VYRIŠKUMAS – tai fizinių, elgesio ir pasaulėjautos bruožų, apibūdinančių, ką reiškia būti vyru,
visuma. Jis traktuotinas kaip veiksmai, bruožai ir vertybės, kultūriškai ir istoriškai siejami su vyrais.
V. bendriausiai galima apibrėžti kaip praktikas, susijusias su vyrų pozicija lyčių santykių
struktūroje. Kadangi V. konstruojamas santykyje su visa lytine tvarka, analizuojant jį itin svarbūs
yra galios santykiai visoje lytinėje sarangoje. Maskulinizmo studijų atstovų požiūriu, V. sąvoka
pirmiausia kondensuoja kultūrinę moterų priespaudos realybę, įkūnytą ir kalbos falocentrizme, ir
kasdieniniame bet kokios socialinės, ekonominės ir politinės institucijos funkcionavime.
V. nėra stabili, vienareikšmė ar vientisa sąvoka. V. galima apibūdinti ir kaip fikcijų, kurias mes
stengiamės įgyvendinti, rinkinį. V. tada iškyla kaip socialiai konstruojamas vaidinimas. Mes
išgyvename ir patiriame V. per norminius, visuomenėje priimtus elgesio, išvaizdos, laikysenos
standartus, populiarias figūras bei įvaizdžius, cirkuliuojančius mūsų kultūroje. Kitais žodžiais
tariant, tai taisyklės ir normos priimtinam vyro elgesiui.
Kalbant apie V. sąvoką, būtina paminėti tai, kad mūsų visuomenėse V., apskritai lytis, yra
natūralizuojami, biologizuojami ir esencializuojami. Tradicinis mąstymas apie lytis yra dažnai
esencialistinis. Šiame mąstyme V. ir moteriškumas yra laikomi universaliomis ir natūraliomis
buvimo vyru ir moterimi savybėmis. Kai kuriuose maskulinizmo atstovų darbuose teigiama, kad
egzistuoja įgimti vyrų ir moterų skirtumai, ypač biologiniai reprodukcijos bruožai, pateisinantys
skirtingą moterų ir vyrų padėtį visuomenėje. Moterys ir vyrai esą genetiškai užprogramuoti atlikti
skirtingus vaidmenis. Moterys ir vyrai ne tik yra apibrėžiami kaip natūraliai skirtingi, bet
sugestijuojama, kad natūrali tvarka priklauso nuo lyčių hierarchijos, kurioje vyrai yra
dominuojantys. Socialiai sukonstruoti vyrų ir moterų skirtumai paprastai aiškinami remiantis
sociobiologija, evoliucine psichologija, religiniais raštais, mitologija. Socialinio konstruktyvizmo
požiūris, priešingas šiam esencializmui, apibrėžia V. kaip galingą socialinę kategoriją, kuriamą ir
palaikomą socialinių konvencijų ir institucinių praktikų.
Paprastai tam tikroje visuomenėje egzistuoja keletas V. modelių, tačiau vienas iš jų visada yra
privilegijuojamas ir priimamas kaip norma. Šį V. vadiname hegemoniniu arba norminiu V.
Hegemoninis V. apibrėžiamas kaip tam tikro V. modelio socialinis įsitvirtinimas, kaip “sveikas
protas” ir konvencinė moralė, nusakanti tai, ką reiškia būti vyru. Hegemoninį, labiausiai vertinamą
visuomenėje V. paprastai apibūdina heteroseksualumas, ekonominė nepriklausomybė, gebėjimas
išlaikyti savo šeimą, fizinė galia, racionalumas, žeidžiančių emocijų užslopinimas, moterų bei kitų
vyrų dominavimas, dėmesys seksualinėms „pergalėms“ ir buvimas nemoterišku. Hegemoninio V.
normos pabrėžia tokias vertybes kaip drąsą, agresyvumą, bravadą, proto ir kūno tvirtumą. Šis V.
paprastai konstruojamas santykyje ne tik su moteriškumu, bet ir su visuomenėje egzistuojančiomis
subordinuoto arba marginalinio V. formomis. Hegemoninio V. sąvoka vartojama maskulinizmo
studijose siekiant pademonstruoti galios santykius tarp vyrų ir skirtumus tarp kultūrinių V. normų
bei vyrų gyvenimų realybės.
Pagaliau, šiuolaikinių lyčių tyrinėtojų nuomone, neteisinga sieti V. vien tik su vyrais, kadangi
automatinis ryšis tarp V. ir biologinių vyrų neegzistuoja. Kaip moteriškumas gali priklausyti ir
vyrams, taip V. gali būti siejamas ir su moterimis. Vyriškumą kaip ir moteriškumą apibrėžia
kultūriškai atpažįstami veiksmai, kuriuos gali atlikti individai nepaisant jų biologinio kūno.
Atskyrus biologinį kūną nuo V., V. atsiskleidžia kaip socialinis dirbinys ir konstruktas.
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