
Maskulinity a moc

Tomáš Pavlas

Otázky

Jak muži konstruují svou identitu-
subjektivitu? 

Jak by ji mohli/měli konstruovat, aby 
nebyla v rozporu s demokratickými 
principy, tedy také rovnoprávností? 

Jak porozumět vzrušené reakci na kritiku 
básně Jiřího Žáčka?



Témata

1.Antifeministická mužská identita
2.Maskulinity a moc
3.Mužská hnutí, profeministé

Antifeministická mužská 
identita-subjektivita

• Texty autorů mužů o mužích 
feministech

• Obsahová a diskurzivní analýza



Antifeministická mužská 
identita-subjektivita

• Z myšlenky ženské rovnoprávnosti ve všech
sférách soukromého i veřejného života se zrodila
ideologie ženské nadřazenosti, jejíž hlasatelky (a
hlasatelé: masochismus postihuje všechna
pohlaví) tvoří typický "předvoj" feminismu, v
nejextrémnější podobě otevřeně lesbický a
radikálně protimužský. (Škvorecký 1/1992)

• Pro úplnost výčtu feministických organizací u nás
dodejme, že mají na své straně i pár - řečeno s
Leninem - užitečných pitomců, jako je sexuolog
Weiss nebo snílek Vodrážka. (Hausmann 1/2002)

Antifeministická mužská 
identita-subjektivita

• Navíc si nejsem jist, jestli muž, který se postará
o děti, všechno nakoupí a všechno zařídí, se
vedle své ženy nestává chlapcem-neříkám, že
nutně musí. (Jára 2008)

• „Muž-feminista, jenž požaduje kvóty pro ženy, je
však skutečný sexista: je přesvědčen, že ženy
bez kvót by se na vlivné posty samy nedostaly.
Ženy tak vlastně podceňuje, a proto od mužů,
kteří si ženy váží, by měl dostat jednu do zubů.“
(Joch/2008)



Shrnutí

• Obrazy feministů(kolaborant, 
nedospělý, sociální inženýr, 
„podpantoflák“, diktátor, ..)

• Obrazy autorů (bojovník, samec, 
nepodřízený, patriarcha, dospělý, 
zralý,…)

Maskulinity a moc: 
Raewyn Connell

• Hegemonie (aktuálně akceptovaná 
legitimizace patriarchátu, internalizace, 
Kimmel: exkluzivní klub)

• Spoluúčast (mužská spoluvina a 
solidarita)

• Podřízenost
(gayové,feministé,intelektuálové)

• Marginalizace (muži v kožených bundách 
s iphony)



Maskulinity a moc: 
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Mužská hnutí

• Konzervativní (problém: změny)
• Mužskoprávní (problém: feminismus)
• Mýtopoetické (problém: feminizace 

mužů)
• Profeministické (problém: moc)
• Spor esencialismus vs. 

konstruktivismus (báseň Jiří Žáček)



Profeministé – autenticita  
genderman

Bohuslav Blažek: „ Pro muže je svůdně pohodlné 
přijmout pravidla hry, podle kterých je ctěn jako 
ten, kdo má vyšší zájmy, kdo má právo hrát si, 
komu musí být vyhrazen čas na relaxaci, kdo 
může občas vypadnou z role věrného manžela 
nebo kdo může, ba má být poněkud brutální, aby 
nepřestal být „chlap“. Zapadnout do této 
dobové patriarchální role a myslet si o ní, že 
je odvěká, poetická a pro chod světa 
nezbytná, znamená vlastně zbavit se 
autenticity, vyměnit své jedinečné bytí za 
prefabrikovanou pověru“.


