
Everything Is (Kim) Possible 

(nad publikací Michaely Freiové „Ženské úvahy o feminismu“) 

 

„The woman question is answered“
1
. Ženy mohou dělat vše co muži. A kdo by jim v tom 

bránil tak porušuje zákon. Mají moc na postech ve firmách a exekutivě, s preferencemi 

kandidují do nejvyšších politických funkcí. Americký prezident se zodpovídá z obtěžování 

stážistky
2
, viditelným kritikem ruského je punková dívčí kapela

3
. Ženy mají fyzickou kondici 

na běh maratonu nebo bojová umění. Mají sexuální svobodu – lesbické páry využívají 

registrovaného partnerství, chtějí legálně vychovávat děti po umělém oplodnění. Spisovatelky 

píší otevřeně o problémech partnerských vztahů nebo o domácím násilí. Ženské magazíny 

probírají sex, antikoncepci, specifické zdravotní problémy, ale také finance, politiku nebo 

práva zvířat. Ženy mají ekonomickou sílu a jsou důležitými spotřebiteli. S tím, že mají mít 

stejné ohodnocení za práci, rovnost před soudy a práva v manželství, souhlasí asi všichni. 

Přesto (nebo právě proto) se feminismus stal v naší společnosti pojmem pejorativním. 

Převládá k němu v jakékoli formě záporný vztah, i když mnozí dnes vlastně neví o čem je řeč. 

Je to levicová ideologie ? Nejsou již ženy v naší západní kultuře dost emancipované ? Nebo je 

to strach z toho, že jako feministka budu vnímána coby frustrovaná, zakomplexovaná, 

zatrpklá bytost,  která se nemůže prosadit ve světě ovládaném muži
4
 ? Také pozice žen 

především z katolických kruhů, ke kterým patří Freiová, dělá popularizaci feminismu - jako 

platformy pro politickou, ekonomickou a sociální rovnost – medvědí službu. V čem je 

problém ? Rovnost je jiná kategorie než svoboda a již vůbec není její náhražkou
5
. Mám 

společnost měnit nebo se přizpůsobit ? Chovám se jako muž nebo jako autentická bytost ? A 

vůbec – chovají se muži jako chlapi ? Tedy jinak – postfeministicky – mužem se člověk  

nerodí, ale stává
6
. Musí svou mužnost, které se v moderním světě jaksi rozplynula – získat a 

stále dokazovat
7
. Zatímco žena mocná svou nezvratnou schopností dávat život, vládla 

v domácnosti a řídila výchovu dětí, jemu patřil zbytek světa – výroba, tvorba, politika – 

obecně veřejná správa. To býval ideál – komplementarita pohlaví, zaručující harmonii. 

Rovnost v odlišnosti
8
. Dnes v odpoledním dětském programu úřaduje super hrdinka (nebo 

hrdina chceme-li být genderově korektní
9
) Kim Possible

10
 či neohrožená dívčí pětice Winx

11
 a 

holčičky přes tyto postavy naplňují svou potřebu o ztotožnění se
12

.  Máme zde ono 

konspirační spiknutí feministek, které dle Freiové obsadily klíčové pozice v médiích, a za 

přispění EU a politiků, šíří protirodinné nálady
13

 ? 



Kdo je Michaela Freiová ? Česká katolická publicistka, politička a překladatelka. Za 

komunismu nesměla studovat, aktivně se podílela na samizdatu. Její manžel působil 

v dominikánském řádu, v 50.letech odsouzen a prošel PTP
14

. Má tři syny a na jejich výchovu 

vzpomíná jako na příležitost rozvíjet osobnost včetně její intelektuální stránky
15

. Pro ženu 

s jejím smýšlením to koneckonců byla jediná možnost realizace v  politické situaci oné doby. 

Pokud se seznámíme s jejím  hodnocení postavení ženy v v socialistické společnosti
16

, nelze 

než s ní smutně souhlasit, že jde o pokus „interpretovat minulost tak, aby byla cílovým 

obrazem pro současnost“
17

. Věřím, že většina žen aktivní v té době, by situaci posuzovala 

jinak, ať je to dáno zkušeností ze života v jiném sociálním prostředí nebo prostého 

sentimentu. Freiová je nadále činná v souladu s jejím náboženským přesvědčením. S ideálem 

pracovité, skromné, zbožné a vlídné ženy, bez osobních potřeb a se vzorem křesťanského 

sebeobětování. Zkušenost s obhajobou práv druhých v totalitním režimu jí byla přípravou 

k naplňování osobnějších potřeb, které se týkaly žen samotných. Volá po tradici stabilního 

manželství, kde by se ženy v bezpečném prostředí mohly rozplynout ve své roli matky- 

pečovatelky a nelpět toliko samy na sobě
18

. Trend státní rodinné politiky s budováním MŠ a 

podporou slaďování rodinného a profesního života odsuzuje jako sociální praktiky z 50.let
19

. 

Nepřímo tak etabluje konvenční pohled na roli žen v domácnosti a muže jako odpovědného 

živitele. Freiová tak sama sebe svou zkušeností pasuje na morálně nadřazenou a je tak 

mnohdy nahlížena i společností. To by ale nemělo uniknout kritice přinejmenším ze strany 

konstruktivního liberárního feminismu,  pro který je žena ve své svobodě jako gender před 

svou vlastní příslušností k rase, národu, víře, ke straně nebo i rodině
20

. Právě v posledně 

jmenovaném došlo za uplynulé století k největšímu posunu. Rozpadla se klasická podoba 

rodiny kde členové – děti, rodiče a prarodiče případně další bližší příbuzní – společně žili, 

řešili problémy, bavili se. Dělili se o domácí práce, vychovávali nejmladší a pečovali o staré. 

V 60. letech s technologickým a ruku v ruce sociálním  rozvojem nastává etapa tzv. nuclear 

family
21

 - tvořené dvěma partnery (manžely nebo nesezdanými) a jejich dětmi. Tento typ 

minimální rodiny je více zranitelný – ekonomicky ale i emočně. Jeden z partnerů musí rodinu 

finančně zajistit. Druhý se stará o výchovu předškolních dětí a domácnost. Alespoň dle 

komplementarity v podání Freiové
22

. Celodenní péče činí pak ale často život monotonní, 

s nedostatkem společenských styků, navíc provázen kritickými výhradami partnera. „Jsem 

konformní, mám byt, manžela a práci/Nemám milence a čas se mi pod rukama ztrácí/ Chodím 

včas a myju nádobí/ Jsem netušila že life má takový podoby“
23

 Nemožnost úspěšně projevit 

se mimo domov a rodinu, je pak kompenzována projevy moci v samotném partnerském 

vztahu.Výsledkem mohou být konfrontace nebo naopak závislost muže na ženě (pokud ona 



plní svou mateřskou roli) v citové oblasti
24

.  Náhražkou za autentickou komunikaci s přáteli a 

mnohdy i partnerem se mohou stát internetové diskuze
25

. Krize
26

 pak může kulminovat 

s nástupem dětí do školy, případně později jejich odchodem z domova. Muž, který tradičně 

finančně zajišťuje rodinu, očekává, že žena představuje cosi jiného, možná důležitějšího , co 

se penězi zaplatit nedá, co samo hodnotit nelze – ženskou péči a cit, dětský úžas a růst, radost 

z lidského spolupobývání, rodinnou důvěrnost
27

. To vyčerpaný a odcizený partner po letech 

plnění převážně rodinných poviností mnohdy již nemůže nabídnout. „Každý neverland jednou 

přijde do exekuce“
28

. Bez lásky se tedy manželství mění v měšťácké pokrytectví
29

. Kim 

Possible zachraňuje civilizaci. Sama žena mnohdy svůj vztah zachránit nemůže pokud je 

definována jen touto relací a sama se tak dokonce i vnímá – a některým to vyhovuje, protože 

je to nenutí samostatně se živit, volit vlastní cíle a nést za ně odpovědnost. Je to však její 

volba. Progresivní feminismus ukazuje  alternativu. Falešná rovnost a politická korektnost jen 

kryje násilí
30

. Ale je úniku
31

. Jak volně a daleko lze běžet když jen sundáš „ihličky“
32

 ! A to je 

jen začátek. „Pohlaví přece není osudem, je jen jednou z možností tvořivého života.“
33
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