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Abstrakt
Diplomová práce pojednává o problematice ženské obřízky v oblasti
severovýchodní Afriky se zaměřením na Egypt, Súdán a Somálsko. Jádrem práce
je odraz této praktiky v literatuře zmíněných zemí a analýza literárních děl
s danou tématikou. Důraz je kladen na rozbor díla Nawal el Saadawi a Nuruddina
Faraha. Práce poskytuje přehled literární tvorby afrických autorů, kteří se věnují
tématu ženské obřízky a jejich vzájemné srovnání.
V této práci je také k dispozici aktuální přehled místní a mezinárodní
legislativy, týkající se ženské obřízky, a organizací, které se ženskou obřízkou
zabývají. Práce se věnuje aktuálnímu stavu problematiky v Egyptě a Súdánu a
stručně mapuje vztah blízkovýchodních monoteistických náboženství k ženské
obřízce.

Abstract
This thesis describes the phenomenon of female genital mutilation (FGM)
in Northeastern Africa, focusing on Egypt, Somalia and the Sudan. The core of
the thesis lies in literary reflections of this practice and analysis of literary works
tackling this subject. Presenting a wide range of literary works on the subject,
this thesis aims at classifying and comparing them, with a special emphasis on
the works of Nawal el Saadawi and Nuruddin Farah.
The thesis also presents a summary of current local and international laws
on FGM as well as a list of organisations dealing with FGM. It also briefly
describes the religious background of FGM and current situation in Egypt and the
Sudan.
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Předmluva
Tato práce se zabývá problematikou ženské obřízky a jejím odrazem
v literatuře Egypta a dalších zemí severovýchodní Afriky (Súdán, Somálsko).
Jádrem práce je souhrn a průzkum nejdůležitějších literárních děl vybrané
oblasti, týkajících se ženské obřízky, s důrazem na průkopnické dílo egyptské
autorky Nawal el Saadawi (Nawāl ˈal-Sacdāwī). V úvodních kapitolách se zabývám
definicemi ženské obřízky, debatou mezi jejími zastánci a odpůrci a dále pak
legislativními opatřeními na mezinárodní a místní úrovni. Další kapitoly jsou
věnovány vztahu monoteistickýh náboženství Blízkého východu k otázce ženské
obřízky a současné situaci v Egyptě a Súdánu. Následně se pak práce přesouvá
k přehledu a vývoji uměleckých literárních a filmových děl na dané téma a
detailněji věnuje pozornost dílu Nawal el Saadawi a somálského autora
Nuruddina Faraha (Nūruddīn Faraḥ). V závěru uvádím srovnání s dalšími
relevantními díly autorů vybrané oblasti.
Cílem této práce je stručně zmapovat dosavadní popsání otázky ženské
obřízky a nastínit možné vývojové tendence do budoucna.
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Úvod

1.1

Definice ženské obřízky
Jak uvádí Světová zdravotnická organizace ve své aktuální definici1 ženské

obřízky z února 2012: „Ženská obřízka označuje všechny procedury, které
zahrnují částečné nebo úplné odstranění vnějších ženských genitálií nebo jiné
zraňování ženských pohlavních orgánů z neléčebných důvodů… Téměř vždy se
provádí nezletilým a je považována za porušování práv dítěte. Tato praktika také
porušuje právo člověka na zdraví, bezpečnost a fyzickou integritu, právo na
svobodu od krutého, nelidského a ponižujícího zacházení či mučení, a právo na
život v případě, kdy operace končí smrtí.“ WHO na stejném místě uvádí, že
operace je většinou prováděna dívkám ve věku 0-15 let, příležitostně dospělým
ženám. V Africe je ročně vystaveno riziku ženské obřízky kolem tří milionů žen2.
Pro potřeby této práce je třeba zde zmínit, že výskyt ženské obřízky se
geograficky kryje s výskytem islámu pouze minimálně. V subsaharské Africe je
obřízka prováděna ženám bez ohledu na náboženské vyznání3. Je třeba uvést, že
ženská obřízka není striktně geograficky vázána na zmíněné oblasti. Vyskytuje se i
na arabském poloostrově v Jemenu, kam se zřejmě rozšířila díky blízkosti
k zemím Afrického rohu, a dále pak i v západních zemích, kam s sebou tento zvyk
přivezli afričtí migranti a bývá tam prováděna v utajení. Ženská obřízka hraje
zejména v subsaharských zemích úlohu přechodového rituálu.
1.2 Úvod k literatuře na téma
V současné době existuje široké spektrum literatury k problematice
ženské obřízky. Toto téma je zpracováno v řadě vědeckých prací z nejrůznějších
hledisek – lékařského, antropologického, etnografického či sociologického. Tato
práce se zabývá především díly krásné literatury z oblasti severovýchodní Afriky,
následující popis se tedy týká těchto literárních děl.

1

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ (17.8.2013)
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/index.html (17.8.2013)
3
Bekers, Elisabeth. Rising Anthills. African & African American Writing on Female Genital Excision
1960 – 2000. Madison: The University of Wisconsin Press, 2010. 4. Dále citováno pod zkratkou
RA.
2

1

Afričtí autoři o ženské obřízce píší anglicky či francouzsky, nikoli ve svých
původních jazycích, kromě arabsky píšících autorů a těch, kteří vyrostli na
Západě4. Arabština byla ve tvorbě o ženské obřízce použita dříve než angličtina,
což však nevyústilo v delší literární tradici5.
Zdaleka největší množství textů, věnujících se ženské obřízce, nalezneme
v angličtině, arabštině, francouzštině a dalších evropských jazycích. Můžeme se
domnívat, že v původních afrických jazycích je objem literatury k tématu
mnohem menší, nelze to však říci s jistotou, neboť tato oblast nebyla dosud
systematicky zmapována. Zpravidla lze říci, že v dílech afrických autorů se obřízka
nevyskytuje jako ústřední motiv; spíše je jejím prostřednictvím poukazováno na
jiné problémy (kolonizace, feminismus, lidská práva, ženská práva apod.).
Většina autorů zasazuje problematiku ženské obřízky do širšího kontextu
domácí politiky a společenské represe žen a nabízí paralelu mezi strategiemi
útlaku ze strany státu a útlakem žen ze strany mužů. Nuruddin Farah přirovnává
postoj autoritativních vlád k postoji tradičních mužů – „stejně jako masy, je třeba
i ženy udržovat v nejistotě“6. Belgická odbornice na africkou postkoloniální
literaturu Elisabeth Bekersová v této souvislosti několikrát používá termín
„falokratická dominance“7. Často si lze z beletrie i faktografické literatury o
ženské obřízce odnést dojem, že muži jsou vykreslováni jako brutální utiskovatelé
a ženy jsou viktimizovány. Dialog o ženské obřízce bývá často emocionálně
zabarven, což je dáno povahou tématu, a i ve vědeckých pracích se autoři často
nevyhnou kulturně relativistickým soudům.
Za zmínku jistě stojí, že autoři afrického původu žijící v diaspoře se věnují
fenoménu obřízky v kontextu globalizace. V konfrontaci se svým novým
působištěm jsou nuceni přehodnocovat tradice své domoviny a zřejmě v touze
ukázat praktickou stránku rituálu zasazují do textů více detailů a naturalistických
popisů (egyptsko-libanonská spisovatelka Evelyn Accad, somálská autorka HagiDirie Herzi či senegalská autorka Mariama Barry).
4

RA, s. 4
RA, s. 207
6
Farah, Nuruddin. Sardines. London: Allison & Busby, 1981. 140.
7
„phallocratic domination“, RA, s. 12
5
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Podrobnému rozdělení a analýze literárních děl, zabývajících se ženskou
obřízkou, se věnuji v kapitolách 8 - 11.

3

2

Použité zdroje a terminologie

2.1

Přehled hlavních použitých zdrojů
V této práci jsem se opírala o několik základních zdrojů o literatuře,

zpracovávající téma ženské obřízky. Zde uvádím přehled nejdůležitějších děl,
z nichž jsem vycházela:
Sami A. Aldeeb Abu Sahlieh: Male and Female Circumcision Among Jews,
Christians and Muslims. Religious, Medical, Social and Legal Debate.8 Tato práce
je v současnosti nejobsáhlejším zdrojem informací o náboženském kontextu
mužské o ženské obřízky. Abu Sahlieh detailně analyzuje texty všech tří
monoteistických náboženství Blízkého východu a mapuje názory a argumenty
náboženských autorit a frakcí.
Elisabeth Bekers: Rising Anthills. African & African American Writing on Female
Genital Excision 1960 – 2000.9 Elisabeth Bekers v této knize zkoumá 16 románů,
tři povídky, dvě divadelní hry a jednu báseň z let 1963 – 1998 od autorů afrického
původu. Nezabývá se definicemi ženské obřízky, ale diskurzivními trendy
v debatě o obřízce a jak s nimi nakládá literatura. Odmítá termín FGM jako
jednoznačně odsuzující a dává přednost termínu „female genital excision“, který
považuje za průhlednější, všestrannější a méně zavádějící.
Ellen Gruenbaum: The Female Circumcision Controversy. An Anthropological
Perspective.10 Jedna z předních odbornic na problematiku ženské obřízky v této
práci rozebírá ženskou obřízku z antropologického hlediska, zasazuje ji do
kontextu přechodových rituálů a věnuje se rozdílům mezi západní a africkou
interpretací významu ženské obřízky.

8

Abu Sahlieh, Sami A. Aldeeb. Male and Female Circumcision Among Jews, Christians and
Muslims. Religious, Medical, Social and Legal Debate. Philadelphia: Shangri-La Publications,
2001. Dále citováno pod zkratkou MFC.
9
Bekers, Elisabeth. Rising Anthills. African & African American Writing on Female Genital Excision
1960 – 2000. Madison: The University of Wisconsin Press, 2010. Dále citováno pod zkratkou RA.
10
Gruenbaum, Ellen. The Female Circumcision Controversy. An Anthropological Perspective.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000. Dále citováno pod zkratkou FCC.
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Elizabeth Heger Boyle: Female Genital Cutting. Cultural Conflict in the Global
Community.11 Jde o podobný typ díla jako práce Ellen Gruenbaum, tato práce se
však více zaměřuje na vývoj legislativy k ženské obřízce, praktické kroky
k eliminaci ženské obřízky a na analýzu překážek, jež brzdí tento proces.
Esther K. Hicks: Infibulation. Female Mutilation in Islamic Northeastern Africa.12
Jádrem této práce je analýza sociálního kontextu infibulace – nejdrastičtější
formy ženské obřízky – a několik studií, zkoumajících závislost této praktiky na
životním stylu obyvatel Afrického rohu, především u nomádské populace.
Tobe Levin and Augustine H. Asaah (ed.): Empathy and Rage. Female Genital
Mutilation in African Literature.13 Tato práce je souborem esejů a analýz africké
literatury o ženské obřízce.
Hanny Lightfoot-Klein: Prisoners of Ritual. An Odyssey into Female Genital
Circumcision in Africa.14 Tato průkopnická práce je v zásadě shrnutím materiálu,
který autorka nasbírala při svých cestách po Súdánu v 80. letech. Prostřednictvím
nesčetných rozhovorů mapuje situaci v Súdánu tehdejší doby, společenské klima
a důvody, které vedou Súdánce k udržování či naopak opouštění ženské obřízky.
2.2

Terminologie
V odborné literatuře se lze setkat s několika různými termíny, označujícími

operaci, pro niž v češtině existuje jeden zažitý termín – ženská obřízka. V této
práci se objevuje v českém textu pouze tento výraz, případně výraz „infibulace“
tam, kde je relevantní. Anglické termíny jsou zde použity jen v odkazech či
citacích prací a dokumentů v anglickém jazyce. V anglicky psaných textech
můžeme najít následující termíny:

11

Heger Boyle, Elizabeth. Female Genital Cutting. Cultural Conflict in the Global Community.
Baltimore: John Hopkins University Press, 2000. Dále citováno pod zkratkou FGC.
12
Hicks, Esther K.. Infibulation. Female Mutilation in Islamic Northeastern Africa. New Jersey:
Transaction Publishers, 1993. Dále citováno pod zkratkou INF.
13
Levin, Tobe and Asaah, Augustine H. (ed.). Empathy and Rage. Female Genital Mutilation in
African Literature. Banbury: Ayebia Clarke Publishing, 2009. Dále citováno pod zkratkou ER.
14
Lightfoot-Klein, Hanny. Prisoners of Ritual. An Odyssey into Female Genital Circumcision in
Africa. New York: Harrington Park Press, 1989. Dále citováno pod zkratkou PR.

5

·

Female Genital Mutilation (FGM): Dnes nejrozšířenější termín, používaný
od poloviny 90. let na půdě OSN15. Akademická obec podléhá kulturní
citlivosti vůči tomuto tématu16, mnoho aktivistů a autorů, kteří se
k problematice vyjadřují, se snaží používat jiné označení, než FGM.
Zastánci tohoto opatrného přístupu se vyhýbají přímému útoku na
tradice, který může vzbudit hněv a silnou obrannou reakci a ukázat se tak
v důsledku

kontraproduktivním.

Meziafrická

komise

(Inter-African

Committee) však takovýto postoj jasně odmítla na své konferenci
v Bamaku v roce 2005, kde v deklaraci k tématu uvádí, že „termín FGM
není hodnotící. Naopak jde o lékařský termín, odrážející, jak je nakládáno
s dívčími a ženskými genitáliemi. (Tento termín) je kulturní realitou.
Odnětí zdravé tkáně je mrzačením. Skutečnost, že je tento výraz někomu
nepříjemný, není důvodem k tomu, aby od něj bylo upuštěno“17.
·

Female Genital Cutting (FGC): Tento termín se objevil až koncem 90. let
jako alternativa k FGM a je používán zejména v afrických feministických a
akademických kruzích, které nahlížejí na výraz „mutilation“ jako na příliš
etnocentrický18. Termín vznikl ve snaze uvádět deskriptivnější a méně
zobecňující popis praktiky. Například ugandská organizace REACH
(Reproductive and Community Health) se snaží prosadit tento výraz jako
méně hodnotově zatížený oproti FGM19.

·

Female Genital Surgeries (FGS): S tímto termínem se lze někdy setkat
v lékařských časopisech a pracích, není však příliš používaný.

·

Female Circumcision (FC): Termín používaný ve starší literatuře a
v prvních pracích o ženské obřízce. V aktuálních odborných publikacích se
s ním již téměř nesetkáme.

15

Rahman, Anika and Toubia, Nahid. Female Genital Mutilation. A Guide to Laws and Policies
Worldwide. London: Zed Books, 2000. P. xi. Dále citováno pod zkratkou LaP.
16
ER, s. 3
17
Declaration on the terminology FGM, s. 2. Ke stažení na http://www.taskforcefgm.de/wpcontent/uploads/2011/05/Bamako-Declaration.pdf (17.8.2013)
18
FCC, s. 25
19
Shell-Duncan, Bettina and Hernlund, Ylva. Female „Circumcision“ in Africa. Culture, Change,
and Controversy. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2001. 6. Dále citováno pod zkratkou FCA.
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Terminologii ženské obřízky se detailně věnuje Sami A. Aldeeb Abu Sahlieh ve
výše zmíněné práci Male and Female Circumcision. Abu Sahlieh uvádí termíny,
používané pro ženskou obřízku v arabštině. Jednak zmiňuje termín ḫitān, s nímž
se běžně setkáme v textech psaných moderní spisovnou arabštinou. Dále pak
uvádí termíny, jež se používají v arabštině hovorové: ṭahāra, ḫifāḍ, ḫitān ˈalsunna či jen sunna20. Původ výrazu ḫitān odvozuje Abu Sahlieh od tvaru ḫatan,
jenž označuje mužské příbuzné ženy. Termín ṭahāra vyjadřuje lidové představy o
účelu ženské obřízky – zbavit ženské orgány nepotřebného a nečistého. Ḫifāḍ,
neboli snížení, nese fyzický rozměr operace, při níž jsou „sníženy“ vnější pohlavní
orgány na úroveň okolní tkáně. Abu Sahlieh však také dává tento výraz do
souvislosti s jedním z Božích jmen – ˈal-ḫāfiḍ („ten, jenž ponižuje potentáty a
faraony“21) – a vidí zde odkaz na psychologický efekt, jehož má být obřízkou
dosaženo: zkrocení ženy a zmírnění jejích sexuálních tužeb22. Rozšířené termíny
ḫitān ˈal-sunna, případně jen sunna, se váží k přesvědčení, že ženská obřízka má
spojitost s muslimskou tradicí z dob proroka Muḥammada.

20

MFC, s. 8-11
MFC, s. 9
22
tamtéž
21
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3

Typy ženské obřízky a její následky

3.1

Klasifikace typů ženské obřízky
Většina odborníků rozlišuje tři až čtyři základní typy obřízky. Existují různé

mezistupně, které je však někdy obtížné přesněji zařadit. Zde jsou uvedeny hlavní
varianty, jak se nejčastěji objevují v odborné literatuře:
1) „Sunna“
Jedná se o nejmírnější formu obřízky, kdy je odstraněn klitoris nebo jen
jeho část. Této operaci se v zemích výskytu často říká sunna, jelikož se
opírá o některé ḥadíty, o nichž bude řeč v kapitole o vztahu ženské
obřízky k náboženství. Obřízka mužů je v těchto ḥadítech označována jako
zvyklost (sunna) a obřízka žen jako „ušlechtilý čin“ (makrama). LightfootKlein rozlišuje dvě kategorie sunny23, tzv. „mírnou sunnu“ (mild sunna),
kdy je odstraněna pouze předkožka klitorisu, a dále „upravenou sunnu“,
kdy je odstraněn buď celý klitoris, nebo jen jeho část. Významná
nigerijská lékařka Olayinka Koso-Thomas v 80. letech ještě zahrnovala
tento typ obřízky do níže zmíněné kategorie klitoridektomie24, dnes se již
jednotlivé typy rozlišují podrobněji.
2) Klitoridektomie a excize
V případě klitoridektomie jde o celkové odstranění klitorisu, v případě
excize i dalších částí vnějších ženských genitálií, nikoli však velkých
stydkých pysků25. V Súdánu se této operaci také někdy říká sunna26;
klitoridektomie a excize se často prolínají, bývá odstraňována buď jen
část malých stydkých pysků, nebo celé27, proto se tyto operace většinou
slučují do jedné kategorie.
3) Infibulace
Jde o nejradikálnější formu obřízky, která zahruje úplné odstranění všech
vnějších ženských pohlavních orgánů a sešití zbývajících částí velkých
23

PR, s.. 33
Koso-Thomas, Olayinka. The Circumcision of Women. A Strategy for Eradication. London: Zed
Books, 1992. 16. Dále citováno pod zkratkou SFE.
25
SFE, s. 17
26
PR, s. 33
27
FCA, s. 4

24
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stydkých pysků dohromady, přičemž je ponechán jen malý otvor na
průchod moči a menstruační krve28. Vytvoří se tak místo vnějších genitálií
silná jizva. V Egyptě se tomuto typu obřízky říká „súdánská obřízka“,
jelikož se praktikuje především v Súdánu a Somálsku29. V Súdánu je
naopak často nazývána obřízkou „faraonskou“, protože se traduje, že
tento typ obřízky byl prováděn ve starověkém Egyptě30.
Světová zdravotnická organizace rozlišuje čtyři stupně obřízky, nazvané
prostě Typ I – IV31. Typy I – III zahrnují výše zmíněné praktiky, Typ IV pak ostatní
praktiky, které je obtížné zařadit jinam, jako například modifikaci či zraňování
ženských pohlavních orgánů z různých neléčebných důvodů (nařezávání
vaginálních stěn k umožnění pohlavního styku ve společnostech, které praktikují
dětské sňatky32; propichování, pálení, natahování či nařezávání částí pohlavních
orgánů33). V odborném diskurzu se setkáme s dalšími metodami a variacemi
obřízky:
Introcize: Zvětšení vaginálního otvoru jeho naříznutím směrem dolů, obvykle se
provádí v Somálsku34.
Reinfibulace: Jde o opětovnou infibulaci po porodu dítěte. Ženiny orgány jsou po
rozšíření při porodu opět sešity na velikost, jakou měly po první obřízce. Tato
praktika je také častá mezi vdovami a rozvedenými ženami, které se chtěji znovu
provdat a navodit novému manželovi dojem, že jsou pannami. V súdánské
hovorové arabštině se používá výraz cadla35. Jak uvádí Lightfoot-Klein, tento zvyk
vznikl v súdánských městech zhruba ve 40. letech 20. století36.

28

tamtéž
FCA, s. 4; INF, s. 11
30
PR, s. 36
31
LaP, s. 8
32
PR, s. 34
33
LaP, s. 8
34
PR, s. 33
35
PR, s. 35
36
PR, s. 60
29
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„Střední“ obřízka: V Súdánu se vyskytuje typ, jemuž se hovorově říká matwasaṭ, a
zahrnuje podobné množství odřezávané tkáně jako infibulace, nechává při něm
však větší otvor k průchodu moči a krve37.
3.2

Kdo obřízku provádí
Obřízku provádí v jednotlivých zemích poměrně široké spektrum osob. Při

výběru toho, kdo obřízku provede, hraje roli několik faktorů, především sociální
postavení rodiny, od něhož se odvíjí cena, kterou si může dovolit zaplatit za
provedení obřízky. Dále pak příslušnost k vesnické či městské společnosti, stupeň
utajení, v jakém je obřízka prováděna, nebo místní zvyklosti (zda obřízku provází
slavnostní atmosféra nebo je považována za operaci, která není veřejně
prezentována).
V severní Africe jde v první řadě o porodní báby (v Egyptě nazývanými
dāja) nebo holiče38. V subsaharské Africe obřízku provádějí kromě porodních bab
například mužští šamani39. Porodní báby jsou většinou osoby rodině dobře
známé, které mají na starost obřízku všech děvčat v rodině a do značné míry
suplují roli ženských lékařek, především na venkově a v egyptských cašwāˈījāt,
chudých městských slumech. Pokud si rodina nemůže dovolit za provedení
operace nikomu zaplatit, ujme se jí kdokoli, kdo je ochoten ji provést a cítí se
k tomu způsobilý40.
Do širšího povědomí západní veřejnosti se ženská obřízka dostala po
odvysílání dokumentu CNN v roce 1995, který zachycoval vedle rozhovorů na
téma i obřízku desetileté dívky na káhirském předměstí, provedenou právě
holičem. Mezi městskými vrstvami se spolu se zavedením moderní lékařské péče
rozšířil zvyk nechat obřízku provést u lékaře, v lokální či celkové anestezii. Tato
praxe se však stala problematickou po zavedení / zpřísnění legislativních opatření
proti ženské obřízce. V současnosti je provozována buď nezákonně ženskými

37

FCA, s. 4
PR, s. 36
39
tamtéž
40
PR, s. 52
38
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lékaři, nebo na ilegálních klinikách41. V této souvislosti je v médiích i veřejností
často diskutována otázka, zda by v situaci, kdy je po obřízce stále velká poptávka,
nebylo lepší nechat lékaře ji provádět s tím, že kliniky alespoň zaručují sterilní
prostředí a povětšinou profesionální personál, čímž se rapidně snižuje riziko
úmrtí a zdravotních komplikací. Proti tomu se však vyslovuje nespočet lékařů
samotných a konečně i justice v mnoha zemích, jelikož by tím de facto byla
obřízka posvěcena zákonem a podpořilo by to přetrvávání praktiky.
3.3

Následky ženské obřízky
Z lékařského hlediska lze vyjmenovat celou škálu komplikací, jež s sebou nese

ženská obřízka. Autorky Shell-Duncan a Hernlund je rámcově dělí do tří kategorií:
1) Krátkodobé komplikace
Zde uvádějí okamžité pooperační následky: krvácení, silná bolest, infekce,
šok ze ztráty krve, potenciálně smrt. Šok může také vést ke svalové křeči a
zadržování moči42.
2) Dlouhodobé komplikace
Tyto jsou spojovány především s nejinvazivnějším typem obřízky,
infibulací. Z dlouhodobého hlediska s sebou infibulace přináší především
tyto problémy: dlouhá a bolestivá menstruace (v důsledku malého
otvoru, jímž může odtékat krev), hromadění krve za infibulační jizvou a
tvorba krevních sraženin, obtížné a dlouhé močení. Chronické a neléčené
infekce mohou vyústit v neplodnost, tvorbu cyst a poruchy nervového
systému43. Ženy, které prodělaly infibulaci, často trpí na záněty ledvin a
močových trubic44. V extrémních případech může dojít i k porušení
nervového sytému a ochrnutí.

41

Známý je případ 12-leté dívky, jejíž smrt v důsledku obřízky provedené v lékařském prostředí
vzbudila v roce 2007 v Egyptě silný rozruch:
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/06/29/AR2007062901284.html
(17.8.2013). Tento případ také vyvolal okamžitou reakci úřadů, které výslovně zakázaly
zdravotnickému personálu provádět ženskou obřízku.
42
FCA, s. 14
43
tamtéž
44
PR, s. 57

11

3) Obstetrické komplikace
Zde shrnují autorky obtíže spojené s porodem. Rodidla infibulovaných žen
je zapotřebí před porodem rozšířit, aby byl umožněn průchod
novorozeněte45. Provádí se tedy tzv. defibulace, kdy je infibulační jizva
rozříznuta46; pokud k tomu nedojde, hrozí matce i dítěti riziko úmrtí.
Defibulace se většinou provádí při svatební noci k umožnění pohlavního
styku. Tkáň vnějších pohlavních orgánů ovšem v důsledku infibulace ztrácí
pružnost, jelikož se místo původní tkáně utvořila tvrdá jizva. Před
porodem je tedy často nutné otvor dále zvětšit47. Dále je jedním
z možných následků infibulace vznik tzv. fistule, tedy otvoru mezi
konečníkem a vaginou nebo močovou trubicí a vaginou48.
Zdravotní následky obřízky bývají uváděny na prvním místě mezi
argumenty proti jejímu praktikování. Zároveň se zdravotními riziky bývá
zmiňována skutečnost, že obřízka je často prováděna dětem a nemluvňatům.
Věk, ve kterém se obřízka provádí, se však liší mezi jednotlivými regiony a
komunitami. Jak uvádí Lightfoot-Klein, operace obvykle trvá kolem 15-20
minut49. V současné době využívají majetnější rodiny možnost připlatit
obřezávačce nebo lékaři, který obřízku nelegálně provede, za lokální umrtvení.
Otázkou však zůstává, do jaké míry je tato účinná při nejdrastičtější formě
obřízky, infibulaci, při níž je odřezáváno relativně velké množství tkáně.
Vedle fyzických dopadů obřízky je třeba uvést i neméně důležité následky
psychologické. U malých dětí, které prodělaly obřízku, se lze často setkat s posttraumatickým šokem, mnohdy však naopak dochází k naprostému popření
prodělané bolesti50. U dívek v pubertě se lze setkat s depresí v důsledku
nesmírně bolestivé menstruace51. Mnohdy také dívky projevují odpor
k fyzickému kontaktu.

45

FCA, s. 14
LaP, s. 9
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PR, s. 59
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FCA, s. 14; LaP s. 8
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PR, s. 53
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PR, s. 61
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Je ovšem třeba si uvědomit, že ženy ze společností, praktikujících obřízku,
nevidí spojitost mnoha svých problémů s obřízkou; ta je pro ně běžným
standardem. Díky tomuto vnímání je pak zřejmě možné snadněji se vypořádat
s celou škálou zdravotních komplikací a problémů v osobním životě, které by
jinak vedly k těžkým depresím. Také zde hraje roli jasně vymezená role ženy ve
společnostech, které obřízku praktikují, což dává méně prostoru ke
zpochybňování obřízky, jež je součástí konceptu ženské a rodinné cti.
Pokud jde o dopady ženské obřízky na sexuální život obřezaných žen, není
zřejmě možné nasbírat objektivní data. Nelze ověřit, do jaké míry jsou osobní
výpovědi obřezaných žen o partnerském životě pravdivé a terénní výzkumy na
toto téma pak dle mého názoru spíše uvádějí takové závěry, k jakým se chtěly
dobrat.
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Argumenty zastánců a odpůrců ženské obřízky

4

Ženská obřízka reprezentuje společenské hodnoty, jasně vymezuje
sociální roli ženy a její vstup na sňatkový trh. Odmítnutí obřízky se pak v očích
jejích zastánců rovná vzpouře proti těmto zavedeným rolím a hodnotám ženství.
Obřízkou se mění postavení ženy v dané komunitě a její vztahy k ostatním
členům. Tento přechodový rituál mezi dětstvím a dospělostí či ženstvím má pro
zúčastněné natolik silný význam, že bývá někdy vyslovován názor, že „biologický
vývoj, odehrávající se v období puberty, sám o sobě nedokazuje dospělost
jedince, a není dokonce ani nutný“1. Absenci obřízky u ženy vnímá komunita,
v níž je běžným standardem ženy obřezávat, jako zcela zavrženíhodný stav. Ve
společnostech, praktikujících obřízku, je tato úzce spojena s konceptem rodinné
cti. Jelikož ženy jsou nositelkami této hodnoty a muži jejími strážci a ochránci, je
třeba eliminovat rizika, která by mohla rodinnou čest ohrozit. Je tedy zapotřebí
co nejvíce omezit promiskuitu žen, a obřízka bývá často zmiňována jako jeden
z účinných prostředků. V tradičních společnostech se často také objevuje
argument, že obřízka prokazuje autoritu mužské hlavy rodiny – jen ten muž,
jehož žena je obřezána, má skutečnou kontrolu nad svou domácností2.
Existuje mnoho podobných tvrzení a také nespočet pověr, jimiž se zastánci
obřízky snaží ospravedlnit její provádění. Mohli bychom jejich argumenty shrnout
do následujících okruhů:
·

Zachování panenství a prevence promiskuity
Obřízka má dívkám bránit v předmanželském sexu, který je především
v islámských společnostech nežádoucí. Operace také údajně tlumí
seuxální potřeby u žen3 – tato domněnka se však již mnohokrát prokázala
jako zcela lichá4. Stejně tak Saadawi odkazuje na první lékařskou studii o

1

RA, s. 8
ER, s. 171
3
SFE, s. 8
4
Lightfoot-Klein vedla rozhovory se zhruba třemi stovkami Súdánek, z nichž většina prodělala
infibulaci, tedy nejinvazivnější typ obřízky, a mnohé uvádějí, že operace jejich sexuální potřeby
nijak netlumí (PR, s. 81).
2
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ženské obřízce v Egyptě5, která ukázala, že obřízka zřejmě nezmírňuje
sexuální touhu, pouze schopnost dosáhnout orgasmu. Je však velmi
obtížné získat na toto téma spolehlivé údaje, jelikož obřízka se často
provádí v tak nízkém věku, že dívky nemají před obřízkou žádné sexuální
zkušenosti a tedy ani možnost srovnání.
·

Udržení čistoty pohlavních orgánů
Odstranění vnějších pohlavních orgánů má zajistit snadnější očistu a
předejít vzniku nepříjemného zápachu6. Význam čistoty se promítá i do
jazykové roviny: v egyptské hovorové arabštině se pro obřízku používá
také výraz ṭahāra neboli očista, v Somálsku se pro označení obřezávačky
používá termín halaleiso, odvozený od nábožensky zabarveného termínu
ḥalāl. Islám klade na tělesnou čistotu velký důraz a tato hodnota je
v muslimském prostředí hluboce zakořeněna.

·

Zlepšení a podpora mužova prožitku při sexu
Velmi často se setkáme s tvrzením, že obřízka je pro muže žádoucí a
umocňuje jeho sexuální prožitek. Zde se vychází z předpokladu, že žena je
pouze nástrojem k uspokojení mužových potřeb. Tento argument byl
mnohokrát vyvrácen prostřednictívm řady terénních výzkumů (Olayinka
Koso-Thomas, Lightfoot-Klein, Gruenbaum aj.), nicméně je to jedna
z nejsilněji zakořeneých pověr ohledně ženské obřízky.

·

Podpora plodnosti ženy a prevence porodu mrtvých dětí
Často se věří, že obřízkou se umocní ženiny schopnosti plodit děti 7.
V některých oblastech subsaharské Afriky (např. Nigérie) dokonce panují
pověry, že pokud se hlavička dítěte při porodu dotkne vnějších ženských
pohlavních orgánů, může se dítě v důsledku toho narodit mrtvé8. Jak
zdůrazňuje Lightfoot-Klein, plození dětí a jejich výchova jsou jedny z mála
oblastí, které mohou ženy v patriarchálních společnostech plně ovládat a
jež jim umožňují zvýšit prestiž v rámci rodiny; jsou tedy ochotny přijmout
všechna opatření, aby si zajistily tento nástroj kontroly v rodině.

5

Karim, M. and Ammar, R.. Female Circumcision and Sexual Desire. Cairo: Ain Shams University
Press, 1965.
6
SFE, s. 7
7
PR, s. 39
8
PR tamtéž; FCC s. 68
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Nepřipraví o něj také vědomě své dcery tím, že by je nechaly neobřezané,
tedy s nižšími šancemi na zplození potomků a v první řadě na sňatek.
·

Zvýšení ceny nevěsty na sňatkovém trhu
Pokud daná komunita očekává od nevěsty, že bude obřezaná, a toto je
předmětem dohody předcházející sňatku, pak bude obřízka udržitelná tak
dlouho, dokud bude tento požadavek pro zúčastněné relevantní. Jak
poznamenává aktivistka Pierrette Herzberger-Fofana, „obřízka se
odklonila od původního významu a stala se nástrojem pro rodiče,
přisvojující si těla svých dcer jako zboží, odpovídající ekonomickým
zákonům nabídky a poptávky“9.

·

Zdůraznění ženskosti
Části vnějších ženských pohlavních orgánů bývají někdy považovány za
mužský prvek na ženském těle, kterého je třeba se zbavit. Odstraněním
klitorisu se tedy ženy podle této teorie stávají plnohodnotnými ženami
bez mužských atributů10. Hrají zde roli i estetické ideály – v mnoha
oblastech je hladký rovný povrch ženských pohlavních orgánů považován
za přitažlivý a původní vzhled za nežádoucí.

·

Kontrola porodnosti
Někdy se uvádí, že obřízka byla zejména v saharských oblastech
praktikována především z důvodu omezení porodnosti v nehostinném
prostředí, které dokáže uživit jen nepočetnou populaci11.

·

Zkouška ženiny odvahy a schopnosti snášet bolest
V mnoha afrických společnostech je snášení bolesti považováno za
důležitou osobnostní kvalitu12 a je tedy nezbytné ji veřejně prokázat,
nejlépe při přechodovém rituálu z dětství do dospělosti. Bolest, kterou
žena zažije při obřízce, ji posílí a dodá jí odhodlání překonávat tvrdé

9

Pierrette Herzberger-Fofana. Excision and African Literature: An Activist Annotated
Bibliographical Excursion. In: Levin, Tobe and Asaah, Augustine H. (ed.). Empathy and Rage.
Female Genital Mutilation in African Literature. Banbury: Ayebia Clarke Publishing, 2009. 152.
10
FCA, s. 21
11
FCA, s. 18; INF, s. 14
12
FCA, s. 16
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životní zkušenosti. Žena také obřízkou a překonáním silné bolesti získává
společenskou autoritu, jakožto oficiálně způsobilá k založení rodiny13.
·

Prevence proti AIDS
V zemích, kde značné procento populace trpí AIDS, vládne mnoho pověr
ohledně ženské obřízky. Společnost, kde panuje přesvědčení, že obřezané
ženy mají menší sexuální potřeby a obřízka tedy může s velkou
pravděpodobností omezit jejich sexuální nároky a tím i riziko promiskuity,
ohrožující komunitu, se snáze přikloní k zachování tohoto zvyku – který
podle této logiky snižuje riziko nákazy virem HIV.

·

Prevence psychologických poruch
Rošířená je také pověra, že obřízkou se dá vyléčit melancholie,
nymfomanie, hysterie, kleptomanie či dokonce epilepsie14.

·

Zachování tradice
„Je třeba dodržovat zvyklosti“, bývá jednou z nejčastějších odpovědí na
otázku, proč se v dané komunitě praktikuje ženská obřízka. Zde je třeba
zdůraznit, že ačkoli je ženská obřízka často označována za jeden
z nástrojů, využívaných patriarchální společností k udržení žen v postavení
podřízeném mužům, jsou to v naprosté většině právě ženy, jež prosazují
udržení kontinuity tohoto zvyku15. Velmi často je totiž jedním
z předpokladů uzavření sňatku ženina obřízka a manželství je jediným
způsobem, jak získat nezávislost na vlastní rodině a dosáhnout
společenského uznání. Mnoho žen tak vnímá obřízku jako nutnost a jako
operaci, jež hraje v jejich prospěch.
V koloniálním diskurzu o ženské obřízce se lze často setkat s glorifikací

afrických žen jakožto nositelek domácích tradic. Africký kontinent je často
přirovnáván k ženě-matce, a obřízka slouží pouze jako jeden z prostředků
vymezení se proti kolonizační moci. Je pochopitelné, že tento přístup byl mnohdy
umocněn kritikou Západu vůči domácím praktikám v dobývaných zemích (jako
například svazování chodidel v Číně, upalování vdov v Indii aj.), kdy byla obřízka
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prezentována jako jedna ze známek primitivní a úpadkové povahy domorodých
národů16. Jedním z přirozených důsledků vyzdvihování kulturní nadřazenosti
Západu bylo tedy upevňování domácích tradic, a to zejména těch soukromých,
jejichž efektivní kontrola či eliminace je pro stát velice obtížná.
V postkoloniální době byla mnohokrát zaznamenána tendence nárůstu
ženské obřízky jakožto výrazu snahy o upevňování tradic, jejichž síla
s westernizací afrických společností slábne17. Mnoho Afričanek bylo s kampaněmi
proti ženské obřízce postaveno před dilema, zda být progresivní za cenu popření
tradic, či naopak.
Na prvním místě mezi argumenty proti ženské obřízce bývají uváděny
zdravotní komplikace, popsané v předchozí kapitole. Dále bývají uváděny právní
důvody, jelikož provádění ženské obřízky porušuje často jak místní, tak
mezinárodní právo.
Publicita, kterou vyvolaly články a knihy obětí ženské obřízky, se ukázala
být dvojsečnou zbraní, neboť v důsledku zvýšené medializace a skandalizace
obřízky v západním světě se její zastánci stávali mnohdy jen zatvrzelejšími. Jak
poznamenává Stephen Bishop18, ostrá kritika vede k tvrdé defenzivě a
v konečném důsledku zpomaluje proces eliminace obřízky. Je tedy spíše žádoucí
vytvořit podmínky, ve kterých bude příležitost k přání po změně, nežli vynucovat
změnu násilně.
Někteří autoři se snaží místo razantního zavrhování nabídnout čtenáři
prostřednictvím svých postav protichůdné pohledy na věc, dávají mu tedy pouze
výzvu ke zvážení, nenutí jej však k odmítavému postoji. Prezentují příběhy, kde je
tento přechodový rituál buď popisován ze dvou nábožensky rozdílných
perspektiv (The River Between19) nebo v kontextu politických změn (Les soleils
16

RA, s. 14 - 15
V 70. letech například keňské politicko-náboženské uskupení Mungiki v rámci vlastenecké
kampaně nabádalo ženy k obřízce a vyhrožovalo, že ji bude provádět násilím, pokud se veřejnost
nepodrobí (ER, s. 161).
18
Bishop, Stephen. Oppositional Approaches to Female Genital Mutilation (FGM) in African
Literature. In: Levin, Tobe and Asaah, Augustine H. (ed.). Empathy and Rage. Female Genital
Mutilation in African Literature. Banbury: Ayebia Clarke Publishing, 2009. 38 – 51.
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Ngugi wa Thiong‘o. The River Between. Johannesburg: Heinemann Publishers, 2008.
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des indépendances20), v rámci generačních konfliktů (Tu t’appelleras Tanga21) či
v kontextu problematiky etnické příslušnosti (La parole aux négresses22).
Spisovatelé se zde snaží dát rovnocenný prostor oběma stranám.

S touto

tendencí se lze setkat i v odborných publikacích z posledních zhruba patnácti let.
Dokud byla ženská obřízka pro západní veřejnost zcela novým a šokujícím jevem,
nesla se většina publikací v káravém a odmítavém tónu. Dnes se autoři snaží
vyhnout kulturně zaujatým soudům a trendem je v současné době zkoumání
příčin, motivů a společenských podmínek, které vedou k udržování této praktiky.
Bishop v této souvislosti také uvádí, že předpokladem úspěchu kampaní proti
ženské obřízce je především nepoužívat rétoriku nadřazenosti. Žádoucí je spíše
oslabit pouta, která v dané společnosti váží obřízku k tradicím a vytvořit tak přání
ke změně 23.
Při pohledu na stanoviska feministek různého typu se zdá, že docházejí
v obviněních vůči těm, kdo praktikují ženskou obřízku, ke stejnému závěru ženské tělo je třeba držet pod kontrolou, jinak ohrožuje mužskou dominanci.
Někdy bývá ze strany feministek vyslovován názor, že ženské tělo ve své
neporušené podobě je vnímáno jako „hrozba falokratické mocenské struktuře,
která se opírá o omezení ženské sexuality na reprodukci“24. Při obřízce jsou totiž
odstraňovány ty části orgánů, které nemají čistě reprodukční funkci, nicméně
slouží k sexuálnímu uspokojení ženy. Skutečnost, že ženské orgány jsou často
pokládány za potenciální hrozbu pro muže a tudíž je třeba je odstranit, tedy v
zásadě potvrzuje sílu, jaká se skrývá v celistvém ženském těle.
Je možno říci, že jedním z nepřímých motivů k provádění obřízky je i jistá
potřeba ukáznit a umlčet mladé dívky25; operaci lze vnímat jako určitou přípravu
na submisivní roli, která je dívkám předepsána ve společnostech praktikujících
obřízku. Mohli bychom na ni dokonce nahlížet jako na neverbální varování před
potřebou svobodně nakládat se svým tělem, která je do značné míry

20

Kourouma, Ahmadou. Les soleils des indépendances. Paris: Editions Du Seuil, 1995.
Beyala, Calixthe. Tu t’appelleras Tanga. Paris: Stock, 1988.
22
Thiam, Awa: La parole aux négresses. Paris: Denoel Gonthier, 1978.
23
ER, s. 41
24
RA, s. 10
25
tamtéž
21

17

nepřípustná. Jak ovšem poznamenává Nayra Atiya ve své knize Khul Khaal26 zvýšení submisivnosti a ctnostného chování u dívek jsou jedněmi z cílů obřízky,
neznamená to však nutně, že je takového chování obřízkou skutečně docíleno.
Je také třeba uvést, že jedním z hlavních hybatelů kampaní proti ženské
obřízce je způsob vnímání lidského těla, vlastní především západní společnosti,
kde je tělo považováno za nedotknutelné osobní území jedince. Tato koncepce
tzv. „body-centredness“, neboli silného zaměření na lidské tělo, ovšem dle
Levinové „není africká, ale dovezená“27. Zároveň si musíme uvědomit, že ačkoli
pro nás jsou za normální považovány operativně neupravené ženské orgány,
v zemích Afrického rohu a jinde je tomu naopak a normou je obřízka či infibulace.
Jak poznamenává Ellen Gruenbaum, dokud bude možné „ztotožnit výraz ženská
obřízka s tím, co znamená být normální ženou, lze předpokládat udržení této
praktiky a odpor ke změně“28.

26

Nayra Atiya publikovala vyprávění pěti egyptských žen z nižší střední třídy, jejichž životní
příběhy ilustrují nelehký úděl chudých Egypťanek a okrajově se dotýkají i problematiky ženské
obřízky. Atiya, Nayra: Khul- Khaal. Five Egyptian Women Tell Their Stories. New York: Syracuse
University Press, 1982.
27
ER, s. 2
28
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5

Legislativa a organizace zabývající se ženskou obřízkou
Cílem této kapitoly je předložit stručný přehled klíčové legislativy týkající

se ženské obřízky ve světě a především v zemích Afrického rohu. Následující
údaje vycházejí zejména ze dvou fundovaných prací, mapujících rozšíření ženské
obřízky v afrických a mimoafrických zemích, legislativy jednotlivých států a
přístup národních vlád k dané problematice: Female Genital Mutilation - A Guide
to Laws and Policies Worldwide29 (2000) a Female Genital Cutting - Cultural
Conflict in the Global Community 30 (2005). Publikace Aniky Rahman a Nahid
Toubia z roku 2000 je vůbec první prací, která se soustavně zabývá zákony o
ženské obřízce na mezinárodní úrovni. Elizabeth Heger Boyle o pět let později na
tuto studii do jisté míry navázala, zaměřila se však spíše na chronologickou a
mezinárodně-politickou návaznost jednotlivých legislativ a na pohnutky, které
vedly dané země k opatřením, jaká přijaly.
Mohlo by se zdát, že kampaně směřující k vymýcení ženské obřízky jsou
otázkou posledních několika desetiletí – již od 30. let 20. století se však evropští
misionáři v subsaharské Africe snažili upozornit evropskou veřejnost na tyto
„nekřesťanské“ místní zvyky a přesvědčovali místní obyvatele, aby od nich
upustili. Jejich argumenty se však ne vždy setkaly s pochopením a jsou známy
případy misionářů, kteří na své snahy doplatili životem.
Některé africké státy přijaly zákonná opatření proti ženské obřízce ještě
v koloniálních dobách nebo krátce po získání nezávislosti, většina však začala tuto
legislativu řešit až v návaznosti na nově přijaté zákony západních zemí.
Zásadní otázkou v počátcích kampaní proti ženské obřízce bylo, jak se
postavit k problému, který je za palčivý pokládán pouze úzkou mezinárodní
skupinou odborníků a aktivistů31. Levinová vyslovuje názor, že pokud je ženská
obřízka kulturní realitou, měla by se proti ní tudíž kultura postavit, což se
29
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mnohdy zajisté děje. Upozorňuje však také, že kultura naopak často nepřímo
slouží k přetrvávání obřízky, pokud je v umění zobrazována jako jeden ze
stylizovaných prvků vzpomínek na dětství32. Pokud však jde o legislativu, hlavním
hybatelem v jejím vývoji byla identifikace ženské obřízky jakožto trestného činu.
Propracované zákony vznikají teprve od té doby, kdy se z „tradiční praktiky“ stalo
„porušení lidských práv“33.
Jedním z nejproblematičtějších aspektů zákonů proti ženské obřízce je
jejich dvojsečnost. Obřízka bude s největší pravděpodobností nadále prováděna
tajně, s její kriminalizací však roste riziko, že její oběť nebude v případě
komplikací předána do péče zdravotníků, protože se její rodina bude obávat
postihu. V evropských zemích byly dokonce zaznamenány případy, kdy
přistěhovalci uplatili lékařský personál, aby provedl obřízku pod odborným
dohledem, aby se tak vyhnuli případným zdravotním obtížím a následnému
postihu v případě prozrazení34.
V posledních desetiletích se v souvislosti s ženskou obřízkou můžeme
setkat také s poměrně novým fenoménem emigrace žen do západních zemí
v obavě před hrozící obřízkou. Někdy se stává, že nátlak širší rodiny či starší
generace vede manželské páry k emigraci do zahraničí, aby tak uchránili své
dcery před násilnou obřízkou35. Otázka přistěhovalců, kteří si s sebou do nové
vlasti přivezli své zvyklosti, se stala hybatelem ve vývoji zákonů o ženské obřízce
v Evropě i na řadě dalších míst, kde ji původní populace nepraktikuje. V
„domovských“ zemích představuje dodnes značný problém opozice velké části
obvytelstva, která ženskou obřízku hájí a odmítá se podrobit nově přijatým
zákonům. Úřadům také často v praxi chybí účinné mechanismy jak potrestat
pachatele (Bude dívka žalovat své rodiče? Udá někdo obřezávačku, která je
v komunitě vysoce respektovaná? – nabízí se tyto a četné další otázky), a

32
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v neposlední řadě i ochota zasahovat do věcí, které jsou mnohde považovány za
zcela soukromé rodinné záležitosti.
5.1

Mezinárodní rezoluce
V roce 1997 vydala Světová zdravotnická organizace, UNICEF a Populační

fond OSN společné stanovisko k otázce ženské obřízky, uveřejněné pod názvem
Female Genital Mutilation. Jde v zásadě o informativní publikaci, cílenou
především na zdravotníky, pojednávající o rizicích a dopadech operace. Její
zveřejnění bylo do značné míry podníceno situací v Egyptě, kde to byl často právě
zdravotnický personál, kdo obřízku prováděl, většinou s dobrými úmysly
poskytnout pacientce/oběti anestezii a sterilní prostředí. Toto společné
stanovisko je dnes k dispozici ke stažení na internetu36 v rozšířené a mnohem
detailnější podobě pod názvem Eliminating female genital mutilation: an
interagency statement UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR,
UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO37.
V počátcích kampaní proti ženské obřízce v 70. a 80. letech se
mezinárodní organizace mohly opřít jen o několik málo mezinárodních dohod,
které však konkrétně nehovořily o ženské obřízce – jako například Deklarace práv
dítěte z roku 1959, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku
1981 nebo Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání, kterou přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1984. Tyto
dohody ovšem nepokrývaly všechna specifika ženské obřízky.
V 90. letech se tedy mezinárodní organizace pod vedením OSN a mnohé
nevládní a lidskoprávní organizace snažily prostřednictvím

místních i

mezinárodních konferencí sjednotit stanoviska k ženské obřízce, zvýšit veřejné
povědomí o problému a tlačit na vlády jednotlivých zemí, aby přijaly zákonná
opatření. V roce 1997 bylo vydáno výše zmíněné první společné stanovisko pod
záštitou OSN. Od konce 90. let však došlo k velkému posunu v boji za vymýcení

36

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf (17.8.2013)
Eliminating female genital mutilation: an interagency statement UNAIDS, UNDP, UNECA,
UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR,UNICEF, UNIFEM, WHO. Geneva: World Health Organization,
2008.

37

21

ženské obřízky, ustálila se terminologie, byly vymezeny přesnější kategorie a
definice ženské obřízky a především byl proveden nespočet nových terénních
výzkumů a studií, které podaly aktuálnější a podrobnější obraz o situaci
v postižených zemích. Světová zdravotnická organizace tedy iniciovala vydání
aktualizace dokumentu o ženské obřízce v roce 2008, který přehledně shrnuje
dostupné údaje. V průběhu jedenácti let, jež dělí jednotlivé rezoluce, se do
osvětových, zdravotnických a vzdělávacích kampaní proti ženské obřízce zapojilo
mnoho dalších organizací, a pokud jde o OSN, ta především zkoordinovala
spolupráci jednotlivých agentur.
Cesta k těmto mezinárodním iniciativám však nebyla snadná. V 80. letech
se některé africké feministky stavěly proti způsobu, jakým je v západních médiích
i na půdě OSN prezentována ženská obřízka a žádaly, aby byl uplatňován citlivější
přístup a především aby dostaly slovo africké ženy samotné. K tomu došlo na
káhirské konferenci v roce 1985 pod záštitou organizace UNICEF, kde téměř
všichni západní účastníci přenechali prostor v diskuzi africkým a asijským
kolegům38. OSN, především její organizace UNIFEM, pak od konce 80. let začala
finančně podporovat řadu místních neziskových organizací a odstartovala tak
trend kampaní za eliminaci ženské obřízky „zdola“, aktivisty a lékaři ze
samotných zasažených komunit.
V roce 1984 se v Dakaru konala konference zaměřená čistě na postupy
k vymýcení ženské obřízky. Při té příležitosti byla vytvořena nová ambiciózní
organizace, Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health
of Women and Children, která sloučila několik dříve nezávislých menších
uskupení a stala se jednou z předních nevládních organizací, usilujících o
odstranění ženské obřízky.
Již na konci 70. let byl zahájen trend klasifikace ženské obřízky nejen jako
lidskoprávního problému, ale i jako škodlivé tradiční praktiky, založené na
místních kulturních zvyklostech. V roce 1981 ratifikovalo více než 160 států

38

FGC, s. 67
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Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen39, která se výslovně vyjadřuje
k tradičním praktikám, postaveným na stereotypních rolích žen a mužů40. Jistě
můžeme argumentovat, že mezinárodní dohody jsou často bezzubé, nicméně
úspěchem na tomto poli byla na přelomu 70. a 80. let již ochota mnoha afrických
států identifikovat ženskou obřízku jako nežádoucí a začít tuto otázku řešit.
V polovině 90. let se stala důležitým mezníkem Mezinárodní konference o
populaci a rozvoji v Káhiře, která přijala akční program, zaměřující se mimo jiné
na podporu plánovaného rodičovství, prevenci šíření viru HIV a odstranění
diskriminace dívek a žen. Pozornost světové veřejnosti k Egyptu a k problematice
ženské obřízky ovšem v téže době připoutala především reportáž zpravodajské
stanice CNN o ženské obřízce v Egyptě. Načasování reportáže souběžně
s konferencí vzbudilo velký rozruch a lze říci, že rok 1994 odstartoval sérii
kampaní a diskusí o ženské obřízce nejen na egyptské půdě. Od poloviny
devadesátých let vzniklo mnoho vládních i nevládních organizací, zaměřujících se
na tuto problematiku; jejich aktivity dále podpořila Čtvrtá světová konference o
ženách, která se konala roku 1995 v Pekingu. Níže uvádím stručný přehled těchto
organizací.
Nejaktuálnější iniciativou proti ženské obřízce se stala společná kampaň
několika mezinárodních organizací a států Africké unie s názvem Toward a
Worldwide Ban of Female Genital Mutilation by the UN, která si kladla za cíl
přesvědčit Valné shromáždění OSN k vyhlášení celosvětového zákazu ženské
obřízky ve všech jejích formách. Šlo v podstatě o petici41, kterou mohl na
internetu od podzimu 2012 podepsat každý a která nasbírala přes padesát tisíc
signatářů z řad mezinárodních organizací, politiků a jiných veřejných osobností.
V prosinci 2012 pak Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci o celosvětovém
zákazu ženské obřízky, v níž vyzvalo členské státy k přijetí potřebné legislativy42.

39

anglická zkratka CEDAW – United Nations Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women
40
FGC, s. 211
41
http://www.noncepacesenzagiustizia.org/en/mutilazioni-genitali-femminili/ (17.8.2013)
42
k nahlédnutí a stažení na http://www.npwj.org/node/5820 (17.8.2013)
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5.2

Mezinárodní organizace
V následující tabulce uvádím nejdůležitější organizace, zaměřující se na

boj proti ženské obřízce. Existuje mnoho menších regionálních organizací - zde
uvádím ty nejdůležitější, jejichž aktivity mají mezinárodní dopad.

Název

Rok

Zaměření

založení
28 Too Many

2010

African

1996

Women’s
Organization

Amnesty

2009

International

CAMS

Daughters

1982

of

nezjištěno

Eve
Desert Flower

2002

Foundation

Equality Now

1992

FORWARD

1983

Organizace, která se specializuje na boj proti ženské obřízce v 28
afrických zemích. Sídlo: Londýn. Webové stránky:
http://28toomany.org/
Zaměřuje se na boj proti ženské obřízce v diaspoře, zvyšování
povědomí o ženské obřízce v afrických zemích a zlepšování
spolupráce mezi evropskými a africkými organizacemi. Sídlo.
Vídeň. Webové stránky: http://www.africanwomen.org/index.php
Amnesty International zahájila v roce 2009 kampaň s názvem
END FGM – European Campaign, která má za úkol zvýšit
povědomí o ženské obřízce v Evropě a lobbovat u evropských
vlád za přijetí zákonů proti ženské obřízce. Sídlo: Dublin. Webové
stránky: http://www.endfgm.eu/en/
Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles.
Francouzská organizace, kterou založila Awa Thiam, jedna
z předních aktivistek proti ženské obřízce. Od 80. Let se úspěšně
zasazuje za kriminalizaci ženské obřízky ve Francii. Sídlo: Paříž.
Webové stránky: http://www.cams-fgm.net/index.php/
Organizace, která poskytuje podporu obětem ženské obřízky ve
Velké Británii a zaměřuje se na prevenci násilí proti ženám. Sídlo:
Londýn. Webové stránky: http://www.dofeve.org/
Organizace, založená modelkou somálského původu Waris Dirie.
Zaměřuje se na boj proti ženské obřízce v Somálsku a na pomoc
dětem ohroženým ženskou obřízkou. Sídlo: Vídeň. Webové
stránky: http://www.desertflowerfoundation.org/en/
Equality Now se zaměřuje na boj proti všem formám násilí na
ženách prostřednictvím osvětových programů a medializace
jednotlivých případů. Sídlo: New York. Webové stránky:
http://www.equalitynow.org/
The Foundation for Women's Health, Research and Development.
Organizace, založená africkými ženami v diaspoře, zaměřující se
na zlepšení životních podmínek a práv žen v domovských
afrických zemích. Snaží se eliminovat dětské sňatky a ženskou
obřízku. Sídlo: Londýn. Webové stránky:
http://www.forwarduk.org.uk/
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Název

Rok

Zaměření

založení
GAMS

1979

Global Alliance

2010

Against FGM

INTACT

2002

Network

Inter-African

1984

Committee on
Traditional

Francouzská organizace, jedna z nejstarších v Evropě, která
pomáhá obětem ženské obřízky z řad přistěhovalců a bojuje proti
násilí na ženách. Sídlo: Paříž. Webové stránky:
http://www.federationgams.org/index_english.php
Snaží se o urychlení procesu vymýcení ženské obřízky a prosazuje
výraznější zapojení mužů do problematiky a do kampaní.
Zastřešuje menší organizace, které působí přímo v terénu a
zajišťuje pro ně finanční a PR zázemí. Sídlo: Ženeva. Webové
stránky: http://www.global-alliance-fgm.org/
The International Network to Analyze, Communicate and
Transform the Campaign against FGM/C. INTACT je jedním
z projektů organizace Population Council a věnuje se osvětovým
kampaním o ženské obřízce v afrických zemích (Egypt, Súdán aj.).
Sídlo: Káhira, Nairobi, Dakar. Webové stránky: http://intactnetwork.net/intact/index.php
Jedna z nejstarších organizací, zaměřuje se na široké spektrum
aktivit. Roku 2003 iniciovala vyhlášení každoročního Dne nulové
tolerance vůči ženské obřízce (6.únor). Sídlo: Addis Abeba,
Ženeva. Webové stránky: http://www.iac-ciaf.net/

Practices
RAINBO

1994

RISK

nezjištěno

UNFPA

1969

UN Women

1976

Research Action and Information Network for the Bodily Integrity
of Women. Organizace, která byla založena imigrantkami
afrického původu pod vedením súdánské lékařky Nahid Toubia.
Cílem bylo zpočátku především zapojit Afričanky do boje proti
ženské obřízce a přesunout pozornost od lékařských aspektů
obřízky k jejím společenským kořenům. Sídlo: New York. Webové
stránky: http://www.rainbo.org/
Významná švédská organizace, zaměřená na podporu obětí
ženské obřízky z řad přistěhovalců a na prevenci ženské obřízky
v domovských zemích těchto imigrantů. Sídlo: Stockholm.
Webové stránky: http://www.f-risk.org/en/home.php
United Nations Population Fund. Zabývá se širokou škálou
problémů, spojených se zdravím žen, plánovaným rodičovstvím a
odstraňováním škodlivých tradičních praktik, kterými se rozumí
v tomto kontextu především ženská obřízka. Spolupracuje
s mnoha regionálními organizacemi. Sídlo: New York. Webové
stránky: http://www.unfpa.org/public/home
UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
Do této organizace bylo sloučeno několik dřívějších organizací
OSN, její jádro tvoří agentura dříve známá jako UNIFEM. UN
Women pokrývá široké spektrum otázek ženských práv. Sídlo:
New York. Webové stránky: http://www.unwomen.org/
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5.3

Výskyt ženské obřízky
Následující tabulka zobrazuje současný nejaktuálnější dostupný přehled

výskytu ženské obřízky, jak jej uvádí Světová zdravotnická organizace pro rok
200843.

Země

Rok

Procento výskytu ženské
obřízky u žen a dívek ve
věku 15 – 49 let

Benin

2001

16.8

Burkina Faso

2005

72.5

Čad

2004

44.9

Džibutsko

2006

93.1

Egypt

2005

95.8

Eritrea

2002

88.7

Etiopie

2005

74.3

Gambie

2005

78.3

Ghana

2005

3.8

Guinea

2005

95.6

Guinea-Bissau

2005

44.5

Jemen

1997

22.6

Kamerun

2004

1.4

Keňa

2003

32.2

Libérie

2007

45.0

Mali

2001

91.6

Mauritánie

2001

71.3

Niger

2006

2.2

Nigérie

2003

19.0

Pobřeží slonoviny

2005

41.7

43

Eliminating female genital mutilation: an interagency statement UNAIDS, UNDP, UNECA,
UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR,UNICEF, UNIFEM, WHO. Geneva: World Health Organization,
2008. 35.
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Země

Rok

Procento výskytu ženské
obřízky u žen a dívek ve
věku 15 – 49 let

Senegal

2005

28.2

Sierra Leone

2005

94.0

Somálsko

2005

97.9

Středoafrická republika

2005

25.7

Súdán (údaje pro dnešní

2000

90.0

Togo

2005

5.8

Tanzánie

2004

14.6

Uganda

2006

0.6

Jižní Súdán nejsou
dostupné)

Údaje k dalším africkým a arabským zemím jsou buď nedostupné, nebo
byly provedeny jen dílčí studie a nelze na jejich základě získat spolehlivé plošné
údaje. Ženská obřízka se také v zanedbatelném měřítku vyskytuje v zemích, kam
s sebou tento zvyk přivezli afričtí přistěhovalci.
Při pohledu na tyto údaje je třeba si uvědomit, že jsou spíše orientační –
ženská obřízka je zvykem, od nějž některé komunity postupně upouštějí a jiné jej
naopak přijímají. Je také třeba vzít v úvahu bezpečnostní a politickou situaci
v některých z těchto zemí, kde je velmi složité získat spolehlivé údaje jak od
místních úřadů, tak v terénu (Libérie, Nigérie aj.).
V mnoha zemích ženskou obřízku praktikují zdaleka ne všechna etnika
(například v Keni, Nigérii nebo Ugandě) – pokud je však dotyčné etnikum početné
a drtivá většina žen dané skupiny podstupuje obřízku, zvyšuje se tím celkové
procento výskytu ženské obřízky v dané zemi. Světová zdravotnická organizace
také zdůrazňuje, že při zkoumání výskytu ženské obřízky a při čtení statistik je
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třeba vzít v úvahu několik faktorů, ovlivňujících výskyt praktiky: věk, vzdělání,
místo pobytu, náboženství, etnicitu a majetkové poměry44.
5.4

Zákony v afrických zemích
Je třeba již v úvodu zdůraznit, že v naprosté většině afrických zemí byla

legislativa proti ženské obřízce přijata především ve snaze vyhovět západním
zemím a požadavkům mezinárodních humanitárních organizací, nikoliv nezávisle
a zcela na základě požadavků domácího obyvatelstva. V řadě zemí tedy oficiálně
jsou v platnosti zákony zakazující všechny nebo některé formy ženské obřízky,
případně její provádění lékařským personálem, nejsou však zdaleka vždy
dodržovány a důsledně uplatňovány.
Následující přehled shrnuje zákony v dotyčných afrických zemích.
Nejaktuálnější informace o vývoji legislativy poskytují internetové zdroje a
společná výroční zpráva organizací UNICEF a UNFPA z roku 2012 o ženské obřízce
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting:
Accelereating Change. Annual report 201245.
Země

Rok

Typ opatření

přijetí
zákona
Žádný formální zákon. Vláda ovšem spolupracuje s nevládními

Benin

organizacemi a podporuje osvětové kampaně. Zdroj: FGC, s. 85 86
Burkina Faso

1996

Ženská obřízka zakázána pod hrozbou trestu odnětí svobody až na
deset let a pokutou 1500 amerických dolarů. Zdroj:
http://www.irinnews.org/report/82600/burkina-faso-cutters-turnrazors-on-babies-to-evade-fgm-c-law (10.8.2013), FGC tamtéž

Čad

1996,

V roce 1996 byla zahrnuta ženská obřízka do zákonů o fyzickém

2002

napadení, v roce 2002 byla kriminalizována zákonem o podpoře
reprodukčního zdraví; možnost odnětí svobody až na pět let spolu
s finanční pokutou.

44

Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Exploration. 7. Ke stažení na
http://www.unicef.org/publications/files/FGM-C_final_10_October.pdf (17.8.2013)
45
Pdf ke stažení na http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/14643 10.8.2013
(17.8.2013)
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Čad -

Zdroj: http://www.hsph.harvard.edu/population/fgm/fgm.htm

pokračování

(10.8.2013), FGC tamtéž

Země

Rok

Typ opatření

přijetí
zákona
Džibutsko

1995

Ženská obřízka zakázána trestním zákoníkem z roku 1995, posléze
byla v roce 2002 odsouzena dekretem ministerstva zdravotnictví o
lékařské etice. Zdroj:
http://www.hsph.harvard.edu/population/fgm/fgm.htm
(10.8.2013), FGC tamtéž

Egypt

1996,

Dekret ministerstva zdravonictví z roku 1996 zakazuje provádění

2008

ženské obřízky lékařským i nelékařským personálem a povoluje
výjimku pouze v případě léčebných účelů, které musí být řádně
doloženy a odsouhlaseny vedením zdravotnického zařízení, kde má
být obřízka provedena. V roce 2008 vstoupil v platnost zákon
plošně zakazující ženskou obřízku pod trestem odnětí svobody až
na dva roky a pokutou až 5000 egyptských liber.
Zdroj:
http://www.hsph.harvard.edu/population/fgm/Egypt.fgm.htm
(10.8.2013),
http://egypt.unfpa.org/english/fgmStaticpages/3f54a0c6-f0884bec-86715e9421d2adee/National_Legislations_Decrees_and_Statements_b
anning_fgm.aspx (10.8.2013), FGC tamtéž

Eritrea

2007

Zákon z roku 2007 zakazuje nejen ženskou obřízku, ale i
napomáhání k jejímu provedení a zadržování informací před úrady.
Zdroj: UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital
Mutilation/Cutting: Accelereating Change. Annual report 2012.
http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/14643
(10.8.2013), http://www.irinnews.org/report/71199/eritreagovernment-outlaws-female-genital-mutilation (10.8.2013)

Etiopie

1994

Ústava z roku 1994 výslovně zakazuje praktiky, které utiskují ženy
nebo způsobují mentální či fyzickou újmu. Neexistuje však
konkrétní zákon o ženské obřízce.
Zdroj: LaP, s. 147

Gambie

V současnosti je ženská obřízka v Gambii legální, letos se však
chystá přijetí zákona o jejím zákazu.
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Gambie -

Zdroj: http://www.trust.org/item/?map=from-prisoner-to-hero-

pokračování

activist-persuades-gambia-to-ban-fgm/ (10.8.2013)

Země

Rok

Typ opatření

přijetí
zákona
Ghana

1994

Ghana se stala první nezávislou africkou zemí, která přijala
konkrétní zákony o ženské obřízce. Obřízka byla zakázána ústavou
v roce 1994. Zdroj: FGC, s. 85; LaP, s. 165

Guinea

2006

V roce 2006 byla upřesněna terminologie trestního zákoníku, který
výslovně zakazuje ženskou obřízku pod trestem odnětí svobody až
na dva roky a hrozbou finanční pokuty. Maximální výše trestu se
vztahuje na lékařský personál, který obřízku provede. Zdroj:
http://www.npwj.org/FGM/Status-african-legislations-FGM.html
(10.8.2013)

Guniea-Bissau

2011

V červenci 2011 vstoupil v platnost zákon zakazující ženskou
obřízku. Zdroj:
http://www.unicef.org/infobycountry/guineabissau_59787.html
(10.8.2013)
Žádný zákon, speficicky zakazující ženskou obřízku, v platnosti

Kamerun

není. Zdroj: FGC, s. 85; LaP, s. 118
Keňa

2011

Od roku 2011 platí plošný zákaz provádění ženské obřízky a
napomáhání k jejímu provedení; postižitelný je i odvoz osob do
jiné země za účelem provedení obřízky, držení nástrojů k jejímu
provádění a dokonce verbální napadání žen, které nejsou
obřezané. Minimálním trestem jsou tři roky vězení. Zdroj:
http://www.kenyalaw.org/klr/index.php?id=14

Libérie

Neexistují zákony, zakazující ženskou obřízku. Občanská válka
zbrzdila vývoj legislativy a v současné době se nechystá přijetí
žádného relevantního zákona. Zdroj: LaP, s. 179; FGC, s. 86
Ženská obřízka není zakázána konkrétním zákonem, může však být

Mali

zahrnuta pod trestný čin mrzačení nebo mučení. V současné době
vyvíjejí lidskoprávní organizace iniciativu o přijetí konkrétního
zákona proti ženské obřízce. Zdroj:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/af/154357.htm
(10.8.2013); FGC, s. 86
Mauritánie

2005

Ženská obřízka je zakázána pod trestem odnětí svobody do tří let a
finanční pokutou; pokud ji provede zdravotnický personál, trest se
zvyšuje až na čtyři roky.
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Mauritánie -

Zdroj:

pokračování

http://www.hsph.harvard.edu/population/fgm/mauritania.fgm.05
.htm (10.8.2013)

Země

Rok

Typ opatření

přijetí
zákona
Žádný zákon ženskou obřízku výslovně nezakazuje. Vláda však přes

Niger

odpor obyvatelstva směřuje k vytvoření příslušných zákonů. Zdroj:
http://www.unicef.org/wcaro/WCARO_Niger_Factsheet-11.pdf
(10.8.2013)
Nigérie

1999 ve

Neexistuje federální zákon, plošně zakazující ženskou obřízku ve

státě Edo

všech státech, je však v platnosti několik místních zákonů. Ženskou
obřízku lze zahrnout pod trestný čin mrzačení a mučení. Zdroj:
FGC, s. 86; LaP, s. 201

Pobřeží

1998

slonoviny

Ženská obřízka zákonem zakázána. Zdroj:
http://www.unicef.org/wcaro/WCARO_CI_FactSheet_En_FGM.pdf
(10.8.2013); FGC, s. 85

Senegal

1999

Zákaz ženské obřízky pod trestem odnětí svobody až na pět let.
Zdroj: http://2001-2009.state.gov/g/wi/rls/rep/crfgm/10107.htm
(10.8.2013); FGC, s. 86; LaP, s. 207
V roce 2007 byl na poslední chvíli stažen návrh zákona,

Sierra Leone

zakazujícího ženskou obřízku. V současnosti není v platnosti žádný
takový zákon. Zdroj:
http://www.irinnews.org/report/97066/sierra-leone-the-politicalbattle-on-fgm-c (10.8.2013); FGC, s. 86
Somálsko

2012

Ženská obřízka je zakázána novou ústavou z loňského roku. Zdroj:
http://www.theguardian.com/globaldevelopment/2012/aug/17/female-genital-mutilation-bannedsomalia (10.8.2013),
http://www.desertflowerfoundation.org/en/puntland-somaliaenacts-law-against-fgm/ (10.8.2013),
http://www.irinnews.org/report/96092/ (10.8.2013)

Středoafr.

1996

roky. Zdroj: LaP, s. 125

republika
Súdán

Ženská obřízka je zakázána pod trestem odnětí svobody až na dva

1991

Súdán se stal již roku 1946 vůbec první africkou zemí, kde byla
ženská obřízka zakázána. Tehdejší trestní zákoník zakazoval
provádění infibulace, byly však povoleny mírné formy obřízky. Po
zavedení nového trestního zákoníku v roce 1984 byly ovšem
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Súdán -

dřívější zákony anulovány. V součanosti neexistuje zákon, výslovně

pokračování

zakazující ženskou obřízku; je možné ji však postihnout na základě
zákona o způsobení újmy na zdraví a zranění druhé osoby z roku
1991. Zdroj: http://20012009.state.gov/g/wi/rls/rep/crfgm/10110.htm (16.8.2013); LaP, s.
216

Země

Rok

Typ opatření

přijetí
zákona
Tanzánie

1998

V roce 1998 byl do trestního zákoníku zahrnut zákon, výslovně
zakazující ženskou obřízku pod trestem odnětí svobody až na
patnáct let. Zdroj: LaP, s. 223

Togo

1998

V roce 1998 vstoupil v platnost zákon, který jasně zakazuje
ženskou obřízku pod trestem odnětí svobody až na pět let,
v případě úmrtí v důsledku obřízky odnětí svobody až na deset let,
společně s finanční pokutou. Zdroj: http://20012009.state.gov/g/wi/rls/rep/crfgm/10111.htm (16.8.2013); LaP, s.
226

Uganda

2010

Od března 2010 je v platnosti zákon výslovně zakazující ženskou
obřízku pod trestem odnětí svobody až na pět let. Pokud dívka
v důsledku obřízky zemře, pachatel(é) mohou být odsouzeni až na
doživotí. Zdroj:
http://www.unfpa.org/gender/docs/fgmc_kit/UgandaReport.pdf
(16.8.2013)
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5.5

Zákony v západních zemích
Následující údaje o legislativě v zemích Evropské unie jsou převzaty

z publikace Female genital mutilation in the European Union and Croatia, kterou
v roce 2013 zveřejnila organizace EIGE (European Institute for Gender Equality)46.
Jde o nejaktuálnější dostupný souhrn zákonů o ženské obřízce na území Evropské
unie.
Prvním společným stanoviskem evropských zemí k otázce ženské obřízky
byla rezoluce Evropského parlamentu z roku 2001, která rázně odmítla ženskou
obřízku a formulovala požadavek evropských poslanců na přijetí specifické
legislativy o ženské obřízce na unijní úrovni. Některé členské státy od té doby
přijaly určité zákony, nicméně jejich uplatňování a rozsah zatím není dostačující.
Evropský parlament v roce 2012 vydal novou rezoluci, důrazně žádající jednotlivé
státy o vytvoření patřičné legislativy. Vzhledem k tomu, že ženskou obřízku
v drtivé většině praktikují přistěhovalci a nikoli původní obyvatelstvo EU, zabývají
se návrhy legislativy i otázkami udělování azylu na základě ohrožení ženskou
obřízkou v domovské zemi.
Ve všech zemích Evropské unie je možné proti ženské obřízce uplatnit
šířeji formulované zákony o ublížení na zdraví. Některé členské státy však přijaly i
konkrétnější zákony: Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Rakousko,
Španělsko, Švédsko a Velká Británie. První evropskou zemí, která výslovně
zakázala ženskou obřízku, se v roce 1985 stala Velká Británie. Zdaleka nejvíce
případů se k soudu dostalo ve Francii47, v ostatních zemích jde o ojedinělé kauzy.
Ve Spojených státech vstoupil v březnu 1997 v platnost federální zákon,
zakazující ženskou obřízku pod trestem odnětí svobody až na pět let 48. V Austrálii
je ženská obřízka zakázána od roku 1996 pod trestem odnětí svobody až na 7

46

Female genital mutilation in the European Union and Croatia. Brussels: European Union, 2013.
37 – 48. Ke stažení na http://eige.europa.eu/content/document/female-genital-mutilation-inthe-european-union-and-croatia-report (17.8.2013)
47
tamtéž, s. 29
48
k nahlédnutí například na http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/116 (17.8.2013)
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let49. Kanada v roce 1997 zahrnula ženskou obřízku do zákona o těžkém ublížení
na zdraví a maximálním trestem je odnětí svobody až na 14 let50.
Zdá se, že současným trendem je zpřísňování legislativních norem jak
v afrických, tak západních zemích. Pokud bude vývoj zákonodárství postupovat
stejným tempem jako v posledním desetiletí, lze zřejmě v blízké budoucnosti
očekávat množství nových, detailněji propracovaných zákonů.

49

viz například http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/ca190082/s45.html
(17.8.2013)
50
viz například http://www.ohrc.on.ca/en/policy-female-genital-mutilation-fgm/4-fgm-canada
(17.8.2013)

34

6

Vznik a původ ženské obřízky

6.1

Obřízka ve starověkém Egyptě a Izraeli
Není zřejmě možné vystopovat přesný historický a geografický původ

ženské obřízky. Někteří odborníci se domnívají, že se vyvinula u různých etnik
subsaharské Afriky nezávisle na sobě51. K mužské obřízce se jednoznačně
vyjadřuje již Bible, s ženskou obřízkou to tak ovšem není. Abu-Sahlieh ve své
práci Male and Female Circumcision zmapoval, jak se k obřízce vyjdařují knihy
Starého zákona52. Ty hovoří pouze o mužské obřízce, dále jsou pak ve Starém
zákoně uvedena pravidla spojená s touto obřízkou. Abu-Sahlieh ve výše zmíněné
práci cituje starověké historiky Hérodota a Strabóna, kteří se v Egyptě setkali
s mužskou a ženskou obřízkou. Má se za to, že obřízka u žen ve starověkém
Egyptě byla známkou vysokého společenského postavení. Nebyla zřejmě
praktikována kontinuálně ve všech dynastických obdobích, znaly ji však i národy,
které s Egypťany přišly do styku (Chetité, Féničané a Etiopané)53. Otázkou tedy
zůstává, zda v Egyptě tato tradice vznikla nebo byla převzata odjinud. Někteří
badatelé se domnívají, že obřízka mohla mít spojitost se staroegyptskými
představami o oboupohlavnosti bohů, která se odráží v lidské anatomii – ženský
prvek byl u muže situován v předkožce a mužský prvek u ženy v klitorisu. Bylo
tedy třeba tyto prvky odstranit, čímž člověk získal jasnou identitu54.
V judaismu je mužská obřízka jedním z aktů stvrzujícíh úmluvu mezi
Bohem a jeho lidem. Ve starověku byla jedním z odznaků příslušnosti k judaismu
a výraz „neobřezaný“ byl užíván často v opovržlivém významu pro vyznavače
jiných náboženství. Neobřezaní muži jsou v judaismu považováni za nečisté a
existuje celá řada zakázů a pravidel, jež se na ně vztahují. Povinnost obřízky platí i
pro děti, jež se narodily mrtvé – mrtvý chlapec musí být před uložením do hrobu
obřezán. Tato otázka je ovšem dnes jedním z předmětů sporu mezi
konzervativními a liberálními Židy. V dnešní době se někdy mezi Židy žijícími
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FCA, S. 13
MFC, s. 17 - 21
53
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54
tamtéž
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mimo Izrael provádí tzv. nekrvavá obřízka, která je symbolickým aktem a
neobnáší samotnou operaci.
Ženská obřízka je rozšířená mezi etiopskými Židy, ortodoxní Židé ji však
striktně odmítají. Bible ji v každém případě nepřikazuje.
6.2

Obřízka v křesťanství
Křesťanská církev se zabývala problematikou obřízky především

v souvislosti s židovskými konvertity. Mnoho Židů, kteří přijali křesťanství, se ve
středověku drželo svých starých tradic, což v roce 1215 odsoudil lateránský koncil
jako nepřijatelné. Martin Luther ji považoval za irelevantní pro příslušnost
k církvi, nicméně hájil právo jednotlivce na tělesnou integritu a tímpádem i jeho
nárok na přijetí či odmítnutí obřízky55. V současné době praktikují obřízku
křesťanské komunity koptů v Egyptě a protestantů ve Spojených státech. Jde
především o obřízku mužskou, v Egyptě se však setkáme mezi křesťany i
s ženskou obřízkou56.
Mužská obřízka byla v koptském křesťanství formálně nahrazena křtem,
nicméně je často praktikována spíše jako součást místních tradic. Stejně tak bývá
ženská obřízka u koptských křesťanů v Egyptě považována spíše za pokračování
starověkých tradic, nežli za náboženskou povinnost. Jak uvádí Abu-Sahlieh,
egyptští křesťané se touto problematikou zabývali již ve středověku – cituje
egyptského biskupa Athanasia, jež se na konci 13. století vyjádřil jednoznačně
proti ženské obřízce57. Římskokatoličtí misionáři se snažili ženské obřízce zamezit
hrozbou exkomunikace, považovali ji za přežitek židovských tradic. Obřízka mezi
koptskými křesťany však mnohde přetrvala dodnes. Církevní představitelé se
ovšem již od 90. let vyjadřují o těchto praktikách negativně, zejména s důrazem
na to, že křesťanství po věřících ženskou obžízku v žádném případě nevyžaduje.
Jak je uvedeno v kodexu ortodoxní koptské církve z roku 199458 „křesťanské
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MFC, s. 80
MFC, s. 75
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MFC, s. 83
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Barsum, Awni: Al-taqnīn ˈal-kanasī. Taqnīn ˈal-kanīsa ˈal-quṭbīja ˈal-urtuduksīja. ˈal-Qāhira:
c
c
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právo… neuznává žádné porušení a znesvěcení ženského těla… ženská obřízka je
tedy porušením přirozenosti ženského těla a porušením lidských práv“.
Ženská obřízka byla v historii praktikována i na křesťanském Západě. V 19.
století se k ní někdy američtí a angličtí lékaři uchylovali jako k metodě, která měla
vyléčit hysterii, melancholii a jiné mentální poruchy u žen59. Mělo se za to, že
klitoridektomie dokáže odstranit lesbické sklony u žen. Moderní medicína první
poloviny 20. století však tyto představy vyvrátila a ženská obřízka v západních
zemích vymizela.
6.3

Islám a obřízka
Na úrovni zákonodárství a mezinárodních organizací je vztah mezi

islámem a ženskou obřízkou vyjasněný: islám ji nevyžaduje. Toto však není tak
jasně definováno v rámci mnoha komunit, které obřízku praktikují. Je třeba si
uvědomit, že náboženství je v mnoha oblastech natolik provázáno s životním
stylem, že je pro věřící téměř nemožné rozlišit mezi náboženstvím a tradicí.
V Súdánu například počátkem 90. let jedna z předních odbornic na problematiku
ženské obřízky antropoložka Ellen Gruenbaum

zjistila, že příslušnost ke

společenským vrstvám, požívajícím náboženské autority, s sebou nese zvýšenou
pravděpodobnost praktikování obřízky60. Je ovšem třeba zdůraznit, že ve většině
zemí s převážně muslimskou populací je ženská obřízka okrajovým jevem. Její
výskyt zdaleka nezávisí pouze na náboženském vyznání obyvatel v daných
lokalitách, najdeme ji mezi animisty, křesťany či etiopskými Židy61.
Ženská obřízka je předislámským zvykem, jejž nově islamizované
obyvatelstvo na některých územích přejalo z dřívějších dob spolu s dalšími
místními zvyklostmi, v Koránu však nenajdeme o obřízce žen zmínku. Jedna
z teorií, vysvětlujících integraci ženské obřízky do muslimského prostředí,
odkazuje na vývoj obchodu s otrokyněmi. V předislámském Egyptě si vládnoucí
vrstvy pořizovaly konkubíny, jejichž hodnota se zvyšovala, pokud prodělaly
infibulaci, čímž se snížilo riziko, že by se mohly k novému majiteli dostat
59
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těhotné62. Zpočátku byly tyto konkubíny z blízkého okolí, nicméně s islamizací
Severní Afriky bylo třeba najít nové zdroje otrokyň dále na jihu, jelikož nebylo
poloveno kupovat si muslimky jako sexuální otrokyně. Je tedy možné, že se
ženská obřízka rozšířila s muslimskými kupci na nových trzích v Súdánu a Čadu.
Základem mužské obřízky v islámu je židovská tradice proroka Abrahama,
nicméně Korán samotný se výslovně nevyjadřuje ani k obřízce mužské. O ženské
obřízce (v arabštině označované jako ḫitān nebo ṭahāra) ovšem hovoří některé
ḥadíty, v jejichž interpretaci se jednotlivé právní školy různí. Jak popsala ve své
práci o vztahu ženské obřízky a islámu Iveta Kouřilová63, jde především o ḥadít ze
sbírky Musnad Aḥmad sepsaného právníkem Ἰbn Ḥanbalem, který uvadí ve své
sbírce Sunan Ἁbī Dāwūd i právník Ἁbū Dāwūd. Tento ḥadít je zřejmě jediný, který
se k ženské obřízce vyjadřuje přímo. V prostředí islámského práva je však
považován za tzv. „slabý ḥadít“ neboli takový, jehož řetězec tradentů není zcela
spolehlivý. Jádrem tohoto často zmiňovaného ḥadítu je příběh, kdy prorok
Muḥammad hovořil s ženou jménem Umm cAṭīja, jež se živila prováděním obřízky
v Medíně a obřezávala otrokyně. Muḥammad ji údajně instruoval, aby odřízla jen
malý kousek a upustila od celkového zničení ženských genitálií64. Z tohoto ḥadítu
můžeme usuzovat, že v Muḥammadově době byla ženská obřízka prováděna
otrokyním, a zároveň se lze domnívat, že Muḥammad se snažil tuto operaci svým
doporučením alespoň zmírnit. Ḥanífovský a málikovský madhab na základě
tohoto ḥadítu považují ženskou obřízku za přípustnou. Ḥanbalovská právní škola
ji považuje za vhodnou, nikoli však povinnou. Šāficovský právní směr nahlíží na
ženskou obřízku jako na povinnou, jak píše Kouřilová, staví však „argumentaci na
ḥadítech týkajících se mužské obřízky“65. Zastánci ženské obřízky se snaží
prosazovat platnost těchto ḥadítů s tím, že Korán neobsáhl některé detaily
lidského života a v takových případech je třeba se pro odpověď uchylovat
k porocké tradici – sunně.
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Abu-Sahlieh zmiňuje další ḥadít, který se vyjadřuje k ženské obřízce66.
Jeho autorem je ˈal-Ḥağğāğ ˈibn Ἁrḍaca, jehož hadíty však nejsou považovány za
plně důvěryhodné a jeho tvrzení, že prorok Muḥammad měl prohlásit ženskou
obřízku za chvályhodný čin (makrūma), tedy nelze pokládat za spolehlivou
informaci. Většina odborníků se dnes shoduje, že ve zdrojích islámského práva
není ženská obřízka zdaleka jednoznačně doporučena, natož přikázána. Ještě
rozsáhlejší debaty se vedou o tom, do jaké míry je podle islámu povinná obřízka
mužská, která je mezi muslimy daleko rozšířenější.
Někdy se obhájci ženské obřízky uchylují k legendě o ˈIsmácīlově matce
Ḥagar, kterou Sára obřezala ze žárlivosti poté, co Ḥagar otěhotněla
s Abrahámem. Jak uvádí Abu-Sahlieh, tato legenda ovšem není dostatečně
podložena dobovými prameny67.
Ve středověku byla obřízka jedním z předmětů sporu v debatách o
dokonalosti lidského těla tak, jak bylo stvořeno Bohem. Imám Ğacfar ˈaṣ-Ṣādiq
například přirovnával obřízku k jiným hygienickým úkonům, jakými je stříhání
nehtů či vlasů68, což není považováno za mrzačení lidského těla. Představitelé
jednotlivých právních škol se většinou shodovali, že obřízka je povinná pro muže;
pokud jde o ženy, považovali ji za nepovinnou či maximálně za chvályhodnou,
s výjimkou výše zmíněného šāficovského madhabu. V současnosti oponenti
ženské obřízky často používají argument, že islám zakazuje mučení a zdůrazňují,
že lidské tělo jakožto dokonalý Boží výtvor bychom neměli poškozovat.
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7

Situace v současném Egyptě a Súdánu

7.1

Egypt

7.1.1 Veřejná debata, postoj náboženských autorit
Jak uvádí Elizabeth Heger Boyle, v Egyptě provádějí obřízku muslimové i
křesťané1. Ženská obřízka v Egyptě si získala masovou pozornost světové
veřejnosti poprvé v roce 1994, kdy zpravodajská stanice CNN odvysílala reportáž,
dokumentující obřízku desetileté dívky na káhirském předměstí. Reportáž byla
odvysílána v době, kdy v Káhiře probíhala konference OSN o populačním rozvojia
rozpoutala značný mezinárodní rozruch. Egyptská vláda byla nucena zaujmout
k problematice jasné stanovisko. Rekace úřadů však byla poněkud nešťastná –
nejprve byl zatčen producent, který zprostředkoval natáčení, což se setkalo
s mezinárodní kritikou. Místo něj byl tedy zatčen holič, který obřízku provedl.
Vláda se zároveň zavázala ke zpřísnění stávajících zákonných opatření proti
ženské obřízce.
Následně se k problematice začaly vyjadřovat náboženské autority, jejichž
stanoviska se různila. Tehdejší nejvyšší egyptský muftī Muḥammad Sajjid
Ṭanṭáwí2 prohlásil, že ženská obřízka je zvykem zdob starověkého Egypta a nemá
spojitost s islámem – měli by to tudíž být lékaři, kdo rozhodne, zda je škodlivá či
nikoliv3. Nejvyšší šejch al-Azharu Ğād ˈal-Ḥaqq4 mu však oponoval stím, že
mužská i ženská obřízka jsou náboženskou povinností ste
jně jako modlitba, a jak
již dříve uvedl ve své fatwě z roku 1983 „pokud obyvatelé určité oblasti odmítnou
praktikovat mužskou a ženskou obřízku, vůdce státu jimmůže vyhlásit válku“5. Ve
snaze

uspokojit

požadavky

islamistů

následně

egyptské

ministerstvo

zdravotnictví načas povolilo provádět ženskou obřízkuev veřejných nemocnicích
v jeden vyhrazený den v týdnu. Toto opatření však bylo pod tlakem zahraničníchi
domácích lidskoprávních skupin odovláno.

1
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Na konci devadesátých let se začaly postoje muslimských autorit
sjednocovat a naprostá většina zaujala k ženské obřízce odmítavý postoj, stejně
jako bývalý koptský patriarcha Šenuda III. Podpora nábožensky významných
osobností je v Egyptě klíčová pro úspěch kampaní proti ženské obřízce.
Důležitou roli sehrála na tomto poli bývalá egyptská první dáma Suzanne
Mubarak, jejíž nadace vyvíjela četné vzdělávací a osvětové aktivity na egyptských
školách. V současné době se v Egyptě i přes nestabilní situaci chystá společná
osvětová kampaň dvacítky lidskoprávních organizací a občanských sdružení proti
ženské obřízce s názvem Kamla, neboli „Úplná“6. Cílem by mělo být oslovit co
nejširší publikum, a to především samotné rodiče, na jejichž rozhodnutí závisí
budoucnost ženské obřízky v Egyptě.
7.1.2 Zákony
Legislativní stránka problematiky ženské obřízky v Egyptě jasně reflektuje
dlouhodobý rozpor mezi protichůdnými snahami vlády vyhovět jak domácím
tradicionalistům, tak tlakům zahraničních partnerů a investorů.
První zákony proti ženské obřízce byly přijaty již v 50. letech, nezakazovaly
ovšem ženskou obřízku plošně. Infibulace byla zakázána dekretem ministerstva
zdravotnictví, byla však nadále povolena klitoridektomie7. Tento dekret dále
doporučoval, aby částečná klitoridektomie byla nadálě prováděna lékaři místo
tradičních porodních bab. Toto doporučení přešlo v roce 1978 v zákon, který
porodním bábám zcela zakazoval výkon ženské obřízky8.
V prosazování legislativních opatření proti ženské obřízce jistě sehrála
důležitou roli i politika americké vlády, která do jisté míry podmínila finanční
pomoc Egyptu a dalším africkým zemím přijetím zákonů proti ženské obřízce.
V polovině devadesátých let se zejména po odvysílání výše zmíněné reportáže
CNN vystupňoval mezinárodní tlak na egyptskou vládu a roku 1994 tehdejší
ministr zdravotnictví cAlī cAbd ˈal-Fattāḥ vydal dekret, zakazující provádění ženské
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obřízky kýmkoli jiným než lékaři9. Lze polemizovat o tom, zda je metoda
zostouzení ženské obřízky v médiích tou nejvhodnější k její eliminaci, nicméně
skandalizace této praktiky v konečném důsledku přinutila egyptské úřady, aby se
k problematice postavily čelem a začaly ji oficiálně řešit.
O rok později vydal tentýž ministr úpravu zmíněného dekretu. Lékaři měli
dosud oficiálně na jeho základě za úkol rozmluvit rodičům provedení obřízky,
pokud si jej v nemocnici vyžádali; pokud však na operaci trvali, lékaři ji směli
provést. V roce 1995 se toto změnilo a novým dekretem bylo zakázáno provádění
ženské obřízky ve veřejných nemocnicíh – nikoli však na soukromých klinikách10.
V roce 1996 ministerstvo ovšem převzal doktor Ismācīl Sallām, který vydal vlastní
dekret o ženské obřízce. Ta byla tímto plošně zakázána, výjimkou se stalo pouze
provedení ženské obřízky k lékařským účelům, které musí být odsouhlaseny
vedením gynekologického oddělení příslušné nemocnice11.
Proti tomuto novému nařízení se vzedmula vlna kritiky jak ze strany
islamistů, tak ze strany lékařů, kteří se obávali zneužívání výjimky, kterou dekret
povoloval. Roku 1997 Nejvyšší správní soud ovšem potvrdil platnost dekretu
s tím, že provádění ženské obřízky za jiným než lékařským a řádně
zdokumentovaným účelem je považováno za trestný čin12. V roce 2008 vstoupil
v platnost zákon plošně zakazující ženskou obřízku pod trestem odnětí svobody
až na dva roky a pokutou až 5000 egyptských liber. Tento zákon je v planosti
dodnes, ženská obřízka je přesto stále značně rozšířená.
7.1.3 Výskyt, rozšíření
V roce 2000 financovala Americká agentura pro mezinárodní rozvoj
(USAID) průzkum, jenž měl za úkol zmapovat rozšíření ženské obřízky v Egyptě.
Na vzorku 15.648 žen ve věku 15 – 49 let (z nichž všechny byly nebo jsou vdané)
zkoumala výskyt a motivy k provádění ženské obřízky13. Výsledky studie ukázaly,
že 97 procent žen ze zkoumané skupiny bylo podrobeno některému z typů
9
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ženské obřízky. U statistik tohoto typu je však třeba si uvědomit, že těchto téměř
16 tisíc žen představuje méně než jedno procento celkové ženské populace
Egypta. Také je třeba vzít v úvahu geografické rozdíly ve výskytu ženské obřízky
v Egyptě – v Káhiře není obřízka rozšířená zdaleka tolik jako v jižním Egyptě a
v nilské Deltě.
S podobným vzorkem ženské populace pracovala již studie z roku 1996,
kterou provedla Fāṭima ˈal-Zanātī z Fakulty ekonomie a politických studií Káhirské
univerzity pro National Population Council14, která analyzovala výpovědi 14.779
žen z různých částí Egypta. Výsledky studie ukázaly nejen to, že 97% žen bylo
podrobeno obřízce, ale že až 82% z nich hodlá v této tradici pokračovat – a
dokonce 57% z této kategorie byly městské vzdělané ženy.
Otázkou v současné době zůstává, nakolik budou úřady v příštích letech
schopny a ochotny uplatňovat zákony o ženské obřízce, to nyní záleží do velké
míry na vývoji politické situace. Bez efektivní spolupráce úřadů a občanské
společnosti zřejmě nebude možné uvedené údaje o rozšíření obřízky snížit.
7.2

Súdán

7.2.1 Společenský kontext
V súdánské muslimské části společnosti, jejíž příslušníci praktikují ženskou
obřízku, je tato vnímána jako jeden z hlavních předpokladů k uzavření
manželství. Jinými slovy, pokud chce žena zvýšit své šance na sňatkovém trhu, je
třeba, aby byla obřezaná. Infibulace je považována za téměř jistou záruku
panenství u ženy, neboť jen málokterá žena dobrovolně podstoupí velmi
bolestivou proceduru defibulace dříve, než je to nutné, tzn. před uzavřením
manželství. Manželství je pro súdánské ženy často také jedinou cestou, jak získat
autonomii a přístup k majetku15. Vzhledem k tomu, že obřezaná nevěsta je téměř
automaticky považována za pannu, netroufá si většina rodin své dcery neobřezat
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a navodit tak dojem, že „neručí za panenství své dcery“16, což by mohlo nesmírně
poškodit pověst rodiny.
V Súdánu, stejně jako v ostatních zemích Afrického rohu, jsou to
především starší ženy v rodině, které jsou nositelkami tradice a zasazují se o její
pokračování. Většinou je to první manželka nejstarší hlavy rodiny, která
rozhoduje o tom, kdy a kdo bude obřezán17. Je třeba si uvědomit, že vážnost,
jaké požívají starší ženy v rodině, vyplývá nejen z jejich věku a zkušeností, ale
také z jejich fyzického stavu – nejsou již plodné, nepovažují se tedy za atraktivní
pro muže a tímpádem za konkurenci pro ženy, jsou považovány za neutrální
klidnou sílu, a jejich pohyb mimo domov není omezován jako v případě žen
v plodném věku. Jistě stojí za zmínku, že „v žádné společnosti, praktikující
infibulaci, není operace prováděna muži“18. Muži však mohou svým postojem
značně ovlivnit ženskou část komunity – jak uvádí E. Gruenbaum, „reformní muži
mohou sehrát důležitou roli, pokud se zapojí do záležitostí svých sester a dcer a
dají najevo, že by se raději oženili s neobřezanou ženou. Mnoho z nich však
neprojeví takovou iniciativu, neboť na celý problém nahlížejí jako na věc, kterou
mají v rukou ženy“19. Jak uvádí Lightfoot-Klein20, odpor k ženské obřízce často
vyjadřují především muži, což je dáno jednak jejich vzděláním, dále pak jejich
zkušenostmi se západním stylem života (pokud studovali či pracovali v zahraničí)
a se ženami mimo Súdán, které obřízku neprodělaly.
Ženská obřízka je v Súdánu úzce provázána se společenskou strukturou.
V současném Jižním Súdánu, obydleném Dinky a Nuery, je výskyt ženské obřízky
minimální, vzhledem k tomu, že v této oblasti se tento zvyk historicky téměř
nevyskytoval. Jinak je tomu v severním Súdánu, kde byla ženská obřízka dlouho
odznakem příslušnosti k muslimským, arabsky mluvícím vyšším společenským
vrstvám21. Neobřezané ženy bývaly většinou otrokyně, a tímpádem nemít
obřízku se rovnalo nearabskému, nízkému společenskému původu. Infibulace se
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v Súdánu rozšířila mezi lidové vrstvy shora zejména během 19. století, po vzoru
rodin vládních úředníků, kteří byli jmenováni do provincií z Chartúmu. Některé
etnické skupiny ovšem ženskou obřízku buď vůbec nepřijaly, nebo se ujala jen
částečně, jako například v komunitách Furů a Kininů v západním Súdánu22.
Naopak mezi Núbijci, především v městských oblastech, se obřízka nově stala
odznakem prestiže23. Jedním z důvodů, proč se infibulace rozšířila mimo městské
elity, může být i skutečnost, že se tím zvyšuje šance nevěst z chudších rodin
provdat se za bohaté městské obchodníky arabského původu24.
Typy ženské obřízky se liší mezi jednotlivými etniky, většina výzkumů se
však shoduje na tom, že v Súdánu převažuje nejinvazivnější metoda obřízky –
infibulace. Tímto typem obřízky v Súdánu projde drtivá většina žen; neobřezané
ženy jsou spíše výjimečným jevem25. Infibulace s sebou nese i nepřímé
ekonomické následky – jak již bylo zmíněno, infibulace má za následek nesmírně
bolestivou a dlouhou menstruaci, což často znemožňuje ženám vykonávat
každodenní práci mimo domov26. Jak na několika místech poznamenává
Lightfoot-Klein, ženská obřízka se v Súdánu v posledních desetiletích rozšířila
mezi etnika, která ji až donedávna nepraktikovala, jako nový odznak prestiže a
příslušnosti k městským vrstvám – a rozšířila se většinou v nejextrémnější
podobě infibulace27.
7.2.2 Zákony
V roce 1946 britské koloniální úřady v Súdánu plošně zakázaly všechny
formy obřízky. Toto opatření se ukázalo jako vysoce kontraproduktivní, jelikož
mnoho obyvatel si pospíšilo s obřízkou před vstupem zákona v platnost a
nejběžnější místní forma obřízky, infibulace, se pak stala projevem politického
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odporu proti kolonizaci28. V roce 1974 již nezávislé súdánské úřady zakázaly
infibulaci, klitoridektomie však nebyla tímto zákonem výslovně zakázána.
Prezident Nimajrí pak v roce 1984 odvolal všechny předchozí zákony a
zavedl jako legislativní normu šarīcu, čímž anuloval i zákony o zákazu ženské
obřízky29. V současnosti neexistuje zákon, který by ženskou obřízku výslovně
zakazoval.
Má se za to, že plošný zákaz ženské obřízky by v Súdánu byl spíše
kontraproduktivní;

strategie

postupného

omezování

ženské

obřízky

prostřednictvím osvěty a dílčích zákonů je zřejmě schůdnější nežli radikální zákaz.
Zdá se, že účinnou metodou může být i zapojení náboženských autorit do
kampaní proti ženské obřízce – za úspěch lze považovat i to, pokud se na základě
jejich vyjádření společnost alespoň odkloní od infibulace k méně invazivním
typům obřízky.
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8

Literatura a film o ženské obřízce

V této kapitole se pokusím podat průřez filmovými a především literárními díly
k tématu.
8.1

Filmová díla
Film je médiem, které dokáže v Africe oslovit mnohem širší publikum než

literatura. Mnoho afrických umělců se tak uchyluje k filmové tvorbě jako k
prostředku osvěty a v posledních dvou desetiletích vznikly v Africe desítky
dokumentů na téma ženské obřízky. Bylo natočeno i několik hraných filmů,
zabývajícíh se touto problematikou. Do této kapitoly jsem zařadila ty
nejvýraznější tituly z obou žánrů, které se setkaly se značným ohlasem i mimo
africký kontinent. Zde je jejich stručný výčet:
Finzan (Režie Cheick Oumar Sissoko, 1990, Mali)
Finzan lze označit za první ucelené kinematografické zpracování tématu. Film
vypráví dva paralelní příběhy mladých žen z Mali, které vzdorují obřízce a
domluveným sňatkům. Jednou z hrdinek je městská dívka Fili, již otec pošle na
vesnici k příbuzným, aby se tam naučila „slušným mravům“. Fili je na vesnici
násilím obřezána a na konci filmu není ani jasné, zda to vůbec přežila.
Warrior Marks (Režie Pratibha Parmar, 1993, Velká Británie)
Warrior Marks, jež natočila indická režisérka Pratibha Parmar v úzké spolupráci
s autorkou knižní předlohy Alice Walker30, je jedním z nejznámějších filmů o
ženské obřízce. Warrior Marks jsou vedle ženské obřízky především o otázkách
africké identity, diaspory a o návratu do původní vlasti (Senegal), která bývá
často zobecňována jako „Afrika“. To zde můžeme přičíst na vrub skutečnosti, že
Walker neví přesně, odkud pocházeli její afričtí předkové, již byli do Severní
Ameriky dovezeni jako otroci. Alice Walker ve filmu zkoumá ženskou obřízku
v rámci pátrání po svých vlastních afrických kořenech a kulturních hodnotách. Děj
filmu se odehrává v různých částech Afriky a spočívá v rozhovorech s aktivistkami
30
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proti ženské obřízce; je třeba zmínit, že všechny dotyčné ženy jsou původem
Afričanky. Walkerová sama obřízku nepodstoupila, přirovnává k ní však jiné
fyzické zmrzačení, které ji postihlo. Jako dítě přišla o oko poté, co jí ho vystřelil
bratr zbraní, kterou dostal k narozeninám – zbraní, již ona jako dívka nedostala.
Walkerová se snaží vystavět paralelu mezi násilím v rámci obřízky a svým
vlastním zmrzačením, jež pokládá také za důsledek genderových stereotypů 31.
Tato konstrukce se však u většiny kritiků setkala spíše s posměšnou reakcí.
Warrior Marks jsou však jistě přínosným filmem, přinejmenším v otázkách, které
se snaží zodpovědět pro potomky Afričanek, dovezených do dnešních Spojených
států před mnoha desetiletími v rámci obchodu s otroky.
Fire Eyes: Female Cirucmcision (Režie Soraya Miré, 1994, Somálsko)
Soraya Miré v tomto dokumentu prostřednictvím rozhovorů s lékaři a s oběťmi
ženské obřízky reflektuje tradiční operaci, kterou ve třinácti letech sama
podstoupila. Rozhovory jsou ve filmu vizuálně proloženy uměleckými prvky
afrického tance a masek. Miré pochází z bohaté somálské rodiny; její otec byl
osvícený vzdělaný muž a stavěl se výslovně proti tomu, aby jeho dcery byly
obřezány. Jeho manželka však jako tradiční žena nechtěla dopustit, aby byly její
dcery vystaveny riziku, že se možná jednoho dne nebudou moci dobře provdat,
protože nejsou obřezané - nechala je tedy jednu po druhé obřezat vždy, když byl
jejich otec mimo domov. Rodina se Sorayi Miré zřekla poté, co natočila tento
film.
The Day I Will Never Forget (Režie Kim Longinotto, 2002, Velká Británie)
Tento britský dokument byl jedním z prvních filmů na téma, promítaných v České
republice (v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v roce 2003).
Režisérka zde zpracovala problematiku ženské obřízky v Keni prostřednictvím
rozhovorů s obyvateli vesnice, kde se obřízka běžně provozuje. Hlavními
protagonistkami filmu jsou však mladé dívky, často v dětském věku, které se buď
chystají obřízku podstoupit, nebo ji už mají za sebou a popisují své pocity a
názory před a po operaci. Jedním z nejkontroverznějších prvků filmu je scéna,
31
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zachycující nehraný průběh obřízky – v kritikách a diskuzích k tomuto dokumentu
se pak často objevuje otázka, zda se filmový štáb měl či neměl pokusit provedení
operace zamezit. Závěr dokumentu však vyznívá optimisticky, s poukazem na
změny, které se již díky osvětě a vzdělání začaly v keňské společnosti odehrávat,
a vyjadřuje naděje na postupné vymýcení obřízky v průběhu dalších generací.
Moolaadé (Režie Ousmane Sembène, 2004, koprodukce Senegal – Francie –
Burkina Faso – Kamerun – Maroko – Tunisko)
Moolaadé je prvním celovečerním hraným filmem o ženské obřízce. Byl natočen
v Burkina Faso, jeho děj by se však mohl odehrávat téměř v kterékoli africké
zemi. Titul filmu znamená v překladu „útočiště“ nebo „magická ochrana“ a
odkazuje na útočiště, jež poskytla hlavní hrdinka filmu Collé Ardo čtyřem dívkám,
které se snaží uniknout hrozící obřízce. Collé je nejprve osamělou bojovnicí proti
tradici, na konci filmu však celá komunita uzná její argumenty a postaví se
otevřeně proti obřízce.
V posledním desetiletí bylo natočeno mnoho dokumentů o ženské obřízce
v nejrůznějších regionech, značná část z nich je ke shlédnutí na internetu na
webových stránkách televizních stanic nebo na serveru youtube.com (například
Norró, a story of female genital mutilation z roku 200532, Silent Scream z roku
201133, keňský dokument I will never be cut z roku 201134, koprodukční
dokument několika evropských a afrických zemí z roku 2010 s názvem FGM – A
ritual of agony35 aj.). Dnes již existuje nespočet televizních reportáží o ženské
obřízce a výše uvedené filmy tedy představují pouze výběr z prvních zásadních
filmových zpracování tématu.
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8.2

Literární díla
Literární kritika se o pojetí ženské obřízky v literatuře začala zajímat v 90.

letech; bylo to vždy však pouze doplňkové téma, nikoli hlavní předmět zkoumání.
Teprve od počátku 21. století jsou publikovány práce, zaměřující se výhradně na
pojetí ženské obřízky ve světových literaturách, zejména v literatuře subsaharské
Afriky.
Literatura o ženské obřízce vykazuje celou škálu postojů k dané
problematice. První spisovatelé zmiňující obřízku z ní nedělali ústřední téma
svých prací, objevovala se v literatuře spíše v kontextu politických a ideologických
otázek. V průběhu druhé poloviny 20. století začali autoři přikládat tématu větší
důležitost. Zhruba v 80. letech ji řada autorů předkládala jako lidskoprávní
problém a v poslední dekádě 20. století už jako jeden z projevů celosvětového
útlaku žen36. Ke konci 20. století se již v literatuře nesetkáme ani tak s apologiemi
této tradice, jako spíše s popisem praktických dopadů obřízky a s výzvami
k jejímu vymýcení. Literární díla bychom mohli rámcově rozdělit do několika
kategorií, které však mnohdy nemají jasné hranice.
8.2.1 Lékařské / vědecké práce
Jednak lze hovořit o literární produkci vědeckého lékařského typu,
zaměřenou na zdravotní a psychologickou stránku věci. Jde o výzkumy, články a
eseje publikované v lékařských37 a feministických časopisech a dále jde o
publikace, založené na terénních výzkumech, zpracovávající statistické údaje a
mapující metody, typy a prevalenci ženské obřízky.
Asma El Dareer napsala první epidemiologickou studii o ženské obřízce
v Súdánu – Woman, Why Do You Weep?38. V 80. letech pak výskyt a rozsah
ženské obřízky mapovaly další africké autorky - súdánská lékařka Nahid Toubia či
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nigerijská lékařka Olayinka Koso-Thomas. O obou se podrobněji zmiňuji níže
v oddíle o feministických a osvětových pracích.
Někdy nelze přesně oddělit práce lékařského typu od následující kategorie
antropologických a etnografických studií, autoři se totiž často v jedné studii snaží
obsáhnout otázku ženské obřízky z více hledisek.
8.2.2 Etnografické a antropologické práce
Za další kategorii bychom mohli označit etnografické a antropologické
práce, které se však většinou primárně nezaměřují na ženskou obřízku jakožto
hlavní téma.
Sem můžeme jistě zařadit dílo Joma Kenyatty Facing Mount Kenya39. Jde
v zásadě o etnografickou studii Kikujů v Keni, jejíž význam pro nás spočívá
především v tom, že jde o historicky první popis ženské obřízky od příslušníka
etnické skupiny, která ji praktikuje40. Kenyatta, první prezident nezávislé Keni a
vzděláním antropolog, v ní jednoznačně zastává stanovisko, že obřízku je třeba
udržet jako součást kulturní identity Kikujů. Kenyatta se nesoustřeďuje na
detailní či naturalistické popisy obřízky, naopak volí umírněné výrazy a obřízka
není stěžejním tématem tohoto díla. Odklon od praktiky je v Kenyattově díle
vnímán jako jedna z příčin oslabení Kikujů po politické stránce. Diskuze o ženské
obřízce byla v Keni rozvířena zejména na konci 60. let v době, kdy byla u moci
vládnoucí strana KANU (Kenya African National Union) Jomo Kenyatty. V rámci
snahy posílit loajalitu občanů k režimu organizovala strana akce známé pod
názvem „Pití Kenyattova čaje“ – šlo o čajový ceremoniál, který obnášel
především složení přísahy věrnosti režimu. Tento ceremoniál z vlastní zkušenosti
popisuje například Muthoni Mathai ve své eseji Who’s Afraid of Female
Sexuality41. Na „čaje“ byly sváženy děti ze škol a kolovaly fámy, že na těchto
akcích jsou dívky nuceny k obřízce. To se nicméně neprokázalo a po několika
měsících „čaje“ ustaly. Obřízka však byla díky tomu diskutována jako vlastenecký
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čin a na delší dobu dostala politický rozměr. V reakci na zákaz obřízky v Meru
v Keni v roce 1956 vzniklo hnutí Ngaitana („Obřežu se“), podporující zachování
praktiky42. V 70. letech dále například politicko-náboženské uskupení Mungiki
v rámci vlastenecké kampaně nabádalo ženy k obřízce a hrozilo, že ji bude
provádět násilím.
Lze říci, že mnoho současných odbornic na problematiku ženské obřízky
se vyprofilovalo nejen z lékařské profese, ale především z oblasti antropologie.
Mnoho terénních výzkumů a studií máme k dispozici právě díky autorkámantropoložkám: z nejvýznamnějších uveďme alespoň Ellen Gruenbaum (přední
americká odbornice, která pracovala jako konzultantka organizace UNICEF k této
otázce, vystudovala antropologii na Stanfordské univerzitě) či Bettinu ShellDuncan (americká autorka, která přednáší antropologii na Washingtonské
univerzitě), jejichž studie jsem použila v této práci.
8.2.3 Feministické / osvětové práce
Chronologicky bývá jako první literární text, zabývající se ženskou
obřízkou, uváděna divadelní hra Rebeccy Njau The Scar z roku 196343. První
autorkou, která šířeji zpracovala téma ženské obřízky jak z lékařského, tak
z feministického hlediska, byla Nawal el Saadawi ve svých dílech ze 70. Let
(Women and Sex, The Hidden Face of Eve). Téměř souběžně s ní publikovala své
přelomové dílo La parole aux négresses senegalská autorka a bojovnice za ženská
práva Awa Thiam44. Obě tato díla dávají útlak žen do souvislosti s útiskem
politickým a ekonomickým. Mohly bychom je tak jistě zařadit i do níže popsané
kategorie antikoloniální literatury. Hrdinky v dílech Awy Thiam, stejně jako
skutečné ženy, s nimiž dělala rozhovory45, odhalují neudržitelnost ženské obřízky
jako pozitivního zvyku, a to i přesto, že mnohé z těchto žen jsou pro její
zachování nebo mají ambivalentní postoj. Thiam však zároveň vyjadřuje silné
42
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pochybnosti o tom, jestli mohou západní ideje míněné na pomoc africkým ženám
být skutečně prospěšné.
Pro západní feministickou literaturu je dnes již klasickým dílem The
Hosken Report46 z roku 1979 od Rakušanky Fran Hosken (1920-2006). Hoskenová
je však dnes považována spíše za americkou autorku, jelikož s rodinou
emigrovala do Spojených států ve svých osmnácti letech. Této průkopnici boje
proti ženské obřízce je připisováno prosazení anglického všeobecně uznávaného
termínu pro ženskou obřízku „Female Genital Mutilation“ (zkráceně FGM).
Hoskenová bývá často odmítána africkými aktivisty jako příliš radikální. Je třeba
zmínit, že Hoskenová nedává ve své práci prostor k vyjádření ženám, které
obřízkou prošly; staví na nasbíraných lékařských a etnografických materiálech a
výsledcích výzkumu a pozorování. Na obřízku stejně jako Saadawi a Thiam nahlíží
v kontextu světového patriarchálního útlaku žen.
Dalším literárně-intelektuálním mezníkem 70. let na téma ženské obřízky
se stala publikace americké autorky Mary Daly s názvem Gyn/ecology: The
Metaethics of Radical Feminism47. Daly zde tvrdě kritizuje projevy patriarchálního
útisku v praktickém životě a ženskou obřízku zmiňuje v souvislosti s dalšími
zvyklostmi, zavedenými v různých částech světa (svazování chodidel, upalování
vdov se zesnulými manželi apod.). Je třeba zdůraznit, že stejně jako níže uvedená
autorka Alice Walker v knize Warrior Marks nedává Daly ve svém zmíněném
titulu prostor k vyjádření samotným ženám, jež obřízku podstoupily. Pro Daly
nebyla obřízka klíčovým tématem, zabývala se jí spíše v kontextu teorie původu
proti-žensky zaměřených tradic, jejichž kořeny vidí v náboženství.
Jednou z nejpopulárnějších prací o ženské obřízce se stala již zmíněná
kniha

Warrior

Marks

autorky

Alice

Walker.

Alice

Walker

přispěla

k celosvětovému boji proti ženské obřízce jednak svou první publikací Possessing
the Secret of Joy z roku 199248, pozornost však vzbudil především její film Warrior
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Marks, natočený podle stejnojmenné knihy ve spolupráci s režisérkou Pratibhou
Parmar, který měl premiéru v roce 1993.
V Súdánu se od 80. let v boji proti ženské obřízce významně angažovala
Asma El Dareer, jež o tématu vydala výše zmíněnou studii Woman, Why Do You
Weep? Circumcision and Its Consequences. Shromáždila zde výsledky svého
průzkumu výskytu a různých aspektů ženské obřízky v Súdánu z let 1977 – 1981.
Dareer zkoumá různé přístupy k ženské obřízce, názory příslušníků různých
společenských vrstev a rozdíly v pohledu žen a mužů.
V subsaharské Africe se ve stejné době začala osvětovou činností zabývat
nigerijská lékařka Olayinka Koso-Thomas, jedna z prvních příslušníků lékařské
profese, kteří soustavně publikovali na téma a aktivně se zapojili do boje proti
obřízce. Koso-Thomas zkoumala ženskou obřízku v Sierra Leone a koncem 80. let
vydala přelomovou práci The Circumcision of Women: A Strategy for
Eradication49. Jako vůbec první se odklonila od prací teoretické a popisné povahy
a přišla s konstruktivními a faktickými návrhy řešení ženské obřízky, a to
v podobě dvacetiletého preventivního a osvětového programu, jež by byl
doprovázen lékařskou podporou pro oběti obřízky.
Na práci Asmy El Dareer a Olayinky Koso-Thomas přímo navázala další
súdánská autorka, Nahid Toubia - lékařka, která se stala vůbec prvním
súdánským chirurgem ženského pohlaví. Toubia hojně publikovala k tématu a
založila organizaci RAINBO (Research, Action and Information Network for the
Bodily Integrity of Women), která se velkou měrou zasloužila o změnu vnímání
ženské obřízky – ta přestala být lékařským a lokálním problémem, s nímž by se
měly vypořádat místní vlády, a posunula se na úroveň lidskoprávních otázek.
Situaci v Súdánu 80. let brilantně popsala aktivistka za ženská práva
Hanny Lightfoot-Klein ve svém takřka cestopisném díle Prisoners of Ritual50.
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Kniha shrnuje výsledky osobních rozhovorů a pozorování, jež autorka
shromáždila během svého několikaletého cestování po Súdánu.
Do kategorie feministických děl je jistě možno zařadit i dílo somálského
spisovatele Nuruddina Faraha From a Crooked Rib51, kterému věnuji
samostatnou kapitolu. Jako jeden z mála mužských autorů propůjčil Farah svůj
hlas této naléhavé ženské problematice a zcela rázně se postavil na stranu
odpůrců ženské obřízky, a to především její nejkrutější formy, jaká je
praktikována v Somálsku. Farah popisuje životní úděl somálských žen jako
nekončící kruh bolestí, které ženu provázejí od obřízky u všech významných
událostí osobního života (svatební noc, menstruace, porod, opětovné „sešití“ po
porodu dítěte, zdravotní komplikace v důsledku obřízky). V jeho díle se často
objevuje motiv otevřené rány jako symbolu této neutichající fyzické i psychické
bolesti. O Farahovi a jeho díle bude pojednáno v kapitole 10.
Vlastní kategorii by si zasloužila egyptská spisovatelka Alifa Rifaat (Ἁlīfa
Rifcat), jejíž dílo nelze označit za skutečně aktivistickou feministickou literaturu,
jelikož se programově nestavěla proti patriarchálnímu uspořádání egyptské
společnosti. Lze říci, že její literární výraz je spíše postojem pozorovatele, který
rezignovaně a ve vleku společenských pravidel komentuje dění. Rifaat byla
vychována ve striktně muslimském prostředí a její silné náboženské založení se
promítlo do její literární tvorby. Pokřivené společenské hodnoty přičítá na vrub
spíše odklonu od náboženských pravidel a jejich dezinterpretaci, nežli útlaku ze
strany mužů. Stejně jako její vrstevnice Nawal el Saadawi se však zabývala
otázkami, jež byly ve své době v egyptské společnosti do velké míry tabuizovány
– ženskou sexualitou, předčasným těhotenstvím, nevěrou, manželskými i
nemanželskými vztahy. Rifaat pocházela z venkovského prostředí, kde se také
odehrává děj většiny jejích děl. Věnovala se především žánru povídek, téma
ženské obřízky otevřela v povídkové sbírce Who Will Be The Man52. Hlavní
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hrdinka Bahiya zde v dětství protestuje proti obřízce, v celkovém kontextu
románu ovšem nevyznívá její postoj jako jednoznačně negativní vůči této tradici.
Mezi další romány, v nichž se hlavní hrdinky staví otevřeně proti
praktikování ženské obřízky, lze zařadit román kamerunské autorky Calixthe
Beyala Tu t’appelleras Tanga53, dále pozdější Farahův román Sardines54 a další
romány Nawal el Saadawi Two women in one55 a Woman at Point Zero56.
8.2.4 Politické / antikoloniální práce
Jak již bylo zmíněno, v koloniální době bylo téma ženské obřízky často
politizováno a sloužilo jako jeden ze způsobů odporu proti cizí nadvládě. Autoři
nevěnovali příliš pozornosti průběhu a popisu operace samotné, soustředili se
spíše na její symbolický význam. Teprve v 70. a 80. letech se pozornost přesunula
na samotný výkon obřízky, utrpení obětí a hlubší zkoumání generových rolí
s obřízkou spojených57. Debatu o ženské obřízce rozvířilo také Mezinárodní
desetiletí žen, které OSN vyhlásilo v letech 1975 – 1985; během této doby se
začalo o problematice více publikovat na odborné úrovni.
Do této kategorie spadají tři romány z postkoloniální Keni: Ngugi wa Thiong’o The River Between58, Charity Waciuma – Daughter of Mumbi59 a román Muthoni
Likimani – They Shall Be Chastised60. Tato díla popisují destruktivní dopad
kolonizace a evangelizace, v jejichž důsledku dochází k názorovému rozdělení
komunit, tradičně praktikujících obřízku. Společným rysem těchto románů je
jednak jejich opatrný přístup k problematice – autoři nezaujímají jasně kladné či
záporné stanovisko, spíše nabízejí dva protichůdné pohledy na věc a pokládají
nepřímo otázku, na kterou stranu se tedy přiklonit. Dalším důležitým prvkem
těchto děl je dobrovolnost, s níž hlavní hrdinky obřízku podstupují61. Z těchto
románů můžeme za nejvíce didaktický označit dílo The River Between, jež
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popisuje rozepři dvou vesnic ohledně ženské obřízky. Vesnice leží na dvou
březích téže řeky, jedna z nich je tradiční, vesnice na druhém břehu se naopak
považuje po pokrokovou a moderní, jelikož její obyvatelé přijali křesťanství.
Ngugi wa Thiong’o zde čtenáři předkládá sérii argumentů pro zachování i
vymýcení této tradice, zdůrazňuje však jeden z nejdůležitějších aspektů celé
problematiky: „Pokud vás náboženství bělochů přiměje opustit nějakou zvyklost
a nedá vám místo toho něco obdobné hodnoty, budete si připadat ztraceni“62.
Mnoho autorů vyjadřuje deziluzi z vývoje svých zemí po nově nabyté
nezávislosti a přetrvávající praktikování ženské obřízky tak bývá často metaforou
ke lpění na tradicích a původních místních hodnotách v době náhlé politické a
společenské transformace. Úměrně s časovým odstupem od dekolonizace se
zájem autorů přesouvá od společenského významu obřízky k jejímu významu pro
jedince a jeho integritu, a lze vysledovat zvýšený důraz na dlouhodobý psychický
dopad operace.
V neposlední řadě je zde třeba zmínit dílo spisovatele Ahmadou
Kouroumy Les soleils des indépendances63, odehrávající se na Pobřeží slonoviny.
O tomto románu bude pojednáno v kapitole 11, na tomto místě je však třeba jej
uvést jako jedno z děl, která se jednoznačně staví proti ženské obřízce.
V egyptské literatuře se tématu dotkl i spisovatel Sulayman Fayyad
(Sulajmān Fajjād) ve svém románu Ἁṣwāt64, který vypráví příběh Francouzky
Simone, jež se svým egyptským manželem přijela do Egypta a snaží se pochopit
místní zvyklosti a kulturu. Její cesta však končí tragicky, když ji při pobytu v jedné
vesnici místní obyvatelé z nepochopení a zloby násilím obřežou, následkem
čehož Simone vykrvácí.
8.2.5 Autobiografická díla
V současné době existuje již velký počet autobiografií, ve kterých autorky
líčí svou obřízku; mnoho z nich lze zařadit spíše do brakové literatury.
V devadesátých letech však vyšlo několik děl, která si zde zaslouží zmínku.
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Román Do They Hear You When You Cry?65 africké autorky Fauziye
Kassindja z Toga vypráví příběh jejího útěku z rodné vesnice přes Německo do
Spojených států. Fauziya byla dcerou progresivního otce, po jehož smrti ji však
rodina donutila provdat se za staršího muže a jakožto neobřezanou nevěstu ji
tlačili k podstoupení obřízky. V předvečer rituálu se jí s pomocí sestry podařilo
uprchnout a strávila posléze dlouhé měsíce v amerických detenčních centrech,
kde se jejího případu ujala studentka práv Layla Miller Bashir a Fauziya nakonec
získala politický azyl. Do They Hear You When You Cry? lze označit za průlomovou
autobiografickou knihu, která přinesla americké čtenářské veřejnosti velmi
konkrétní obraz o ženské obřízce z první ruky.
Problematice imigrantů a „dovozu“ ženské obřízky do západních zemí se
věnuje historik Charles G. Steffen ve své knize Mutilating Khalid66, kde detailně
zkoumá průběh případu etiopského přistěhovalce Khalida Adema. Adem nechal
proti vůli své manželky obřezat jejich dvouletou dceru a v roce 2006 za to byl
v Atlantě odsouzen k deseti letům vězení. Tento bezprecedentní případ
zacloumal americkou justicí, která byla nucena přijmout konkrétní zákony o
ženské obřízce. Steffen na Ademově příběhu skvěle dokumentuje široké
spektrum rozporuplných postojů a reakcí americké veřejnosti na ženskou
obřízku.
Za další důležité autobiografie lze považovat díla somálských autorek
Fadumo Korn a Waris Dirie. Obě se v dospělosti po emigraci do Evropy zapojily
do osvětových a humanitárních organizací, které se zabývají eliminací ženské
obřízky. Fadumo Korn pochází z vlivné somálské rodiny a své zkušenosti
s obřízkou popsala v knize Born in the Big Rains67. Jde o rozjímavou autobiografii
plnou vzpomínek na Somálsko autorčina dětství. Fadumo Korn se kvůli
komplikacím po obřízce dostala z venkova do Mogadiša, do domu vlivného
strýce, který jí zabezpečil lékařskou péči, a nakonec byla poslána na léčení do
Německa, kde se posléze usadila. V součanosti působí v ogranizaci FORWARD
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(The Foundation for Women’s Health, Research and Development), která byla
vytvořena v roce 1983 a sdružuje africké ženy v diaspoře, jež se snaží zlepšit
životní podmínky žen ve své původní domovině a eliminovat výskyt ženské
obřízky.
Somálka Waris Dirie na rozdíl od Fadumo Korn pocházela z chudé
vesnické rodiny a díky tvrdé práci a svým schopnostem se dostala ze Somálska
přes Evropu do Spojených států, kde se věnovala kariéře modelky. Stala se první
veřejně známou africkou osobností, která prostřednictvím vlastních zkušeností
otevřeně přiblížila západní veřejnosti ženskou obřízku v té nejradikálnější podobě
– infibulaci. V roce 1998 vydala své paměti s názvem Květ pouště68, jíž se
podrobněji věnuji v kapitole 11. Dirie posléze vydala ještě několik knih
s podobnou tématikou a od publikace své prvotiny se soustavně věnuje boji proti
ženské obřízce. V letech 1997 – 2003 působila jako zvláštní vyslanec OSN pro
vymýcení ženské obřízky. Založila také vlastní nadaci s názvem Desert Flower,
zaměřenou na vzdělávací aktivity a podporu dětí ohrožených či postižených
ženskou obřízkou.
Na závěr je třeba zmínit autobiografii další Somálky Nury Abdi. Abdi žije
v současné době v Německu, kde vydala své paměti s názvem Tränen im Sand69.
V příloze č. 2 k této práci uvádím překlad úryvku z této knihy, kde Abdi
naturalisticky a detailně popisuje celý průběh operace.
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Ženská obřízka v díle Nawal el Saadawi

9

Nawal el Saadawi se problematikou ženské obřízky zabývá několik
desetiletí, a to jak z hlediska lékařského, tak z pozice aktivistky za ženská práva.
Stala se první egyptskou autorkou, která otevřeně promluvila o této tabuizované
otázce, týkající se miliónů egyptských žen. Její práce o ženské psychice a sexualitě
se staly průlomovými feministickými díly 70. a 80. let nejen v arabském světě.
Vědecké práce: Žena a sex, Ženy a neuróza

9.1

První prací, v níž se Saadawi systematicky věnovala problematice ženské
obřízky, byla její publikace Žena a sex70. Tato kniha byla první šířeji dostupnou
prací na egyptském knižním trhu, zabývající se otevřeně různými formami
fyzického a psychického násilí na ženách a represivním přístupem společnosti
k ženám. Saadawi zde pojmenovala problémy, se kterými se ženy denně potýkají
v manželských a rodinných vztazích; jedním z motivů, které ji k napsání díla vedly,
byla dosavadní absence takové publikace. Jak autorka zmiňuje v úvodu knihy,
považuje za zcela klíčové, aby se k palčivým ženským otázkám vyjádřily jejím
jménem ženy samy a přešly z role objektu, o němž „toho bylo mnoho napsáno
převážně perem mužů“71, do role subjektu, hovořícího ze své vlastní pozice.
Poznatky, jež o ženách sepsali mužští autoři, totiž nejsou „výrazem skutečnosti
ženy, ale pouze názorem muže na ženu, a není většího rozdílu nežli mezi
názorem a skutečností“72.
Toto dílo je dnes již pokládáno za jednu z průkopnických prací
postkoloniálního feminismu. Titul byl krátce po vydání v roce 1972 v Egyptě
zakázán a autorka se stala předmětem ostré veřejné kritiky především ze strany
politických a teologických kruhů. Zveřejnění díla ji stálo post v egyptské Lékařské
asociaci, stejně jako úřad na egyptském ministerstvu zdravotnictví, kde sloužila
od roku 1963. Její časopis Zdraví, který založila a vedla přes tři roky, byl rovněž
zakázán.
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Další zásadní publikací, týkající se mimo jiné ženské obřízky, byla studie
Ženy a neuróza z roku 1976, zveřejňující výsledky jejího tříletého výzkumu na
univerzitě cAjn Šams. Studie shrnovala výsledky rozhovorů a pozorování dvaceti
žen, s nimiž se Saadawi setkala při své lékařské praxi v nemocnicích a ženských
vězeních. Lze najít podobnost mezi touto studií a pozdějším románem Woman at
Point Zero, inspirovaným autorčiným pobytem v ženském vězení. V tomto
románě Saadawi vykresluje životní osudy a motivy ženy, odsouzené k smrti za
vraždu svého manžela.
Za povšimnutí jistě stojí okolnosti, za jakých došlo k vydání zmíněné
studie. Saadawi popisuje překážky, kterým čelila při schvalování studie na
univerzitě cAjn Šams, poté co byla odmítnuta na Lékařské fakultě Qaṣr ˈal-cAjnī,
náležící ke Káhirské univerzitě. Původně měl v názvu studie figurovat termín
„sex“, což se však na akademické půdě ukázalo neprůchodným: „Největší
překážkou ze všech bylo překonat tradicionalistickou mentalitu, typickou pro
profesory dohlížející na můj výzkum, pro něž se slovo sex rovnalo slovu hanba.
Předmětem „řádného výzkumu“ přeci nemohl být sex… Jeden z mých kolegůlékařů ve Výzkumné komisi mi poradil, abych v titulu své práce vůbec
nezmiňovala otázku sexu, když jsem se přesouvala na univerzitu cAjn Šams.
Varoval mě, že takové odkazy zřejmě vyvolají zásadní námitky, které by ohrozily
mou šanci výzkum provést. Původně jsem jako název předmětu výzkumu vybrala
„Problémy týkající se sexuálního života moderních Egypťanek“, ale po
zdlouhavých diskuzích jsem byla udolána k vyřazení slova „sexuálního“ a jeho
nahrazení výrazem „psychologického“. Jedině tak bylo možno obejít nedůtklivost
profesorů na lékařské fakultě univerzity cAjn Šams a získat jejich souhlas
k provedení výzkumu“73.
Před uveřejněním její studie na dané téma nebyly v Egyptě dostupné
téměř žádné podobné materiály. Jediná práce od egyptských autorů, kteří se
před Saadawi zabývali ženskou obřízkou, byla společná dvoudílná studie dvou
lékařů, působících na univerzitě cAjn Šams, Mahmouda Karima a Rushdiho
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Ammara. Tituly vyšly v roce 1965 pod názvem Female Circumcision and Sexual
Desire74 a Complications of Female Circumcision75 . V této studii autoři
z lékařského hlediska vyvrátili některé pověry, spojené s ženskou obřízkou a
upozornili na negativní dopady této operace na ženské reprodukční orgány.
Na následujících stranách se pokusíme zmapovat tématiku ženské obřízky,
jak ji Saadawi zpracovala ve svých beletristických dílech.
9.2

Literární díla

9.2.1 The Hidden Face of Eve
Za pozornost stojí již samotný název knihy, jelikož zde můžeme nalézt
diametrální rozdíl mezi názvem originálu v arabštině a titulem překladu do
anglického jazyka. V arabštině zní název díla ˈal-Wağh ˈal-cĀrī li ˈl-Marˈa ˈlc

Arabīja76, neboli Odhalená tvář arabské ženy. Zde Saadawi již v titulu provokuje

přímou narážkou na problematiku soukromého života žen v arabské společnosti,
jejichž tvář je zde často do jisté míry zakázaným územím, vyhrazeným pouze pro
ženiny příbuzné. Zdá se, že volbou názvu knihy autorka apeluje na tu část
kulturního vnímání arabské společnosti, která při spojení slov „nahota“ a „žena“
zpozorní a očekává cosi šokujícího. Stejně tak lze o anglické verzi titulu říci, že
míří neomylně na zažité stereotypy západního čtenáře, kterému se při spojení
„arabská žena“ vybaví zahalená tvář, skrývající mnoho tajemství života za zdmi
domovů, kam nemá cizinec přístup. Zajímavá je také volba ženského jména „Eva“
namísto obecnějšího termínu „arabská žena“, jenž autorka použila v originální
arabské verzi. Tímto biblickým jménem naráží Saadawi zřejmě na obsahovou část
knihy, která se zabývá porovnáním role žen v blízkovýchodních monoteistických
náboženstvích. Jméno „Eva“ odkazuje na prapůvodní základ ženství, na společný
kořen všech žen Blízkého východu, ať jsou jakéhokoli náboženského vyznání. Obě
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jazykové verze názvu knihy však směřují ke stejnému cíli: nabízejí odhalit
tabuizovaná témata pro čtenářské publikum jak arabské, tak nearabské.
Mezi obsahem arabského originálu a anglickým překladem taktéž panuje
jistý nesoulad. V anglické verzi chybí kapitoly „Práce ženy doma“ a „Žena a
socialismus“ – jejich místo zaujala kapitola o ženské obřízce, jenž je v arabské
verzi výrazně chudší. Saadawi tuto úpravu provedla záměrně a dílo do angličtiny
přeložil v úzké spolupráci s autorkou její manžel Sherif Hetata.
Saadawi vztahuje obřízku k celkové problematice sociálního postavení žen
v egyptské a širší arabské společnosti a staví ji do kontextu sociálních rolí ženy
v regionu. Napadá zažité pojetí hodnot, které cení naivitu a nevědomost u žen
jako pozitivní kvality, jakožto důkaz nezkažené morálky a dobrých mravů:
„Nevědomost u žen je vyživována společností, především jejich neznalost vlastní
anatomie, jež je kladena na roveň ctnosti“77. Saadawi klade ženskou obřízku do
přímé souvislosti s vysokou hodnotou, jaká je v arabské společnosti připisována
panenství u dívek. Jak již bylo zmíněno, často bývá k ospravedlnění obřízky
uváděno přesvědčení či pověra, že obřízka údajně dívkám napomáhá zachovat si
panenství až do svatební noci. Panenství nevěsty je úzce spojováno s rodinnou
ctí, potažmo ctí mužských členů rodiny – tomuto tématu Saadawi také věnuje
velkou pozornost a vyjadřuje se k vraždám „ze cti“, nicméně tato oblast není
přímým tématem této práce. Podstatná je zde pro nás přímá spojitost cti a
panenství v očích arabské společnosti, kde ztráta jednoho rovná se ztrátě
druhého. Pro arabskou ženu je „… hymen její ctí, a pokud je ztracen, nelze jej
nahradit“78. „Pokud vlastně dívka přijde o život, je to považováno za menší
katastrofu, než kdyby přišla o panenství“79. Autorka, původním povoláním
lékařka, poukazuje také na kuriózní paradox, týkající se panenské blány, která
nemá žádnou skutečnou tělesnou funkci80. Má pouze funkci společenskou, která
jí byla přiřazena lidmi, nikoli přírodou. S problematikou zachování panenství
souvisí také otázka pohledu na subjektivitu lidského těla - zda ženské tělo

77

HFE, s. ix
HFE, s. 29
79
HFE, s. 41
80
HFE, s. 42
78

61

skutečně náleží ženě samotné, nebo je v širším kontextu spíše majetkem celé
rodiny a komunity. Pokud žena nemůže dle své vůle nakládat s tím, co je součástí
jejího těla, a je její společenskou povinností odevzdat své panenství manželovi,
pak je jen otázkou kulturních měřítek, zda lze považovat takovou ženu za jakkoli
svobodnou. Z pozice lékařky Saadawi také poukazuje na to, jak nesmyslné je
spojovat panenství s rodinnou ctí – „Medicína dokáže rozlišit pouze mezi zdravím
a nemocí. Nemůže rozlišit mezi ctí a zneuctěním“81.
V souvislosti s fyzickou obřízkou hovoří Saadawi také o obřízce psychické,
mentální, jíž jsou dívky v Egyptě vystaveny jednak v souvislosti se zmíněnou
operací a zároveň komplexněji v průběhu výchovy a začleňování se do
společnosti dospělých. Dle Saadawi je v egyptské společnosti zřetelně patrná
tendence udržovat ženy v neznalosti, mentálně je omezovat a vštěpovat jim, kde
je jejich místo. Za tím vidí Saadawi ze svého ostře feministického pohledu snahu
mužské populace manipulovat ženy a udržet je v podřízeném postavení. Tomu
může být vzdělávání a osvěta žen pouze na překážku. „Slepé koťátko je to, co
průměrný egyptský muž pokládá za dívku, nejlépe se hodící k manželství“82.
Otevřeně hovoří o způsobu výchovy arabských dívek, které jsou vedeny
k přesvědčení, že vzhled a naivní až křehké vystupování jsou důležitější než
intelektuální rozvoj. Saadawi velice nekompromisně popsala situaci žen v arabské
společnosti své doby, kde jsou ženy předmětem sexuálních potřeb mužů,
komoditou na sňatkovém trhu a objektem, využívaným k propagaci výrobků:
„Ženské tělo je obchodním předmětem, jehož cena spočívá v jeho cti“83.
Dovozuje, že jako všechny objekty či komodity jsou i ženy hodnotnější, pokud
jsou nové a nepoužité, a zde se opět vrací k otázce panenství a ženské obřízky
jako jednomu z prostředků k jeho udržení84.
Tón díla odpovídá dobovému politickému přesvědčení autorky, jež se
ztotožňovala s marxistickou ideologií. Saadawi sama otevřeně přiznává, že její
postoje jsou mnohdy radikální - „S věkem se stávám čím dál radikálnější… všimla
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jsem si, že když spisovatelé stárnou, stávají se umírněnějšími. U mě je to naopak,
s věkem u mě roste zlost“85.
Saadawi píše, že Západ spojuje zaostalost arabských zemí s islámem a ne
s ekonomickými problémy: „ Vlivné kruhy, zejména v západním imperialistickém
světě, naznačují, že problémy arabských žen pramení z podstaty a hodnot islámu,
a zároveň vykreslují zpomalený vývoj arabských zemí jako z velké části důsledek
náboženských a kulturních vlivů, či dokonce vrozených charakteristik
v mentálním a psychickém uzpůsobení Arabů. Zaostalost se podle nich
nevztahuje k hospodářským a politickým příčinám, v jejichž jádru leží zahraniční
vykořisťování zdrojů a plundrování národního bohatství“86.
Sama Saadawi tento názor vyvrací a vysvětluje nízké společenské
postavení žen ekonomickými a politickými důvody, nikoli primárně jako důsledek
náboženství87. Uvádí, že je třeba nejdříve osvobodit arabské země od zahraniční
hospodářské a politické dominance a teprve poté je možno přikročit
k efektivnímu řešení postavení ženy ve společnosti88.
Prapříčinou nerovnoprávného postavení žen v arabské společnosti je
podle ní samo patriarchální zřízení, na jehož základě tato společnost funguje „My ženy v arabských zemích si uvědomujeme, že jsme stále otrokyněmi, dodnes
utlačovanými - nikoli proto, že patříme k Východu, a nikoli proto, že jsme Arabky
nebo příslušnice islámských společností, ale v důsledku patriarchálního třídního
systému, který vládne světu již po tisíce let“89.
9.2.2 Motivy a témata, která se u Saadawi objevují v souvislosti s obřízkou
Saadawi v několik svých knihách sugestivně popisuje průběh své vlastní
obřízky, kterou prodělala v šesti letech (například v dílech A Daughter of Isis,
Memoirs of a Female Doctor, Hidden Face of Eve). Lze říci, že popis této události
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se ve všech jejích publikacích nese ve velmi podobném tónu, Saadawi se
k tomuto tématu vrací po celý svůj profesní život.
Saadawi do značné míry idealizuje dojmy ze svého raného dětství před
obřízkou, jako by tím chtěla zdůraznit závažnost zlomu, k němuž v jejím životě
došlo, když byla obřezána. V jejích textech je patrný důraz na zničenou nevinnost
dětství, a to nejen v souvislosti s obřízkou, ale s celkovým útlakem a tichou
hrozbou sexuálního násilí, již čelí dívky v egyptské společnosti.
„Bylo mi šest let té noci, kdy jsem ležela v posteli, vyhřáté a mírumilovné,
v tom příjemném stavu na půl cesty mezi bdělostí a spánkem, s růžovými sny
dětství poletujícími kolem v rychlém sledu jako něžné víly. Ucítila jsem, jak se
něco hýbe pod mou pokrývkou, něco jako velká ruka, studená a drsná, šmátrající
po mém těle jako by něco hledala. Téměř zároveň mi jiná ruka, stejně studená,
velká a drsná jako ta první, zakryla ústa, abych nekřičela“90. Zde Saadawi popisuje
moment překvapení nic netušícího dítěte, které je přepadeno ve spánku, jak
tomu často bývá v případě, že jde o obřízku dětí předškolního věku. Obřízka bývá
často prováděna v noci, aby dítě nebylo svědkem příprav, které by jej mohly
vyděsit a aby nebylo připraveno odporovat. Saadawi dále popisuje dojmy, které
provázely tento noční útok:
„Odnesli mě do koupelny. Nevím, kolik jich bylo, ani si nepamatuji jejich
tváře, či zda to byli muži nebo ženy. Svět se pro mě zahalil do temné mlhy, která
mi bránila vidět. Nebo mi možná něčím zakryli oči. Jediné, na co si vzpomínám, je
můj strach a že jich bylo mnoho, a že mi cosi jako železná pěst sevřelo ruce, paže
a stehna, abych se nemohla hýbat či dokonce klást odpor. Také si pamatuji na
ledový dotek koupelnových dlaždic pod mým nahým tělem, a na neznámé hlasy a
hučení přerušované tu a tam skřípavým kovovým zvukem, který mi připomínal
řezníka, brousícího svůj nůž před porážkou ovce na Malý svátek“91.
Symbol zvířete jdoucího na jatka či na porážku je velice častým motivem,
který se u Saadawi několikrát opakuje a nalezneme jej v popisu průběhu obřízky i
u řady dalších autorů.
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„Na scéně se objeví obřezávačka…. Dvě ženy z rodiny popadnou stehna
dítěte každá z jedné strany a roztáhnou je od sebe, aby odhalily vnější pohlavní
orgány a zabránily jí v zápasu, jako když se sváže kuře, než jej podříznou“92.
Saadawi dále pokračuje popisem zvuků, které umocňovaly její strach.
Měla zavázané či rukou přikryté oči a sluchové vjemy tak jistě nabíraly na
důležitosti. Motiv zvuku broušení břitvy a motiv břitvy samotné (ať už její místo
zaujímá nůž, žiletka či jiný kovový předmět) je nedílnou součástí literárních textů
o obřízce. Tento motiv v sobě nese hrozbu a nevyhnutelnost operace, které se
má dívka podrobit, a zároveň je symbolem rozhodujícího a přelomového
momentu, k němuž má v jejím životě dojít:
„Nastražila jsem uši ve snaze zachytit skřípot toho kovového zvuku. Ve
chvíli, kdy ustal, jako by se mé srdce zastavilo s ním. Neviděla jsem, a můj dech se
také jaksi zastavil. Představovala jsem si však, že ta věc, která vydávala ten
skřípavý zvuk, se ke mně stále víc a víc přibližuje. Neblížila se však z jakéhosi
důvodu k mému krku, jak jsem očekávala, ale k jiné části mého těla. Někam
k mému podbřišku, jako by hledala cosi ukrytého mezi mými stehny“93.
Dalším důležitým motivem v popisu obřízky je oheň: „Zařvala jsem bolestí,
přestože jsem měla ústa pevně zakrytá něčí rukou, ta bolest však nebyla pouhou
bolestí, byla jako spalující plamen, který projel celým mým tělem“94. Spalující
bolest je motivem, který se promítá ve většině děl o daném tématu. Bývá
přirovnávána k plamenům, sžírajícím tělo, autorky se však často vzdávají snahy
přesněji ji popsat, neboť to dle jejich slov v podstatě nelze.
Jedním z důležitých témat, které Saadawi rozpracovává ve svém díle
v souvislosti s obřízkou, je pocit zrady ze strany rodičů, především ze strany
matky. Saadawi se s těmito emocemi z dětství vypořádala teprve v dospělém
věku, a s přibývajícími lety se její vztah k matce přetvořil, až ji začala
v pokročilejším věku dokonce postrádat. Ve svých pamětech zmiňuje, jak vnímala
postoj své matky ve chvíli, kdy jí provedli obřízku: „Jen jsem naříkala a volala
92
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matku o pomoc. Nejhorší šok ale nastal, když jsem se rozhlédla kolem sebe a
uviděla ji stát vedle mě. Ano, byla to ona, nemohla jsem se mýlit, z masa a kostí,
přímo uprostřed těch cizích lidí, hovořila s nimi a usmívala se na ně, jako by se
právě před chvílí nebyli zúčastnili jatek její dcery“95.
Pro Saadawi je dalším velkým tématem nerovnoprávné postavení mužů a
žen, respektive chlapců a dívek již od útlého věku. Tento fenomén je jak pro ni,
tak pro ostatní autorky vyjadřující se k problematice ženské obřízky naprosto
zásadně provázán se samotnou praktikou obřízky a je uváděn jako jeden z
klíčových předpokladů pokračování této praktiky. Saadawi se ve sých dílech
soustředí na rozdílný způsob výchovy dívek a chlapů, kdy u dívek proces výchovy
provází neustálé zákazy, příkazy a výhrůžky, a dívky neustále narážejí na sociální
mantinely, jejichž překročení se tvrdě trestá. Podle Saadawi jsou to právě muži,
kteří tyto hranice povoleného a zakázaného určují, a to na základě svých
vlastních zájmů, podložených vyhovující interpretací náboženství96. Saadawi
hluboce odsuzuje dvojí metr, jehož se užívá ve výchově dětí a jejž společnost
uplatňuje při posuzování chování mužů a žen. Paradoxně, „morální zásady… naší
společnosti jsou jen zřídka uplatňovány na všechny stejně. To je zřejmě
nejpádnější důkaz toho, jak nemorální takové zásady a pravidla skutečně jsou“97.
9.2.3 The Circling Song
Tento krátký román je syntézou několika témat, jimiž se Saadawi
opakovaně ve své tvorbě zabývá. V příběhu dvojčat Ḥamīda a Ḥamīdy ukazuje
nerozlučnost obou pohlaví a jejich nerovný zápas, promítnutý prakticky do
fyzického násilí na ženách, dále zvažuje hodnotu cti v egyptské společnosti a její
důsledky, a v neposlední řadě míru odpovědnosti ženy za vlastní osud.
Saadawi zvolila pro román titul analogický k bludnému kruhu utrpení a
útisku, který ženy provází celým životem98. Název románu v arabštině zní
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ˈUghnijat ˈal-ˈAtfāl ˈal-Dāˈirīja99 a odkazuje na dětskou hru, při níž se děti drží za
ruce, běhají v kruhu a prozpěvují si říkanku, jejíž slova lze opakovat neustále
dokola:
Hamída měla chlapečka,
Jmenoval se cAbd ˈaṣ-Ṣamad,
Nechala ho na břehu kanálu,
Přihnal se drak a usekl mu hlavu!
Kšá, kšá, pryč s tebou!
Ty jeden draku, opičí rypáku!
Hamída měla chlapečka,
Jmenoval se cAbd ˈaṣ-Ṣamad … 100
V říkance samotné je hned v úvodu románu předznamenána krutost a
věcnost, s jakou na následujících stranách autorka rozvíjí příběh dvojčat.
Narativní styl podtrhuje stěžejní téma nekončícího kruhu útrap a bolesti
opakováním toho, co již bylo zmíněno. Jména dvou hlavních postav jsou zvolena
záměrně tak, aby bylo při jejich zápise v arabském písmu (zejména v rukopise)
možno číst totéž jméno dvěma způsoby – v mužské i ženské verzi (Ḥamīduh,
výslovnost „Ḥamído“ – Ḥamīda, rozdíl pouze ve dvou tečkách nad h/ṭā marbūṭa).
Autorka zde provokativně poukazuje na tenkou hranici mezi oběma rody a na její
propustnost. Jedním z pilířů románu je vedle biologického vztahu dvojčat coby
bratra a sestry i napětí mezi sourozenci opačného pohlaví, které z tohoto vztahu
pramení. Již v předmluvě ke knize je zmíněno, že „… znalec arabského folklóru
Ḥasan ˈaš-Šāmī otevřeně prohlásil, že sexuální přitažlivost mezi bratrem a
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sestrou, a následná žárlivost, jsou v arabské kultuře natolik silné, že jsou svým
psychologickým dopadem obdobou oidipovského komplexu“101.
Jedním z nosných témat románu je několik znásilnění, jimiž Ḥamīda za
svůj život projde. Tato znásilnění přicházejí vždy jako trest ze strany
autoritativních mužů v jejím okolí za to, že Ḥamīda ukradla něco k jídlu – poprvé
bonbon z trafiky, podruhé kousek chleba na nádraží a potřetí maso ze spíže
svého zaměstnavatele. Saadawi tak bezprostředně klade do souvislosti fyzickou
potřebu jídla a krutý fyzický trest, který následuje. Lze si všimnout také paralely
mezi obětí a útočníkem – oba se snaží ukojit své fyzické potřeby tím, že si
vezmou něco, co jim nepatří, v důsledku však nepoměrně více utrpí oběť (žena).
Je třeba zmínit, že hlavní hrdinka románu se v celém příběhu sama nedostává ke
slovu.
Ḥamīda je nevzdělané děvče z vesnice v Deltě, kterou v dětství znásilní
prodavač z obchodu na rohu, za to, že ukradla bonbon. Ḥamīda otěhotní, aniž by
si byla vědoma, co se s jejím tělem děje, její matka to však zjistí a aby předešla
rodinné ostudě a uchránila Ḥamīdu před otcovou pomstou, pošle ji jedné noci
samotnou vlakem do Káhiry, aby se tam o sebe postarala. Téže noci vyšle otec do
Káhiry také Ḥamīdaina bratra, Ḥamīda, aby ji vysledoval, zabil a smyl tak z rodiny
hanbu, do níž ji Ḥamīda svým těhotenstvím přivedla. Matka sourozenců je zde
vykreslována jako pasivní bezbarvá žena, zatímco otec je dominantní silou
v rodině, postavou s fyzickou a psychickou převahou. Saadawi zde opět vznáší
obvinění vůči matkám, jež jsou ve vleku společenských požadavků a norem.
V tomto duchu pokračuje i při popisu obřízky, které matka jen pasivně přihlížela.
O prvním násilníkovi v příběhu hovoří autorka jako o symbolu všech
mužů, nezáleží na jeho konkrétní podobě, mohl to být kdokoli – „Přestože měla
téměř zavřené oči, dokázala rozpoznat rysy tváře dost jasně na to, aby si všimla
jejich podoby s rysy svého otce či bratra nebo některého ze svých strýců či
bratranců, nebo jiného muže – kteréhokoli muže“102.
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Druhé znásilnění spáchá káhirský policista; zde není ani třeba zdůrazňovat
metaforu k bezpráví a zvůli, jichž se dopouští vláda na svých občanech. Policista
je vykreslován jako odpudivý nemytý muž, který bez skrupulí těží ze situace
bezprizorní dívky a jedná z pozice síly.
„Kdo jsi?“ zeptala se, slabým nakřáplým hlasem.
„Já jsem vláda.“
„Při Bohu tě prosím, nech mě jít“103.
Paralelou s Ḥamīdiným druhým znásilněním jsou zkušenosti, jichž nabyde
Ḥamīdo po svém vlastním příjezdu do Káhiry. Nejprve je odveden do armády, kde
se potýká se šikanou, bitím a nadávkami. Ḥamīdo je pouze jedním ze statisíců
občanů s podobným osudem, s nimiž úřady nakládají jako s bezejmennou masou.
Saadawi v pasážích o armádě několikrát asociuje zbraň s mužským pohlavím:
„Věděl, že jsou muži, podle jejich oholených hlav, výložek a měděných knoflíků
na jejich uniformách, a samozřejmě podle těžkých vražedných nástrojů, visících
podél jejich stehen.“ Saadawi zde nepoužívá slovo „zbraň“, ale víceznačné slovo
„nástroj“104.
Ḥamīda dále při vojenské přehlídce srazí auto, celý popis události je však
natolik snový, že nejprve není jasné, zda byl autem zabit nebo jen zraněn. Ukáže
se, že Ḥamīdo byl zmrzačen a již se nehodí pro službu v armádě. Ḥamīda si
mezitím najde práci služky v bohaté domácnosti, kde se jejím třetím útočníkem
stane její zaměstnavatel. O Ḥamīdovi se dozvídáme, že se z něj stal domácí sluha,
a jeho osud tak běží v podobných kolejích jako osud jeho dvojčete. Oba si
vzájemně uvědomují svou přítomnost ve městě a dokáží vycítit zlomové
okamžiky v životě toho druhého, přestože se zatím v Káhiře nesetkali. Oba jsou
svým způsobem bezmocnými objekty, s nimiž silnější nakládají podle libosti.
Ḥamīda ve svém zaměstnání hledá útočiště, jež by ji konečně mohlo uchránit
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před nástrahami ulice – „Dům ji chránil před ulicí; a na ulicích číhali muži, jež ji
nikdy nepřestávali pronásledovat“105.
V domácnosti svého zaměstnavatele se však Ḥamīda místo bezpečí
dočkává jen dalších útrap. Ḥamīda je v době svého posledního znásilnění ve
vysokém stupni těhotenství – čeká dítě svého prvního násilníka. Popis jejího
třetího znásilnění lze chápat jako metaforu k nespokojenosti společnosti
s vládnoucím systémem:
„Její vlhká galábíja se jí tiskla na tělo, a v kůži na břiše měla vyleptánu
stopu ve tvaru boty. Pod břišní stěnou rostla nenávist jako zárodek, nabalovala
na sebe další těsto, rostla den za dnem, bobtnala vodou, kvasila a vydávala
vlastní charakteristický pach.

Bezpečnostní aparát tento pach zaregistroval,

neboť bezpečnostní aparát je vždy poblíž, s očima na stopkách a ostrým
čichem“106.
V příběhu se Saadawi několikrát vrací do Ḥamīdina dětství, k události její
obřízky. Vnímá ji jako první čin bezpráví a násilí, jehož se na Ḥamīdě dopustilo její
okolí. První popis obřízky se mísí s Ḥamīdinými vzpomínkami na porážku zvířete u
příležitosti svátku. Je nemožné rozlišit, zda jde o zvíře či o Hamídu, až do chvíle,
kdy je zmíněno její jméno:
„Ještě jednou zvedla ustrašené černé oči a snažila se setkat s matčinýma
uprostřed davu, který ji obklopoval. Matka se na ni podívala cizíma očima,
pohledem studeným jako břitva. Přesunula oči ke stropu, aby je odvrátila od
břitvy, ale nůž se stále přibližoval, kousek po kousku, dokud ji bleskurychlý pohyb
nepřeťal vedví“107.
Zde se opět setkáváme s postavou matky jako pasivním účastníkem a
spolupachatelem násilí, jemuž je Ḥamīda podrobena. Hamída očekává z matčiny
strany podporu a zácharnu, namísto toho se však střetne s netečným a chladným
pohledem, který dokonce přirovnává k nástroji, jímž je prováděna operace, jako
by ji matka svým přihlížením a nečinností sama zmrzačila. Dále pak Saadawi
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místo barvitých popisů bolesti zcela bolest popře. Častokrát se s tímto jevem
setkáme i ve faktografické literatuře (Gruenbaum, Lightfoot-Klein a další),
dokumentující svědectví žen, které obřízkou prošly:
„Ḥamīda necítila bolest. Její oči zůstaly suché a zhroutila se na špinavou
zem, kde pasivně ležela, zatímco zpod jejích stehen vytékala dlouhá strouha krve,
jejíž rudý odstín se třpytil ve slunci. Odnikud se vynořili mravenci, aby se
shromáždili nad krví – nad strouhou neživou jako hřbet mrtvého hada“108.
V pozdějších kapitolách knihy nabírá popis průběhu obřízky symboličtější
výraz:
„Břitva dopadla na její tělo a přejela její pokožku, zbavujíc ji chlupů…
narazila na malý bílý pupen, který vypadal jako novorozené ptáče. Vytrhla jej
z kořenů a na jeho místě zanechala hlubokou ránu, jako trhlinu pokrytou
strupem. (V těch dobách se této operaci říkalo „očista“, jejím cílem bylo „očistit“
lidskou bytost odstraněním všech přebývajících sexuálních orgánů)109. Saadawi
několikrát přerušuje děj románu podobnými věcnými připomínkami, uvedenými
převážně takto v závorce, jako by nedokázala ani beletristické dílo zcela oprostit
od faktografických poznámek. Scéna pak dále pokračuje v surrealistickém duchu:
„Ḥamīda ležela na betonové podlaze, obklopená čtyřmi betonovými zdmi,
ruce a nohy měla pevně svázané do jediného uzlíku. Mezi stehny jí visel železný
zámek k pevnému kovovému pásu. (Ten vstoupil do dějin jako pás cudnosti).
Jeho řetěz tupě zacinkal o podlahu pokaždé, když se pohnula. Pod jejím tělem
prosakovala krev skrz praskliny v podlaze. Stěny byly pocákány krví ve tvaru
lidských prstů – starou, černou krví, jako skvrny, milióny skvrn, zanechaných
každou generací, věkem a pohlavím: dětmi, muži, ženami, starci, bílými, černými,
žlutými, rudými. Každý měl konkrétní, individuální skvrnu ve tvaru otisku lidské
dlaně. Ḥamīda vtiskla špičku prstu do trhliny; vyšla z ní namočená krví. Otřela ji o
zeď a otiskla tak svou vlastní značku na beton, jako svůj osobní podpis“110.
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Zde autorka vytváří dojem, jako by Ḥamída byla zabita již při své obřízce.
Je pouze jednou z mnoha a svůj úděl navíc stvrzuje otiskem své vlastní krvavé
skvrny na zeď. Saadawi vypráví děj románu ve třetí osobě, hlavní hrdinka se
nedostává ve svém příběhu ke slovu, je pouze pasivní loutkou, hrající svou roli.
Nestěžuje si, nenaříká, potýká se s problémy tak, jak přicházejí. Ačkoli má mnoho
společných rysů s hlavní hrdinkou Farahova románu From a Crooked Rib, o němž
bude pojednáno níže, je třeba říci, že Ḥamīda je coby nevzdělaná venkovská
ženská postava daleko věrnější ve svém jednání a smýšlení nežli Ebla, jíž Farah
vkládá do úst často téměř intelektuální myšlenky. O Ḥamīdině myšlení toho navíc
ani mnoho nevíme, Saadawi se nezabývá jejím psychologickým vývojem, je
skutečně pouze předmětem, s nímž okolí nakládá podle své vůle. V případě Ebly
můžeme naopak pozorovat jasné progresivní změny v myšlení, jakými prošla
venkovská žena, která se přistěhovala z vesnice do města a snaží se adaptovat.
Ebla je na konci románu sebevědomější, chudší o mnoho iluzí a je si vědoma
ztrát, které ji se změnou prostředí postihly, Ḥamīda je však troskou, zmítanou
okolnostmi, na kterých se nijak aktivně nepodílí. Jediný okamžik v jejím životě,
kdy udělá samostatné rozhodnutí a vezme svůj osud do vlastních rukou, nastává
na konci románu, kdy se z ní stane prostitutka. Ḥamīda se tímto rozhodnutím cítí
jistým zoufalým způsobem osvobozená, nelze zde však vysledovat moment růstu
a sebeuvědomění, jakými naopak Ebla projde několikrát.
9.2.4 Two Women In One, Woman At Point Zero, Memoirs Of A Female Doctor
Zajímavým prvkem prací Nawal El Saadawi jsou již samotné názvy jejích
děl, které ve zhuštěné podobě obsahují mnoho významových vrstev,
rozpracovaných v textu. Prostřednictvím obrazu kruhu poukazují na neustálou
zackylenost a kontinuitu (jako v případě The Circling Song), a jak poznamenává
Bekersová, v případě titulu Woman at Point Zero na pozici ženy ve výchozím
bodě, který však může být chápán i jako samotné dno společenského žebříčku 111.
V románu Two Women in One zmiňuje Saadawi otázku ženské obřízky
spíše okrajově. Děj románu se točí především kolem studijních a politických
ambic hlavní hrdinky a obřízka je jen jedním ze symbolů, jejichž prostřednictvím
111
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se hlavní protagonistka (sama neobřezaná) vymezuje vůči okolí – například když
se téměř posměšným způsobem vyjadřuje o svých spolužačkách, které chodí „s
nohama těsně u sebe, jako by jim mohlo něco cenného odtamtud vypadnout,
kdyby je trochu roztáhly“112. Saadawi poznamenává, že tento způsob chůze je
především jedním z prvků společenského bontonu, někdy bývá ovšem skutečným
fyzickým důsledkem obřízky. Nosná témata románu nicméně nemají přímou
souvislost s obřízkou. Dílo pojednává spíše o problematice rozpolcené osobnosti
nekonformní dívky, která se na jednu stranu snaží vyhovět požadavkům svého
okolí a zapadnout do komunity, čemuž ale brání její rebelská stránka, která se
projevuje chováním, na něž je egyptská společnost připravená spíše od mužů.
Její svobodomyslnost nakonec vede její okolí k verbálním i fyzickým útokům ve
snaze vykázat ji zpět na její „pravé“ místo. Saadawi se zde tentokrát nezabývá ani
tolik genderovou problematikou jako spíše otázkou, jak nalézt kompromis mezi
očekáváním společnosti, do níž patříme, a zároveň nezradit a nezaprodat své
skutečné já. I v této knize tedy Saadawi znovu, stejně jako ve všech ostatních
svých pracích, zdůrazňuje nutnost neustávat v boji proti tomu, co se člověka
snaží semlít, protože „souboj mezi odporem a podřízeností je jediným pohybem,
v němž lze rozpoznat rozdíl mezi životem a smrtí“113.
V románu Woman at Point Zero se Saadawi zabývá obřízkou taktéž spíše
okrajově, její dopady se však promítají do celého příběhu. Autorka zde neklade
důraz na operaci samotnou, ale na její psychologický účinek. Hlavní hrdinkou je
prostitutka Firdaus, odsouzená k smrti, jež vypráví svůj příběh lékařce, která ji
přijde navštívit v předvečer popravy. Celý příběh, kromě krátkého úvodu, vypráví
sama Firdaus. Saadawi zde těží ze svých pracovních zkušeností, načerpaných
v ženské věznici na káhirském předměstí Qanāṭīr. Nejprve tam na trestankyních
zkoumala psychologické poruchy v rámci své lékařské praxe, později na tomtéž
místě v době svého několikaměsíčního výkonu trestu přišla do styku s mnoha
ženami, odsouzenými za činy, k nimž byly dohnány dlouhodobým zneuživáním či
násilím ze strany mužů. Postava Firdaus tedy představuje všechny tyto ženy, a
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svým symbolickým jménem114 naznačuje, kam tyto ženy podle autorky skutečně
patří.
Životní utrpení Firdaus dle jejích slov začalo obřízkou. Když jako dítě
položila matce otázku, jak se rodí děti, nechala ji matka místo zodpovězení jejích
dotazů obřezat: „Nejdřív mě zbila. Pak přivedla ženu, která s sebou měla nožík
nebo možná břitvu. Odřízli mi kousek masa mezi mýma nohama. Brečela jsem
celou noc. Další den už mě nenechala jít na pole…“115. Saadawi popisuje tuto
změnu jako zlomový okamžik v životě melé Firdaus, která tak byla násilně
vytržena ze svého dětského světa. Nesměla si hrát se svými kamarády – chlapci a
měla se začít chovat způsobně a tiše, zdržovat se především v domě a
neupozorňovat na sebe.
Saadawi se o obřízce vyjadřuje v podobném duchu i ve svých prvních
memoárech Paměti lékařky116. Tam líčí svůj přerod z dítěte v dívku, který však
neprobíhal přirozeně, ale spíše na nátlak okolí. Nepopisuje tam průběh své
vlastní operace, ale spíše okolnosti, které provázely její dospívání a nároky, jež na
ni kladlo okolí jako na dívku. Již jako malá se nedokázala smířit s tím, že se má
zahalovat, nesmí běhat venku a hrát si stejně nespoutaně jako její bratr:
„Všechno je o nahotě a já jsem teprve devítileté dítě! Truchlila jsem nad
sebou“117. Do většiny jejích ženských postavi se promítá, jak těžce nesla své
nerovnocenné postavení již jako dítě. Stejně jako Firdaus vyrostla Saadawi na
malém měste v nilské Deltě a bez obalu popisuje, jakou hodnotu měly v jejím
prostředí dívky: „Když zemřela některá z jeho dcer, můj otec se navečeřel, matka
mu umyla nohy a pak šel spát, jako každou jinou noc. Pokud však zemřel některý
syn, zbil mou matku, pak se navečeřel a šel si lehnout“118. Firdaus byla poslána
do internátní školy, kde byly v dětech potlačovány jejich přirozené potřeby a city.
U Firdaus to vyústilo v platonickou lásku k učitelce, přičemž v rozhovoru
s lékařkou ve vězení později popisuje, jak při setkáních s učitelkou cítila neurčité
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vzrušení v amputované části těla: „... zdálo se mi, jako by to vyvěralo mimo mé
tělo, nebo v nějaké jeho části, která z něj byla odtržena před mnoha lety“119.
V postavě Firdaus nalezneme mnoho podobností s hlavní protagonistkou
Farahova románu From a Crooked Rib. Firdaus stihl osud, jakému se snažila
Farahova hrdinka Ebla svým útěkem z domova vyhnout – byla provdána za muže
mnohem staršího, který ji týral. Když se snažila svěřit manželce svého strýce,
dočkala se chladné odpovědi: „Ctnostná žena si na svého manžela nestěžuje. Její
povinností je dokonalá poslušnost“120. Z Firdaus, stejně jako z Ebly ve Farahově
díle, se nejprve stává téměř bezprizorní existence, jenž proplouvá životem podle
toho, co se jí zrovna nabízí a putuje z ruky do ruky jako zboží. Uvědomí si
hodnotu svého těla a začne jeho prostřednictvím vydělávat jako prostitutka.
Vlastní sexualita ji netěší, je si ovšem vědoma její ceny pro muže. Z tohoto
pohledu je Firdaus touží po opravdovém kvalitním vztahu s mužem, je to pro ni
však pouze ideál, místo něhož se v životě dočká pouze zklamání a tvrdého
zacházení. Na rozdíl od ostatních zkoumaných postav však Firdaus nakonec
přestane jen pasivně snášet násilí a rozhodne se jej vrátit. Jak poznamenává
Bekersová: „Ještě více osvobozující nežli ekonomická nezávislost je pro Firdaus
její příjetí násilí jako zbraně… když otočí patriarchální zneužívání ženských těl
[proti agresorovi], vyvolá to v mužích hluboký strach z Firdaus“121. Saadawi do
jejích činů zakomponovala i prvek politického protestu, kdy Firdaus jako luxusní
prostitutka odmítá poskytovat své služby vysokým státním úředníkům. Postava
Firdaus je z analyzovaných postav zřejmě tou nejsilnější a nejodhodlanější.
Okolnostmi byla dohnána k vraždě, nicméně se ve své pravdě cítí silnější než její
okolí a nesnaží se nijak ospravedlňovat své činy ani tváří v tvář rozsudku smrti.
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Saadawi do osobností svých hrdinek promítá mnoho ze svých životních
zkušeností, na druhé straně jim však často propůjčuje vlastnosti, kterými u žen
pohrdá – slabost, poddajnost či nevzdělanost. Někdy jsou její protagonistky až
schematické a postrádají hlubší prokreslení osobnosti. Beletristická díla Nawal el
Saadawi byla vždy angažovaná a její postavy tedy slouží především k projekci
společenských tabu, jež se Saadawi snaží dodnes prostřednictvím své literární
tvorby prolamovat – násilí na ženách, prostituce, ženská obřízka a dopad
náboženského fanatismu na úděl egyptských žen. Nawal el Saadawi je i přes svůj
pokročilý věk stále literárně činná a se změnou režimu v Egyptě dostala
příležitost více veřejně vystupovat na domácí půdě. Snaží se využít svého
mezinárodně známého jména ve prospěch vzdělávacích kampaní proti ženské
obřízce a momentálně se zasazuje zejména o to, aby v době současných
politických nepokojů nezačal být tento problém znovu přehlížen.
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10

Ženská obřízka z mužské perspektivy – Nuruddin Farah
V této kapitole se zabývám rozborem díla předního somálského autora

Nuruddina Faraha (Nūruddīn Faraḥ) From a Crooked Rib. Farahův literární debut
je dnes již pokládán za jedno z klasických feministicky zaměřených děl africké
literatury. Stejně jako mnoho dalších autorů, vyjadřujících se k tématu ženské
obřízky, tvoří v angličině a ne ve svém mateřském jazyce. V případě somálských
autorů je však spíše než touha po větším čtenářském okruhu zřejmě důvodem
skutečnost, že somálština neměla až počátku do 70. let pevná pravopisná
pravidla.
Námětem románu je přesun nevzdělané mladé beduínky Ebly z pouštního
tábořiště do města a její přerod v ženu, uvědomující si svou hodnotu a své
potřeby. Děj příběhu je přímočarý a prostý – Ebla se rozhodne pro útěk od svého
kmene poté, co zjistí, že pro ni dědeček domluvil sňatek s mnohem starším
mužem. Ebla řeší svou situaci útěkem od rodiny, nechce být jen pasivní
čekatelkou na svůj osud, který má dojít naplnění manželstvím. Tímto činem se už
v úvodu děje stává zcela netypickou představitelkou ženy ze svého prostředí.
Podobný námět beduínky / vesničanky, přesouvající se z rurálního prostředí do
města, najdeme také v románu spisovatele Ahmadou Kouroumy Les soleils des
indépendances, jenž byl vydán téměř ve stejné době jako From a Crooked Rib. O
Kouroumově díle bude pojednáno níže v kapitole 11. Ani jedna z protagonistek
svým přesunem do města ve skutečnosti nezlepší své sociální postavení ani svůj
úděl, osobnostně se však obě posunou dále a tváří v tvář zkušenostem, kterých
nabydou, si uvědomí svou vlastní hodnotu.
Hlavní hrdinka Farahova románu odejde nejrpve do malého provinčního
města a posléze do Mogadiša se svým novým manželem Awillem. S ním se zná
pouze několik dní prostřednictvím sousedky na malém městě, nicméně
informace, které o něm má, jsou podle jejích měřítek dostatečné k tomu, aby se
rozhodla za něj provdat. Je hrdá sama na sebe za to, že udělala další vlastní
rozhodnutí a ve svém rozhovoru se sousedkou otevřeně vyjadřuje nesouhlas se
zavedenými domluvenými sňatky, jaký pro ni chystal dědeček:
77

„Nelíbí se mi takový způsob vdavků“
- „Co máš na mysli?“
„Nechci, aby mě prodávali jako dobytek.“
- „Ale to přece my ženy jsme – přesně jako dobytek, majetek jednoho nebo
druhého, tvých rodičů nebo tvého manžela“1.
Farah prezentuje Eblu jako ženu smýšlející nekonvenčně (vzhledem
k prostředí,

z něhož

pochází)

o

partnerských

svazcích,

která

ovšem

nezpochybňuje jiné tradice, mezi něž se řadí například právě obřízka. Ebla neví
zhola nic o životě ve městě, netuší, co je „vláda“ a „policie“; zná pouze kmenové
uspořádání společnosti. Awill je v jejích očích ztělesněním příležitosti, jaké jí
přinese město a její nový život, proto příliš neváhá a odchází do Mogadiša, kde je
Awill součástí úřednického aparátu, přebírajícího správu země od odcházejících
italských okupačních sil. Odchodem od svého kmene však Ebla paradoxně ztrácí
důležitou část svého společenského postavení – jakožto žena, která nikomu
nepatří, nemá nárok na žádnou právní ochranu2. Krátce po formálním svatebním
obřadu je Awill odvolán na pracovní cestu do Itálie a Eblu ponec há svému osudu
v jejich jednopokojovém bytě s tím, že jí bude z ciziny posílat peníze. Ebla vnímá
jeho odjezd jako rozchod zvláště poté, co najde v jeho dopise příteli fotografii
Awilla s evropskou dívkou. Nepochybuje o tom, že Awill v Itálii navázal nové
vztahy a o ni se již nezajímá, nepřepadne ji však v té situaci smutek a beznaděj,
jak by se očekávalo; toto zjištění ji naopak utvrdí v přesvědčení, že je nyní paní
svého osudu a může sama se sebou a především svým tělem nakládat, jak se jí
zlíbí. Neváhá proto přijmout nabídku jednoho známého k tajnému sňatku, kdy se
úředně stane jeho druhou manželkou, fakticky však jde pouze o výměnu sexu za
peníze, které jí dotyčný muž přináší pokaždé, když spolu stráví noc. Jak trefně
poznamenává G.H. Moore ve své eseji o prvcích nomádství ve Farahově díle,
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„Ebla své nomádství přenáší do sexuálních záležitostí, kde se to od ní sotva
očekává…“3.
Ebla zpočátku jedná v duchu své výchovy, která ji naučila, že ona sama
nenese žádnou skutečnou zodpovědnost za své činy – její omezený životní
prostor a společenská role jí totiž ani neumožňují vykonat nic natolik závažného,
aby se z toho musela zodpovídat. Ve chvíli, kdy se po manželově odjezdu
rozhoduje, zda uzavřít výhodný svazek s dalším mužem, uvažuje už zcela novým
způsobem: „V budoucnosti budu nést zopovědnost za cokoli, co udělám…
V budoucnosti budu sama sebou a budu patřit sama sobě, a mé činy budou
taktéž patřit mně“4. Jsou to právě tyto osobní rezoluce, v nichž nachází Ebla
svobodu. Ebla má zpočátku pocit, že tímto vztahem se jí dostává jisté rovnosti
s mužem, protože její partner je také již ženatý. Ten ji však vyvede z omylu:
„Nejsme si rovni. Ty jsi žena a jsi mi podřízená. A pokud máš víc manželů, jsi
děvka“5. Ebla tímto vztahem na jedné straně upěvňuje důveru sama v sebe,
jelikož si uvědomuje, že její sexualita má pro muže vysokou cenu, na straně
druhé je si také vědoma skutečnosti, že sexualita je právě to jediné, co na ní je
v její společnosti cenného.
10.1

Téma hodnoty ženy ve Farahově románu
Farah pochází ze společnosti s velmi silnou orální tradicí, což se promítá

do jeho literární tvorby. Děj románu je přímočarý stejně jako rozhovory postav,
které žijí téměř výhradně v přítomnosti. Ebla se tak příliš nezabývá svou
minulostí, své vzpomínky řadí věcně a nevrací se k nim nijak emocionálně. To se
jasně promítá i do jejího popisu obřízky, kterou prodělala jako dítě. „Farahova
protagonistka neprezentuje svoji infibulaci jako něco výjimečného, nijak
neidentifikuje či dokonce nedémonizuje svou obřezávačku, nepředstavuje svou
matku jako spolupachatele operace a nemá co říct ke své rekonvalescenci kromě
toho, že trvala mezi deseti a dvanácti dny“6.
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Je třeba zdůraznit, že Farah se v tomto románu nezaměřuje na
společenskou hodnotu obřízky či na její ideologický význam – soustředí se
výhradně na faktický popis a začlenění obřízky do kontextu celoživotního
fyzického utrpení, jež je součástí života Somálek. Na rozdíl od Saadawi
nekonstruuje matku jako osobu, která se dopustila zrady na své dceři. Ebla
hovoří věcně a oproti postavám v dílech Nawal El Saadawi se nebouří proti
očekáváním a nárokům, jaké na ni klade společnost jakožto na ženu. Stejně jako
Kouroumova hlavní hrdinka románu Les soleils des indépendances Salimata věří,
že „tento nevyrovnaný genderový systém je Božím přáním“7. Přestože si Ebla
uvědomuje nespravedlnost, jaká je na ženách páchána, nesnaží se vyrovnat
mužům - byla vychována v přesvědčení, že ženy jsou oproti mužům v mnoha
ohledech méněcenná stvoření, a to se mimoděk promítá do jejích každodenních
myšlenek; například když pomáhá své příbuzné postarat se o sebe po porodu: „…
stáhla prostěradlo z její postele. Bylo mokré od moči. Jak jej stahovala,
vzpomněla si, že dívčí moč páchne víc než moč chlapců“8. Ebla věří, že pro toto
podřízené postavení měl Bůh jistě nějaký dobrý důvod: „Proč jsou to jen synové,
jejichž počet v rodině lidi zajímá? Tenhle svět nepochybně patří muži – je jeho
územím. Je jeho a bude jeho do té doby, dokud budou ženy utiskovány a
prodávány jako velbloudi; dokud bude toto způsobem života. Příroda je proti
ženám“9.
Popisuje, jaké chování se od ženy očekává, nevynáší nad tím však žádné
soudy; lze říci, že Ebla je ženskou postavou ve zcela prvotním stadiu
feministického myšlení, která si teprve začíná uvědomovat, že je na ní páchána
určitá křivda, nedochází ovšem tak daleko, aby zaujala rázné stanovisko a
postavila se proti způsobu, jakým je s ní nakládáno – „… žena nikdy nebojovala
s mužem, měla by být poddajná a nevracet rány. Dobrá žena by neměla ani
nahlas brečet, když ji manžel bije“10. Ebla byla vychována v přesvědčení, že
cokoliv mužského je lepší nežli cokoli ženského. Toho si lze všimnout, například
když hovoří o svém bratrovi: „Přestože byl mnohem mladší, byl to chlapec, a
7
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tudíž ne tak neschopný jako žena. Přestože byl mladší, zajisté měl lepší a
úchvatnější myšlenky a ohromující nápady. I kdyby jeho nápady nebyly moc
dobré, určitě jsou lepší než nápady nějaké ženy jako jsem já, říkala si“11. Ebla si
také nedělá žádné iluze o partnerských vztazích: „Neexistuje přátelství mezi
manželem a manželkou; manžel je muž a manželka je žena a přirozeně si nejsou
svým postavením rovni. Přátelé by si měli být rovni, aby se mohli stát přáteli.
Pokud někým opovrhujete a pohrdáte, nemůže být vaším přítelem, stejně jako vy
nemůžete být přítelem pro něj“12. Ebla zde uvažuje zcela v mezích svých reálií.
Přestože ve svých dvaceti letech není nijak zkušenou ženou, dokáže vytěžit
maximum ze svých pozorování a nemá nesplnitelná očekávání;

žije pouze

v rámci svých přítomných možností.
V souvislosti s vnímáním hodnoty ženy v somálské společnosti je třeba se
zaměřit i na samotný název románu. Ten si Farah vypůjčil ze somálského přísloví,
které říká, že žena byla stvořena z Adamova žebra a jako všechna žebra je příliš
pokřivená na to, aby se dala narovnat. Kdokoli se o to pokusí, riskuje, že ji
zlomí13. Toto přísloví vychází z biblické představy o stvoření Evy z Adamova žebra,
kterou muslimové převzali. V Koránu samotném jsou však Adam a Eva oslovováni
v dvojném číslě, tedy rovnoprávně.
10.2

Téma ženské obřízky
Ebla považuje obřízku za jednu z běžných norem, nestaví se proti ní,

dokonce se účastní jejího udržování, když se stará o čerstvě obřezaná děvčata
z širší rodiny nebo když „otevře“ manželku svého bratrance před porodem, aby
umožnila průchod díěte jejími vnějšími pohlavními orgány. S nikým o obřízce
nehovoří a nezdá se, že by byla touto operací dlouhodbě traumatizována.
Podobně jako Hamída v The Circling Song se k obřízce sama vysloveně nestaví
jako k projevu patriarchálního násilí14. Na svou vlastní obřízku vzpomíná stručně
a věcně, ne však zcela bez emocí:

11

FCR, s. 125
FCR, s. 143
13
FCR, s. 137
14
RA, s. 112
12

81

„Ó Bože. Jak jen to bolelo,“ vzpomíná. Jen dvakrát v životě si přála, aby se
nebyla narodila, z toho jednou v době, kdy byla obřezána. Nebyl to jen bolestivý,
ale i barbarský čin. ‚Jsou na světě lidé, kteří nejsou obřezáni?‘ říkala si“15.
Za povšimnutí stojí, že Ebla se o obřízce vyjadřuje jako o barbarském činu,
ačkoli jde o běžný zvyk komunity, z níž pochází. Vzhledem k jednoduché povaze
Ebliny výchovy a její negramotnosti je nepravděpodobné, že by takovýto soud
skutečně vyřkla. Autor tak na tomto místě (a na několika dalších) jaksi násilně
vkádá hlavní protagonistce do úst výroky, jež neodpovídají prostředí, z něhož
vzešla. Dále se pak již neodkloňuje od načrtnutého směru a bez sofistikovaných
úvah pokračuje ve věcném popisu:
„Pamatovala si všechno. Odřízli jí klitoris a sešili stydké pysky, čímž
zablokovali průchod, ale zanechali malou dírku k močení. Svázali jí nohy k sobě a
položili ji na zem bez jakékoli matrace nebo podložky, protože by na ni krvácela.
Tloukli na bubny, když dívky vřískaly, aby zvuk bubnů přehlušil ten nářek. Pokud
dívka příliš ječela, nacpali jí do pusy kus látky. Říkali, že rána se nezahojí, pokud ji
uvidí nějaký chlapec nebo žena, která se zrovna dopustila cizoložství. Dívky tak
byly zavřeny do chatrče na dobu deseti až dvanácti dnů.
Pamatovala si také na další noc bolesti – poprvé, kdy měla pohlavní styk.
Bylo to s Awillem a strašně to bolelo, nepopsatelně. Krvácela a on se radoval
z její krve, jelikož jeho mužnost závisela na porušení její cudnosti“16. Zde Farah
podobně jako Saadawi poukazuje na rozšířené přesvědčení, že mužnost si lze
dokázat zaujetím násilného a nadřazeného postavení vůči ženám.
Dále Farah bez obalu uvádí další ze série bolestivých zkušeností, které
somálské ženy běžně prožívají. Popisuje sexuální styk Ebly s jejím manželem,
který pro ni byl nesmírně bolestivý, přesto se o něm sama však nevyjadřuje jako
o něčem, čemu by se chtěla vyhnout. Pokládá to za součást své role v manželství
a v duchu pravidel soužití muže a ženy, jak je zná, trpělivě snáší bolest. Awill se
po několika měsících vrátí ze své pracovní cesty a Ebla zároveň s jeho příjezdem
ukončí svůj vztah s druhým mužem. Bez přílišného vysvětlování začně opět žít
15
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s Awillem, vzdá se své iluzorní svobody a vidí před sebou budoucnost manželky,
jejíž úlohou je dát svému manželovi děti. Vnitřní monology Ebly kontrastují
v celém textu se skrovnou verbální komunikací s okolím, jako by všechny postavy
šetřily slovy a omezovaly se na nejnutnější sdělení, a to především pokud jde o
rozhovory mužů se ženami. Komunikace mezi Eblou a Awillem se odehrává
v jednoduchých větách, o praktických tématech každodenního života, nehovoří
se o ničem jiném než o přítomnosti. Vztahy postav jsou konstruovány velice
přímočaře, bez zákrut, Farah vytváří dojem, jako by šlo téměř o obchodní
transakce.
Na rozdíl od románu From a Crooked Rib se ostatními Farahovými díly
jako červená niť táhne téma diktatury Siada Barrého, stejně jako je tomu
například v pamětech nizozemské političky somálského původu Ayaan Hirsi Ali.
Děj románu From A Crooked Rib se však odehrává ještě v dřívější době,
v předvečer nezávislosti Somálska. Farah ve své tvorbě nachází bezpočet metafor
k politické situaci a osobnostem Somálska, nejinak je tomu i v případě
analyzovaného románu – hlavní hrdinku můžeme chápat jako ztělesnění země,
jež nově nabývá nezávislost a adaptuje se na podněty z vyspělého světa, stejně
jako Ebla nechává za sebou své tradiční rurální prostředí, přizpůsobuje se
nárokům města a otevírá se možnostem, o jejichž existenci do té doby neměla
tušení.
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11

Několik dalších děl s tématikou ženské obřízky
V této kapitole se zabývám několika literárními díly, jež jsou k danému

tématu relevantní, nicméně vzhledem k rozsahu práce je nelze rozebrat tak
podrobně jako romány, jež tvoří její jádro.
11.1

Nuruddin Farah: Sardines
Farah ve své prvotině From a Crooked Rib v souvislosti s obřízkou používal

výraz „circumcision“, obřízka; v románu Sardines, vydaném o deset let později17,
se však již setkáváme se slovem „mutilation“, tedy mrzačení. Farah se zde tedy
ještě razantněji přiklání k odpůrcům praktiky. V románu Sardines také klade větší
důraz na zdravotní následky infibulace v průběhu života a zdůrazňuje, že obřízkou
utrpení teprve začíná: „V osmi letech jsou obřezány, v osmnácti nebo ještě před
dovršením patnácti let jsou prodány do otroctví. Potom je čeká barbarsky
bolestivé opětovné sešití. A pokud jsou dobrými muslimkami, dostanou se do
nebe, kde jim Bůh přiřkne jejich obvyklou roli – sloužit mužům!“18.
Farah se v tomto románu daleko více zabývá otázkami pohledu
náboženství na ženu, konceptem nahoty a nutnosti ji skrývat a odsuzuje
pokřivené vnímání ženy jako neustálé pokušitelky mužů, která jejako první volána
k odpovědnosti pokaždé, když dojde k narušení její integrity mužem. Farah
v tomto románu také nepřímo pokládá otázku, zda je pro posouzení a odmítnutí
obřízky nutné, aby jí žena prošla. Prostřednictvím hlavní hrdinky Mediny zde také
již otevřeně klade do úzké souvislosti politickou svobodu v zemi s bojem za
nezávislost žen a jejich osvobození od tradic jako je obřízka. Tato idea byla
v románu From a Crooked Rib načrtnuta spíše okrajově a v Sardines ji Farah plně
rozpracovává.
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11.2

Alifa Rifaat
Alifa Rifaat (Alīfa Rifcat) je egyptskou autorkou, píšící výhradně arabsky.

Rifaat, vlastním jménem Fāṭima (jméno Alīfa si zvolila jako pseudonym),
pocházela z konzervativního prostředí a svou kariéru spisovatelky musela
obhajovat i před svou nejbližší rodinou. Několik let jí manžel dokonce zakazoval
psát, což nesla velmi těžce a podepsalo se to i na jejím zdravotním stavu19.
Jádrem její tvorby jsou povídky, jež mezinárodní čtenářská veřejnost objevila až
dlouho po jejich vydání v arabštině. Rifaat dodnes zůstává mimo Egypt téměř
neznámou autorkou. V anglickém překladu vyšly některé její povídky v souboru
Distant View Of a Minaret20. Zmíníme zde dvě povídky, v nichž se zabývá
sledovaným tématem – povídku Bahiyya’s Eyes a Who Will Be The Man.
Společným rysem většiny jejích hrdinek je nespokojenost v partnerských
vztazích, kdy je manžel často podvádí a ony nenacházejí v životě nic, co by jim
přinášelo skutečnou radost. Rifaat píše o ženách toužících po skutečných citech a
věrnosti, které se jim však nedostává. Na rozdíl od protagonistek v dílech Nawal
el Saadawi či Nuruddina Faraha její postavy projevují jen verbální protest proti
stavu věcí, nepodnikají však žádné kroky ke změně či zlepšení své situace.
Pasivně přijímají svůj osud a snaží se utišit své nenaplněné potřeby. V povídce
Bahiyya’s Eyes lze snadno vycítit pocit marnosti, jež má ze svého života hlavní
hrdinka, která prožila celý život ve službě a oddanosti jiným, především
v manželství, a má dojem, že nikdy skutečně nežila. Ve stáří pak svým
vyprávěním varuje dceru, aby se nedopustila stejné chyby.
U Saadawi se několikrát setkáváme s tématem zrady ze strany matky a
dceřinými výčitkami, jak se matka mohla podílet na jejím utrpení a útlaku.
Postava Bahiyye u Rifaat nám tentokrát nabízí pohled z druhé strany: „Rifaatina
protagonistka… prolamuje kruh netečnosti matek k útrapám svých dcer“21. Se
zkušeností stáří bilancuje chyby, kterých se dopustila při výchově své dcery a
obřízku by s odstupem let již nepovažovala za bezpodmínečně nutnou.
19
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V povídce Who Will Be The Man, jejíž hlavní představitelkou je mladá
dívka jménem Bahiyya, se opět setkáváme s tématem znásilnění v době obřízky.
Bahiyya je znásilněna v noci po obřízce; Rifaat tak podobně jako Saadawi a
Kourouma přímo asociuje uplatňení mužské silové převahy nad ženou se
společenskou silou tradiční praktiky. Naznačuje také, že odteď bude Bahiyya (jež
se právě oficiálně stala „ženou“) hračkou v rukou mužů, kteří s ní budou nakládat
podle libosti. Stupňující se míra násilí se v této povídce opět mísí s výčitkami
Bahiyye vůči svému okolí: „Jak mě matka mohla nechat v jejich drsných rukou?
Jak je vůbec mohla pustit do domu?“22 – zde Bahiyya hovoří o ženách, které
doprovázely obřezávačku. Snaží se probudit matčino svědomí a využívá přitom
oblíbené metafory obětního zvířete: „Když me máš tak ráda, jak jsi mě mohla
obětovat?“23. Rifaat se v této povídce také věnuje otázce „ochrany“ ženského
těla prostřednictvím manželství a obřízky. V Bahiyyiných komentářích naznačuje,
že Bahiyya s tímto konceptem nesouhlasí a nárokuje si kontrolu nad svým
vlastním tělem, na nějž kromě ní samotné nemá nikdo skutečné právo.
Rifaat se však více než ostatní autoři zkoumaných prací zaměřuje na
slavnostní stránku celé procedury. V pozitivním světle hodnotí pozornost, jakou
jsou zahrnovány dívky, jejichž obřízka se buď chystá, nebo ji již prodělaly – za
dívkami v tomto období chodí návstěvy, dostávají dárky a v domácnosti panuje
slavnostní atmosféra. S důrazem na ceremoniální stránku obřízky se setkáváme
především v literatuře subsaharské Afriky, jak je popsáno níže v oddíle o
povídkové sbírce Beyond The Dance.
11.3

Ahmadou Kourouma: Les soleils des indépendances
Hlavní představitelkou románu24 je vesnická dívka Salimata, jejímž

osudem je podobně jako u Farahových postav neustávající fyzická trýzeň,
vyplývající z údělu ženy v dané společnosti. Salimatu po obřízce znásilní léčitel, do
jehož péče byla svěřena; vesničané to pak vykládají jako zásah duchů, jimž nebylo
dostatečně obětováno. Kourouma zde popisuje pro západního čtenáře zcela
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iracionální přístup, který však v místě děje není nijak výjimečný. Sledem událostí
také přímo spojuje sexuální násilí s násilím prováděným ve jménu tradice.
Značnou symboliku nese také postava léčitele, který by měl vystupovat jako
ochránce a je posledním, od něhož by Salimata očekávala podobný útok. Tento
rozměr zrady ze strany blízkého okolí se často objevuje i u jiných autorů, zejména
u Nawal el Saadawi.
Kourouma se v románu otevřeně staví na stranu Salimaty, například když
přirovnává fyzické rysy jejích tří manželů ke zvířatům a zdůrazňuje tak jejich
nelidskost. Salimata se postupně třikrát provdá a chování všech jejích manželů
v intimním životě jí připomíná znásilnění, jehož obětí se stala v mládí. Ačkoli se
Salimata nestaví proti ženskému údělu a je typickou představitelkou pasivních
submisivních žen, udržovaných v mužům podřízeném postavení, uvědomuje si
své utrpení a cítí, že je na ní páchána křivda. Ke katarzi zde dochází ve scéně, kdy
se Salimata nožem brání marabutovi, který se ji snaží znásilnit – Kourouma zde
jako mnoho jiných autorů používá symboliku nože, stejného nástroje, jaký hrál
roli při obřízce. Agresorem je zde opět osoba požívající společenské vážnosti,
tentokrát je však ženská hrdinka zkušenější a nebojí se postavit se agresi a
prolomit nekonečný kruh násilí.
Titul románu je paralelou k životnímu přáběhu Salimaty, jež postupně
získává fyzickou i psychickou autonomii svým odchodem z vesnice do města a
také svými třemi manželskými svazky. K tomu však dochází za cenu obětí, stejně
jako v případě nově nezávislé země; Salimata zůstává do konce života neplodnou
a zde Kourouma zaujímá pesimistický postoj, neboť v rámci společenských
hodnot Pobřeží slonoviny může žena úspěšně završit své poslání především
mateřstvím. Autor naznačuje, že je potřeba zvážit staré hodnoty (mezi něž patří
ženská obřízka) a nepokládat je tváří v tvář měnícímu se světu za automaticky
platné a neomylné.
Význam tohoto románu pro nás spočívá především v tom, že Kourouma
byl prvním autorem, který popsal průběh operace ženské obřízky a zároveň ji
odsoudil.
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11.4

Beyond the Dance
Sbírka povídek a básní Beyond the Dance25 vyšla pod záštitou

mezinárodních organizací FEMRITE a REACH, které se zabývají eliminací ženské
obřízky v Ugandě. V této sbírce je zastoupeno osm autorek, původem převážně
z Ugandy. Jejich příspěvky popisují buď jejich osobní příběhy, nebo příběhy žen,
s nimiž se setkaly v průběhu své práce na projektech zabývajících se osvětou
proti ženské obřízce. Autorky se vyjadřují k obřízce a dalším místním tradicím
v Ugandě, Keni a Etiopii, což tuto sbírku geograficky vyřazuje z oblasti hlavního
zájmu této práce. Beyond the Dance nicméně představuje nesmírně bohatý a
svým pojetím originální materiál, dokumentující praktiku v subsaharské Africe,
zaslouží si proto naši pozornost.
V této sbírce je hned v úvodní povídce26 velice ojediněle zpracován
pohled „z druhé strany“ – máme zde možnost nahlédnout do života a mysli ženy,
jež se dlouho živila prováděním obřízky. Antropologové, lékaři a jiní výzkumní
pracovníci provedli řadu rozhovorů s obřezávačkami v rámci térénních studií,
literární zpracování problematiky z tohoto úhlu je ovšem velmi vzácné. V povídce
Do Not Count on Me popisuje bývalá obřezávačka, jak se ke svému povolání
dostala, jakým způsobem si ji nadpřirozené síly vybraly a pověřily ji tímto úkolem,
a nakonec uvádí i důvody, které ji vedly k opuštění řemesla. Tato žena mluví také
o společenské prestiži a statutu, kterého v komunitě požívá: „Všechny dívky,
které jsem obřezala, mne považují za kmotru a často mě volají, abych jim nebo
jejich rodině s něčím poradila“27. V průběhu let a pod vlivem osvěty postupně
došla k názoru, že udržování zvyku již pozbylo významu a že obřízku může
zastavit jedině vzdělání.
Většina povídek ve sbírce barvitě vykresluje společnost, jejíž hodnoty jsou
protkány pověrami a kterou je velmi obtížné přesvědčit, že praktikování obřízky
již nedává stejný smysl jako dříve. Některé hrdinky povídek si uvědomují, jako
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Barungi, Violet and Twongyeirwe, Hilda. Beyond the Dance. Voices of women on female genital
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Kituyi, Betty. Do not Count on Me. In: Barungi, Violet and Twongyeirwe, Hilda. Beyond the
Dance. Voices of women on female genital mutilation. Kampala: Femrite Publications, 2009.1 – 8.
27
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mladá Somálka Hanífa v povídce Petals for the Wind28, že obřízkou se oficiálně
stávají plnohodnotnými ženami, což však má zřejmě za úkol jen zakrýt hlavní účel
celé operace: „… udělat z ní mužovu otrokyni, sexuální stroj, předmět pýchy a
potěšení pro jiné“29.
Titul sbírky odkazuje na jeden z nejdůležitějších prvků afrických iniciačních
obřadů – tanec. V některých regionech Ugandy se taneční slavnosti táhnou
několik měsíců, předcházejících sezóně, v níž se provádí obřízka30. Tanec
v adeptkách umocňuje pocit sounáležitosti a mnoho z nich si jím dodává odvahu
před operací, při níž se od nich očekává, že nebudou křičet bolestí. Projevit bolest
při obřízce je považováno za známku fyzické i charakterové slabosti.
Autorky některých povídek detailně popisují průběh a přípravu slavností,
jídla a nápoje konzumované na slavnostech, oděvy a dekorativní make-up dívek;
snaží se podat co nejpřesnější obraz prostředí, aby čtenář snadněji pochopil
pohnutky komunity, která obřízku provádí. Beyond the Dance je jistě jedním
z nejvšestrannějších literárních počinů, zabývajících se ženskou obřízkou
v regionu východní subsaharské Afriky v rozpětí posledních tří desetiletí.
11.5

Mariama Bâ: Tak dlouhý dopis
V tomto románu se autorka věnuje především problematice polygamie a

vztahu první a druhé ženy, ženskou obřízku zde zdaleka nelze pokládat za
ústřední téma. Tak dlouhý dopis31 je dnes již klasickým feministickým románem,
v němž autorka formou dopisů hlavní hrdinky své přítelkyni polemizuje nad
hodnotami senegalské společnosti. Přestože hlavní protagonistka tradicemi a
pravidly společnosti trpí, zároveň je ctí a nezpochybňuje je, pouze jejich
interpretaci.

28
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11.6

Ayaan Hirsi Ali: Infidel
Nizozemská politička somálského původu ve své autobiografii32 popsala

obřízku, které byla podrobena ve svých pěti letech. Její otec byl vzdělaný a
moderně smýšlející člověk, který své dcery nechtěl nechat obřezat. Nicméně
v době, kdy pobýval ve vězení jako politický vězeň, byla Ayaan se svými
sourozenci v péči babičky. Ta představovala konzervativní sílu v rodině a
nepřipouštěla, že by její vnučky mohly zůstat neobřezané a „nečisté“. Zařídila
proto obřízku pro Ayaan, jejího bratra Mahada a sestru Haweyi, kterou provedl
místní lazebník. Na jejím příběhu se tedy také prokazuje, jak velkou moc má nad
zbytkem rodiny starší generace v tradičních společnostech.
Ayaan Hirsi Ali popsala detailně celou proceduru, která v jejím případě
zahrnovala infibulaci. Svůj popis nijak stylisticky nepřibarvuje, je věcná a stručná.
Popisuje také, jaký měla operace dopad na její sestru. Ona sama se s obřízkou
vyrovnala poměrně snadno, její sestra Haweya ovšem trpěla post-traumatickým
šokem. „Haweya už pak nikdy nebyla stejná. Onemocněla, několik týdnů trpěla
horečkou a hodně zhubla. Měla příšerné noční můry a ve dne se stáhla někam,
kde mohla být sama. Má kdysi hravá a veselá sestra se změnila. Někdy jen celé
hodiny zírala do prázdna“33.
Jak již bylo zmíněno, Ayaanini rodiče neměli v úmyslu nechat své děti
obřezat a její matka proto zuřila, když zjistila, že tchýně v její nepřítomnosti
donutila děti k obřízce. Došlo k rodinné roztržce, která však skončila tím, že se
všichni omluvili babičce za projevenou nevděčnost. Respekt a vážnost, jakého
požívají starší členové rodiny v afrických společnostech, jsou tedy často jedním
z nejdůležitějších faktorů, které udržují praktikování ženské obřízky při životě.
11.7

Waris Dirie: Květ pouště
Autobiografie modelky somálského původu je dnes zřejmě nejznámější

knihou s tématikou ženské obřízky. Waris Dirie se stala první populární osobností
afrického původu, která západní veřejnosti prostřednictvím svého osobního
32
33
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příběhu přiblížila realitu drtivé většiny somálských žen. V těchto čtivých
memoárech se autorka otevřeně vyjadřuje k otázkám soukromého rodinného
života Somálců a popisuje svoji nelehkou cestu ze somálského venkova přes
Anglii do Spojených států.
Dirie vyrostla v nomádské rodině a když se ji otec ve třinácti letech pokusil
provdat za mnohem staršího muže, rozhodla se utéct do Mogadiša. Tam
zkontaktovala příbuzné, u kterých začala pracovat jako služebná a jejich
prostřednictvím se pak dostala do Londýna, kde se osamostatnila. Shodou náhod
ji objevil módní fotograf a Dirie tak odstartovala kariéru modelky. Život na
západě jí však po praktické stránce ztrpčovala obřízka, kterou prošla jako dítě
v pěti letech. Ve své knize34 na několika stranách popisuje průběh celé operace a
především zmatení, jakým jako dítě procházela: „V tom věku jsem ještě o sexu
nic netušila. Věděla jsem jen, že mě se svolením mé matky rozřezali a já jsem
nevěděla proč“35. Zde se opět setkáváme s několikrát již zmíněným pocitem
zrady ze strany matky.
Autorka se při popisu obřízky stejně jako mnohé další ženy dostává do
momentu, kdy jí dochází slova, kterými by přesně popsala svou bolest: „Mám
pocit, jako bych mluvila o někom jiném. Neexistují slova, jimiž bych mohla
vypovědět, jaké to je. Je to jako by vám někdo odřezával kus stehna nebo paži, až
na to, že tohle je ta nejcitlivější část těla“36. Waris Dirie trpěla po obřízce mnoha
zdravotními komplikacemi a ve Spojených státech podstoupila operativní
rekonstrukci pohlavních orgánů. Poté, co si vybudovala jméno a kariéru jako
modelka, začala své popularity využívat v kampaních proti ženské obřízce.
Založila vlastní nadaci a v letech 1997 – 2003 působila jako zvláštní vyslanec při
OSN pro otázky ženské obřízky. V současné době žije ve Vídni a z kariéry modelky
se přeorientovala na humanitární činnost.

34
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11.8

Shrnutí
Kapitoly 8 – 11 dokládají, že v krásné literatuře nalezneme poměrně

bohatý materiál k tématu ženské obřízky. V rozpětí posledních tří desetiletí se
výše zmiňovaní autoři pokoušejí uchopit toto citlivé téma z nejrůznějších úhlů –
někteří volí zdrženlivější přístup a nespěchají s jednoznačnými soudy (např.
Rifaat, Kourouma), jiní se snaží sugestivními popisy obřízky vyburcovat
čtenářskou veřejnost k razantnímu odmítnutí této praktiky (např. Saadawi, Dirie).
V každém případě lze říci, že nejdůležitějším přínosem veškeré beletrie,
pojednávající o ženské obřízce, je zvyšování povědomí o existenci, rozsahu a
významu obřízky. Je třeba si však uvědomit, že krásná literatura v tomto případě
zřejmě nemůže sloužit jako efektivní prostředek osvěty a prevence proti ženské
obřízce – velké množství žen, které jsou obřízkou ohroženy nebo ji prodělaly, jsou
buď negramotné, nebo nemají dostatečný přístup ke knihám. Některé
humanitární organizace začaly využívat literární texty v osvětových kampaních a
zapojily je do vzdělávacích materiálů pro školy (např. ugandská organizace
REACH), prozatím jsou však tyto iniciativy ojedinělé a pro praktické účely boje
proti ženské obřízce zřejmě není angažovaná literatura zcela použitelným
nástrojem.
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12

Závěr
Cílem této práce bylo především zmapovat a zhodnotit krásnou literaturu,

zabývající se tématem ženské obřízky. Kromě srovnání děl známých autorů Nawal
el Saadawi a Nuruddina Faraha jsem se snažila prozkoumat širší africkou literární
tvorbu, která se byť jen okrajově dotýká ženské obřízky. Pokud jde o jednu
z hlavních cílových oblastí, Súdán, je bohužel nutno konstatovat, že beletristická
díla o ženské obřízce v této zemi k dispozici nemáme. Ačkoli existuje nepřeberné
množství odborných textů a studií o výskytu a rozšíření obřízky v Súdánu, ze
súdánských spisovatelů tomuto tématu věnuje letmou zmínku jen Saleh al
Tayyeb ve svém díle Cesta na sever. K dalším zkoumaným zemím bylo však
prostřednictvím románů a povídek možno podat mnohem plastičtější obraz o
situaci, než jaký nabízejí statistické údaje a lékařské průzkumy.
Pokud jde o budoucnost ženské obřízky, v mnoha afrických zemích jistě
dochází díky osvětě a aktivitám nejrůznějších organizací k poklesu jejího výskytu.
Jde však o velmi pomalý proces a i přes mnoho nových legislativních zákazů
potrvá zřejmě ještě několik desetiletí, než bude od ženské obřízky upuštěno.
Zjištění humanitárních organizací vyznívají optimisticky, v současné době se ale
nacházíme ve fázi, kdy se zkoušejí různé strategie vymýcení ženské obřízky.
Vzhledem k diverzitě etnik a sociálních skupin, které obřízku praktikují, není
ovšem možno aplikovat jeden univerzální model. Pozitivem je jistě zvýšená
ochota afrických vlád k přijímání zákonů proti ženské obřízce. Je však zapotřebí,
aby tyto zákony a jejich uplatňování vyžadovalo obyvatelstvo; hovoříme zde tedy
o zásadní transformaci hodnot – nelze jednoduše kriminalizovat celou populaci.
Někteří autoři si kladou otázku, jak je možné, že například některé
tisíciletí staré zvyky jako svazování chodidel v Číne byly odstraněny v průběhu
jedné generace37 v návaznosti na úspěšné osvětové kampaně, a ženská obřízka
nadále přetrvává. Existuje zřejmě stále ještě příliš mnoho těch, jimž přetrvávání
praktiky přináší užitek. Důležitou roli v otázce udržení či vymýcení ženské obřízky
hrají už například samotné obřezávačky. Pokud nebudou mít tyto osoby
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alternativní zdroj příjmů, bude v jejich zájmu zvyk v komunitách podporovat.
Vzdělávací a osvětové kampaně samy o sobě tedy zřejmě stačit nebudou, pokud
nejsou součástí širšího plánu, zahrnujícího všechny zúčastněné strany. Toho lze
dosáhnout pouze s podporou místních úřadů, které potřebují účinné právní
mechanismy k zamezení provádění ženské obřízky. Jde tedy o komplexní
problém, vyžadující víceúrovňové řešení.
Téma ženské obřízky lze zpracovat z mnoha hledisek a v této práci jsem
jej zdaleka nevyčerpala. Tato diplomová práce může sloužit jako základní
seznámení s problematikou či jako odrazový můstek k hlubšímu zkoumání této
otázky.
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Příloha 1: Maryam Sheikh Abdi – The Cut
Zde uvádím překlad básně od Maryam Sheikh Abdi1, v níž autorka sugestivně a
do nejmenších detailů popisuje průběh ženské obřízky, své pocity během
operace a bezprostředně po ní.

Bylo mi teprve šest let,
Když mě odvedli do houští, na má jatka.
Moc malá na to, abych věděla, co všechno to obnáší,
Líně jsem kráčela k ženám, co mě tam čekaly.

Hluboko ve mně byla touha nechat se obřezat,
Neboť bolest byla mým osudem:
Je to břemeno ženství,
Jak mi bylo řečeno.
Přesto jsem se k smrti bála …
Ale neměla jsem vyvolat povyk.

Ženy mluvily tlumenými hlasy,
Snažíc se plnit své úkoly, jak nejlépe to šlo.
Jedna měla držet trup,
Musela být silná, aby tě udržela na zemi.

1

Přeloženo z anglického originálu: Abdi, Maryam Sheikh. The Cut. In: Barungi, Violet and
Twongyeirwe, Hilda. Beyond the Dance. Voices of women on female genital mutilation. Kampala:
Femrite Publications, 2009. 95 – 99.
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Nohy a paže měly každé vlastní hlídačku,
Jež musela znát svůj úkol,
Aby ses nevysmekla a neprchala o život.

Řezání začalo s nejstarší dívkou
A seznam pokračoval.
Vědělo se, že jsem plachá, a tak jsem byla poslední z šestice.
Celá jsem se třásla;
Žaludek jsem měla na vodě.
Chtělo se mi zvracet, čekání bylo příliš dlouhé,
Očekávání bolesti příliš intenzivní,
Ale musela jsem počkat, až přijdu na řadu.
Srdce mi bilo, v uších mi hučelo;
Jediný zvuk, jemuž jsem rozuměla,
Byl nářek dívek,
Neboť ten byl také mým osudem.

Konečně na mě přišla řada, a jedna z žen
Na mě mrkla:
Pojď sem, holka, řekla s nepříjemným úsměvem.
Nebudeš první ani poslední,
Ale máš jen tenhle pokus prokázat, že jsi statečná!
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Svlékla mě. Dostala jsem husí kůži.
Zafoukal studený vítr a vysílal varovné signály
Po celém mém těle. Dusila jsem se a točila se mi hlava
V kruzích, jak mě vedli.

Poslušně jsem si sedla mezi nohy ženy,
Která mě chytila nad břichem,
A každá z těch dalších čtyř žen popadla moje ruce a nohy.
Byla jsem rozprostřená a všechny moje údy byly v pevném sevření.
A ve stínu stromu…
Obřezávačka zahájila svou práci…
Ta bolest… je tak živá do dnešního dne,
Desítky let poté, co byla způsobena.
Bože, bylo to odporné!

Brečela jsem a naříkala, až jsem už dál brečet nemohla.
Zhrubl mi hlas a nemohla jsem vydat další nářek,
Kroutila jsem se, jak se mi mučivá bolest zařezávala do jemného masa.
Držte ji! Řvala ta prokletá obřezávačka,
A ta největší obryně si sedla na můj hrudník.
Nemohla jsem dýchat, ale nebyl tam nikdo,
Kdo by mě poslouchal.
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Pak můj nářek utichl a rozhostila se tma.
Jak mě unášela, slyšela jsem ženy smát se
A žertovat nad mou zbabělostí.

Musela jsem se probudit až hodiny poté
Do té nejpříšernější skutečnosti.
Ta trýznivá bolest byla nesnesitelná!
Zažírala se do mě, každý kousek mého dívčího těla bolel.
Ženy si vyměňovaly pohledy
A nahlas mluvily o tom, jak se zapíšu do dějin,
Jako zbabělec, než jsem přitom omdlela.
Bůh je převeliký! Vykřikovaly, jak mě kritizovaly.

Podívala jsem se ne sebe dolů a dostala facku do obličeje.
Nedívej se, zbabělče, vykřikla obřezávačka;
Pak nařídila ženám, ať mi na přirození nasypou horký písek.
Moje vzácná krev se řinula ven a pěnila.
Roztáhni nohy, zavrčela obryně, když na mě sypala písek.
Nic z toho, co dělaly, mé bolesti neulehčilo.

Cha! Jak chceš rodit děti? Posmívala se ta s křivým úsměvem.
Třásla jsem se a kousala si dolní ret.
102

Hýbala jsem se dopředu, dozadu a ze strany na stranu, jak jsem se svíjela
v bolestech.
Tahle mě jen zahanbí! Vykřikovala obřezávačka.
Dívejte, jak daleko se odvalila, jak se zahojí?
Moje sestra byla zahanbená, ale v jejích očích jsem viděla bolest…
Možná si vybavovala svůj vlastní očistec.
Rychle mě zatáhla zpátky do chatrče.

Krev proudila a prosakovala.
Mrchožrouti kroužili a hřadovali na okolních stromech.
Kšá! Kšá! Zaháněly ženy ptáky.
Celou tu dobu přicházela bolest ve vlnách,
Z nichž každá byla důraznější než ta předchozí.

Ženy nás postavily, ale varovaly nás, abychom nedávaly nohy od sebe.
Oškrábaly nám zkrvavený písek ze stehen a dětských zadků
A opět nás posadily.
Vyhrabaly jámu,
Nadrtily malmal, lepkavou bylinu;
Lana ke svázání nohou byla připravena.
Uhlíky byly přichystány a nasypány do jámy,
V níž byl suchý oslí trus a spousta bylin;
Ty byly osobní výbavou obřezávačky.
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Uhlíky posypaly bylinami
A nařídily nám sednout si nad jámu.
Vsedě kolem mě stoupal dým,
Slyšela jsem krev kapat na uhlíky
A stoupalo z nich víc a víc kouře.
Bolest trochu ustávala, ale byla jsem slabá
A cítila jsem nevolnost.
Možná ztrácí krev? Zeptala se ustaraně moje sestra.
Ne, ne. Přejde to, jakmile tam dám byliny, vykřikla netrpělivě obřezávačka.

Natřely mi malmal tam, kde bývaly mé urvané stydké pysky,
A pak jsem byla svázána od stehen k palcům
Silnými provazy z velbloudí usně.
Přinesly dlouhý klacek a střídaly se
V pokynech, jak máme chodit, sedět a vstávat.
Řekly nám, ať se neohýbáme a neroztahujeme nohy
Rychleji se tak uzdravíme, říkaly,
Ale mělo nás to tam zapečetit.
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První kapka moči,
Pálivější než dopad břitvy,
Vyšla pomalu, kousek po kousku,
Kapka po kapce,
Zatímco jsem ležela na boku.
Nemyly jsme se, nesušily,
A pálivý pocit trval ještě hodiny poté.
Ale nevycházela z nás stolice…
Alespoň si na to nevzpomínám.

Tak to šlo po následující měsíc.
Nekrmily nás ničím mastným
Ani žádnou zeleninou a masem.
Náš jídelníček tvořilo jen mléko a ugali.
Dávali mi jen doušky vody:
Tak se rána nenamočí a rychleji se zahojí, říkaly.

Zůstaly jsme v houštině celý den.
Cesta z houští domů začala okolo čtvrté
A skončila někdy kolem sedmé.
Celou tu dobu jsme musely čelit horku
A naboso se plazit směrem k domovu…
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Bez vody, samozřejmě.
Nesměly jsme se ohýbat, pokud jsme šláply na trn,
Nevolat nahlas o pomoc,
Neboť to by nás „otevřelo“ a obřezávačka
By musela být znovu přivolána.
Všechno to byly jen zastrašující příkazy a zákazy.

Zůstala jsem s naší šesticí
Další čtyři týdny. Nikdo z nás se nemyl;
Mezi kůží a provazy se nám uhnízdily vši,
Kousaly a škrábaly dnem i nocí.
Nedaly se odstranit,
Alespoň ne do té doby, než se zahojíme.

Řeka byla vzdálená pouhý kilometr.
Každé ráno k nám s větrem zavanula
Sladká vůně jejích vod
A zhoršovala naši žízeň.

Toho dne, kdy se obřezávačka vrátila,
Jsme se všechny třásly a tiše modlily,
Doufajíc, že jsme se zahojily
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A nebude třeba nás znovu řezat.
Díky Bohu jsme byly všechny hotové,
Kromě jedné nešťastnice,
Která to musela celé podstoupit znova
A její uzdravení trvalo měsíce.

Oholili nám hlavy nakrátko,
Rozvázali lana a vši konečně odpadly.
Byly jsme vykoupány a naolejovány,
Ale hlavní byla voda.
Pila jsem, dokud můj žaludek přijímal,
Má ústa a krk se nemohly nasytit.

Skončilo to.
Po celých stehnech jsem měla stopy po provazech,
Protkané kousanci od vší.
Teď jsem se měla o sebe starat
A zajistit, že všechno zůstane neporušené
Dokud se neprovdám.
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Příloha 2: Nura Abdi – Tränen im Sand
V této příloze uvádím překlad ukázky z autobiografie Nury Abdi2, který
detailně ilustruje typický průběh ženské obřízky v Somálsku.
„… Někdo ze sousedů vás mohl nechat podívat se, co se děje, ale
nedovolili vám rozhodně sledovat všechno. Většina z nich nechtěla žádné diváky
a netrpělivě vás vyprovdila z domu. Takže pokud jsme opravdu chtěly něco
vědět, mohly jsme toho zjistit jen velmi málo. Nakonec ale jediná věc, kterou jste
věděly jistě, byla, že udělají něco s částí vašeho těla, s tou mezi nohami.“
Úryvky z kapitoly 7 - „Kdo bude nejodvážnější?“:
„Také jsme věděly proč. Protože se to dívkam dělalo odedávna a protože
tak jste se staly ženou a protože jinak jste mohly zapomenout na to, že se někdy
vdáte – žádný muž by vás nechtěl, kdybyste byla špinavá a smradlavá. A proto
jsem skákala po dvoře nadšením, tleskala a vykřikovala, jak jsem šťastná, když
jsem se dozvěděla, že za týden, hned po začátku prázdnin, budu obřezána
společně s mými sestrami Fatimou a Yurop. Přestože mi bylo teprve pět a byla
jsem tímpádem vážně ještě moc malá…
Ještě než se jí halaleiso3 vůbec dotkla, Yurop vykřikla. Najednou jí jedna
z žen vrazila facku. Mělo se za to, že tohle není ta pravá chvíle zkoušet jejich
trpělivost. Možná, že to nebylo tak scestné, ale v případě Yurop to nezabralo.
Začala rovnou vřískat, takže jí nacpali do pusy roubík, který už byl k tomu účelu
připraven. Vzpomínám si, že mi to přišlo vtipné. Ničemu jsem ještě nerozuměla.
Kromě toho bylo v řadě přede mnou ještě dost dalších dívek. Nebyla jsem další
na řadě, takže jsem se mohla zatím chichotat. Jak se však řada zkracovala,
přecházel mě smích.
Yurop už jen sténala a o pár minut později se objevila žena s úzkým
pruhem látky. Ten omotala Yurop kolem stehen od pánve po konečky prstů, tak
2

Uvádím zde překlad z anglické verze, nikoli z německého originálu. Abdi, Nura and Linder, Leo

G.: Desert Tears. In: ER, s. 173 – 176. Z němčiny přeložila Tobe Levin.
3

obřezávačka
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těsně, že nemohla hýbat nohama. Pak ji ženy opatrně odnesly do místnosti
s matracemi, rozloženými po podlaze.
Moc z toho jsem nechápala. Když jí zacpali pusu, přestala jsem si jí
pořádně všímat. Stejně jsem toho moc neviděla, když kolem ní bylo tolik žen,
které ji držely. Teď byla na řadě Ifra a stejně jako všechny ostatní, sebrala se a
začala s vřískotem prchat. Ženy ji nejdřív polapily a pak ji s fanatickým násilím
hodily na bedýnku. Pak se opakovala známá scéna: Ifra ječela a snažila se
osvobodit, ženy ji opět přemohly a ucpaly ústa roubíkem. Tak to šlo s Fatmou,
Munou, Suleihou a Nasrou. Všechny vřeštěly, všem byla zacpána ústa, halaleiso
ani na chvílíi nezpomalila. Mezi jednotlivými dívkami setřela krev z bedýnky a
nohou nahrnula písek přes kaluž krve na zemi. A teď už zbyla jen jedna, a tou
jsem byla já.
Když jsem přišla na řadu, propukla jsem v pláč. Byla jsem vyděšená, ale
místo útěku jsem ztuhla na místě. Přesto jsem řvala, když se ke mně přibližovaly,
ječela jsem „Já nechci!“ – ale to vůbec nepomohlo. Popadly mě, odtáhly
k bedýnce, v níž se kdysi skladovaly pomeranče, a posadily mě na ni. Křičela jsem
a kopala kolem sebe, ale byla jsem přemožena. Ani jedna z těch žen neudělala
sebemenší krok, kterým by mi pomohla. Jedna z nich mi připomněla, že jsem
včera slíbila, že budu ze všech nejstatečnější. Seděla jsem tam jako na pódiu,
obklíčená ženami. Uvěznily mě, odhodily mou sukni stranou, roztáhly mi nohy a
v té chvíli jedna ze sousedek začala hlasitě zpívat.
Viděla mé břicho a stehna – části těla, které i na čtyřleté dívce zůstavají
zahalené – a byla unešena. Byla jsem z nás nejsvětlejší, ale tam dole jsem měla
téměř bílou pokožku. A ta žena začala zpívat „Núro, jak jsi krásná, jak jsi bílá,
s kůží bělejší než velbloudí mléko“. A i přes pevné sevření, v němž mě držely, jí
ženy jedna po druhé odpovídaly, opakujíc její slova: „Núro, jak jsi bílá, bělější než
velbloudí mléko“. A já jsem se skutečně uklidnila. Jsi opravdu tak bílá? Říkala
jsem si. Ale přesně v tu chvíli mě halaleiso popadla a zařízla do mě.
Byl to ostře trhavý zvuk, jako když se párá pytlovina. Ženy teď mezi sebou
závodily ve zpěvu. Překřikovaly se, zatímco mě tahaly za ruce a nohy a téměř mi
109

vyrážely dech. „Ano, ano, tahle strana je dobrá!“ „Ale támhle, tam jsi něco
zapomněla!“ „Tak, to je všechno!“ „Už je hotovo! Hotovo!“ …
Slet čarodějnic. Ale zvuk břitvy, zařezávající se do masa, byl hlasitější než
jejich jekot. Byla jsem v takovém šoku, že jsem nevydala hlásku. Bez ohledu na
to, co mi řvaly do ucha, hlasitěji než cokoli jiného na světě.
Ale to nejhorší mělo teprve přijít.
Nejhorší je, když vás sešívají.
Lil ze mě pot. Dala jsem všechny své síly do přežití té první bolesti. Teď už
mi žádná síla nezbyla. Mezitím se oteplilo. Slunce se přehouplo na druhou stranu
dvora a oslepovalo mě. Bylo mi nevolno. Měla jsem pocit, že budu zvracet. A
mezi mýma nohama se někdo zaměstnával s jehlou v otevřené ráně. Bylo to jako
by mě zaživa, zcela při smyslech, krájeli na kusy. Snažila jsem se bránit, ale co
zmůže čtyřleté dítě proti šesti dospělým ženám? Možná jsem vzdychala, možná
jsem lapala po dechu. Ale nekřičela jsem, protože jsem neměla roubík. A pak
jsem omdlela.
Probrala jsem se, než mě začaly svazovat. Tentokrát to byla nová bolest,
jak halaleiso potírala čerstvou ránu bylinami. Byliny měly urychlit hojení. Cítila
jsem se, jako by mě držely nad otevřeným ohněm.
Znovu jsem omdlela.
Když jsem přišla k sobě, nedívala jsem se tam. Nemohla jsem se dívat,
když mě rozřezávaly. Ale pamatovala jsem si, že když mě chtěly odnést, otevřela
jsem oči. Viděla jsem na zemi krev a mísu, v níž plavaly ty kousky, které z nás
odřezaly. Co odřezaly z nás všech, včetně ostatních dívek. Halaleiso je naházela
na hromádku do mísy. Později jsem se dozvěděla, že někdo vykopal jámu a
pohřbil je někde ve dvoře. Kde přesně, to jsme nikdy nezjistily. „K čemu to
potřebuješ vědět?“, to bylo vše, co nám k tomu bylo řečeno. „Je to dávno tam,
kam to patří. Pod zemí.“
Úryvek z kapitoly 8:
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„Do dnešního dne si dokázu vybavit tvář měho otce. Druhého dne otevřel
dveře a vešel dovnitř. Tedy spíš zůstal stát na zápraží a zíral na nás, jak jsme
ležely na zemi. Stále vidím ten jeho pohled. Byl na pokraji pláče. Jak nás
pozoroval, ležící na zemi, slova se mu zasekla v hrdle. Neřekl nic, rychle se otočil
a zavřel za sebou dveře…“
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