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Abstrakt 
 

 Tato diplomová zkoumá dílo sou#asného iráckého exilového spisovatele )asana 

Blásima a za&azuje ho do rámce magického realismu. Zárove% argumentuje pro formáln!j"í  a 

"ir"í definici magického realismu, která zahrnuje i sv!t bez nadp&irozen'ch jev(. Magicko-

realistické prvky povídkové sbírky Mad"nún sá&at al-&urríja (Blázen z nám!stí Svobody) 

podtrhují nejd(le$it!j"í témata povídek, je$ se vztahují ke katastrofám moderní irácké 

spole#nosti posledních t&iceti let. Sv'm d(razem na dokumentaci moderní historie Iráku, jí$ 

dominuje válka a exil, se tak dílo za&azuje mezi díla narativní dokumentární tvorby, jejich$ 

cílem je p&isp!t ke kolektivnímu v!domí národa. P&esto ale magicko-realistick' element v 

Blásimov! díle není pokusem o vytvá&ení alternativního kulturního sv!ta. Nadp&irozeno v 

Blásimov! díle funguje metaforicky a vztahuje se v'hradn! k reálnému sv!tu válek a násilí, 

ve kterém se lidé pod tíhou okolností m!ní ve zví&ata a kanibaly a kter' je sám o sob! 

magick'.  

 

 Ve druhé rovin! je Blásimovo dílo diskutováno i na pozadí postkoloniálních teorií, je$ 

pro"ly od svého pr(niku na pole humanitních studií spletit'm v'vojem a v nedávné dob! byly 

podrobeny kritice, nap&íklad práv! ze strany akademik( zab'vajících se arabskou literaturou. 

Blásimovo dílo slou$í jako doklad toho, $e se postkoloniální literatura nemusí zaobírat pouze 

sv'm vztahem ke koloniálním mocnostem a $e i literatura, která je sv'm zam!&ením loajální 

svému regionu, m($e pojímat univerzální a postmoderní otázky.  

 

Klí#ová slova: magick' realismus, irácká literatura, exil, moderní arabská literatura, 

postkoloniální teorie, )asan Blásim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

 This thesis examines the work of the contemporary exilic Iraqi author )asan Bl*sim 

within the framework of magical realism. At the same time it argues for a more formalistic 

and wider definition of magical realism, which also includes fiction without any supernatural 

elements. Magical realistic components found in the short story collection Majn'n s(&at al-

&urr)ya (The Madman of Freedom Square) underline the most important themes in the stories. 

These are related to the catastrophes that afflicted Iraq and its people in the course of last 

thirty years. With its emphasis on the documentation of modern Iraqi history dominated by 

war and exile Bl*sim’s work belongs to the genre of documentary narrative. The goal of 

documentary narrative is to contribute to the collective memory of a nation. Despite Bl*sim’s 

focus on documenting, magical realism in his work cannot be considered as an attempt to 

create a parallel cultural world. The supernatural in his stories functions metaphorically and 

relates exclusively to the real world of war and violence, in which people under heavy 

circumstances turn into animals, cannibals, which is magical in itself.  

 In addition, Bl*sim’s work is on a subordinate level discussed from the perspective of 

postcolonial theory. Postcolonial theory has undergone a complicated development since its 

breakthrough in humanities and recently was criticized, for instance, by scholars in the field 

of Arabic literature. Bl*sim’s work proves that postcolonial literature does not have to remain 

restricted to the theme of the relationship between the West and the East and that literature 

loyal to a region is able to engage with universal and postmodern issues. 

 

Key words: magical realism, Iraqi literature, exile, modern Arabic literature, postcolonial 

theory, )asan  Bl*sim 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Transkripce arabsk"ch v"raz# 

 

 V práci byla pou$ita standardní #eská transkripce arab"tiny, která vyu$ívá mo$ností 

#esk'ch diakritick'ch znamínek. Rozhodla jsem se pro p&ísnou transcripci, nikoli 

transliteraci. P&ednost je tedy dávana psané form! d!l nad jejich v'slovností. To se t'ká 

ur#itého #lenu al-, kter' byl ponechán ve své podob! i p&ípadech, ve kter'ch dochází k 

asimilaci.  

 V práci existují v'jimky z tohoto pravidla a to u odkaz( na díla arabsk'ch akademik( 

nebo autor(, kte&í svoji práci publikovali v jiném jazyce ne$ v arab"tin!. V tom p&ípad! je 

jejich jméno ponecháno v takové podob!, v jaké se nachází v názvu díla, stojícího za jménem.  

 

 

písmeno transcripce 

$ a, i, u, á 
% b 
& t 
' th 
( dž 
) ḥ 
* ch 
+ d 
, z 
- r 
. z 
/ s 
0 š 
1 ṣ 
2 ḍ 
3 ṭ 
4 ẓ 
5  ! 
6 gh 
7 f 
8 q 
9 k 
: l 
; m 
< n 
= w 
> h 



? í , j 
? á 
hamza pouze uprostřed slova 
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P"edmluva  
 
 
 Tématem této studie je magick! realismus v díle mladého iráckého spisovatele, 

básníka a dokumentaristy "asana Blásima, kter! v roce 2004 opustil Irák a usadil se ve 

Finsku. Volba tématu je spojena s m!m dlouhodob!m zájmem o Irák a problematiku iráckého 

exilu. Na dílo "asana Blásima jsem narazila p#i svém v!zkumu irácké exilové literatury p#i 

studiích na univerzit$ v nizozemském Leidenu. "asan Blásim m$ zaujal sv!m odli%n!m 

p#ístupem k zobrazení irácké reality, kter! spojuje hlubokou oddanost tématu iráck!ch 

uprchlík& a ob$tí války s notnou dávkou ironie a kter! se d&sledn$ vyh!bá sentimentalit$, 

která je jinak v sou'asné irácké exilové próze hojná. Jeho narativní technika je do zna'né 

míry originální tím, (e do textu za'le)uje prvky nadp#irozena, je( mu umo()ují vystihnout 

zobrazovanou realitu hloub$ji.  

 Blásim&v nezvykl! p#ístup k realit$ m$ p#ivedl ke studiu magického realismu. Toto 

téma m$ zaujalo, proto(e pojem magick! realismus v sob$ m&(e zahrnovat n$kolik 

um$leck!ch sm$r&. Do té doby mi nebylo známo, (e by se mluvilo o magickém realismu v 

arabské literatu#e, a o to lákav$j%í se toto téma jevilo. Ve skute'nosti se o magickém realismu 

ve spojení s moderní arabskou literaturou u( první studie vyskytly, ale celkov$ toto téma v 

akademick!ch debatách zatím není p#íli% zastoupeno.  

 Konkrétn$ se bude práce v$novat doposud jedinému Blásimovu kni(n$ vydanému 

dílu, Mad!nún fí sá"at al-"urríja (Blázen z nám$stí Svobody), které bylo dokon'eno v roce 

2009. Blásim napsal mnohem více povídek a publikoval je na r&zn!ch webov!ch stránkách. 

Práce se bude v$novat ale jen t$m kni(n$ vydan!m a respektovat tak stavbu a tematické 

zam$#ení sbírky jako kompaktního celku. Zdá se toti(, (e autor si povídky nevybral náhodn$, 

ale úmysln$ tak, aby rovnom$rn$ podávaly sv$dectví o posledních t#iceti letech Iráku a jeho 

obyvatelích.  

 Tato práce spojuje t#i teoretické roviny: 1) teorie magického-realismu 2) 

postkoloniální teorie a 3) close reading. Cílem této práce je anal!za Blásimova díla v rámci 

magického realismu, p#isp$t tak k odpov$di na otázku, zda v moderní arabské literatu#e 

magick! realismus existuje, a identifikovat o jak! druh magického realismu se jedná v 

povídkách sbírky Mad!nún fí sá"at al-"urríja. Ve druhé rovin$ anal!za práce p#isp$je ke 

kritice jistého typu postkoloniální teorie a bude zárove) argumentovat pro vymazání 

pomyslného rozporu mezi anga(ovanou a postmoderní literaturou. Krom$ snahy o vyjasn$ní 

teoretick!ch pojm& tato práce také p#iná%í p#ehled moderní irácké literatury zab!vající se 

exilem a nej'ast$j%í motivy, které se v ní v sou'asnosti objevují.  
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Úvod  

Obecná #ást  

 „Postupn$ objeví%, (e se sv$t skládá z více pater a (e není logické, aby se v%ichni lehce 

dostali do v%ech jeho pater i sklep&. “1 Toto jsou slova, která #íká jedna z postav mladého 

iráckého exilového spisovatele "asana Blásima, jiné postav$, kdy( jí zasv$cuje do taj& 

organizace, která se zab!vá zabíjením lidí za ú'elem um$leckého vystavování jejich mrtvol. 

Zárove) autor promlouvá ke sv!m 'tená#&m, jakoby jim vysv$tloval, pro' se jim sv$t jeho 

povídek m&(e zdát tolik podivuhodn! a neuv$#iteln!. Sd$luje jim sv&j pohled na 

vícedimenzionální magickou realitu v%edního sv$ta, ve kterém má ka(d! p#ístup k jiné úrovni. 

Tato práce se bude zab!vat magick!m realismem v díle "asana Blásima.  

 První, co se 'lov$ku vybaví v souvislosti s pojmem magick! realismus, je Gabriel 

García Marquez a Latinská Amerika. Ji( mnoho literárních v$dc& ale poukázalo na to, (e 

magick! realismus není omezen pouze na tento kontinent. Homi Bhabha, jeden 

z nejv!razn$j%ích literárních kritik& posledních desetiletí, ozna'il magick! realismus za 

„literární jazyk rodícího se postkoloniálního sv$ta“.2 Wendy Faris zase ve své monografii 

v$nované soudobé magicko-realistické literatu#e, prohlásila, (e se magick! realismus stal 

mo(ná „nejd&le(it$j%ím trendem mezinárodní prózy“.3 Valbuena Briones má dokonce za to, 

(e magick! realismus je univerzální tendence „vlastní lidskému bytí“.4 Je z#ejmé, (e magick! 

realismus daleko p#esáhl hranice Latinské Ameriky. Tak jako se magick! realismus uplatnil v 

Latinské Americe, nalezl své místo v arabském literárním sv$t$.  

 Téma magického realismu v arabské literatu#e není zatím p#íli% prozkoumáno. Tu a 

tam se objeví akademick! 'lánek na téma jednotlivého arabského díla s rysy magického 

realismu, ale monografie na toto téma zatím nevy%la. Není dokonce zcela jasné, zda je tento 

termín v arabském kontextu vhodn!. To nazna'uje nap#íklad to, (e na univerzit$ v Gentu 

práv$ probíhá projekt s názvem „Jist! druh magie: Zkoumání u(ite'nosti pojmu magick! 

                                                
!"#$%$&"'()%*+,"!"#$%&%'()*"+'",-*.//01"2'-./01$"23456"&3784($"7"$0$.45*&69":*;(<+$&51$"=/%1$($"$0$.%1<>"730=*"
?"@<+*"'A$.A$,"BC&50<D>E5*<&F"C&"3"+45%'"%#'3"//"+45%6'GH<&D<&I"J<>5(3DK3,"!LLMN,"%9"OPQ9"
R"S3&D8"T$0*%,"BC&50<D>E5*<&F"C&"7/#4%"/8'9%:;"%+<=%+(>'!"?4:",'@=",4(<'"%#'+;='@=<8(+4A4:"+45%'5A'3"//"+4B=2'
GU$%A7*((3I"V$&D30.*(5"W&*730%*58"X03%%,"?YYZN,"%9"!9"
Z"[&K3("V$(.>3&$"'0*<&3%,"BW&$"E$($"3&"3("03$(*%+<"+)K*E<F,"C."#=/%5('D<=/4:"%5(6'(2'!OO9"M"G-3;59P\E59"!LOLN,"
%9"?RO9"C&"C5<E"%45%'+5'!"?4:",'@=",4(<6'3D9"-53;A3&"]9"@$05"$&D"S3&P^A*&"\>8$&K"GS<<D.0*DK3I"_$+3%*%,"
?YYMN,"%9"?Z`9""
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realismus pro soudobou arabskou literaturu“.5 Navíc, ani na této hrstce d$l, se ne v%ichni 

kritici shodli.6  

 "asan Blásim p#isp$l do literatury magického realismu svoji sbírkou Mad!nún sá"at 

al-"urríja (2009, Blázen z nám$stí Svobody), která bude p#edm$tem této studie. Britsk! The 

Guardian nazval Blásima „snad nejlep%ím (ijícím arabsk!m prozaikem“.7 Blásim je básník, 

autor povídek, dramatik, scénárista, filmov! re(isér, dokumentarista a herec. Narodil se v 

Bagdádu v roce 1973 do kurdské rodiny a vystudoval Akademii kinematografick!ch um$ní. 

V dobách studií získaly jeho filmy Kárdínijá (1996, Gardénie) a Bajá$ al-%ín (1997, Bílé 

bláto) ocen$ní Akademií za nejlep%í filmy roku. V roce 1998 se vydal do Sulajmáníje natá'et 

dokumentární film D!ar" al-kámerá (2000, Zran$ní kamery).8 V roce 2004 opustil Irák a 

usadil se ve Finsku, kde pokra'oval ve své dokumentaristické tvorb$ díky spolupráci 

s finskou televizí. Zárove) za'al psát básn$ a povídky a pokra'oval ve své dramatické 

tvorb$.9 Navíc je spolueditorem arabského literárního 'asopisu Iraq Story.10 Sbírka jedenácti 

povídek Mad!nún sá"at al-"urríja je jeho první kni(n$ vydané dílo, které bylo ale nad%en$ 

p#ijato kritikou. Sbírka se dostala v roce 2010 do v!b$ru kandidát& na cenu Nezávislé 

zahrani'ní prózy (Independent Foreign Fiction Prize) a cenu Mezinárodní povídky Franka 

O’Connora (Frank O'Connor International Short Story Award).  

 

Odborná #ást 

 Anal!zou sbírky Mad!nún sá"at al-"urríja bude tato diplomová práce hledat odpov$di 

na následující otázky: Je mo(né v p#ípad$ díla "asana Blásima mluvit o magickém realismu? 

Jakého typu je jeho magick! realismus? Má arabská literatura vlastní literární tradici, na 

kterou by magick! realismus mohl navazovat? Jak!m zp&sobem a za jak!m ú'elem pou(ívá 

Blásim magicko-realistické prvky v textu? Jaká existuje souvislost mezi magick!m 

                                                
M"Xa3D+653+"=1<>+)&/"23"43%5"$0$.%1bEA"0<+)&c"="0c=&bEA"=3+/"$"1>(5>0&/EA";0<%5a3D/9"^/(3+"5<A<5<";0<2315>"
23"=2*%5*5,"D<"2$1d"+/08"23"(*530)0&6P10*5*E1)"e)&0<7)"1$53K<0*3"+$K*E1dA<"03$(*%+>";<>e*53(&)"$"7A<D&)";0<"
%<>D<.<>"$0$.%1<>"(*530$5>0>"$"=D$"+>%/".b5"53<0*3"5<A<5<"e)&0>"$D$;5<7)&$"D<"[0$.%1dA<"1<&53f5>9""
O"_$1<7b+";a/1($D3+"23"D/(<"%($7&dA<"(*.82%1dA<">+6(E3"C.0$A/+$"$(Pgh&/A<9""
Q"J<.*&"i$%%*&Pg$%%$.,"B'3*0>5"RLI"U3j"S0*5*&K"k0<+"5A3"[0$."S<0(D,"3D*53D".8"-$+>3("-A*+<&F,"F;='G."/#4"%6'
!?"l>&3"?Y!Y9""
A55;Immjjj9K>$0D*$&9E<9>1m.<<1%m?Y!Ym2>&m!?m.3*0>5P&3jPj0*5*&KP$0$.Pj<0(D"
`"@$%%$&"'($%*+,"F;='!"#<"%'5A'H/==#5<'IJ."/="G]$&EA$%530I"^<++$"X03%%,"?YYLN,"%9"LM9"
L"V*="$>5<0<7$"j3.<7)"%50)&1$"A55;Immjjj9A$%%$&.($%*+9E<+m;m$.<>59A5+("
!Y"[0$.%1)"(*530)0&/"j3.<7)"%50)&1$"K/"J'I+5/8"23"1"&$(3=3&/"&$"$D03%3'A55;Immjjj9*0$n%5<089E<+m'
'
"
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realismem, exilem, postkoloniální teorií a postmoderním chápáním sv$ta a je takov! p#ístup k 

realit$ slu'iteln! s literaturou loajální ke své zemi a svému regionu?  

 K nejasnostem ohledn$ pou(itelnosti konceptu magického realismu pro arabskou 

literaturu vede hlavn$ vágnost pojmu jako takového. Proto je nutné za'ít tuto práci 

vymezením pojmu magick! realismus, kterému se bude v$novat první kapitola. Historie 

tohoto um$leckého stylu napom&(e k hlub%ímu pochopení plného v!znamu tohoto pojmu a 

plná definice pojmu nám umo(ní s ur'itostí tvrdit, (e Blásimovo dílo do literatury magického 

realismu i podle rozli'n!ch definic nále(í. Av%ak p#i aplikaci r&zn!ch definic bude pod tuto 

nálepku za#azen odli%n! po'et povídek sbírky Mad!nún sá"at al-"urríja. Tato práce bude 

prosazovat pojímání magického realismu v jeho nej%ir%í variant$, která zahrnuje i literaturu, 

ve které se neobjevují (ádné nadp#irozené prvky. Blásimovy povídky, jak bude ve t#etí 

kapitole prokázáno, dokládají, (e realita m&(e svojí zvlá%tností a neuv$#itelností p#ed'it sny i 

nadp#irozeno. Krom$ toho bude ta samá kapitola obsahovat oddíl zam$#en! na magick! 

realismus v arabském kontextu. Zde bude práce obhajovat tezi, (e tento pojem má své místo 

v arabské literatu#e a m&(e navazovat na dlouhou tradici arabské zázra'né literatury.  

 Jeliko( se práce zab!vá exilovou literaturou, není mo(né vynechat teoretické debaty 

okolo pojmu exil. Nadto, jak vyjde najevo u( v první kapitole, postkoloniální teorie zab!vající 

se postavením migrant& jsou úzce svázány s literaturou magického realismu a do jisté míry se 

p#ekr!vají. Diskuze postkoloniálních kritk& na téma exil, migrant a uprchlík nám pomohou 

za#adit Blásimovy povídky mezi sou'asnou mezinárodní literárn$-kritickou scénu.  

 Mimoto druhá kapitola p#edstaví historii irácké exilové literatury a dolo(í, (e téma 

exilu provází moderní iráckou prózu od jejích po'átk&. Dále bude následovat p#ehled 

hlavních motiv& sou'asné irácké exilové tvorby, kter! bude rozd$len na dv$ hlavní 'ásti – 

motivy související s Irákem a motivy související s exilem – a jednu krat%í 'ást – motiv 

p#ekonávání hranic mezi domovem a exilem. Tato kapitola pom&(e za#adit Blásimovo dílo do 

irácké literární tradice a prokázat, (e sbírka Mad!nún sá"at al-"urríja je sv!m zp&sobem 

vyvrcholením r&zn!ch trend&, které se nacházejí i u jin!ch sou'asn!ch autor&.  

 T#etí a poslední kapitola tvo#í jádro celé práce. Bude se bude v$novat podrobné 

anal!ze magicko-realistick!ch element& sbírky Mad!nún sá"at al-"urríja, které dílo p#ená%ejí 

do #í%e podivuhodna, fantasti'na i zázra'na. Zde bude interpretována jejich funce v textu. 

Magick! realismus slou(í ke zd&razn$ní úst#edních témat a cíl& celé sbírky: dokumentování 

útrap iráckého lidu, zpochybn$ní tradi'ního chápání reality a znázorn$ní d$sivé záhadnosti 
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sv$ta. Centrálnost t$chto témat, které za#azují Blásimovo dílo do kategorie metafyzického 

magického realismu, bude následn$ potvrzena anal!zou i jin!ch ne( magicko-realistick!ch 

technik v textu, které ale vedou ke stejn!m záv$r&m.  

 V Blásimov$ díle se tedy snoubí snaha vydat sv$dectví o utrpení obyvatel Iráku za 

poslední t#i desetiletí se v%eobecn$j%ími úvahami o povaze toho sv$ta, kter! naz!váme 

realitou. Ji( tato skute'nost odpovídá na otázku, zda postmoderní zp&sob chápání sv$ta je 

slu'iteln! s anga(ovaností a loajalitou k ur'ité zemi i regionu. Odpov$* zní, (e ano. Nadto 

bude vid$t, (e autor krom$ postmoderních témat zapojuje i postmoderní literární techniky. 

Loajální literatura m&(e b!t tedy i zárove) univerzální a postmoderní a ne a priori nemoderní, 

jak ji vidí n$kte#í kritici. Kone'n$, Blásimova sbírka Mad!nún sá"at al-"urríja také potvrzuje 

kritiku postkoloniální teorie, která se zab!vá vyjíme'n!m postavením migrant& jako most& 

spojujících r&zné kultury a nahlí(ejících do hlub%ích rovin lidské existence. Blásimovi 

hrdinové jsou ubohé ob$ti stra%livé reality války a pohrom, které postihly Iráckou spole'nost.  
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I. MAGICK# REALISMUS: geneze, souvislosti, ohlasy a kritika ve sv$t$.  

 1.1. Geneze pojmu magick% realismus  

 Termín magick! realismus11 byl poprvé pou(it n$meck!m um$leck!m kritikem 

Franzem Rohem v roce 1925. Roh tímto pojmem ozna'il nov! trend ve v!tvarném um$ní, 

kter! nahradil expresionismus. Podle Roha se 

tento nov! um$leck! styl sna(il zachytit hlub%í a 

univerzáln$j%í podstatu bytí. Vyzna'oval se tím, 

(e nábo(enská a spirituální témata z obraz& 

zmizela a fantaskní krajiny ustoupily obraz&m 

v%edního (ivota. V um$ní magického realismu 

p#evládl klid nad dramati'nem. S klidn!ma 

o'ima díla magického realismu pozorují a 

obdivují magii bytí. Zam$#ují se na v%ední 

p#edm$ty, které ale zobrazují s nev%ední 

hloubkou co se t!'e tvaru a barev. Tato díla se 

sv!m smyslem pro detail tak#ka p&sobí na 

hmatov! vjem. Juxtapozice magie a realismu 

vyjad#ovala mystick! smysl bytí v moderním 

sv$t$, spí%e ne( magii z jiného sv$ta. 12  

Obrázek 1: Giorgio de Chirico, The Enigma of a Day (1914)  

 

Nicmén$ pojem magick! realismus se v terminologii n$mecké um$lecké kritiky dlouho 

neudr(el a byl nahrazen pojmem „nová objektivita“. Navzdory svému krátkému trvání se 

termín magick! realismus rychle roz%í#il za hranice N$mecka. V roce 1927 byla Rohova esej 

p#elo(ena do %pan$l%tiny a publikována ve vlivném 'asopise Revista de Occidente  (+asopis 

Západu). Dal%ím, kdo se zaslou(il o vznik magického realismu jako literárního (ánru, byl 

Alejo Carpentier (1904-1980). Tento kubánsk! spisovatel strávil 30. léta 20. století v Evrop$, 

kde p#ilnul hlavn$ k surrealismu. Surrealismus jako v!tvarn$ um$leck! sm$r se li%il od 

magického realismu tím, (e odmítl realismus v um$ní jako neschopn! vyjád#ení tajemství 
                                                
!!"V"$&K(*o5*&6"%3"0<=(*4>23"J<A<7<"<=&$o3&/">+6(3E1dA<"503&D>,"B+$K*E"03$(*%+F,"<D";<=D624/A<"(*530)0&/A<"
e)&0>"B+$K*E$("03$(*%+9F""
!?"T0$&="J<A,"B]$K*E"J3$(*%+I"X<%5Ppf;03%%*<&*%+F"C&"!"?4:",'@=",4(<>'F;=5/86'L4(+5/86'C5<<.%4+86'3D%9"H<*%"
X$01*&%<&"q$+<0$,"S3&D8"'9T$0*%,"G:>0A$+,"U^I":>13"W&*730%*58"X03%%,"!LLMN,"%9"!QP??9""
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lidské existence. Surrealisti'tí um$lci pova(ovali imaginativní „zázra'no“, za mnohem 

vhodn$j%í k vysti(ení hlubin bytí. Oba tyto um$lecké styly zanechaly svoji stopu ve v!voji 

magického realismu, a dalo by se #íci, i p#edznamenaly jeho r&zná odv$tví.  

 Alejo Carpentier, poté co se vrátil na Kubu, v prologu ke svému románu z roku 1949 

El reino de este mundo (Království z tohoto sv$ta), prohlásil, (e „zázra'né reálno“ (lo real 

maravilloso) není v p#ípad$ Latinské Ameriky pouhou literární technikou, ale vypl!vá 

z vlastní podstaty tohoto kontinentu, ve kterém se st#etává americká, evropská a africká 

kultura.13 Carpentier se tak sna(il vytvo#it nebo vymezit v!hradn$ latinskoamerick! (ánr, 

kter! by vyjad#oval p#irozen$ zázra'nou podstatu Latinské Ameriky. Ku p#íkladu v románu, 

El reino de este mundo, se st#ídají reálné události t!kající se povstání otrok& na Haiti na 

po'átku 19. století s magick!mi praktikami a africk!mi m!ty.14 Dal%ím vlivn! kritik Angel 

Flores v$noval magickému realismu v roce 1955 esej, kde ale na rozdíl od Carpentiera 

p#ipustil, (e magick! realismus má i evropské ko#eny a p#edch&dce, mezi které zahrnul 

Cervantese, Kafku a Chirica. U( v po'átcích diskuzí o magickém realismu se tedy kritici 

neshodovali na tom, zda je to (ánr neodd$liteln$ spjat! s Latinskou Amerikou, 'i pramenící i 

z jin!ch kultur.  

 Za literárního otce Latinské Ameriky se sice pova(uje Jorge Luis Borges, ten kdo ho 

ale proslavil celosv$tov$, byl Kolumbijec Gabriel García Márquez a jeho Sto rok& samoty. 

Tato kniha zaznamenala neb!val! mezinárodní úsp$ch a znamenala po'átek 

latinskoamerického „boomu“. Zárove) s Márquezem se objevila celá vlna úsp$%n!ch 

magicko-realistick!ch spisovatel&, jako nap#íklad Carlos Fuentes (Mexiko) a Miguel Ángel 

Asturias (Guatemala). V tomto období, které bylo ozna'eno jako latinskoamerick! „boom“, 

literární produkce Latinské Ameriky doslova vtrhla na mezinárodní trh, a získala si jak 

'tená#e tak kritiky. Magick! realismus jako um$leck! (ánr tak dokon'il pomysln! kruh a byl 

znovu objeven v Evrop$. Krom$ toho se ale roz%í#il i do jin!ch kout& sv$ta. Mezi zástupce 

tohoto (ánru ve sv$tovém m$#ítku se po'ítají nap#íklad Salman Rushdie (VB/Indie),  Toni 

Morrison (USA), 'i Ben Okri (Nigérie). Bylo by ale zavád$jící myslet si, (e tito spisovatelé 

byli ovlivn$ni pouze latinskoamerick!m boomem. Podn$ty pro svou tvorbu 'erpali p#irozen$ i 

z jin!ch zdroj&. Magick! realismus se stal vskutku mezinárodním (ánrem, pokud v&bec kdy 

mohl b!t pova(ován za v!lu'n$ latinskoamerick!. O tom ale více v následující 'ásti, která se 

                                                
!R"g$58"S*+A>0%5,"B]$K*EG$(N'J3$(*%+F9""
!Z"g$58"S*+A>0%5,"B]$K*EG$(N'J3$(*%+9"["-A<05"@*%5<08"<k"5A3"_30+F"C&"I=/=%#4E4#4+8"?YY`"
jjj9+$K*E$(03$(*%+9E<9>1""
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bude v$novat roli magického realismu v arabské literatu#e. Nejprve je toti( t#eba vymezit 

pojem magick! realismus jako takov!. 

 

1.2. Definice &ánru magického realismu 

1.2.1. Základní definice  

 I p#es velkou popularitu magického realismu a p#es velk! ohlas mezi kritiky, z&stává 

tento termín do zna'né míry jen vágn$ definován. Není ani zcela jasné, zda je magick! 

realismus vyhran$n! literární (ánr, 'i jen zp&sob podání p#íb$hu, ke kterému se autor uch!lí 

jen v #ídk!ch p#ípadech.15 Kanonická díla magického realismu v!%e zmín$n!ch autor& mají 

spole'né to, (e spojují p#irozené a nadp#irozené, jako kdyby oboje byly p#ijatelné aspekty 

v%ední reality. Z toho tedy plyne i základní definice magického realismu, podle které tento 

zp&sob podání p#íb$h& normalizuje nadp#irozeno.16 Jin!mi slovy, magick! realismus je (ánr, 

ve kterém se nadp#irozeno a realita organicky propojují v jeden celek a hranice mezi nimi 

jsou rozmazané.17 Nap#íklad podle Amarylla Chanady by m$l magicko-realistick! text 

spl)ovat tyto charakteristiky: m$l by obsahovat prvky p#irozena i nadp#irozena, které by 

nem$ly b!t v rozporu a m$ly by mít stejnou legitimitu.18 Podle své základní definice tedy 

magick! realismus kombinuje p#irozeno s nadp#irozenem, jako by mezi nimi nebyl (ádn! 

rozpor.  

 

1.2.2. Magick' realismus a postkoloniální teorie 

 Magick! realismus je také 'asto chápán jako (ánr, kter! se rodí na pomezí dvou kultur 

a dvou odli%n!ch sv$tonázor&. Sto rok& samoty ilustruje situaci, ve které to, co se jeví jako 

magické pro obyvatele západního sv$ta (nap#. duchové mezi lidmi), m&(e b!t chápáno jako 

p#irozené pro obyvatele t#etího sv$ta. Na druhou stranu, obyvatel&m t#etího sv$ta mohou 

p#ipadat n$které prvky západní kultury jako nadp#irozené (nap#. vlaky). Práv$ díky svému 

p&vodu, jako sm$sice r&zn!ch kultur, nabyl magick! realismus i r&zné ideologické rozm$ry. 

Zatímco d#ív$j%í literární kritika se soust#edila hlavn$ na narativní techniky pou(ívané 
                                                
!M"^A0*%5<;A30"S$0&3%,"!"?4:",'@=",4(<'"%#'+;='M5(+:5,5%4",'35B=,2'N=+O==%'H"4+;'"%#'K//=B=/=%:=6'GU3j"i<01I"
X$(K0$73"]$E+*(($&,"?YYLN,"%9"?9""
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v t$chto dílech, v 80. letech 20. století se literární kritika zam$#ila na ideologické stránky 

magicko-realistick!ch d$l a na mo(nosti, které magick! realismus poskytuje k jejich 

vyjád#ení.19 Tento v!voj souvisí hlavn$ s rozmachem postkoloniální teorie v tom samém 

období, kterou byla kritika zab!vající se magick!m realismem v!razn$ ovlivn$na. Je nutno 

podotknout, (e mnohá díla magického realismu se stala st#edem zájmu práv$ postkoloniálních 

studií. Jako p#íklad je mo(no jmenovat Salmana Rushdieho. Jeho dílo a eseje se pova(ují za 

kanonické texty postkoloniální literatury. Jeho román P&lno#ní d(ti je stejn$ tak pova(ován 

za klí'ov! text mezinárodního magického realismu. Sám Rushdie se jednou vyjád#il, (e 

kolumbijsk! magick! realismus je „v!raz ryzího v$domí T#etího sv$ta.“20 Kritici se zab!vali 

magick!m realismem z tohoto úhlu pohledu, zd&raz)ovali jeho mo(nosti naru%it dominantní 

západní realistick! styl tak#íkajíc zevnit#. Navíc kombinace r&zn!ch kulturních tradic odrá(í 

tolik oslavovanou hybriditu postkoloniální spole'nosti. Ve zkratce, magick! realismus a 

postkoloniální literární teorie u%ly dlouhou spole'nou cestu a 'áste'n$ se p#ekr!vají.  

 Z tohoto úhlu pohledu je i vysv$tlována mezinárodní úsp$%nost magického realismu. 

V!znamná p#edstavitelka postkoloniální teorie Elleke Boehmer vysv$tluje, (e stejn$ jako 

latinsko-ameri'tí auto#i tak i anglicky pí%ící postkoloniální spisovatelé kombinují 

nadp#irozeno s místními legendami a prvky koloniálních kultur zp&sobem, kter! reprezentuje 

kultury naru%ené okupací, kolonialismem a politick!m úpadkem.21 Auto#i t#etího sv$ta (ijící 

v emigraci západních velkom$st vyu(ívají t$chto mo(ností magického realismu stejn$ tak 

jako ti (ijící na periferiích.  

 Zatímco n$kte#í kritici dávají v souvislosti s latinsko-americk!ch magick!m 

realismem d&raz na hybriditu a pova(ují tato díla za sm$sici r&zn!ch kultur, jiní kritici, jako 

nap#íklad Antonio Cornejo Polar, mají za to, (e magicko-realistické literární techniky naopak 

zd&raz)ují rozdíly mezi kulturami.22 V podobném duchu, kter! zpochyb)uje postkoloniální 

hybriditu a reakci na imperiální politiku jako hlavní diskurz magického realismu, argumentuje 

i Wen-Chin Ouyang, odbornice na arabskou literaturu i postkoloniální teorii. Ouyang 

poukazuje na potenciál magicko-realistické literatury budovat nacionalistické p#edstavy. 

Magicko-realisti'tí auto#i se ve sv!ch dílech naopak 'asto zam$#ují na svou vlast a jejich 

tvorba má tak spí%e nacionalistick! nádech. Ouyang poukazuje na to, (e mezi magicko-

realistickou literaturou lze nalézt díla, která se pomocí domorod!ch m!t& a místních legend 

                                                
!L"@$05"$&D"\>8$&K,"C5<E"%45%6'(2'M9""
?Y"@$05"$&D"\>8$&K,"C5<E"%45%6'(2'L9""
?!"p((313"'<3A+30,"C5,5%4",'"%#'M5(+:5,5%4",'P4+=/"+./=6'"G\fk<0DI"\fk<0D"W&*730%*58"X03%%,"!LLMN,"%9"?RM9"
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podílejí na vytvá#ení p#edstav o r&zn!ch spole'enstvích jako „vymezen!ch, suverénních 

národech s pradávn!mi ko#eny“.23 Kritika Ouyang se dá srovnat s kritikou postkoloniální 

teorie, kterou vyjád#il Wail Hassan ve svém 'lánku „Postcolonial Theory and Modern Arabic 

Literature“.24 Hassan poukázal mimo jiné na to, (e ne v%echna díla, která vzniknou 

v postkoloniálních spole'nostech na periferiích, se musí nutn$ zab!vat vztahem své 

spole'nosti k b!valému kolonizátorovi. Auto#i se mohou zam$#it na témata a problémy 

vlastní jejich spole'nosti, které nemají (ádnou spojitost s b!valou koloniální mocností. Tento 

d&raz na problémy vlastní zem$ a jejích obyvatel, a tedy jist! nacionalismus, je 

charakteristick! i pro magicko-realistické dílo "asana Blásima.  

 

1.2.3. Magick' realismus a postmodernismus 

 Magick! realismus je také 'asto zmi)ován v souvislosti s postmodernismem. 

Postmodernismus, stejn$ jako magick! realismus získal uznání v 60. letech 20. století a stejn$ 

jako magick! realismus má vazby na Latinskou Ameriku, kde byl tento termín ve 30. letech 

20. století prvn$ pou(it.25 Jako celkov! um$leck! a filozofick! trend se ale rozmohl hlavn$ v 

Evrop$ a Spojen!ch státech 80. let 20. století, kdy tak byla ozna'ena celá nová etapa nejen 

v um$ní ale i v náhledu na (ivot. Z literárn$-kritického hlediska postmoderní literatura 

vykazuje #adu technik, jako je nap#íklad metafikce, eklekticismus, diskontinuita, 

intertextualita, parodie, rozost#ení hranic, destabilizace 'tená#e atd.,26 které byly ale 'asto 

idenitifikovány i v magicko-realistické literatu#e. N$kte#í kritici dokonce dosp$li k tomu, (e 

tyto pojmy jsou zam$nitelné. Nap#íklad Geert Lerount ve své eseji o postmoderní kanadské 

próze dochází k záv$ru, (e to co je naz!váno magick!m realismem v Latinské Americe je ve 

zbytku sv$ta pova(ováno za postmodernismus.27 Nakonec je na magick! realismus nahlí(eno 

jako na jeden z poddruh& postmoderní literatury. 

 Je z#ejmé, (e magicko-realistické narativní metody se svoji schopností p#ekra'ovat 

r&zné hranice a kombinovat odli%né perspektivy mají s postmoderními technikami mnoho 

spole'ného. Carlos Fuentes prohla%uje, (e jeho magicko-realistické dílo vyjad#uje pohled na 
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sv$t, ve kterém neexistují centra kultury a politiky a ani privilegované rasy. Theo L. D’Haen 

ozna'uje za hlavní charakteristiku tohoto magického realismu, kter! je jedním z (ánr& 

postmodernismu, jeho schopnost mluvit s periferií sv$ta a spole'nosti.28 Povídky "asana 

Blásima jsou vynikajícím p#íkladem postmoderního magického realismu. Krom$ prvk& 

nadp#irozena toti( pou(ívá i mnohé z v!%e jmenovan!ch postmoderních technik. Obzvlá%t$ 

prominentní technikou v jeho povídkách jsou metafikce, mazání pomysln!ch hranic mezi 

realitou a fikcí, destabilizace 'tená#e, ale vyskytují se v nich i intertextualita a parodie. 

Blásimovo pou(ívání metafikce a stírání hranic bude je%t$ d&kladn$ analyzováno pozd$ji; 

nicmén$ zde se jen v souvislosti s intertextualitou zmíníme, (e jist$ není náhodou, (e jeden z 

hrdin& sbírky Mad!nún sá"at al-"urríja p#ijímá nev$domky po svém p#íchodu do 

holandského exilu jméno zmín$ného magicko-realistického autora Carlose Fuentese.  

1.2.4. Magick' realismus a exil 

 Kone'n$, magick! realismus byl také diskutován jako v!jime'n$ vhodn! k vyjád#ení 

tak slo(it!ch situací, jako je existence v exilu, 'i (ivot v politickém útlaku. Díky své 

schopnosti p#ekra'ovat r&zné hranice – mezi realitou a nadp#irozenem a mezi r&zn!mi 

kulturami – doká(e reprezentovat realitu t$ch, kte#í (ijí v t$chto extrémních situacích a nejen 

na geografick!ch periferiích ale i na okraji spole'enského (eb#í'ku.29 Toto je i p#ípad 

Blásimov!ch povídek a jejich hrdin&, kte#í se ocitají na samém okraji spole'nosti. Jeho 

hrdinové jsou bu* polovi'ní blázni, mrtví, uprchlíci, nebo ob$ti války a ekonomick!ch 

sankcí.  

 Wendy Faris dokonce vidí magick! realismus jako strategii, která je v mnoha textech 

pou(ita k rozvracení zaveden!ch spole'ensk!ch po#ádk& a vyjad#uje touhu po osvobození od 

realismu a dosa(ení jin!ch sv$t&. Jako takov! je podle Faris magick! realismus „nov! zp&sob 

kritiky totalitních diskurz& v%ech druh&“.30 Je t#eba zd&raznit (e tento potenciál má magicko-

realistická literatura nejen díky zahrnutí prvk& z rozli'n!ch kultur, ale práv$ díky naru%ení 

realistického módu nazírání na sv$t, kter! se stal dominantním v postosvícenské Evrop$.  
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1.2.5. Definice magického realismu, jak bude pou!ívána v této studii 

 Tím, (e se magická literatura stala mezinárodním jevem, se také samoz#ejm$ roz%í#il 

záb$r jejích témat a technik. Mezníkem anglofonní literární kritiky v tomto oboru byla 

antologie z roku 1995 Magical Realism: Theory, History, Community Loise Parkinsona 

Zamory a Wendy Faris. Tato antologie se poprvé v$novala magickému realismu jako 

mezinárodnímu (ánru a shromá(dila kritiky text& z r&zn!ch kout& sv$ta. Mezi autory, jejich( 

díla byla diskutována se ocitli i dva maro'tí, i kdy( frankofonní, spisovatelé Taher Ben 

Jalloun a Abdelkader Khatibi.31  

 I p#es v%echny debaty o magickému realismu, které zde byly jen zb$(n$ na'rtnuty, se 

literární kritici neshodli na jasné definici tohoto (ánru. Toto je také kritika, kterou Christopher 

Warnes vznesl jak proti Zamorov$ antologii, tak proti nedávné antologii, kterou sestavili 

Stephen M. Hart and Wen-Chin Ouyang.32 Tato práce bude vycházet z kombinace dvou 

typologií magického realismu. Jako základ bude slou(it práv$ Warnesovo rozd$lení 

magického realismu, které bude roz%í#eno o jednu kategorii z typologie sestavené Williamem 

Spindlerem.  

 Warnes se ve své monografii hlavn$ sna(il o propracovan$j%í definici (ánru 

magického realismu a o jeho kategorizaci. Podle n$j se literatura magického realismu d$lí na 

dv$ odv$tví, která podle Warnese vyjad#ují odli%né postoje: víru a neúctu.33 Díla prvního 

druhu se sna(í získat zp$t, co jejich zem$ ztratily v d&sledku kolonizace. V takov!ch knihách 

tedy hrají roli místní tradice a m!ty jako sou'ást jistého sv$tonázoru a jejich p#ijetí vy(aduje 

víru v n$. I v magicko-realistick!ch textech druhého druhu, kter! se vyzna'uje neúctou, se 

mohou objevovat nadp#irozené jevy, 'i legendy, ale ty slou(í k jinému ú'elu ne( 

k zrovnoprávn$ní r&zn!ch kulturních sv$tonázor&. Tyto knihy toti( kritizují aroganci 

západního vid$ní sv$ta, kter! se jeví jako jedin! mající patent na pravdu. Západní podání 

reality je p#edstavováno jako nahodilé.34 Pojem neúcty p#evzal Warnes od Borgese, kter! 
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prohlásil, (e argentinsk! autor by m$l zaujmout neuctiv! postoj k literárním kánon&m.35 

Tento druh literatury, kter! Warnes ozna'il jako neuctiv!, do velké míry odpovídá 

Blásimov!m povídkám. Warnes zd&raz)uje, (e tento typ magicko-realistické literatury se 

zam$#uje hlavn$ na diskurz, nikoli na kulturní existenci jako díla prvního typu. Jedno 

z hlavních témat Blásimov!ch povídek je otázka znázorn$ní reality. Dal%ím rozdílem, kter!m 

Warnes odd$luje tyto dva druhy magického realismu je hledisko semantického fungování 

nadp#irozena v textu. Podle Warnese v magicko-realistick!ch textech zalo(en!ch na ví#e jsou 

nadp#irozené prvky pou(ity metonymicky: „nadp#irozená událost, 'i p#ítomnost nadp#irozena 

p#edstavuje synekdochicky 'i metonymicky alternativní zp&sob chápání reality, kter! obvykle 

'erpá z ne-západních hodnotov!ch systém& a sv$tonázor&. “36 Naproti tomu neuctiv! druh 

magické literatury, ve kterém nadp#irozen! prvek není nijak vysv$tlen!, „p#edstavuje 

my%lenku, nebo systém p#edstav, nap#íklad o tom jak jazyk vytvá#í realitu, nebo o 

nedostatcích binárního my%lení.“37 Takové metaforické pou(ívání nadp#irozena v textu je 

dal%ím z hlavních charakteristik Blásimov!ch text&.  

 P#esto(e je rozd$lení na neuctivou literaturu a literaturu víry v mnohém u(ite'né, je 

t#eba poukázat i na jeho diskutabilnost. Je problematické t#ídit literaturu podle toho, co autor 

sv!m dílem pravd$podob$ zam')lel,nebo jin!mi slovy podle jeho ideologického p#esv$d'ení. 

To pat#í do domény interpretace, nikoli (ánrové kategorizace. Za prvé, interpretace díla se 

m&(e li%it v závislosti na kritikovi, a za druhé, ne ka(dé dílo do takové kategorizace p#esn$ 

zapadne, co( potvrzují i Blásimovy povídky. Ty se li%í od Warnesovy definice neuctivé 

literatury sv!m univerzálním záb$rem. Povídky ze sbírky Mad!nún sá"at al-"urríja dokazují, 

(e vztah autora k západu nemusí b!t hlavním tématem magicko-realistické, 'i postkoloniální 

literatury. Ov%em (e se tyto otázky v textech objevují. T$(i%t$ autorova zájmu ale le(í 

v otázkách mnohem hlub%ích a územn$ neohrani'en!ch. I p#esto, (e se Blásim zam$#uje na 

Irák a Irá'any, zab!vá se problémy, které p#ekra'ují hranice Iráku, jako je nap#íklad problém 

znázorn$ní reality války, exilu, 'i lidského utrpení obecn$.  

 Jak je vid$t, literární v$da pot#ebuje objektivn$j%ího rozt#íd$ní magicko-realistické 

literatury zalo(eného na elementech v textu, které jsou nezpochybnitelné. Za takov! prvek 

m&(e b!t pova(ována p#ítomnost 'i absence nadp#irozena. Bereme-li v úvahu tento prvek 

nadp#irozena, vyjde najevo, (e %í#e pojmu magick! realismus zále(í na ka(dém literárním 

kritikovi. William Spindler, guatemalsk! kritik zab!vající se hlavn$ magick!m realismem a 
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latinskoamerick!m románem, navrhl klasifikaci na základ$ toho, zda se v textu nachází 

nadp#irozené prvky nebo ne. Poukazuje na to, (e existují dva zp&soby chápání magického 

realismu. Jeden v zásad$ odpovídá p&vodnímu Rohov$ chápání magického realismu jako 

um$leckého sm$ru – jako popisu reality z neobvyklé perspektivy bez zahrnutí prvk& 

nadp#irozena. Druh! zp&sob chápání magického realismu, kter! je pravd$podobn$ 

roz%í#en$j%í v literární kritice, kombinuje prvky nadp#irozena s realitou, a tedy dva 

sv$tonázory – magick! a realistick! – jako by mezi nimi nebyl (ádn! rozpor. Z této v!chozí 

pozice rozd$lil Spindler magick! realismus na t#i kategorie: metafyzick!, antropologick! a 

ontologick! magick! realismus. Metafyzick! magick! realismus podle Spindlera vyjad#uje 

první zmín$né chápání realismu jako znázorn$ní reality z neobvyklého úhlu pohledu, tak (e 

vzbuzuje magick! ú'inek. Antropologick! magick! realismus je ten, kter! pravd$podobn$ 

vytane na mysli jako první v souvislosti s tradi'ním pojetím magického realismu. Odpovídá 

Carpentierov$ „zázra'nému reálnu“ a p#edstavuje díla, která kombinují realistick! pohled na 

sv$t s tím magick!m, a tak vná%ejí do literatury prvky m!t& a kulturního prost#edí dané 

lokality. Kone'n$, ontologick! realismus reprezentuje nadp#irozeno jako v%ední skute'nost, 

bez vysv$tlení nadp#irozen!ch 'i nereáln!ch jev&, které se v textu vyskytují. Vyprav$' je 

pova(uje za p#irozenou sou'ást (ivota. Navíc se tyto jevy nevztahují k (ádnému specifickému 

kulturnímu prost#edí, které by vysv$tlovalo jejich p#ítomnost v textu a p#esv$d'ovalo tak 

'tená#e o jejich platnosti. V díle "asana Blásima jsou p#ítomny hlavn$ první a t#etí typ 

magického realismu, jak ho definoval William Spindler.  

 Je t#eba poukázat na to, (e v%echny formalistické pokusy o definici magického 

realismu t$(ily z vlivné Todorovovy definice (ánru „fantasti'na“. Tzvetan Todorov definoval 

fantasti'no jako pomíjiv! (ánr na pomezí „podivuhodna“ a „zázra'na“. Podivuhodno 

vyjad#uje existenci podivuhodn!ch událostí, které jsou ale nakonec v textu racionáln$ 

vysv$tleny. Naopak zázra'ná literatura p#ijímá nadp#irozeno. Fantasti'no vyjad#uje tedy 

moment váhání mezi t$mito dv$ma #e%eními, toho, co je, nebo se zdá nadp#irozené 

v literárním díle. Jak to vyjad#uje Todorov: „‘Tém$# jsem za'al v$#it‘: To je formule, je( 

shrnuje fantastického ducha. Absolutní víra, stejn$ jako úplná ned&v$#ivost by nás zavedly 

mimo fantasti'no; (ivot mu dává práv$ váhání.“38 Proto(e tento moment váhání je pomíjiv!, 

podle Todorova v literatu#e tak#ka neexistuje 'isté fantasti'no. Nadp#irozen! jev je bu* 

racionáln$ vysv$tlen nebo není. Ka(dé dílo se tedy nakonec p#ehoupne z oblasti fantasti'na 

bu* do oblasti zázra'na nebo podivuhodna. Na základ$ takové charakteristiky fantasti'na 

rozd$lil Todorov literaturu na 'ty#i kategorie: 'isté podivuhodno, fantasti'no-podivuhodno, 
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fantasti'no-zázra'no, 'isté zázra'no.39 Díla (ánru 'istého podivuhodna „popisují události, je( 

lze dokonale vysv$tlit rozumov!mi zákony, které v%ak jsou tak 'i onak neuv$#itelné, 

neobvyklé, %okující, zvlá%tní, znepokojující, neoby'ejné, a je( z toho d&vodu vyvolávají u 

postavy a 'tená#e reakci podobnou té, jako u fantastick!ch text&.40 Fantasti'no-podivuhodno a 

fantasti'no-zázra'no zachycují prvek váhání, kter! se t!ká vysv$tlení nadp#irozen!ch jev& 

v textu. V (ánru 'istého zázra'na tento prvek váhání chybí; nadp#irozené jevy se zde 

vyskytují bez vysv$tlení. Todorov jako p#íklad 'ist$ zázra'né literatury ozna'il nap#íklad 

pohádky nebo p#íb$hy Tisíce a jedné noci.  

 P#esto(e Todorovova definice byla hojn$ vyu(ívána v debatách o magickém realismu, 

nebyl p#ijat jednozna'n! postoj ke vztahu magického realismu a fantasti'na. Podle n$kter!ch 

kritik& jsou tyto (ánry velmi úzce spojené, podle jin!ch zase rozdílné. John D. Ericson 

nap#íklad odd$luje fantastickou literaturu od literatury magického realismu podle toho, zda 

v daném díle existuje eventuální vysv$tlení nadp#irozen!ch jev& nebo ne. Pokud v takovém 

díle koexistuje magick! sv$t s reáln!m sv$tem, jedná se o magick! realismus, pokud existuje 

potenciální vysv$tlení daného jevu, jedná se fantastickou literaturu. Ericsonova definice 

viditeln$ 'erpá z Todorova, ale oproti Spindlerov$ typologii je velmi limitovaná. Ericson 

ud$lal pomyslnou 'áru mezi magicko-realistickou literaturou a fantastickou tam kde Todorov 

od sebe odd$lil fantasti'no-zázra'no a 'isté zázra'no. Ericsonova definice zabírá jen jednu ze 

'ty# Todorovov!ch kategorií zatímco Spindlerova typologie magického realismu zahrnuje 

v%echny Todorovovy kategorie od podivuhodna po zázra'no. Pokud bychom cht$li vyjád#it 

Ericsonovo, ale i Warnesovo pojetí magického realismu graficky pak by vypadalo asi takto: 

          Magick! realismus 

'isté podivuhodno  fantasti'no-podivuhodno  fantasti'no-zázra'no 'isté zázra'no 

 

Zatímco Spindlerovo pojetí by zahrnovalo v%echny 'ty#i kategorie: 

Magick! realismus 

'isté podivuhodno  fantasti'no-podivuhodno  fantasti'no-zázra'no 'isté zázra'no 
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 Dílo "asana Blásima bude slou(it jako názorn! p#íklad toho, (e ochudit (ánr 

magického realismu o rozm$r podivuhodna, by bylo ke %kod$ v$ci. V Blásimov$ podání je 

toti( realita tohoto sv$ta krut$j%í ale zárove) zázra'n$j%í, ne( kam sahá lidská p#edstavivost. 

Blásim p#ipisuje realit$ stejn! stupe) zázra'na a magie jako nadp#irozen!m jev&m.  

 

1.3. Magick% realismus v arabské klasické literatu"e  

 Magick! realismus je p#ijímán v první #ad$ jako latinskoamerick! (ánr, kter! se a( 

v druhé #ad$ roz%í#il do zbytku sv$ta. Jak bylo u( ale na'rtnuto p#i diskuzi historie tohoto 

termínu, je to práv$ ten latinskoamerick! p&vod, kter! je druho#ad!. Magick! realismus bylo 

p&vodn$ ozna'ení evropského (n$meckého) proudu ve v!tvarném um$ní. Na druhou stranu, 

ani jako literární (ánr, ne'erpal magick! realismus pouze z latinskoamerick!ch ko#en&. 

V souvislosti s arabsk!m kulturním d$dictvím, je t#eba upozornit na to, (e spisovatel, kter! je 

pokládán za literárního otce latinskoamerického magického realismu, Jorge Luis Borges, byl 

fascinován arabskou kulturou obecn$,41 a zvlá%t$ pak p#íb$hy Tisíce a jedné noci. Borges 

dokonce ozna'il sbírku p#íb$h& Tisíce a jedné noci za “jednu z nejv!zna'n$j%ích knih v%ech 

literatur”42 a neváhal materiál z ní vyp&j'en! pou(ít ve svém díle.43  

 Tisíc a jedna noc je zajímav!m p#ípadem ke srovnání s (ánrem magického realismu. 

Todorov tuto sbírku p#íb$h& za#adil do sféry 'istého zázra'na, proto(e nadp#irozené jevy v ní 

nevyvolávají (ádné p#ekvapení.44 To ale neznamená, !e p"ekvapení a ú!as by se v textu v#bec 

nenacházely. Naopak, pojem ú!asu ("ad!ab) je p#ímo zásadní pro sbírku Tisíce a jedné noci. 

Ú(as je toti( spou%t$' pro vypráv$ní p#íb$h& a jako takov! prost#edek, kter! udr(uje ,ahrazád 

p#i (ivot$. Na po'átku celého cyklu Dínarzád pochválí své sest#e ,ahrazád její první p#íb$h 

slovy: „Jak vynikající a jak podivuhodné bylo tvé vypráv$ní!“ (m- a.sana .adíthuki wa-
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a‘d(abu 45). ,ahrazád jí tedy slíbí, (e pokud ji král nechá na(ivu, dal%í noc jí bude vypráv$t 

mnohem podivuhodn$j%í p#íb$h. Tento dialog se opakuje na konci ka(dé dal%í noci a stává se 

tak klí'ov!m prvkem, kter! posunuje p#íb$hy dále. Podobnou roli hraje ú(as v p#íb$zích, 

které ,ahrazád vypráví. Nap#íklad v jednom z prvních cykl& krále uvede v ú(as, kdy( uvidí 

mluvící ryby 'ty# r&zn!ch barev. Tento ú(as podnítí jeho zv$davost a král se vydá na cestu, 

aby rozlu%til tajemství záhadn!ch ryb, co( vede k dal%ím podivuhodn!m událostem. Bez 

králova údivu by se (ádn! p#íb$h neodehrál. V dal%ím cyklu jsou d&vodem k ú(asu t#i 

dervi%ové, kte#í mají v%ichni jen jedno oko a oholenou hlavu a bradu. Jen díky jejich 

nezvyklému vzhledu jsou vpu%t$ni do domu, kde se práv$ slaví, a mohou za'ít vypráv$t své 

p#íb$hy. Není tedy tak docela pravda, (e by to váhání a touha po vysv$tlení nad#irozen!ch 

v$cí, které jsou tak klí'ové pro Todorovu definici fanstasti'na, v p#íb$zích Tisíce a jedné noci 

úpln$ chyb$lo. Práv$ touha postav po vysv$tlení nezvykl!ch a podivuhodn!ch jev& jako jsou 

mluvící ryby, 'i t#i holohlaví a jednoocí dervi%i, je motorem, kter! (ene vypráv$ní vp#ed. Co 

víc, termín ad!ab má dokonce teologick! nádech.!Al-Rághib al-I!fahání definoval "ad!ab jako 

„stav mysli 'lov$ka, kter! nezná p#í'iny n$'eho.“46 V 'em má tedy Todorov pravdu je, (e 

postavy z Tisíce a jedné noci netou(í po racionálním vysv$tlení podle parametr& moderní 

západní civilizace, ale po zji%t$ní p#í'in, které se ukr!vají za podivuhodn!mi jevy. Ú(as 

mohou stejn$ tak vyvolat jednoocí dervi%i jako mluvící barevné ryby. Na druhou stranu 

nap#irozené bytosti, jako nap#íklad d(inové 'i magické schopnosti postav, ú(as nevyvolávají. 

Ty zp&sobují spí%e strach a obavy. N$které p#íb$hy Tisíce a jedné noci se tedy vskutku 

odehrávají v zázra'ném sv$t$. Nicmén$, míra nadp#irozen!m jev& a magie se li%í od p#íb$hu k 

p#íb$hu a od cyklu k cyklu. Nap#íklad v cyklu p#íb$hu o zavra(d$ném hrbá'ovi se (ádné 

nadp#irozené úkazy nevyskytují, ale i p#esto je zde 'emu se divit. Zkrátka sbírka Tisíce a 

jedné noci v sob$ spojuje prvky podivuhodna, díky absenci nadp#irozena a p#ítomnosti 

záhadna v n$kter!ch p#íb$zích, fanstati'na, díky svému d&razu na váhaní a ú(as, i zázra'na, 

díky koexistenci nadp#irozen!ch jev& s p#irozen!mi v jin!ch p#íb$zích. Celkov$ lze ale s 

Todorovem souhlasit, (e jasn! p#ed$l mezi realitou a nadp#irozenem v moderním západním 

slova smyslu zde nenajdeme, pro'e( je mo(no ji za#adit do (ánru zázra'na.  

 Koexistence jist!ch magick!ch prvk& s reáln!m sv$t$m lze vysv$tlit tím, (e Tisíc a 

jedna noc je odrazem my%lení obyvatel islámského sv$ta ve st#edov$ku (ale i dlouho po n$m). 

Víra v magii a existenci nadp#irozen!ch bytostí, jako jsou nap#íklad d(inové, je zako#en$na v 
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samotném koránu. V sú#e 2:102 je popsáno, jak se *áblové nau'ili magii and$l& Hárúta a 

Márúta a pozd$ji jí u'ili i lidi. Magie je popsána p#evá(n$ v negativních barvách, ale je 

v!slovn$ zmín$no, (e do takové kategorie magie nepat#il nejv$t%í mág koránu král ,alamoun. 

Král ,alamoun, je toti( koránem pova(ován za otce bílé magie, kter! díky svému prstenu 

rozum$l #e'i zví#at, ovládal v$try, a byl pánem d(in&. Proto(e se magie a d(inové vyskytují v 

samotném koránu, bylo by nemyslitelné pochybovat o jejich existenci. P#íhodn!m p#íkladem 

toho, (e existence d(in& byla brána vá(n$, je pojednání ze S!rie 14. století, která se zab!vala 

právní platností svazk& mezi lidmi a d(iny.47 Magie byla zkrátka p#irozenou i kdy( 

podivuhodnou sou'ástí reality publika Tisíce a jedné noci.  

 Dal%í tradi'ní arabsk! (ánr, 'i odv$tví adabové literatury, kter! má hodn$ spole'ného s 

p#íb$hy Tisíce a jedné noci, a dal by se také ozna'it za p#edch&dce moderního magického 

realismu je literatura zab!vající se ´ad!á’ib (podivuhodnostmi). Popisy r&zn!ch zázra'n!ch 

úkaz& byly p#edkládány 'tená#&m ve v%í vá(nosti jako fakta. To ale je%t$ neznamená, (e by 

auto#i takov!ch d$l naprosto postrádali kritickou mysl. Naopak i u nich se objevovalo 

Todorovovo váhání v otázce autenti'nosti zázra'n!ch jev& a p#edm$t&. Nap#íklad Jáqút al-

Rúmí (z. 1229) ve svém geografickém slovníku Mu !d!am al-buldán (Encyklopedie zemí) a 

Zakaríjá al-Qazwíní (z. 1283) ve svém kosmologii zázrak& ‘Ad!á’ib al-machlúqát wa-

ghará’ib al- mawd!údát (Zázraky stvo#ení a podivuhodnosti jsoucna) zd&raz)ují, (e si nic z 

popsan!ch zvlá%tností a podivností nevymysleli. Al-Qazwíní vyz!vá 'tená#e k p#ijetí alespo) 

mo(nosti, (e tyto zprávy jsou autentické.48 Podobné argumentace se v(dy vrací k my%lence, 

(e B&h je velik! a nic pro n$j není nemo(né. Zprávy o !ad!á’ib se vyskytovaly v arabské 

adabové literatu#e nap#í' r&zn!mi (ánry, od seriózních historick!ch knih po námo#nické 

p#íb$hy. Syrinx von Hees z tohoto d&vodu zpochyb)uje existenci !ad!á’ib literatury jako 

zvlá%tního (ánru.49 Robert Irwin zase poukazuje na fakt, (e n$které p#íb$hy z Tisíce a jedné 

noci byly na jiném míst$ p#edlo(eny jako skute'né události. V!skyt t$chto zázra'n!ch 

p#íb$h& a p#edm$t& nap#í' %irok!m spektrem arabské literatury ukazuje, (e magie a zázra'no 

byly pova(ovány za p#irozenou sou'ást zázra'ného sv$ta, jeho( stvo#itelem je v%emocn! B&h.  

 Vzhledem k tomu, (e chápání sv$ta jako magického místa je jednou z hlavních definic 

magického realismu a vzhledem k lidové tradici p#íb$h& Tisíce a jedné noci i zázra'né 
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literatu#e pro elity, se dá tvrdit, (e magick! realismus je p#irozen!m literárním (ánrem, kter! 

m&(e navazovat na bohatou kulturní tradici. Jin!mi slovy, magick! realismus je jen moderní 

termín pro (ánr, kter! dávno existoval v arabské literatu#e.  

 

1.4. Magick% realismus v moderní arabské literatu"e 

 Magick! realismus v moderní arabské próze by se dal rozd$lit do dvou základních 

skupin podle Spindlerovy definice: antropologick!, kter! si bere inspiraci z ur'ité kulturní, 'i 

historické tradice, a ontologick!, jeho( nadp#irozené prvky jsou univerzáln$j%ího charakteru.  

 

1.4.1. Antropologick' magick' realismus  

1.4.1.1. Vliv p#írody a místa  

 Magick! realismus v moderní arabské literatu#e má mnoho podob. Ty se odvíjejí, jak 

od regionálních rozdíl& r&zn!ch arabsk!ch zemí, tak od osobních zku%enosti a sociálních 

pom$r& jednotliv!ch autor&. Nap#íklad libyjsk! autor Ibráhím al-Kúní (nar. 1948) a 

saúdskoarabská autorka Rad(á ‘Álim získali hlavní impuls pro svoji magicko-realistickou 

tvorbu z beduínsko-nomádské kultury sv!ch zemí a jejich styl magického realismu by se dal 

ozna'it jako p#írodní. Ibráhím al-Kúní je autor, jen( je z arabsk!ch autor& nej'ast$ji spojován 

s magick!m realismem.50  

 /abr0 "áfiz ozna'il al-Kúního za autora, kter! p#inesl magick! realismus do arabské 

literatury.51 Al-Kúní se narodil v odlehlém území libyjské pou%t$ blízko hranice s Al(írskem a 

Nigerem v tuaregské komunit$, co( v!znamn$ ovlivnilo jeho tvorbu. Krom$ toho ale strávil i 

dlouhá léta v Moskv$ a ve Var%av$, nejprve jako student a pozd$ji jako (urnalista. Al-Kúního 

román al-Chus*f (1986-1988, Zatm$ní m$síce) 'erpá z islámského mysticismu, z m!t& o 

ztracené Atlantid$ i z pou%tního tuaregského folkloru. Al-Chus*f vypráví p#íb$h tuaregského 
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kmenového v&dce, kter! kv&li r&zn!m invazím cizinc& postupn$ p#ijde o v%e: své potomky, 

p#átele, milovanou (enu a nakonec ztratí i své pou%tní obydlí. Cel! román je prostoupen magií 

a magick!mi praktikami Tuareg&, je( tvo#í sou'ást jejich ka(dodenního (ivota. Krom$ toho 

pou%1, která Tuaregy obklopuje, je románem vykreslena jako magická.52 Dal%í al-Kúního 

román Nazíf al-+ad!ar (1990, Krvácení kamene) se také odehrává na pou%ti. Hrdinou je 

tuaregsk! poustevník, Asúf o kterém jsou ostatní p#esv$d'eni, (e je obda#en zvlá%tní tajnou 

sílou, která pramení z jeho spojení se zázra'n!m zví#etem podobn!m muflonovi, kter! ob!vá 

poho#í st#ední Sahary a je naz!ván waddan. Asúf je posledním potomkem svého rodu, kter! 

(ije v pou%ti v dob$ italské nadvlády a kter! nakonec splyne s waddanem.53 P#esto(e tento 

prvek – transformace 'lov$ka ve zví#e – p#ipomíná Blásimovu povídku „Kamión do Berlína“, 

jinak je Blásimovo dílo vzdálené tomuto typu antrolopologického magického realismu, kter! 

odrá(í folkorní a kulturní tradice ur'ité oblasti, kterou je v p#ípad$ al-Kúního libyjská pou%1.  

 Magick! realismus saúdsko-arabské autorky Rad!á‘ "Álim je také úzce spojen# 

s místem, které ob!vá – Mekkou. Ve svém románu Chá,am (2001, Chá2am) magicko-

realistické prvky zpochyb)ují hranice mezi pohlavími. V pr&b$hu celého románu není jasné, 

zda je hlavní postava Chá2am (ena 'i mu(. Chá2am je vychován/a jako dívka ale ka(d! pátek, 

jako(to sváte'ní den, je s ní/m jednáno jako s chlapcem a díky tomu má p#ístup do 

nábo(enského sv$ta mu(&. Svaté prost#edí Mekky v románu hraje d&le(itou roli a dodává mu 

atmosféru mystického zázra'na.54 V tomto románu pou!ívá  "Álim magick# realismus 

k odmítnutí (ensk!ch a mu(sk!ch rolí.  

 Dal%ím autorem, o kterém bylo #e'eno, (e má nejblí(e k latisko-americkému 

magickému realismu je syrsk! Kurd Salím Barakát (nar. 1951).55 Jeho román Fuqahá’ al-

-alám (1985, Mudrci temnoty) se stejn! jako romány Ibráhíma al-Kúního a Rad!á‘ "Álim 

vyzna'uje vysokou sensitivitou místa. Je zasazen do chudé kurdské vesnice v blízkosti 

turecké hranice. Cel! román prostupují nadp#irozené jevy. Jedna z postav se nap#íklad narodí 

a b$hem n$kolika hodin se zm$ní v mu(e. V románu se objevují duchové, kte#í jsou nakonec 

následováni v%emi obyvateli vesnice, ve které nezbyde nic ne( mal! olivovník. Barakát&v 
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román symbolizuje postupné zanikání kurdského etnika v S!rii, které padlo za ob$t 

arabskému nacionalismu.56  

 Vezmeme-li do úvahy zmín$né romány, vyjde najevo, (e a' z tematického hlediska 

vyu(ívají podobného typu realismu, spojeného s d!razem na místo, ten slou"í k odli!n"m 

cíl!m. Zatímco Ibráhím al-Kúní vykresluje magickou sílu pou!t" su#ované cizími okupanty, 

Rad!á‘ "Álim se zab#vá otázkou artificiálnosti !ensk#ch a mu!sk#ch rolí a Salím Barakát 

zaznamenává potla'ování práv a  pomalé vymírání kurdského etnika v S!rii.  

 

1.4.1.2. Vliv historie 

 Egyptsk! autor Júsuf Racha (nar. 1976) napsal povídku „Dvacát! sebevrah aneb al-

Hákim&v p#íb$h“, kterou do 'e%tiny v!born$ p#elo(ila Anna Pletichová, a která je p#íkladem 

historického magického realismu. Nadp#irozené prvky v p#íb$hu jsou toti( inspirovány tisíc 

let star!m p#íb$hem záhadné smrti nebo zmizením fátimovského chalífy al-"ákima, je( vedlo 

ke vzniku drúzské víry. Vyprav$' ve snu spat#í p#ízrak, kter! se mu p#edstaví jako 

devatenáctá inkarnace chalífy al-"ákima. Vysv$tlí vyprav$'i, (e al-"ákim nezmizel, ale vzal 

si (ivot, co( je jediná cesta k nesmrtelnosti. Ka(d!ch padesát let si 'lov$k, ve kterém je 

inkarnovan! al-"ákim, vezme (ivot a tentokrát padla volba na vyprav$'e. P#ízrak sd$lí 

vyprav$'ovi i jiné detaily, které se shodují se záhadn!mi okolnostmi smrti jeho str!ce. P#íb$h 

kon'í tak, (e vyprav$'ovi jeho drúzská p#ítelkyn$ p#inese chalíf&v me' jako dárek k jejich 

v!ro'í.57  

 

1. 4.1.3. Vliv literární a folklorní tradice  

 Krom$ ur'itého místa a p#írodního prost#edí m&(e b!t magick! realismus inspirován 

také literární a folklorní tradicí. Obrovsk! zdroj pro vyu(ití magického realismu v moderní 

arabské próze sk!tá vypráv$ní Tisíce a jedné noci, o kterém byla #e' v!%e. To, (e se tolik 

autor& hlásí k odkazu Tisíce a jedné noci je t#eba také chápat v historické perspektiv$. Tuto 

sbírku vypráv$ní objevil pro Evropu na konci 17. století Antoine Galland, kter! p#íb$hy nejen 
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p#elo(il, ale p#idal k nim mnoho nov!ch.58 Arabsk! sv$t Tisíci a jedné noci nev$noval velkou 

pozornost, proto(e p#íb$hy byly chápány pouze jako jednoduchá zábava pro nízké vrstvy 

obyvatelstva. Pouze evropsk! obdiv ke sbírce p#im$l arabskou kulturu, aby za'ala postupn$ 

ale pomalu oce)ovat a publikovat toto lidové vypráv$ní. Proto, je t#eba brát obrovskou 

spoustu autor&, kte#í tvrdí, (e vyrostli na p#íb$zích Tisíce a jedné noci s rezervou. +asto se za 

tím skr!vá spí%e hrdost na Evropany tolik obdivovanou arabskou p#edstavivost a hlá%ení se 

k d$dictví arabské kultury. Existuje také rozdíl mezi pou(itím prvk& Tisíce a jedné noci 

v textech. N$kte#í auto#i zapojují do sv!ch román& jen ur'ité motivy t$chto p#íb$h&, zatímco 

jiní prokazují jejich hluboké pochopení a znalost.  

 Jedním z t$ch, kdo prokázali svoji opravdovou znalost Tisíce a jedné noci byl dr(itel 

Nobelovy ceny Nad(íb Ma.fúz (1911-2006) ve svém románu Layálí alf layla (1979, Noci 

tisíce nocí). V tomto románu vystupují krom$ d(in& a jin!ch stvo#ení i hlavní postavy Tisíce a 

jedné noci, ale jejich p#íb$hy jsou pozm$n$ny. ,ahrazád nemiluje ,ahrijára, kter! se proto 

vypraví hledat lásku jinde. ,ahrazádina sestra si nevezme ,áhrijárova bratra ,áhzamána, ale 

oby'ejného mu(e. Tyto katastrofy zp&sobí, (e komunita, kterou královská rodina spravovala, 

se za'ne rozpadat. Zde tedy magické prvky p#evzaté z vypráv$ní Tisíce a jedné noci p#ebírá 

úlohu politické alegorie.59  

 Tisícem a jednou nocí bylo ovlivn$no i dal%í klasické arabské dílo 20. století Al-

waqá’i !  al-gharíba fí ichtifá’ Sa !íd Abí al-Na") al-Mutasá’il (1974, Podivné p!íb"hy okolo 

zmizení Sa !ída, smola"e a pesoptimisty), které napsal palestinsk# autor Imíl $abíbí (1922-

1996). Jeho nejslavn$j%í dílo se zab!vá slo(itostí (ivota Palestince uvnit# Izraele. Sarkasticky 

popisuje represivní re(im a s notnou dávkou ironie vykresluje i pasivitu a zbab$lost jeho 

ob$tí. Jeho místy tragick! a místy komick! román je psan! ve stylu st#edov$ké maqámy, co( 

je znát hlavn$ na názvech kapitol a na tom, (e se autor ob'as uchyluje k r!mované próze 

sad! ". Jeden z názv& kapitol zní „Podivné bádání o mnoha kladech orientální p#edstavivosti“ a 

vyprav$' v ní vychvaluje „orientální“ p#edstavivost, která Arab&m umo()uje p#e(ít ve stát$ 

Izrael, a díky které se nap#íklad zachránil mlad! Arab, kter! po srá(ce s jin!m autem za'al 

k#i'et „Je to Arab!“, na'e( se lidé vrhli na druhého #idi'e a on mohl utéct. Tuto p#edstavivost 

srovnává vyprav$' sarkasticky s arabskou p#edstavivostí, „tou samou p#edstavivostí, která 
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stvo#ila p#íb$h o zlaté ryb$ a magnetické ho#e uprost#ed bou#ícího mo#e.“60 Zlatá ryba a 

magnetická hora jsou magické elementy z p#íb$h& Tisíce a jedné noci.  Zatímco zde fungují 

pouze jako zdroje arabské p#edstavivosti na jiném míst$ v p#íb$hu se stávají sou'ástí d$je. 

Hlavní postavu Sa !íd toti( jednoho dne odvezou mimozemské bytosti na létajícím koberci. 

+tená# neví dlouhou dobu, co si má o tomto záhadném zmizení myslet. A( nakonec se mu 

vyprav$' vysm$je, (e pokud jen na chvíli v$#il létajícímu koberci, tak pat#í do blázince, kde 

skon'il i Sa !íd.61  

 

1.4.2. Ontologick' magick' realismus 

 Ne v%echny tematické okruhy magického realismu musí 'erpat z n$jakého kulturního, 

'i historického rámce, kter! by v díle musel dominovat. Fantastické a reálné se setkávají bez 

opodstatn$ní, které by takov! rámec poskytl. Podle Spidlerovy kategorizace je v takovém 

p#ípad$ #e' o ontologickém realismu, kter! se v moderní arabské próze vyskytuje hlavn$ 

v souvislosti s vyobrazením reality války, exilu, 'i p#edsudk&. Na tomto míst$ zmíníme román 

Iljáse Khúrího (nar. 1948)  Ri"la Ghándí al-saghír (1989, Cesta Malého Gándhího) a 

povídkovou sbírku syrské autorky Ghády al-Sammán (nar. 1942) al-Qamar al-murabba ! 

(1994, +tverhrann! m$síc). 

 Je zajímavé vzít v úvahu práv$ Khúrího román, kter! byl ozna'en za magicko-

realistick!, a'koli to autor sám odmítl s tím, (e magického realismu není t#eba, proto(e 

v Libanonu (ivot sám je nerealistick! a fantastick!.62 Ri"la Ghándí al-saghír se odehrává 

v dob$ libanonské ob'anské války. Název románu se vztahuje k Malému Gándhímu, co( je 

p#ezdívka 'isti'e bot, kter! je zast#elen, kdy( izraelská armáda v roce 1982 zaúto'í na Bejr&t. 

V díle vystupuje okolo t#iceti postav z r&zn!ch nábo(ensk!ch a spole'ensk!ch skupin 

libanonského obyvatelstva. V tomto labyrintu postav a p#íb$h& se hranice mezi realitou, fikcí 

a snem slévá. Khúrího dílo vyjad#uje absurditu války a nesmyslnost sektá#ského násilí.  
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 Co se t!'e povídkové sbírky Ghády al-Sammán al-Qamar al-murabba !, je také mo(no 

ji za#adit do tematického okruhu ontologického magického realismu. A'koli se v jejích 

povídkách se objevují odkazy na africké 'i arabské tradice, (ádná kulturní tradice není 

dominantní. Jin!mi slovy v jejím díle se nejedná o antropologick! magick!-realismus spojen! 

s ur'it!m místem. Nadp#iprozeno je v povídkách zastoupeno p#evá(n$ duchy a magií. 

Nap#íklad v povídce al-Tim.á" al-ma !diní (3elezn! krokod!l) jsou imigranti 'ekající ve 

front$ na policejní stanici v nad$ji, (e dostanou povolení k pobytu, vykresleni jako duchové. 

Jeden z t$chto duch& se zdá ale b!t ochráncem ostatním. Jeho magické schopnosti se projeví, 

kdy( na n$j zaúto'í jedna z policistek. Po chvíli na ni 'eká odplata: jakoby magickou silou se 

rozjede její vlastní auto a odhodí ji na (elezné zuby bagru, které vypadají jako zuby (elezného 

krokod!la.63  

 Je pozoruhodné, (e magicko-realistická díla zobrazující utrpení války a exilu 'asto 

spadají do kategorie ontologického magického realismu. To samé by se toti( dalo #íci o 

magickém realismu román& iráck!ch exilov!ch autor& Ma.múda al-Bajátího a D(anána 

D(ásima al-"illáwího. O t$ch se ale podrobn$ji zmíní a( následující kapitola. Povídky al-

Sammán mají také mnoho spole'n!ch rys& s Blásimovou sbírku. Stejn$ jako u Blásima, 

hrdinové al-Qamar al-murabba !  p#edstavují ty, kte#í jen t$(ko mohou mluvit sami za sebe: 

uprchlíky, trp$jící dít$, marginalizovanou (enu, duchy mrtv!ch lidí atd. Stejn$ jako Blásim, i 

al-Sammán do sv!ch text& zapojuje #adu metafik'ních technik a 'asto se zam!%lí nad um$ním 

v!práv$t p#íb$hy. Její univerzální magick! realismus slou(í stejn$ jako u Blásima k vyjád#ení 

témat jako je válkou zni'en! domov, kritika tradic a p#edsudk& a (ivo#ení bezprizorních 

imigrant&.  

 Auto#i, kte#í jsou zde uvedení reprezentují ur'ité trendy a témata magického realismu. 

V (ádném p#ípad$ si práce nep#edstavuje úpln! v!'et sou'asn!ch arabsk!ch magicko-

realistick!ch autor!. V souvislosti s magick"m realismem byli kup#íkladu zmín$ni také: 

Egyp!ané  "Á#if Sulejmán,  "Ádil Asmat,  !Ammár  !Alí "asan, Ra#wá  !Á$úr, Sy%an Zakaríjá 

Támer, Saúdsk! Arab  "Abda al-Chál, atd.  

 Na záv$r této kapitoly, je nezbytné vysv$tlit, pro' není mezi typy magického realismu 

v sou'asné arabské próze za#azen i Spindler&v metafyzick! magick! realismus, kter! se 

odehrává v #í%i 'istého podivuhodna. Pro kritiky je sna(%í ozna'it za magicko-realistické dílo 

takové, ve kterém se evidentn$ nacházejí prvky nadp#irozena, a proto je t$(ké hledat díla 
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magického-realismu metafyzického typu. Tato práce se v%ak na Blásimov$ p#íkladu bude 

sna(it prokázat, (e i 'isté podivuhodno pat#í do #í%e magického realismu, proto(e – jak u( 

poznamenal Iljás Khúrí – (ivot m&(e b!t stejn$ tak nerealistick! a fanstastick! jako 

nadp#irozeno.  
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2. EXIL V MODERNÍ IRÁCKÉ PRÓZE: Domov a exil od poetické tradice 'u !lúk" po 

postkoloniální a postmoderní spole(nost.64  

 

 Poslední desetiletí 20. století i po'átek nového tisíciletí znamenal pro Irák jednu 

katastrofu za druhou. Válka s Íránem (1980-1988), tzv. "arb al-istinzáf, válka do úplného 

vy'erpání p#ivedla zemi na pokraj ekonomického zhroucení, co( p#im$lo iráckého prezidenta 

/addáma "usajna k napadení bohatého Kuvajtu, jednoho z mnoha v$#itel& Iráku. Tato 

vojenská operace vyprovokovala Válku v zálivu (1990-1991), do které se zapojily i Spojené 

státy a která vyvrcholila katastrofickou porá(kou Iráku. Rok 1991 byl pro zemi katastrofick!. 

Nejen (e %íítsko-kurdské povstání, které vypuklo jako reakce na Válku v zálivu a doufalo, (e 

získá slíbenou podporu koali'ních vojsk, bylo utopeno v krvi, v tomto roce byly také na Irák 

uvaleny ekonomické sankce. Zemi, která b!vala jednou z nejbohat%ích a n$jkulturn$j%ích 

v oblast, zachvátila chudoba. Kone'n$ americká invaze do Iráku v roce 2003 rozpoutala peklo 

sektá#ského násilí a teroristick!ch útok&, které s men%í 'i v$t%í intenzitou p#etrvávají a( 

dodnes. Také není mo(né zapomínat na to, (e od konce 70. let 20. století a( do roku 2003 (ili 

Irá'ané pod nadvládou krutého a autoritá#ského re(imu /addáma "usajna, a tak není divu, (e 

takové podmínky p#inutily velk! po'et obyvatel Iráku k emigraci. V kontextu arabského sv$ta 

m&(e b!t míra irácké emigrace srovnávána jen s palestinskou diasporou.  

 Tak jako moderní historie Palestiny a Iráku sdílejí dlouhou zku%enost s exilem, tak i 

mnoho autor& z t$chto dvou zemí, kte#í se ocitli mimo svou vlast, vytvo#ilo velké mno(ství 

literárních d$l zab!vajících se otázkou exilu. Jedno z b$(n!ch témat této exilové literatury je 

nostalgie po ztraceném domovu. Pro mnoho Palestinc& je jejich domov nedosa(iteln!, proto(e 

se stal okupovan!m územím. Co se Irá'an& t!'e, jejich zem$ je devastována p#ed jejich 

zraky, a z domova se stává nebezpe'né a zdevastované místo. Postupn! úpadek a zánik Iráku, 

kter! lze sledovat na televizních obrazovkách, je%t$ více se prohlubuje u spisovatel& (ijících 

mimo Irák trauma z exilu. 

 Irácká exilová próza se tedy dá rozd$lit na takovou, která se zab!vá problematikou 

Irá'an& v exilu, a na takovou, která se zam$#uje na Irák a katastrofy, které ho za poslední 

desetiletí postihly. Tento geografick! parametr bude rozhodující pro v!stavbu této kapitoly. 

Poté co budou zmín$ni hlavní irá'tí auto#i 20. století, kte#í se zab!vali exilem, budou 
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nastín$ny hlavní trendy sou'asné irácké exilové prózy. Ty budou tematicky rozd$lené do 

dvou hlavních skupin: motiv& souvisejících s exilem a motiv& spojen!ch s Irákem. +ásti 

v$nující se sou'asn!m iráck!m autor&m v exilu v%ak bude p#edcházet oddíl, kter! bude 

sledovat existenci pojmu exil v arabské literatu#e a kter! nastíní diskuze okolo tohoto pojmu v 

mezinárodním m$#ítku.  

 

2.1. Exil v arabské literární tradici 

 Irácká zku%enost s exilem není sama o sob$ nijak ojedin$lá nejen v moderní dob$ ale i 

v minulosti. Dokonce i klasická arabská literatura zahrnuje veliké mno!sví literárních d"l, 

která se zab!vají otázkami stesku po domov" a pocitem odcizení daleko od domova. U# v 

p!edislámské dob" existoval zvlá#tní $ánr poezie, kterou skládali su %lúkové – toulaví básníci, 

jako nap!íklad Ta’aba""a #arran, al-!anfara a  "Urwa Ibn al-Ward, kte#í byli vyho%t$ni nebo 

sami ode%li od svého kmene. Do jiné kategorii ale pat#í krásná báse) "undud(e ibn 

"undud(e, zaznamenaná v Abú Tammámov$ sbírce al-"amása. "undud( (il v dob$ v!boj& 

arabsk!ch kmen& uskute'n$n!ch v zájmu islámu a svou báse) napsal v daleké Persii:  

,í#e a délka /úlské65 noci jsou nekone'né, jakoby jedna noc byla spojena s nocí dal%í.  

Ké( by ráno nikdy neopustilo moji ruku, já ho lapím, i kdyby ukázalo jen své 'elo a bíle kotníky 

tomu, kdo  

z&stává bd$l! a vrtí se jako had rozp&len! %lehnutím bi'em vedví.  

Kdy uvidím, (e se objevily první známky rána a (e se trhá no'ní hábit?  

Tato noc ztratila svou cestu a nehne se odsud, jako by byla p#ipevn$ná k zemskému povrchu. 

B&h je v%emocn!! Jen on by mohl zkrátit vzdálenost, která d$lí ty, jejich( domovem je "azn od 

t$ch, kte#í ob!vají /úl. 

Jen B&h by mohl svinout zemské plán$ a jarní tábo#i%t$ "aznu by bylo nadohled /úlu.66  
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"undud( byl pravd$podobn$ sou'ástí arabsk!ch dobyva'n!ch vojsk, která dobyla Írán. Ve 

m$st$ u b#eh& Kaspického mo#e vzpomíná na rodn! Na(d a teskní po domov$. "undud(ova 

báse) vyjad#uje pocity mnoha Arab& v dob$ islámské expanze, kte#í se b$hem n$kolika let 

ocitli stovky kilometr& od domova, v jin!ch klimatick!ch podmínkách a odli%ném kulturním 

prost#edí. 

 P#esto(e k hodnotám st#edov$ké arabské spole'nosti pat#ilo lp$ní na domov$, arabsk! 

sv$t se vyzna'oval pom$rn$ vysokou mírou mobility. Lidé, kte#í cestovali z jednoho konce 

islámského sv$ta na druh!, byli r&zného typu: poutníci, kupci, (ebráci, zlod$ji, básníci, 'i 

jednodu%e lidé hledající své %t$stí v cizích zemích. V souvislosti s t$mito r&zn!mi typy 

cestovatel& se v arab%tin$ vyvinulo pestré názvosloví popisující lidi, kte#í opustili sv&j domov. 

Nejb$(n$j%ím pojmenováním bylo gharíb, cizinec.67 Opustit sv&j domov a stát se gharíbem, 

bylo nej'ast$ji spojováno s pocity poní(ení, bídy a frustrace.68 Na druhou stranu existovala 

ale i literatura, která oslavovala odvahu t$ch, kte#í se rozhodli vydat se na cestu do neznáma.69  

 Téma stesku po domov$ se stalo natolik b$(n!m, (e se vyvinul samostatn! (ánr 

literatury, kter! se nej'ast$ji naz!val al-"anín ilá al-aw,án, stesk po vlasti.70 Pod tímto 

názvem byly texty a úvahy na toto téma za#azovány do r&zn!ch antologií, nap#íklad sbírek 

ma"ásin wa-l’masáwi’, klad& a vad. Do dne%ního dne se dochovala dv$ samostatná pojednání 

na toto téma, jejich( autory jsou Ibn al-Marzubán a al-Kisrawí.71 Klasická arabská literatura 

se tedy u( od svého po'átku zab!vala problematikou lidské existence daleko od domova a 

problémy s tím spojen!mi.  
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2.2. Exil a migrace72 v moderním sv$t$  

 Migrace a její následky se staly prominentním tématem globalizujícího se sv$ta druhé 

poloviny 20. století. Filozofové v$novali nespo'et knih a pojednání situaci migrant& a hledali 

souvislosti mezi masovou migrací a postmodernitou. Vyvinula se nová tradice my%lení, která 

hlavn$ z postkoloniálních pozic oslavuje potenciál migrace, a národní vyko#en$nost. 

Nejv!znam$j%ím p#edstavitelem tohoto my%lenkového proudu je Homi Bhabha. Podle 

Bhabhy s sebou masová migrace p#inesla „nov! mezinárodní prostor nesouvisl!ch 

historick!ch realit“, kter! vy(aduje od um$lce nové „um$ní p#ítomnosti“.73 I dal%í auto#i a 

kritici, jako nap#íklad Salman Rushdie, Edward Said, Terry Eagleton a Julia Kristeva, 

pova(ují pozici migranta za v!jime'nou v tom, (e 'lov$ku nabízí nové úhly pohledu na 

skute'nost. Nap#íklad Rushdie pova(uje exil za zku%enost spole'nou celému lidstvu. Vidí 

toti( lidskou minulost jako zemi, ze které v%ichni emigrují.74 Tato zku%enost je u opravdového 

emigranta pouze zesílená. Kristeva zase chápe migraci jako jedinou cestu ke 

kosmopolitismu.75 P#esto(e jsou si tito myslitelé v$domi útrap milión& bezejmenn!ch 

uprchlík&, dávají d&raz na nesmírné mo(nosti migrace a její osvobozující ú'inky na r&zné 

kultury. Tento literárn$-filozofick! my%lenkov! trend se staví nep#átelsky ke konceptu národa 

a existenci nacionalismu jako svazujícího a omezujícího náhledu na uspo#ádání sv$ta. Z 

tohoto d&vodu literární kritika ovlin$ná takeover my%lením oslavuje vyko#en$nost migranta a 

negativn$ posuzuje p#ípadn! politick! aktivismus, kter! by zpochybnil jeho hybridní 

mezikulturní status. Je z#ejmé, (e tento zp&sob my%lení je na hony vzdálen situaci konkrétních 
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uprchlík& a p#íli% se nedot!ká reality. Sam Durrant a Catherine Lord ho dokonce nazvali 

romantick!m postkolonialismem.76  

 Proti tomuto abstraktnímu a do ur'ité míry idealizujícímu pohledu na migraci se 

zvedla vlna kritiky. Bylo poukazováno na zni'ující vliv, kter! migrace má na lidskou identitu 

a pocit sounále(itosti. Tyto hlasy kritizovaly „romantick! postkolonialismus“ jako vysoce 

intelektuální debatu, která nemá co do'in$ní s denní zku%eností uprchlík& a emigrant&. 

Nap#íklad Elleke Boehmer poukázala na to, (e i oslavovaní postkoloniální migrant%tí auto#i 

získali pov$t%inou západní vzd$lání a pat#í do vysok!ch spole'ensk!ch vrstev. Proto by se dal 

jejich úsp$ch v metropolích západního sv$ta pova(ovat jen za dal%í p#ivlastn$ní si zdroj& 

T#etího sv$ta Západem. Taková literatura je podle Boehmer do jisté míry omezená, proto(e 

nem&(e vykazovat (ádnou loajalitu k ur'ité zemi, 'i regionu. „Byla napsána elitami a 

definována a kanonizována elitami“.77  

 Do této debaty p#isp$l také Wail Hassan, kter! kritizuje postkoloniální teorii na 

podobn!ch základech jako Boehmer, ale v souvislosti s arabskou literaturou. Podle jeho 

názoru se postkoloniální teorie pot!ká se t#emi zásadními problémy: Za prvé, p#esto(e cílem 

postkolonialismu bylo zpochybnit západní literární kánon, ve skute'nosti postkoloniální 

kritici pokra'ovali v t$ch sam!ch p#edsudcích, tím (e se zam$#ili na literaturu psanou pouze 

jazyky b!val!ch koloniálních mocností – v angli'tin$ a francouz%tin$. Tímto byla samoz#ejm$ 

vy#azena práv$ p#evá(ná v$t%ina arabské literární produkce.78 Za druhé, postkoloniální teorie 

jen nahradila jedno metanarativní schéma 'i „velkovypráv$ní“79 za jiné, kdy( Homi Bhabha 

p#i%el se sv!m oslavováním hybridity. Tato tendence vedla k utopickému teorizování o 

obyvatelích postkoloniálního sv$ta a jejich mo(nostech podr!t zavedené autority a opomínala 

materiální nerovnosti a útlak. Podle této teorie by ideální postkoloniální subjekt byl nucen 

vzdát se národní a regionální loajality a vyjít vst#íc ideologii universalismu a hybridity. 

Zkrátka, západní postmoderní literární kritika 'asto pova(uje politickou anga(ovanost a 

vysokou estetickou úrove) za neslu'itelné. Za t#etí, postkoloniální teorie prokazuje jisté 

eurocentrické tendence ve svém p#esv$d'ení, (e nezápadní literatury by se m$ly automaticky 
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zab!vat sv!m vztahem k Západu a hybridit$. Povídky "asana Blásima slou(í jako p#íklad 

díla, které dosv$d'uje pravdivost slov Waila "asana. Jsou psány arabsky, i kdy( jejich první 

vydání prob$hlo v angli'tin$.80 Blásimovy p#íb$hy nijak neidealizují pozici 'lov$ka (ijícího 

na pomezí dvou kultur. Jeho postavy jsou oby'ejní lidé, pouhé ob$ti vzdálené obrazu 

privilegovaného intelektuálního postkoloniálního migranta. Jsou vypodobn$ny jako naprosto 

bezmocné cokoli ovlivnit. Kone'n$ Blásimova sbírka se z velké 'ásti v$nuje katastrofám, 

které postihly moderní Irák, a jejich dopadu na iráckou spole'nost. V%echny Blásimovy 

postavy jsou Irá'ané a v%echny jeho povídky reagují na ur'ité historické události nedávné 

irácké historie. Dílo "asana Blásima tedy slou(í jako p#íklad literatury, která je sv!m 

záb$rem velmi nacionalistická a loajální ke své zemi, jin!mi slovy anga(ovaná.  

 

2.3. Exil, anga&ovanost a postmoderní techniky v sou(asné arabské próze  

 Co se t!'e Blásimovy anga(ovanosti, ta není nijak vyjíme'ná v rámci moderní arabské 

literatury. +astokrát u( byl #e'eno, (e arabská literatura je více politická ne( ta západní, co( 

není p#ekvapivá informace, vezmeme-li v potaz (alostnou (ivotní úrove) v podru'í 

autoritativních re(im&, 'i válkou posti(en!ch zemí arabského sv$ta. Fredric Jameson, jeden z 

nejv!znamn$j%ích marxistick!ch literárních kritik& 20. století, se vyjád#il o literatu#e T#etího 

sv$ta, jako o literatu#e cizí západnímu 'tená#i práv$ kv&li mí#e své politické anga(ovanosti ve 

form$ lp$ní na národních alegoriích.81 Jako takovou staví literaturu T#etího sv$ta do opozice 

západní, a zvlá%t$ americké postmoderní tvorby.  

 Na druhou stranu Andreas Pflitsch a Fabio Caiani prokázali, (e postmodernistické 

techniky jsou jedním ze znak& sou'asné arabské prózy.82 Ve své úvodní eseji ke sbírce esejí 

Arabic Literature, Postmodern Perspectives, se Pflitsch zab!vá práv$ kombinací politi'na a 

postmoderny v sou'asné arabské literatu#e. Zd&raz)uje, (e tyto dva koncepty si neodporují. 

Naopak, jistá politická anga(ovanost podle Pflitsche vypl!vá ze samé podstaty 

postmodernismu: „postmoderní skepticismus vyjád#en! v t$chto dílech popírá jakákoli 

absolutní a zjednodu%ující vysv$tlení a uprost#ed hluku blízkov!chodních politick!ch 
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ideologií na jedné stran$ a nábo(enské sebejistot$ na stan$ druhé je velmi politick!.“ 83 

Postmoderní skepticismus ohledn$ jasného ohrani'ení reality stejn$ jako ot#ásání v%emi 

jistotami je jedním z hlavních rys& Blásimov!ch povídek. Ty se zárove) zab!vají v!hradn$ 

neduhy irácké spole'nosti. Krom$ toho je nutno poznamenat, (e téma exilu, je a priori 

politizované. Exil se vztahuje k vyhnání jedince z vlasti a znemo(n$ní mu návrat. Exil a 

politika tak pat#í jeden k druhému. U(  dávní !u "lúkové vyhnáni od svého kmene a spole'nosti 

anebo si (ivot v osamocení zvolili pro své rozli%né názory na sv$t. Politi'no tedy provází exil 

od pradávna.  

 Stejn$ se i povídky "asana Blásima vyjad#ují vysokou mírou politi'nosti. Ale jakkoli 

ke Blásim ke své zemi kritick!, z&stává jí loajální. Blásimova tvorba tak slou(í jako p#íklad 

díla, ve kterém se snoubí jistá anga(ovanost a nacionalismus s postmoderními technikami a 

tématy, a vyvrací tak Jamesonovo pojetí literatury T#etího sv$ta jako nemoderní.  

 Podobn$ by se dalo argumentovat i v otázce d&le(itosti domova, v tomto p#ípad$ 

Iráku, v kontextu globalizovaného sv$ta. Pflitsch zd&raz)uje slu'itelnost jistého zako#en$ní v 

míst$ domova a (ivota v globalizovaném sv$t$: „D&raz na domov, na jisté místo, sice tvo#í 

anachronickou protiváhu globalizace, ale také p#edstavují nápravné opat#ení, bez kterého by 

globalizace byla jednodu%e neproveditelná a neúnosná. “84 Nap#íklad pro irácké emigranty a 

uprchlíky, kte#í (ijí na hranici mezi dv$ma sv$ty, m&(e b!t p#edstava domova je%t$ d&le(it$j%í 

ne( pro ty, kte#í z&stali v Iráku. Tento d&raz na místo, na domov, tedy nikterak neodporuje 

p#ípadnému kosmopolitnímu zp&sobu (ivota. Otázka domova je v díle exilového autora 

"asana Blásima obzvlá%t$ d&le(itá, a to i v povídkách v$novan!ch problému iráck!ch 

uprchlík&m. Ti se neúsp$%n$ sna(í vyrovnat se sv!mi vzpomínkami a za'ít nov! (ivot. Jeho 

povídky tak vypovídají sv$dectví o neúsp$%ném boji proti pout&m, které emigranty vá(ou k 

rodné zemi. Blásimovo dílo tak kontrastuje s kosmopolitními migrantsk!mi autory práv$ 

sv!m d&razem na své místo a odmítáním jakékoli hybridity. Dokazuje, (e ztracen! a 'asto 

nenávid$n! domov se stává v exilu hlavní slo(kou emigrantovy identity. Zárove) jeho dílo ale 

zasahuje i do univerzáln$j%ích sfér, ne( je popisování útrap irácké spole'nosti. Zab!vá se 

mo(nostmi literatury odpovídajícím zp&sobem prezentovat lidské utrpení a hranicemi reality, 

co( je práv$ ten bod, kde se jeho povídky uchylují k magicko-realistick!m technikám. 

Zkrátka, povídková sbírka Mad!nún sá"at al-"urríja je p#íkladem, (e loajalita k vlasti a jejím 
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ob'an&m nikterak neomezuje autorovy mo(nosti vyjád#ení traumat& globalizovaného sv$ta 'i 

zasahování do hlub%ích epistemologick!ch otázek.  

 

2.4. Téma exilu v irácké moderní próze: od nah!y85 do 90. let 20. století 

Irácká próza se ocitá ve stínu zájmu o literatury ostatních arabsk!ch zemí. Kdy( se 

profesor ,ákir Mu42afá v roce 2008 rozhodl vydat v&bec první antologii irácké prózy v 

angli'tin$, pot!kal se s mnoha problémy najít vydavatele.86 Je p#ekvapující, (e po p$ti letech 

od americké invaze do Iráku, v pr&b$hu kter!ch byla tato zem$ tém$# nep#etr(it$ v hledá'ku 

sv$tov!ch médií, ameri'tí nakladatelé nep#edpokládali, (e by n$koho mohlo zajímat, jak 

samotní Irá'ané reprezentují realitu své zem$.  

 V rámci irácké literatury obecn$ byla v(dy pozornost akademik& up#ena na iráckou 

moderní poezii, zatímco próza z&stávala v pozadí, pravd$podobn$ kv&li svému lp$ní na 

sociáln$-kritickém realismu. Zvlá%t$ modernistické básní#ky a modernisti'tí básníci jako 

Názik al- Malá’ika (1923-2007), 'i Badr ,ákir al-/ajjáb (1926-1964), se t$%ili zájmu 

západních specialist&.87 Na druhou stranu neoklasicistickému básníkovi Mu.ammadu 

Mahdímu al-D(awáhirímu, kter! je oslavován v arabském sv$t$ jako jeden z nejv$t%ích 

moderních básník&, byla v západních kritick!ch pracích v$nována jen velmi malá pozornost. 

Nezájem o takovou ikonu arabské poezie je p#íkladem toho, jak západní literární vkus se 

sv!m d&razem na inovativnost a modernitu nebere v potaz arabskou literární kritiku.  

 Exil je prominentním tématem moderní irácké literatury. Mnoho v!razn!ch postav 

irácké literární scény v pr&b$hu 20. století muselo opustit svoji vlast, následkem 'eho( se toto 

téma v jejich dílech 'asto objevuje. Samoz#ejm$, povaha jejich emigrace se li%í od p#ípadu k 

p#ípadu a v souvislosti s tím, se li%í i popis exilu v jejich dílech.  

 Na za'átku 20. století, v pr&b$hu stále probíhajícího kulturního hnutí nah!a, se mnoho 

arabsk!ch intelektuál& vydalo na studia do Evropy. Zvlá%t$ Pa#í( byla pova(ovaná za hlavní 
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kulturní m$sto sv$ta. V zahrani'í se tito Arabové setkávali s lidmi z celého sv$ta a diskutovali 

s nimi o kulturních a politick!ch otázkách, co( se i stalo jedním z 'ast!ch témat v jejich 

dílech. V takov!ch diskuzích se zab!vali hlavn$ obrodou arabské spole'nosti a 

protikoloniálním bojem.  

 Iráck! román D!alál Chálid (1928, D(alál Chálid), kter! napsal Ma.múd A.mad al-

Sajjid a kter! byl opakovan$ ozna'en za první iráck! román v&bec,88 pat#í práv$ do takové 

“cestovatelské” literatury z období nah!y. Sám autor cestoval mezi lety 1919 a 1923 do Indie. 

Protagonistou této novely je mlad! vzd$lan! Irá'an, kter! také opustí svoji zemi a odjede do 

Indie. Tato postava stráví dlouhé hodiny diskutováním o politice a kultu#e, v n$m( hraje 

hlavní roli protikolonální boj.89 P#esto(e se tyto cestovatelské romány nedají pova(ovat za 

exilovou literaturu, stojí za pov%imnutí, (e historie irácké moderní prózy se za'ala psát práv$ 

románem o pobytu mimo Irák, kter! se ale, stejn$ jako Blásimovy povídky, sout#edil na 

problémy zem$.  

 Dal%í v!znamn! iráck! román, tentokrát z pera Dhú Nún al-Ajjúba (1908-1988), kter! 

strávil dlouhé roky v politickém exilu, je Duktúr Ibráhím (1939, Doktor Ibráhím). Tento 

román kritizuje práv$ ten typ západních intelektuál&, kter! literatura nah!y oslavovala. 

Protagonistou románu je ambiciózní vládní ú#edník, kter! se po %esti letech (ivota v Anglii 

vrátí do Iráku spolu s britskou man(elkou. Tento ú#edník p#edstavuje nejv$t%í oportunismus, 

proto(e bez skrupulí pou(ívá v%echny prost#edky k tomu, aby získal dobrou pozici ve vlád$. 

Tomuto románu bylo jako jednomu z mála iráck!ch román& v$nováno hodn$ pozornosti, a to 

i v #adách postkoloniálních kritik&.90  

 Dal!í v"znamn" iráck" autor, kter" strávil desetiletí v politickém exilu je Ghá’ib 

Tu !ma Farmán (1927-1990). P#esto(e jeho román al-Nachla wa al- d!írán (1965, Palma a 

sousedé) je pova(ován za um$leck! po'átek iráckého románu,91 byl opomenut za hranicemi 

arabského sv!ta. Farmán se jako mladík vydal na studia na Káhirskou univerzitu, kde se 

seznámil s nejnov!j"ími literárními trendy i Nad#íbem Ma$fúzem. Kdy# se za vlády Núrího 
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al-Sa !ída vrátil do Iráku, musel ho z politick!ch d&vod& rychle opustit. Pokusil se o návrat po 

revoluci roku 1958, ale znovu byl donucen uch!lit se do exilu, tentokráte v Moskv$.92 Dva z 

jeho román& se zab!vají otázkami exilu. Protagonistou prvního z nich, kter! se jmenuje al-

Machá$ (1974, Porodní bolesti), je emigrant Karím navracející se, podobn$ jako autor, do 

vlasti po 'ervencové revoluci v roce 1958. Tento román se zab!vá t$(kostmi, které 

protagonista zakou%í p#i sv!ch snahách zapadnout do spole'nosti.93 Návrat emigranta do 

vlasti, nebo spí%e nemo(nost návratu, je i 'ast!m tématem sou'asn!ch exilov!ch autor&, jak 

bude pozd$ji vid$t v dal%í 'ásti této kapitoly. Je pozoruhodné, (e autor, a' (il dlouhá desetiletí 

v ruském exilu, napsal pouze jeden román, kter! se v$nuje tématu exilu a není zasazen do 

kulis Bagdádu. Autor&v d&raz na svou rodnou zemi dokazuje neodlu'itelnost t$chto dvou 

témat – exilu a domova. Tento jedin! autor&v román odehrávající se mimo Bagdád se 

jmenuje al-Murtad!í wa ‘l-mu’ad!d!il (1986, Doufající a odkládající). Toto dílo se zam$#uje 

na (ivot iráck!ch emigrant& v nejmenovaném ruském m$st$.94 Farmán&v pohled na exilov! 

(ivot je neut$%en!. Jeho postavy se v emigraci nedoká(í odprostit od sv!ch minul!ch (ivot&, 

ale vzpomínání na vlast jen prohlubuje jejich existen'ní krizi. Farmán tedy sdílí hlavní 

tematické prvky s "asanem Blásimem – d&raz na vlast a strádání v exilu.  

 Podobn! náhled na exil se objevoval v dílech v$t%iny autor& tohoto období. Ti se 

soust#edili na sv&j vynucen! odchod a p#íli% se nezab!vali nov!m prost#edím, ve kterém se 

ocitli. Zab!vali se problémy, které su(ovaly Irák v dob$ p#ed jejich odchodem, kritizovali 

ubohé podmínky, ve kter!ch (ily chud%í vrstvy obyvatelstva, a zkorumpovan! systém.95  

 Moralizující tón a d&raz na neduhy spole'nosti jako celku pon!kud ustupuje u dal"ího 

v!znamného iráckého spisovatele Fu’áda al-Takarlího (1927-2008), kter! od roku 1990 "il v 

Tunisku a poslední roky !ivota strávil v "Ammánu. Autor dává v#t$í d%raz na jednotlivce a 

smysl jeho existenci v absurdním sv$t$. Tento 'asto psychologizující p#ístup na%el velikou 

odezvu mezi novou generací autor&. Jeho poslední dílo al!Masarrát wa al!Awd!á ! (1998, 

Radosti a strasti) je analyzováno jako jedno ze sou'asn!ch v!znamn!ch d$l s 

postmodernistick!mi prvky.96 Hlavní d&raz je zde kladen na autorovo pou(ívání metafikce, 

co( je rys, kter! román sdílí s Blásimov!mi povídkami. V%eobecn$ je al-Takarlí iráck!m 
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prozaikem, kterému západní kritika v$novala nejv$t%í prostor.97 Al-Takarlí také napsal 

povídku „Dháka al-nidá’“ (1985, To volání), její( protagonistou je iráck! emigrant v Pa#í(i. 

Tento 'lov$k ztratil v%e, co m$l, rodinu i domov a p#e(ívá na ulicích Pa#í(e okolo telefonní 

budek. Jediné co ho dr(í p#i (ivot$ je toti( to, (e o'ekává telefonát od své mrtvé man(elky. 

Tento surrealistick! prvek nazna'uje cestu, kterou se vydá i pozd$j%í irácká próza.  

 !Abd al-Ra!mán al-Ruba!"  "í (1938- 2009) je dal%ím p#edstavitelem moderní irácké 

prózy, kter! pob!val dlouhá léta v exilu. V roce 1988 opustil Irák a pozd$ji se usídlil v 

Tunisku. Jeho román al-Wa)m (1972, Tatoo) byl ozna'en Unií arabsk!ch spisovatel& za 

v&bec nejlep%í iráck! román. Jeho dílo i v exilu z&stalo zam$#ené na Irák. Ve své poslední 

sbírce povídek Wud!úh marrat (2008, Tvá#e, které pro%ly okolo), se ale dot!ká i problematiky 

opu%t$ní Iráku. V jedné z povídek se vyskytuje postava dramatika a (urnalisty, kter! se 

rozhodne neopustit svoji zemi. Kdy( ale jeho man(elka zem#e, proto(e nebyl schopn! zajistit 

jí pot#ebné léky, spáchá sebevra(du. Tato povídka se zab!vá d&le(it!m momentem dilematu – 

zda z&stat nebo odejít – které mnoho Irá'an& v minul!ch desetiletích muselo #e%it.  

 V 80. letech 20.století po'et autor& publikujících v exilu rapidn$ vzrostl. Kv&li irácko-

íránské válce, Válce v Zálivu a tuhnoucímu re(imu /addáma "usajna veliké mno(ství Irá'an& 

opustilo zemi v pom$rn$ krátké dob$. V$t%ina autor& ode%la do exilu z politick!ch d&vod&, 

co( v!razn$ ovlivnilo jejich tvorbu. Pou(ívali literaturu jako prost#edek prolomit ticho, které 

panovalo okolo vládnoucí tyranie v Iráku, a komentovat sou'asnou situaci – válku, deportace, 

exekuce. Zkrátka generace exilov!ch autor& z 80. let se zab!vala bolestnou ztrátou domova a 

katastrofami, které postihly iráckou spole'nost.  

  

2.5. Motivy sou(aské irácké exilové prózy  

 V 90. letech 20. století vzrostl po'et iráck!ch autor& v exilu, kte#í se za'ali vá(n$ji 

zaobírat svojí exilovou existencí a vyrovnávat se s ní ve sv!ch dílech. Zárove) se ale tato díla 

dále zam$#ovala i na problémy Iráku. Dal%í d&le(itou charakteristou irácké exilové tvorby 90. 

let 20. století je ur'itá míra její demokratizace. Mezi hrdinami román& – intelektuály a um$lci 

- se za'ali objevovat oby'ejní lidé, kte#í se zm$nili v bezprizorní uprchlíky. „Jejich tvá#e byly 

                                                
LQ"V*="&$;a/1($D"]>%$j*,"F;='M5(+:5,5%4",'D/"R4:'35B=,à"T$.*<"^$*$&*,"C5%+=<E5/"/8'D/"R'H4:+45%!"#$%&'()*'"
!"#$%&'()*+%,-./(%.,(01-2-./(-.(%3P!"#"$$%&'(")*P!"#$%&'(&)*+$,&!-P!"#"$%&'(Q5./%",'5A'D/"R4:'P4+=/"+./=!"#$!"
!"#$%$&'(()*$'+P!!"#$%&'(#)%'%*'+#,-(./01(*/#%*2#3%44%5'67#8('97#'*#$:;<2#%.P!"#"$%&!"#$%&P!"#$%"&P!"#$%&'(Q5./%",'
5A'D/"R4:'P4+=/"+./=,"RM,"U<9"!"G?YYZN,"%9"ZMPQY9"



 47 

stejné jako tvá#e v%ech lidí 'ekajících v místech dopravních uzl&…Byly to tvá#e, které 

najednou vyza#ují touhu, strach, nad$ji a netrp$livost. “98 Tato slova se objevila v povídce „al-

5aríq ilá Baghdád“ (1999, Cesta do Bagdádu), kterou publikovala ve stejnojmenné sbírce 

povídek irácká autorka Buthajna al-Ná4irí (nar. 1947) (ijící v Káhi#e. Vyjad#ují pocity 

oby'ejn!ch uprchlík& v pr&b$hu jejich mnohdy nekone'n!ch cest z místa na místo. Oby'ejní 

imigranti a uprchlíci, kte#í se objevují v t$chto textech napsan!ch v exilu, nasazují krk, aby 

opustili svoji vlast a strádají p#i usazování se v nové zemi. 

 Z tohoto d&vodu jsou v této 'ásti díla sou'asné irácké prózy, to jest díla, která byla 

napsána po roce 2000, rozd$lena tematicky na dv$ hlavní skupiny, podle jejich zam$#ení na 

domov 'i na exil. Krom$ toho je zde za#azena i sekce, která zahrnuje díla, ve kter!ch se 

objevuje téma p#ekra'ování hranic. To se m&(e odehrávat ve dvou sm$rech. Bu* 'lov$k 

opustí svou zemi a musí p#ekro'it nejen její hranice, ale hlavn$ t$(ko p#ekonatelné hranice 

mezi V!chodem a Západem, nebo se vrací do vlasti. Ani tyto návraty neb!vají jednoduché. 

P#esto(e p#i nich lidé v$t%inou nep#icházejí o (ivot, jako kdy( se vydávají druh!m sm$rem, 

návraty dom& b!vají portrétovány jako bolestivé nebo dokonce nemo(né. Scény p#ekra'ování 

hranic se vyvinuly v d&le(it! tropus irácké exilové prózy.  

 

2.5.1. Irák: d(siv( podivn' domov 

 S ohledem na v!voj Iráku v posledních letech je pochopitelné, (e irácká exilová próza 

se nep#estala zajímat o politické obrázky v Iráku a o vyobrazení vále'n!ch hr&z. Jedním ze 

spole'n!ch témat mnoha d$l je politick! útlak re(imu /addáma "usajna. Mnoho autor&, a1 u( 

pocítili tvrdost re(imu na vlastní k&(i nebo ne, cítilo pot#ebu podat o krutosti re(imu 

sv$dectví.  

 Mezi takové pat#í nap#íklad i román Haify Zangana (nar. 1950) al-Nisá’  !alá al-safar 

(2001, 3eny na cest$). V%echny postavy, vesm$s (eny, byly n$jak!m zp&sobem v minulém 

re(imu zapleteny do politiky. Mezi t$mito (enami je nejv!razn$j%í Adíba, jednozna'n$ kladná 

postava, která se kdysi aktivn$ ú'astnila opozi'ního hnutí, za co( také nesla kruté následky. 

Její mu'ení je podrobn$ vylí'eno v záznamech Amnesty International: Bitá a zkopaná do 

v%ech 'ástí t$la. (…) Svle'ená t#ikrát, jednou donucena stát nahá p#ed vy%et#ovateli ve 
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vy%et#ovací místnosti a dvakrát ve dvo#e za#ízení.99 Tato postmoderní technika, p#i které jsou 

autorem jakoby pou(ívány opravdové dokumenty, je v sou'asné exilové tvorb$ roz%í#ená. 

Zatímco ale v románu Zangany je pou(ita za ú'elem zv!%it d&v$ryhodnost popisovan!ch 

okolností, v Blásimov$ povídce „Realita a protokol“ slou(í naopak ke zpochybn$ní 

d&v$ryhodnosti vyprav$'e, jak bude ní(e ukázáno. Román al-Nisá’ !alá al-safar je jen jedním 

z mnoha d$l sou'asné irácké exilové prózy zab!vající se t$(kostmi a útrapami minulého 

re(imu. Mezi takové pat#í nap#íklad i román I !d!ám (2007, Interpunkce) Sinána An2úna (nar. 

1967), mladého básníka (ijícího v New Yorku. I !d!ám je vyzdvihován jako originální román 

orwellovského typu, kter! v!sti(n$ popisuje (ivot pod útlakem diktatury. Román je fiktivním 

autobiografick!m rukopisem mladého spisovatele, kter! ho napsal ve v$zení. Prolínají se v 

n$m vzpomínky z mládí s halucinacemi, které podávají v!pov$* o /addámovském Iráku.  

 Dal%í motiv, kter! se 'asto objevuje v sou'asné irácké exilové literatu#e je americká 

invaze do zem$ v roce 2003 a následné sektá#ské násilí, 'i ob'anské války, do které byla zem$ 

uvr(ena. Krutá realita války ovlivnila obrazotvornost autor&, a tak jsou tato díla plná smrti a 

obraz& rozpt!len!ch 'ástí t$la. Tak se dá charakterizovat i nov! román v!%e zmín$ného autora 

Wa!dahá "ad#arat al-rúmán (2010, Jediná granátová jablo)). Protagonista tou(í dostat se 

pry' z válkou zmítaného Iráku a zárove) se chce také vyhnout p#evezmutí otcova #emesla 

om!va'e mrtvol. Nakonec se ale svého úmyslu vzdá a rozhodne se z&stat v Iráku. Granátová 

jablo) v zahrad$ rodinného domu funguje v románu jako symbol zem$: p#esto(e její ko#eny 

nasávají vody, která om!vala t$la mrtv!ch, i tak doká(e plodit zdravá jablka. Stejn$ tak Irák i 

p#es v%echny katastrofy, které ho postihly, je schopn! vstát z mrtv!ch. 100 Smrt je v sou'asné 

irácké próze jedním z dominantních motiv&.  

 Na druhou stranu Irák m&(e b!t také lí'en v r&(ov!ch barvách, i kdy( toto téma tvo#í 

spí%e v!jimku. V$t%inou se jedná o vzpomínky postavy na své d$tství. Takov!m p#íkladem je 

i novela al-Bá’i ! al-mutad!awwil wa al-sínimá: qi..a ,ufúla (Uli!ní prodava! a kino: p"íb#h z 

d!tství), kterou napsal editor "asopisu Banipal, #amú’íl $am %ún (nar. 1950). Autor popisuje 

své rodné m$sto "abbáníja jako multikulturní místo, kde lidé r&zného vyznání (ili v harmonii 

a v$#ili t$m sam!m pov$rám a magick!m praktikám.  
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 Posledním tématem, které zde zmíníme, je porovnávání Iráku se Západem. Toto 

srovnání m!"e b#t pro Irák bu$ pozitivní nebo negativní. V p%ípad& autorky Samíry al- Máni ! 

je toto srovnání jednozna'n$ negativní. Ve románu /úfúní, )úfúní (2002, Podívejte se na m$!) 

její hrdinka opakovan$ vyjad#uje názor, (e Irák z&stává ve st#edov$ku, (e irá'tí ob'ané nemají 

(ádná práva a (e je tam (ivot nebezpe'n!. Tato postava kritizuje jak iráck! nepotismus, tak 

materiální zaostalost Iráku za Evropou.101 V jin!ch dílech jsou ale zase naopak zd&razn$ny 

„v!chodní“ charakteristiky jako srde'nost a spontánnost, které kontrastují se studenou 

„západní” povahou. Takov!m dílem, kde hrají vysokou míru podobná kli%é, je nap#íklad 

román  !Áliji Mamdú. al-Ma"búbát (2003, Milované). Hlavní hrdinka tohoto románu Suhajla 

znovu na%la svoji identitu v exilu díky skupin$ sv!ch p#ítelky), díky starobyl!m ko#en&m 

Iráku a díky iráckému jídlu. Román se 'asto zam!%lí nad vztahem V!chodu a Západu, 

p#i'em( V!chod (a (ensk! element) v(dy vychází v pozitivním sv$tle. Nap#íklad Suhaila má 

také jednu evropskou p#ítelkyni; kdy( ale vyjad#uje k ní sv&j obdiv, vyu(ívá symbol 

V!chodu: „Byla vytvo#ená V!chodem. (…) Nejen (e byla extra-v!chodní, (…) byla p#ímo 

odtamtud – z Babylonu.“ Mamdú. v románu al-Ma"búbát staví proti sob$ dva sv$ty: západní, 

kter! je posedl! pravidly, rozumem, individualismem a technologií a vyzna'uje se chladem a 

agresí, a v!chodním, kter! opl!vá city, um$ním a dává d&raz na spole'enství. P#esto(e takové 

vyobrazení Západu má nepopirateln$ jak!si reáln! základ v historii r&zn!ch region&, je do 

vysoké míry velmi povrchní a frázovité. Tohoto tématu se dot!ká Blásimova povídka: 

„Kawábís Kárlús Fúíntís“ (No'ní m&ry Carlose Fuentese). Salím, jemu( se poda#í emigrovat 

do Amsterdamu se rozhodne naprosto se zbavit své irácké identity do posledních zbytk&. 

Kdy( toti( srovnává Irák s Nizozemím, #íká si v duchu:  

 Podívej jak 'isté jsou zde ulice! Podívej na záchodová prkénka, která zá#í 'istotou! Pro' 

nem&(eme jíst jako oni? Hltáme na%e jídlo, jako kdyby se m$l vypa#it. Kdyby tato dívka 

pro%la v tak krátké sukni s odhalen!ma nohama po nám$stí V!chodní brány, v okam(iku by 

zmizela. U%la by deset metr& a spolkla by ji zem$. Pro' jsou zde stromy tak zelené a krásné, 

jako kdyby je n$kdo om!val ka(d! den? Jak m&(eme utvo#it tak slu%nou vládu jako mají 

oni?102  

 

Carlos Fuentes nedostane odpov$* na své otázky, slou(í jen k tomu poukázat na neut$%enou 

situaci zem$ a na pocity, se kter!mi se musí pot!kat mnoho emigrant& po jejich p#íjezdu do 
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západního sv$ta. Nicmén$ Blásimovo sv$dectví na rozdíl od románu Mamdú. neobsahuje 

(ádné náznaky toho, (e by tyto rozdíly mezi Nizozemím a Irákem pramenily z n$jaké hlub%í 

podstaty jejich národ&.  

 

2.5.2. P0ekra#ování hranic mezi domovem a exilem 

 „Vysoká frenkvence scén, ve kter!ch lidé opou%t$jí své domovy, v románech o 

emigraci nabádá k otázce: Je postkoloniální sv$t pouh! souhrn míst, která se lidé zoufale 

pokou%ejí opustit, a míst, kam se lidé zoufale pokou%ejí dostat? “103 Ve své knize The Politics 

of Home, Rosemary George poukazuje na op!tovn" v"skyt takov"ch scén v exilové literatu#e. 

P!íkladem tohoto akademického tvrzení je nap!íklad povídka "Abd al- Sattára Ná4ira „Widá !an 

ajjuhá al-chartít“104 (1999, Sbohem, nosoro('e), kde se tento motiv stává hlavním tématem. 

Zde se moment opou%t$ní zem$ m$ní ve %1astnou událost. Vyprav$' je tak nad%en!, (e kdy( 

se kone'n$ dostane do Lond!na, koupí si nové %aty a po%le ty staré zp$t na policejní statnici 

blízko jeho domu i s dopisem, ve kterém mimo jiné stojí:  

 Já jsem ob'an ,afíq A.mad Júnis, tohoto 'asu pob!vající v Lond!n$. Posílám vám v%e, co 

zbylo z na%eho posledního styku s vámi – mé oble'ení a oble'ení mé rodiny...P#etrhávám 

s vámi jakékoli vztahy a v%e co od vás !ádám je: vy"krtn#te mé jméno z v!ech záznam" o 

ob!anech, branné povinnosti, daních a "arí #atsk!ch soudech. 105 

 

Zásláním sv!ch %at& policejní stanici se chce ,afíq definitivn$ odpoutat od své staré vlasti. 

P#esto(e v této povídce je téma odchodu vykresleno v pozitivních barvách, v!t"inou je tento 

moment zdrojem smutku a nostalgie. Migranti toti! s opou!t"ním domova ztrácejí i #ást své 

identity. Takto je p!ekra"ování hranic vnímáno v jedné z povídek !asana Blásima, 

„!aqíbat  "Alí“ (Alího ta#ka). Mlad$ uprchlík po cest! za nov"m domovem, kam si odná#í i 

poz!statky své mrtvé matky, ztratí mat"inu lebku. Tento událost s prvky hororu symbolizuje 

ztrátu !ásti "Alího identity.  

 Co se t!'e p#ekra'ování hranic tím druh!m sm$rem, návrat z exilu dom& b!vá snem 

mnoha emigrant&. +ast!m motivem irácké prózy je ale zklamání, které tento návrat provází. 
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Vyprav$' románu Sawáqí al-qulúb (2005, M!nská kola srdce) In "ám Kad#ad#í (nar. 1952), 

autorky (ijící v Pa#í(i u( od roku 1979, je jedním z t$ch, pro n$( se návrat dom& prom$ní 

v bolestivou zále(itost:  

 Nejlep%í léta svého (ivota jsem strávil o'ekáváním a plánováním svého návratu. P#edstavoval 

jsem si, (e se bude skládat ze stovky r&zn!ch radostn!ch scén. Ani jedna z t$ch scén, které 

jsem si vysnil, se nepodobá temné vidin$, která se nyní p#ede mnou rozprostírá. Jak jsem si jen 

mohl p#edstavit toto? 3e se budu vracet se sta(en!m hrdlem, ne %1astn! jak jsem doufal, ve 

smutku, kter! obklopil mé srdce a zadusil m&j dech. 106 

 

Krom$ tohoto zklamání cití vyprav$' vinu za to, (e svoji zemi opustil. S takovou reakcí se 

toti( setkává od sv!ch spolub'an&, kte#í v Iráku setrvali. Celní ú#edník p#i vy#izování celních 

formalit utrousí:  

 To znamená, pane, (e jste strávil nejlep%í léta svého (ivota – své mládí – v zahrani'í, zatímco 

my jsme z&stali tady a pro(ívali ty nejhor%í roky na%ich (ivot&.107  

 

Pocit viny, kter! emigranti cítí, je vystup)ovan! práv$ v momentu návratu. P#esto(e v exilu 

trp$li samotou, nepochopením a odcizením, tito lidé se cítí vinni, (e zatímco si u(ívali 

vymo(eností západních demokracií a relativní bezpe'nosti, jejich spoluob'ané byli mu'eni ve 

v$zeních, zabíjeni na frontách, 'i trp$li hladem v dob$ ekonomick!ch sankcí. Zku%enost 

p#ekra'ování hranic je nezapomenutelná v obou sm$rech. P#esto(e na ni m&(e b!t 

vzpomínáno jako na !tastnou událost, jako je tomu v p!ípad" Ná#irovy povídky „Widá $an 

ajjuhá al-chartít“, obvykle je tento moment zatí(en smutkem a pocity viny. 

 

2.5.3. Exil: osam(l' a monotónní ale i dru!n' a ru)n'  

 Nej'ast$j%ím tématem d$l, které se v$nují exilu, je p#irozen$ popis (ivota intelektuála 

v exilu. Ten se ale m&(e li%it podle jednotlivého autora. Jedin! román Raq!  "alá al-má’ (2006, 

Tan'ení na vod$) iráckého autora Ma.múda al-Bajjátího (nar. 1949), popisuje v%ední (ivot 

                                                
!YO"C&$$+"g$EA$EA*,"B@$.*5%"<k"5A3"@3$05,F"C&530&$5*<&$("l<>0&$("<k"^<&53+;<0$08"C0$n*"-5>D*3%"R"U<9"R"G?YYLNI"%9"
?`QPRYO9"
!YQ"CD3+9"



 52 

iráckého emigranta v exilu. Sám autor musel v roce 1974 opustit Irák a p#esídlil se do Prahy, 

odkud se v roce 1991 p#est$hoval do ,védska. Protagonista jeho románu, Rabí !, "ije stejn# 

jako autor ve ,védsku. D$lí sv&j 'as mezi pob!váním doma, v knihovn$ nebo v kavárn$, ale 

v%ude je obklopen velkou komunitou imigrant& r&zn!ch národností. Krom$ toho pro(ívá i 

milostná dobrodru(ství. Na druhou stranu ale kontakt se %védsk!m prot#edím je velmi #ídk!, 

v$t%inou potkává ,védy jen jako ú#edníky r&zn!ch institucí. Pro nás je zajímavé, (e d$j se to'í 

okolo záhadné postavy Alfonse, jeho( pen$(enku na%el protagonista v jedné kavárn$. Jméno 

Alfons se pak za'ne objevovat v%ude a nakonec hlavní postav$ Alfons i zavolá. V románu 

hrají také v!znamnou roli sny a cel! p#íb$h se odehrává na pomezí snu a reality. Prvky 

magického realismu vyjad#ují slo(itost lidské existence v exilu, ve které se prolíná sen se 

skute'ností.108 Podobn$, román D(anána D(ásim "illáwího Hawá’ qalíl (2009, Dochází 

vzduch) popisuje (ivot iráckého emigranta ve ,védsku. Zase se jedná o román 

s autobiografick!mi rysy, nebo1 autor strávil léta v exilu. Nejd#íve (il pár let v S!rii a 

v Libanonu a v roce 1992 se usadil ve ,védsku. 3ivot jeho protagonisty se také odehrává po 

kavárnách, v byt$, v knihovn$, v práci a po barech. Nicmén$, na rozdíl od Rabí !a trpí tento 

emigrant monotónností, izolací a osamocením.  

 Blásimovo dílo se od v$t%iny d$l popisující (ivot Irá'an& v exilu li%í tím, (e se 

zam$#uje i na ty, kte#í stojí na pokraji spole'nosti: uprchlíky, kolaboranty a blázny. 

V tematickém rámci exilu Blásimovi hrdinové nejsou jen intelektuálové debatující nad kávou 

v n$jaké metropoli o smyslu (ivota ale i ti nejubo(ej%í uprchlíci bojující o hol! "ivot. V tom 

se jeho povídky podobají románu Samú’íla !am "úna Iráqí fí Bárís (2005, Irá'an v Pa#í(i). 

Samú’íl !am "ún se narodil roku 1950 v irácké "abbáníji a rozhodl se vydat se na Západ 

hlavn$, aby si splnil sv&j film o natá'ení film&. Po dlouh!ch útrapách v arabsk!m zemí, kde 

byl n$kolikrát zav#en ve v$zení, se mu poda#ilo dostat se do Pa#í(e. Tam se ocitl více mén$ na 

ulici a strávil tak deset let. Nyní (ije v Lond!n$ a je editorem literárního 'asopisu Banipal. 

P#es v%echny útrapy, které p#i svém putování za(il, se ale jeho zobrazení exilu diametráln! li"í 

od Blásimova. V !am "únov# autobiografickém románu je sice hlavní vyprav$' potuln!m 

bezdomovcem v ulicích Pa#í(e, ale jeho (ivot je jedna velká oslava (ivota, alkoholu, p#átelství 

a filmu. I v jeho románu se vyskytuje mnoho podivuhodn!ch a pár nadp#irozen!ch p#íhod. 

Vyprav$' se ka(dou chvíli potkává s hv$zdami amerického i francouzského filmového plátna. 

Robert de Niro, kterého vyprav$' tou(í celou dobu získat pro roli svého hluchon$mého otce, 
                                                
!Y`"[%50*D"\55<%%<&"$(P'*5$0,"B["^A$((3&K*&K"<k"'<>&D$0*3%I"_A3"W%3"<k"]$K*E$("J3$(*%5"_3EA&*n>3%"*&"_A033"C0$n*"
U<73(%"<k"pf*(3F"C&"N5/#=/('"%#'N=85%#>'C/5((4%?('"%#'F/"%(4+45%('4%'!5#=/%'D/"R4:'P4+=/"+./=9"p1%3((,"g30%5*&,"
$&D"-53;A$&"s>5A,"3D%9"GS*3%.$D3&I"@$00$%%<j*5=,"?Y!!N,"%9"ORP`R9""
"



 53 

ho jednou vyhledá a vynadá mu. +tená# neví, zda postav$ v$#it, nebo zda se mu tato epizoda 

jen zdála v opileckém opojení. Jindy zase zjistí, (e taxiká# mluvil s jeho mrtv!m kamarádem 

z doby, kdy (il v Libanonu a tam zu#ila ob'anská válka. Tyto roztrou%ené prvky magi'na 

spolu s mnoha intertextov!mi odkazy na filmy o tíze minulosti ale nazna'ují, (e realita exilu a 

(ivo#ení v Pa#í(i v&bec není tak r&(ová, jak ji vyprav$' p#edvádí, a (e nebude nikdy schopn! 

zapomenout na traumata z dob minul!ch, jak si p#edsevzal. Tyto prvky nap#íklad prozrazují, 

(e vyprav$'e pronásledují obrazy války, nebo (e si nedoká(e odpustit, (e opustil svého otce.  

 Tato nemo(nost odpoutat se od minulosti tvo#í takté( 'ast! motiv v exilov!ch dílech. 

Dalo by se #íci, (e odpoutání se od minulosti m&(e b!t vykoupeno jen naprostou ztrátou 

identity, co( je dal%í téma, které v irácké exilové próze net#eba dlouho hledat. Povídka 

autorky Buthajny al-Ná4irí (nar. 1947) „Wa2an áchar“109 (Jin! domov) byla sice vydána u( 

v roce 1994, ale i p#esto poslou(í jako názorn! p#íklad. Sleduje p#íb$h mu(e, kter! poté co 

utekl z Iráku, bydlí v hotelu v Lond!n$. Jeho nad$je se upírají ke starému p#íteli, kter! kdysi 

emigroval a nyní bydlí v Anglii. Zajímavou literární technikou, kterou autorka pou(ila, je to, 

(e 'tená#i nabídla dv$ rozuzlení p#íb$hu. V prvním p#ípad$ protagonista nikdy svého p#ítele 

nenajde. V druhém p#ípad$ protagonista p#ítele najde, ale ten se natolik zm$nil, (e si nakonec 

není jist!, zda je to v&bec on. „Wa2an áchar“ si hraje s my%lenkou, (e lidé v exilu ztrácejí 

svoji identitu a stávají se nov!mi lidmi. Tak 'i onak, protagonista svého p#ítele nenajde, 

proto(e ten se bu* úpln$ ztratil, nebo zm$nil k nepoznání.  

 Zajímav!m rysem irácké exilové tvorby je velké mno(ství autorek. Mnoho z nich 

popisuje hlavn$ (ivoty iráck!ch (en v exilu. Sna(í se zachytit, jak (eny chápají sv&j vztah 

k vlasti, jak se vypo!ádávají se zm"nami zp#soben$mi exilem a jak tuto situaci pro%ívají 

odli!n" od mu#$. V tomto ohledu je mo!no jmenovat autorky jako Samíra al-Máni !, "i !Álija 

Mamdú..  

 Posledním tématem bude téma krajiny, ve které se emigranti 'i uprchlící ocitli. Ta 

v nich bu* m&(e vyvolávat vzpomínky na domov, anebo m&(e naopak slou(it jako odcizující 

prvek. Pro Irák jsou typické dva veliké toky, Eufrat a Tigris, které hrají velkou roli 

v p#edstavách o irácké identit$. Nap#íklad v povídce „"anín bilá 6ifáf“ (1997, Bezb#eh! 

stesk), kterou napsal Fárúq Awhan (nar. 1943), (íjící v Ma*arsku, hledí vyprav$' na Dunaj a 

p#em!%lí nad tím, (e kdo jednou (il ve m$st$ s dv$ma b#ehy, u( nikdy nem&(e (ít n$kde jinde. 

Dunaj mu p#ipomíná Tigris, kter! zamlada p#eplavával, aby se na druhém b#ehu setkal se 
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svojí dívkou Suhám. V„"anín bilá 6ifáf“ je tedy #eka spojená s p#íjemn!mi vzpomínkami na 

mládí a spojuje tak místo exilu s domovem. Opa'n!m p#íkladem je popis krajiny ve v!%e 

zmín$ném románu D(anána D(ásima "illáwího Hawá’ qalíl. ,védská krajina ni'ím 

nep#ipomíná Irák. Krajina v Hawá’ qalíl p#ipadá hrdinovi magická, obydlená sk#ítky a 

'arod$jnicemi, ale zárove) studená a nep#ístupná. Zima a sníh neslou(í jen jako popis krajiny. 

Symbolizují zárove) odcizení a osam$lost hlavního hrdiny. 

 

 P#í'inou dramatického v!voje Iráku ve 20. století získalo téma exilu d&le(ité místo 

v irácké próze. U( protagonisté prvních iráck!ch román& jsou 'asto postavy, které strávily 

roky v zahrani'í a mnoho p#edních iráck!ch autor& bylo nuceno odejít do exilu, co( p#irozen$ 

ovlivnilo jejich tvorbu. Na druhou stranu se ale nedá #íci, (e by motivy spojené s vyhnáním 

'lov$ka, jeho stesku po domov$ a pob!vání v cizích zemích bylo doménou v!hradn$ moderní 

irácké prózy. V klasické arabské literární tradici se toto téma vyskytuje od jejích po'átk&. 

V moderním, globalizovaném sv$t$, ve kterém se neustále p#emis1ují obrovské masy lidí, 

získalo toto téma teprve na d&le(itosti. Filosofové a literární v$dci se zam$#ili z perspektivy 

postkoloniálních teorií na vyjíme'nou pozici migranta stojícího na pomezí kultur a 'asu. 

V reakci na to se ale ozvaly hlasy zd&raz)ující utrpení bezejmenn!ch uprchlík&. Tak je tomu i 

v Blásimov!ch povídkách. D&raz na utrpení ur'itého národa a jeho nejslab%ích 'lánk& se 

v$t%inou pojí s tvrzeními o anga(ované, úzce zam$#ené a nemoderní literatu#e. Proto(e 

literatura T#etího sv$ta je celkov$ více anga(ovaná ne( západní literatura, n$kte#í kritici na ni 

pohlí(ejí jako na nemoderní. Jiní zase dokazují, (e nap#íklad arabská literatura m&(e b!t i 

moderní i postmoderní. Takov!m kritik&m dává za pravdu Blásimovo dílo díky 

postmoderním narativním technikám, které pou(ívá, i díky svému postmodernímu náhledu na 

sv$t, ve kterém je t$(ko rozli%it mezi realitou, snem, %ílenstvím a nadp#irozenem.  

 Irácká exilová próza stála pon$kud mimo tyto debaty. Irá'tí auto#i se zprvu zab!vali 

hlavn$ problémy své zem$, sv!m traumatem souvisejícím s tím, (e ji museli opustit a pozd$ji 

i prost#edím exilu samotného. S rychle rostoucí iráckou emigrací v 80. letech 20. století se 

rozr&znily i #ady pí%ících emigrant& a v 90. letech 20. století se za'alo stále 'ast$ji objevovat 

téma oby'ejného uprchlíka, 'i bezprizorního migranta, p#e(ívajícího ze dne na den. Díla 

sou'asn!ch iráck!ch autor& se zam$#ují bu* na komplikovanou realitu Iráku posledních let a 

desetiletí nebo na t$(kosti exilu. P#esto(e se tato díla v mnohém li%í, jisté motivy se v nich 

opakují 'ast$ji. N$kte#í spisovatelé popisují Irák v dobr!ch barvách, zvlá%t$ pokud 

vzpomínají na dobu d$tství 'i jeho starobylou kulturu, ale v$t%ina se sout#edí na problémy, 
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s kter!mi se zem$ v posledních desetiletích pot!kala. I popis exilu se li%í od autora k autorovi, 

ale témata jako ztráta identity, intelektuální imigrantské kavárenské kruhy, 'i (ensk! pohled 

na v$c, se opakují. Jak se vyjád#ila Tina Sherwell, odbornice na palestinské um$ní: „Mnoho 

prvk& tvaruje identitu: pohlaví, spole'enská t#ída, nábo(enství, region, národní identita a 

(ivotní p#íle(itosti.“110 Ka(d! z iráck!ch autor& (ijících v exilu je formován v%emi t$mito 

kategoriemi, a tak ka(d! m&(e dojít k odli%nému názoru na ty samé události. Domov i exil 

mohou b!t nazírány ze spousty rozli'n!ch úhl& pohledu, které si ne v(dy musí nutn$ 

odpovídat.  
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3. POVÍDKOVÁ SBÍRKA MAD"NÚN SÁ#AT AL-#URRÍJA   

Tato kapitola se zam$#í na povídkovou sbírku "asana Blásima a na magicko-

realistické techniky, které jsou v ní pou(ité. Sbírka Mad!nún fí sá"at al-"urríja obsahuje 

jedenáct povídek, které pokr!vají p#ibli(n$ posledních t#icet let historie Iráku a jeho lidu. 

Ka(dá z povídek ze zab!vá ur'itou 'asovou periodou v Iráku, 'i konkrétním problémem 

irácké spole'nosti. Povídky je mo(no rozd$lit na ty, které se zab!vají p#íb$hy lidí uvnit# Iráku 

a na ty, jejími( hlavními hrdiny jsou Irá'ané na cest$ do exilu, nebo v exilu.  

Do první kategorie pat!í: „D"arída al- !askaríja“ (Vále!né noviny), p"íb#h z doby 

irácko-iránské války, „al- !Adhrá’ wa al- d(undí“ (Panna a voják), povídka z doby 

ekonomick!ch sankcí kritizující konzervativismus, „Mad(nún sá.at al-.urríja“ (Blázen 

z nám$stí Svobody), vykreslující nesmírnou chudobu n!kter"ch obyvatel Bagdádu, „Ma #ri$ 

al-d(uthath“ (V!stava mrtvol), p#íb$h inspirovan! %íleností sektá#ského násilí po roce 2003, 

„Súq al-qi4a4“ (Trh p#íb$h&), dot!kající se tématu teroristick!ch útok& a „al-Mula..in“ 

(Skladatel) povídka z doby kurdského povstání v roce 1991.  

Do druhé kategorie, mezi povídky, které se se zam!"ují na postavy, je# neúnosná 

situace v Iráku vyhnala do exilu pat!í: „al-Ar!íf wa al-wáqi ! “ (Protokol a realita) , povídka, 

která by mohla b!t za#azena i do první kategorie, jeliko! se v ní jedná a vzpomínky uprchlíka 

na absurditu sektá!ského násilí v Iráku po roce 2003, „!á"inat Berlín“ (Kamión do Berlína), o 

tragické cest! skupiny iráck"ch uprchlík# za nov"m domovem, „$aqíbat  %Alí“ ( %Alího ta&ka), 

o nebezpe'ném p#ekra'ování hranic, „Kawábís Kárlús Fúíntes“ (No'ní m&ry Carlose 

Fuentese), o mu(i, kter! se pokusil stát perfektním holandsk!m ob'anem, a nakonec „Tilka 

al-ibtisáma al-ma%’úma“ (Ten neblah! úsm$v) záhadn! p#íb$h o mu(i, (ijícím ve Finsku, je( 

se jednoho dne nem&(e zbavit úsm$vu, kter! se mu rozprost#el na tvá#i.  

U( z tohoto krátkého na'rtnutí témat Blásimov!ch povídek vypl!vá, (e nepopisuje 

pouze p#íb$hy jednotlivc&. Sbírka Mad!nún fí sá"at al-"urríja zobrazuje osudy celé irácké 

spole'nosti a to z mnoha r&zn!ch aspekt&. Stejn$ jako mnoho jin!ch sou'asn!ch arabsk!ch 

spisovatel& Blásim sv!m dílem p#ispívá ke kolektivní pam$ti národa. Sou'asná arabská próza 

se vyzna'uje vytvá#ením dvou p#íb$h&: a) základního a b) p#ekrytého. Základním p#íb$hem je 

hlavní zápletka díla, za kterou se ale skr!vá dal%í „p#ekryt!“ p#íb$h, kter!m se autor sna(í 
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seznámit 'tená#e s realitou, na jejím( pozadí se základní p#íb$h odehrává. V takov!ch dílech 

se proplétají imaginární p#íb$hy s reáln!mi událostmi.111 

V této souvislosti je t#eba poznamenat, (e a'koli je jak!si historiografick! d&raz 

univerzálním rysem sou'asné arabské literatury, v p#ípad$ spisovatel&, (íjících a pí%ících 

v exilu se stává je%t$ naléhav$j%ím. Jejich díla jsou v$t%inou adresována jinému publiku, ne( 

díla autor&, kte#í neopustili svoji zemi. Irá'tí exiloví auto#i musí po'ítat s tím, (e jejich texty 

budou 'íst lidé, kte#í bu* nev$dí o situaci jejich zem$ zhola nic, anebo to málo, co v$dí, 

pramení z jednostranného mediálního zobrazení Iráku. Tato situace m&(e v autorech 

vyvolávat frustrující pocity, ale na druhou stranu jim také nabízí jedine'nou p#íle(itost stát se 

jedinou autoritou na historii své zem$.  

Stejn$ tak Blásimovo dílo vykazuje také historiografické prvky. Na mnoha místech 

zmi)uje reálné události, které ovlivnily chod iráck!ch d$jin. Jeho dílo ale p&sobí na 'tená#e o 

to siln$ji, (e tyto reálné události jsou 'as od 'asu kombinovány s neuv$#iteln!mi a 

fantastick!mi momenty. Fantastické a podivuhodné prvky v Blásimov!ch povídkách 

podtrhují hlavní témata povídek, která se dot!kají problém& moderního Iráku a jeho obyvatel. 

 První 'ást této kapitoly se bude zab!vat tím, jak magicko-realistické techniky, kter!mi 

autor do textu za'le)uje nadp#irozené prvky, slou(í ke znázorn$ní utrpení, kter!m milióny 

Irá'an& v posledních desetiletích procházely. Fanstasti'no a podivuhodno tedy slou(í v první 

#ad$ dokumentaci t$chto útrap. Krom$ toho ale tyto techniky zpochyb)ují jasné hranice mezi 

tím, kde kon'í realita a za'íná sen, nebo spí%e v tomto p#ípad$ no'ní m&ra. Nebo1 v 

Blásimov!ch povídkách je sv$t chápán jako magick!.  

 Dokumentování, stírání hranic mezi realitou a fikcí a magick! sv$t by se daly 

pova(ovat za hlavní efekty pou(ití magického realismu v Blásimov!ch povídkách. Otázka 

dokumentování reality, které je sama o sob$ t$(ce uchopitelná, proto(e sv$t je magické 

povahy, je úst#edním tématem Blásimova díla. Není toti( vyjád#ena pouze magicko-

realistick!mi prvky, ale poukazuje na ní i mnoho element& na tematické a narativní úrovni, o 

kter!ch bude pojednávat druhá 'ást této kapitoly. Tím se získává Blásimovo dílo, krom$ 

svého historiografického 'i dokumentaristického zam$#ení, je%t$ dal%í univerzáln$j%í 

filozofick! rozm$r.  
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3.1. Hlavní témata vyjád"ená prost"edky magicko-realistick%ch technik  

 3.1.1. Utrpení iráckého lidu   

 3.1.1.1. ,ílenství války 

,ílenství války je jedním z hlavních témat, které se line celou Blásimovou sbírkou. 

Souvisí toti( i s jeho dal%ím velk!m tématem, co( je exil. To kv&li válce, která u'inila z jejich 

domova peklo, se Irá'ané vydávají na nebezpe'nou cestu do exilu, kter! je pro n$ ale také 

velk!m zdrojem zklamání. Hned první povídka sbírky Mad!nún sá"at al-"urríja, která se 

jmenuje “Ar!íf wa al-wáqi ! “ (Protokol a realita), spojuje témata války a exilu. Vyprav"#em je 

iráck! uprchlík, kter! se ocitl v uprchlickém centru ve %védském Malmö a kter! doufá, (e 

získá azyl ve ,védsku. Jeho p#íb$h za'íná na za'átku zimy roku 2006 uprost#ed války v Iráku. 

Vyprav$', kter! pracoval jako #idi' vozidla záchranné slu(by, vzpomíná, (e ho tehdy vyslali k 

#ece Tigris, kde bylo nalezeno %est bezhlav!ch t$l. Jejich hlavy byly naházeny v pytli, kter! 

byl polo(en p#ed nimi. Ná% #idi' vzal pytel s hlavami do svého vozu a zamí#il zp$t do 

nemocnice, kdy( v tom uvid$l, (e ho pronásleduje policejní auto. Z policist& se ale vyklubali 

'lenové islamistické skupiny, kte#í jej unesli. Donutili ho nato'it video, ve kterém se 

p#iznával, (e je d&stojník irácké armády, kter! loupil vra(dil a znásil)oval (eny na p#íkaz 

jistého d&stojníka americké armády. Tato nahrávka byla velmi úsp$%ná, na'e( byl #idi' 

prodán jiné skupin$, která pat#ila k jiné islamistické organizaci. Tito lidé s ním zase nato'ili 

video, ve kterém prohla%oval, (e je p#íslu%níkem Mahdího armády podporované Íránem, kter! 

u#ezal hlavy stovkám sunnit&. Tento scéná# se opakoval po#ád dokola rok a p&l, jen role, 

kterou v nahrávkách #idi' hrál, se m$nila. Poslední skupina, pro kterou pracoval, p#ivedla 

kv&li natá'ení %est mu(& a p#ed #idi'ov!mi zraky jim u#ezala hlavy. 7idi' ale p#e(il a i            

s u#ezan!mi hlavami se navrátil do nemocnice, kde mu bylo sd$leno, (e byl pry' pouze jednu 

noc.  

 Tuto povídku je mo(no s ur'itostí za#adit do (ánru fantasti'na, proto(e spl)uje hlavní 

Todorovovu podmínku – váhání 'tená#e. V povídce „Ar%íf wa al-wáqi ! “ se vyskytuje n$kolik 

fantastick!ch prvk&. Nejprve to, (e r&zné teroristické skupiny spolupracují a prodávají si 

jednoho #idi'e, je p#inejmen%ím zvlá%tní. Jakoby se v%echny teroristické skupiny slévaly v 

jednu. Jakoby ke zm$n$ jejich identity sta'ilo p#ekro'ení jednoho mostu:  
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 Uv$domil jsem si, (e v%ichni, kdo m$ koupili, m$ p#evá(eli p#es ten sam! most. Ale nevím 

 pro'. Jedna skupina se mnou p#ekro'ila most Mu'edník& sm$rem na Karch a dal%í skupina se 

 poté vratila se mnou p#es ten sam! most do Ru4áfy.112  

P#ekra'ování mostu symbolizuje lehkost s jakou je mo(no v realit$ ob'anské války vym$nit 

kabát a bojovat za jinou v$c, co( v d&sledku ukazuje absurditu v%ech ideologií, jejich( 

vyznava'i se uchylují k zabíjení lidí. P#esto(e je t$(ko uv$#itelné, (e #idi' byl prodáván mezi 

r&zn!mi skupinami, po#ád to nále(í do #í%e reality.  

 Dal%ím podivuhodn!m prvkem ve vypráv$ní je postava Profesora. Profesor je jméno, 

kter!m vyprave' naz!vá svého nad#ízeného, #editele odd$lení záchranné slu(by v nemocnici. 

7idi' uvede Profesora slovy:  

 Byl to mu(, kter! pova(oval sám sebe za filozofa a um$lce, ale „narodil se ve %patné zemi“, 

jak #íkal. I p#esto ale bral svoji práci vá(n$ a pova(oval ji za svaté poslání. 7ízení odd$lení 

vozidel záchranné slu(by v odd$lení pohotovosti pro n$j znamenalo ovládání hranice, která 

d$lí (ivot a smrt. 7íkali jsme mu Profesor a ostatní kolegové ho nenávid$li a ozna'ovali jej za 

blázna. Dob#e jsem znal d&vod jejich nenávisti. Jeho záhadné a nep#átelské #e'i z n$j d$laly 

komplikovanou osobnost v o'ích ostatních. Ale já jsem ho obdivoval a miloval za ty krásné a 

úchvatné v$ci, které #íkal.113 

U( z první zmínky o Profesorovi je tedy jasné, (e je to záhadná postava. Tato záhadnost se jen 

prohlubuje v pr&b$hu p#íb$hu. Jeden z vyprav$'ov!ch koleg& podez#ívá Profesora kv&li jeho 

záhadn!m #e'em, (e má co do'in$ní s teroristick!mi skupinami. 7idi' se ale Profesora p#ed 

sv!mi kolegy v(dy zastával. Co víc, pova(oval ho za sv&j vzor a to do té míry, (e ho tém$# 

stav$l na rove) Boha. Vyprav$' si vzpomíná, (e v t$(k!ch chvílích hr&zy myslel na Boha a na 

Profesora zárove): 

 P#edstavoval jsem si, (e B&h a po n$m Profesor by m$ nikdy neopustili v mém utrpení. Siln$ 

jsem poci1oval bo(í p#ítomnost ve svém srdci. B&h mi poskytoval klid a vyz!val m$ k 

trp$livosti. Profesor zase zam$stnával moji mysl a ulevoval mi v osam$ní mého zajetí.114 

Enigmatická postava Profesora tedy postupn$ v p#íb$hu nab!vá a( m!tick!ch rozm$r& a 

zaujímá podobnou funkci jako B&h. Zatímco B&h p&sobí na vyprav$'ovo srdce, Profesor 

zaujímá místo v jeho hlav$. Profesor je tedy symbolem nejvy%%ího dobra, ke kterému se #idi' 

uchyluje v dob$ nejv$t%í hr&zy.  
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 Na opa'ném pólu stojí záhadná postava kameramana. U( p#i prvních natá'eních si 

#idi' v%imne, (e mu kameraman&v hlas n$koho p#ipomíná, herce, 'i snad práv$ Profesora. A( 

p#i posledním natá'ení, kdy( #idi' pozoruje kameramanova gesta, je si jist: kameraman této a 

i ostatních skupin je jedna a tatá( osoba! Vyprav$' se zam!%lí, (e mo(ná práv$ on, 

kameraman, je hlavním mozkem této stra%livé hry. Kameraman zde tedy p#edstavuje a( 

*ábelskou postavu. Co je ale mnohem znepokojiv$j%í, je to, (e vyprav$' má nakonec 

podez#ení, (e kameraman a Profesor jsou ta samá osoba.  

 Postava reprezentující Boha není v arabské próze jedine'ná. Nejslavn$j%ím p#íkladem 

takové postavy je postava patriarchy D(abaláwího v Ma.fúzov$ románu Awlád "áratiná 

(1959, D$ti na%í 'tvrti). Zatímco ve slavném alegorickém románu jsou role striktn$ rozd$leny, 

tak aby bylo jasné kdo je B&h a kdo z postav p#edstavuje jakou hodnotu, v Blásimov$ povídce 

se vymezení t$chto rolí hroutí. Toto rozost#ení jasn!ch hranic mezi identitou postav, které 

zastupují protipóly zla a dobra, slou(í k vyjád#ení %ílenství války, ve které se v%echny hodnoty 

slévají a ztrácejí smysl.  

 Tento podivuhodn! element je mo(no interpretovat n$kolika zp&soby. Teorie fikce 

pracuje s pojmem „mo(ného sv$ta“, kter! vyjad#uje fiktivní sv$t ur'itého díla. Umberto Eco 

chápe mo(n! sv$t jako kulturní konstrukt, kter! není obsa(en pouze v textu, je( jej popisuje, 

ale vzniká na základ$ interakce mezi textem a 'tená#em.115 Mo(né sv$ty jsou tedy sv$ty fikce 

fungující podle vlastní logiky, kterou sledují v rámci jednoho textu. Zárove) je ale nutné 

pova(ovat za kulturní konstrukt i aktuální sv$t, aby bylo mo(né ho porovnávat s mo(n!mi 

sv$ty. Mo(né sv$ty jsou malé sv$ty, proto(e nep#edstavují úpln! sled událostí ve své úplnosti. 

Proto, pokud není #e'eno jinak, bereme jako samoz#ejmost logiku v$cí, jako ji známe 

v reálném sv$t$. Existuje více druh& mo(n!ch sv$t&: pravd$podobné, nepravd$podobné, 

nemyslitelné a nemo(né mo(né sv$ty. Pravd$podobné sv$ty vypadají v$rohodn$, zatímco 

nepravd$podobné ne, ale po#ád jsme schopni si je p#edstavit. Eco udává p#íklad 

nepravd$podobného sv$ta, ve kterém zví#ata mluví. V takov!ch sv$tech se tedy mohou 

vyskytovat nap#irozené prvky, ale na základ$ analogie (zde mezi zví#etem a 'lov$kem) jsme 

schopni o nich uva(ovat. Nemyslitelné sv$ty bourají na%e logické zvyklosti, ale lze je zmínit. 

Eco poukazuje na p#íklad sv$ta, ve kterém existují hranaté kruhy. Kone'n$ nemo(né sv$ty 

jsou extrémní p#ípady nemysliteln!ch sv$t&.116  
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 Jak bylo #e'eno, na konstrukci t$chto sv$t& má sv&j podíl i 'tená#, kter! musí vyplnit 

prázdná místa, která text zanechal. V povídce „Ar%íf wa al-wáqi ! “ se ukazuje velká role, 

jakou p#i 'tení Blásimov!ch text& hraje 'tená#. Je to toti( on, kdo se musí rozhodout jak 

interpretovat podivuhodnou postavu Profesora-kameramana a zárove) jak! mo(n! sv$t si 

vybrat. Povídka nep#edkládá (ádné definitivní vysv$tlení. Pokud se 'tená# rozhodne z&stat 

v pravd$podobném sv$t$, nabízí se mu vysv$tlení, (e se vyprav$' zbláznil. Tuto variantu 

nazna'uje n$kolik moment& v p#íb$hu. Nejd&le(it$j%í je asi to, (e poté co se #idi' navrátí do 

nemocnice, v%ichni mu tvrdí, (e byl pry' pouze jednu noc a ne rok a p&l. Poté co dokon'í 

#idi' své vypráv$ní, dozví se 'tená# z textu autorského vyprav$'e, (e tento mu( byl odveden 

do psychiatrické lé'ebny. Text nám tedy dává jasné signály, (e vyprav$' p#íb$hu je blázen. 

Krutost války a ka(dodenní sbírání mrtvol a ran$n!ch z n$ho ud$laly psychicky naru%enou 

trosku, která u( ned&v$#uje ani sv!m nejbli(%ím, kdy( prohlásí: „V%ichni jsou to vrazi a 

spiklenci: moje (ena, moje d$ti, sousedé, kolegové, B&h a jeho prorok, vláda, noviny, a 

dokonce i Profesor, kterého jsem pova(oval za and$la…“117 Vyprav$'e, kter! byl denodenn$ 

vystaven pohled&m na mrtvé 'i p#e(iv%í ob$ti sektá#ského násilí a teroristick!ch útok&, situaci 

psychicky nezvládl, p#estal rozeznávat realitu od no'ních m&r a pomátl se na rozumu.  

 Nicmén$, i p#es náznaky ukazující na %ílenství vyprav$'e, povídka nechává prostor i 

pro tu variantu, (e se v%e odehrálo, jak si to #idi' vybavuje. Nikde není v!slovn$ psáno, (e 

jeho p#íb$h jsou jen v!mysly jeho chorého mozku. Pokud se 'tená# rozhodne d&v$#ovat 

vyprav$'i, zárove) p#ijímá i jeho mo(n! sv$t. Ten by se dal zde charakterizovat jako 

nemysliteln!, proto(e postava, ve které se slévají 

rysy absolutního dobra a absolutního zla, je mimo 

na%e chápání. V takovém p#ípad$ tyto nadp#irozené 

prvky odhalují zr&dnost války, ve které nejde o 

ideologie. Válka je jen hra, organizovaná jak!msi 

%ílen!m Profesorem a ti, kdo se jí ú'astní, jen 

vykonávají své role. V%ichni akté#i této hry jsou si 

toho v$domi, proto(e si bez skrupulí navzájem 

prodávají jednoho 'lov$ka, kter! je dostate'n$ 

p#esv$d'iv!, aby mu lidé uv$#ili.  

 Nehled$ na to jakou interpretaci si vybereme, povídka znázo)uje zp&sob, jak!m autor 

v'le)uje do textu magicko-realistické prvky. Ty toti( fungují v jeho díle metaforicky, co( 
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potvrzuje Warnesovo d$lení na magick! realismus víry, kam jsou nadp#irozené prvky 

za'le)ovány metonymicky, a neúcty, kde fungují metaforicky. Základní rozdíl mezi 

metonymií a metaforou definoval v moderní dob$ Roman Jakobson. Zatímco metonymie je 

horizontální proces, kter! funguje na základ$ souvislostí, juxtapozice, a sledu událostí, 

metafora je vertikální postup – substituce, p#i které je mo(no si vybrat z r&zn!ch mo(ností a 

která se zakládá na podobnosti.118 Lacan, ovlivn$n Jakobsenem, chápal metaforu jako místo, 

ve kterém se protínají r&zné „ozna'ující“, tak(e je mo(no dojít k substituci znak&.119 Zkrátka, 

„(v)e své nejjednodu%%í podob$ je metafora zkrácen!m p#irovnáním:“120 Pokud z v$ty „Válka 

je absurdní (jako) hra, organizovaná jak!msi %ílen!m Profesorem, ve které lidé jsou jen p$%áci 

vykonávající své role“, vypadne sl&vko jako je na sv$t$ základ pro Blásimovu povídku. Jeho 

magicko-realistické prvky jsou tedy do textu uvád$ny na základ$ jejich podobnosti. Taková 

absurdní hra vyjad#uje absurdní podstatu války, a proto je mo(né ji nahradit.  

 Dal%í povídkou ve sbírce Mad!nún sá"at al-"urríja, která se zab!vá %íleností války je 

povídka „al-D(arída al- !askaríja“ (Vojenské noviny). Tento p#íb$h vykazuje #adu 

nadp#irozen!ch prvk&. Povídka je uvedena, podobn$ jako v p#ípad$ „Protokolu a reality“ 

externím vyprav$'em. Ten p#edstaví hlavního vyprav$'e p#íb$hu:  

 P&jdeme na h#bitov, do márnice a po(ádáme strá(ce minulosti o dovolení. Vytáhneme toho 

mrtvého a nahého do ve#ejného parku. Sedneme si na lavi'ku pod zralé oran(ové slunce. 

Pokusíme se udr(et jeho hlavu rovn$. N$jak! hmyz nebo moucha bzu'í okolo n$j. I kdy( 

mouchy bzu'í okolo (iv!ch a okolo mrtv!ch rovn!m dílem. Sna(n$ ho poprosíme, aby nám 

opakoval sv&j p#íb$h.121  

Vyprav$'em a hlavní postavou této povídky je tedy mrtv!. Ten pracoval jako editor kulturní 

stránky vojensk!ch novin za irácko-íránské války. Jeho úkolem bylo p#edstavovat 'tená#&m 

novin vále'né um$ní. Od voják& mu p#icházely básn$ r&zné úrovn$ a ná% hrdina je vylep%oval 

a publikoval ve sv!ch novinách. Jednoho dne mu p#i%ly povídky nevídané literární úrovn$. 

Vypráv$ly o vojácích a jejich milenkách a soust#edily se na prozkoumávání sexuální stránky 

lidské existence. Vyprav$' se rozhodl p#ivlastnit si vojákovo dílo a napsal mu v!hr&(n! 

dopis, ve kterém stálo, (e jeho p#íb$hy p#edstavují hrubé poru%ení vále'né morálky a (e za n$ 

bude nést odpov!dnost p"ed stranou Ba #th. T$den na to, se ná% editor dozv!d!l, &e doty'n$ 
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voják zem#el, a (e si tedy m&(e p#ivlastnit jeho dílo. Získal spoustu literárních cen a stal se 

vá(en!m hostem r&zn!ch konferencí. Ale poté se p#ihodilo n$co nepochopitelného: do jeho 

kancelá#e za'aly p#icházet dal%í a dal%í se%ity s p#íb$hy od toho samého vojáka. Editor cht$l 

pochopiteln$ této záhad$ p#ijít na kloub. Dokonce se vydal ke hrobu zabitého vojáka a spálil 

jeho t$lo. Mezitím ale p#icházely dal%í a dal%í p#íb$hy a vyprav$' za'al propadat zoufalství. 

Opustil práci a man(elku, rozvedl se, p#est$hoval se na farmu, ale ani to nepomohlo, proto(e 

se%ity si ho na%ly ka(d! den a on tvrd$ pracoval na tom, aby je v%echny spálil. Doufal, (e 

kdy( skon'í válka, skon'í i toto %ílenství s p#ísunem nov!ch se%it& a p#íb$h&. Ale kdy( 

skon'ila irácko-iránská válka a za'ala dal%í, vzal si (ivot.  

 V této povídce se vyskytují dva nadp#irozené elementy. První se projeví hned v úvodu, 

v textu externího vyprav$'e, kter! 'tená#i oznámí, (e vyprav$'em tohoto p#íb$hu bude mrtv! 

vyta(en! z márnice. Tento fakt je prezentován bez jakéhokoli zaváhání, 'ím( vstupuje tato 

povídka do #í%e zázra'na.  

 Dal%í nadp#irozená událost jsou se%ity s povídkami p#icházející od mrtvého vojáka. Ty 

naopak vzbuzují údiv a hr&zu hlavní postavy, která se následn$ sna(í, a' neúsp$%n$, p#ijít na 

n$jaké racionální vysv$tlení. I zde se 'tená#i nabízí dvojí vysv$tlení. M&(e se rozhodnou 

z&stat v pravd$podobném mo(ném sv$t$, anebo p#ijmout ten nepravd$podobn!. Jin!mi slovy 

'tená# si musí vybrat mezi racionálním a nadp#irozen!m vysv$tlením. Pokud 'tená# usoudí, (e 

hlavní postava se jednodu%e zbláznila, pak je její %ílenství jen následkem hr&z války. Jako 

kulturní editor musí ka(d! den 'íst stohy p#íb$h& a básní voják&, kte#í jsou na front$. P#esto(e 

v t$chto textech nem&(e b!t nic stra%ného, proto(e byli vycvi'eni re(imem k cenzu#e sebe 

sama, p#esto je skrze jejich hrdinské chvalozp$vy mo(no 'íst utrpení války.  

 P#ijmout nadp#irozeno a chápat se%ity s povídkami od mrtvého vojáka doslova, je ale v 

tomto p#ípad$ p#esv$d'iv$j%í. U( to, (e cel! p#íb$h za'íná vypráv$ním mrtvého, p#inutí 

'tená#e se p#emístit do zázra'ného módu, nepravd$podobného fik'ního mo(ného sv$ta. Podle 

logiky nastavené v povídce tím, (e mrtv! je schopen vypráv$t p#íb$h, je nutno p#edpokládat, 

(e mrtví mohou i posílat dopisy.  

 V tomto p#ípad$ tento nadp#irozen! jev je dal%í metaforickou v!pov$dí o d$siv!ch 

rozm$rech války. Na toto vysv$tlení také poukazuje fakt, (e záhadné se%ity p#icházely z 

r&zn!ch 'ástí fronty. Reprezentují tak osud v%ech voják&, nejen jednoho jediného. P#íb$h& 

voják& je tolik, (e by se neve%ly ani do skladi%t$, které si editor pro tyto ú'ely po#ídil. Je jich 



 64 

tolik, (e není v lidsk!ch silách je v%echny spálit nebo jinak zni'it, v(dy zde budou nové a 

nové. V%echny tyto p#íb$hy dosv$d'ují hr&zy války.  

 Dal%í povídkou, která umn$ vyjad#uje krutost a absurditu války je „Ma !ri" al-

d!uthath“ (V!stava mrtvol). Tento p#íb$h se odehrává v #í%i podivuhodna, proto(e se v n$m 

nevyskytují (ádné nadp#irozené události, ale p#esto jsou události, které se v n$m odehrávají 

tak#ka neuv$#itelné. I v této povídce se objevují dva vyprav$'i, ale tentokráte jsou oba 

postavami v p#íb$hu. První v!prav$' povídku n$kolika slovy uvede a ukon'í a druh! 

vyprav$' celou dobu mluví. Celá povídka je vlastn$ monolog 'lov$ka, jen( vysv$tluje 

novému kandidátu na práci v tajné organizaci, co bude jeho úkolem. Tato organizace se 

zab!vá zabíjením lidí a um$leck!m vystavováním jejich mrtvol na ve#ejnosti. Její zájmy jsou 

pouze estetické a distancuje se od r&zn!ch teroristick!ch, 'i islamistick!ch organizací. Lidsk! 

(ivot pro ni nemá (ádnou cenu. Jak se vyprav$' vyjad#uje: „Ka(dé narozené dít$ je pouze 

dal%í zát$(í na potáp$jící se lodi.“122 Vyprav$' dále vysv$tluje, (e „tato zem$“ – tedy Irák – 

nabízí jedine'nou p#íle(itost k p&sobení organizace, ale a( se zde situace uklidní, je mnoho 

jin!ch zemí, které jsou kandidáty na p#esun organizace. P#íslu%ník tajné organizace popisuje 

práci jin!ch um$lc&. Zmi)uje se o n$kom, jeho( p#ezdívka je „Satan&v n&(“, a k!m z du%e 

pohrdá pro okázalost jeho práce. Satan&v n&( barví údy t$l ob$tí a vystavuje je uvázané na 

neviditelném vláknu. Agent Hluch!, kterého vyprav$' naopak obdivuje, vytvá#í díla 

vyzna'ující se 'istotou a jednoduchostí. Nakonec p#idává historku o agentovi „H#ebovi“, snad 

jako v!strahu novému adeptovi na práci. Jak #íká vyprav$': „H#eb byl zbab$lec naka(en! 

banálním humanitárním cít$ním a jako ka(d! nemocn! za'al pochybovat o prosp$%nosti 

zabíjení lidí a p#em!%let o tom, zda existuje n$jak! stvo#itel, kter! pozoruje jeho 'iny.“123 Jak 

je vid$t vyprav$' a celá jeho organizace mají naprosto p#evrácené hodnoty. Jak!koli náznak 

humanismu je pro n$ známkou zbab$losti a odrazujícím p#íkladem. Po p#íkladu H#eba ukon'í 

hlavní vyprav$' své vysv$tlování a pou'ování a zabodne tomu, kter! ho a( doposud 

poslouchal, n&( do b#icha.  

 I p#esto(e se v této povídce nenacházejí 

(ádné nadp#irozené prvky, zanechá 'tená#e u(aslého 

a zmateného. V první #ad$ se zdá neuv$#itelné, (e 

by existovala taková organizace, jaká je popsána v 

p#íb$hu. Je mo(né, (e by existovali lidé, kte#í by 
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zabíjeli jen pro estetické ú'ely? U( zde 'tená# váhá. Na tuto otázku m&(e vrhnout sv$tlo i 

záhadné vyúst$ní p#íb$hu. +tená# si klade otázku, pro' ten mu( zabil adepta na práci v jeho 

tajné organizaci, kdy( mu p#edtím tak rozsáhle a názorn$ vysv$tloval jeho úkoly. V textu je 

poslucha'&v konec p#edznamenán hned v první v$t$. P#íb$h toti( uvede vyprav$' sám slovy: 

„P#ed tím, ne( vyndal sv&j n&(, #ekl:“124 Nabízejí se dv$ vysv$tlení. Bu* o mu(ov$ smrti bylo 

rozhodnuto u( od za'átku, nebo byl zabit na náhl! popud mluv'ího.  

 Pokud by byla první varianta pravdivá, pak by to jist$ oslabilo d&v$ryhodost celého 

p#íb$hu. Znamenalo by to, (e mluv'í nikdy najmout mu(e necht$l, aby bylo mo(né 

p#edpokládat, (e ve%keré detaily o tajné organizaci byly jen v!mysly jeho choré mysli. I tak 

by p#ípad mnoho vypovídal o hr&zách války, proto(e jsou v n$m odkazy na aktuální sv$t, ve 

kterém existují teroristické organizace a márnice plné mrtv!ch. Nadále by sv$d'il o 

psychologickém dopadu, kter! válka na lidi má: Vyprav$' si nedoká(e vysv$tlit hr&zu války 

jin!m zp&sobem, ne( (e si vymyslí a p#esv$d'í sám sebe, (e je 'lenem jakési organizace, 

která pojímá zabíjení jako um$ní. Pot#eboval se o své v!mysly pod$lit se svou ob$tí, kterou z 

b&hvíjakého d&vodu zabije.  

 O druhé variant$, tedy o tom, (e se mluv'í rozhodl mu(e zabít a( v pr&b$hu své #e'i, 

sv$d'í poslední #ádka povídky. Tentokrát vypráví ob$1 „Poté zabodl n&( do mého b#icha a 

#ekl: Ale ty se t#ese%…“ Nask!tá se vysv$tlení, (e mluv'í neuznal adepta za schopného k 

v!konu jeho práce, kdy( vid$l, (e se t#ese hr&zou p#i pouhém vypráv$ní. V takovém p#ípad$ 

by bylo nutno uznat existenci tajemné organizace a s ní i existenci fik'ního 

nepravd$podobného mo(ného sv$ta. Tato organizace by mohla b!t chápána jako dal%í ukázka 

magicko-realistického prvku, kter! je zhmotn$nou metaforou. Organizace je jen metafora pro 

spole'nost posti(enou válkou, ve které jsou základní lidské hodnoty jako humanita 

pova(ovány za slabost a lidsk! (ivot nemá (ádnou cenu. Mo(ná je tato povídka také vyjád#ení 

my%lenky, která 'lov$ka m&(e napadnout p#i pohledu na ostatky lidsk!ch t$l po teroristick!ch 

útocích: (e je to dílo n$jaké tajemné nelidské um$lecké organizace. Tato povídka potvrzuje, 

(e aby byl p#íb$h záhadn! a( ohromující, nepot#ebuje nutn$ nadp#irozené prvky. Todorovo 

váhání 'tená#e je zde p#ítomno v plné mí#e i p#es absenci nadp#irozena. V%e, co je v p#íb$hu 

napsáno, se teoreticky mohlo stát, a p#esto tomu 'tená# nechce uv$#it. Tento p#íb$h je tedy 

mo(no ozna'it jako metafyzick! magick! realismus podle Spindlerovy typologie, proto(e 

p#edstavuje realitu z takov!ch úhl& pohledu, (e vytvá#í a( magick! dojem. Tato povídka je 

vynikající ukázkou toho, (e by bylo %koda ochudit magick! realismus o rovinu podivuhodna, 
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proto(e 'istá lidská realita m&(e b!t stejn$ nebo i více fantastická ne( sv$t, ve kterém se 

realita mísí s nadp#irozenem.  

 Téma války, které je jedno z nosn!ch témat celé blásimovy sbírky, je v povídkách 

vyjád#eno magicko-realistick!mi technikami, které zd&raz)ují její absurditu. Prvky 

nadp#irozena vytvá#ejí nepravd$podobné fik'ní sv$ty, které slou(í jako metafory války. 

P#esto(e jsou tyto sv$ty v reálném sv$t$ shledávány jako nepravd$podobné, 'i nemo(né, 

p#esn$ vystihují absurdní podstatu války. Hra %íleného Profesora, kter! je zárove) B&h i 

8ábel, 'i organizace, zabíjející lidi za um$leck!m ú'elem, tvo#í svou amorální, absurdní a a-

ideologickou podstatou ekvivalenty sektá#ského násilí v Iráku po roce 2003. Jedin! rozdíl tkví 

v tom, (e válka v Iráku je sou'ásti aktuálního sv$ta. Dalo by se tedy #íct, (e autor sv!mi 

magicko-realistick!mi metaforami vyjad#uje nepochopitelnost války a bou#í se proti jejímu 

akceptování mezi jevy reálného sv$ta.  

 

3.1.1.2. Lidská bída 

Povídka, podle které je pojmenovaná celá sbírka, „Mad(nún sá.at al-.urríja“ se 

zab!vá tématem lidské bídy a ubohosti. Také tento p#íb$h se odehrává v oblasti fantasti'na a 

to díky záhadn!m postavám dvou blond!n&, kte#í v n$m figurují. Tito dva blond!ni se 

jednoho dne ukázali v chudinské 'ásti m$sta zvané 'tvr1 Temnoty. Obyvatelé této 'tvrti byli 

vyzáblí a tmav%í pleti, kterou zd$dili po sv!ch p#edcích – rolnících, do jejich 'tvrti nevedla 

ani elekt#ina. Dva statní blond!ni sv!m p#íchodem tedy p#irozen$ vzbudili velk! rozruch. 

Ka(d! den procházeli 'tvrtí, ml'eli a usmívali se. Lidé si je oblíbili, d$ti o'ekávaly jejich 

p#íchod. +tvr1 se za'ala pomalu prom$)ovat a lidé to p#i'ítali po(ehnání, které s sebou 

p#iná%eli dva blond!ni. Lidem se za'alo více da#it a vláda se rozhodla zavést do 'tvrti 

Temnoty elekt#inu. V ten moment i ti nejv$t%í pochybova'i za'ali v$#it v zázra'nou moc dvou 

blond!n&. D$de'ek vyprav$'e vzpomíná:  

 Ani ne dva roky poté, co se prvn$ blond!ni objevili, v%echna p#ání se vyplnila jako zázraky v 

legendách a pohádkách. Staré panny se vdaly, zabahn$né uli'ky byly vydlá(d$ny, mnoho lidí 

se vylé'ilo z chronick!ch nemocí, v$t%ina d$tí, jejich( v!sledky ve %kole byly d#íve 

zahanbující, usp$la ve zkou%kách. Nejv$t%í zázrak se v%ak stal, kdy( byl královsk! re(im 

svr(en pu'em, kter! zorganizovali hrdin%tí d&stojníci obda#eni podporou národa. Je nad slunce 

jasné, (e v%echno toto dobro a %t$stí, které nav%tívily obyvatele 'tvrti Temnoty, byly zásluhou 

blond!n&. Dal%í novotou bylo, (e se %koly staly smí%ené – pro chlapce a pro dívky. Vláda také 
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postavila kliniku kousek od 'tvrti Temnoty, p#ed kterou jsem prodával horkou cizrnu. A vláda 

jen ud$lala velmi logickou v$c, kdy( p#ejmenovala 'tvr1 Temnoty na 'tvr1 Kv$tin.125  

„Zázraky“ blond!n&, které jsou zde popsány, by se v$t%in$ lidí jevily jako samoz#ejmost. Jist! 

technologick! a sociální pokrok je ale vnímán obyvateli 'tvt$ Temnoty jako zázrak, kter! 

musí mít svou p#í'inu. Zde máme co d$lat s jednou z charakteristik magického realismu – 

rozdílné chápání p#irozena a nadp#irozena – která ale nevyjad#uje st#et Západu a T#etího 

sv$ta. Dv$ kultury stojící proti sob$ jsou spí%e sociální úrovn$: jist! stupe) modernity a oproti 

ní úplná chudoba a ubohost lidí, kte#í (ijí ve tm$, nemocech a smutku, a pro které se zlep%ení 

jejich situace jeví jako zázrak.  

 Nejasnosti okolo blond!n& se ale prohlubují, kdy( vypráv$ní po svém d$dovi 

p#evezme hlavní vyprav$'. Navazuje na d$de'k&v p#íb$h tím, (e poté co blond!ni p#estali do 

'tvrti docházet, se lidé rozhodli jim postavit sochy. Islamistická vláda ale rozkázala zbo#it 

sochy jako(to modly, a tak se rozho#ela bitva mezi vládními silami a obyvateli 'tvrti, kte#í se 

necht$li soch vzdát. V tu chvíli se rozneslo, (e se stal dal%í zázrak a blond!ni se p#ipojili k 

protivládnímu boji. Vyprav$' je v pr&b$hu boj& odhozen po v!buchu bomby na ze* a tak#ka 

poh#ben pod vrakem auta. V tu chvíli se zde objeví blond!ni, kte#í ho zpod auta vytáhnou a 

p#inesou ho p#ed dve#e jeho domu. Op$t je 'tená# na pochybách o zdravém rozumu 

vyprav$'e, co( potvrdí i informace, které o sob$ prozradí on sám. St$(uje si toti(, (e si lidé 

povídají, (e mu asi %rapnel po%kodil mozek a (e ho te* mladí naz!vají „blázen z nám$stí 

Svobody“. Kv$tinová 'tvr1 byla toti( p#ejmenována na 'tvr1 Svobody. Vyprav$' si také 

povzdechne, (e se #íká, (e blond!ni se v bitv$ v&bec neukázali a (e to byla pouhá propaganda. 

Na konci jeho vypráv$ní je odveden do psychiatrického za#ízení, ani( by si to uv$domoval. 

 Konec p#íb$hu tedy dává 'tená#i jisté signály, (e vyprav$' se nejspí% zbláznil, ale i tak 

je na 'tená#i, aby se rozhodl. Kone'n$, i kdyby se vyprav$' zcela zblázil a zbo(%til si postavy 

blond!n&, neza%el by podstatn$ dál ne( v$t%ina obyvatel jeho 'tvrti. I kdyby to byla jen 

propaganda, (e blond!ni p#i%li lidem na pomoc, lidé tomu by v$#ili a doufali v nadp#irozenou 

moc sv!ch hrdin&.  

 Povídka „Mad(nún sá.at al-.urríja“ je ho#ce ironick!m zobrazením toho, jak se lidem 

(ijícím v temné a zanedbané 'tvrti mohou oby'ejní blond!ni zdát jako and$lé a b$(n! pokrok 

jako zázrak.  
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3.1.1.3. Konzervatismus Irá'an& 

 S chudobou a zaostalostí je spojeno i téma konzervatismu spole!nosti. Na tomto míst" 

je p!íhodné zmínit i dal"í Blásimovu povídku „ #Adhrá’ wa al-d(undí“ (Panna a voják), která 

sice neobsahuje prvky fantasti'na, ale zato vykazuje rysy Gotické prózy, je( kombinuje hr&zu 

a milostnou zápletku. Krom$ toho rozestírá hranice mezi 'lov$kem a zví#etem a vná%í do 

sbírky upírské a kanibalistické motivy. V této povídce ale autor z&stává v rámci metafory a 

nep#ekro'í práh mezi realitou a nadp#irozenem a jejím zhmotn$ním.  

 Hlavní 'ást p#íb$hu je zasazena do roku 1996 do továrny na v!robu vojensk!ch 

oblek&, kterou OSN pova(uje za skladi%t$ zbraní. Jeden z voják&, "amíd, se zamiluje do 

dívky, která v továrn$ pracuje a jmenuje se Fátin. Naléhá na Fátin, aby se se%li mimo továrnu, 

ale Fátin se p#íli% bojí sv!ch bratr&. Nakonec se setkájí v jednom z místností továrny, kde jsou 

(omylem?) zav#eni. Práv$ v tu chvíli za'ínají vyjíme'né prázdniny, a pozorovatelé OSN se 

chystají na inspekci. Bohu(el si ale dají na'as a do továrny se vypraví a( po dvou t!dnech 

práznin. Mezitím Fátin zem#e a "amíd p#e(ije jen díky tomu, (e pije její krev a pojídá její 

t$lo. Tento p#íb$h ve svému d&sledku zpochyb)uje hranice mezi 'lov$kem a zví#etem, 

p#irozenem a nadp#irozenem a zárove) kritizuje konzervatismus irácké spole'nosti.  

 "amíd pijící krev své milované a pojídající její prsty, poskytne hororov! obraz 

'lov$ka, jeho( v nejt$(%ích chvílích opustí jeho 'lov$'enství. Není snad kanibalismus jedním 

z nejv$t%ích tabu, kter! odd$luje 'lov$ka od zví#at, civilizaci od p#írody? Freud své knize The 

Future to an Illusion #adí kanibalismus mezi jeden z p#irozen!ch lidsk!ch instinkt&, kter! byl 

potla'en v zájmu civilizovanosti.126 "amíd je p#íkladem toho, (e 'lov$ka v okam(iku, kdy se 

jedná o jeho p#e(ití, tato civilizovanost opou%tí a projevují se jeho pudy.  

 V textu se ale nacházejí i dal%í odkazy na téma 'lov$k-zví#e, a to kdy( se vyprav$' 

vyjád#í o "amídov!ch pronásledovatelích jako o vlcích, kte#í ho sledovali deset let, aby na 

n$m mohli vykonat pomstu. Popisem "amídova zohaveného t$la za'íná celá povídka: „Do 

zadku mrtvoly byla nacpána láhev alkoholu a z pravé ruky byly u#íznuty t#i prsty. Krom$ toho 

byla vid$t dal%í hrozná zran$ní, která jakoby byla skutkem vlk& a ne lidí. “127 Lidé jsou tady 

popsáni jako vlci, kte#í ztratili svoji lidskost.  

 Jak u( bylo #e'eno v textu se (ádné jasné prvky nadp#irozena nenachází. To ale jen v 

tom p#ípad$, (e realisticky sm!%lící 'lov$k p#i'ítá ve%keré souhry okolností náhod$. Byla to 
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pouhá náhoda, (e n$kdo zamkl místost, která se normáln$ nezamyká? Byla to náhoda, (e 

zrovna za'ínaly prázdniny? Byla to náhoda, (e si nikdo v autobuse nev%iml (e Fátin chybí? A 

byla to náhoda, (e inspekto#i OSN p#i%li a( za dva t!dny po za'átku prázdnin? Stejn$ jako 

'tená# i vyprav$' váhá: „Snad B&h osobn$ zasáhl do událostí onoho dne, nebo to, co se 

odehrálo, byla práce *ábl& z království náhody, a nebo v%e bylo %pinavou prací lidsk!ch 

rukou.“128 Zdá se, (e v Blásimov$ sv$t$ náhoda neexistuje. Ostatn$ jak Eco prohlásil 

„(')lov$k nikdy ne'elí náhod$ nebo osudu; v(dy je sou'ástí n$jaké zápletky (A1 u( kosmické 

nebo situa'ní), je( se zrodila v n$jaké jiné mysli podle zákon& fantastické logiky, je( je 

logikou knihovny“.129 Nicmén$ v Blásimov!ch povídkách je kone'né rozhodnutí ponecháno 

na 'tená#i, jeho( moment váhání za#azuje tuto povídku do #í%e literatury fantasti'na.  

 Kone'n$ tato povídka a její tém$# hororové prvky slou(í jako kritika konzervativnosti 

irácké spole'nosti. Proto(e kdyby se Fátin a "amíd nemuseli schovávat, nic takového by se 

nestalo. Tak jako tak, Fátinin osud byl zpe'et$n v tu chvíli, kdy byly dve#e za dvojicí 

zam'eny, proto(e, jak se sama vyjád#ila, i kdyby ji na%li (ivou, brat#i by ji zabili. Tito brat#i a 

p#íbuzní Fátin, p#ipodobn$ní k vlk&m, kte#í symbolizují hodnoty jako (enská ctnost, jsou také 

hlavním objektem autorovy kritiky. Zatímco "amíd podlehl zví#ecím pud&m jen ve chvíli 

extrémního fyzického a psychického vyp$tí, Fátinini p#íbuzní ho chladnokrevn$ 

pronásledovali deset let, aby na n$m vykonali krevní mstu.  

 

3.1.2. Utrpení exilu 

 Exil je dal%ím velik!m tématem Blásimov!ch povídek, i kdy( se dá #íci, (e je pouze 

následkem tragické situace v Iráku a válek, které jej provází. Je t#eba zd&raznit, (e i kdy( se 

Blásimov!m postavám poda#í p#ekro'it hranice, které je d$lí od jejich vytou(eného prost#edí, 

b#emene, které si s sebou nesou, se nezbaví. I nadále z&stavá jejich pohled up#en do 

minulosti, a to bez ohledu na jejich p#ání. Minulost je pronálesleduje na ka(dém kroku a 

znemo()uje jim za'ít znovu od za'átku. Nicmén$ ti, které v exilu pronásleduje minulost, se 

mohou po'ítat mezi ty %1astn$j%í. Existuje toti( velká spousta uprchlík&, kte#í se do 

vytou(eného cíle nikdy nedostanou, co( je i tématem povídky „,á.inat Berlín“ (Kamión do 

Berlína).  
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 „,á.inat Berlín“ vypráví p#íb$h skupiny t#iceti p$ti iráck!ch uprchlík&, kte#í se sna(í 

dokon'it svou vytou(enou cestu do lep%ího sv$ta. Poslední úsek, kter! jim zb!vá, je cesta z 

Istanbulu do Berlína. Dohodnou se s jedním spolehliv!m p#evad$'em a vydají se na svoji 

cestu v nákladním voze. T#etí den se ale v&z z neznám!ch p#í'in zastaví a v%ech t#icet p$t 

mu(& z&stane uv$zn$no uvnit# vozu. Kdy( srbská policie narazí na opu%t$n! kamion, nalezne 

jen jednoho (ivého mu(e mezi hromadou zmrza'en!ch t$l.  

 Fantastick! prvek se objevuje a( na úplném konci povídky. Srbsk! policista, jeden z 

t$ch co na%li mrtvoly iráck!ch uprchlík&, 

p#ísahá své (en$, (e vid$l, jak ten jedin! 

p#e(iv%í vysko'il z vozu a kdy( dob$hl k 

lesu, padl na v%echny 'ty#i a zm$nil se v 

%edivého vlka. Autor v této povídce jen 

dovedl dokonce svoji metaforu o 'lov$ku, 

kter! m&(e b!t vlkem, kterou pou(il 

nap#íklad v povídce „al- !Adhrá’ wa al- 

d(undí.” Hranice mezi 'lov$kem a zví#etem se zde úpln$ smazává. Z popisu spou%ti, kterou za 

sebou vl'í mu( zanechal, jde husí k&(e:  

 V kamiónu le(elo t#icet 'ty#i mrtv!ch t$l. Nerozkrájely je no(e ani (ádná jiná zbra), ale byla 

to t$la, na nich( se vy#ádili drápy a zobáky orl&, zuby krokod!l& a r&zné jiné neznámé 

nástroje. V&z byl pln! exkrement&, mo'i, krve, rozmandlovan!ch jater, vydlouban!ch o'í a 

vnit#ností, p#esn$ jako by zde byli hladoví vlci. 130  

Je jasné, (e vztah mezi 'lov$kem a vlkem je jedním z d&le(it!ch Blásimov!ch motiv&. Jin!mi 

slovy, jak je mo(no odd$lit 'lov$ka od zví#ete, kdy( lidé pod tíhou okolností klesají na úrove) 

zví#at. I v této povídce ale není zcela jasné, zda se mu( opravdu ve vlka prom$nil, nebo zda se 

srbsk! policista pomátl, kdy( spat#il tu spou%1. Zase zále(í pouze na 'tená#ovi, rozhodne-li 

pro p#irozené 'i nadp#irozené vysv$tlení, pro pravd$podobn! 'i nepravd$podobn! mo(n! 

sv$t.  

 Téma 'lov$ka, kter! se stane zví#etem nám m&(e p#ipomenout román Ibráhíma al-

Kúního Nazíf al-"ad!ar, ve kterém se hlavní hrdina zm$ní v m!tického muflona waddana. 

Nicmén$ mezi ob$ma texty existuje podstatn! rozdíl. al-Kúního hrdina tím, (e se zm$ní ve 
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waddana, uprchne italsk!m utiskovatel"m. Miriam Cooke p#i své anal!ze al-Kúního románu 

spojuje tuto epizodu s p!ed-islámskou su !lúckou poezií, ve které básník odvrhne sv"j kmen a 

p#ijme (ivot v novém zví#ecím kmeni, i s Gattari a Deleuzovou interpretací „stávání se 

zví#ete“.131 Podle t$ch „stávání se zví#etem“ p#edstavuje ty, kte#í stojí na okraji, jsou 

utla'ováni a revoltují. Blásimova povídka nenabízí p#em$nu ve vlka, jako alternativní 

existenci pro marginalizované skupiny. Blásim&v t#icát! pát! uprchlík není hrdinou povídky 

v pravém slova smyslu. Naopak zastává postavu anti-hrdiny, nebo ob$ti, kterou po n$kolika 

dnech bez vody, jídla, mezi mrtvolami a exkrementy opustí ve%keré zábrany. Je mo(no #íci, (e 

ten mu( pro své urputné lp$ní na (ivot$ ob$tuje svoji lidskost a zm$nil se ve vlka. Proto(e 

v takovém sv$t$ p#e(ije jen ten, kdo se doká(e prom$nit ve zví#e.  

  Blásimovi uprchlíci se stávají zví#aty ve dvojím smyslu: tím, (e se tak chovají ve 

chvílích boje o p#e(ití a tím, (e je na n$ tak pohlí(eno. Zatímco Gháda Sammán p!ipodob"uje 

své imigrantské postavy k duch!m, Blásim pou"ívá metaforu zví#at. Nap#íklad v povídce 

„!aqíbat  "Alí“ vyprav#$, kter% se chystá p&ejít hranice z Turecka do Evropy, #íká: „U%et#il 

jsem si svojí prací n$jaké peníze a dal jsem je t$m co p#evád$jí lidsk! dobytek z V!chodu na 

farmy Západu.“132 Vyprav$' si v tomto p#íb$hu ned$lá (ádné iluze o své budoucnosti na 

západ$ a su%e se vyjad#uje o uprchlících, a tedy i sám o sob$, jako o pouhém dobytku. Nejen, 

(e se uprchlíci do exilu dostávají stejn!m zp&sobem, jako se p#epravují zví#ata. Je s nimi také 

tak jednáno. A kdy( se kone'n$ dostanou na „farmy Západu“, lidé, kte#í t#eba d#íve po(ívali 

d&stojné postavení, se musí spokojit jen s tou nejpod#adn$j%í prací a poni(ujícím zacházením.  

 Záhadou povídky ale z&stává, pro' se kamión vlastn$ zastavil. Vyprav$' ale smete 

tuto záhadu ze stolu slovy: „Není d&le(ité, co se stalo s p#evad$'i. Nebo1 v%echny tyto 

p#íb$hy jsou si navzájem podobné. Snad se p#evad$'i dozv$d$li o tom, (e policie sleduje 

jejich pohyb, a cht$li se na pár dní schovat, nebo to m$lo z n$jakého banálního d&vodu 

spojitost se spory o peníze mezi r&zn!mi p#evad$'sk!mi mafiemi.“133 Z vyprav$'ova 

komentá#e vypl!vá, (e hledat n$jakou konkrétní p#í'inu za touto tragédií je nepodstatné. Co je 

podstatné, je to, (e se takové p#íb$hy d$jí a spousta uprchlík& umírá v hrozn!ch podmínkách 

na své cest$ za lep%ím sv$tem. Autor zde odtrhuje p#íb$h od jeho postav a dává mu 

prost#ednictvím vyprav$'ova tajn&stká#ství univerzáln$j%í rozm$r.  
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 V souvislosti s touto povídkou je je%t$ t#eba zmínit, (e p#ipomíná román Ghassána 

Kanafáního Rid!ál fí al-)ams (1963, Mu(i na slunci), kter! se zab!vá tématem palestinské 

emigrace za prací. T#i Palestinci se sna(í dostat z Basry do Kuvaju ukrytí v aut$ s cisternou. 

Na ka(dé pohrani'ní stanici se musí schovat v cistern$ i p#es slune'ní (ár. Na jedné z nich 

#idi'e celníci zbyte'n$ zdr(ují a ten, kdy( se vrátí k autu a otev#e cisternu, nalezne v%echny t#i 

mu(e mrtvé. Je z#ejmé, (e podobné katastrofy se na cest$ do emigrace stávají. Zatímco 

Kanafání se zaobírá jen touto my%lenkou jako takovou, Blásim se obrací k tomu momentu 

hr&zy, kterou museli mu(i v aut$ vytrp$t. Blásim v%ak jen nazna'uje, nepopisuje realistické 

detaily ka(dého hr&zyplného dne uprchlík& v nákladním aut$.  

 Dal%í povídkou, která se zab!vá otázkou exilu a zárove) se v ní objevují fantastické 

prvky je povídka “Kawábís Kárlús Fúíntes” (No'ní m&ry Carlose Fuentese). Vypráví p#íb$h 

mladého Irá'ana, Salíma, kter! se p&vodn$ (ivil jako sb$ra' mrtvol a kter! získá azyl v 

Holandsku. Mlad! mu( se rozhodne úpln$ se zbavit své irácké identity. P#ijme nové jméno – 

Carlos Fuentes – a za'ne d$lat v%e pro to, aby se co nejrychleji za'lenil do spole'nosti. Nau'í 

se rychle holandsky, najde si práci a (enu a zap#ísahá se, (e arabsky u( nikdy nepromluví ani 

slovo. Vnímá svoji b!valou vlast jako zaostalou zemi plnou lidského utrpení a chce ji 

vymazat z pam$ti. Sna(í se b!t modern$j%í a liberáln$j%í ne( Holan*ané. V%e se mu da#í a( do 

té doby, ne( ho za'nou pronásledovat no'ní m&ry. Ve sv!ch snech Carlos zapomíná mluvit 

holandsky. Jindy se mu zase zdá, (e vykonal teroristick! útok v centru Amsterdamu. Podobné 

sny ho za'nou pronásledovat ka(dou noc, a tak za'ne Carlos studovat knihy o psychologii a 

sna(í se nau'it jak ovládat své sny. Jednoho dne si kone'n$ ve snu uv$domí, (e sní, co( je 

okam(ik na kter! celou dobu 'ekal. Ve snu se nachází v Bagdádu a v ruce má pu!ku. Za"ne 

st!ílet po v"em, co se h#be, a$ spat!í sám sebe jako Salíma % Abd al-"usaina s ko%t$tem v ruce. 

Carlos po Salímovi n$kolikrát vyst#elí, ale Salím sko'í z okna. Dal%í den je Carlos Fuentes 

nalezen mrtev na chodníku p#ed sv!m domem.  

 V povídce „Kawábís Kárlús Fúíntes“ (No'ní m&ry Carlose Fuentese) se prolíná sen se 

skute'ností. Sny Carlose Fuentese vyjad#ují jeho nej'ern$j%í no'ní m&ry, které se vztahují k 

jeho potla'ovan!m obavám o nemo(nosti integrace v Holandsku. Zde se nabízí Freud&v 

pojem „návrat potla'ovaného“, jako(to pocitu, kter! a' byl potla'en se musí n$jak!m 

zp&sobem projevit. Zde se tak stane v podob$ sn&. Carlos za%el a( do extrému, aby se za'lenil 

do holandské spole'nosti a naprosto zavrhl cel! sv&j minul! (ivot a svoji identitu. Jeho 

minulost ho ale za'ala pronásledovat ve snech. Je p#ízna'né, (e a' si ve svém snu myslel, (e 

on je Carlos, ve skute'nosti byl práv$ Salímem, kter! vysko'il z okna. Tato povídka se sv!mi 
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snov!mi elementy vyjad#uje nemo(nost kompletního za'len$ní do spole'nosti. V exilu 'lov$k 

nav(dy z&stává tak trochu zatí(en svou minulostí, která ho v(dy staví do jistého 'asoprostoru 

mimo, kter! nem&(e sdílet s ostatními 'leny spole'nosti jeho nové „vlasti.“  

 Na p#íb$zích Blásima v$novan!ch uprchlík&m a exilu je vynikajícím zp&sobem 

znázorn$n! Lacan&v koncept touhy. Lacan odd$luje touhu od (ádosti a pot#eby. Pot#eba je v 

první #ad$ biologické povahy, která m&(e b!t formulována (ádostí. 3ádost je obecn$ (ádost 

lásky. Touha je charakterizována jako to, co zbyde nevypln$no. Zásadním rysem touhy je, (e 

nem&(e b!t uspokojena.134 Blásimovi uprchlíci tou(í po novém sv$t$, novém (ivot$, ale místo 

toho dostanou v nejlep%ím p#ípad$ místo v anonymním uprchlickém centru. Jejich biologické 

pot#eby jsou napln$ny, ale po#ád to hlavní postrádají. Tou(í po novém domov$, nové identit$, 

a po vymazání hroziv!ch vzpomínek, které je vá(ou k domovu. Hned p#i vstupu do nové 

spole'nosti jsou ale znev!hodn$ni a jejich p&vod je bude provázet i po cel! jejich následující 

pobyt. Nikdy ale nebudou schopni se zcela odpoutat od no'ní m&ry jejich minulosti a za'ít 

nov! (ivot. Budou se nav(dy zmítat mezi touhou po novém (ivot$ a potla'ovanou touhou po 

starém domov$ v dob$, kdy v n$m byly je%t$ podmínky snesitelné. Ani jedno ani druhé není 

mo(né. P#esto(e se takov!mi nevypln$n!mi touhami vyzna'ují v%ichni lidé, situace uprchlík& 

a imigrant& je speciální. Jejich základní touha se toti( vztahuje k n$'emu tak zásadnímu jako 

je domov a identita, která je jejich pozicí zna'n$ naru%ena.  

 Tato 'ást se v$novala zp&sobu jak!m "asan Blásim pou(ívá magicko-realistické 

techniky ve sv!ch povídkách. Autor pou(ívá prvky nadp#irozena, aby se pokusil vyjád#it 

realitu, která 'asto hrani'í s lidskou schopností chápání. Nadp#irozené prvky jsou v$t%inou 

zhmotn$né metafory nep#edstavitelného utrpení iráck!ch uprchlík& 'i ob$tí války, chudoby a 

konzervatismu. Z toho vypl!vá první funkce za'len$ní element& z #í%e fantasti'na do textu – 

dokumentování reality moderního Iráku, které jde pod povrch reality. Tím se dílo Hasana 

Blásima #adí mezí díla narativního dokumentu.  

 Z pot#eby dokumentovat lidské utrpení se autor dostává k druhému problému, kter! je 

rovn$( vyjád#en pomocí magicko-realistick!ch prvk&: Ob'as je velmi t$(ké odli%it realitu a 

fikce. V Blásimov!ch povídkách se slévá popis reality s popisem p#edstav chor!ch mozk& 

Irá'an& a hranice mezi t$mito dv$ma sv$ty je nejasná.  

                                                
!RZ"l$En>3%"H$E$&,"B_A3"[K3&E8"<k"5A3"H35530"*&"5A3"W&E<&%E*<>%9F,"%9"!!?LPZ`9""
"



 74 

 Obtí(e rozli%it mezi realitou a smy%lenkou jsou spojeny s posledním velk!m 

autorov!m tématem, je( 'tená#i p#edkládá pomocí technik magického realismu. Ty toti( v 

Blásimov$ díle slou(í k vyjád#ení autorova pohledu na sv$t. Blásimovy povídky p#edkládají 

sv$t jako t$(ko pochopiteln!, ale zárove) magick!. Realita m&(e 'astokrát p#esahovat lidskou 

p#edstavivost.  

 V následující podkapitole si uká(eme, (e tyto t#i funkce, které magick! realismus v 

Blásimov$ díle zastává, jsou zárove) t#emi rozdílnymi p#ístupy ke skute'nosti: 

dokumetaristick!m, pragmatick!m a magick!m. Ve zkratce by se dalo #íci, (e v centru 

autorova zájmu stojí problematicka dokumentování zázra'ného, absurdního a t$(ko 

uchopitelného sv$ta, ve kterém (ijeme. Pro hledání d&kaz& o tomto tvrzení se uch!líme k 

anal!ze Blásimov!ch povídek mimo sféru magicko-realistick!ch technik.  

 

3.2. Za hranicemi magického realismu 

3.2.1 Dokumentaristick' p0ístup k realit(: d&raz na vypráv(ní a kinematografické detaily  

 Na autorovu snahu dokumentovat události v Iráku ukazují zvolená témata jeho 

povídek, #ada narativních technik, i explicitní komentá#e k tomuto tématu v textu, které se 

t!kají d&razu na vypráv$ní p#íb$h&. V této souvislosti je t#eba p#ipomenou, (e sám autor za'al 

s filmovou dokumentaristikou d#íve, ne( se stal spisovatelem. V jeho p#íb$zích je znát, (e 

autor v podstat$ nemá na vybranou a musí zaznamenávat osudy svého lidu. Realita Iráku ale 

pro dokumentaristu p#edstavuje tvrd! o#í%ek. Autor se pot!ká s otázkou jak reprezentovat 

realitu, která je hor%í, ne( m&(e lidská p#edstavivost pojmout, co( je i jedním z hlavních 

témat& jeho text&.  

 Jak u( bylo #e'eno, povídky ve sbírce Mad!nún sá"at al-"urríja jsou rovnom$rn$ 

rozlo(eny, aby reprezentovaly hlavní tragédie, které postihly moderní Irák a Irá'any. V%echny 

povídky jsou zasazeny do p#esného historického kontextu a v samotném textu povídek se také 

objevují odkazy na dal%í historické události. Nap#íklad povídka „D!arída al " askaríja“ je 

v$nována „mrtv!m iránsko-irácké války (1980-1988)“135 Ostatní povídky také pov$t%inou 

za'ínají p#esn!m historick!m uvedením do d$je. První #ádky povídky „al-Mula..in“ 

(Skladatel) zní: „D!a "far al-Mu!allibí se narodil ve m"st" al- !Amára. V roce 1973 odstoupil od 

svého !lenství v komunistické stran" a p#ipojil se k vládnoucí stran" Ba $th. V ten sam% rok 
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jeho !ena porodila jejich druhého syna. D!a "far hrál profesionáln# na  " úd stal se uznávan$m 

skladatelem vlasteneck!ch písní. Byl zabit roku 1991 v pr&b$ho kurdského povstání v 

Kirkúku.“136 Tato pasá( jako by byla vyst#i(ena ze stru'né encyclopedie iráckého kulturního 

magazínu. Autor pou(ívá tohoto faktického stylu a reáln!ch událostí, aby podpo#il autenticitu 

svého vypráv$ní.  

 Dal%í pozoruhodnou charakteristikou sbírky Mad!nún sá"at al-"urríja je v!b$r jejích 

hrdin&. Tito hrdinové, jsou spí%e anti-hrdinové – kolaboranti a oslavovatelé diktátorského 

re(imu, odklíze'i mrtvol, uprchlíci na okraji spole'nosti, atd. Takov! v!b$r hlavní postav 

vypovídá o autorov$ snaze dát hlas t$m, kte#í se oby'ejn$ nedostanou ke slovu. I to vypovídá 

o jeho zám$ru dokumentovat realitu hloub$ji a pozorovat ji z neom%el!ch úhl& pohled&.  

 Dal%ím v!znamn!m prvkem, kter! sv$d'í o tom, (e jedním z hlavních zám$r& autora, 

je zaznamenat krutou realitu moderního Iráku, je jeho d&raz na detail. Zde v sob$ autor 

nezap#e dokumentaristu. Jakoby dokumentaristick!m okem kamery popisují Blásimovi 

vyprav$'i nejmen%í detaily hororov!ch scén, které jsou ale denní realitou moderního Iráku. 

Hlavn$ se zam$#uje na popis v%udy p#ítomné smrti.  

 Jedním z takov!ch popis& hr&zu nahán$jících detail&, je nap#íklad v!%e citovan! popis 

nálezu mrtv!ch t$l uprchlík& srbskou policií. Podobn!ch popis& a detail& se ale v textu 

nachází nespo'et. Z povídek, kter!mi jsme se zde zab!vali, je mnoho takov!ch detail& k 

nalezení nap#íklad ve „Ma !ri" al-d(uthath“. Vyprav$', kter! p#ipravuje nového adepta na 

práci v tajné organizaci, popisuje práci n$kter!ch jejích zam$stnanc&. Jedním z nich, jeho( 

p#ezdívka je „8ábl&v n&(“, vyprav$' opovrhuje, proto(e „barví usekané 'ásti t$l klient& a 

v$sí je na pr&hledné %)&ry, srdce tmav$ modrou, (aludek zelenou, játra a varlata (lutou“.137 

Dal%í je ale podle vyprav$'e prvot#ídní um$lec, za jeho( nejlep%í dílo pova(uje zabití kojící 

(eny: „V%ichni kolemjdoucí a #idi'i hled$li na nahou obtloustlou (enu, k jejímu( levému prsu 

bylo p#isáté její dít$, také nahé. 3ena byla posazena pod odum#elou palmu na ostr&vek 

uprost#ed zacpané ulice. Nebylo vid$t stopy po zran$ní 'i kulce ani na t$le (eny a ani na t$le 

jejího dít$te. Ona i dít$ vypadali (iví, jako pot&'ek pr&zra'né vody.“138 Poslední agent, 

kterého vyprav$' zmíní je „H#eb“, kter! nedokázal zabít 'lov$ka, a tak ukradl z márnice „t$lo 

dít$te, jemu( stejn$ jako 'len&m jeho rodiny byly u#ezány hlavy ze sektá#sk!ch d&vod&. H#eb 

se rozhodl vystavit tuto mrtvolu v restauraci a na st&l polo(it o'i jeho p#íbuzn!ch na krvav!ch 
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talí#ích. “139 Tyto hr&zné detaily ot#esou 'tená#em, kter! doká(e vizualizovat ot#esné scény, 

které se Irá'an&m nask!tají po teroristick! 'i jin!ch útocích. Blásim se ve sv!ch povídkách 

vysmívá a bou#í proti idealizaci smrti. Ka(dá smrt, v jakkémkoli zájmu 'i ideálu, je stra%livá. 

Slovy vyprav$'e povídky „Al-Ibtisáma al-ma%’úma“ (Neblah! úsm$v): „Kolik je jen 

nekone'né naivity v p#íb$zích o na%í krásné smrti!“140  

 Autorovo pou(ívání dokumentaristick!ch detail& m&(e vést i ke groteskním situacím. 

Nap!íklad v povídce „al-D!arída al- !askaríja“ se zoufal! editor kulturní stránky vydává hledat 

záhadného mrtvého vojáka, kter! mu posílá stohy dopis& s p#íb$hy. Poda#í se mu najít jeho 

hrob a podplatit pracovníky ministerstva, aby mu pomohli vykopat t$lo: „Le(el tam - 

zahnívající mrtvola s dírou v 'ele. N$kolikrát jsem t$lem zat#ásl, abych se ujistil o jeho smrti. 

,eptal jsem mu do ucha. Potom jsem hodn$ nahlas vyk#ikl a za'al mu nadávat a vyzval jsem 

ho, jestli je schopen, a1 otev#e ústa nebo zah!be malí'kem své ruky. On byl ale zcela mrtv!. 

Z jeho krku vylezl 'erv, kter! pronásledoval jiného 'erva. Poté oba zmizeli uvnit# n$kde 

blízko jeho ramene.“141 V této scén$ se st!ká horor s groteskou. Mu( se sna(í zjistit jestli je 

rozkládající se mrtvola mu(e úpln$ mrtvá, t#ese s ním, k#i'í na n$j a jediné, 'eho dosáhne je, 

(e vyru%í dva 'ervy. 

 Autor se p#i sv!ch detailních popisech nezam$#uje jen na scény smrti. P#ekra'uje i jiná 

tabu. V povídce „al-Mula..in“ skladatel tak dlouho zpívá písn$, které urá(ejí Boha, Proroka a 

jeho (eny, a( jeho syn dostane jednoho dne záchvat zu#ivosti a chystá se ho zast#elit. „Byl by 

ho b!val zabil, kdyby nebylo matky, která roztrhla svoje %aty, p#i'em( se odhalily její prsa, a 

za'ala k#i'et. M&j bratr z&stal jako p#ikovan!, kdy( uvid$l mat'ina obrovská prsa, která visela 

dol& p#es její b#icho jako zví#e s vyh#ezl!mi vnit#nostmi.“142 Pohled na mat'iny prsa, zde 

vyjád#en! zase hr&zu nahán$jícím p#irovnáním, se dá zajisté po'ítat mezi spole'enská tabu. 

Jen tento pohled odvrátí otcovra(du, která se málem odehrála.  

 Autor&v zám$r dokumentovat a vypráv$t d$siv! p#íb$h moderního Iráku je mo(no 

identifikovat, krom$ tematické roviny, i na úrovni jeho narativních technik. Jeho styl 

vypráv$ní p#ipomíná p#íb$hy Tisíce a jedné noci, ve kter!ch je také velk! d&raz kladen na 

o'ité sv$dectví. Blásim nechává své vyprav$'e vypráv$t jejich p#íb$hy p#ímo bez n$jakého 

zprost#edkovatele. Je pro n$ho typické, (e jeden vyprav$' uvede povídku, ale jin! vyprav$' – 
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kter! byl do d$je n$jak!m zp&sobem zapleten – ji odvypráví. Tímto zp&sobem vytvá#í autor 

v$t%í dojem autenti'nosti p#íb$h&, proto(e je v(dy vypráví “o'it! sv$dek”.  

 Dal%í technikou, kterou autor upozor)uje na situaci Irá'an& je negace. Nap#íklad v 

povídce „Panna a voják“ je "amíd p#edstaven slovy: „Ten mu( nebyl ob$tí sektá#ského násilí, 

které v Bagdádu zesílilo v roce 2006, i p#esto, (e t$lo bylo objeveno v té dob$. Ten mu( nebyl 

policistou ani zrádn!m tlumo'níkem pracujícím pro americkou armádu, nebyl to noviná# ani 

v&dce n$jaké milice. A nebyl to ani náhodn! civilista.“143 Díky tomu, (e se dozvíme, k!m 

v%ím "amíd nebyl, dozvíme se také, (e úmrtí takov!ch lidí jsou v Bagdádu b$(ná. Autor 

takovou metodu pou(ívá na r&zn!ch místech v textu. Stejn$ tak v povídce „Ma !ri6 al-

d(uthath“ vyprav$' zd&raz)uje adeptovi na práci v tajné organizaci: „Pamatuj, p#íteli, (e my 

nejsme teroristi, jejich( cílem je zabít co nejvíce lidí, aby zastra%ili ostatní, nejsme ani %ílení 

zabijáci, kte#í pracují za peníze. Nemáme nic spole'ného s fanatick!mi islamistick!mi 

skupinami, 'i tajn!mi slu(bami n$jakého hanebné vlády ani (ádn!mi jin!mi p#eludy.“144 

Zatímco tajná organizace je jedine'ná a li%í se od jin!ch skupin, které zabíjejí lidi, z 

vyprav$'ova monologu vyplyne, (e takové skupiny jsou v Iráku b$(né.  

 Krom$ t$chto narativních technik autora, které vypovídají o jeho pot#eb$ vypráv$t 

p#íb$hy, a tak dokumentovat situaci Iráku, se dokumentace jako motiv 'asto objevuje v textu. 

Sv$d'í o tom mnoho komentá#& jeho postav, které se obvykle linou v metafik'ní rovin$ jako 

'ervená 'ára skrze jeho dílo. Zaznamenávání a vypráv$ní p#íb$h& vytvá#í d&le(itou 

tematickou oblast v mnoha povídkách.  

 Zvlá%tní téma tvo#í postavy - vyprav$'i, které se zaobírají svoji pot#ebou vypráv$t 

p#íb$hy. V$t%inou se shodují na tom, (e vypráví své p#íb$hy, proto(e musí. Nap#íklad (adatel 

o azyl v povídce „Realita a protokol“ musí vypráv$t sv&j p#íb$h, aby získal dovolení k pobytu 

ve ,védsku. Vypráv$ní zde tak nab!vá d&le(itosti jako prost#edek k záchran$ (ivota. To nám 

m&(e p#ipomenout p#íb$hy Tisíce a jedné noci, kde p#íb$h znamená (ivot a ml'ení smrt. V 

p#íb$zích Tisíce a jedné noci se 'asto objevuje motiv postav, které musí vypráv$t sv&j p#íb$h, 

a jen na základ$ toho jestli je dostate'n$ zajímav!, se rozhodne, zda-li bude doty'nému 

darován (ivot. Stejn$ tak vyprav$' povídky „Ar!íf wa al-wáqi ! “ musí sv!m p#íb$hem 

zaujmout imigra'ního d&stajníka natolik, aby ho mohl doporu'it k získání azylu ve ,védsku a 

aby mu tak daroval právo na nov! (ivot.  
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 V povídce „!aqíbat  "Alí“ (Alího ta%ka) vyprav$' p#iznává, (e psát o uprchlících je 

jeho „rakovina“ a (e neví, „jak ji vylé'it“. Bojí se, (e skon'í jednoho dne jako Chálid al-

Hamrání, iráck! spisovatel, kter! psal cel! (ivot p#íb$hy o jednom trhu, a kdy( byl trh 

zbourán, aby byly na jeho míst$ postaveny bytové domy, spisovatel spáchal sebevra(du.145 

Stejn$ jako Chálid al-Hamrání se vyprav$' nedoká(e zbavit nutkání psát o tom samém a 

popisovat osudy uprchlík&. Zde je mo(no si v%imnout zajímavého intertextového odkazu na 

autorovu vlastní povídku. Chálid al-Hamrání je toti( hrdinou jiné Blásimovy povídky, která se 

ve sbírce také nachází: „Súq al-qi4a4“ (Trh p#íb$h&). V povídce, jejím( hrdinou je Chálid al-

Hamrání se nedozvíme nic o jeho smrti. A( v povídce „!aqíbat  "Alí“ se vyprav$' o smrti 

Chálida zmíní. Tímto zp&sobem vytvá#í autor ucelen! fik'ní sv$t, jeho( sou'ástí jsou jeho 

povídky.  

 V „,á.inat Berlín“ (Kamión do Berlína) zase vyprav$' uvádí p#íb$h, kter! bude 

vypráv$t, slovy: „Co pot0ebuji, je napsat tento p#íb$h, jako skvrna od hovna na no'ní ko%ili, 

nebo snad skvrna ve tvaru divoké kv$tiny.“ 146 P#irovnává tedy sv&j p#íb$h ke „skvrn$ od 

hovna“. Lidé se v$t%inou cht$jí takov!ch skrvn zbavit, a proto by se mohla vyprav$'ova 

poznámka chápat tak, (e pot#ebuje vypráv$t ten p#íb$h, aby se ho kone'n$ zbavil. Jako by se 

zbavoval b#emene, které musel nosit, a p#edat ho n$komu jinému prost#ednictví svého 

vypráv$ní.  

 Exiloví auto#i mají jen dv$ mo(nosti, bu* se ze sv!ch traumat vypsat nebo ne. Z 

Blásimov!ch text& je z#ejmé, (e v jeho p#ípad$ je druhá varianta tém$# nemo(ná. Kdyby se z 

problém& nevypsal, musel by trp$t. Autor si musí vypsáním p#íb$h& ulevit, nemá jinou 

mo(nost. Jeho v!tvory jsou ale plné s(íravosti a nabízí jen neut$%en! obraz Iráku pln! 

sebezni'ující kritiky. Tak jako tak, psaní mu nep#iná%í spásu.  

 I p#esto(e se autorovi neuleví, zaznamenání osud& sv!ch spoluob'an& doká(e plnit 

jin! ú'el. Autor se chápe pera ve snaze nahradit historiky a zachytit aspekt událostí 

moderního Iráku, které doposud z&stavájí skryté. Sna(í se nahradit média, je( zobrazují mrtvé 

v 'íslech, a sna(í se p#iblí(it situaci, kterou sám nedoká(e pochopit, i západnímu publiku. Tím 

se Blásimovo dílo za#azuje mezi (ánr narativního dokumentu.  

 Zde se ale objevuje první problém. Jak vylí'it tyto tragické osudy a lidskou ubohost 

bez toho, aby p#íb$h upadl do sentimentality a aby jen potvrzoval stereotypy o T#etím sv$t$? 

                                                
!ZM"'()%*+,"!"#$%&%'()*"+'",-*.//01"6'(2'çCç9""
!ZO"'()%*+,"C.*D9,'%9VCC9""



 79 

Autor si je tohoto problému v$dom a vyjad#uje ho ústy svého vyprav$'e, kter! v povídce 

„!aqíbat  "Alí“, je%t$ ne( za'ne lí'it  !Alího p#íb$h, prohlásí: „p#íb$h  !Alího al-Ba4ráwího m$ 

u( dlouho lákal, abych ho zaznamenal. A to i p#esto, (e je zatí(en smutkem, temnotou a 

n$kolika v!jevy z kinematografie t#etího sv$ta, které se sna(í p&sobit na city západních 

divák&.“147 Vyprav$' ospravedl)uje p#íb$h jeho estetickou hodnotou: „ !Alího p#íb$h mi 

mnohokrát vytanul na mysli jako d&laz poetické lidské podstaty ukryté pod milióny tun smetí 

tohoto plytkého (ivota…Plakal jsem nad sv!m zkamen$l!m srdcem, plakal jsem, proto(e sv$t 

je mnohem 'ist%í a krásn$j%í, ne( se zdá.“148  

 Dal%í a d&le(it$j%í otázka ale zní, jak reprezentovat n$co, co se naprosto vymyká 

lidskému chápání. Krom$ toho, (e je v textu mnohokráte vyjád#en údiv na podivuhodností 

sv$ta, 'emu( bude v$nován samostatn! oddíl, dají se zde také najít ob'asné úvahy vyprav$'e 

o tom, jak! by byl nejlep%í zp&sob k vyjád#ení toho 'i onoho p#íb$hu. Nap#íklad povídka 

„,á.inat Berlín“ za'íná vyprav$'ovou úvahou: „Tento p#íb$h se odehrál v temnot$ a kdybych 

ho m$l znovu popsat, zaznamenal bych jen ty v!k#iky hr&zy, které se tehdy oz!valy a 

v%echny ty záhadné zvuky, které doprovázely ten masakr.“149 Zde vlastn$ vyprav$' pochybuje 

o schopnosti jazyka zaznamenat takové utrpení, jaké p#ed svou smrtí pro(ili irá'tí uprchlíci.  

 V návaznosti na autor&v d&raz na dokumentování se ale objevuje problematika reality 

a fikce. Blásimovy povídky se pot!kají se zásadní otázkou, jak reprezentovat realitu, která je 

'asto jen t$(ko rozli%itelná od no'ní m&ry. Jak u( bylo #e'eno, ve sv$t$ Blásimovy prózy jsou 

toti( hranice mezi realitou a fikcí velmi nejasné.  

 

 3.2.2 Pragmatick' p0ístup k realit(: zkreslování 

 P#esto(e téma rozost#eného vztahu mezi realitou a fikcí u( byla na mnoha místech 

na'ato, je t#eba mu v$novat samostatnou podkapitolu. Smazávání hranic mezi realitou a fikcí 

je jedním z hlavních efekt& magického realismu. V Blásimov!ch povídkách si 'tená# 'asto a( 

do poslední chvíle není jist!, zda je mu text p#edkládán jako realita, nebo jako v!mysl 

du%evn$ choré postavy. +tená# váhá jaké vysv$tlení nadp#irozen!ch a podivuhodn!ch jev& si 

vybrat. Tato kapitola potvrzuje centrálnost tématu realita versus fikce pro sbírku Mad!nún 
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sá"at al-"urríja. Bude se zab!vat p#ípady, ve kter!ch autor k tomuto efektu typického pro 

magick! realismus vyu(il technik! jiné: metafikce. 

 Metafikce je jedním z nejv!razn$j%ích inovativních aspekt& soudobé arabské prózy a 

zárove) je to jeden z typick!ch rys& postmoderní prózy obecn$.150 Fabio Caiani identifikoval 

dv$ metody, kter!mi arab%tí auto#i za'le)ují prvky metafikce do textu: „topos autora - 

'tená#e“ a „topos autorské postavy.“151 První zp&sobem se rozumí, (e v textu se vyskytuje 

postava, která se intenzivn$ zab!vá psaním 'i 'tením. V Blásimov!ch povídkách se ale více 

uplat)uje druh! zp&sob - „topos autorské postavy.“ Tím se rozumí, (e autor pou(ije postavu 

vyprav$'e k tomu, aby p#emítal o psaní a vypráv$ní p#íb$h&. Vyprav$' tak m&(e p#ipustit 

svoji nespolehlivost a podnítit 'tená#ovy pochybnosti o autenticit$ p#íb$hu. To se p#esn$ 

odehrává v Blásimov!ch textech. Stejn$ jako magicko-realistické prvky také metafikce nutí 

'tená#e p#em!%let nad p#íb$hem a aktivn$ se zapojovat do procesu jeho interpretace. +tení 

p#estává b!t pasivní zále(itost a vy(aduje aktivní zapojení 'tená#e, kter! musí vá(it poznámky 

vyprav$'e s tím co se odehrává v textu, kter! 'te. P#íb$h vzniká díky kooperaci 'tená#e s 

autorem a metafikce tedy komplikuje simplistick! vztah mezi realitou a fikcí.  

 Takov!m p#íkladem metafikce je i úvod, kter!m za'íná povídka „,á.inat Berlín.“ 

Vyprav$' se v n$m vyjad#uje k jeho pohnutkám k zaznamenání tohoto p#íb$hu, jak u( bylo 

v!%e #e'eno, a vysv$tluje, (e se ho jednodu%e pot#eboval zbavit. Krom$ toho ale také 

zd&raz)uje autenticitu p#íb$hu: „V$t%ina 'tená#& bude jist$ pova(ovat p#íb$h za vymy%len! 

autorem, nebo snad za skromnou alegorii hororu. Já ale nevidím jedin! d&vod p#ísahat, abyste 

uv$#ili v podivuhodnost tohoto sv$ta.“152 P#esto(e vyprav$' prohla%uje, (e nikoho nechce 

p#esv$d'ovat o autenticit$ svého p#íb$hu, p#esn$ takov! ú'inek jeho slova mají. Na druhou 

stranu ale u( zde p#iznává, (e povídka je t$(ko uv$#itelná. Takov! úvod povzbudí 'tená#ovu 

pozornost a p#inutí ho p#em!%let nad tím, co je pravda a co je fikce. Krom$ toho se zde autor 

dot!ká sp#ízn$ného tématu podivuhodného sv$ta, o kterém bude #e' v následující 'ásti.  

 Podobn!m p#ípadem vyu(ití metafik'ního textu, ve kterém externí vyprav$' 

zd&raz)uje autenticitu svého p#íb$hu, je i za'átek povídky „al-D!arída al- !askaríja. “ Externí 

vyprav$', jak u( bylo #e'eno, vytáhne mrtvého z márnice a vyzve ho, aby vypráv$l sv&j 

p#íb$h, p#i'em( poznamená: „Není t#eba ho kopat do varlat, aby mluvil pravdiv$ a nezaujat$. 

                                                
!MY"T$.*<"^$*$&*"*D3&5*k*1<7$("o58a*"A($7&/"53EA&*18"%<>D<.d"$0$.%1d";0w=8I"k0$K+3&5$E*,";<(8k<&**,"*&53053f5>$(*5>"
$"+35$k*1E*9"V*="^$*$&*,"C5%+=<E5/"/8'D/"R'H4:+45%6'%9"!9""
!M!"^$*$&*,"C5%+=E5/"/8'D/"R'H4:+45%6'%9"LOPLQ9""
!M?"'()%*+,"!"#$%&%'()*"+'",-*.//01"6'%"9VC"Ç"VCC9""



 81 

Nebo1 mrtví jsou v$t%inou pravdomluvní, dokonce i ti ni'emové mezi nimi.“153 Tuto snahu o 

potvrzení autenticity p#íb$hu kazí ale pon$kud fakt, (e ji vypráví mrtv!. Krom$ toho se 'tená# 

dozví, (e tento mrtv! se v dob$, kdy pracoval ve vojensk!ch novinách v podstat$ (ivil 

zkrá%lováním p#íb$h& a básní, které mu posílali vojáci z fronty. V tomto p#ípad$ nabírá motiv 

psaní m!tick! podob. Jako by ty stohy dopis& s p#íb$hy, byly jen odplatou za v$chny ty, které 

cynicky pozm$nil za estetick!m ú'elem, anebo za ty, které by se do novin stejn$ nikdy 

nedostaly. V tomto p#ípad$ by nekone'né dopisy mohly b!t chápány jako odplata v%ech t$ch 

voják&, kte#í nemohou mluvit a psát, bu* proto(e jsou mrtví, nebo proto(e jsou ve válce 

jejich hlasy uml'ovány.  

 Povídka „Ar!íf wa al-wáqi ! ,“ jak nazna'uje její název, se do veliké míry zab!vá 

problematikou reality a fikce. Ten se vztahuje k tomu, (e cel! p#íb$h, kter! hlavní postava – 

#idi' záchranné slu(by - vypráví, je ur'en pro zápis do protokolu a pro jeho (ádost o azyl ve 

,védsku. V povídce se vyskytují dva vyprav$'i. Jeden vyprav$', #idi' záchranné slu(by, je 

zárov$) hlavním hrdinou povídky. Dal%í je vn$j%í, tzv. v%ev$doucí vyprav$', kter! uvede 

p#íb$h slovy: 

Ka(d! obyvatel uprchlického centra má dva p#íb$hy, jeden reáln! a dal%í pro záznam do 

 protokolu. Protokolové p#íb$hy jsou takové, kte#í noví uprchlíci vypráv$jí, aby získali právo 

 na humanitární azyl. Tyto p#íb$hy jsou zaznamenány na imigra'ním odd$lení a uchovávány 

 ve speciálních slo(kách. Ty opravdové p#íb$hy z&stanou uzav#ené v srdcích uprchlík&, kte#í v 

 naprostém utajení p#e(ívají na jejich vzpomínkách. To v%e ale neznamená, (e je pro uprchlíky 

lehké rozli%it mezi t$mito dv$ma p#íb$hy. Smíchají se a v%echny snahy o odli%ení, které 

p#íb$hy jsou které, se stanou marn!mi.154  

Tento úvod do p#íb$hu se zab!vá pot#ebou uprchlík& vym!%let si nebo alespo) okra%lovat si 

své p#íb$hy za ú'elem získání azylu v evropsk!ch zemích. Krom$ toho je zde také #e' o 

selhávající pam$ti uprchlík&, která jim nedovoluje vybavit si jejich minulost se v%emi detaily 

a rozli%it mezi tím, co je pravda a co je le(.  

 V povídce „Ar!íf wa al-wáqi ! “ je #idi'&v p#íb$h p#esn$ takov!m p#íb$hem, kter! je 

zapisován do protokolu a kter! rozhodne o budoucnosti jeho vyprav$'e. Ve sv$tle prologu 

externího vyprav$'e je tedy vá(n$ naru%ena d&v$ryhodnost vyprav$'e. A v p#ípad$, (e by 

'tená# na chvilku na tento fakt zapomn$l, autor mu ho n$kolikrát p#ípomene v pr&b$hu 

vypráv$ní. Na n$kolika místech toti( vyprav$' p#eru%í své vypráv$ní, aby se ujistil, (e se jeho 
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p#íb$h vyvíjí správn!m sm$rem: „Ve skute'nosti, si nejsem jist!, jaké detaily mého p#íb$hu 

vás p#esn$ zajímají, abych získal právo na azyl ve va%í zemi.“155 Podobn! vyprav$'&v 

komentá#, kter! naru%uje tok jeho vypráv$ní a upozor)uje 'tená#e, (e #idi'ovy vzpomínky 

mají sv&j cíl se vyskytne v textu poté, co si #idi' vybavuje my%lenky o svém poslání, které v 

zajetí m$l: „Co vám #íkám, nemá nic spole'ného s mojí (ádostí o azyl. Nebo1 pro vás je 

d&le(itá ta hr&za.“156 Takov!mi metafik'ními poznámkami je v!znamn$ podryta víra 'tená#e 

v d&v$ryhodnost vyprav$'e. +tená# váhá, zda je cel! #idi'&v p#íb$h vymy%len, 'i zda jsou jen 

n$jakého jeho 'ásti p#ikrá%leny podle toho co “je d&le(ité” pro imigra'ního pracovníka. K 

tomu se p#idává ji( v!%e zmín$ná mo(nost toho, (e ten mu( se jednodu%e zbláznil.  

 P#esto(e je 'tená# automaticky nalad$n na to, aby zkoumal, co je pravda a co je le(, 

tento rozpor zde není na míst$. Jak nap#irozené prvky v p#íb$hu, o kter!ch byla #e' v!%e, tak 

metafik'ní poznámky externího vyprav$'e i vyprav$'e – postavy úmysln$ tyto hranice mezi 

reálnem, irreálnem a fikcí rozost#ují. Tento v!sledn! efekt je spojen s klí'ov!m Blásimov!m 

tématem – dokumentací uprchlík& a ob$tí války a jin!ch hr&z. Dá se toti( #íci, (e v p#ípad$ 

této povídky není tak d&le(ité, zda se odehrála, p#esn$ tak jak ji #idi' odvypráv$l, ale to, (e se 

v&bec odehrát mohla. +tená# si na konci povídky není jist!, tím co je pravda a co ne, nem&(e 

d&v$#ovat vyprav$'i, 'ím( autor odd$luje p#íb$h od jejího vyprav$'e, ani( by její hlavní 

poselství bylo oslabeno. Tím, (e autor 'iní #idi'ovo vypráv$ní ned&v$ryhodn!m a odd$luje 

tak p#íb$h od jeho vyprav$'e, zabra)uje tomu, aby 'tená#i 'etli jeho povídku jako pouh! 

biografick! p#íb$h jednoho iráckého #idi'e záchranné slu(by, proto(e ten se ani nemusel 

odehrát. P#íb$h se stává mnohem univerzáln$j%ím a co je na n$m d&le(ité je to, (e se stát mohl 

a (e popis brutality a nesmyslnost války odpovídá realit$. Stíráním hranic mezi realitou a fikcí 

tak Blásim dosáhl toho, (e z p#íb$hu jednotlivce se stal p#íb$h Irá'an& posti(en!ch válkou.  

 

 Samostatné téma tvo#í zkreslování reality v médiích, které p#ispívá k rozost#ení hranic 

mezi realitou a fikcí. I kdy( je zpochyb)ování dan!ch kategorií jako je pravda, fikce, 'i 

historie obecn!m tématem postmoderní literatury, tato zále(itost je mnohem naléhav$j%í pro 

iráckého spisovatele. Události t!kající se Iráku jsou ve sv$tov!ch médiích zkreslovány a 

neodpovídají autorov$ pohledu na v$c. Média se zam$#ují hlavn$ na to, co jim p#iláká diváky. 

Autor (ijící v tak zpolitizovaném prost#edí se podobá Davidovi, kter! se pokou%í zvít$zit nad 

Goliá%em sv$tov!ch médií a zpochybnit jejich prezentaci reality.  
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 V povídce „Ar!íf wa al-wáqi !” je absurdita médií z"eteln# vystavena na odiv. Hned 

první natá'ení, ve kterém #idi' prohla%uje, (e je d&stojník irácké armády, kter! na p#íkaz 

Ameri'an& vra(dil civilisty, je velmi úsp$%né. Vysílá ji dokonce televize al-D(azíra, její( 

moderátor prohlásí, (e autenticita nahrávky je ov$#ena spolehliv!mi zdroji, a (e ministerstvo 

obrany p#iznalo, (e n$kte#í d&stojníci zmizeli. Tato epizoda parodující uznávaná média se 

dot!ká velmi pal'ivého tématu prezentace reality r&zn!ch konflikt& na Blízkém v!chod$ ale i 

jinde, která je 'asto médii velmi zkreslená a 'asto nemá s realitou v&bec co do'in$ní. Enormní 

vliv médií na publikum, ale vytvá#í jakousi alternativní mediální realitu, která je hromadn$ 

p#íjímána jako jediná pravda, a tím ovliv)uje chod v$cí. V ecovsk!ch termínech je vytvá#en 

dal%í fik'ní pravd$podobn! mo(n! sv$t médií, kter! je ale povrchními 'tená#i (nebo diváky) 

smíchan! se sv$tem aktuálním.  

 Blásim skrze vyprav$'e „,á.inat Berlín“ obvi)uje média nap#íklad také ze zadr(ování 

informací: „Média nep#iná%ení reportá(e o 'erné komedii, stejn$ jako nenajdete zprávy o tom, 

co armády evropsk!ch demokracií d$lají, kdy( v noci, v obrovském lese, chytí skupinu 

vystra%en!ch lidí, promokl!ch na kost, hladov!ch a t#esoucích se zimou. Já jsem vid$l, jak 

bulharská policie zbila mladého Pákistánce r!'em, a( upadl do bezv$domí. Poté, nás v 

nejtu(%í zim$ po(ádali, abychom v%ichni sko'ili do #eky, která byla tém$# zmrzlá. To bylo 

p#ed tím, ne( nás p#edali do rukou turecké policii.“157 Média podle Blásima tedy neslou(í 

svému ú'elu, anebo naopak selekce jejich zpráv je nav!sost ú'elová.  

 Dal%ím odkaz na absurditu médií se objeví v povídce „Ma !ri" al-d(uthath“. V pr&b$hu 

zasv$cování nového zam$stnance do praktik tajemné organizace, která se zab!vá um$leck!m 

vystavováním mrtv!ch t$l, se mluv'í zmíní, (e nová generace má %t$stí, (e u( se nemusí 

zab!vat osprav$dl)ováním své práce:  

 Va%e generace má vyjíme'né %t$stí, (e (ije v této dob$ jedine'n!ch p#íle(itostí. Filmová 

 here'ka, která olízne zmrzlinu, vyvolá po#ízení desítek fotografií a uve#ejn$ní zpráv, které se 

 dostanou do i nejvzdálen$j%í vesnice su(ované hladomorem na tomto sv$t$ – ml!n$ v!k#ik& a 

 tance. Toto alespo) realizuje to, co naz!vám „spravedlnost odhalování bezv!znamnosti sv$ta 

 a jeho pochybné podstaty. “158  

Za tímto obdivn!m popisem moderní doby se skr!vá hmatatelná autorova ironie vztahující se 

k funci moderních médií. Zatímco olíznutí zmrzliny filmové here'ky se díky médiím dostane 

do nejza%ích kout& sv$ta, k utrpení lidí po celém sv$t$ média z&stávají 'asto hluchá, nebo mu 
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v$nují mnohem men%í pozornost. Vytvá#ejí tak realitu, ve které události jako here'ka se 

zmrzlinou a #ekn$me teroristick! útok v Iráku jsou na stejné úrovni. Pokud si uv$domíme, jak 

jsou koncipovány nap#íklad zprávy, a to bez rozdílu na jakém kanále jsou vysílané, je tato 

kritika zcela na míst$. Zpravodajství o válkách a hladomorech jsou následovány zprávami o 

celebritách, je( o t$ch p#edchozích odd$luje jen nadechnutí moderátora.  

Problematika odd$lení reality od fikce v Blásimov!ch textech se tedy dot!ká nejen 

p#íb$h& bezejmenn!ch uprchlík& ale i na jejich zobrazení v médiích. Otázka reality a jejího 

p#esného vymezení zde má ale je%t$ jin!, hlub%í rozm$r. Ten souvisí s autorov!m chápáním 

sv$ta jako magického místa, kterému lze jen t$(ko porozum$t.  

 

3.2.3. Magick% sv$t v)ední reality 

 Autorovo zobrazení sv$ta jako magického a nepochopitelného je dáno u( jeho 

pou(íváním nadp#irozen!ch 'i podivuhodn!ch prvk& v jeho vypráv$ní. Nicmén$ jeho postavy 

na tuto skute'nost v textu n$kolikrát i v!slovn$ upozor)ují, na co( jsme u( v pr&b$hu anal!zy 

Blásimov!ch povídek n$kolikrát narazili. Autor se zab!vá otázkou náhody, kterou pova(uje 

za podivuhodnou i *ábelskou. V jeho podání je cel! sv$t záhadn$ propojen. V povídce „Ar!íf 

wa al-wáqi ! “ si vyprav$' - #idi' vybavuje, (e jím obdivovan! Profesor jednou #ekl:  

 Kdy( m&j p#ítel Dáwúd projí(d$l rodinn!m autem ulicemi Bagdádu, jeden iráck! básník v 

 Lond!n$ psal 'lánek, ve kterém plamenn$ velebil opozici a pomáhal si p#i tom lahví 

 whiskey polo(enou na stolku p#ed ním, která mu dopomáhala k  odvaze. Proto(e cel! sv$t je 

 propojen, skrze pocity, slova, no'ní m&ry a ostatní tajné kanály, z básníkova 'lánku vysko'ili 

 t#i maskovaní mu(i. Zastavili rodinné auto a zabili Dáwúda, jeho (enu, dít$ a otce. Jeho matka 

 na n$ 'ekala doma. Dáwúdova matka nezná toho iráckého básníka ani ty maskované mu(e. 

 Umí va#it rybu, kterou jim ten den p#ipravila. Iráck! básník usnul na svém gau'i v Lond!n$ v 

 opileckém omámení, zatímco v Bagdádu zapadalo slunce. 159  

Jak je z úryvku jasné, v Blásimov$ sv$t$ náhoda neexistuje, nebo je tou nepravd$podonou 

variantou. V p#íb$hu Dáwúda jsou spojeni dva sv$ty, imaginární sv$t hrdinské resistence, 

kterou oslavuje podnapil! básník v Lond!n$, kter! ale nemá co do'in$ní s realitou 

teroristick!ch útok& v Iráku. Profesor obvi)uje básníka, (e to on m&(e za vyvra(d$ní 

Dáwúdova jeho rodiny, proto(e to z jeho 'lánku na Dáwúda ti mu(i vysko'ili. Sv$t je 
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záhadn$ propojen! a nikdo neví, zda básník m$l skute'n$ n$jak! podíl na zavra(d$ní 

Dáwúda. 

  Fik'ní sv$t Blásimov!ch povídek se i p#es své nadp#irozené prvky nesna(í vylí'it 

n$jak! alternativní sv$t, nebo jin! kulturní konstrukt. Je to syrov! odraz na%eho aktuálního 

sv$ta, kter! se sv!mi magicko-realistick!m prvky sna(í odhalovat jeho nejhlub%í podstatu. Ty 

prvky jsou v podstat$ metafory v%edních událostí, které jsou svou povahou stejn$ hrozivé jako 

by pat#ily do #í%e zví#at, kanibal&, tajemn!ch organizací, 'i her %íleného 

Profesora/Boha/8ábla. Oba sv$ty jsou stejn$ d$sivé a jsou to jen dv$ manifestace toho jediné 

reálného sv$ta, ve kterém (ijeme. Práv$ kv&li záhadnosti reálného sv$ta, je nemo(né tento 

sv$t pochopit lidskou logikou, co( od&vod)uje autorovo pou(ití nadp#irozen!ch prvk& p#i 

pokusu ho popsat. Zde dáme prostor autorovi samému, aby pasá(í z Blásimovy povídky „Súq 

al-qi4a4“ se k nepochopitelnosti v%edního sv$ta vyjád#il a smetl ze stolu na%e podivení nad 

v%emi nelogick!mi nebo nadp#irozen!mi událostmi v jeho díle:  

 Kdy( je národ nebo skupina lidí vystavena hromad$ válek, hr&zy, bídy a zkázy, rovná se 

hledání nelogick!ch a bezv!znamn!ch detail& kouzelnictví. Ale je%t$ zb!vá lidská pot#eba 

vysv$tlení událostí logikou jinou ne( tou, která nále(i chladnému rozumu, jen( p#i'ítá 

následky jejich p#edpokládan!m p#í'inám, vzne%ená lidská pot#eba. Snad je kouzelnictví a 

psaní p#íb$h& smutn!m lidsk!m p#ijetím nepochopitelného.  
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Záv$r  

 Magick! realismus je rozr&stajícím se (ánrem v moderní arabské próze a sbírka 

Mad!nún sá"at al-"urríja do tohoto (ánru bezpochyby pat#í. Magick! realismus, a' ho 

proslavil latinsko-americk! literární boom, má ko#eny v Evrop$ a skrze evropské p#eklady 

p#íb$h& Tisíce a jedné noci i v klasické arabské literatu#e. Moderní arabská próza m&(e 

nacházet inspiraci nejen v latinsko-americké magicko-realistické tvorb$, ale i ve vlastním 

kulturním d$dictví, co( se také v mnoha p#ípadech d$je. Blásim&v magick!-realismus je ale 

odli%n!, proto(e se nevyzna'uje vztahem k (ádnému specifickému kulturnímu prost#edí, které 

by vysv$tlovalo v'len$ní nadp#irozen!ch jev&. Nadp#irozené a podivuhodné události jsou 

p#irozenou sou'ástí Blásimova fik'ního sv$ta. Podle Spindlerovy kategorizace magického 

realismu tedy pat#í do skupiny ontologického magického realismu. Je pozoruhodné, (e v$t%ina 

arabsk!ch d$l, která pomocí prvk& nadp#irozena popisují utrpení války a exilu se #adí práv$ 

do tohoto druhu magického realismu.  

 Magicko-realistické prvky v Blásimov!ch povídkách slou(í n$kolika cíl&m: podat 

sv$dectví o stavu irácké spole'nosti a vystihnout situaci iráck!ch ob$tí války, chudoby, 

konzervatismu a exilu v její nejhlub%í podstat$, rozost#it hranice mezi realitou, fikcí, snem a 

nadp#irozenem a donutit 'tená#e k zamy%lení nad magickou p#irozeností sv$ta. Magicko-

realistické metody v Blásimov$ sbírce tedy vyjad#ují její nejzádn$j%í témata. Na jejich 

d&le(itost poukazují i jiné techniky mimo sféru magického-realismu, a to hlavn$ autor&v 

kinematografick! d&raz na detail, metafikce, téma vypráv$ní p#íb$h& a v!slovné popisy sv$ta 

jako záhadného a magického, kter! je propojen „skrze pocity, slova, no'ní m&ry a ostatní 

tajné kanály.“  

 Blásim&v d&raz na dokumetování p#íb$h& Irá'an& posti(en!ch katastrofami 

posledních desetiletí s sebou p#iná%í mnohé t$(kosti, kter!ch si je autor v$dom. Za (ádnou 

cenu nechce zapadnout do sentimentality, a nechce ani potvrzovat kli%é, která se vá(ou ke 

T#etímu sv$tu. Proti sentimentalit$ jsou Blásimovy povídky vyzbrojeny vysokou dávkou 

ironie. Ve chvíli, kdy by jeho vypráv$ní sklouzávalo k sentimentalit$, p#íb$h se sto'í ke 

groteskní scén$. Vá(n$j%í problém pro autora p#edstavuje otázka, jak reprezentovat realitu, 

která jde mimo lidské chápání. V tu chvíli p#ícházejí na #adu prvky nadp#irozena, které jsou 

do textu zapojeny jako metafory hr&z odehrávajících se v b$(ném (ivot$ Irá'ana. Proto(e 

tento krut! sv$t nem&(e b!t obsa(en lidskou logikou, nastupuje na místo racionální logiky 

iracionální logika nadp#irozena a magi'na.  
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 Zajímavá je Blásimova hra se 'tená#em. Autor vybízí 'tená#e k abdukci, kterou Eco 

naz!vá um$ním odvozování a dohadu. Autor toti( 'tená#i na konci povídky, obsahující 

nadp#irozené prvky, neposkytne v$rohodné vysv$tlení a ten musí hledat takové pravidlo, p#i 

jeho( pou(ití by se p#íb$h jevil jako rozumn!.160 +tená#, kter! se sv!m dohadováním a 

dom!%lením p#íb$hu spolupodílí na jeho tvorb$, má 'asto na v!b$r mezi r&zn!mi mo(n!mi 

sv$ty. Pokud se rozhodne, (e chce z&stat v pravd$podobném mo(ném sv$t$, kde platí 

pravidla, která zná z reálného sv$ta, 'asto je mu v povídce umo(n$no vysv$tlit nadp#irozeno 

%ílenstvím vyprav$'e, nebo jeho snahou pozm$nit realitu. Pokud se 'etná# rozhodne 

akceptovat nepravd$podobn! nebo i nemysliteln! sv$t, p#ijímá zárove) i jeho logiku a její 

nadp#irozené prvky. Zde se teprve projevuje autorovo hraní si se 'tená#em. P#esto(e se zdá, (e 

Blásim dává 'tená#i na v!b$r mezi r&zn!mi mo(n!mi sv$ty, z anal!zy celého díla vychází 

najevo, (e Blásim&v sv$t je jen jeden a ten obsáhne v%echna mo(ná vysv$tlení – racionální i 

nap#irozená, proto(e ta vyjad#ují v r&zn!ch podobách tu samou neposti(itelnou podstatu 

války, strádání, bídy a exilu. Ve skute'nosti se dá #íci, (e autor staví p#irozeno a nadp#irozeno 

na stejnou úrove), jeliko( to, co se d$je v reálném (ivot$, konkrétn$ v Iráku, p#ed'í jakékoli 

lidské p#edstavy, a oba módy chápání sv$ta jsou stejn$ neschopné vyjád#it tuto realitu.  

 Sv!m nahlí(ením reality v%edního sv$ta jako magického, Blásimovo dílo dodává 

argumenty pro to, aby byla pod pojem magick! realismus zahrnuta i sféra 'istého 

podivuhodna, jak ji definoval Tzvetan Todorov. Takové chápání magického realismu 

odpovídá definici Williama Spindlera a znamená, (e magicko realistická literatura m&(e 

ozna'ovat i díla, ve kter!ch se (ádné vylo(en$ nadp#irozené prvky neobjevují, ale p#esto ve 

v!sledku vyvolává záhadn! dojem.  

 Kv&li svému d&razu na vydání sv$dectví o nedávn!ch tragédiích irácké spole'nosti by 

Blásimovo dílo mohlo b!t obvin$no z anga(ovanosti a omezeného zam$#ení na jeho národ, 

co( jsou charakteristiky, které jsou 'asto stav$ny do protikladu k univerzalistické a 

globalizované postmoderní literatu#e. Nicmén$ anal!za sbírky Mad!nún sá"at al-"urríja 

prokázala, (e Blásim se krom$ dokumentování osud& oby'ejn!ch Irá'an& zab!vá 

univerzáln$j%ími epistemologick!mi otázkami ohledn$ charakteru lidského poznání reality a 

mo(ností ji reprezentovat, stejn$ jako filozofickou kontemplací nad magickou podstatou 

lidského poznání. Blásimovo zam$#ení na jeho zemi a loajalita ke svému národu ho tedy 

neochuzuje o mo(nost vyjad#ovat se sv!m dílem k otázkám univerzálního charakteru, která 
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jsou typická pro postmoderní literaturu. Kone'n$, postmoderní narativní techniky, kter! autor 

ve svém díle vyu(ívá, jeho dílo do tohoto proudu zcela z#ejm$ za#azují.  
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