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    Manželství. Tato instituce, která má pro člověka „západní“ kultury poměrně 

jednoznačné kontury, se v pohledu z perspektivy sociální antropologie či etnologie 

výrazně proměňuje. Pro úvodní část této práce se proto pokusíme ocitovat alespoň 

části některých sociálněvědních definic tohoto termínu. 

 

Definice 

Velký sociologický slovník (Linhart, 1996) uvádí, že je to „obvykle společensky 

uznaný, legalizovaný sexuální vztah mezi dvěma nebo více partnery opačného 

pohlaví, o němž se předpokládá, že se dříve či později stane základem rodiny.“ Další 

definice (Jandourek, 2001) zdůrazňuje jiný aspekt manželství – vidí jej jako „právní 

vztah zavazující muže a ženu ke společnému životu.“ Někteří autoři (Geist, 1993) si 

dokonce netroufají manželství přesněji vymezit: „vzhledem k mnoha formám a typům, 

které měl a má v dějinách a různých kulturách sociální útvar, nazývaný ‚manželství,‘ 

není možno podat adekvátní vymezení. Velmi obecně a se značnou licencí lze říci, 

že je sociálně sankcionovaným institucionalizovaným sexuálním vztahem dvou nebo 

více jedinců zpravidla opačného pohlaví, obvykle s úmyslem založit rodinu (mít děti), 

resp. trvalým vztahem, v němž je muži a ženě sociálně dovoleno mít děti, aniž by 

ztratili své místo ve společnosti.“ 

Učebnice sociální a kulturní antropologie (Vodáková, 2000) definici manželství 

jako takového nepodává, formuluje jen některé jeho charakteristiky (monogamie, 

polyandrie etc.). Pro naše účely zřejmě nejpřesnější vymezení toho, co je manželství, 

najdeme v publikaci zaměřené přímo na téma manželství z pohledu antropologa 

(Skupnik, 2002): „formy i obsah manželství jsou kulturně (sociálně a historicky) 

vysoce variabilní, je proto obtížné postihnout všechny jeho charakteristiky. Nejčastěji 

se jako znaky manželství uvádí regulace sexuálních styků mezi určitými muži a 

ženami, ekonomická kooperace partnerů, fyzická reprodukce nových členů komunity 

a jejich enkulturace, zajištění plného sociálního statusu potomkům a ustanovení 

sociálně signifikantních vztahů mezi skupinami příbuzných obou partnerů.“ 

K těmto definicím by bylo možné vést dlouhou rozpravu – každá z nich se na 

manželství dívá z perspektivy svého oboru, se zřetelem k některým aspektům tohoto 
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jevu apod. Zřetelně nejkomplexnější je definice poslední. Vzhledem k její podobě je 

třeba říci, že dokonalá citace by znamenala, že není nutné psát žádný seminární 

elaborát o manželství – vystihuje totiž jeho dvanáct rysů tak, že je k nim možné jen 

velmi těžko dodat další doplnění. Proto dále cituji: 

„(manželství lze vymezit jako)…1) sociální instituci, jejímž obsahem je 2) 

kulturně akceptovaný typ svazku mezi 3) dvěma či více 4) partnery, jenž je 5) 

výrazem jejich akceptace společenských norem a podřízení se jim, u nějž se 6) 

předpokládá dlouhodobé trvání, jenž 7) transformuje sociální status partnerů, 

implikuje 8) vzájemné nároky (sexuální, ekonomické) partnerů a 9) jejich příbuzných, 

implikuje 10) rodičovské povinnosti a právo k dětem vzešlým z této unie a práva a 

povinnosti těchto dětí k rodičům, definuje 11) sociální status dětí vzešlých z této unie 

a 12) vytváří vazby mezi příbuznými partnerů.“ 

Ve vztahu ke všem ze zmíněných dvanácti charakteristik je možné popisovat 

různé typy manželství v různých kulturách, s tím, že ne všechny musí tyto parametry 

naplňovat dokonale. 

 

Některé charakteristiky 

Kromě rysů, zmíněných výše v definici, bych ráda k tématu manželství přičinila 

ještě některé poznámky. Manželství je považováno za univerzálii, která existuje ve 

všech společnostech (Murphy, 1998). Její univerzálnost může být považována za jev, 

související v první řadě s aspekty sexuality (ibid.). Vztahem manželství a sexuality se 

budu nicméně ještě zabývat dále. 

Při zkoumání forem manželství je možné vymezit svazky monogamní a 

polygamní. Formami polygamie jsou pak polygynie nebo polyandrie1. V případě, že 

spolu manželé sdílejí bydlení, hovoříme o rezidenční formě. Jedním z typických 

příkladů polygamie, které jsou nám relativně blízké, je mnohoženství muslimů; i ono 

ale přesně ilustruje fakt, že specifické manželské uspořádání vždy odráží určité 

                                                
1 Existují také různé kombinace těchto možností, např. polygynní polyandrie u Nyinbů v Tibetu. 
Existují také možnosti svazků mezi osobami téhož pohlaví – homosexuální sňatky v euroamerické 
kultuře, u kmenů Nuerů či Azandů (Skupnik, 2002). 
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potřeby společnosti2. Jev, který se objevuje v euroamerické společnosti, tedy 

následnost sňatků a rozvodů, je v antropologické terminologii nazývána seriálovou 

monogamií (Skupnik, 2002). 

Pokud jde o výběr partnerů pro manželství, je často svázán nejrůznějšími 

pravidly. Jejich základem je incestní tabu, které v terminologii psychoanalýzy 

popisuje S.Freud (1991). To zakazuje sexuální (a tím spíše manželské) styky mezi 

vymezeným okruhem příbuzných. Ten bývá chápán v jednotlivých kulturách různě. 

Kromě rodičů, potomků a sourozenců3 sem bývají často zahrnováni například i 

bratranci a sestřenice, a samozřejmě i další příbuzní4. 

Kromě skupin, které k výběru partnera nejsou vhodné, mohou být také naopak 

některé doporučované, preskribované. Příkladem tohoto pravidla je endogamie, 

povinnost volit si partnera v rámci kmene apod. (jeho opakem je exogamie, tedy 

pravidlo, nařizující hledat partnery mimo vlastní skupinu) (Vodáková, 2000). Mezi 

doporučovanými partnery bývají také často křížoví bratranci a sestřenice, tedy 

potomci otcových sester či matčiných bratrů. Přesně vymezují volbu partnera tradice 

sororátu (vdovec si bere ženinu sestru) a levirátu (muž se žení s vdovou po bratrovi). 

Další dimenze, v nichž můžeme hodnotit manželství, se týkají příslušnosti 

potomků manželství do rodových linií (bilinearita, matrilinearita, patrilinearita…) a 

pravidel pro usídlování manželů (matrilokalita, patrilokalita, neolokalita…) (Vodáková, 

2000). Pozornost se věnuje také tomu, nakolik jsou ve svazku rozdělovány role mezi 

partnery, jak probíhá „směna služeb“ mezi partnery (Murphy, 1998). 

                                                
2 Polygynie například vyžaduje, aby nějakým způsobem vznikl „přebytek“ žen – ať už proto, že muži 
častěji přicházejí o život na lovu či v boji, nebo že se žení později než se ženy vdávají. Podobně 
v Tibetu umožňuje skupinové manželství bratrů s jednou ženou regulovat počet jejich potomků, což je 
výhodné vzhledem k nedostatku půdy; u Eskymáků výměna manželek umožňuje potomkům získat 
širší síť „příbuzných,“ což je při nomádském způsobu života velmi výhodné. 
3 Existují samozřejmě výjimky, jejich příkladem jsou sňatky sourozenců-faraónů v Egyptě.  
4 Kuriózní případ je zmiňován z Vietnamu, kde bylo sourozenectví odvozeno od společného předka 
před 15 generacemi (Skupnik, 2002). 
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Nezanedbatelná je i symbolická dimenze manželství, která souvisí s tím, jaká 

je mytologie dané společnosti. Takový svazek je součástí různě složitého 

symbolického světa5. 

 

Sexualita 

Pokud jde o sexualitu v manželství, Murphy (1998) upozorňuje na to, že 

manželství je jednou z institucí, které přispívají k tomu, aby byl sex vzácný, a aby se 

s ním dalo zacházet jako s odměnou6. Navíc zatímco naše kultura chápe sex jako 

něco, co muži intenzivně poptávají a ženy méně intenzivně nabízejí, biologické 

parametry Homo sapiens říkají, že situace je opačná – potenciální nabídka ze strany 

žen je vždy vyšší než možná poptávka ze strany mužů. Tento aspekt věci právě 

přispívá k nutnosti sex regulovat, stavět mu různá omezení. Proto se dá říci, že 

„manželství je jak řešením, tak příčinou nedostatku sexuálních partnerů“ (Skupnik, 

2002). 

Pokud opět uděláme malý exkurz do jiného než antropologického pohledu na 

problém, dozvíme se, že „manželství nevzniklo původně pro uspokojování sexuálních 

potřeb a ani dnes to není jeho hlavní náplň. Jestliže však u dřívějších generací 

sexualita pro udržení manželství nehrála rozhodnou roli, v současné době její váha 

vzrůstá“ (Pondělíčková-Mašlová, 1991). Tento citát ilustruje to, jakými proměnami 

prochází euroamerická společnost, v níž vědci zaznamenávají posun důrazu mezi 

jednotlivými aspekty manželství7. 

 

 

                                                
5 Příkladem mohou být obyvatelé Trobriandských ostrovů, u nichž otcovství není vůbec chápáno 
v biologické formě – otec pouze umožňuje inkarnovat do dítěte matčina předka, za sebe mu 
neposkytuje nic (Skupnik, 2002). 
6 K dalším regulacím patří například to, že se vyžaduje, aby dívka byla před sňatkem panna apod. 
Obecně se dá říci, že ženská sexualita je podstatně více svazována společenskými konvencemi než 
mužská . 
7 Poučné může být také nahlédnutí do publikace nábožensky zaměřeného autora: „už nejméně 
padesát století lidstvo intuitivně poznává, že bezuzdný sex je hrozbou pro přežití, jak v případě 
jednotlivců, tak společnosti. … (Antropolog) Unwin říká, že každá společnost, ve které se rozšířil 
extrémní sexuální liberalismus, brzy zaniká. Neexistují výjimky.“ (Dobson, 1993) S tímto výrokem je 
možné souhlasit; konsekvence, které z něj vyvozuje autor, ale s antropologií nemají nic společného. 
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Závěr 

 Je pochopitelné, že jev natolik komplexní jako „manželství“ není možné 

v seminární práci pojednat nijak zevrubně. Tato práce se pokouší zrekapitulovat 

pouze to základní, čím se manželství v antropologickém náhledu vyznačuje. Jsem si 

vědoma toho, že jde o zestručnění na hranici vulgárnosti, shrnuje nicméně pojmy, 

jimiž se parametry manželských svazků označují. Pro získání přesnější představy a 

pro ilustraci jednotlivých jevů příklady je možné využít citovanou literaturu, případně 

další antropologické publikace, pojednávající o jednotlivých kulturách. 
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