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            Můj příspěvek si klade za neskromný cíl nejen vyvolat následné tříbení Vašich názorů, 

ale popřípadě Vás místy i nepatrně pobavit. Uvědomuji si, že zvoleným tématem vydávám se 

na tenký led, svou odborností nejsa psycholog ani sociolog, tím méně profesionální 

mravokárce. Za účelem zjednodušení problematiky se budu zabývat výhradně heterosexuální 

majoritou populace, přičemž věřím, že vyhraněně rovněž heterosexuální orientace mé osoby 

nevnese do úvah či poznatků neúnosnou míru zkreslení.  

            Lze konstatovat s básnickou hyperbolou, že fenomén galantnosti analyzují toliko dva 

top-velikáni: v minulosti Josef Hynie a nyní - Václav Urbánek! Totiž právě - dnes již 

klasická - učebnice (1) profesora Hynieho je jedním z dokladů, že tematický okruh 

„galantnost“ do oboru lékařská sexuologie patří neboli spadá. I po dlouhých desetiletích jsme 

znovu a znovu okouzlováni trpělivou důsledností jeho rozborů i smyslem pro detail, a 

současně si tak připomínáme, že kvalitní vědu zpravidla nelze pěstovat či produkovat  v 

chamtivém spěchu...  Hynie byl člověk jemný a renezanční, navíc pamětník „galantní“ 

historické epochy. Je proto pozoruhodné, že pro galantnost přespříliš nehoruje. Cituji (1): 

„(...) vysoká reaktivita umožňuje některým mužům poměrně dobře chápat, co se děje v ženské 

duši, a už dopředu vycházet vstříc i nevysloveným přáním. Takováto vlastnost se obvykle 

hodnotí jako galantnost. Určitý stupeň galantnosti vhodně podporuje rozvoj erotiky, ale při 

přehánění nejednou vzniká pocit, že v tom něco vězí, často vypočítavá libidinóznost; takoví 

muži činí dojem nemužných gigolů. Pokud jsou ještě navíc poněkud neurotičtí, usilují, aby 

vyhověli nejrozmanitějším skutečným anebo častěji jen předpokládaným odchylným přáním a 

choutkám ženy a propůjčují se později k ledasčemu (...). Avšak nejednou jsou nešťastní z 

neúspěchu, když věci ve skutečnosti dopadnou jinak než v jejich fantaziích. Takovéto chování 

(dle Hynieho) neurotických mužů vyvolává někdy dojem rafinovanosti, jindy naivity.“ (1). 

Dnešní mužská polovina lidstva při svém přímočařejším, někdy skoro prostoduchém 

přístupu ke světu, hraničícím až  s  rolí obětního beránka, snad jako by ani nevnímala klíčová 

tvrdá data o tom, že ona „slabá, křehká“, ochrany se neustále dožadující ženská stvoření - 

věřte nevěřte - v průměru se radují ze života významně déle. Volně teď budu parafrázovat 

svědectví umělce vskutku celonárodního - Karla Gotta, jehož oči v tom šíroširém světě 

shlédly už všelicos (2): I  v USA pro nejednoho velkopodnikatele znamená vlastní manželka 

absolutní zkázu. Tvůrčí kapacitou mu sice obvykle nesahá ani po kotníky, avšak „když se 

rozdávala“ rafinovanost, květinka-ženuška nechyběla. Tudíž svého ochránce dožene k 

neslýchanému životnímu tempu. Poté co zazobaný, leč beznadějně zmanipulovaný 

severoamerický mužík v důsledku infarktu svého myokardu, chudák, snaživě absolvoval již 

i  cílovou kremaci, kvetoucí vdova, pečlivě dodržující „hormonal replacement therapy“, 

vychutnává si bohatství zesnulého s mladými milenci temné pleti, roztomile se provalujíc v 

písku tichomořských ostrůvků. - Nějak tak podobně to vidí Karel Gott (2). 

V každodenní životní praxi mi na  mou duši není zatěžko tu a tam se zachovat 

galantně. Avšak galantní neboli dvorně asymetrické upřednostňování osoby, k níž oficielně 

jsem prý jako občan v postavení zcela rovnocenném i  absolutně rovnoprávném, toť z 

hlediska principielního pro mé chápání model podivně neústrojný, sám si protiřečící  i  jaksi 

poťouchle licoměrný! Jinými slovy, při uplatnění železné logiky se zdá, že pouze propagátor 

dvojí morálky může současně dát zelenou jak anulování sexismu, tak přetrvávání galantnosti. 

Odpusťte mou vulgarizaci: Všichni jsme tu rovnoprávní, ale ženy jsou „ještě 



rovnoprávnější“?! - Hypoteticky nesmíme pominout ani možnost takového teoretického 

výkladu, kdy pojmy „galantnost“ a „sexismus“ by byly situovány, neboli svou náplní by se 

odbývaly ve zcela odlišných etážích či rovinách, a tudíž v takovém případě by nemohly spolu 

interferovat. Jako vozidla, která se na mimoúrovňové křižovatce nemohou střetnout. Takováto 

představa, ač ve snaze o vyřešení nastoleného problému vcelku lákavá, právě z důvodu logiky 

nezdá se mi být valně reálná. 

Nejspíš mi nejde  o  to galantnost vymýtit a sám se vůči ženám chovati jako hrubián či 

sobecký ignorant! Mým cílem je přispět k osvětlení náplně pojmu galantnost i  případného 

jejího kladného významu, tak aby pokud možno nestála ve zjevné kontradikci, praktické ani 

teoretické, vůči některým z ostatních zásad či pravidel moderní společnosti; jako v prvé řadě 

je již zmíněná rovnoprávnost obou pohlaví či nepatřičnost sexismu. A aby pozice galantnosti 

ve zmíněných směrech donekonečna nezůstávala veskrze neujasněnou, vágní či 

neukotvenou - což se myslím  i  k dnešnímu datu aktuální skutečnosti blíží nejvíce. Téma 

mého pojednání je dost možná vysokému procentu populace zcela lhostejné. Avšak od toho 

jsme přece odborníci, abychom se právě my pokoušeli dostat se fenoménu na kloub i třeba z 

„pouhých“ akademických důvodů, tedy bez ohledu na (zdánlivě?) mizivou výši společenské 

poptávky. 

Prosím pěkně, táži se: Jsme sami k sobě upřímní, pokud se snad cítíme povinováni ve 

svých publikacích laikům mravokárně naznačovat, že jakékoli sexistické postřehy by byly 

pouhými odsouzeníhodnými výmysly? Vždyť ve skutečnosti právě ženy velmi vzdělané a 

moudré - věkově spíše v postmenopauze či séniu - nám mužům občas jaksi mateřsky předají 

svou životní zkušenost ze třinácté komnaty, zkušenost, která zní, že mužská polovina lidstva z 

globálního pohledu bývá přece jen o  poznání důvěřivější, a ta ženská polovina tedy o něco 

prohnanější. Mimochodem, takovýto názor jsem před rokem „přikrčeně“ nadhodil v 

rozhovoru pro společenský časopis „Style“, určený mladým čtenářkám. Obdržel jsem pak 

zpětnou vazbu, že všechny tamější redaktorky tezi prodiskutovaly a posléze kolektivně 

potvrdily její pravdivost a platnost. 

Projevy mysogynie nám ze zorného úhlu odborných pozorovatelů i spoluobčanů 

takového muže rozhodně nebývají sympatické. Ještě řidšeji sexuologové používají termín ku 

mysogynii zrcadlově souměrný; tím je mysoandrie. Spíše se setkáme s mysoandrií sekundárně 

vzniklou; sem patří některé z případů oněch žen, jež po rozvodu, leckdy s chytráckou 

vynalézavostí, brání exmanželovi v setkávání s jeho biologickými potomky, třebaže soudním 

rozhodnutím byl styk pozitivně a řádně upraven. 

Existují dokonce takové ženy, které se, obzvláště po odbrzdění psychiky objemnější 

sklenkou alkoholu, tu a tam mstí na svých stávajících partnerech komunikačně anebo cestou 

sexuální nepřístupnosti čili non-receptivity. Tedy ve smyslu jakési zcestné kompenzace si 

vychutnávají svou odplatu mužskému pokolení za domnělé či opravdové šrámy na duši, 

utrpěné od partnerů minulých. Ze zde přítomného auditoria se nám zejména naše milé 

kolegyně mohou vyslovit, zda obdobný jev někdy pozorovaly i  v obráceném gardu, to 

znamená v chování mužů vůči aktuálním partnerkám. 

Behaviorální paradigma, kdy dáma záměrným, úskočným předstíráním hormonální či 

jiné ženské antikoncepce dosáhne biologického otcovství vyhlédnutého důvěřivého a posléze 

bezmocného muže proti jeho vůli, ovšemže s možností veškerých dlouholetých právních 

dopadů či sankcí vůči mužské oběti, popřípadě kdy se dáma vědomě pokusí na nešťastníka 

takzvaně „hodit“ otcovství k dítěti, jež zplodila ve vztahu jiném - tohle všechno zůstane 

nejspíš i  v  příštích staletích trestně naprosto nepostižitelné. Táži se a  předkládám 

k  veřejnému posouzení, zda ve skutečnosti se vlastně nejedná o čin mravně ještě špinavější, 

zákeřnější, než jakým je dokonané znásilnění ženy mužem, kde totiž tatáž hanebná 



agresivita  a odpudivá samolibost jsou ve své brachiální podobě navenek pro oběť alespoň 

čitelné  a  pro agresora mívají za následek trestní stíhání. 

Po celá desetiletí byl Československý svaz žen v zemi organizací podobně 

asymetrickou, jako když Slováci měli v rámci federativního soužití s  Čechy jednostranně 

navíc Komunistickou stranu Slovenska. Teprve mnohem později rozvinul i Český svaz mužů 

svou činnost, žel medializovanou dodnes jen v nevelké míře. Vysokánské procento našich 

spoluobčanů se během posledních padesáti let pod vlivem všudypřítomného mediálního tlaku 

možná naučilo vnímat a chápat obhajobu práv a předností mužů oproti ženám jako cosi 

nezdvořilého nebo dokonce zvráceného. Signály takového veřejného povědomí ve mně 

průběžně vyvolávají údiv až mírné rozhořčení, třebaže členem Českého svazu mužů, prosím, 

nejsem. Ale každopádně mě rmoutí, když čtvereček je v dnešním světě nezřídka vydáván za 

obrazec kulatý, a kolečko zase  popisováno jako čtveraté. 

Hle, na břehu vltavském funguje pražský Ústav pro péči o matku a dítě, zatímco v 

Krči sídlí Ústav mateřství. Občas vykládám svým spřízněným duším, v rámci verbálního 

pošťuchování, že záslužným počinem dozajista bude vdechnout obdobný propagandistický 

akcent i některému pracovišti andrologickému, jež pak ponese výsledný majestátní název 

Institut otcovství; v odvážně širším pojetí by to as mohl být Ústav pro péči o  otce a (jeho) 

rodinu. Ostatně populace „staročeská“, včetně té prvorepublikové, vcelku bez reptání ctila 

zásadu „Hlava rodiny natahuje hodiny“ - a mám zato, že výstupy takového počínání byly 

celospolečensky přece jen převážně kladné. A co teprve, až v kalendáři přibude „Mezinárodní 

den mužů“ (zkratka em dé em), anebo „Den otců“, popřípadě „Svátek otců“! Ale bez legrace, 

my zdravotníci se na všech úrovních soustavně podílíme na živení možná někdy kvantitativně 

až nadměrné slovní glorioly kolem ženské a zejména mateřské role, a posléze jsme paradoxně 

znepokojeni skutečností, že mužská účast a podíl na lidské reprodukci jsou v euroamerické 

zóně (jak v kruzích laických, tak mnohdy i odborných) stále ještě podceňovány a přehlíženy. 

Přitom sexuologové - andrologové pochopitelně patří v té věci spíše ke světlým výjimkám. 

Jakožto čerstvě odpromovaný novic mezi terapeuty jsem před lety - poněkud 

šokován - zaslechl, kterak zkušený odborný gynekolog naznačuje po robátku dychtící mladici 

z neplodného manželského páru, že cesta k urychlené sanaci mužského faktoru sterility 

zaručeně v nestřežené chvíli vede přes „sociálně inteligentní“ zašpásování si s panem 

sousedem  z  činžáku. Ošetřující lékař tak mimoděk vyjádřil  i míru ocenění či vážnosti, 

jaká  v naší vlasti zřejmě bývala (nebo snad nedejbože dosud bývá?) biologické komponentě 

otcovského poslání připisována. Chci však věřit, že takovémuto „poradenství“ je dnes už 

přece jen odzvoněno. 
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           Vážený pane kolego Martine Chocholo, 

            dovoluji si zaslat Vám v písemné formě svůj příspěvek z nedávné naší konference 

v Uherském Hradišti, přičemž mám dobrý pocit, že  tak  splňuji  časový limit s Vámi ústně 

domluvený,  neboli zaslání na Vaši adresu do konce měsíce května. Připojuji též záložní 

kopii.  Prosím tedy o vřazení mého příspěvku do Vámi vytvářeného internetového sborníku 

konference. Současně  Vás prosím, zda mi můžete kratičkou větičkou  laskavě poskytnout na  

mou mailovou adresu zpětnou vazbu, že jste tuto zásilku ode mne v pořádku obdržel. 

Podotýkám, že v mé mailové adrese mezi křestním jménem a příjmením vskutku  je běžná 

neboli střední pomlčka.  

          Vážený pane kolego, děkuji Vám za Vaši spolupráci a vstřícnost. 

           S pozdravem       Václav Urbánek 

           

 

 

 


