovaní nad tím, co
pro něj dělat, čím se mění k lepšímu či k horšímu, co to znamená se překonat, překročit své
dosavadní meze a zvyklosti. Naopak vzájemný symbiotický vztah či idealizace terapeutky může jen
zdánlivě řešit např. původní ambivalentní vztah k matce a přesměrovává s ní spojené agresivní
postoje na otce, později na muže. Jak by mohla vypadat alternativní řešení? Jde o to se od matky
odtrhnout, zároveň však s ní nepřerušit ono přirozené spojení. Zde narážíme na obrovský problém:
člověk se ničeho nevzdá, zde harmonického vztahu a tomu odpovídajícímu sebepojetí milé, dávající
ženy, nedostane-li za to něco jiného, nevytvoří-li uspokojivější, např. svobodnější vztah se
sebepředstavou sebevědomého člověka. Mnoho psychoterapeutek poukazuje na to, že existuje jen
málo opravdu ryze ženských vzorů – v pohádkách i módních časopisech jde často o mužské fantazie
módních atraktivních typů, ženské časopisy líčí opět kariéry úspěšných žen, jež se chovají spíše
mužsky, aby se mezi muži prosadily. Je tudíž nutno najít odvahu k ženským způsobům vztahovosti a
prosazování se. I v naší spíše patriarchálně uspořádané společnosti lze nalézt mnohé, co se uplatní
v osobním, společenském i profesionálním životě lépe nežli mužské chování. Pomysleme např. na
onu hlubokou přirozenou ženskou schopnost přijímání, uchovávání a vypuzování, počínaje početím,
těhotenstvím a konče porodem, na připravenost poskytnout svým dětem oporu i je posléze poslat do
světa. Již zmíněné vztahové já, vztahová morálka je předurčuje pro sociální či lékařské povolání, pro
angažování se za uchování našeho životního prostředí atd. A dále je třeba, aby si to, co delegovaly a
projikovaly do mužů, jejich sílu a působnost, opět přivlastnily. To však nepřináší jen výhody, žena
musí přijmout i odpovědnost za své samostatné jednání, musí se zároveň zabývat svojí
znovuzískanou silnou pozicí ve vztahu k mužům a dát ji do služeb obapolného konstruktivního
vztahu.
Již na počátku jsme hovořili o tom, že ona „maternální“ psychoterapie je jistě méně vhodná pro
muže, neboť je předčasně vhání do původní symbiózy a identifikace s matkou. Proto i u pacienta,
který potlačuje své emoce, protože například nechce připustit silný citový vztah ze strachu před
ztrátou své sebejistoty a raději jej somatizuje do hrudníku či břicha, je radno se zprvu zabývat jeho
mužstvím. Je třeba podpořit to, na co již byl někdy hrdý, dokonce i poukázat na dosud ladem ležící
ne dost zřetelně vnímané mužské přednosti jako nezávislost, aktivitu, odhodlání nevzdávat se,
ovládat svoje city, zůstat věrný svému vnitřnímu světu idejí a cílů. I zde se může u některých mužů
jednat o to, zda nepřevzali něco, čím nejsou, na jedné straně (např. v partnerství) příliš neustupovali,
na druhé straně nepřebírali ony delegace agresivity a výkonnosti od žen. Když toho dělají příliš,
stanou se jejich ženy ještě méně samostatnými, což by jim mohly dokonce – paradoxně – vyčítat.
Do jaké míry se nechají – v extrémních případech depresivními či hysterickými reakcemi –
manipulovat, však souvisí i s dalším psychoterapeutickým úkolem, totiž připustit posléze do vědomí i
onu spodní vrstvu emočně-ženského prožívání. Na základě toho jim nebude emocionalita jejich
partnerek tak cizí, budou se s ní moci lépe potýkat, a navíc i tam, kde to bude na místě, vyvinou pro
ženské chování více porozumění. I zde neoplývá současná nabídka v časopisech, politice či filmech
dostatkem vhodných vzorů mezi již zmíněným tvrdým a měkkým typem muže. Přes všechen pokrok
onen přehnaně mužný, odvážný a vždy úspěšný typ muže na plátně i v reklamách zdaleka
převažuje. Ideálem by mohla být jistá charakterová pevnost, schopnost čelit emočním bouřím svých

partnerek, být jim obdivovaným vzorem přímosti, být rozhodný, uznávat své chyby a zároveň jim být
oporou, projevovat porozumění, zájem, připravenost je stále znovu dobývat. Být doma a zároveň i
branou do světa, být věrný, avšak ne pod pantoflem, podílet se na udržování živého, rovnoprávného
vztahu a na jeho rozvoji.

12
Feminismus, patriarchát
a mocenské uspořádání společnosti

V úvodních kapitolách jsme se zmínili o tom, že mnohé feministky považují vývoj k mužství a ženství
za kulturní, historicky podmíněný artefakt, danou společností diktovaný fenomén, jenž má za cíl
udržet nadvládu mužů. Jednou subtilní a jindy přísné sankce a odměny, všudypřítomnými médii
nabízené obdivuhodné vzory určené k nápodobě, diktát módy a využívání touhy po lásce vedou k
přejímání těchto preformovaných rolí, slibujíce šťastný život. Ženy by jistě neměly nic proti tomu,
kdyby jim tyto role seděly a cítily by se v nich dobře, kdyby se doplňovaly s komplementárními rolemi
mužů na bázi rovnoprávnosti, vzájemné úcty a spravedlivé dělby práce. Jistě by akceptovaly i onen
podíl biologické, tělesné a psychologické rozdílnosti, kdy muž se více věnuje tomu, kde je třeba více
síly a důraznosti, a žena by se o to více starala o rodinu a domácnost. Ve skutečnosti je takováto
rovnoprávnost spíše výjimkou. Ženy si stěžují, že je muži využívají, utlačují a nechtějí se své
nadvlády a privilegií vzdát. V posledních desetiletích si však i muži stěžují na přehnané nároky žen a
emoční tlak, pod jejichž tíhou selžou, rezignují, odcházejí a tak dále.
Proč však získávají větší moc muži – v naší civilizaci i většině ostatních kultur? A je tomu tak
skutečně?
Obecným důvodem mocenského rozdělení pozic ve vztazích jsme se již zabývali v návaznosti na
aplikaci Hegelovy teze o pánovi a poddaném na vztahy mezi muži a ženami, jak se o to pokusila
Jessica Benjaminová. Labilní rovnováha vyžaduje neustálou práci ve vztahu, neustálé zabývání se
tím, do jaké míry mám myslet na sebe, na své zájmy, ale i na druhého, do jaké míry se mohu
přizpůsobit a kde bych již ztratil své já, jak sladit lásku a potřebu svobody. Tato námaha, neustálé
obnovování vztahu i časté neúspěchy v něm, může vést ke snaze o zjednodušené řešení, totiž řízení
se jen dle jednoho názoru – buď svého vlastního, či toho druhého. Z poněkud jiného úhlu pohledu
má napětí ve vztahu tendenci sklouznout do stabilnější polohy bez onoho napětí, podobně jako to
popisuje teorie chaosu. Aplikováno na lidskou psychiku, převáží tu rezignace, tu touha po klidu,
zvláště nebylo-li ono napětí neseno oboustrannou tolerancí, zvědavostí na jinakost druhého i radostí
z mnohotvárnosti a vývoje vzájemného vztahu. Jakýmsi zlověstným předstupněm je přechod od
původního milostně slastného a vzájemného obdivného napětí do zvyku a pohodlnosti, či do
mocenského boje a hádek, ve kterých se má rozhodovat – a často se již v prvých partnerských
konfliktech rozhodne – kdo bude mít v manželství hlavní slovo. Toto téma nás vlastně ne ustále
provázelo, i otázka, proč tomu tak je, že muži prosazují svou moc důrazněji než li ženy, dále zda
skutečně muži ženám vládnou, respektive kdo a v čem má nad druhým moc a jak ji obě strany
prosazují a zároveň i na moci druhého participují, jak jednomu delegace určité role na druhého
vyhovuje.
V čem záleží moc? Znamená to – řekněme z hlediska ovládaného – že má ten druhý něco, co
potřebuji, co mi může dát nebo vzít, na čem mi záleží, tj. že mě může uspokojovat či frustrovat. Je
tedy hrozba moci úzce spjata s mírou naší nesoběstačnosti, závislosti? Není však každý člověk
závislý, obecně na podmínkách nutných k přežití (jež jsou dány tou kterou společností), na tom, co je
člověk schopný ještě snést (bolest, emoční vydírání), a vůbec na mezilidských vztazích? Z
dosavadních úvah nad ženskostí vyplývá, že žena má přinejmenším trojí moc nad mužem: řekli jsme
si, že jeho Achillovou patou je sekundární, a tudíž labilní mužskost, kterou si musí neustále
dokazovat. To se děje většinou soutěžením s muži – úspěšností ve sportu či v zaměstnání, atletickou
postavou či inteligencí – ve skutečnosti je však touha po obdivu adresována ženám. Chce jim
imponovat, či dokonce si svou autoritu vynutit, aby tím vyloučil možnost zpochybnění, či dokonce
ztráty své mužnosti. Žena mu může uspokojení této základní potřeby poskytovat, či jej naopak

frustrovat; a jak je známo z teorie učení, nejsilnější účinek má střídání uspokojení a frustrace. A to
přece téměř automaticky ženy dělají: lákání, koketování, svádění či podvolení se je vystřídáno pózou
lhostejnosti, odmítnutí, extrémněji výsměchem či odvrácením se k jinému muži. Mnohým ženám to
přináší i potřebné sebevědomí, či se dokonce ona hra s muži stane jakýmsi zábavným sportem.
Psycho analytik by řekl, že žena muže nejprve vzruší, a o to více vzrušující je jej opět kastrovat. To
jsme se již dostali do erotické roviny. Na této druhé, bazálnější úrovni může žena ohrožovat muže
svou touhou – a jeho obavou – se s ním spojit. Seznali jsme, že strach muže z vydání se ženě
souvisí s jeho obavou ze ztráty (jakéhosi rozpuštění) jeho mužského já; navíc musí bojovat i proti
svému vlastnímu archaickému přání po znovuspojení s matkou, ženským prvkem. A tak opět žena
může uplatnit na muže svůj vliv tím, do jaké míry trvá na úzkém vztahu, či mu naopak poskytuje, ba
dokonce přeje dostatek svobody, čímž si ho nesmírně zaváže. S tím souvisí i třetí mocná mocenská
páka ženy, totiž emoční chování, proti němuž jsou muži téměř bezmocní. Museli ho přece ve jménu
mužnosti obětovat, je to v jejich očích ženský prvek, jim „schválně“ cizí, se kterým neumí zacházet,
proti kterému jako by neměli obranné látky. Jak těžko snáší ženské slzy, projevované utrpení a
výčitky! Jsou pak schopni vše udělat, aby ženu uklidnili. A stejně tak jsou bezbranní, když jim žena
nabízí lásku. Konečně využívají ženy (myslím tím spíše nevědomky) onen typický a více méně
přetrvávající vztah k matce. Chytré ženy, mohu-li to tak říci, spojují svoji roli ženy s rolí maminky,
čemuž odpovídá i onen francouzský bonmot, že láska muže se získává v posteli a je udržována u
stolu. V extrémním případě žena, jež pro muže vaří, pere, žehlí atd., z něj udělá naprosto
nesamostatné individuum, jež bez ní není schopno existovat.
Jak z uvedeného vyplývá, podílí se muži na této závislosti ať posledně zmíněným přáním po
milence i matce, tak i delegací emocionality na ženu, jakož i z vděčnosti, že žena potvrzuje jejich
mužskost spojenou s potřebou svobody. Dokonce i ono lákání a koketování jim poskytuje oním zno
vuprožívaným skokem od (původního) znejištění k úspěchu téměř omamný pocit opojení. (I na
hormonálně-fyziologické úrovni nastává největší apetence po vzájemném střetu názorů, po hádce.
Bohužel se staví do cesty následnému erotickému spojení předsudek, že se to po konfliktu nehodí,
že by to mohl partner interpretovat jako jednoduchý způsob usmíření atd.) Žena tedy má možnost
muži poskytovat či odnímat hluboké uspokojení. Dělá to však subtilně, nechávajíc mu pocit „pána
všeho tvorstva“, což je, jak si dále řekneme, jak v jeho, tak i v jejím zájmu. Závěrem lze tedy říci, že
ženy mají široké možnosti získávat moc nad muži, ale poněvadž to není tak očividné, zdá se, jako by
měli nadvládu muži. Moc žen se projevuje více v intimním spolužití a rodinném životě, na čemž jim
též záleží více nežli na politické a hospodářské moci. Odtud ony vtipy, např. že muž rozhoduje o tak
důležitých světonázorových problémech, jako je postoj k Číně, a žena pouze o tom, co s vydělanými
penězi, či že muž je hlava a žena krk, jenž s ní otáčí atd. Přesto se můžeme ptát, proč mnoho žen
své mocenské možnosti nevyužívá, ba dokonce ani nevnímá, neuvědomuje si je. To může souviset
za prvé s jejich sebevědomím a s pocitem vlastní sebeceny a sebehodnoty a za druhé i s jejich
obavou, že by muž mohl reagovat rozchodem, i když právě vědomě a diferencovaně použité výše
popsané mocenské možnosti, „ženské zbraně“, vztah spíše posilují. Oboustranné vědomí síly a moci
– podobně jako tomu bylo mezi Západem a Východem – vede spíše k jejich nepoužití.
Jak je to s muži?
Význam vztahu můžeme chápat jednak tak, že pouze jím dosáhneme mnohých uspokojení vlastních
potřeb, jednak je vztah (vztahovost) lidská potřeba sama o sobě. Na to prvé kladou důraz více muži
(čehož ženy „využívají“). U žen jsme několikrát vyzdvihli potřebu vztahu a důraz na něj jako takový –
ale je to i jejich Achillova pata, jsou zde nejvíce zranitelné. Vztah je pro ně důležitý coby prostředek
zdravého narcismu, sebeceny, řekli jsme si, že i jejich já a morálka jsou vztahové. To samozřejmě
vědí či spíše cítí muži, kteří tudíž vykonávají svoji moc nad ženou variabilním chováním ve vztahu:
více či méně se jí věnují, naslouchají, či se odvracejí; obdivují, či znejišťují ženino sebevědomí. Na
druhé straně žena, majíc oproti muži ztíženou individuaci a tím i diferenciaci a vývoj jáských funkcí,
na něj ochotně s tím spojené úkoly (sílu, prosazení se, iniciativu, organizování, různé jednání)

deleguje (tak jako muž vztahovost a emocionalitu na ženu). Obdivuje to a je ráda, když takového
muže získá – tím se zvyšuje její vlastní sebevědomí a sebehodnota. Žena se tedy často ráda spojuje
s mužským narcismem, identifikuje s úspěchem a postavením svého muže. To dělá mimochodem již
od počátku, dávajíc synům více respektu než dcerám, neboť jsou pro ni jiní a často jí nahrazují
chybějící pocit sebehodnoty. V některých kulturách získá žena práva i více osobní svobody, např. i
od tchýně, až když porodí chlapce. Tak ženy samy opakují představu o nadřazenosti mužskosti, její
převaze a větší moci nad ženami. Vzpomínám si v této souvislosti, jaké si dávají kluci v pubertě rady,
jak zapůsobit na dívku. Jeden starší kamarád mě kdysi po učoval: „na ženský musíš mít buď korbu,
nebo držku“. Buď využít toho, jak žena potřebuje jeho sílu a oporu, či umění lichotit. Vždyť i v
sexuální oblasti je u žen podmínkou milostného zážitku navození láskyplné a erotické vztahovosti.
Jenomže na rozdíl od mocenských možností žen je v dnešní společnosti – a to oběma pohlavími –
ceněno více silné jáství (muže) a sebevědomí, což je např. i předpokladem pro vojenskou,
hospodářskou, a tudíž i politickou moc. Ženy tedy delegují na muže a upevňují v nich něco, čím
ovládají i přírodu, podmaňují si svět včetně lidí a hlavně žen samotných. Muži samozřejmě přijímají
tyto možnosti s otevřenou náručí, projikujíce naopak do žen vše, co jim v jejich sebejistotě stojí v
cestě: vše slabé, nestálé, nevypočitatelné – sami přece plánovitě a racionálně řídí chod světa.
Zajímavá, byť spíše smutná je skutečnost, že tzv. negativní motivace je často silnější než pozitivní
cíle. To zvláště platí o vyhýbání se úzkosti, jejímž následkem vznikají mnohé – v našem případě
mužské a ženské – vlastnosti, způsoby chování i vztahy. Tak je výrazná mužská individuace a
tendence k dominanci nesena více oním strachem ze ztráty mužskosti, resp. oním strachem z
infikování se ženskostí, nežli jejich chutí být pořád silní, výkonní, stále všechno ovládat. Možná, že
by mnohé rádi přenechali ženám. A podobně u žen: i u nich je silná vztahovost do značné míry
reakcí na frustraci ve vztahu k matce s následným přechodem ke vztahu k otci. Již zde vzniklá
vztahová nejistota se později spojí se strachem z vlastních silných kaptativních přání s mužem
splynout, vtáhnout jej do sebe. Avšak tím více se musí o vztah obávat (a o něj pečovat) – kdyby si
muže podmanila a svázala, připravila by jeho i sebe o jeho mužnost. Na toto téma existuje řada
pohádek i povídek (O’Henry), např. o tom, jak si sousedka své přítelkyni stěžuje, že ji muž za něco
zbil, ale příští den jí na oplátku koupil krásné šaty; ona přítelkyně, jež zprvu pokládá své harmonické
manželství za daleko lepší, jí začne závidět. Poslouchá totiž, jak se v noci z vedlejšího bytu ozývají
rány a nářek, jenž však po chvíli přejde ve slastné vzdechy. Avšak ať dělá co dělá, nepodaří se jí
jejího „ochočeného“ manžela naštvat tak, aby se na ni rozzlobil. A naopak bohatá a povahově velice
divoká nevěsta, jež v jedné pohádce vyzývá ženichy, aby se o ni ucházeli, nad nimi vždycky zvítězí v
jízdě na svých hřebcích a s pohanou je pošle zpět. Až jednou přijde mladík, jenž u oběda jakoby nic
požádá o velký nůž s tím, že se mu za chtělo jednoho hřebce podříznout – a tak postupně vztah
převrátí, ona se jej zalekne, což ji koneckonců zklidní a vezme si ho poté za muže. Měla štěstí,
málem to mělo za následek, že by zůstala sama.
Zabýváme se zde opět psychologickými faktory, ke kterým lze ještě dodat, že ženy potlačujíce
svou agresivitu ji projikují, delegují na muže a muži mají opět potřebu potlačovat svoji, v jejich očích
slabou ženskou stránku, a tudíž ji projikují do žen. Samozřejmě se může stát, že v extrémních
situacích je biologický faktor – konstituce – určující (např. u transsexualismu), jindy opět výrazně
modifikuje ony vztahově-psychologické danosti silný kulturní tlak. Zajímavou pozici tomuto tématu
zaujímá sociolog a filozof Norbert Elias, který – pro nás překvapivě – dokládá, že bylo manželství
dříve, ještě před dvěma až třemi sty lety, daleko volnější, fungovalo spíše jako hospodářská rodinná
jednotka či pracovní smlouva bez závazků sexuální věrnosti. V průběhu civilizace však došlo k
přesunu bojové agresivity, jíž nebylo tolik třeba a jež začala být regulována i zákonodárstvím, na
sexualitu, na eroticko-vztahovou oblast. Do té je nyní vkládáno vše, ta se stala v životě nejdůležitější,
tudíž emočně přesycenou oblastí s problematikou a konfliktovostí, kterou jsem se snažil v této knize
vylíčit.
Doufám, že se mi podařilo alespoň trochu zviklat jednostranné přesvědčení, že dnešní
patriarchální společnost je udržována výlučně v zájmu mužů a muži samotnými, kteří k tomu účelu

trvají na tradičním rozdělení rolí, jak to zdůrazňuje Rohde-Dachserová a též např. francouzská
socioložka G. Fraisseová. Dle ní je tzv. ženskost pouhá komplementarizace mužskosti, na druhé
straně varuje před tím, že radikální feminismus je jen negativem konzervativního pa triarchátu, že
rozdělení na dva tábory jen podporuje. Zajímavým způsobem se zamýšlí nad otázkou rovnosti a
spravedlnosti v erotickém životě, kde právě vzrušuje to, že je tam možné, dovolené vše, kdežto
feministickému emancipačnímu postoji hrozí moralismus. Francouzská psycholožka Banditerová
konstatuje, že v dnešní době postindustriální a mírové společnosti pomalu mizí prestiž i výhodnost
mužství. Ženy mohou totiž vykonávat i ta nejprestižnější zaměstnání. Staly se zároveň
nezávislejšími: existuje snadnější možnost rozvodu (rodina coby hospodářská jednotka není
nezbytně nutná). Po válce ve Vietnamu, resp. po roce 1968, se změnilo autoritativní společenské
klima k tolerantnějšímu. Vcelku osvobozující roli hraje i hormonální antikoncepce: nyní je to žena,
která rozhoduje o další existenci potomstva. A tak dochází k opačnému extrému: ženy se stávají
konečně sebejistějšími a znejištění muži se utíkají do defenzivní role softies, muže v domácnosti,
muže, jenž vše toleruje atd. Domnívám se, že se však jedná pouze o novou reakci na jejich starý
strach z ženy, která by si vlastně přála, aby její emancipaci „ukočíroval“, projevil pevnost i
porozumění, aniž by kapituloval. I zde by se dalo namítnout, že existuje tolik individuálních možností
ve vztazích mužů a žen, že není přípustné dělat jakékoliv všeobecné závěry. K tomuto relativismu a
pluralismu spěje naše tzv. postmoderní doba coby výsledek vědomí o různosti hodnot v důsledku
všeobecné globalizace. Domnívám se, že existují psychologické danosti ženství a mužství, podobně
jako lze říci, že se povaha člověka za posledních 2000 let nijak příliš nezměnila.

13
Otázka ženské a mužské
genderové identity

Toto téma lze ještě dále rozčlenit na genderovou identitu v užším, individuálním slova smyslu, která
odpovídá našemu ženskému či mužskému sebecítění, sebepojetí a sebeobrazu, a na naši
genderovou roli, jež vzniká zvnitřněním dosavadních interakcí a vztahů k jedincům opačného, ale i
stejného pohlaví. Přitom nejde jen o vliv tělesné pohlavnosti a geneticky založené jádrové ženské či
mužské subjektivity na jedné straně a o kulturně-sociální vlivy a tradiční rozdělení rolí na straně
druhé, nýbrž o jejich vzájemnou interakci, během níž se vytváří určitá genderová identita. Naproti
tomu vede dichotomie výše zmíněných pojetí jen k tomu, že vznikají dva tábory: na jedné straně
zastánci biologicky podmíněné specifičnosti obou pohlaví, a na druhé straně zastánci pojetí, že
ženskost i mužskost je určována výhradně mocenským uspořádáním, tradicí a kulturou, což zrcadlí i
naše řeč, jíž se děti od narození učí. Toto pojetí zpochybňuje i jádrovou pohlavní osobnostní identitu
ve prospěch hypotézy, že si každý jedinec vytváří svobodně a nezávisle svoji vlastní identitu. To do
značné míry koresponduje se současnou postmoderní představou o rovnoprávnosti všech názorů, a
tudíž i vlastních osobnostních konstruktů, s možností naprosté svobody až libo vůle. Ženskost i
mužskost jsou podle toho jen subjektivní výtvory či sociologické kategorie, s kterými souvisí biologie
našeho těla okrajově. Za touto jednostranností se podle mého názoru skrývá obava z jakéhokoli
omezení svobody – zde našimi odlišnými biopsychologickými danostmi – jež by se rovnala
narcistické újmě našemu sebevědomí. Zrcadlí se v tom i touha mít vše, to mužské i to ženské, resp.
mít možnost výběru. Nedávno jsem četl v jednom časopise, že si jakási mladá zastánkyně této
ideologie ve Francii nechala odoperovat prsy i operativně pozměnit pohlaví tak, aby tím mohla prožít
oboupohlavnost. Psychologicky je toto pojetí i obranou proti vzájemným konfliktům, závisti a hlavně
strachu jednoho pohlaví z druhého, argumentací, že jsou obě stejné, člověk je tím, co ze sebe udělá,
nikdo nemůže druhému cokoli vyčítat, ničím druhého ohrožovat či utlačovat, a případné nevýhody
jsou podmíněny pouze společensko-politickými poměry.
V Česku je zastáncem tohoto názorového směru docent Vybíral, jenž považuje koncept rozdílnosti
mužské a ženské osobnosti za předsudek, nepatřící do vědecké psychologie. Komické je, že
argumentuje zcela nevědecky, laicky, že „Karla je v něčem podobnější Karlovi nežli své kolegyni
Janě“ (Vybíral, 2005), a nezabývá se oním spojovacím článkem mezi pohlavností a sociálním
prostředím, totiž genderovými rozdílnými interakcemi žen a mužů mezi sebou a jejich rozdílnými
internalizacemi, které tvoří základní stavební kameny budoucího charakteru, což samozřejmě patří
do psychologie. Je pravda, že se těmito rozdílnými meziosobními intergenderovými zkušenostmi a
jejich integrací do výsledné osobnosti zaobírá poměrně málo autorů – což mě vedlo mimo jiné k
napsání této knihy. Fakt, že se Vybíral – i v diskusi na stránkách psychoterapeutického časopisu
Konfrontace – nenamáhal vyvracet jeden protiargument za druhým, svědčí spíše o tom, že on sám je
obětí předsudku o neexistenci psychologických rozdílů mezi ženami a muži, což apriorně obhajuje.
Tento dojem vzniká zčásti tím, že se žena i muž přirozeně považují za individuální osobnost a
jejich genderová identita se jim zdá samozřejmá, není o ní nutno přemýšlet. Rozdíly vyniknou pouze
z pohledu zvenčí, a obdobně ze statistických šetření ohledně vlastností, hodnot, způsobů chování,
životních orientací apod. Svojí genderovou identitu člověk většinou pocítí až při její hrozící či
skutečné ztrátě. Dále je třeba zdůraznit, že psychická sebereprezentace a identita jsou výsledkem i
mimogenderových zkušeností. Důležitou roli hrají ostatní genetické rozdíly, osobnostní temperament
a vlohy, vrozené schopnosti a již zmíněné rodinné a kulturní tradice. Jde o prostoupení osobnostních
i kulturních významů během výchovy. Všechny s tím spojené individuální emoce – agrese, závist,
odpor, vina, stud, úzkost, strach, žárlivost, hnus, radost a láska, pocit životního naplnění – jsou však

přesto více či méně zabarveny ženskou či mužskou zkušeností.
K tomuto tématu se vyjadřuje Nancy J. Chodorow ve své knize o pohlaví a kultuře následovně:
„Psychoanalýza popisuje, jak si lidé přivlastňuji kulturní významovosti a obrazy, jejich prožívání se
děje skrze jejich emoce, fantazie a meziosobní zkušenosti. Emoční význam, afektivní zabarvení a
nevědomé fantazie vycházejí z naší vnitřní psychiky a nejsou předávány řečí, čímž oživují a
diferencují kulturní kategorie.“ (Chodorow, 2001, str. 69)
Významní psychoanalytici (Lacan a Lorenzer) i psychologové (Foneggy, 2005), jakož i teorie
mentalizace, vycházejí z toho, že v mysli druhého nalézáme sami sebe, což platí zvláště v průběhu
vytváření vlastní subjektivity v prvních letech života. Dítě cítí postoj a očekávání rodičů a identifikuje
se s nimi, jakož i s obrazem, který si rodiče o něm dělají a jež by měl být v souladu s jeho afektivní
reaktivitou, s jeho osobností. Skrze tento nejranější způsob učení do sebe dítě nasává i mužskost či
ženskost svých rodičů. K tomu opět píše Nancy Chodorow: „V tomto kontextu je vytváření ženské a
mužské identity stálou výzvou k integraci našeho já, osobnostní identity, tělesného sebevnímání,
sexuálních fantazií a přání, fantazií o rodičích, kulturních tradic a konfliktů týkajících se intimity,
závislosti a nezávislosti, prosazování se a seberealizace.“ (Chodorow, 2001, str. 118)
Jde tedy o pohlavně zabarvené pocity a fantazie, jež se spojují s ostatními aspekty self a
kulturními významy. Je možno si spíše naopak představit, že psychický pohlavní vývoj, vedoucí ke
genderové identitě, je spoluvytvářen určitými sociálními normami a rolemi, jež zpětně ovlivňují
psychiku, a dokonce i tělesné procesy, např. prožívání menstruace a vlastního těla v závislosti na
kulturním ideálu té které společnosti. Například těla řeckých a indických božstev vypadají velmi
odlišně. Přes vliv kultury má člověk schopnost znovu a znovu vytvářet osobní význam svých zážitků,
své sebe-vědomí. Existence kulturně-politické nerovnosti nevysvětluje tu obrovskou šíři prožívání
vlastní pohlavní identity. Ta šíře ovšem neznamená libovůli, nýbrž souvisí se specifickými,
subjektivně odlišnými situacemi, kterým jsou chlapci a dívky vystaveni v interakci s oběma pohlavími.
Jde mi o to, jak vysvětlit výrazné statistické odchylky ve tvorbě rozličné genderové identity nejen
přejímáním současných sociálních rolí.
Je mi jasné, že univerzalismus neznamená esencialismus, tj. že nelze usuzovat ze statistického
psychologického výzkumu na to, co je skutečně ženské a mužské. Snažím se pouze doložit, že
prožívání homo- i heterosexuálních interakcí se mezi sebou liší a zanechává během vývoje po sobě
stopy, a že naše tělesné já a vědomí o pohlavní identitě ze strany subjektu i ze strany rodičů, resp.
okolí, má vliv na utváření naší osobní identity. Kladu důraz na její interpersonální tvorbu, přičemž jde
o zvnitřňování identifikací a interakcí na vědomé i nevědomé, reálné i fantazijní rovině. Dokonce i
známý francouzský postmoderní autor Lipovetsky ve své knize Třetí žena charakterizuje moderní
ženu na jedné straně její neurčitostí a neurčeností s možností volby její role, a na druhé straně uvádí,
že je mužskost charakterizována svojí instrumentální orientací a ženskost expresivní funkcí; láska je
částí ženské identity, stejné je to i s náročností na vztah. „Pohlaví hraje roli v existencionální
orientaci, vnímání i zvolených cestách a nadějích“ (Lipovetsky, 2007, str. 258). Přitom existuje
samozřejmě mnoho individuálních možností, jak reagovat na ony důležité a pro dívky i pro chlapce
specificky odlišné situace, čímž se vytváří mnoho variant ženské a mužské identity. „Všechno
nasvědčuje tomu, a práce s rodinami to potvrzuje, že směr cesty je u syna i dcery týž, ale způsob,
jakým po ní postupují, a kvalita prožitků se během cesty liší podle toho, zda jí prochází chlapec nebo
dívka, právě pro jejich odlišné předpoklady a zkušenosti vyplývající z jedinečnosti jejich pohlaví.
Jestliže se k matce přibližuje syn, jde o vztah heterosexuální, kdežto vztah dcery s matkou má
charakter homosexuální. Při sbližování s otcem je tomu u obou dětí naopak.“ (Chvála a Trapková,
2004, str. 112). Dále oba autoři zdůrazňují i odlišný charakter separačních procesů.
Já nikterak nepopírám, že různé vlivy a identifikace mohou působit i na tvorbu osobnosti v
opačném směru. Někdy se jedná o odmítání původní genderové role ve formě aktivního popírání,
což se může dít i na tělesné rovině, např. extremním hubnutím dívek, které tím ztrácí své sekundární
pohlavní znaky, či o praktikování opačné role. Může se jednat i o hledání svého já, o žití své lidskosti
bez ohledu na pohlaví. Bohužel vyvolávají tyto motivace i protireakce, jak vidno v psychoterapeutické

praxi. Tak např. pacientky, které se „mužsky“ prosazují, se najednou stanou v partnerství ještě
závislejší na projevech lásky a zájmu svého partnera. Tím, že nepřipustily a nežily svoji ženskou
stránku, jim chybí příslušné zkušenosti a dovednosti ve styku s muži. A tak má jejich asertivní
energické chování ze strachu z opuštění vlastně muži imponovat a vázat jej na ně. Ve slabých
chvílích si přiznají, že jim chybí silný muž, o kterého by se mohly opřít. Jindy je prozradí tělo, jež
vyjadřuje potlačená přání, např. po oddání se ve formě závratí a mdlob. To vše nevylučuje důležitost
ženského způsobu prosadit se, ale přílišné přizpůsobení vede ke ztrátě sebeúcty a k depresím.
Problém vězí v tom, že silná obava ze ztráty pozitivního vztahu vede k obtížnému připouštění
agresivity (i proto se v terapii ženy obávají volně asociovat, a tak ztratit sebekontrolu). Tyto
zkušenosti nevyvrací běžné pozorování např. při mých procházkách Prahou, když slyším, že dívky
mluví stejně vulgárně jako chlapci. Myslím si však a doufám, že se jedná o pouhé povrchní
přizpůsobení současnému trendu být cool, aniž by tím byly zasaženy hlubší emoční vrstvy osobnosti,
např. touha po romantické lásce – vždyť se o tom stále zpívá, píše, hraje v divadle i ve filmu.
Toto téma bychom mohli uchopit i z jiného konce: Proč se vzpírat naší kulturou a tradicí
pěstovanému rytířství vůči ženám, láskyplným napínavým hrám, napětí a tajemnosti, dobývání a
naopak lákání, kombinovanému s následnou zdrženlivostí?
Moji učení kolegové by mohli namítat, že se vzdaluji vědecké psychologii. Avšak nejde vědě o
člověku o to co nejpřesněji a nejadekvátněji popsat naší psychiku i za cenu toho, že ji vystihne lépe
metafora, obraz, fantazie či umělecký výtvor?
Nežli se budu věnovat psychologickému vzniku ženské a mužské identity, shrnu obecné faktory,
kterými je možno rozdílný genderový vývoj doložit.
Zaprvé se jedná o genetické rozdíly. Ovšem genová exprese a tím působení genetické informace
závisí i na vlivu prostředí; zde je možné ovlivnění všemi směry. Dlouhodobě je však naše genetická
výbava ovlivněna tisíciletou historií. S tím souvisí i otázka existence archetypálních rozdílů, tak jak
popsal jejich vliv – v našem případě animy a anima –
C. G. Jung. Nechci se odvolávat na hypotézy, takže zde nebudu taktéž diskutovat o domněnkách
evoluční psychologie, že na mužskou identitu mají vliv zkušenosti úspěšné či neúspěšné rivality
ohledně získání žen, a že naopak ženu formují zkušenosti ohledně schopnosti vázat na sebe a na
rodinu vybraného muže.
Dále jde o rozdílnosti ve stavbě a funkci mozku. Tak např. bohatší propojení obou hemisfér u žen
má za následek celostnější, digitální i analogické, citové i rozumové, cirkulární zpracování informací.
Intenzivnější propojení hemisfér, ale i odlišnost biochemických procesů v čelních lalocích (Goldberg,
2001) ovlivňuje i jejich životni styl, což se projevuje v rozhodování: ženy jsou konzervativnější a
méně riskují. Uvědomíme-li si skutečnost, že se změny v životním stylu našich předků podílely na
zvětšování mozku a jeho funkční diferenciaci, pak se musel projevit i vliv dělby práce mezi muži
(lovci) a ženami (starost o rodinu), což se posléze geneticky zakódovalo. (Welsch, 2007).
Odlišný sebeobraz a tím i budoucí sebepojetí vzniká též rozdílným vnímáním vlastního těla, jeho
povrchu a tvaru, jakož i vnitřku, vnitřních impulsů a citových hnutí, hybnosti, mimiky a gestikulace.
Porucha tělesného schématu, např. u anorexie, úzce souvisí s poruchou ženské genderové identity u
postižených dívek.
Hormonální odlišnost se například projevuje větší svalovou silou i agresivitou mužů, nejvíce pak
výskytem sekundárních pohlavních znaků s příslušnými změnami ve formě a funkci těla s odlišnou
citlivostí a reaktibilitou určitých tělesných zón na specifické podněty.
Integrativním konstitutivním faktorem je interakce subjektivně prožívané tělesnosti včetně s tím
spojenými fantaziemi s těly a osobnostmi matky, otce, sourozenců a vrstevníků a z toho pramenící
vznikající sebereprezentace self. Tato psychosomatická rovina vplývá do psychologické úrovně, kde
jde o psychické prožívání podobnosti a rozdílnosti žen a mužů, identifikaci a nápodobu, o další
prožívání vlastní pohlavnosti se zvnitřnělými výslednými zkušenostmi vzájemného emocionálního
reagování na sebe, a to vše je ovlivněno i fantaziemi a stále se měnícími významovostmi.

V následujícím textu se budu zabývat zvláště těmito psychologicky významnými konstantami,
týkajícími se rozdílnosti ženského a mužského prožívání a z toho plynoucího zpracování informací,
meziosobními zkušenostmi a následným formováním osobnostní genderové identity. Budu se
věnovat té nejčastější eventualitě, osobnostnímu vývoji v rodině s přítomnou matkou i otcem.
Co je psychologicky významné a zároveň vyplývá z výše jmenovaných faktů u žen?
Od narození u nich existuje tělesně i psychicky slabší ohraničení vůči okolí. Dcera je totiž stejného
pohlaví jako její první vztahová osoba (matka), a tím je jí i podobnější, nežli je tomu u syna. A matka
se naopak s dcerou více identifikuje. Vzájemné vcítění je jednodušší. Tato vzájemná spřízněnost
ztěžuje separaci a individuaci dítěte – ty jsou totiž spojeny se sebeprosazováním, protestem až
agresí, tudíž i vinou z narušení onoho těsného vztahu s matkou. Na druhé straně vede tato
neohraničenost ke strachu z překročení svých vlastních hranic okolím, tudíž k větší opatrnosti,
posléze k nutnosti své slabé stránky včetně intimity skrývat a k naučení se rozmanitým způsobům,
jak ovlivňovat svým chováním okolí. Tyto spíše skryté strategie jsou vynuceny i menší fyzickou silou
a agresivitou ve srovnání s muži.
Jistá neohraničenost a strach z penetrace, potažmo ze zranění, souvisí i s navenek otevřeným
genitálem. Objevení štěrbiny ve vlastním pohlavním ústrojí okolo prvního roku života vyvolává
fantazie vchodu do vlastního těla, tušení vnitřního prostoru v sobě. Vnitřní prostor v pozdějším
psychologickém významu znamená i možnost vnitřního zpracování zážitků bez okamžitého
protireagování, jakož i přístup k vlastnímu nevědomí. Již zde se vytváří identita, ve které je spojen
zevní svět s vnitřkem, což podporuje introspekci a citové reagování, vcítění do sebe i do druhých.
Tím více je pociťována disharmonie, tím citelnější je přání po (původní) harmonii a vyhnutí se
konfliktům.
Stejnopohlavnost poskytuje příležitost k vzájemnému srovnávání, a tudíž i k tomu, že děvčátko
matce závidí její atraktivitu a ženské tvary, schopnosti a přednosti, a naopak matka musí krotit svoji
žárlivost na krásu a mládí své dcery, což jí neujde. Dcera v důsledku toho skrývá i svoje vznikající
sexuální impulsy, což znovu přispívá k převážně ženské zdrženlivosti. Tyto impulsy se zprvu
projevují jako přání mít děťátko, dívka tuší a později ví o této možnosti, jež je však i nabíledni v
důsledku identifikace s vlastní matkou, jejíž je dcerou. I tento fakt a s tím spojené představy a
fantazie utváří budoucí sebepojetí, jež může mít jednou spíše pozitivní a radostný nádech z
budoucího vlastnění děťátka a nynějšího hraní si s ním ve formě panenek, anebo může převážit
spojení s úzkostnými fantaziemi pohlavního aktu a porodu. Víceméně u obou pohlaví se může
vyskytnout následující hrozivá fantazie: když mocná matka dává život, může ho i vzít.
Typické zážitky vznikají i během interakcí s otcem či sourozenci. „Biologicky podmíněnou
přirozeností děvčátek je touha přijímat, pojmout něco do sebe; dívka tuší nebo ví, že její pohlavní
orgány jsou pro otcův penis příliš malé, a proto reaguje na svá vlastní genitální přání přímou úzkostí;
bojí se toho, že kdyby se její přání vyplnila, zničilo by to ji samotnou nebo její genitálie“ (Horney,
2004, str. 139). Dívka však kromě této vydanosti objeví i svou schopnost vládnout pohlavním
vzrušením mužů, což má opět jak úzkostnou, tak i narcisticky a sexuálně uspokojivou stránku.
Výsledný povahový rys, který se může projevovat ve formě svůdného chování a péče o vlastní krásu,
může být i kompenzací zjištění, že děvčeti ve srovnání s chlapci něco chybí (penis), jakož i
sníženého sebevědomí v důsledku výše zmíněné obtížné cesty k separaci od matky, k nezávislosti a
seberealizaci. Zde je nesmírně důležitá reakce otce i matky, jež významně přispívá k vytváření
genderové role, což se znovu opakuje v pubertě v době zvýšené hormonální činnosti a vytváření
sekundárních pohlavních znaků. Najednou se podstatně změní sebecítění i reakce okolí (ale i matky
a otce) na mladou dívku, což může vyvolávat jak intenzivní znejistění, tak i hrdost na přeměnu v
dospívající ženu. Variabilita dalšího vývoje je otevřená: tak např. Ronald Briton (2006) pozoroval v
této době problematický vývoj vztahu k matce, vedoucí k idealizaci otce, což může vést jak k
identifikaci s ním, tak i ke komplementární roli jeho partnerky, která se o něj stará, či mu dokonce
slouží. Zde je významná pozitivní či negativní zkušenost a reakce okolí na první menstruaci: „Skrze

menstruaci se organizuje zralejší ženský sebecit dívky, ona je jádrem nového tělesného obrazu –
sebeobrazu, který do sebe integruje akceptanci vlastního těla jako ženského, sexuálně aktivního a
potenciálně rodícího“ (Tyson & Tyson, 2001). Na druhé straně může být prožívána menstruace
traumaticky, resp. úzkostně – vždyť na rozdíl od vyměšovacích funkcí nepodléhá sfinkterové
kontrole, dívka je jí pasivně vydána.
V zamilování, kdy se rýsuje stále reálnější možnost sexuálního styku, se aktivují jak vzrušující, tak
i úzkostné fantazie penetrace a bolesti.
Domnívám se, že tyto ambivalence, životní křižovatky, nejistoty ve vztahu k mužům a jejich
kompenzace, touha po harmonii i protest, emocionalita a její zakrývání, vydanost i vědomí moci,
mnohotvárnost a tím i jistá nevypočitatelnost jsou součástmi ženského genderu. V partnerství se pak
dotváří a konsoliduje genderová role, ke které přispívá znovuobjevení přání mít dítě a fantazie
porodu a kojení. Mateřství pak často vede k identifikaci a smíření s vlastní matkou.
Celý tento vývoj je spoluurčován i jazykem, do kterého se ženskost a mužskost promítá.
„Jak se pozná ženský jazykový modus v jazyce rodiny? Hranice mezi zamlčovaným a vyslovovaným
není zcela zřetelná. Ženská součást člověka disponuje dorozumíváním s druhými, a především s dětmi, na
preverbální úrovni. Projev nese známky prožívání a jeho zdroje... Ženský jazykový modus souzní s rytmy
biologickými... a ztělesňuje ho ženská náruč, kolébání a krmení... Žena spíše vyčkává, nerada vyslovuje
nezralé myšlenky ... proto, že ještě necítí jejich váhu a platnost pro vnější svět. Formuluje je až tehdy, když
cítí, že je čas. To se pak může vyjadřovat s velkou určitostí, naléhavostí, často s výrazným emočním
doprovodem.“ (Chvála a Trapková, 2004, str. 69–70).
A nyní ke genderové identitě muže.
Jak jsem již v předchozích kapitolách několikrát uvedl, mají muži ztíženou cestu k vlastní
genderové identitě původní identifikací s matkou. Zde záleží na pozdější možnosti chlapce
identifikovat se s otcem; dezidentifikace s matkou skrze vytěsnění není nikdy definitivní, a proto stále
hrozí „nakažení“ ženským prvkem. Muž bude muset stále dokazovat svoji mužskost, k čemuž mu
pomáhá objevení vlastního penisu, zvláště pak ve srovnání s jeho chyběním u dívek. Na druhé
straně vyvolává tento tělesný „přívěsek“ úzkost z možnosti jeho ztráty (kastrace). Ta je zesílena i
zkušeností neovládání jeho velikosti – jako by jím vládl někdo jiný – a tím větší je radost i hrdost na
čurání vstoje. Podobně se to má i s mužskou fantazsií pronikání, „začínající od různých vjemů z
pohlavních orgánů na bázi organické potřeby, instinktivního vnímání a vrozené touhy“ (Horney, 2004,
str. 137) – kdy jde opět i o strach jak z neznámé vagíny, a též o pocit vlastní chlapecké pohlavní
nedostačivosti. „Chlapci cítí nebo instinktivně odhadují, že jejich penis je pro matčiny genitálie příliš
malý, a reagují hrůzou z vlastní nedostatečnosti, bojí se odmítnutí a posměchu. Jejich úzkost se tedy
nachází úplně jinde než u dívek; původní strach z žen není vůbec kastrační úzkostí, ale reakcí na
ohrožení jejich sebeúcty ... Výsledkem je, že se chlapcovo falické nutkání pronikat spojuje s jeho
zlostí způsobenou frustrací a toto nutkání pak dostává sadistický nádech“ (Horney, 2004, str. 139).
Následuje opětná kompenzace přesunutím libida na falus (falický narcismus), přeceňováním
vlastnění penisu a zdůrazňováním vlastního mužství. Chlapec se chrání i tím, že skutečnou,
ohrožující ženu přemění ve svém prožívání buď v méněcenný, slabý či závislý objekt, či ve fungující
spoluživitelku rodiny, diskuzí partnerku, matku svých dětí, anebo ve vílu či princeznu, taktéž
zbavenou nebezpečného (živočišného) ženství. Přitom se nejedná jen o strach a zášť, nýbrž i o
obdiv a závist, že žena může jenom „být“, kdežto on musí ne ustále dokazovat svojí mužnost, „dělat“,
o něco usilovat.
K mužskému sebevědomí podstatně přispívá konstruktivní rivalizování s otcem, měření sil,
vystřídané společnou „mužskou“ činností, zážitky hojení drobných šrámů i slavení dětských vítězství.
Chlapec si přeje zároveň citlivého i mužného otce (a dívka taktéž).
Vzpomínám na jednoho svého pacienta s masochistickou problematikou, který prožíval nutnost
prosazení se v životě i ve vztazích, zvláště k ženám, jako namáhavý úděl a nejraději se zavíral ve
svém bytě a tam se oddával sadisticko-masochistickým fantaziím. Jeho otec, bývalý spolupracovník

tajné policie NDR, se s ním ani v dětství, ani v pubertě nepopral (v přeneseném slova smyslu), takže
nezažil opravdovou chuť bojovat, radost z prosazení se, vítězství apod. Analýza ukázala, že od
dětství trpěl neurčitým pocitem, že v jeho životě něco chybí – byl to otec – jehož místo, resp. funkci
obsadily ony sadomasochistické fantazie.
Všechny dosavadní vývojové fáze se znovu aktivují v pubertě a adolescenci a v reálné podobě
během zamilování a při intimním styku: jde např. o svěření vlastního penisu, tj. i mužskosti, do rukou
ženy, včetně zážitku, že po intimním styku je mužův úd ochablý, což dává vzniknout fantaziím mocné
ženy, jež má vládu nad jeho mužností. Způsob vyřešení těchto typických problémů – a nikoli určitý
výsledek ve formě vlastností – lze považovat za podstatu mužské genderové identity. Jde o mužské
sebevědomí, strach z jeho zpochybnění, včetně způsobů úspěšné či spíše křečovité kompenzace, v
příznivějším případě o uznání svých slabých i silných stránek. Jedná se tudíž spíše o zpracování
těchto životních témat, vyplývajících z interakčních zkušeností ze styku s matkou (ženami) a otcem
(muži, včetně vrstevníků), což vede k osvojení určité mužské genderové role. I ta se neustále
přetváří během života, např. s příchodem otcovství, kdy bývá pro muže těžší nežli pro ženu ustoupit
ve prospěch příští generace. Zároveň se v manželství upevňuje (nebo naopak oslabuje) mužova
genderová identita v důsledku nutnosti uhájit roli manžela i otce; je nemožné se jednoduše
příslušným konfrontacím vyhnout.
K tomu opět cituji i zmínku o vlivu jazyka z knihy Chvály a Trapkové (2004, str.68–69): „Mužský
modus jazyka kultivovala zkušenost s překonáváním překážek, se zápasem, a je předností mužství,
že není příliš vcítivé. Bralo by mu to odvahu a sílu k boji v zevním světě ... vede děti rozhodně k cíli,
k otužování a zvyšování odolnosti... Oproti akceptujícímu (směrem dovnitř) ženskému modu je
mužský modus vyžadující (směrem ven).“
Tato kapitola je reakcí na ohlasy knihy i na diskusi o genderu, jež se dostává v posledních letech do
popředí zájmu.
Autor, 2007

Závěr

Nyní se pokusím odpovědět na některé oprávněné námitky, jež se vyskytly v častých diskusích na
toto téma, a zároveň poskytnu stručné shrnutí.
Jak to vypadá v rodinách, kde vychovává jenom otec nebo matka? Již jsme se jednou zmínili, že
se v takových rodinách vyskytují zpravidla i jiné mužské a ženské osoby, se kterými bývají možné jak
intenzivní identifikace, tak i živé interakce. V extrémním případě můžeme odvozovat výsledné
vlastnosti podobným způsobem, jak jsme to dělali doposud, pouze s částečně opačnými znaménky,
takže se pak vyvinou u dívek i u chlapců jistou měrou i pohlavně opačné vlastnosti.
Tak tomu je např. i u dívek vlivem tzv. negativního mateřského komplexu, kdy ono symbiotické
zázemí a spojení mezi matkou a dcerou chybí, což může vést k následným pocitům vypuzenosti,
vydanosti, strachu z žití, svět se jeví chladný, vznikají i pocity viny za pouhou vlastní existenci. Avšak
i později se může prosadit ona původní tendence po sounáležitosti, pakliže je s tím spojená úzkost z
nejistého (aktivací jejich receptivity např. při prvém intenzivním zamilování) překonána.
U tzv. pozitivního otcovského komplexu v důsledku těsného vztahu k otci (event. při absenci
mateřského identifikačního vzoru) bývá vztah k mužům, zvláště k těm, kteří imponují,
charakterizován jak obdivem, tak i jistou samozřejmostí. Muži se zdají oproti ženám zajímavější,
přímější a méně konfliktní, někdy dochází k častému přejímání jejich cílů a norem chování, což může
vyústit v obvyklý konkurenční boj.
Obdobně se i chlapec může více identifikovat s matkou, což však nemůže vést na základě jeho
pohlavní jinakosti (a i odlišnému vztahu matky k němu) k vytvoření stejných vlastností jako u dívek.
Jen zřídka dochází ke vzniku homosexuality, která se však může vyvinout coby důsledek negativního
otcovského komplexu v následující vývojové fázi.
V dosavadním textu jsme se již několikrát dotkli dalších námitek týkajících se determinovanosti
tělesným a pudově-pohlavním založením na jedné straně a kulturními vlivy na straně druhé.
Hovořili jsme o podivuhodné spjatosti biologicky evolučních a psychologických faktorů, jež často
působí stejným směrem a determinují výsledné mezilidské vztahovosti, jež se odráží i v sociálněkulturním uspořádání společnosti, což zpětně opět působí na vývoj k mužství a ženství. Evoluční
psychologie poukazuje na to, že odlišnost mezi ženami a muži je spolupodmíněna rozdílností
působení rodičovského pudu – u mužů jde spíše o to, mít co nejhojnější potomstvo, u žen jde o to,
dát dětem domov a vychovávat je: muž se stará o obranu, boj a obživu, žena o emočně-vztahové
přežití. Důležitou roli hrají i historicko-kulturní faktory v průběhu dějin (vzrůstající vliv a význam
mužského principu následkem kulturace, civilizace a industrializace).
V průběhu vývoje k člověku (či stvoření) se u obou rodičů prosadily „genetické výhody“ – u matky
(žen) se jedná více o socializaci a komunikaci, u otce (mužů) o racionální schopnost poznání
zákonitostí přírody s lepší možností se jim vhodně přizpůsobit a z nich těžit.
To vše je však u lidí převedeno do uvědomělého chování a zajištěno motivačně-emočním
vybavením. Člověk nejedná určitým způsobem proto, poněvadž mu to signalizují jeho geny, nýbrž
proto, že mu to přináší uspokojení a zároveň je k tomu veden, resp. se jedná o výslednici jeho
dosavadních interpersonálních zkušeností.
Natalie Angierová vznáší egalitářskou námitku, že se muži a ženy ve svých potřebách a přáních
příliš neliší, a jak dokazují nesčetné průzkumy, přejí si v partnerství to samé: lásku, spolehlivost,
emoční stálost a přívětivou osobnost partnera. Z našich vývodů vyplynulo, že tuto čtveřici chápou
obě pohlaví rozdílně. Muži si za těmito označeními přejí oddanou a mile poslušnou manželku, která
bude tolerovat jejich svobodné chování a nebude ohrožovat jejich mužskost. Ženy si pod stejnými
pojmy představují, že se bude muž s láskou věnovat rodině a potlačí své expanzivní sklony.

Pakliže se N. Angierová vysmívá psychologicky rozdílným symbolům mužství a zvláště ženství,
jež je srovnáváno s různými mystérii, studněmi, číšemi či měsícem, pak je nutno se ptát, odkud se
tyto pojmy berou a zda tato třeba i básnická označení nevystihují ženskou a mužskou psychiku lépe
nežli statistické („vědecké“) výčty mužských a ženských vlastností.
Snažil jsem se o sladění často jednostranných psychologických pojednání o ženství a mužství, o
verifikaci výsledné koncepce s každodenním životem, pohádkami a mýty i psychoterapeutickou
praxí. Na závěr stručně shrnu, v čem se zde předložené pojetí liší od dosavadních koncepcí
ženskosti a mužskosti, resp. v čem spočívá můj vlastní příspěvek.
1. Kladu důraz na oba druhy vztahovosti v časném vývoji, což je u dívek více identifikace s matkou,
u chlapců neotřesitelný vztah matky k nim a naopak, což poskytuje oběma pohlavím základní důvěru
a sílu k přežití – a zároveň se stává i počátkem jejich rozdílnosti. Není třeba se přít o to, kdo má k
matce blíže (viz rozpor mezi Nancy Chodorowovou a a Freudovou koncepcí) a jednostranně tím
kontaminovat teoretické představy o ženskosti a mužskosti, jak na to poukazuje Rohde-Dachserová.
Obě vztahovosti jsou důležitým předpokladem k orientaci ve světě, jejich rozdílnost jim neubírá na
intenzitě. Z toho důvodu se matka často omlouvá a strach i vina z „kastrace“ (traumatizace, sexuální
zneužití) se přenáší na otce.
2. Zatímco se dívka těší „výhodě“ ve snadnosti stejnopohlavní identifikace s matkou, má tím větší
problémy se separací a individuací, jejímž vzorem je otec. Vztah je pro ni problematičtější a
důležitější. „Nevýhoda“ chlapce, jež spočívá v nutnosti se přeorientovat z identifikačního vzoru matky
na otce, je vyvážena jeho snadnější individuací, ale i trvalostí a bezproblematičností vztahu k matce.
3. Kriticky pohlížím na původní psychoanalytickou tezi, že chlapci a později muži mohou trpět tzv.
kastrační úzkostí, kdežto ženy jsou již vykastrované a trpí pouze závistí, že se jim nedostává penisu.
Tato pohlavně koncipovaná představa úzkosti je příliš úzká a jednostranná, spíše se jedná jak o
„časnou“ (frustrující matka), tak i oidipální (frustrující otec, resp. oba rodiče) úzkost z ohrožení či
ztráty vlastní mužskosti či ženskosti, jež je u mužů pouze náhlejší a tělesně zřetelnější, a proto má i
jiné následky, kdežto u žen pozvolnější, s možností se tomuto úskalí ve vývoji přizpůsobit. Obdobně
si obě pohlaví vzájemně závidí tělesné, psychologické i sociální výhody druhého a musí se vyrovnat
s vlastní jednostrannou identitou.
4. Snažil jsem se poukázat na fakt, že význam oidipálního stadia tkví nejen v pohlavní diferenciaci,
nýbrž i v tom, že se jedná o přechod z dyadické do triangulární situace, o vývoj celostních vztahů, o
počátek sebeuvědomování a řeči, což se vše podílí na budování ženské a mužské identity.
Identifikace dívek s matkou a chlapců s otcem nemá jen obranný charakter proti uvědomování si
incestních přání, nýbrž obsahuje i důležitý vývojový aspekt. Zvláště u chlapců se stává skokem, který
je staví do nové, mužské pozice, něžný vztah k matce se mění v eroticko-nebezpečný, s nímž se
chlapec postupně vyrovnává. Dívky stojí v průběhu tohoto prvého náporu dětské sexuality opět před
svým dalším problémem, přitahuje je to k otci a zároveň nechtějí ztratit úzký vztah k matce.
Vztahovost je pro ně i z tohoto důvodu charakterističtější a důležitější. Muži se jedná více o
obhajování své maskulinní pozice, což zahrnuje též svobodu a nezávislost – což bývá často v jistém
rozporu s přáním ženy po intenzivním a jis tém vztahu.
5. Pro partnerský vztah platí: „Nová láska je nová i stará zároveň“ (Loewald), což znamená spojení
lásky k matce i k otci (u žen), jakož i integraci lásky k mateřské i eroticky zakázané matce (u mužů) v
novém partnerském vztahu. Právě toto napětí, obsahující zakázanost, utajenost – tajemnost, ale i
konfliktovost (obhajování vlastních pozic, jistou dávku svobodné zdravé agresivity), ona oscilace
mezi vzájemným respektem a náhlým splynutím je podmínkou živé lásky. K tomu přistupuje a patří –
právě v této knize popsaná – rozdílnost mezi ženami a muži, jež by měla motivovat ke vzájemnému
poznávání a komunikaci. Jedná se i o motivaci k řešení bazálního lidského konfliktu mezi touhou po
splynutí a potřebou individuace, osamostatnění a svobody.

Ad Fenomén ženství a mužství
Dočteno...

…koncentrát fundovaných teoretických výkladů (svědčících o mimořádné vzdělanosti v oboru) i
praktických odborných zkušeností, reflektor, který čerpá svou energii z nejosvícenějších hlav,
zmapování terénu s pomocí nejnovějších poznatků, a přece… na úplném konci zůstáváme v úžasu
stát před velikým tajemstvím – fenoménem ženství a mužství. Jde o skutečnost, kterou všichni v
nějaké podobě prožíváme, která nás formuje, zraňuje i obohacuje. Skutečnost, které chceme
porozumět – ale vězíme v ní až po krk, a tak se nám sotva daří nazírat ji s nadhledem.
Bezpochyby inspirující četba vyvolává v člověku další a další otázky. V době zuřící kolem nás se
rozpadají tradiční struktury a hranice, budované na zkušenostech a idejích prověřených staletími.
Padá jedno tabu po druhém, a principy ženství a mužství jako by volaly po nové definici. Zatímco v
mnoha zemích světa nebyly ještě položeny základní kameny ženské emancipace, jinde už vyvstává
naléhavá otázka hledání nové mužské identity. Patriarchální systém zoufale bojující o přežití ztrácí v
agónii muže-bojovníky, muže-dobyvatele či lépe podmanitele světa, muže-ochránce – ty pravé
původní muže. Neumíme si vysvětlit, proč i Matka Příroda si přisazuje a postupně zbavuje muže,
zejména ty civilizované, jejich specifické síly. Důkazem je šířící se mužská impotence a neplodnost.
Navíc poťouchlá Příroda muže i ženy odvrací od jejich protějšků a uvádí je do zmatku pohlavní
identity – otázka homosexuality. Patriarchát stravuje sám sebe, a tak snadno podléhá útokům
zvenčí. Odhalit příčinu by vydalo na samostatnou studii.
Ale nemylme se – také na ženy čeká redefinice ženství, neboť feminismus se jeví jako slepá ulička,
vlastně odvozená právě ze zkušeností s patriarchátem. I ženy se budou muset znovu hledat v
současném světě, protože v něm musí nejprve najít sám sebe člověk jako takový, ztracený v moři
počítačů a neosobních strojů.
Aktuální zpráva o prvních úspěších implantace dělohy nižším savcům by měla v budoucnosti
umožnit zázrak mateřství ženě zbavené dělohy. A co implantovat dělohu do mužského těla?! Nad
tím už zůstává rozum stát. Člověk se opakovaně a nepoučeně pokouší převzít stvořitelskou roli –
genové inženýrství je toho dokladem. Jenže… Jak potom najde každý z nás v eventuálním novém
uspořádání světa své místo? Jak bude schopen zaujmout svou specifickou roli a naplnit svůj život na
této zemi smyslem? Co bude patřit k pravému mužství, a co k pravému ženství? Začínáme se
ztrácet v tom příboji otázek. Kde potom brát energii ke každodennímu soužití dvou tolik rozdílných
fenoménů, ženského a mužského? Jak uspokojivě řešit nespočet drobných i zásadních problémů?
Nejedná se přece o paralelní světy, ale o jediný svět rozčleněný do dvou základních principů, které
se k sobě vztahují, prolínají se, doplňují, navzájem se ovlivňují, i když se často mohou jevit jako
protichůdné síly. Nedrží právě přitažlivostí těchto dvou principů svět pohromadě, v určité rovnováze?
Často nabývám dojmu, že dívky a chlapci, ženy a muži nové generace se sobě stále více vzdalují,
sebe navzájem stále více bojí. Jako by si přestávali vědět rady s jinakostí opačného pohlaví,
navzdory pádu nesčetných sexuálních tabu a uvolnění sexuálního života. Znovu a znovu se ukazuje,
že problém nelze řešit pouze v sexuální rovině. V rámci toho autor přesvědčivě zbavuje koncepci
otcovské role klasické psychoanalytické tíže, zdůrazňuje-li otcovství coby symbol separace a
individualizace ve vývoji jedince.
Nejen nevyrovnanost biologického a emocionálního vývoje, která má řadu příčin, ale i zvyšující se
úzkost z druhého pohlaví (vědomě používám místo pojmu „strach“ pojem „úzkost“, protože tato
emoce zahrnuje velké procento nevědomého), z jeho nevypočitatelnosti, nestálosti, nezralosti, často

i neodpovědnosti, které vystupují do popředí s postupným rozkladem tradičních společenských
struktur, vrhá stále více lidí do náruče věkově nepřiměřeného partnera (mladé dívky a starší muži,
mladí chlapci a starší ženy) – jako by u rodičovské figury byla větší šance být pochopen, být přijat,
být milován. Samozřejmě je to jen jeden z důvodů, ale rozhodně ne pominutelný. Běžně uváděné
příčiny, například hmotné a společenské výhody, kult mládí, důsledky vývoje v neúplných rodinách
apod., jsou často problematické a diskutabilní.
Domnívám se, že již zmíněná úzkost se odráží také ve zvyšujícím se procentu partnerských vztahů
nestvrzených společenskou smlouvou (svatbou). Tato „manželství na zkoušku“ sice mají určité
výhody, ale v dlouhodobé perspektivě mohou neblaze poznamenat celý budoucí život jednoho z
partnerů (případně obou). Postihnou však hlavně životy, které se z tohoto svazku buď zrodí, nebo
kterým bude odepřen vstup na tento svět právě proto, že rodiče spolu žijí „nanečisto“. Mladí se
chrání před rizikem rozvodu, před plnou odpovědností za svá rozhodnutí, ale podstupují vlastně
riziko mnohem větší. Nejenže neuzavřou dohodu o majetkovém vypořádání, ale většinou se
neobeznámí ani se zdravotním stavem partnera, s eventuální rodinnou zátěží, a připraví se o veřejný
rituál rozhodnutí jednoho pro druhého před očima komunity (v níž navzdory izolovanosti moderního
života přece jen většina z nás žije). A to nezmiňuji slib před Bohem u věřících a svátost rozhodnutí
sdílet s druhým jeho lidský úděl – nejen lože, stůl, majetek a společenské postavení. Takové
rozhodnutí má nejen nepochybný morální rozměr, ale přináší i relativní emocionální jistotu, která je
nutná pro budoucí dorozumívání, řešení konfliktů nebo dokonce krizí. Je to pevný bod, základna,
kam je možné se vrátit v těžké chvíli a která přispívá k vytvoření prostředí, v němž se mužská i
ženská identita vlastně může dotvořit. „Teprve můj muž ze mne udělal plnohodnotnou ženu,“ lze
občas zaslechnout. Bohužel možný je i opak – z muže se stane neimponující muž a ze ženy
„mužatka“. Žena-matka z rozpadlého volného svazku i její dítě pak zůstávají nechránění a zranitelní.
Nechci nosit dříví do lesa. Autor zpracoval téma z vývojově důležitých aspektů jedince
vyčerpávajícím způsobem a s laskavým, chápajícím, neodsuzujícím přístupem. Člověk si skoro s
důvěrou řekne – ale jistě, takhle to je, teď to vím a můžu podle toho začít žít, znovu a lépe! Otevřený
morální apel jako by byl zbytečný.
Ale co když samo poznání nestačí? Co když není samozřejmým nositelem morálky? Co když je
nezbytné sladit ho s duchovní a morální složkou osobnosti? Navíc: zmapovat lze jen status quo, ale
lidské společenství je v neustálém pohybu.
V počátcích civilizace se mužské a ženské principy krystalizovaly na podkladě biologických
předpokladů a prvotních rituálů v oddělených komunitách mužů a žen. Mužská a ženská role se v
těchto komunitách postupně modelovaly z hlediska sociálního, psychologického a spirituálního.
Komunity poskytovaly své zkušenosti a ochranu novým generacím. Jejich příslušníci se pokoušeli
zachytit tradované mýty v obrazech a sladit svůj život s přírodou a vesmírným řádem v zájmu
pokračovaní největšího mystéria naší planety – vzniku nového života, jeho velkorysého
rozmnožování a rozvíjení. Různá náboženství postupně formovala tyto prvotní prožitky do
konkrétnějších podob a dávala životu smysl, který přesahoval individuální lidskou existenci.
Křesťanství jako by předjímalo komplikovanost soužití mužského a ženského principu. V
eschatologickém výhledu dokonce ujišťuje, že na věčnosti nebudou ani muži, ani ženy. „Po vzkříšení
se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé“ (Evang. Sv. Matouše, 22, 30).
Zoufalá snaha zakrýt a potlačit – jak říká Jung – stíny své individuální existence, nevyznat svůj hřích
– jak říká křesťanství –, vede k nasazování nejrůznějších typů obran, celých obranných systémů,
často neprolomitelných ani prohlubujícím se poznáním. Přes tuto bariéru je zhola nemožné
proniknout ke žhavému, nahému a pravdivému jádru druhého člověka. A přece participace na jeho
zcela nezastupitelném údělu na této zemi a respekt k jeho zápasu o naplnění svébytného poslání je
základem přijetí a chcete-li lásky mezi mužem a ženou.

Vybavuje se mi lidové úsloví „Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.“ Chápu tedy psychoterapii,
pokud se aplikuje v předmanželském a manželském poradenství a je zaměřena na problematiku
mužů a žen, jako přípravný proces, jako pročištění všemožných vnitřních průduchů. Těmi může projít
k jádru hledající bytosti zázračná síla proměnění, duchovní rozměr, světlo odpouštějícího, a proto
osvobozujícího poznání a bezpodmínečného přijetí druhého. Cílem je zakusit krásu současné
rozličnosti spolu s příslibem vzácné jednoty, po níž všichni tolik prahneme.
Darja Kocábová,
klinická psycholožka a psychoterapeutka
Praha, červenec 2003

Doslov

Od prvního vydání této knihy uplynul právě jeden rok. Byl jsem mile překvapen pozitivním ohlasem
odborné i laické veřejnosti, a potvrdila se i má teze, že jde o kontroverzní a stále aktuální téma.
Nejčastější námitkou bylo tvrzení, že v popředí úvah o člověku by měla být jeho individuální
osobnost a její formování dosavadními životními podmínkami, a že je tudíž zbytečné zdůrazňovat
ženskost či mužskost – ba že lze pochybovat o tom, zda ony ženské a mužské vlastnosti nejsou
podmíněny jen dosavadními historicko-společenskými vlivy. Tím jsem se však zabýval již v úvodu
předkládané knihy, v kapitole o diskusi o ženství a mužství, stejně jako na stránkách
psychoterapeutického čtvrtletníku „Konfrontace“ č. 1/2004.
V této souvislosti mě zaujala neobyčejně odborně fundovaná kniha Pavla Barši „Panství člověka a
touha ženy“ (2002) s podtitulem „Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem“, ve které
autor shrnuje názory nejvýznačnějších badatelů v této oblasti. Zajímavé pro mě bylo, že dochází ke
stejným závěrům, aplikuje dokonce ženský a mužský princip ještě v širší míře na společenské
poměry, ačkoliv kauzálně zdůrazňuje vývojově-psychologický fakt, který já považuji za druhotný.
Patriarchální mužské panství je podle Barši reakcí na závist mateřské plodnosti, kterou chce muž
podřídit sobě ve formě moci nad ženou, člověka nad přírodou, duše nad tělem; „vítězí tudíž
odvozené nad původním“. Tato „vzpoura proti matce a přírodě, jež je vytěsněna prostřednictvím
manického znehodnocení“, je dle mého názoru podmíněna hlubším a silnějším motivem, totiž
existencionální úzkostí muže z mocné ženy – rodičky a matky, z nemožnosti vymanit se z původní
(ženské) identifikace s ní. Právě tato nejistota a úzkost – jak to lze pozorovat v psychoanalytických
terapiích – vede k potlačení onoho původně ženského. Toto „ženské“ se však právě proto neustále
hlásí o slovo a různým způsobem se nepřímo projevuje, jak spíše pozitivně (vždyť většina básníků a
hudebních skladatelů jsou muži), tak i spíše negativně závistí a tendencí to ženské ovládnout,
vlastnit. Barša to označuje jako afirmativní a negativní touhu. Ta afirmativní, typicky ženská, by se
měla podle zmíněného autora obohacovat dialogem s mužským principem a vice versa. Panství
muže nad ženou by se nemělo převrátit v panství ženy nad mužem. Zde Barša dochází k podobným
filosofickým, politickým i kulturním závěrům: „Člověk není schopen žít bez opěrných bodů dne a noci,
dobra a zla, nadřazeného a podřazeného, hodnotného a nehodnotného, subjektu a objektu, lásky a
nenávisti. Není-li schopen žít bez hierarchických dichotomií, pak také není schopen žít bez panství,
neboť hierarchické protiklady nejsou ničím jiným než šiframi panství. Politicky neznamená toto
zjištění nic jiného, než že po předmoderní křesťanské utopii ráje na nebi musíme definitivně oplakat i
moderní revoluční sen o ráji na zemi. Nelze si představit život bez poznání, práce a boje – tj. také
bez objektivizace světa a nenávisti druhých (mužský princip, pozn. autora). Úplné potlačení
objektových žádostí ve jménu identifikační lásky (ženský princip, pozn. autora) k imanentnímu Bohu,
tj. k přírodě, by nezpůsobilo příchod pozemského ráje, ale konec lidského života a společnosti. ...
Politika a ekonomika jsou z principu spjaty s prací, bojem a poznáním – tedy také se subjektobjektovým rozštěpem a panstvím. Hra, intersubjektivita, dialog, obdarování se mohou nejvíce
rozvíjet v kultuře. Pokud i nejliberálnější instituce s sebou nesou panství svého druhu, pak realisticky
vzato je panství zřejmě nezbytnou podmínkou existence lidské civilizace. Bude však o to lidštější, oč
více bude korigováno a zpružňováno dávající láskou, jejíž atributy nacházíme v potlačované
ženskosti.“
Řekl bych, že ona závist je oboustranným a obecným ontologickým problémem. Jde nejenom o
závidění toho, co člověk sám nemá a co si představuje, že má ten druhý (pak je samozřejmě obtížné
něco druhému přát – zde právě tu jeho jinakost –, či se s tím alespoň smířit.)
Závistivá touha po vlastnění je na bazální rovině nesena tou hou po splynutí, po absolutnosti mít

všechno a být vším, tudíž i touhou po absolutním porozumění, které bývá spojováno se stejností.
Hlubším kořenem závisti je i zde úzkost a nejistota z toho, že ten druhý je jiný, nepochopitelný,
neznámý; otvírá se „propast mezi mým a jeho řádem (tj. vnitřním světem, významovostmi), jež není
překlenutelná symetrickým dialogem na stejné úrovni, ve stejné výši očí, vzájemným porozuměním a
už vůbec ne empatií. Ta propast je nepřeklenutelná, vzájemný odstup nekonečný.“ (K. Dorner, 2003)
To znamená, že moje vcítění je vždy jen má subjektivní a tím i odlišná představa od stavu, ve kterém
se nachází ten druhý, nehledě na to, že pro muže je například sotva možné představit si tělesně
ženské prožívání sama sebe. Lze tudíž nabídnout pouze snahu po pochopení. U protějšku pak jde o
bolestné „propuštění“ nám blízkých ze sítě vlastních očekávání a představ. Jejich „smrtí“ se nám
může zjevit realita
taková, jaká je (zde se Barša odvolává rovněž na J. Benjaminovou a D.
Winnicotta). Tady se nabízí nejen spojitost s východními filosofiemi (zen-buddhismus, jóga), nýbrž i s
fenomenologií E. Husserla, M. Heideggera a J. Patočky. Teprve poté k nám totiž mohou „věci
hovořit“, ukazovat se ve své pravé jsoucnosti, teprve pak může dojít k setkání naší nezaujaté a
otevřené bytostnosti s okolím, s lidmi, s jejich otvíráním se k nám. Tento prožitek pravdy a autenticity
může být jak okamžikem úzkostné nejistoty, tak zdrojem vzájemného poznání a obohacování. Tím
důležitější je v dlouhodobém partnerském vztahu.
MUDr. PhDr. Jan Poněšický, v létě roku 2004
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cvičení pevné vůle 81
Č
časopisy 138, 139
černoši 26
čtyři jména jako symboly

na cestě k individuaci 44

D
Dalila 36
dary, dárky 123, 133
dbaní společenských norem 101
dcera (-y) 15, 25, 27, 37, 42, 43, 44, 55, 56, 97, 98, 115, 135, 144, 149
deficity ve vývoji 110
dekompenzace 48, 129, 140
delegace 27, 78, 96, 118, 124, 139, 141, 143, 144, 145
demonstrace síly a převahy mužem 121
deprese 32, 49, 60, 95, 129-131
poporodní 42
destabilizace osobnosti 80
destrukce, destruktivita 94, 107
determinovanost pohlavním založením 150
děti 28, 32, 117, 126, 127, 129, 138
v nové roli manželů 120
dětství 44, 56, 78, 79, 94, 103
časné, rané 15,19, 33, 83
dialog 40
diferenciace 78, 144
vývoje pohlavní 15, 17, 18, 20, 71, 116, 152
diferencování se syna od matky 73
mýtická 34

díla umělecká 65
dilema dospívání 78
dimenze erotická 120
disharmonie 40
diskontinuita ve vztahu 49
dispozice 12
citová vrozená 16
distance, distancování, distancovanost 23, 36, 40, 61, 64, 67, 91, 99, 101
mužů od ženského 65, 118, 119
od silných sexuálních a agresivních hnutí 83
dítě 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 42, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 62, 62, 68, 72, 121
dívka (-y) 117, 131, 132, 133
anorektické 46
doba
postindustriální 146
postmoderní 126, 147
prepupertální 28
předřečová 17
dobytí, dobývání 31, 39, 79, 86, 110, 119, 121
dokazování
mužnosti, mužství 63, 121
vlastní výkonnosti 124
domácnost 140, 147
domov 61, 101, 106, 107, 126
mateřský 70
dorozumění, dorozumívání 21, 77
předřečové 16
dosažení
klidu 24
moudrosti, sebevědomí a úctyhodného postavení (Sofia) 98
stavu nicoty 88
dospělost 78, 94
dospělý (-í) 62, 28, 63, 80
dospívání rychlé 117
droga (-y) 65, 83, 135, 136
jako matka 136
duch, duše lidská 31, 55, 119
důkaz
lásky 115
vlastní existence 83
důležitost udržení vztahu pro ženu 116
důraz
na fyzický vzhled 83
na stabilitu ve vztazích 49
na zduchovnění 133
důstojnost 84
důvěra 12, 21, 33, 49, 87, 119, 151
důvěrnice 117
důvěrnost (-i) 105, 130
Ď
ďábel 88
E
egocentrismus 101
antropomorfní 34

egoismus 68, 80, 100, 107
emancipace ženy 93, 147
emoce 51, 54, 72, 85, 91, 100, 116, 133, 134
emocionalita, emocionálnost 18, 29, 32, 33, 40, 70, 76, 91, 93, 95, 101,118, 136, 139, 143, 144
empatie 39, 54, 60, 104, 136
energie životní 68
erekce 58
Eros, erotičnost, erotika 11, 79, 96, 99, 105, 126
estrogen 15
etapy vývojové 19
etika 96, 97
euforie 81
evergreen český známý 122
exhibicionismus mužský 96
experimentování 57,58
extáze náboženská 66
externalizace 27
extrém (-y) 125,129, 137, 147
F
faktor (-y)
biologické 15, 146
evoluční 150
historicko-kulturní 150
kulturní a psychosociální 14
osobnostní 128
psychologické 15, 129, 145, 150
sociální 15
falus 39
fantazie 34, 42, 52, 57, 58, 105, 106, 107, 116, 125
dětská 72
erotická 81, 96, 113
hluboké studně 38
mužská 138
nesmrtelnosti 85
pornograficky laděná 120
znásilnění 57, 113, 123
Faust 86
fáze
oidipální 18, 55, 57, 71,
orální 51, 52
přecitlivělosti 81
separační 40
symbiotická 41
vývojová (-é) 44, 150
znovupřibližovací 68
feminismus 93, 140
radikální 146
feministky 140
feminita 71
„femme fatale“ 59, 113
fenomén (-y)
diktovaný společností 140
regresivní 106
filmy 139
o únosu, svedení a opuštění 113

filozofie čínská 12
fixace na mužskost 91
flexibilita vztahová 115
forma (-y)
emoční 81
externalizovaná 63
chování v rodině 120
fragilita mužské identity 63
frigidita 89, 90
frustrace 11, 34, 37, 42, 55, 59, 60, 61, 64, 77, 90, 93, 108, 116, 123, 124, 130, 141, 142
fungování
dětí „computerové“ 82
manželství 107
osobnosti 10
rodiny 35
funkce
já emoční 53
jáské 23, 116
ženy v rodině 111
G
genderová identita 148, 154, 157
„genetické výhody“ 150
genetika 14
genitál 52, 67, 73
genitalizace těla 58
geny 150
globalizace 147
hospodářská 61
gratifikace
od druhé bytosti 131
narcistická 57
grimasy jako projev agrese 94
H
hádanka, hádanky 86, 87, 93
hádka (-y) 100, 141, 143
konstruktivní 23
hájení vlastních zájmů 67
harmonie 12, 18, 39, 42, 60, 73, 86, 92, 98, 102, 124, 127, 135
Helena řecká jako prototyp 44
hemisféry 87
hippies 67
hlad narcistický 46
hlas svědomí 85
hledání
hlubšího smyslu 86
ztracené matky 121, 122
hledisko
biologické 19-20
vývojové psychologické 14
hněv 94
hnutí
dítěte 72
emancipační ženské 14, 136
erotické 57

nevědomé ambivalentní 42
psychické 40
vytěsněná 58
hodnocení 130
hodnota (-y) 26, 39, 96
homosexualita 117, 150
hormony 64, 71, 78
hospodářství tržní 82
hra 21, 142
hračky 37
hraní rolí 47
terapeutické 23
hranice
generační 42
mezi dcerou a matkou 112
možností 83
partnera 110
hrdinové 88
hrdinství mužské 33, 66, 70
hrdost 96
matky na vývoj chlapce 118
rodičů na dítě 95, 132
ženy na muže 101
hrozba
kastrační od otce 120
moci 141
hrubost 80
hřích muže proti vlastní
mužskosti 112
hudba 83, 88
hvězda (-y) filmová (-é) 62, 111
hýčkání mužů 119, 133
hyperkompenzace 71
hypertenze 119, 133, 134-135
hysterie 95
CH
chápání kritiky jako odmítnutí 87
charakter obranný 80
charakteristika
muže a ženy 31
ženství v populárních popisech 99
charisma 62
choroba těžká 134
chování 10, 32, 35, 85, 97, 108, 125, 131, 145
agresivní 68, 90, 124, 136
autoritativní 124
citově prostoupené 91
depresivní 116
destruktivní 94
dívčí, holčičí 18, 63
emoční 40, 61, 142
eticky správné 98
hysterické 70
chaotické 52
chladné 111
chlapecké 18, 19

mužské 138
necitlivé, nerespektující 90, 92
nevhodné 63
pasivní 22
podle očekávání okolí 63
pozitivní, prosociální 14, 111
přísné 90
pubertální 57-58
rizikové 33
rodičů 133
sadistické 90
sebeobětující 90
sebevědomé 58, 132
sexuální nevybíravé 14
„staromódní“ 23, 46
svobodné 150-151
tolerantní 61
urážlivé 90
vědomé, uvědomělé 18, 150
vyhýbavé 47
vztahové 144
závislostní 58
ženské 139
chudost emoční 33
chuť k ovládání 145
I
idea komunistická 86
ideál (-y) 10, 26, 80, 106, 139
idealizace terapeutky 137
ideje 138
identifikace 15, 25, 48, 49, 80
chlapců s otcem 67, 70, 72, 75, 116 152
intenzivní 149
mužská 40, 62
negativní 27
preverbální 58
s agresorem 38
s matkou 23, 28, 54, 138
u dívek 37, 40, 42, 73, 151, 152
u chlapců 64, 67
s množstvím 110
s oběma rodiči 78
s otcem 100
s protikladem 78
s první pečující osobou 62
s rodičem stejného pohlaví 116
s úspěchem muže 144
s „velkou matkou“ 45
stejnopohlavní 151
vzájemná 99
ženská 63, 111
identita 48, 73
adolescentní 84
jednostranná 152
mužská 14, 48, 62, 63, 76, 83, 109, 152
odlišná 28

ohrožená 70
opačná 39
pohlavní 19, 20, 37
nepřerušená u ženy 93
společná 107
ženská 14, 39, 45, 73, 83, 152
žensky „čistá“ 43
idol 36
filmový 122
iluze 95, 108, 133
imponování muže 120
impotence muže 74, 89, 90, 119, 120, 121, 123, 134
impulz (-y)
agresivní 40, 58, 86, 90, 92, 110
erotický 60
opačné 131
pudové 53
sadistické muže 121
sexuální 40, 58, 86, 90, 92
incest 105, 120
indiáni mexičtí 129-130
individuace 17, 19, 24, 27, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 52, 54, 67, 71, 72, 77, 80, 93, 103, 104, 112, 119, 131, 144,
145, 151
deficitní 53
individualismus 24, 100
industrializace 150
infarkt srdeční 92, 134, 135
infikování se ženskostí u muže 145
iniciativa 18, 144
instinkty 103
institucionalizace psychoterapie 41
integrace 77
agresivních a sexuálních hnutí u muže 70
„anima“ ženou 126-127
„animy“ u muže 126
biologických předností (Eva) 98
lásky v partnerském vztahu 152
prožívání 52
ženského do osobnosti muže 118
intelekt
analogový ženský 87
celostní 87
digitální mužský 87
intelektualizování 80
inteligence 31, 91, 141
interakce 10, 21, 22, 27, 149
dětí s rodiči 15
mezi pohlavími 35
neverbální s matkou 16
pohlavně jednostranná 19
preverbální 18
rodinná 25
řečová 19
syna s rodiči 71
intimita 33, 42, 52, 79
intriky 89, 94

introjekce rigidních norem 73
intuice 87
izolace 58, 59, 80, 110
J
já 18, 33, 49, 96, 110, 138, 140, 144
jang 12, 85
jasnozřivost emoční u žen 87
jáství 49, 126, 144
jedení 131, 132
jedinečnost 48, 105
jednání lidské 86, 138, 144
jednopohlavnost 18
jednosměrnost 55, 69, 108
jednostrannost 24, 75
jednota somatopsychická 52
ješitnost mužská 89
Ježíš 36
jin 12, 87
jinakost 41, 100, 105, 119, 149
jistota 35, 76, 77, 91, 93, 101, 108, 110, 111, 126, 135
jméno Sofia jako zralost a moudrost 44
jmění 94
jungiáni 76
K
kajícnost 136
kamarádství 117, 136
Kámen mudrců 86
kanalizace sexuality 82
kariéra (-y) 38, 129, 138
karikatura 136
kastrace 56, 73, 113, 142
kavalírství 66
kláštery 90
kněžka 38
kniha
jin a jang 12
o lásce a partnerství 106
o psychologii lásky (od Willyho) 107
kód orientační 18
kodex morální 13, 73
kodifikace bazálních zkušeností verbální 54
kódování patriarchální 19
koketování žen 111, 142, 143
kolaps 66
kolísání žen mezi tradiční a novou rolí 90
kolize ve vztahu 123, 125, 124
kompas citový 87, 103
kompenzace 47, 52, 71, 94, 108, 109
kompetence 22, 62, 63
komplementarita ve vztahu 124, 125
komplex
jáský 28
mateřský negativní 149
otcovský 28

negativní 150
pozitivní 149
komponenta erotická ve vztahu syna k matce 71
kompromis 82, 115
komunikace 91, 125, 150, 152, 104, 128
emoční otevřená s matkou 99
intenzivní 32, 47, 108
muže se ženou 115
preverbální 110
komunita terapeutická 137
koncentrace ženy na vztah s rodinou 115
koncepce
filozofická 65
vývojově psychologická 99
vzniku patriarchátu 90
ženskosti a mužskosti 151
konflikt (-y) 15, 26, 31, 34, 50, 65, 72, 75, 78, 81, 91, 104, 107, 108, 125, 135, 137, 143
dospívání 72, 78, 79, 80
loajalitní 25
mezi udržením vztahu a sebeprosazováním 49
mezi ženou a mužem 104, 115, 141
muže mezi ženou a matkou 115
oidipální 30, 75, 116, 151
s autoritami 74
s matkou 44, 117
sám se sebou 27
tendencí mezi regresí a progresí 78
vzájemných očekávání a přání 123
základní 11, 152
konfliktovost 17, 31, 52, 146
mezi představami muže a ženy 125
v soužití 125
konfrontace 89, 126
konkurence se sebevědomými ženami 66
konstituce biologická 146
konstrukce reality dichotomická 18
kontakt 23, 60, 104
tělesný mezi pacientkami 117
kontinuita s matkou 44
kontrola 53, 62, 63 , 70, 85
a sebekontrola 86
emocí 33, 61
muže nad vztahem 12
porodnosti ženami 90
ženy nad vlastní agresivitou 114
konsolidace osobnosti 81, 82, 83
konzum drogový 136
konzumace 24
druhého 105
partnerského vztahu mužem 92
kooperace 21
rovnoprávná 24
kouzlo erotické ženské (Helena) 98
Král Drozd 98
krása 83, 84, 96
kreativita 53, 115, 126

„kreativní nejistota“ 81
Kristus jako vzor 98
kritika 44, 46, 59, 91, 137
krize 15, 60, 79, 83, 88, 90, 134
kult mladosti, svěžesti a krásy 83
kultura (-y) 11, 15, 18, 27, 47, 68, 70, 81, 134, 140, 144
kvality mužů milenecké 99
L
labilita-stabilita 128
lákání žen 142, 143
láska 9, 11, 35, 36, 46, 49, 65, 72, 75, 79, 84, 94, 97, 100, 101,102, 105, 109, 111, 112, 114, 116, 124, 130,
134, 136, 140, 143, 150, 151
Antonína Dvořáka 111
dceřina 114
ideální 36
dětská 79
k matce 123
chlapce 79
matky 30, 69, 103
jednostranná 92
k chlapci bezpodmínečná 118
nedostačující 93
nezištná 107
něžná 64, 79
obdivná 101
odmítnutá 107
platonická 57, 74, 80
věčná 107
rodičů k sobě navzájem 121
velká 74
ženy přílišná 118
živá 152
léčba
analytická 52
hlubinně psychologická 52
žen psychoterapeutická 44, 130
lékařky 39
lhostejnost 80, 108
loajalita 90
logika 86, 100
logos 85
Lorelei 36
lov 29
lůno mateřské 66
M
magičnost matky 42
málomluvnost muže 101
maminka 37, 42, 113, 134, 142
manažéři 119
manipulace 32, 59, 65, 111, 139
manžel 108, 115, 134
manželé rozvedení 106
manželka (-y) 69, 119, 11239
manželství 25, 65, 69, 102, 107, 123, 126, 127, 128, 136, 141, 145, 146

Marie Magdalena 36
Marlboro
cowboy 66
typy 118
maskulinita 70, 71
masochismus 11, 31, 56, 123
masturbace 106
mateřskost 37
mateřství 30, 36, 129, 130
mateřství (Marie) 98
matka 15, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 68, 75, 92, 98, 100, 108, 112,
113, 120, 121, 125, 126, 133, 134, 135, 149, 150, 151
frustrující 152
jako identifikační vzor 37
jako pravzor lásek syna 69
jako první láska syna 74
preoidipální 74
„svatá“, odsexualizovaná 120
všemocně vnímaná 58
matky 44
feministky 41
matriarchát v rodině 65
média 140
méněcennost mužská 135
menopauza 115
menstruace 57, 81
„mere amante“ 75
měření sil mezi mužem a ženou 118
milenci 122
milenec 88, 105
milenka 75, 121, 122, 136
milování 105
mléko 87
mluva kybernetická 110
moc 38, 58, 61, 62, 70, 101, 107, 109, 112, 140, 141-143, 144
móda 140
modely (-ky) 30, 111, 126
moralismus 146
morálka 9, 26, 29, 45, 96, 138, 144
motiv (-y) 29, 83, 96, 121
motivace 11, 54, 55, 83, 95, 105, 133, 137, 145
moudrost 12, 87, 88
možnost (-i) 22, 86, 143, 144
msta 123
muslimové 56
muž
dobyvatel 100
jako nesamostatné indivi duum 142
lovec 88
nezralý a nesamostatný 124
ochránce žen 100
muži
a alkohol 135-136
intelektuální 123
„pod pantoflem“ 65
„Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“ 9, 108

„Muži vládnou světu a ženy mužům“ 62
mužnost 33, 70, 76, 91, 92, 95, 98, 105, 114, 142, 145
mužskost 15, 30, 47, 64, 69, 73, 74, 76, 77, 85, 91, 99, 127, 135, 141, 143, 152
mužství 18, 28, 37, 41, 59, 61, 88, 89, 98, 100, 110, 117, 118, 135, 138, 140, 146, 150
„my fair lady“ 120
mystérie 151
mystikové 24
myšlení, myšlenky 13, 29
analytické 12, 31
na nevěru 27
zavrženíhodné 26
ženské 86, 87
ženy na změnu muže po svatbě 115
mýtus, mýty 28, 33, 34, 126, 151
Měsíce 12, 87
Slunce 12, 85
společný (dle Jacobové) 106
východní 12
N
nacismus 85
nadání 47
naděje 84, 129, 130
Nadjá 27, 73
nadřazenost rozumu u mužů 86
nadvláda 36, 123, 140, 143
napětí 19, 21, 22, 24, 54, 67, 79, 102, 104, 105, 116, 117, 127, 135, 137, 141, 152
nápodoba 19, 23, 62, 67, 140
narcismus 44, 46, 69, 70, 71, 76, 80, 83, 144
narcista 112
„narcistická rána“ 18
nárok (-y)
matky na syna 69
muže na hýčkání a péči 134
na muže 62
na sebe 18
tržního hospodářství 61
žen 59, 61, 140
narození 42, 108
násilí 60, 61, 105
naslouchání 39, 87
nátlak 95, 127
„natural turn“ 83
navázání, navozování
kontaktu 123
na terapeuta 49
vztahu k cizím osobám 49
navrácení k matce 122
názor (-y) 106, 108
feministické 35
na zamilování 103
na ženský a mužský vývoj 10
nebezpečí 57
odmítnutí 95
podlehnutí incestním přáním 121
selhání u mužů 124

zkratkového jednání 83
necitelnost 61
nedostatečnost v roli manžela 134
nedostatek
emocionální 93
individuace 132
uznání syna od matky 74
vcítění muže 101
nedůvěra 49, 56, 117
nechuť muže
být sám 117
hovořit o vztahu 119
nejistota (-y) 15, 41, 49, 52, 56, 57, 59, 60, 68, 80, 90, 99, 114, 115, 120, 127, 137, 145
nemoc tělesná 134
nemužskost 134
nenapadnutelnost 123, 135
nenasycenost 24
nenávist 94, 117
neochota 33, 135
neopětování násilí Kristovo 98
neporozumění 49
nepoužití moci 143
nepřijetí 23
nepřístupnost muže 101
nerovnost mezi pohlavími 90
nesoběstačnost 141
nespojení sexuality se vztahem 119
nespokojenost 45, 89, 102
neuróza srdeční 133, 134
neúspěch (-y) 134, 141
neuspokojení dětských potřeb 125
nevědomí 18, 26, 34, 37, 58, 64, 87, 121, 125
nevěra 79, 80, 96, 106, 121, 122
nevinnost 111
nezaměstnanost 92
nezávislost 32, 39, 58, 59, 66, 69, 101, 130, 136, 138, 146
nezodpovědnost 61
ničení
lásky 125
přírody 61
nirvána 22
normy chování 73, 80, 124, 125, 149
Nouveaux Couples 106
O
obava (-y) 23, 28, 41,42, 54, 63, 73, 110, 114, 118, 121, 126, 142, 143, 145
obdiv 32, 45, 46, 50, 53, 68, 69, 72, 74, 95, 96, 102, 107, 108, 111, 112, 115, 117, 126, 144, 149
období
„kreativní nejistoty“ u dívek 57
obětování se pro druhé 47, 90, 98
oidipální 11
oběť 31, 56
obhájení mužské role proti otci 73
objektivita 55, 85
oblast
erotická 119, 144

eroticko-vztahová 146
intimní 39, 110
řečová 18
obrana (-y) 118, 132
proti incestním představám 120
proti ohrožení 11
proti omezování svobody 94
proti ponižování 94
před touhou po splynutí s mateřským prvkem 109
obranyschopnost imunologická 194
obraz (-y)
ideálních partnerů 122
matky 74, 121
o druhém pevný 125
otce ideální 108
obrazotvornost 87
obsazování (obsazení) narcistické 42, 45, 70
genitálu 73
očekávání 23, 25, 44, 63, 72, 100, 102, 109, 125, 110, 126, 128
„od jednoty k rozdílu“ 95
odcizení (se) 106
od původního já 111
oddání se, oddanost 66,137
odhodlání nevzdávat se 138
odchylky 32
odlišení, odlišnost (-i) 15, 32, 39, 41, 55, 67, 71
zralého a nezralého vztahu 127
odloučení 111
odměny 140
odmítání, odmítnutí 23, 49, 63, 80, 81, 91, 100, 106, 107, 118, 132, 133, 134, 142
odpor 42, 60, 89, 133
odpouštění 136
Kristovo 99
odpovědnost 54, 138
odříkání (se) 81, 107
odstranění otce 72
odškodnění 55, 127
odtažitost 30
odvaha 32, 45, 61, 78, 82, 138
Kristova 98, 99
odvrácení se 142
dcery od matky 44, 112, 113
odžití vlastního problému v partnerovi 124
ohled (-y) na druhého 127, 135
ohraničení se 52, 110, 130
ohrožení 38, 40
jistoty vztahové 116
mužskosti 34, 65, 92, 112, 121, 142
psychické stability osobnosti 79, 92
ochablost mužů 62
ochlazení
sexuální přitažlivosti 120
vztahu 106, 117
ochota 118
ochrana, ochránci 66, 72, 124
Oidipus 86

omámení oceánické 65
onemocnění psychosomatické 92
opětování lásky 100
opojení drogou 136
opora 108, 115, 139, 144
opravdovost 92
oproštění se od původní identifikace s matkou 108
optimismus 80
opuštění 92, 96
orgán artikulační falický 110
organizátory vývoje osobnosti 54, 71
orgasmus 36, 39, 58, 119
orientace 14, 64
„orientační plán“ 15
osamostatnění (se), osamostatňování 33, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 58, 71, 78, 80
osmutnění 18, 40
osoba vztahová hlavní 33
osobnost (-i) 15, 19, 21, 25, 32, 33, 39, 42, 52, 55, 57, 70, 82, 91, 93, 150
osvojování si řeči 55
otázky v pubertě základní 83
otec 15, 17, 21, 27, 30, 33, 37, 40, 43, 56, 57, 76, 98, 108, 110, 114, 115, 118, 121, 125, 126, 149, 150, 151
– alkoholik 135
frustrující 152
jako:
druhá identifikační osoba 70
indentifikační vzor 67, 120
kavalír 108
krutá autorita 74
neměnná realita 74
objekt nevědomé touhy 113
rival syna 73, 120
symbol svobody a nezávislosti 53, 70, 74, 112
idealizovaný 59, 113
tabuizovaný a odsexualizovaný 113
otevření se 23, 105, 111, 137
otevřenost 32, 33, 74, 91, 101, 114
Kristova všemu slabému 98
„otevřený systém“ ženy 114
outsideři 41
ovládání 72, 95, 138
ovulace 105
P
pacient (-i, -ka) 124, 137, 138
narcističtí 123
panování mužské 135
parazitování mužů na citovém životě žen 65, 119
participace na moci 141
partner (-ři) 59, 71, 88, 90, 91, 94, 96, 99, 105, 111, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 143
partnerka (-y) 59, 72, 92, 100, 101, 118, 123, 139
partnerství 79, 99, 106, 100, 127, 135, 150
páření zvířat 89
pasivita při ucházení se o partnera 95
„pasování“ k sobě 21
patriarchát 70, 90, 94, 140, 146
péče

o muže 92
o vzájemnou lásku 128
o vztah 145
sociální 90
penetrace 52
penis 52, 53, 55, 58, 96, 121
jako symbol:
aktivity a převahy 76
mužství 67, 95
peníze 95, 143
perfekce, perfektnost 123, 135
pesimismus 80
pevnost 64, 139, 147
plod lidský 64
plodnost 38
plození 48, 88
pluralismus, pluralita 48, 147
plynulost řečová 14
pocit (-y)
důvěry 55
jedinečného páru 106
kolem genitálu difúzní 53
méněcennosti 45, 59, 70, 71
nejistoty 43
oceánický 22, 65
odmítnutí 43
ohroženosti 114
opojení 143
opuštění a samoty 49
„pána všeho tvorstva“ 143
prázdna 53, 93
selhání 74
sounáležitosti 106
splynutí 21
společné síly 90
svobody 33
uspokojení 127
úzkosti 43, 93
viny 43, 54, 90, 91, 116, 149
vlastní síly 65
vydanosti 81, 149
všemocnosti 70
závislosti 70
ženské identity 48
početí 88, 138
podjatost 27
podmanění 110, 144
podmíněnost rozdílnosti mužů a žen biologická 37
podobnost dcery s matkou 40, 53
podpora 42, 47, 49, 50, 60, 71, 86, 101, 103, 107, 112
područí ženy 109
podřízení se 58, 80, 110, 111, 123
podsvětí 31
podvědomí 26, 42, 121
pohádka (-y) 34, 37, 38, 44, 46, 57, 72, 81, 85, 86, 87, 101, 114, 138, 145
o Honzovi 63

o chytré ženě získající krále svou vynalézavostí 97
o krásce a zvířeti 97
o Mařence a Jeníčkovi 122
o rybáři a jeho ženě 94, 112
o Šípkové Růžence 57
pohlaví, pohlavnost 32, 73
pohoda 64, 92
pohodlnost 92, 106, 108, 141
pohrávání si s mužem 114
pohrdání 28, 66, 74, 112, 120, 133
pochopení 118
pojetí
člověka 31
lidského chování 103
mužské potence jako kvantity 90
sexuality 89
světa 29
vývojové a dynamické 13
pojídání dětí 36
pokořování muže 114
pokračování ve vlastních dětech 127
pokus (-y)
mužů dosáhnout nemožného 88
o zachránění něčeho ze sebe 133
sebevražedné 137
pokušení 124, 137
polarizace 19
politika, politici 38, 90
poměr vzdělaných mužů se služkou 120
poměřování s tchánem 113
pomluvy 94
pomoc 62, 90, 133
psychoterapeutická mužům 61
pomsta, pomstychtivost 56, 83, 110, 114, 121
ponížení 56, 90, 92, 111
ponoření se 88
popularita 70
poradenství psychologické 34
porod 42, 120, 138, 144
porozumění 9, 20, 21, 24, 49, 53, 56, 60, 74, 77, 78, 79, 88, 101, 106, 109, 110, 126, 136, 137, 139, 147
porucha (-y) 22, 32, 33, 34, 51, 52, 91, 129
pořádek společenský patriarchální 34
posílení, posilování vlastní 10, 51
poslání dětí do světa 138
poslušnost 90, 95, 119
postavení společenské 129, 144
postoj (-e) 63
agresivní 137
emancipační 146
k sobě samé 124
matky regresivně splývající 62
morální 96
mužské u žen 66
povýšený k ženám 66
potence 58, 61, 62, 89, 134
potenciál agresivní 68, 82

potlačení, potlačování 26, 63, 64, 67
agrese, agresivity 10, 43, 94, 145
citového života 80
deprese u mužů 130
emocí 61, 138
emocionality u mužů 91, 118
individuality 40
sexuality 43, 78, 113
ženské identity 64
ženskosti u chlapců (mužů) 78, 118, 145
ženství mužným chováním 65
potomci 104
potrestání 73, 113
potřeba (-y) 24, 26, 30, 34, 55, 60, 72, 104, 114, 128, 133, 150
bezpečí 151
emočního kontaktu 71
dítěte a matky 42
individuace 152
lásky 31, 40
muže imponovat a dobývat 92
narcistická 30, 47
obrany proti sexuálním přehmatům 96
odpočinku 119
odstupu 109
osamostatnění 152
otce 56
sociální 104
svobody 31, 109, 140, 143, 152
vyniknutí 31
vzdálení se od mužů 99
vztahu, vztahů 46, 90, 127, 143
znovupotvrzení 83
zplodit děti 103
potvrzení, potvrzování
chování 63
narcistické 112, 114
mužské identity a nadvlády 109
mužství 80, 119
ženskosti 58, 59, 108
u chlapců 134
povídky 145
povolání sociální a lékařské 124
povýšenost mužská 90
pozice
Černého Petra 25
obětního beránka 25
ve vztahu k mužům 138
poznání, poznávání 30, 46, 126, 128, 152
pozornost 32, 101
požadavky na partnera 46, 100
práce na vztahu 124, 127, 140
pradůvěra 108
praforma ženská 64
práva žen 144
pravda 13, 85, 127
pravzor muže a ženy 88

praxe psychoterapeutická 151
preferování mužů 47
prestiž 130, 146
primáti 105
princip (-y)
fungování osobnosti (Freudovy) 10-11
mužský, ženský 62,85
privilegia mužů 140
proces (-y)
biologický 64
duševní 10
interpersonální v rodině 27
výměnné 15, 21
progesteron 14
prohra muže 134
projekce 27, 34
agresivity a sexuality ženy do muže 114, 145
ideálního obrazu ženy-matky do ženy 112
mužů do žen 26, 145-146
potlačované agrese 113
pozitivní 26
rodičů 25
trestajících tendencí do druhého 81
vlastních pocitů ženy do partnera 116
vzájemná 107
žen do mužů 26, 138
projímadla 131
propojenost dcery s matkou 133
„propustnost“ hranic
mezi já a ty 40, 53
ve vztahu u žen 92
prosazení, prosazování se 68, 119, 138, 144
prostituce 56
prostitutka 74, 120
prostor
interpersonální 26
intersubjektivní 110
k realizaci omezený 63
k rozvoji 130
pro chování 27
v partnerství vývojový 125
vnitřní a zevní 31
protest 82, 133
protiklad (-y) 27, 30
provokace 83
prožitek 39, 56, 88, 103
prožívání 9, 25, 40, 42, 52, 76, 87, 95, 139
prvek mužský, ženský 48, 118, 121, 142
přání 26, 28, 40, 81, 133, 137, 150
dítěte 64, 92
erotické 60, 127
harmonie a klidu 24, 103
incestní 72, 75, 152
iracionální 125
kooperace 21
lásky, ochrany 124, 140

matky 30
muže po milence a matce 142
nevědomé 25, 28, 76, 103, 108, 135
obdivu 141
a narcistického ocenění 111
otce 56
pasivity 64
regresivní 124
rozvoje osobnosti 125
sexuální 74
splynutí 65, 79, 119, 142
svobody 122, 125
syna 74
vědomé 28, 103
volné sexuality 96
zážitků 24
ženy 75, 99, 119, 129
přátelství adolescentů 78
přeceňování, přecenění 33, 95, 135
přecitlivělost 91
předehra milostného vztahu 88
přednosti mužské 138
předsevzetí být jiným než rodiče 78
představa (-y) 110, 125, 126
erotické zakázané 105
jungovská o oboupohlavním založení 28
masochistické 113
nesexuálních rodičů 120
o nadřazenosti mužskosti 144
o partnerovi zafixované 124-125.
o sobě 82, 102
o společném životě rozdílné 108
o ženě emoční 121
rodičů 25
srdce 134
předsudek 86, 143
přehlížení syna matkou 73
přechod vztahu dívky od matky k otci 57, 145
přejímání
jáských funkcí 63
od matky 62
způsobů chování 23
překonání symbiózy chlapce s matkou 118
překračování hranic 83, 105, 137
přelidnění 86
přeměna pohlavní identity 50
přenos 25, 105, 117
přeřeknutí 72
prestiž muže navenek 116
přesycenost emoční 146
přetížení srdce „emočním obsazením“ 134
přetvářka 45
převaha 65, 70, 76, 85, 86, 94, 127
převzetí mužské role ženou 41, 118
přežití 68, 72, 150
přijetí či odmítání skupinové 83

přijímání 31, 60, 88
připravenost 23, 38, 54
bránit domov 61
k citovému životu 37
k dobývání ženy 139
k řešení problémů 128
matky 69
motivační 11
poskytnout oporu 138
si pomáhat 138
vnitřní 19
přirovnání ženského prostoru k jeskyni 38
přirozenost 13, 15, 31
přísnost 10, 56, 81
„přistřihnutí křídel“ muži 114
přístup
k citovému životu 37
k nevědomí u žen 58
„maternální“ 136
přitakání 43, 44, 45, 55, 66
přitažlivost 20, 43, 59, 104, 113, 121
přivrácení se dcery k otci 115
příznaky 137
psychosomatické 19, 61
přizpůsobení 22, 38, 82, 87, 135
se 49, 58, 87, 115, 117, 127, 131
psychika lidská 9, 64, 128, 129, 141, 151
psychoanalytici, psychoanalytik 11, 75, 115, 142
psychoanalytičky fenimistické 76
psychoanalýza 10, 12, 21
psycholog (-ové, -žka) 49, 63, 83, 136, 146
psychologie 34
analytická 11-12, 33
diferenciální 31
evoluční 150, 104
hlubinná 10, 33
jungovská analytická 44
muže 11, 29
vývojová 10, 27
ženy (ženská) 11, 29, 33
psychopatologie 139, 129
psychoterapie 11, 32, 34, 35, 125, 136
feministická 136
„maternální“ 138
skupinová 41
psychoterapeut (-i, -ky) 51, 61, 120, 124, 125, 127, 129, 137, 138
puberta 27, 42, 60, 78, 83, 131, 132
pud rodičovský 150
působení interakční vzájemné 22
R
racionalita 12, 29
radost (-i) 21, 43, 55, 69, 96, 109, 110, 124, 141
rady kluků v pubertě 144
rafinovanost ženy 59, 111
rauš alkoholický 136

reagování 21, 92, 106, 134
reakce
agresivní zablokovaná 130
biologická maladaptivní 38 ?
cílené 135
depresivní 139
dospělých 63
hysterická 139
na frustraci ve vztahu k matce 145
na sebe sama 83
na ztrátu 96
negativní 81
okolí 67, 132
psychosomatická 134
psychoterapeutů 129
vnitřní genitální 52
realita 22, 24, 107
rebelie adolescence 78, 80
receptivita 87, 90, 149
„reculer pour mieux sauter“ 50
reflexy podmíněné 22
regrese symbiotická 53
regulace
konfliktního vztahu k matce 73
mateřství 48
reklamy 139
relativismus ve vztazích 147
repertoár chování ženy 60
reprezentace
objektů světa do vědomí 17, 23
vnitřní zevního světa 72
respekt (-ování) 41, 55, 66, 68, 70, 72, 82, 105, 126, 144
rezignace 48, 108, 141
rezonance 35, 83
rigidita mužů 118, 119
rituály iniciační 82, 83
rivalita, rivalové 43, 50, 53, 90, 113,121, 122, 134
riziko 66, 79
rodič 49
rodiče 18, 19, 25, 42, 44, 63, 78, 80, 81, 82, 97, 111, 120, 121, 126, 132, 150, 152
nevšímaví nebo brutální 125
rodina (-y) 27, 88, 89, 100, 101, 104, 107, 124, 126, 140, 149, 151
jako škola morální zodpovědnosti 127
role 37, 141
batolete 72
komplementární 27
mužská 15, 19, 140
nezávislá 118
pohlavní 18
preformované 140
předepsané 35
psychosociální 27
společensko-kulturní 28
ve skupině 82
ženská 15,19, 48, 140
Romeo a Julie 122

rovina
duchovní 105
emocionální 86
erotická 142
tělesná 105
rovnocennost rolí 126
rovnost, rovnoprávnost mužů a žen 48, 86, 89-90, 107, 126, 140, 146
rovnováha 46, 130
rozdíl, rozdílnost
mezi mužským a ženským masochismem 90
mezi pohlavími 14, 30, 53, 135, 137, 140
názorů 49
rozdíly mezi mužem a ženou 28, 35
v:
genitálním uspořádání 52
osobnostních rysech 85
pohlavním prožívání 89-90
postoji ke světu 87
psychologickém vybavení 85
sexualitě 89
rození 95, 104
rozhled intelektuální 86
rozhodování, rozhodnutí 27, 54, 87
rozhovor psychoterapeutický 51
rozchod, rozvod 107, 134, 146
rozloučení zablokované 130
rozpad rodiny 92
rozpor s předchozím očekáváním 61
rozpuštění hranic 103, 142
rozštěpení obrazu ženy na svatou a prodejnou 120
rozum 12, 13, 86
jako druhořadý kontrolní orgán 103
logický 29, 66
rozumění 115
rozvodovost 128
rozvoj 139
osobnosti 126
růst 13, 21, 36, 104, 107, 126
rys(y) osobnosti 60, 85
depresivní 22
Ř
řeč 18, 19, 152
řešení 25, 80, 81, 85, 91, 107
S
sadismus 31, 123
sága o králi Oidipovi 72
samojedinost 23
samostatnost 34, 53, 98, 127
samota 49, 54, 80, 81, 136
Samson 36
sankce 63, 140
sbírání zkušeností 21
scény žárlivecké 96
sdělení, sdílnost 99, 111

sebe
akceptace 102
cena 30, 90, 94, 143, 144
důvěra 22
hodnocení 48
jistota 19, 30 , 64, 76, 91, 116, 117, 144, 147
klam 46
kontrola 56, 116, 136
kritika 92
nejistota 58
obětování 131
obrana 57
obraz 43, 45, 55, 70, 82
obsazení narcistické 71, 111
obviňování 137
(o)cenění 45, 46, 47, 91, 111
odmítání 80
ohraničení 49, 53, 67
osamostatňování 70
ovládání 101
pojetí 76, 137
ponížení, ponižování 56, 90
porozumění 32, 35, 57, 82
poškozování 46, 83, 137
potrestání 39
potvrzování 89, 100, 117
poznání 19
pozorování 80
prosazení 47, 94
prosazování 28, 101
prožívání 35
představa 72, 78, 138
působnost 22
realizace 33, 63, 101
řízení 116, 133
střednost 55, 91, 123
trestání 81, 90
úcta 44, 45-50 ? , 82, 131
určení 82, 98
uvědomování 55, 82, 152
váha 143
vědomí 10, 12, 23, 24, 30, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 53, 58, 61, 70, 90, 127, 131, 142, 143,144
vražda 29, 116
znejistění 80
selekce eugenická 85
selektivita vnímání 51
selhání muže 73, 74, 92, 134
sen po znovunalezení jednoty 86
senzibilita 9, 91
separace 17, 19, 21, 24, 28, 39, 41, 44, 45, 50, 53, 54, 63, 67, 68, 77, 80, 103, 108, 110, 131, 151
sepětí
s přírodou 29
sexuality s emočním životem ženy 90
setrvání v jednostranném vztahu k matce u mužů 115
sex 90, 98
skupinový 105

sexualita 10, 44, 46, 55, 57, 74, 78, 80, 99, 110, 123, 132, 135, 146
animální 93
dětská 68, 71, 112, 152
dívčí privátní 113
mužská 89, 90, 119
potlačená 45
skrytá 73
utajovaná 57
zakázaná 113, 120
ženská 58, 79, 93
sféra
dávné symbiózy 136
emoční 105
tělesná 134
schémata senzomotorická 17
schopnost(i)
čekání u žen 87
druhého získat 57
empatie 39, 60
mocenské 61
odmítnutí 49
přijímání ženská 138
racionální 150
regrese ve službách já 37, 50
se něčeho vzdát 127
síla 32, 33, 38, 57, 58, 67, 80, 88, 93, 95, 101, 119, 138, 144
síly temné 86
Sisyfos 86
situace 10, 17, 22
bezmoci 37, 38
dětská oidipální 113, 110, 114
dyadická 152
emočně problematická 87
fantasijní 37
konfliktní 22, 52, 110
problémová 15
sociální 17
traumatická 22, 111
triangulární 152
úzkostná 22
v rodině 55, 71
vydanosti 80
životní 22, 72, 113
skinheadi 62
sklony 25, 86, 151
skupina psychoterapeutická 51, 117
slabost 54, 62, 66
slast 103
masturbační 95
sláva 33, 65, 70
rodičů 132
sliby 136
smutek 18, 32, 53, 81, 96
smysl
pro čest, spravedlnost 61, 92
života 35, 124

snaha (-y) 22, 63, 85, 115, 118
snění denní 83
snížení napětí 127
sny 28, 33, 37, 72
socializace 18, 19, 32, 150
sociálnost 53
sociogeneze explicitní 14
sociolog (-žka) 146
„softies“ (typy mužů) 67, 118, 147
sourozenci 32, 49
soutěž (-ení) 30, 117, 141
soutěživost v zaměstnání 63, 134
souhra negativní o moc 22-23
soužití 128
spjatost dcery s matkou 76
splynutí, splývání 23, 38, 39, 40, 102, 103, 113, 143, 152
s módní představou doby 111
spojení
dcery s matkou 38, 42, 87, 115, 137
ducha s přírodou 88
erotické 143
muže s tchánem 115
neuronální a paměťová 22
oceánské 90
role ženy s rolí matky 142
sexuality
s výkonem u muže 110
se spolužitím u ženy 110
symbiotické 88, 149
spojitost srdce s výkonností a selháním 134
spokojenost v manželství 128
společnost (-i) 141
civilizovaná 136
dnešní 144
patriarchální 89, 93, 138, 146
postindustriální 47
tradiční 82
spolehlivost 150
spolehnutí se 126, 133
spolu
pacientka 137
práce 24
prožívání 54
žití 104, 125, 143
spontaneita 29, 55, 101
sportování extrémní 131
spravedlnost 126, 146
srdce jako symbol
lásky 134
stálého výkonu 134
stabilita 49, 77, 104
stadia (stupně) vývojová 10, 16, 73, 103
stadium vývoje
individuační
oidipální 10, 54, 73, 112, 113, 120, 152
vytváření základní vztahovosti 23, 112

stagnace 54, 124
stálost emoční 150
starost (-i) 61, 101
„startovní pozice“ mužů 86
stáří 19
stav
cílový 22
harmonický bezkonfliktní 22
nemužské symbiózy 34
statický 127
vzrušení 87
stažení do sebe 61
„stín“ 12, 70, 87
„stíny“ 85
stonání typicky mužské 134
stopy paměťové 18
strach (-y) 14, 23, 57, 96, 108
dívky penetrační 132
mužů, muže z(e) 60, 74, 147
náhlé impotence 102, 120
opuštění 110
původní symbiózy 118
sexuality ženy 93
sexuálního selhání 92
silné emoční ženy 99, 100
vlastních přání 145
ztráty mužnosti 98, 145
ženskosti silné 110
zženštění 62, 145
z destrukce ženskosti 60
z incestu 74, 120
z odmítnutí 151
z opuštění 45
z osamocení 76
z otce 73
z vydanosti u ženy 52, 142
ze zamilování 102
z žití 149
ženy 101
z vlastní moci 58
ze ztráty kontroly při milostném aktu 92
stránka života apollónská
a dionýská 12
strategie 56, 82, 131
stres 11, 134
psychosomatický 134
struktura (-y) 16, 64, 81, 126
střídání uspokojení a frustrace 142
stud 59, 88, 96
studie o první švýcarské ministryni 51
stvrzování mužské identity 66
styk
intimní 24, 26, 75, 79, 119
sexuální 47, 58, 74, 124
vzájemný 21
styl životní 33, 82
subjektivita 85

subkultury 75
sublimace 116
submisivita 90
svádění 38, 114, 142
vdaných žen 121
svatba 120
svátek matek 134
svědomí 27, 51, 53, 95, 96, 111, 112, 127
svépomoc racionální 81
svět 13, 15, 25, 32, 72, 81, 133
patriarchální 41
světlo 12, 17, 31, 87
svoboda 13, 21, 23, 43, 58, 59, 66, 69, 70, 92, 95, 99, 101, 104, 109, 116, 126, 132, 142, 144
svůdce 88
symbióza 16, 18, 37, 40, 44, 45, 48, 53, 54, 64, 72, 73, 103, 107, 136, 137, 138
symbol (-y)
mužskosti 39
mužství a ženství 154
řečový 19
„symbolický ráj“ 18
symbolika
hlubinné sexuality 38
jména 44
velké matky 38
ženská 38
ženské přitažlivosti 38
symbolizace 19, 45
symptom neurotický 79
symptomatologie tělesná 133
syn, synové 15, 25, 27, 67, 68, 69, 115
systém 10
demokratický 82
nervový 16
mužů uzavřený 52
řečový kategoriální 18
žen otevřený 52
systematika 109
Š
šikana sadistická 94
škála hodnotová 26
škola styku s lidmi 126
T
tajemství dívčí 42
těhotenství 24, 88, 138
technika 33, 90
tělesnost 14, 43, 44, 46, 57, 87, 91
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vztahovost (-i) 24, 33, 35, 39, 40, 48, 53, 60, 75, 80, 101, 104, 130, 131, 143, 144, 150, 151
emoční 34, 80
identifikační k matce 77
k matce a otci 32
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ztížení
odloučení partnera 131
psychoterapie 49
separace a individuace dcery matkou 112
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zženštilost 70, 91
Ž
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„ženské dědičné prokletí“ 64
„ženské zbraně“ 143
ženskost 15, 18, 30, 31, 37, 39, 41, 52, 53, 56, 58, 60, 64, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 83, 85, 117, 126, 141,146
ženství 28, 30, 36, 39, 40, 41, 54, 64, 65, 70, 88, 95, 98, 99, 132, 140, 150
ženy
emancipované-intelektuálky 104
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VNAKLADATELSTVÍ TRITON DÁLE VYŠLO:

Magické roky
Selma H. Fraibergová
V raném věku jsou všechny děti malými čaroději, tvrdí americká dětská psychoanalytička Selma H. Fraibergová.
Autorka ve své práci vychází z teorií uznávaných psychoanalytiků jako jsou například Anna Freudová, René Spitz,
Heinz Hartman či Ernst Kris. V prvních letech svého života jsme všichni obdařeni magickým myšlením, věříme, že
naše myšlenky se mohou stát skutečnými. Na naše dětství se však těžko rozpomínáme, a proto jsme jen velmi
omezeně schopni porozumět dětskému nazírání na svět. Pro rodiče a odborníky se kniha Magické roky stává
výborným průvodcem první fází života dítěte. V jednotlivých kapitolách je popsán vývoj dítěte od narození až do pěti
let. Autorka s odborným zaujetím popisuje a vysvětluje každodenní situace a problémy s tím související. S jasným
nadhledem a citlivou vnímavostí pomáhá porozumět dětskému světu, strachům a úzkostem, které v něm sídlí. Snaží
se odpovídat na otázky týkající se krmení, sexuální výchovy a tréninku na toaletu. Umožňuje nahlédnout do světa
dětské fantazie, představivosti a svědomí. Krok po kroku sledujeme vývoj dítěte a jeho pomalý přechod od magického
světa k objektivnímu. Selma Fraibergová vychází ze své mnohaleté praxe dětského psychologa, proto strukturu knihy
tvoří souhrn praktických témat, které rodiče zajímají nejčastěji. Dozvídáme se, jak překonávat u dítěte strach, jak se
chovat, když dítě prochází oidipovskou fází vývoje, jak mu pomoci upevnit pohlavní identitu či získat hodnotový
systém. Mnohá doporučení, která kniha poskytuje, pomáhají rodičům předcházet neurotickému vývoji osobnosti.
Kniha je cenná nejen pro rodiče, pedagogy a psychology, ale vzhledem k své srozumitelnosti i pro širší veřejnost.
272 str., váz., 299 Kč 2002, ISBN 80-7254-270-2

VNAKLADATELSTVÍ TRITON DÁLE VYŠLO:

Emocionální

nezpůsobilost
Jak ji poznat, jak ji chápat
a jak nepadnout do jejích pastí
Bryn C. Collinsová
Kniha americké psycholožky pojednává o lidech, kteří z různých důvodů nejsou s to navázat citový vztah. Tito tzv.
emocionálně nezpůsobilí lidé většinou přišli o svou schopnost emocionální vazby vinou špatné či nějak pokřivené
výchovy v dětství. Ztratili kontakt s vlastními emocemi, proto nerozumějí ani emocím jiných lidí a nedokáží si vytvořit
normální vztah. Bryn Collinsová vtipně a čtivě popisuje některé častější typy emocionálně nezpůsobilých lidí: Jamese
Bonda, Maminčiny Chlapečky a Tatínkovy Holčičky, Narcisisty, Workoholiky a jiné. Zabývá se úskalími a problémy,
které vznikají ve vztazích s takovými lidmi, ale dává také rady a doporučení, jak se z neúnosné situace dostat.
248 str., váz., 349 Kč, 2003,
překlad Jiří Papoušek ISBN 80-7254-324-5

Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky
MUDr. dipl. psych. Jan Poněšický
• Proč a jak reaguje tělo na psychickou zátěž?
• Proč své tělo zneužíváme?
• Kdo nese vinu za psychosomatické onemocnění?
• Proč máme strach z psychoterapie?
• Rozhodují o vzniku psychosomatických onemocnění individuální problémy pacienta a genetické dispozice, nebo
také civilizační vlivy a společenské podmínky?
Na všechny tyto otázky odpovídá MUDr. dipl. psych. Jan Poněšický – lékař, psycholog, psychoterapeut a
psychoanalytik. Nastiňuje souvislosti mezi biologickým fungováním našeho těla a psychikou v reakci na zátěžové
situace.
128 str., brož., 99 Kč, 2001, ISBN 80-7254-216-8
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