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Abstrakt 

 

 

Předkládaná diplomová práce se věnuje diskurzům intersexuality v románu Hermafrodit 

amerického autora Jeffreyho Eugenidese. K analýze je využita metoda queer čtení v širší 

perspektivě kulturálních studií. Po kontextualizaci díla a teoretickém úvodu následují tři 

analytické kapitoly, které hledají queer momenty na pozadí kritických reflexí románu. První 

kapitola se věnuje heteronormativitě, performativitě a politice identity. V druhé kapitole je 

předmětem zájmu žánr konfesijního textu a doznávající se subjekt. Třetí, závěrečná kapitola 

uzavírá analýzu nalézáním momentů queer pleasure. 

 

Klíčová slova: intersexualita, Eugenides, queer, identita, performativita 

 

The thesis dedicates to discourses of intersexuality in the novel Middlesex written by the 

American author Jeffrey Eugenides. For the analysis, the method of queer reading was 

deployed, within the broader perspective of cultural studies. After introducing the context of 

the novel, and the theoretical framework, three analytical chapters follow which seek queer 

moments on the background of critical reviews of the novel. First chapter focuses on 

heteronormativity, performativity, and identity politics. Second chapter is interested in the 

confession genre and subject in confession. Third, and last chapter closes the analysis with 

finding moments of queer pleasure. 

 

Key words: intersexuality, Eugenides, queer, identity, performativity 
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1. Úvod 

  

Jaký význam má zkoumání literatury pro genderová studia? Nebylo by vhodnější a 

užitečnější zabývat se skutečnými, a ne fiktivními příběhy? Např. Pam Morris ve své knize 

Literatura a feminismus zpochybňuje nadřazenost „života“ nad literaturou, tedy údajně 

pouhým zpodobením žité reality; naopak tvrdí, že „naše chápání života nebo zkušenosti není 

zdaleka ‚přirozené‘ nebo předem dané. Od samého počátku je zprostředkováno kulturními 

formami“ (Morris 2000, s. 18). Jinými slovy, svět vždy poznáváme nikoli přímo, ale skrze 

jazyk. Proto také nelze říci, že literatura je odrazem skutečnosti, neboť striktní rozlišení mezi 

světem fikce a reality je z důvodu jejich neustálého vzájemného ovlivňování neudržitelné. 

Zjednodušeně řečeno: to, jak přistupujeme k literatuře, je nevyhnutelně ovlivněno naší 

socializací a hodnotami, které jsme během ní přijali za své; tyto hodnoty jsou ale zpětně 

utvářeny kulturou, v níž se pohybujeme. 

 K textu také není možné přistupovat jako ke zprostředkování autentické zkušenosti 

jeho autora. Jak píše Joan Scott, „nejedná se o jednotlivce, kteří mají zkušenosti, nýbrž o 

subjekty, které jsou skrze tuto zkušenost utvářeny1“ (Scott 1991, s. 779). Při zkoumání 

literatury je tedy nutné vyhnout se tendenci hledat autorská já předcházející samotnému textu 

a naopak je nutné reflektovat konstruovanost promlouvajícího subjektu. Dle Scott nelze 

chápat zkušenost jako neproblematický výchozí bod analýzy, nýbrž již jako interpretaci, či 

lépe řečeno jednu z možných interpretací. V tomto pojetí tedy literatura nereprezentuje 

autorovo vidění skutečnosti, které se snažíme svou analýzou odhalit; jedná se o čtenářské 

konstruování významů, které není nikdy ustálené, a tudíž je vždy politické (Scott 1991, s. 

797).    

 Ve své diplomové práci se budu věnovat čtení románu, který mimo jiné pracuje 

s tématem genderové a sexuální nenormativity. Vzhledem k výše řečenému považuji 

takovou analýzu za podstatnou a užitečnou pro pochopení hodnot, které lze v této oblasti 

publiku předávat či nabízet k akceptaci. K důležitosti zvoleného tématu a předmětu 

zkoumání přispívá i fakt, že zmíněný román se mimo jiné stal celosvětovým bestsellerem, a 

tudíž lze předpokládat, že jeho zacházení s kontroverzní tematikou má potenciál ovlivnit 

uvažování mnoha čtenářů_čtenářek po celém světě. 

 

                                                           
1 Všechny citace cizojazyčných zdrojů byly do češtiny převedeny autorkou. 
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1.1. Kontextualizace díla: Hermafrodit Jeffreyho Eugenidese 

 

 Román Hermafrodit (v českém překladu 2009, v anglickém originále jako Middlesex 

2002) je v pořadí druhým románem amerického autora Jeffreyho Eugenidese (*1960). 

Předcházela mu prvotina Sebevraždy panen (Virgin Suicides, 1993, v českém překladu až 

2013). Zatím posledním Eugenidesovým románem je Hra o manželství (česky 2012, 

anglicky The Marriage Plot 2011)2. Již z pořadí vydání knih v českém překladu je patrné, 

že Hermafrodit byl průlomovým dílem, které celosvětově zvýšilo zájem i o předchozí a 

následující Eugenidesovu tvorbu. Dosud zůstává autorovým nejoceňovanějším dílem (např. 

s Pulitzerovou cenou z roku 2003), přičemž se stalo velmi úspěšným i komerčně (jen do 

května 2011 se ho prodaly více než tři miliony výtisků3). 

 Na pozadí „velkých“ dějin 2. poloviny 20. století přináší Hermafrodit dva hlavní 

příběhy: osudy původem řecké rodiny Stephanidesových, kteří v r. 1922 připlují z válkou 

rozervané Smyrny do Spojených států amerických, a pak konkrétně příběh Callie_Cala, 

příslušníka_ce třetí generace této rodiny, která_který je zároveň vypravěčem_kou celého 

eposu. Tyto dvě linie jsou vzájemně provázané a v různých momentech příběhu vystupují 

střídavě do popředí. Již na první stránce je publiku vypravěčem odhaleno, že přestože má 

Callie „mužskou“ chromozomální kombinaci XY, je při narození označena za dívku. 

V důsledku genetické mutace zapříčiněné několikanásobnými incestními vztahy v rodině 

mu_jí totiž chybí enzym 5-alfa reduktáza a její_jeho vnější genitálie jsou na první pohled 

feminizované a varlata nesestouplá. Jako dívka je tedy bez jakýchkoli pochybností 

vychovávána až do 14 let věku a coby dívka prožije i milostný vztah se spolužačkou. Po 

úrazu pánve při autonehodě se však poprvé od narození dostane do péče lékařů, kteří její 

„abnormální“ vývoj pojmenují. Na základě podrobného zkoumání genderové identity je 

následně lékařem dr. Lucem doporučena korektivní operace, která by Callie udržela ve 

společenské kategorii žen. Callie se však po tajném nahlédnutí do lékařského spisu vzepře, 

z kliniky uteče a začíná žít jako muž*.  Již jako Cal se stane na čas součástí kalifornské freak 

show, kde svou odlišnost vystavuje příchozím divákům_divačkám. Klub je však po policejní 

razii zrušen a Cal, nyní šestnáctiletý, se v nové roli vrací domů na pohřeb otce. Celý román 

                                                           
2 Jeffrey Eugenides - knihy. Databáze knih [online]. c2008-2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/jeffrey-eugenides-4595 
3 HOFFERT, Barbara. Fiction: Prepub allert. Library Journal Reviews [online]. 2011 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://reviews.libraryjournal.com/2011/04/prepub/fiction-previews/fiction-24/ 
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je zarámován vyprávěním 41letého Cala, který jako muž* působí v diplomatických službách 

v německém Berlíně, přičemž retrospektivní autobiografii střídají krátké epizody z Calova 

současného života, v němž se pokouší o navázání vztahu s fotografkou Julií Kikuchiovou. 

 Pulitzerova cena, jíž byl román oceněn, je udělována od roku 1917 a v dnešní době 

čítá 21 kategorií. Cena za beletrii, v níž uspěl právě Eugenidesův Hermafrodit, byla poprvé 

vyhlášena v roce 1948. V této kategorii je ocenění udělováno za „vynikající beletristické 

dílo amerického autora, které se pokud možno zabývá americkým životem.“4 Z hodnocení 

porotců vyplývá, že Hermafrodit byl zvolen jako nejlepší román roku coby multigenerační 

epos, který ve svém vyprávění vyvažuje prvky komedie a tragédie a zprostředkovává velkou 

část moderní americké historie a kultury od Fordovy pásové výroby až po lidskoprávní hnutí 

v 60. letech. Porota dále uvedla, že vypravěč, „hermafrodit moderní doby“, přesahuje svým 

příběhem hranice genderu a přináší „emocemi překypující“ vyprávění (Fischer a Fischer 

2007, s. 444). Předseda poroty Gail Caldwell pak ve svém hodnotícím dopise explicitně 

vyzvedl „ambice a narativní sebevědomí“ románu (tamtéž s. 443). Hermafrodit tedy dle 

tohoto hodnocení naplnil představy poroty o americkém románu, a to jak obsahem, tak i 

formou. Pro mou další analýzu bude zajímavé sledovat zejména dva body tohoto hodnocení: 

představa o tom, že román překonává kategorie genderu, a otázka autority vypravěče, s jakou 

příběh svým čtenářům přináší. 

 V následujícím krátkém představení kritické recepce románu se zaměřím na téma, 

které je pro předkládanou diplomovou práci stěžejní, tedy otázka sexuální 

jinakosti/ambiguity protagonisty_ky díla. Většina komentářů se poměrně povrchně drží 

dichotomie příroda versus kultura a příběh Callie_Cala čte jako „napravení omylu“ či 

„nalezení pravé identity“, které je sledováno s povděkem a úlevou (Fountain-Polley 2006, 

Quin 2002, Publishers Weekly 2002, Collins 2002, Gropman, Woodcock a Watson 2003, 

O’nan 2006). Jiné kritiky vnímají gender a sexualitu v románu plastičtěji a poukazují na 

důležitost nejednoznačnosti identity (Wilkinson 2002, Zaleski 2002), ovšem stále spíše 

pouze deskriptivně. Hlubší analýzu pak nabízí recenze Daniela Mendelsohna z New York 

Times Book Review, který kriticky pohlíží mimo jiné na esencialistické vyznění románu. 

Eugenides dle jeho názoru nedostál slibu zůstat uprostřed (in the middle) a vývoj hlavního 

hrdiny_ky prezentuje jako přechod od jednoznačné ženské identity k nezpochybněné 

mužské identitě. Podle Mendelsohna zde nezaznívá žádný hlas „mezi“, hlas hermafrodita, o 

němž má jedna z linií příběhu vypovídat (Mendelsohn 2002). 

                                                           
4 TOPPING, Seymour. Administration of the Prizes. In: The Pulitzer Prizes [online]. New York: Columbia 

University, c2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.pulitzer.org/page/administration-prizes. 
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 Mendelsohnova recenze, byť postrádá teoretickou základnu, je svou hloubkou a 

tematikou srovnatelná s řadou akademických článků z pera gender/queer kritiků a kritiček. 

Pravděpodobně nejkritičtěji se k románu staví Morgan Holmes, která odsuzuje 

heteronormativní happyend příběhu, jež lesbickou touhu úspěšně normalizuje na 

heterosexuální a jednoznačně upřednostňuje biologický determinismus před sociálním 

konstruktivismem (Holmes 2007). Stephanie Hsu kriticky nahlíží moc, která je v románu 

podle ní na straně lékařů a medicínského diskurzu vůbec. Cal_Callie sice chirurgickou 

intervenci odmítne, nicméně jeho_její údajně nekritické přijetí biologických „fakt“ (tedy 

genetické podstaty genderově-pohlavní identity) hraje ve vývoji románu klíčovou roli (Hsu 

2011). Také Merton Lee chápe závěr románu jako vítězství šťastné a stabilní normality nad 

queer chaosem a mizérií, která je dle jeho názoru prezentována jako nezralé stádium, které 

je třeba překonat (Lee 2010). Sarah Graham čte v románu úzkost ze sexuální a tělesné 

ambiguity, která je vyřešena přijetím neproblematické identity muže. Intersexualita, 

v románu údajně implicitně spojována se zrůdností, je podle ní exploativně zneužita pro 

účely heteronormatizujícího narativu (Graham 2013). Rachel Carroll se ve své reflexi věnuje 

retrospektivní podobě narativu, která dle jejího názoru legitimizuje heteronormativní 

kauzalitu pohlaví-gender-sexualita, kterou se právě queer teoretici a teoretičky snaží 

dekonstruovat (Carroll 2009).  

Navzdory relevantním poznatkům se dle mého názoru všechny zmíněné kritiky 

vyznačují dvěma zásadními pochybeními. Zaprvé, postava Callie_Cala je nekriticky 

vnímána jako autonomní subjekt, kterého autor románu nechává dělat rozhodnutí, která jdou 

z pohledu gender/queer perspektivy proti snaze o dekonstrukci heteronormativních binarit. 

Domnívám se však, že je zde třeba uvažovat v širším, řekněme foucaultovsko-butlerovském 

rámci (ne)svobodného subjektu, který je spíše než aktérem svého života produktem diskurzu. 

Jediný článek, který jde dle mého názoru za kritický rámec vymezený ostatními reflexemi, 

je příspěvek Debry Shostak komentující právě pozici subjektu v mocenských vztazích. 

Calova „volba“ stát se mužem je zpochybněna jako iluzorní a ve skutečnosti diskurzivně 

podmíněná (Shostak 2008). Zadruhé, kritika je namířená na dvojjedinost autora a vypravěče, 

kteří retrospektivním narativem legitimizují normativní vyznění románu. Z mého pohledu je 

však nutné figury autora-spisovatele a vypravěče-Cala striktně odlišovat a naopak věnovat 

pozornost tomu, jak a kde vzniká v rámcovém vyprávění prostor pro subverzi dominantního 

čtení díla. Právě tyto dvě oblasti, tedy hranice autonomie subjektu a narativní strategie 

románu, budou důležitými východisky mé analýzy. Otázka exploativního charakteru románu 

vzhledem k exotizaci jinakosti bude pak diskutována v závěrečné kapitole. 



6 
 

 

1. 2. Český překlad Ladislava Nagye a jeho reflexe 

 

 Jak již bylo řečeno v úvodu, český překlad Eugenidesova románu vyšel pod názvem 

Hermafrodit v roce 2009. Autorem je Ladislav Nagy a knihu vydalo nakladatelství BB art. 

Překlad tak rozsáhlého a jazykově bohatého díla jistě nebyl lehkým úkolem, nicméně jistých 

chyb se měl překladatel a/nebo redakce dle mého názoru jednoznačně vyvarovat, a jelikož 

některé z nich se rozhodujícím způsobem podepisují na českém čtení románu, dovolím si 

krátké kritické zhodnocení. Největším problémem není poněkud líný převod názvu románu 

do češtiny – dvojsmyslné Middlesex (adresa bydliště rodiny Stephanidesových v americkém 

Michiganu a odkaz na nejednoznačnou identitu hlavní_ho protaginisty_ky) nahradil prostý 

(a z etického hlediska politické korektnosti potenciálně diskutabilní) Hermafrodit. 

S překladem se dle mého názoru jistě dalo vyhrát více, ale románu příliš neškodí. Jinak tomu 

je bohužel s použitím výrazu „hermafrodit“ v místech, která neodpovídají originálu a jsou 

naprosto nevhodná. Sám Eugenides (přestože jeho názor není v tuto chvíli podstatný) se 

nechal v jednom z rozhovorů slyšet, že precizně rozlišoval v používání označení 

hermafrodit (pouze v odkazech na řeckou mytologii) a intersex (ve vztahu k hnutím a 

jednotlivcům)5. Nagyův překlad však např. obsahuje „hnutí na obranu hermafroditů“ 

(Eugenides 2009, s. 109) z původního „intersex movement“ a „Intersex Society of North 

America“ (oficiální název organizace) přeložil jako „Severoamerická společnost 

hermafroditů“ (s. 109). Takové převody jsou zcela zastaralé a trivializující. Naprosto 

neodpustitelné je rovněž vynechání části klíčové pasáže, kdy Callie konfrontuje poznatky o 

své identitě s expertní autoritou encyklopedie. Srovnejme: 

 

hermaphrodite —1. One having the sex organs and many of the secondary sex 

characteristics of both male and female. 2. Anything comprised of a combination 

of diverse or contradictory elements. See synonyms at MONSTER. (Eugenides 

2003, s. 430, zdůraznění autorky) 

 

hermafrodit – 1. Jedinec, který má pohlavní orgány a mnohé z druhotných 

charakteristických pohlavních znaků muže i ženy. 2. Vše, co obsahuje kombinace 

rozmanitých nebo protikladných prvků. [pasáž vynechána] (Eugenides 2009, s. 

415) 

 

                                                           
5 A Conversation With Jeffery Eugenides. Oprah [online]. c2015 [cit. 2016-06-11]. Dostupné z: 

http://www.oprah.com/oprahsbookclub/A-Conversation-with-Middlesex-Author-Jeffrey-Eugenides 
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V české verzi románu si tedy Callie_Cal v encyklopedii nepřečte, že její_jeho tělesné 

ustrojení je dle odborného posouzení srovnatelný s monstrozitou či zrůdností, přestože je 

toto zjištění rozhodující pro další vývoj příběhu. Z mého pohledu se jedná o zásadní 

pochybení redaktorské práce na českém překladu. 

Největší problém však spatřuji v překladatelovu rozhodnutí vyprávět příběh Callie_Cala 

výlučně v mužském rodě. Angličtina samozřejmě rod mluvčího v minulém čase nerozlišuje, 

proto je vyprávění v první osobě genderově neutrální, což přispívá k ambiguitnímu vyznění 

identity hlavní postavy. Čeština toto neumožňuje, a tak bylo nutné volit vhodnou strategii 

překladu. Nagyovu volbu považuji za nešťastnou a zároveň prakticky neproveditelnou, jak 

dokazují i četné nepovedené překlady, např.: „když jsem byl malá holka“ (s. 138), „býval 

jsem brankářkou v pozemním hokeji“ (s. 11). Aby toho nebylo málo, Nagy není ve svém 

překládání konzistentní, např. „byla jsem vychována jako dívka“ (s. 26) a někdy dokonce 

přechází mezi rody i během jednoho odstavce: 

 

V 6.23 zazvonil v mém pokoji telefon značky Princess a já ho zvedl. Volal Jimmy 

Fioretos, který si mě v tom zmatku spletl s matkou. „Tessie, řekni Mikovi, ať jede 

okamžitě do hospody. Barevný se začali bouřit.“ 

„Byt Stephanidesových,“ odpověděla jsem klidně a zdvořile, jak mě to rodiče učili. 

„U telefonu Callie.“ 

„Callie? Ježíši Kriste, dítě, dej mi tátu.“ 

„Okamžik prosím.“ Položil jsem růžové sluchátko, vešel do ložnice rodičů a otce 

vzbudil. (s. 233, zdůraznění autorky) 

 

Toto „přepínání“ mezi rody by sice bylo možné číst jako překladatelovu snahu o zachování 

nejednoznačnosti (do telefonu Callie odpovídá jako dívka, zatímco o samotě vystupuje jako 

chlapec, kým „ve skutečnosti“ je), avšak v takovém případě by byla implikována jakási 

vědomá práce s vlastní identitou, k níž dle mého názoru u Callie nedochází. 

Podivně působí i místa, kdy Callie (dívku), oslovují jiné postavy v rozhovoru 

v mužském rodě, např. dotaz učitele ve škole „dokázal bys to přeložit?“ (s. 195, zdůraznění 

autorky). Callie je v této fázi románu svým okolím i sama sebou považována za dívku, a 

proto je toto oslovení nepřijatelné.  Tato pochybení neuvádím za účelem kritiky překladu 

jako takového, ale zejména proto, že dle mého názoru limitují možnosti čtení románu jinak 

než skrze heteronormativní prizma; takto převedený příběh totiž působí dojmem, že ho 

vypráví muž, který byl navzdory připsané ženské identitě mužem po celou dobu. Dochází 

zde k mnohem větší normalizaci, než jakou kritizují reflexe anglického originálu, které jsem 

uvedla výše. Normalizována je i Calliina sexuální preference: touha, která je v daném 
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okamžiku vnímaná jako stejnopohlavní, je takto přepsána na heterosexuální. Callie v českém 

překladu působí téměř jako muž, který předstírá, že je žena, což dle mého názoru v žádném 

případě neodpovídá vyznění původního textu. Čeština pochopitelně neumožňuje 

gramatickou neutralitu angličtiny, ale i tak se domnívám, že mělo být zvoleno jiné řešení 

překladu, které by umožňovalo Callie promlouvat ženským hlasem do doby, než tuto identitu 

sama opustí. Jelikož předmětem předkládané diplomové práce není analýza českého 

překladu (byť jazykem práce je čeština), ale románu jako takového, rozhodla jsem se při 

citování Nagyův překlad uzpůsobit pro potřeby queer analýzy a v příslušných místech budu 

koncovky psát v ženském rodě, samozřejmě s označením v hranatých závorkách. Tato 

úprava mi jednak umožní číst text v bližším spojení s anglickým originálem, a tudíž i ve 

vztahu k jeho kritikám, ale zejména otevře prostor pro alternativní interpretace neovlivněné 

jazykově determinovaným vyprávěcím subjektem. 

 Na závěr této kapitoly se krátce zastavím u recepce českého vydání románu. Za 

zmínku stojí v podstatě jen dvě reflexe: recenze Richarda Olehly pro IDNES.cz a komentář 

Hany Ulmanové v časopisu Respekt, přičemž ani v jedné z nich se nesetkáme s hlubší 

analýzou z genderové perspektivy. Olehla pro mě poněkud překvapivě vyzdvihuje kvalitu 

českého překladu. Drží se tradičního pojetí cesty za pravou identitou (rozuměj: za štěstím), 

přestože zároveň označuje hlavní postavu románu za napůl muže, napůl ženu (Olehla 2009). 

V podobných kolejích se pohybuje i Ulmanová, která komentuje vypravěčovu pozici jako 

„něco mezi“, která dle jejího názoru odpovídá „americké mytologii, která se dokázala zbavit 

dualit a netrvá na tom, aby se člověk definoval způsobem buď–anebo“. Současně však 

interpretuje pointu románu jako projevení vůle Cala stát se mužem. Chválí též (pro mne 

rovněž spíše problematicky), že Eugenides „podnikl obsáhlý výzkum v oblasti medicíny“ 

(Ulmanová 2009). 
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2. Teoretická východiska 
 

2. 1. Diskurzy intersexuality 

 

Přestože je v genderových a queer studiích zastoupena spíše marginálně, představuje 

pro mě intersexualita jeden z klíčových konceptů myšlení o těle, identitě a sexualitě vůbec, 

když její teoretizování balancuje na hraně esencialismu a konstruktivismu a zásadním 

způsobem zpochybňuje genderově dimorfní a heteronormativní vnímání světa. Narušuje i 

po dlouhou dobu stabilně ukotvenou dichotomii pohlaví a genderu a poukazuje na limity 

jakékoli kategorizace; jako taková nevyhnutelně přispívá k rozvíjení queer a genderové 

teorie. K intersexualitě promlouvají autoritativní expertní diskurzy z oblasti biologie, 

psychologie, psychiatrie či medicíny, ale je také předmětem často velmi ostrých diskuzí mezi 

akademiky_akademičkami a intersex-aktivisty_aktivistkami samotnými. Diskurz 

intersexuality s sebou přináší řadu otázek a témat, mezi něž patří např. sexualita 

v heterosexuálním matrixu; zjednodušeně řečeno, do jaké míry v daném diskurzu souvisí 

pohlaví/gender se sexuální touhou a s volbou sexuálního partnera? Jak dochází k definici 

(ab)normálna? Dále politika identity a s tím související diskuze o rovnosti versus uznání, 

která je u intersexuality a aktivismu s ní spojeného obzvláště zajímavá a v posledních 

několika letech prošla poměrně dramatickým vývojem. Pozornost je také věnována konceptu 

volby a autonomie, který bezprostředně souvisí, i když není totožný s konfliktem mezi 

esencialistickým a konstruktivistickým přístupem. Co vše je možné ovlivnit a změnit (tělo, 

společnost)? Dále pak, kdo představuje autoritu na tomto poli? Je to lékařská věda, nebo 

konkrétní intersexuální osoba? Je správné mluvit o pacientech_pacientkách (či dokonce 

monstrech, zrůdách), nebo se jedná o svébytnou identitu? A jaká je úloha rodičů – jsou i oni 

pacienty/pacientkami? Má k intersexualitě co říci disability studies? (viz např. Spurgas in 

Holmes 2009). 

Pro queer vnímání intersexuality je klíčové zpochybnění binární opozice pohlaví a 

genderu (Butler 2006, s. 9), stejně jako rozbití falešné dichotomie esencialismu a sociálního 

konstruktivismu (Fausto-Sterling 2000, s. 27). Představa, že existuje něco jako neutrální, 

genderově nedeterminovaná/neurčená tělesná hmota (pohlaví), jíž jsou následně připisovány 

společenské a kulturní významy (gender), je zavádějící a doufejme, že již překonaná (srov. 

např. Porkertová 2013). Esenci a konstrukt nelze oddělit, neboť se vzájemně konstituují a 



10 
 

ani jedno není empiricky přístupné samo o sobě. K tomuto uvažování přispěl tzv. nový 

materialismus, který sice vychází z poststrukturalismu, ale zároveň poukazuje na jeho 

antibiologistické limity (ne)myšlení o těle a tělesnu. Dle nového materialismu je třeba 

s tělem jako biologickou materialitou pracovat kriticky; biologie není nástrojem, nýbrž 

předmětem analýzy (Porkertová 2013, s. 45).  

Hovoříme-li tedy o jakékoli normativitě, není možné si ji představovat jako pravidla 

uměle aplikovaná na čisté tělesno bez jakýchkoli hodnotových konotací; jinými slovy: těla 

heteronormativitě nepodléhají, nýbrž jsou jí přímo formována, přičemž intersexuální těla 

jsou a priori konstruována jako defektní, nedostatečná či přímo nelidská (Butler 2004, s. 25). 

Robert McRuer vidí spojitost mezi queer teorií a intersexualitou jednoznačně: „vzhledem 

k omezenému chápání sexuálního dimorfismu a normativity v dominantní kultuře spadá 

intersexualita do queer sféry vlivu“ (McRuer in Holmes 2009, s. 248). Intersexuální tělo 

skýtá tedy jedinečnou příležitost všechny striktně oddělené dichotomie dekonstruovat, neboť 

dokonale ilustruje, že gender předchází pohlaví, či ještě extrémněji, že prvotní předpoklad 

genderové identity je nezbytnou podmínkou pro samotnou existenci pohlaví.  

Intersexualitu lze tedy definovat jako společensky konstruované označení tělesného 

uspořádání, které neodpovídá normativním kritériím pro jednoznačně mužské či ženské 

pohlaví, ať už na úrovni genetické, hormonální či anatomické. V uvedené definici, která 

samozřejmě není a ani nemůže být vyčerpávající, je nutné vyzvednout zejména ideu sociální 

konstruovanosti kategorie intersexuality, potažmo i pohlaví jako takového. Řečeno s Anne 

Fausto-Sterling, „označení někoho za muže či ženu je společenským rozhodnutím. Vědecké 

poznání nám může v tomto rozhodnutí pomoci, ovšem pouze naše přesvědčení o genderu – 

nikoli věda – může určit naše pohlaví“ (Fausto-Sterling 2000, s. 3). Toto je v případě dětí 

identifikovaných jako intersexuálních explicitně demonstrováno prostřednictvím 

chirurgických a později hormonálních intervencí do zdravého, avšak morfologicky 

nepřípustně ambiguitního těla. Pro biologické kontinuum jsou totiž k dispozici jen dvě 

kategorie; nic kromě chlapce a dívky neexistuje, a pokud se takové „nic“ přece jen vyskytne, 

je třeba z něj „něco“ z nabízených možností vytvořit. Judith Butler hovoří v této souvislosti 

o normách idealizované anatomie člověka, které mají moc rozlišovat, co se již nachází za 

hranicí takto definované „lidskosti“ a co tedy představuje život, který není žitelný (Butler 

2004, s. 4). Tato patologizace a následná intervence spoluprodukuje fobii ne nepodobnou 

např. násilným útokům na transgender/transsexuální jedince. Na rozdíl od vražd či napadení 

se však toto násilí provádí ve jménu vědy, pokroku a zejména léčby. 
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Zjednodušeně řečeno, debaty kolem intersexuality se týkají především dichotomie 

příroda vs. kultura. Jakou roli hrají geny (nature) a jakou výchova (nurture)? Jednou 

z klíčových postav se v tomto ohledu v 50. a 60. letech 20. století stal sexuolog John Money, 

průkopník teorie sociálního učení genderu (gender-imprint theory), který tvrdil (a ilustroval 

případovými studiemi), že sexuální identita člověka je do značné (až převážné) míry 

ovlivněna socializací v dětství (Money a Erhardt 1972, s. 11-15). Navzdory 

konstruktivistickému přístupu neopouští však Money striktní dichotomii mužského a 

ženského pohlaví/genderu a intersexualitu ve všech jejích podobách chápe jako 

nedokončený proces diferenciace; intersexuální jedinci jsou tedy pohlavně „nehotoví“ 

(Money a Erhardt 1972, s. 5). Dokončení a v podstatě hlavní část procesu genderové 

diferenciace probíhá podle Moneyho až postnatálně, přičemž vše nasvědčuje tomu, že 

kombinace chirurgických zákroků a patřičně zvolené výchovy dokáže zcela změnit a přepsat 

původní „záměr přírody“. Kritický je však podle Moneyho věk dítěte, neboť pohlaví by 

nemělo být změněno později než v 18 měsících (Money a Erhardt 1972, s. 13). Moneyho 

teorie dosáhly v určitém období velké popularity a praktické implementace na 

sexuologických klinikách, avšak našly i mnoho odpůrců a Money se musel vyrovnávat 

s ohlasem kontroverzních případů, které gender-imprint teorii zpochybnily. Domnívám se, 

že hlavním zádrhelem v Moneyho teorii nebyl jeho důraz na vliv výchovy, ale jeho trvání 

na extrémních genderových stereotypech. Nezbytnou součástí „terapie“ intersexuality byla 

účast rodičů, kteří měli podporovat pouze chování konformní s ideální normou pro příslušný 

gender, a jakékoli odchylky směrem k chování očekávanému od druhého genderu přísně 

potlačovat. Intersexuální děti si tak často z dětství odnášely silná traumata, neboť jim nebylo 

umožněno svobodně rozvíjet svou genderovou identitu. Zároveň se od útlého věku 

pohybovaly v lékařském prostředí a byly pod neustálým drobnohledem „expertů“, kteří 

dohlíželi na jejich „správný“ vývoj. Dalším kontroverzním aspektem Moneyho přístupu byla 

samozřejmě jeho absolutní preference chirurgického řešení intersexuality, k němuž se 

přistupovalo jako k žádoucí nápravě vadného stavu. 

Kritickým bodem je pak samotná otázka intervence, tedy chirurgických a umělých 

hormonálních zásahů, které jsou ve většině případů nevratné a velmi často mají závažné 

vedlejší účinky, a to zejména omezení či úplnou ztrátu možnosti sexuálního uspokojení u 

operovaných intersexuálních jedinců. Intersex Society of North America (ISNA), založena 

v roce 1993 intersex aktivistkou Cheryl Chase, si dala za cíl bojovat právě proti nechtěným 

a neautorizovaným operacím na dětech. Model spočívající v zatajení důležitách faktů ze 

strany lékařů (concealment-centered model) měl být nahrazen modelem zaměřeným na 
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pacienty_ky (patient-centered model), který by pojímal intersexualitu jako přirozený jev a 

k pacientům_kám by přistupoval se stejnou etikou jako ke komukoli jinému. Operace na 

dětech měly být zakázány úplně, pokud to nezbytně nevyžaduje zdravotní stav dítěte6. Vize 

radikálních aktivistů kolem Cheryl Chase a lékařů se však nakonec ukázaly jako neslučitelné 

a ISNA byla v roce 2008 rozpuštěna. Nahradila ji organizace Accord Aliance, která se snaží 

o komplexní přístup ke všem zúčastněným – tedy intersex lidem, jejich rodinám i lékařům. 

Od r. 2006 se také pracuje s termínem disorders of sex development (DSD, poruchy 

sexuálního vývoje), který nahradil termín intersexualita a vrátil diskuzi zpět do 

medicínského diskurzu. Na základě čtení Alyson K. Spurgas (in Holmes 2009) lze shrnout, 

že zde proti sobě stojí dva odlišné přístupy k intersexualitě: první, který lze označit za queer 

radikální, si klade za cíl dekonstruovat genderově-pohlavní normy a k ambiguitě přistupovat 

jako ke svébytné pozitivní identitě vybízející k hrdosti (Spurgas in Holmes 2009, s. 99-100). 

Podstatou druhého, řekněme asimilačního či pragmatického přístupu, je zbavit se 

metonymického vztahu mezi tělesnou nenormativitou a společenskou deviací, tedy principu, 

kdy se pacient_ka stává ztělesněním nemoci či tělesného neduhu (tamtéž, s. 97). Jak píše 

Spurgas, „v tomto modelu jsou lidé s poruchou sexuálního vývoje jednoduše muži a ženy, 

kteří se narodili s vrozenou vadou; nejsou to intersexuální jedinci ani intersexuálové“ 

(tamtéž, s. 104). Chápáním intersexuality jako diagnózy a výlučně tělesné poruchy tedy 

nedochází ke zpochybnění genderově-pohlavní binarity, což pro první skupinu představuje 

problém, a pro druhou naopak řešení nepříjemné situace pacientů_ek, přičemž toto řešení je 

vždy medicínské. Obě uvedené pozice se sice shodnou v kritice chirurgických zákroků na 

dětech, avšak zatímco queer perspektiva zdůrazňuje, že intersexualita není ve většině 

případů zdraví nebezpečná a tudíž by neměla být léčena, pragmatický pohled DSD 

v pozdějších letech konsensuální lékařskou intervenci upřednostňuje (tamtéž, s. 103). Tato 

změna v uvažování odráží přesvědčení, že většina intersexuálních jedinců se nechce zapojit 

do aktivismu či identitních komunit, ale naopak chtějí žít normální život jako muži a ženy 

(tamtéž, s. 105). 

Jakkoli je z hlediska queer perspektivy žádoucí přiklonit se na stranu radikální části 

diskurzu, je pro mě coby nutné třeba reflektovat vlastní pozicionalitu někoho, jehož tělo se 

do binárních tělesných kategorií víceméně zařadí. V tomto kontextu je zajímavý příspěvek 

Iaina Morlanda do stejné publikace, tedy Critical Intersex: Gender Politics and the 

Construction of Sexuality (Holmes, ed. 2009). Morland se věnuje právě kontroverzním 

                                                           
6 Shifting the Paradigm of Intersex Treatment. ISNA [online]. c1993-2008 [cit. 2016-06-11]. Dostupné z: 

http://www.isna.org/compare 
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debatám v intersex aktivismu. Zpochybňuje samozřejmost vyšší morální pozice 

oponentů_ek chirurgických korekcí intersexuality, jakož i jednoznačnou interpretaci 

pozitivního vývoje od kritiky klinického přístupu k reformě (Morland in Holmes 2009, s. 

192-3). Nároky queer-intersex  aktivistů na uznání jejich přístupů jako správnějšího řešení 

chápe Morland jako paternalistické, neboť stejně jako lékaři tvrdí, že dokáží situaci posoudit 

nejlépe, čímž rovněž dochází k omezení autonomii těch, kteří_ré se s tímto postojem 

neztotožňují (tamtéž, s. 202, 204); proto je třeba jejich teze vnímat pouze jako jeden 

z možných narativů (např. vedle již zmíněného medicínského), jak k intersexualitě 

přistupovat (tamtéž, s. 197). Mluvíme-li však o autonomii, je třeba si uvědomit, jak 

připomíná Butler, že „sebeurčení se stane uskutečnitelným konceptem pouze v kontextu 

společnosti, jež podporuje a umožňuje svébytně konat (exercise of agency)“ (Butler 2004, s. 

7). Jinými slovy, neexistuje rozhodnutí o sobě samé_m, které by současně nebylo 

informováno některým z diskurzů, ať už na hegemonní, nebo subverzivní části spektra. Tato 

informovanost musí být neustálým předmětem kritické reflexe. 

 

Pravděpodobně z důvodu převažujícího medicínského diskurzu nejsou kulturní 

reprezentace intersexuality tak rozšířené jako např. reprezentace transsexuality/transgender 

či LGB, kde je mnohem větší důraz kladen na politiku identity. Román Jeffreyho Eugenidese 

lze proto vnímat jako jedno z nejznámějších (ne-li přímo nejznámější) ztvárnění této 

problematiky. Ostatně sám vypravěč uvažuje o své popularitě slovy „[n]ejslavnější 

hermafrodit v dějinách? Že bych to měl být zrovna já?“ (s. 110), čímž v rovině fikce 

odkazuje na průlomovou případovou studii, která byla na základě jeho života sepsána dr. 

Lucem, ale zároveň jako by předjímal úspěch románu jako takového a jeho budoucí ocenění 

a celosvětový čtenářský ohlas. Literatura se do té doby věnovala spíše odbornému zachycení 

otázky intersexuality, ať už z hlediska tzv. exaktních věd či později i v kontextu 

genderových/queer studií. Neodborná literatura zase přinášela především skutečné 

autobiografické příběhy jedinců, které bychom dnešní terminologií označili za intersexuální. 

Patrně nejvýznamnějším se v tomto ohledu stal příběh Herculine_a Barbin_a, jehož_její 

memoáry byly v 70. letech 20. století objeveny Michelem Foucaultem, který později dílo 

s předmluvou vydal pod názvem Herculine Barbin: Being the Recently Discovered Memoirs 

of a Nineteenth-century French Hermaphrodite (1980). Herculine Barbin žil_a ve Francii 

v letech 1838-1868, a to nejprve jako dívka. Na rozdíl od svých spolužaček v klášterní škole 

nemenstruuje, potýká se s nadměrným ochlupením a navíc ji přitahují ženy. Ve věku zhruba 

20 let se s velkými bolestmi dostává do péče lékařů, kteří v těle kromě nevyvinuté vagíny 
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nacházejí i malý penis a varlata. Následuje oficiální rozhodnutí soudu, které přepíše 

Herculinino pohlaví na mužské. Herculine se přestěhuje do Paříže a začíná žít jako muž pod 

jménem Abel Barbin. V roce 1868 spáchá sebevraždu. 

Také filmový průmysl se z velké části soustředí na dokumentární zpracování 

intersexuality, např. Hermaphrodites Speak! (Cheryl Chase, 1997) či Intersexion (Grant 

Lahood, 2012). Z celovečerních filmů lze pak zmínit komerčně úspěšný australský sci-fi 

snímek Predestination (Michael Spierig, Peter Spierig, 2014) s Ethanem Hawkem v hlavní 

roli a pak zejména argentinsko-španělsko-francouzský film XXY (Lucía Puenzo, 2007). 

Predestination přináší příběh tajného agenta, který se díky své intersexualitě a cestování 

v čase stane svým vlastním otcem i matkou. Jedná se především o akční film 

s komplikovanou zápletkou, který nicméně zprostředkovává marginální téma široké 

veřejnosti, byť tak činí ve vědecko-fantaskním rámci. Z hlediska genderové problematiky je 

určitě přínosnější druhý zmiňovaný film: XXY získal mimo jiné ocenění na festivalech 

v Cannes, Aténách či Montrealu a v roce 2008 se stal se nejlepším filmem sanfranciského 

Lesbian & Gay festivalu7. Snímek vypráví příběh patnáctileté Alex, která je rodinnou 

vychovávána jako dívka, přestože má ženské i mužské genitálie. Aby mohla ve společnosti 

fungovat jako dívka, vyžaduje její stav konstantní medikaci. Bez Alexina vědomí se také 

schyluje k operaci, která by měla odstranit mužské genitálie. Navzdory tlaku matky, 

intersexfobnímu napadení a hrozbě zveřejnění jejího stavu v celé vesnici se Alex tlaku 

vzepře a s pomocí chápajícího otce odmítne jakékoli další zásahy do svého těla. Film velmi 

otevřeně ukazuje krizi plynoucí z nemožnosti zůstat mezi kategoriemi a zároveň 

v explicitních scénách narušuje tradiční představy o mužské a ženské sexualitě. Vyznění 

filmu lze v kontextu představené teorie chápat jako queer radikální. 

 

2. 2. Perspektiva kulturálních studií a queer čtení 

 

 Výzkumné paradigma diplomové práce představují kritická teorie a 

konstruktivismus, které zpochybňují existenci jediné objektivní reality a namísto toho 

chápou skutečnost jako ovlivněnou (konstruovanou) společenskými, kulturními, 

ekonomickými, etnickými, genderovými a dalšími faktory (Guba a Lincoln 1994, s. 110); 

jakékoli závěry či zjištění jsou tedy nevyhnutelně zatíženy pozicionalitou zkoumajícího 

subjektu, což je nutno neustále kriticky reflektovat. K analýze románu bude v předkládané 

                                                           
7 XXY (2007): Awards. IMDb.com [online]. c1990-2016 [cit. 2016-06-11]. Dostupné z: 

http://www.imdb.com/title/tt0995829/awards?ref_=tt_awd 
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diplomové práci užita perspektiva kulturálních studií (cultural studies), konkrétně pak 

metoda queer čtení. Jak uvádí Chris Barker, kulturální studia se liší od jiných přístupů svým 

důrazem na vztah kultury a moci (Barker 2006, s. 14). Ustavena jako akademický obor v 70. 

letech 20. století Stuartem Hallem na birminghamské univerzitě, kulturální studia vycházejí 

z předpokladu, že jazyk nereprezentuje již existující významy, ale vytváří je coby řečové či 

mluvní akty8; jazyk tedy není účelem sám o sobě, ale slouží určitým cílům (Barker 2006, s. 

9). Významy přitom nevznikají jednosměrným procesem produkce-recepce, ale jsou vždy 

výsledkem dialogu. Čtení tedy nepředstavuje pasivní příjem autorem zamýšleného poselství, 

ale naopak aktivní spoluvytváření významu na straně čtenářů_čtenářek, kteří_které jsou ve 

svých interpretacích často ovlivněni_y kulturními kompetencemi a dominantními diskurzy 

(Barker 2006, s. 38, Hall 1999, s. 101); komunikace probíhá prostřednictvím kódování a 

dekódování signálu, přičemž její úspěch je podmíněn sdílením dominantního kódu; 

výsledkem takové komunikace je preferované čtení (Hall 1998, s 1062).  Vědomě zvolená 

perspektiva queer čtení naproti tomu představuje aktivní čtení navzdory hegemonním 

významům, tedy Hallovou terminologií čtení opozičního kódu (Hall 1999, s. 103) s důrazem 

na alternativní interpretaci míst nedořečenosti v textu. Kulturální studia se dále vyznačují 

antiesencialismem, konstruktivismem a snahou dekonstruovat univerzální „pravdy“. Mezi 

důležité koncepty patří zejména identita, diskurz, subjekt, moc, hegemonie či ideologie, 

která je v rámci kulturálních studií chápána jako způsob kódování reality, který je nezávislý 

na vědomí či záměru těch, kteří_ré ji zastávají. Je to tedy „systém sémantických pravidel, 

která generují význam“ (Veron 1971, cit. v Hall 1998, s. 1054). Koncepty subjektu a 

hegemonie budou nyní představeny podrobněji. 

 Pro uvažování o subjektu v diskurzu jsou klíčové práce Michela Foucaulta. Ve své 

studii „Subjekt a moc“, publikované v knize Myšlení vnějšku, Foucault vysvětluje, jak je 

naše jednání nevyhnutelně ovlivněno mocí, která na toto jednání působí. Nejedná se však o 

ovládání ve smyslu vztahu pán-otrok; naopak je nutné, aby moc působila na svobodné 

subjekty, kteří mají možnost se sami rozhodovat. Vládnout poté znamená „strukturovat pole 

možného jednání jiných“ (Foucault 1996, s. 217). Foucault tvrdí, že proces subjektivace, 

kterému je každý z nás vystaven, produkuje člověka jako objekt vědění a vědeckého 

diskurzu (Foucault 2000, s. 58). Pravidla takto postulovaná experty nejsou však pociťována 

externě jako jakási nařízení, ale jsou nevědomky internalizována a přijata jako přirozená. 

Řečeno ve Foucaultově vězeňské symbolice, občan se přijetím zákonů společnosti „podílí 

                                                           
8 řečové či mluvní akty (speech acts) jsou pojmem pocházejícím z díla J. L. Austina; teorie vychází z 

předpokladu, že slova mají moc konstituovat to, co pojmenovávají (Barker 2006, s. 119) 
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[...] na trestání, kterému je podroben“ (Foucault 2000, s. 140). Důležitým Foucaultovým 

argumentem je tvrzení, že tuto disciplinační moc nelze vnímat jako negativní potlačování 

nežádoucích jednání, ale naopak pozitivně jako produkci jednání a identit žádoucích (tamtéž, 

s. 274). Domnělá svoboda tedy spočívá ve vytváření vlastních rozhodnutí, která však 

implicitně podléhají disciplinační moci. 

 Koncept hegemonie převzala kulturální studia od italského marxistického teoretika 

Antonia Gramsciho, který jako hegemonní označoval vládnoucí třídu ovládající ostatní třídy 

za jejich souhlasu. Kulturální studia aplikovala tento koncept na populární kulturu a ideologii 

s ní související (Barker 2006, 65n). Hegemonii a ideologii v kultuře se ve svých textech 

významným způsobem věnuje právě Stuart Hall9. Informace se k člověku dostávají z velké 

části nepřímo skrze určitou formu reprezentace. Realita tedy není vnímána bezprostředně, 

nýbrž skrze filtr jistého systému symbolů, nejčastěji prostřednictvím určitého kódování v 

jazyce. Právě skutečnost, že jako kulturní společenství jazyk sdílíme, nám umožňuje se 

dorozumět, přičemž komunikace jako taková nepřináší jen holé označování věcí kolem nás, 

ale i celou škálu konotativních významů a myšlenkových map, které jsou často kulturně či 

diskursivně specifické (Hall 2003, s. 18). Je proto důležité si uvědomit, že takto chápaná 

reprezentace významů není neutrální, přestože je tak nezřídka vnímaná. Jako neutrální je 

nám však předkládán pouze jeden dominantní význam, který často neproblematicky 

přijímáme jako jediný možný (Hall 1999, s. 98). Uvědomíme-li si, že spolutvůrcem významu 

je i čtenář_ka, a odhalíme-li možnosti alternativní interpretace, můžeme kriticky analyzovat 

informace předkládané v dominantním kódu (Hall 2003, s. 33). Význam tedy není daný a 

objektivní, naopak je proměnlivým sociálním produktem. Stejný sled událostí může být 

reprezentován a následně interpretován mnoha způsoby (Hall 1998, s. 1050). Skutečnost, že 

předložený text čteme právě takovým způsobem, a ne jiným, je zapříčiněna působením 

ideologie. Ideologie, tak jak ji chápe Hall, je systém kódování reality nezávislý na vědomí 

nebo úmyslu mluvčího (Hall 1998, s. 1054). Nejedná se tudíž o vědomé působení, za nímž 

by stál konkrétní člověk nebo skupina lidí (tedy jako v tradičním chápání ideologie spojené 

s propagandou), nýbrž o autonomní kód sdílený (s jistými odchylkami) na straně produkce i 

recepce. Tento hegemonní kód působí dojmem prostého popisu faktů, které odpovídají naší 

zkušenosti. Tento jev Hall označuje jako „reality effect“, tedy vytváření pocitu, že 

prezentované informace odpovídají skutečnosti, jak ji známe (Hall 1998, s. 1057). Toto 

neviditelné působení ideologie je důvodem, proč je dominantní kód málokdy zpochybňován; 

                                                           
9 Následující teoretická pasáž byla již částečně zpracována v seminární práci pro předmět Feministická 

kulturní studia s názvem „Reprezentace, ideologie a mužské vzory“ (14.4.2015). 
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k opozičnímu čtení dochází jen v případě rozpoznání konfliktních politik (Hall používá 

termín třídní boj) obsažených ve zdánlivě neutrálním sdělení (Hall 1999, s. 103).  

 Tyto teoretické přístupy kulturálních studií mi umožní poukázat na hodnotovou 

zatíženost jakékoli reflexe Eugenidesova románu Hermafrodit, ať už podléhají 

dominantnímu diskurzu, nebo se naopak snaží hegemonní čtení dekonstruovat či 

subvertovat. V tomto ohledu se moje vlastní analýza nebude odlišovat: neklade si nárok na 

uznání jako lepší než ostatní, jejím cílem je pouze rozmnožit pluralitu hlasů, které se 

k románu vyjadřují. Opoziční čtení bude vedeno z pozice queer teorie a queer čtení, které 

nyní krátce představím. 

 

 Snaha definovat queer teorii jde proti myšlence queer teorie samotné, neboť jak píše 

Annamarie Jagose, „část její politické účinnosti závisí na jejím vzpírání se definici“ (Jagose 

1996, s. 1). Proto se v tomto úvodu zaměřím spíše na to, co queer teorie dělá a čím je 

užitečná, než na to, co je. Jako hlavní cíl queer teorie chápu spolu s Jagose narušit 

heteronormativně (i  homonormativně) stabilizovanou kauzalitu pohlaví-gender-sexualita a 

zároveň odkrýt jakoukoli naturalizaci sexuality jako fiktivní (Jagose 1996, s. 2-3). 

Předmětem queer kritiky je pak jakákoli esencializace identity; důraz je kladen na 

nereflektovaný rozdíl mezi (stejnopohlavním) sexuálním chováním a (homosexuální) 

identitou (Jagose 1996, s. 15). Jinými slovy pojmenovává tento konflikt Eve Kosofsky 

Sedgwick, když hovoří o minoritním pohledu, tedy chápání homosexuality jako záležitosti 

odlišné a do velké míry stabilní menšiny, a na druhou stranu univerzalizující perspektivě, 

která sleduje homosexualitu coby fenomén prostupující se stejným významem všemi 

sexualitami (Kosofsky Sedgwick 2006, s. 1). Ačkoli je slovo queer často vnímáno jako 

zastřešující termín pro všechny LGBTIA(...) identity, domnívám se, že toto čtení 

fundamentálně neodpovídá koncepci queer teorie, která se staví proti identitě jako takové, 

zejména pak proti identitě ve smyslu kategorizace (Giffney in Giffney a O'Rourke 2009, s. 

2). Kulturální studia pojímají identitu antiesencialisticky jako „diskurzivní praktiku, která 

to, co pojmenovává, současně i produkuje, a to s pomocí odkazů na normy či konvence a 

jejich opakování“ (Barker 2006, s. 74). Podobně Stuart Hall hovoří o identitách jako o 

„bodech dočasného příslušnictví (attachment) k subjektovým pozicím, které pro nás byly 

vytvořeny diskurzivními praktikami.“ Dle Halla představují identity pozice, které jsme 

povinni_y obsadit (jsme jimi interpelováni_y10), přičemž víme, že se jedná o konstruované 

                                                           
10 Pojem interpelace představil Luis Althusser; chápe jím konstrukci podřízených subjektů prostřednictvím 

mocenským oslovení, v němž se subjekt rozpozná (Zábrodská 2009, s. 54). 
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reprezentace, jež byly naturalizovány jako fixní, neměnné, koherentní (Hall 2000, s. 19). 

Jejich užití tedy není esencialistické, nýbrž strategické (tamtéž, s. 17), což podobně jako 

koncepce performativity, kterou poprvé představila Judith Butler (Gender Trouble, první 

vyd. 1990), skýtá prostor pro subverzi dominantního diskurzu. 

 Teorie Judith Butler zásadním způsobem narušily a stále narušují představy o stabilní 

genderové identitě. Jak píše v již zmíněném Gender Trouble, „[n]eexistuje žádná genderová 

identita kromě projevů genderu; tato identita je performativně konstituována právě těmito 

‚projevy‘ (expressions), které jsou považovány za její důsledky“ (Butler 2006, s. 34) Butler 

zde obrací všeobecně přijímanou kauzalitu, v níž z původní, niterné identity vycházejí 

příslušné genderové projevy navenek; namísto toho tvrdí, že existuje pouze toto „venku“, 

které teprve zpětně interpretujeme jako vycházející z podstaty naší genderové identity, která 

je však právě těmito projevy tvořena. Navíc, jak již bylo naznačeno, performativita není 

omezena na „společensky konstruovaný“ gender, zatímco tělo a jeho pohlaví je neměnné, 

fixní. Naopak je potřeba dekonstruovat tuto neudržitelnou dichotomii tělesného pohlaví a 

sociálního genderu, neboť jedno neexistuje bez druhého, či ještě extrémněji, pohlaví jako 

takové neexistuje vůbec, jelikož empiricky přístupný je pouze gender (Butler 1993, s. 1). 

Performována jsou tedy i těla samotná, což je explicitně patrné právě v oblasti intersexuality. 

 Queer je také možné chápat jako to, co odporuje normě či hegemonii (Halperin cit. 

in Giffney a O'Rourke 2009, s. 3); stávat se (nikoli nutně být) queer znamená odmítnout 

nálepky a jazyk produkovaný dominantními skupinami ve společnosti, nepřizpůsobit se 

normě a zároveň nevytvářet nové (homo)normy (tamtéž, s. 3-4). Queer teorie upozorňuje na 

skutečnost, že každá stabilizace identity přichází za cenu vyčlenění a odmítnutí těch, kteří 

nějakým kritériím dané identity nevyhovují; queer je proti tomu inkluzivní, kategorie 

nevytváří, ale narušuje. (tamtéž, s. 5). Předmětem analýzy pak není jen esencializace 

horizontální (tedy stabilizace identity jako společné vlastnosti určité komunity), ale i 

vertikální, která subjekty nutí uvažovat o vlastním životě jako o koherentní a smysluplné 

cestě za stálou identitou, která je zpětně „odhalována“ v minulosti a zároveň předjímána do 

budoucnosti. Je tedy třeba zdůraznit, že queer teorie není separatistickým hnutím, které by 

stavělo na nějaké queer esenci; naopak je jejím cílem poukázat na konstruovanost, pluralitu 

a ambivalentnost jakýchkoli identit a zároveň postulovat heterosexualitu jen jako jednu 

z možných, nikoli jedinou pravou či původní (Brooker 2003, s. 225). Heteronormativita, 

proti níž se queer teorie staví, pak mimo jiné spočívá v automatickém předpokladu, že 

z pohlaví určeného po narození lze neproblematicky a lineárně vydedukovat veškeré další 

aspekty života jedince, tedy zejména jeho_její genderovou identitu, sexualitu, sexuální 
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preferenci, ale i sexuální praktiky či fantazie. Queer perspektiva chce upozornit právě na 

konstruovanost těchto kauzalit. (Kosofsky Sedgwick 1993, s. 7-8). 

 Queer teorie se také zaměřuje na fungování jazyka v mocenských vztazích. To, jaká 

slova jsou užívána k označení identit či sexu jako takového, nevyhnutelně ovlivňuje, jak o 

nich uvažujeme (Dean cit. in Giffney a O'Rourke 2009, s. 7). Samotné slovo queer bylo v 90. 

letech reapropriováno za účelem vytvoření vlastního jazyka osvobozeného od dominantních 

významů vyprodukovaných hegemonním diskurzem. Queer teorie se navíc promítá i do 

strategií recepce, tedy čtení, které samozřejmě není pasivním přijímáním jednoznačné 

(dominantní) interpretace, ale naopak aktivním podílením se na tvorbě významů. Queer čtení 

nevnímá pouze to, co je řečeno, ale i (a zejména) to, co je zamlčeno, skryto, nedořečeno 

(Giffney a O'Rourke 2009, s. 7). Číst queer perspektivou znamená vzepřít se 

heteronormativnímu rámci interpretace a zaměřit se na neurčitá místa, která skýtají prostor 

pro alternativní příběhy. 
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3. Queer čtení Hermafrodita 
 

3. 1. Úvod do argumentace 

 

Cílem předkládané analýzy je číst román mimo jiné ve vztahu k poměrně negativní 

recepci, které se mu dostalo od části kritiky. Analýza se bude zabývat několika okruhy a 

tématy, jež v tomto úvodu postupně krátce představím. Základní otázkou prostupující celou 

analýzou bude, jak a kde je možné Eugenidesův román Hermafrodit číst jako queer text. Na 

rozdíl od řady kritických reflexích se nebudu vyjadřovat primárně k tomu, jaký román je či 

není, ale pokusím se na místo kategorického hodnocení poukázat na místa, kde je možné 

identifikovat queer potenciál či přímo queer pleasure. Domnívám se, že tyto body rezistence 

vznikají v dialozích mezi jednotlivými hlasy románu, tedy mezi postavami románu a Calem-

vypravěčem, mezi vypravěčem a autorským subjektem, jakož i mezi románem a 

čtenáři_čtenářkami. Zaměřím se na tři hlavní témata: identitu v heteronormativním diskurzu, 

vyjednávání diskurzivních pozic v autobiografickém narativu a konečně momenty queer 

pleasure jako možnosti subverze a redefinování normativních očekávání. 

První kapitola reaguje na palbu kritiky, pod níž se ocitlo heteronormativní vyznění 

románu, tedy vývoj hlavní_ho hrdiny_ky od lesbické (tj. méně normativní) sexuality po 

heterosexuálně orientovaného muže. Normalizující tendence je v textu románu dle 

kritizujících podpořena medicínským diskurzem, který esencializuje tělo do binárních 

kategorií muže/ženy. Kritiky upozorňují na to, že fyzická a emocionální přitažlivost, již 

protagonista_ka pociťuje k ženám, je v románu prezentována jako důkaz jeho_jejího 

„skutečného“ pohlaví. Zjednodušeně řečeno, sexualita je údajně esencializována jako 

přirozený důsledek genetické výbavy (heterosexuálního) muže. Dle mého názoru je však 

třeba zpochybnit údajné homofobní poselství příběhu, neboť  za Callovým „rozhodnutím“ 

žít nadále jako muž* nevidím odvrhnutí nenormativní touhy ve prospěch té akceptované, 

nýbrž snaha být tělesně konformní vůči dominantnímu diskurzu. Také tvrdím, že „expertní“ 

hlas vědy není možné v žádném případě považovat za hlas autora ani vypravěče_vypravěčky 

a lékařská intervence je v románu vnímána problematicky až negativně. Ve svém čtení budu 

chtít ukázat, že heteronormativita je Hermafroditem na mnoha místech obnažována a 

prostřednictvím queer hry subvertována. V rámci tématu heteronormativity se budu dále 

věnovat komplexní otázce identity a konceptu performativity. Kritiky zdůrazňují 

postidentitní étos románu, neboť Cal coby „znovuzrozený“ muž* nejeví zájem o aktivismus 

v mezinárodním intersexuálním hnutí. V jejich čtení se zdá, že identita lesbické ženy a 
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později intersexuála_intersexuálky byla přepsána maskulinní sebeidentifikací, která byla 

přijata jako ta pravá, skutečná, vědecky potvrzená. Předmětem kritiky je pak zejména 

deskriptivistický přístup k identitě, která je posuzována normativně zvnějšku dle pohlavního 

ustrojení a sexuální preference. Dle mého názoru je ale analogicky (homo)normativní a 

deskriptivní označit Callie před konfrontací s její diagnózou za lesbu pouze na základě 

nezpochybněné ženské identity a pohlaví sexuální partnerky. Postidentitní (ne)ideologii 

proto vnímám jako přínosnou queer strategii a ve své analýze zároveň poukážu na místy až 

groteskní a v každém případě subverzivní performativitu jakékoli identity, ať už ženské-

lesbické, intersexuální či mužské patriarchální. Tvrdím, že ostentativní snaha Callie i Cala 

naplnit očekávané standardy daného genderu může být čtena jako zpochybnění představy 

skutečného či pravého pohlaví a odhalení konstrukce intersexuální nenormality jako fiktivní. 

Druhá kapitola se bude zabývat vztahem mezi formální stránkou románu a otázkami 

heteronormativity, autonomie a autenticity subjektu, identitou a iluzorností esence jakékoli 

kategorie. Zásadním východiskem této části argumentace bude zasazení Hermafrodita do 

žánru konfesijních textů a jeho čtení ve foucaultovské perspektivě dohlíženého a trestaného 

subjektu. Události vedoucí ke zdánlivému heteronormativnímu happyendu jsou líčeny 

retrospektivně s mnohaletým odstupem; Calovo doznání tedy budu číst jako snahu o 

autentický, nicméně nevyhnutelně konstruovaný narativ, který se potýká s překážkami, které 

koherentní identitu narušují. K současnému Calovi je také třeba přistupovat jako 

k nespolehlivému vypravěči, tedy v žádném případě jako k autorskému hlasu Jeffreyho 

Eugenidese. Calovo psaní románu, které je v textu přímo tematizováno, performuje opět 

další identitu (muže-spisovatele), o níž nelze tvrdit, že je skutečná, ryzí. Narativ i jeho 

vypravěče je třeba znovu nahlížet jako produkty diskurzu, což však, a to je podstatné, 

nezůstává bez kritické (queer) reflexe. 

Závěr analýzy povede k hledání queer/intersex pleasure v románu. V souladu 

s předchozími tvrzeními a současně vymezením se vůči některým kritikám románu budu 

argumentovat, že příběh Callie_Cala ukazuje ambiguitu queer těla a queer sexuality 

v pozitivním světle a do jisté míry podrývá (hetero- i homo-)normativitu sexuálního aktu. 

Queer sex, který prožívají Callie a Tajemný předmět, nelze dle mého názoru zařadit do aktů 

hetero- ani homosexuálního sexu a lze ho číst jako queer/intersexuální v tom smyslu, že 

narušuje binaritu rolí plynoucí z pohlavně-genderového řádu. V okamžicích tělesné rozkoše 

nevnímá Callie své tělo jako nedostatečné či vadné, naopak je oslavována jeho jedinečnost, 

která přináší oběma zúčastněným potěšení, které kontrastuje s neuspokojivostí 

heterosexuálního pohlavního aktu, který Callie i Tajemný předmět v různé míře současně 
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prožívají. Tvrdím, že v těchto momentech se rozpadají všechny dualismy a dochází k oslavě 

jinakosti, nikoli k jejímu zapuzování. V této souvislosti se též nabízí čtení románu skrze 

koncept monstra a monstrozity. Kritiky poukazují na symbolické spojování intersexuality 

s obludností, kterou je třeba odstranit (Holmes 2007, Graham 2013). Takové vyznění je 

považováno za exploativní a nemorální. Dle mého názoru však není odsouzení intersexuality 

poselstvím románu, stejně jako jím není zavržení stejnopohlavní přitažlivosti. Tvrdím, že 

v románu lze číst využívání koncept monstra spíše ke zpochybnění kategorie normality, 

která v dominantním diskurzu vzniká prostřednictvím stigmatizace jinakého, „postiženého“ 

těla. Takové tělo je konstruováno jako nemyslitelné a nesrozumitelné, přičemž lékařům 

naopak coby „abject body“ (Butler 1993, s. xi) slouží k definování normy založené na křehké 

binární opozici mužské a ženské anatomie. Identitu hlavní_ho protagonisty_ky budu tedy 

číst jako dynamickou hru konstruovaných identit, které ve formě nesourodé brikoláže11 

odolávají snaze o sjednocení, stejně jako Berlín bojuje o svou Einheit po pádu železné opony 

(Eugenides 2009, s. 109). 

 

3. 2. Od depilace k doutníkům: identita v heteronormativním diskurzu 

 

Callie Stephanidesová přichází na svět jako dívka, která musí od začátku čelit 

heteronormativním očekáváním, a to nejprve ve vlastní rodině. Na rozdíl od staršího bratra 

má být pro matku „spřízněnou duš[í], která by se též ráda mazlila s pejsky“ (Eugenides 2009, 

s. 14); má se stát někým, kdo bude matku chápat, neboť existuje esencialistický předpoklad, 

že ženy najdou stejnou řeč. Z hlediska vývoje románu je příznačné, že Callie se takovou 

přítelkyní matce nejen stane (přírodě „navzdory“), ale zůstane jí i coby Cal, muž (konvencím 

„navzdory“). Tvrdím, že (sebe)konstrukce Callie_Cala jako matčiny společnice, což je role 

typicky očekávaná od dcer, je prvním signálem, kdy vidíme patrnou snahu románu 

heteronormativní diskurz dekonstruovat. 

 Jako dívka je Callie vychovávána až do 14 let věku, než se po úrazu pánve dostává 

do péče lékařů, kteří „abnormální“ vývoj poprvé pojmenují. Do té doby se však snaží 

protlouci životem jako jakákoli jiná dospívající dívka, která nechce vyčnívat. Callie se to 

nepříliš daří i kvůli její „nadměrné“ výšce, přítomnosti ochlupení na nevhodných místech a 

naopak absenci některých nezbytných znaků ženskosti, jako jsou vyvinutá prsa či 

                                                           
11 Slovo brikoláž označuje proces resignifikace tradičních kulturních významů prostřednictvím jejich 

přeskupení do nových významových kódů v alternativních kontextech (Barker 2006, s. 29). 
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menstruace. Vzhledem k tomu, že čtenáři_čtenářky od začátku příběhu vědí, že vypravěčem 

je osoba fungující ve společnosti jako muž*, je možné tuto komickou snahu podřídit se 

normativním nárokům na ženy vnímat jako marný boj proti „přírodě“. Jsem nicméně 

přesvědčena o tom, že v druhém plánu lze depilaci, vycpávání podprsenky či falešné 

krvácení číst jako zpochybnění ideálu ženskosti samotného, neboť toto „pomáhání přírodě“ 

je v mužském i ženském provedení stejně absurdní. Není ostatně náhodou, že pravidelné 

„zkrášlovací“ zákroky absolvuje Callie společně se svou matkou, což rodinná přítelkyně 

komentuje slovy „Vidíte, co děláte pro muže? Trpíte. Nestojí to za to“ (s. 304). 

Heteronormativita je v textu kriticky obnažována i při jiných příležitostech, např. když 

Lefty, Calliin (budoucí) dědeček, srovnává potenciální nevěsty s obrázky žen z Lingerie 

Parisienne a marně hledá krásu, která by se ideálu vyrovnala (s. 43), nebo když Desdemona 

při příjezdu do Ameriky poznamená na konto Sochy svobody: „Aspoň je to ženská. Třeba 

se tu lidé nebudou zabíjet den co den“ (s. 80). Stereotypní genderové role a normativní 

představy slouží dle mého názoru Eugenidesovi ke komickému pojmenování absurdity 

mužsko-ženského světa, přičemž Cal_Callie představuje ve všech svých polohách doslovné 

spojení těchto konstrukcí. 

 Heterosexuální matrix trvá na povinném kauzálním uspořádání vztahů mezi 

pohlavím, genderem a sexualitou. Penis rovná se muž rovná se sexuální preference žen. Jak 

však píše Judith Butler, tato kauzalita má ve skutečnosti poněkud opačný směr: stabilní 

genderová identita je až důsledkem kombinace pohlaví a sexuálních tužeb, přičemž tato 

stabilizační tendence je samozřejmě heteronormativně regulovaná (Butler 2006, s. 24). 

Pokud by se tedy genderová identita Callie_Cala vyvíjela způsobem „líbí se mi ženy“ + „tam 

dole asi nejsem úplně žena“ = „jsem muž“, bylo by možné Eugenidesův román kritizovat 

pro přitakání heteronormativnímu diskurzu, jak to ostatně dělají jeho četné kritiky. Já však 

ve svém čtení románu tvrdím, že k tomuto kauzálnímu uvažování u hlavní_ho hrdiny_ky 

nedochází. Morgan Holmes kritizuje, že Hermafrodit upevňuje podstatu „pravého“ pohlaví 

plynoucího ze sexuální preference partnera/partnerky a tím normalizuje deviantní touhy 

Callie coby ženy, jejíž lesbická identita není prezentována jako možná či reálná (Holmes 

2007, s. 229). S tímto čtením nesouhlasím, neboť se domnívám, že nenormativní sexualita 

jako taková není v románu problematizovaná. Sama Callie o své touze uvažuje takto: 

 

(...) cítila Calliope nějaké nutkání vycházející z její skutečné biologické přirozenosti? 

A měla někdy pocit – když Tajemný předmět touhy vycházel na chodbu –, že na tom, 

co cítí, je něco špatného? Ano a ne. (...) V dívčí škole Bakerové & Inglisové nebylo 

vůbec nic zvláštního, pokud se některá z dívek zakoukala do své spolužačky. V dívčích 
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školách totiž často dochází k tomu, že jistá část citové energie, jež je za normálních 

okolností věnována chlapcům, je přesměrována do přátelství s dívkami. Nicméně étos 

školy byl přesto militantně heterosexuální. Moje spolužačky se možná přes den k sobě 

měly, ale jakmile škola skončila, do popředí zájmu se okamžitě dostávali chlapci. 

Byla-li nějaká dívka podezírána z náklonnosti ke stejnému pohlaví, okamžitě se stávala 

terčem pomluv, posměšků a ústrků. Toho jsem si byl[a] dobře vědom[a] a měl[a] jsem 

z toho strach. (...) Vůbec jsem tedy netušil[a], zda to, co cítím k Tajemnému předmětu 

touhy, je normální nebo ne. (s. 319)  

 

A proč by mě vlastně mělo napadnout, že nejsem dívka? Jen proto, že mě přitahovala 

jiná holka? Vždyť to bylo docela běžné. Rozhodně to v roce 1974 bylo běžnější než 

kdykoli předtím. (s. 376) 

 

Z uvedených ukázek je patrné, že Callie sice vnímá jinakost lesbické touhy, nicméně 

nepřistupuje k ní s odporem. Naopak poukazuje na arbitrárnost normy a strach, který 

pociťuje, není strach z nenormality jako takové, ale strach z trestu, který je na odlišné jedince 

společností uvalen. Proto nesouhlasím s tvrzením Morgan Holmes a jiných, že Callie 

odvrhne nenormativní sexualitu ve prospěch akceptované heterosexuality; pokud je někým 

lesbická rovina vztahu sabotována, pak Tajemným předmětem, který odmítá artikulovat, co 

se mezi ním a Callie odehrává. Tvrdím, že Callie je jako queer žena spokojená, neboť je ve 

vztahu s Předmětem přijímána taková, jaká je, což v ten moment nepochybně zahrnuje i 

domnělý ženský element. (Ostatně povzdech Tajemného předmětu „Škoda že nejsi kluk“ (s. 

377) nechápu jako volání po změně biologické, ale společenské.) I ve zpětném vyprávění je 

patrný rozdíl mezi zážitkem Callie coby ženy a Cala coby muže; stejný objekt touhy, tedy 

žena, neimplikuje identický sexuální zážitek, stejně jako nelze klást rovnítko mezi lesbicky 

orientovanou ženu a heterosexuálního muže pouze na základě stejného pohlaví sexuální_ho 

partnera_ky. Je totiž třeba se vyvarovat nejen matici heterosexuální, ale i té homosexuální: i 

lesba je v jistém (queer) smyslu normativním označením. Nemohu tudíž souhlasit s názorem 

Mertona Lee, který tvrdí, že „Calova sexualita je určující konstantou jeho mužské identity“ 

(Lee 2010, s. 43). Nepovažuji tuto sexualitu ani za konstantní (to až konstruováno ve zpětné 

interpretaci – viz kapitola Doznávám se, tedy jsem), ani za určující. 

Jak jsem již naznačila výše, ke zpochybnění stejnopohlavní touhy nedospěje Callie 

sama, nýbrž až pod tlakem medicínského diskurzu, před autoritou lékaře-odborníka, jehož 

úkolem se stane určit nejvhodnější pohlaví pacienta_pacientky. Zde samozřejmě narážíme 

na heteronormativní prostředí par excellence. Mám důvod se domnívat, že dr. Luce je 

fiktivním alter egem skutečného dr. Johna Moneyho12, jehož teorii sociálního učení genderu 

                                                           
12 Eugenides dokonce cituje jednu z Moneyho publikací v Poděkování. 
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(Money a Ehrhardt 1972) jsem představila v teoretickém úvodu práce. Podle této teorie je 

člověk do určitého věku (cca 18 měsíců) z hlediska genderové identity nevyhraněný a 

důležitější než jeho tělesné ustrojení je výchova a sociální prostředí. Dr. Money proslul 

aplikací této teorie na intersexuální děti. Pokud je korektivní operace provedena v dostatečně 

útlém věku a pokud je pacient_pacientka veden_a „správným“ směrem, přijme genderovou 

identitu, ať už bude jakákoli. Jak jsem již podotkla, tato teorie samozřejmě stojí na 

genderových stereotypech: nesmí zůstat žádný prostor pro pochybnosti. Zjednodušeně 

řečeno, výchova musí být vedena v extrémních, „růžovo/modrých“ intencích. Přestože 

Callie není při narození identifikována jako intersexuální, i tak se ze strany matky, dychtící 

po dceři, dočká velmi vyhraněného zacházení. „Růžové sukýnky, krajkované okraje, mašle 

do vlasů. Nesnášel[a] jsem jak oblečky, tak pichlavý vánoční stromeček, a tak na těch 

záběrech obvykle děsně bulím…“ (s. 220). Snad z úzkosti nad dítětem vymykajícím se 

normě dohlíží Tessie na dívčinu femininitu, počínaje krajkovaným oblečením a konče 

depilací a úzkostlivým očekáváním příchodu menstruace.  

Tyto vnější znaky jsou pak pro dr. Luce cenným materiálem při určování vhodné 

genderové identity. Callie má např. za úkol sepisovat svůj deník a dr. Luce následně zkoumá 

maskulinní (lineární) či femininní (cirkulární) rysy psaného projevu (Eugenides 2009, s. 26). 

Předmětem inspekce se však stane zejména otázka sexuální preference. Do hry se znovu 

dostává kauzalita heterosexuální matice, s níž nyní Callie vědomě kalkuluje: „jsem-li žena, 

musí se mi líbit muži“. V této fázi dle mého názoru Eugenides subverzivně odhaluje 

nedostatky Moneyho teorie, která nepočítá s genderovou ambiguitou ani s neheterosexuální 

variantou, což je samozřejmě heteronormativní a tudíž problematické (vědomé konstrukci 

příběhu o dívce Callie se bude podrobněji věnovat následující kapitola). Fausto-Sterling 

hovoří v této souvislosti o „přízraku homosexuality“ (Fausto-Sterling 2000, s. 71). Nemohu 

proto souhlasit s tvrzením Stephanie Hsu, že navzdory Calovu odmítnutí lékařské intervence 

přispívá text k upřednostnění medicínského „řešení“ intersexuality, namísto zkoumání 

otázky sociální spravedlnosti (Hsu 2011, s. 88). Trvám na tom, že román tento směr 

sexuologie naopak obnažuje a kritizuje, když zpochybňuje validitu a relevanci externího 

deskriptivního pohledu. Podobně jako musí transsexuální osoby (nejen) v České republice 

před operací absurdně prokazovat před komisí „expertů“, že uspokojivě zvládají „opačnou“ 

genderovou roli, tak musí Callie před dr. Lucem projít jako žena se vším všudy (tedy hlavně 

jako heterosexuální), aby se vyhnula trestu. Její vědomá hra na dívku je úspěšná, což jen 

potvrzuje genderovou performativitu jako takovou. Útěk Callie_Cala před plánovanou 



26 
 

operací není krok k normalitě, ale naopak vymezení se vůči ní. Její_jeho postoj je dle mého 

názoru nejlépe ilustrován v následující pasáži: 

 

Normálnost totiž vůbec není normální a vlastně ani být nemůže. Kdyby byla, nikdo by 

se nevzrušoval. Lidé by jen tak seděli a nechali ji se projevit. Ale lidé – a zejména 

lékaři – o normálnosti pochybují. Nejsou si jisti, že to normálnost zvládne, a tak jí 

chtějí pomoct (s. 430) 

 

Není snad toto queer perspektiva? 

Přes veškerou snahu o dekonstrukci, kterou v románu čtu, považují příběh 

Callie_Cala mnohé kritiky za nedostatečně subverzivní či přímo heteronormativní. Ano, na 

konci nemáme queer ženu, dokonce ani queer muže, ale vypravěče, který ve společnosti 

funguje jako heterosexuální muž*. Dle mého názoru je ale třeba varovat před místy 

paternalistickým přístupem kritik, které upřednostňují nenormativitu nad normativitou, 

analogicky v opačném gardu vůči hegemonnímu diskurzu. Řečeno s Butler, „pozitivně 

normativní vize předkládaného textu nemá a nesmí mít podobu preskripce: ‚subvertuj gender 

tak, jak říkám, a život bude krásný‘“ (Butler 2006, s. xxii). Domnívám se, že odsouzení 

normálnosti, stojí-li na negativním vymezování se vůči jiným, je stejně problematické jako 

odsouzení nenormálnosti, jelikož v takovém případě neopouští kritik_kritička binárně a 

hierarchicky uspořádaný svět. V Undoing Gender Butler upozorňuje na důležitý rozdíl mezi 

heterosexuálními praktikami a heterosexuální normativitou, neboť i praktikování 

heterosexuality může na heteronormativitu vrhnout kritické a komediální světlo (Butler 

2004, s. 199). (O této „heterosexuální komedii“ odehrávající se mezi Callie a Jeromem budu 

hovořit v poslední části analýzy.) Butler dále upozorňuje na to, že „pokud je nějaká 

performace považována za skutečnou a jiná za falešnou (...), je zřejmé, že takové odsouzení 

je podmíněnou jistou ontologií“ (Butler 2004, s. 214). Dle mého názoru nereflektují kritiky 

svoji pozicionalitu a automaticky postulují nenormativní praktiky jako hodnotově vyšší. 

Pokud jde o subverzivní potenciál příběhu, je třeba si uvědomit, že subverze nikdy nemůže 

jít za rámec diskurzu, ale pracuje s ním a jeho zákony (Butler 2006, s. 127). Důležité je 

odkrývat mechanismy diskurzivní moci a dekonstruovat genderově dichotomní  uspořádání 

světa a jsem přesvědčena, že toto lze v Eugenidesovu románu číst. 

Další oblastí, v níž je možné spatřovat queer momenty rezistence vůči 

heteronormativnímu diskurzu, je Eugenidesova práce s genderovou performativitou. V této 

části analýzy budu vycházet z teorií Judith Butler představených v úvodu. Domnívám se, že 

příběh Callie_Cala lze na mnoha úrovních číst jako demonstrativní ukázku nestabilního a 
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performativního charakteru genderu i pohlaví, a jako takový ho chápat jako nenormativní, 

queer. Neztotožňuji se s interpretací Mertona Leea, který tvrdí, že Cal ve skutečnosti 

nepovažuje své performování maskulinní genderové identity za performativní, nýbrž za 

autenticky pravdivé (Lee 2010, s. 42); já naopak nacházím ve ztvárnění Calovy 

performativity důležité momenty reflexe. Pro analýzu Cala-muže* je však užitečné se 

nejprve zastavit u Callie-dívky a její snahy o konformní femininitu. Již jsem zmínila, že 

Callie je coby jakákoli dospívající dívka konfrontována s normativním očekáváním 

týkajícím se „správného“ ženského vývoje. Román ilustruje, jak by se v pubertě měli z (do 

jisté míry genderově nediferencovaných) dětí stávat odlišně sexualizovaní muži a ženy, 

přičemž při jejich diferenciaci je nutné „přírodě“ trochu napomoci, případně ji úplně potlačit. 

K dospívání např. neodmyslitelně patří nárůst tělesného ochlupení, a to (v různé míře) jak u 

mužů, tak u žen. Callie si je však dobře vědoma toho, že zatímco v případě mužů jde o vítaný 

znak maskulinity, ženy naopak musí nastoupit na celoživotní depilační dráhu. Tato 

arbitrárnost genderové performativity je však v hegemonním diskurzu nereflektována a 

naopak se z ní stává „přirozená“ norma: ženy zkrátka nejsou ochlupené. I Callie tak 

dobrovolně vytrvale bojuje s věčným „nepřítelem chlupem“ (s. 302), a nejen s ním: ženskou 

identitu se snaží (se střídavým úspěchem i odporem) naplnit i vhodným druhem volnočasové 

zábavy, make-upem, vycpáváním podprsenky a nakonec i předstíráním pravidelné 

menstruace, když ji z důvodu „pomalého vývoje“ hrozí prohlídka u gynekologa. Je 

příznačné, že i něco tak zdánlivě biologického a pohlavně determinovaného jako je 

menstruace nepředstavuje v románu medicínský, nýbrž společenský problém. Poté, co se 

stane svědkem trapné nehody spolužačky, jejíž bílé kalhoty se v nevhodnou dobu zbarví před 

zraky všech dočervena, je Callie sice přesvědčená, že není o co stát, nicméně stále si je 

vědoma společenských implikací svého nedostatečného vývoje. Nepřicházející menstruace 

pro ni nepředstavuje možné zdravotní komplikace (v heteronormativním diskurzu zejména 

riziko neplodnosti), nýbrž stigma a pocit méněcennosti v kolektivu již menstruujících 

spolužaček. Pravidelné krvácení se tak pro ni stane absurdní metou, které je ochotna 

dosáhnout i za cenu podvodu a předstírání:  

 

Toho léta – kdy lži našeho prezidenta nabíraly na důmyslnosti – jsem začal[a] 

předstírat menstruaci. Calliope, lstivá jak liška Nixon, rozbalovala a splachovala flotilu 

nepoužitých tamponů. Hrál[a] jsem i symptomy, od bolestí hlavy po únavu. Hrál[a] 

jsem krámy asi tak, jako Meryl Streepová hrála různé přízvuky. (s. 350) 
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Toto Calliino předstírání nečtu jako snahu přemoci „přirozenost“, která je ve „skutečnosti“ 

mužská, ale naopak jako ilustraci performativity genderové identity: abych byla ženou, 

musím mít menstruaci, a abych měla menstruaci, musím pravidelně splachovat tampóny. 

Jednoduché. 

 Teorie performativity stojí mimo jiné na tezi, že projevy genderové identity neplynou 

z přirozenosti biologického pohlaví, nýbrž jsou konstruovány jako opakování již známých 

vzorců (Butler 1993, s. 131). Zjednodušeně řečeno, Callie si je od útlého věku dobře vědoma, 

co je považováno za chování vhodné pro dívky a jaké vzorce s sebou „bytí dívkou“ přináší. 

V heteronormativním diskurzu je to kromě již zmíněné menstruace zejména očekávání 

romantické a sexuální náklonnosti k opačnému „pohlaví“. Přestože dává Callie v tomto 

ohledu přednost dívce, Tajemnému předmětu, pokouší se coby žena obstát i jako 

heterosexuálně orientovaná, a proto se fyzicky sblíží s bratrem Tajemného předmětu, 

Jeromem. Objevily-li se jakékoli pochybnosti ohledně jejího ženství, vztah s Jeromem je 

spolehlivě odvrátil: 

 

nemusel[a] jsem mít žádné výčitky svědomí, nemusel[a] jsem se trápit otázkami, zda 

náhodou nechovám nějaké nepřirozené touhy. Jak bych taky mohl[a], když jsem 

ležel[a] na druhé posteli a muchloval[a] se tu s Jeromem? (363) 

 

Je přitom příznačné, že v uvedené citaci se Callie_Cal jakoby obrací ke čtenářům_čtenářkám 

(a později k dr. Lucemu), aby potvrdili její heterosexualitu a tudíž normativní femininitu. 

Znovu jde o performativitu, která je však s ironií reflektovaná. Čtenáři_čtenářky vědí, že 

Callie je zamilovaná do Tajemného předmětu (tedy do dívky) a že přitažlivost k Jeromemu 

pouze předstírá; zároveň ale přitom poukazuje na konstruovanost jakékoli identity, když se 

ptá: co jiného než žena mohu být, když provozuji sex s mužem?  

Právě tyto momenty obnažení arbitrárnosti heteronormativní kauzality jsou pro mě 

jako čtenářku signálem, abych i pozdější Calovu maskulinní sexualitu četla s rezervou a 

queer optikou, neboť dle mého názoru nedochází k juxtapozici předstíraného, falešného 

ženství a skutečného, pravdivého mužství, nýbrž k dekonstrukci samotných těchto binarit. 

Eugenides z mého pohledu velmi trefně pojmenovává absurditu a nahodilost některých 

aspektů dichotomně konstruovaných genderových identit. Poté, co se Callie „rozhodne“ stát 

se Calem, začíná nové kolo performativních praktik, tentokrát spojených s mužskou 

identitou: při útěku od rodičů si Callie_Cal vezme otcův šedý kufr, namísto svého 

tyrkysového s květinovým potiskem (s. 422). Dává si záležet na tom, aby šel „chlapeckou 

chůzí“, kterou vysvětluje takto: „Když chcete chodit jako muž, hýbete rameny, kdežto boky 
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necháte v klidu. A chodidla máte dále od sebe“ (s. 425). Stejně jako Callie napodobovala 

ženské projevy, Cal nyní napodobuje projevy a chování, jež chápe a interpretuje jako 

mužské. Toto ženské a mužské však nikde neexistuje coby originál, autenticky přítomen u 

všech „normálních“ žen a mužů; naopak je v Hermafroditovi odhalena věčná imitace bez 

původu, kopie bez originálu, o níž hovoří Judith Butler ve své analýze drag show (Butler 

1993, s. 125). Podobně jako Callie chtěla (a musela) obstát jako žena, nyní je na Calovi, aby 

svou novou genderovou identitu odpovídajícím způsobem performoval: 

 

Moje machrování se nikterak nelišilo od chování spousty dospívajících chlapců, kteří 

si chtějí připadat jako chlapi. A z toho důvodu to působilo přesvědčivě. Právě falešnost 

tomu dodávala na věrohodnosti. (s. 432) 

 

Doutníky, dvojřadé obleky, to je snad až příliš. Uvědomuji si to. Na druhé straně je 

potřebuji. Cítím se pak lépe. Po všem, čím jsem si prošel, přece potřebuji nějakou 

trochu přehnanou kompenzaci. (s. 47) 

 

Jakýkoli rozdíl mezi pravým a předstíraným genderem se stírá, vše je pouze reiterací 

očekávaných norem a vzorců. Tvrdím, že Calovu performativitu muže lze číst queer 

perspektivou jako narušení hegemonních představ o stabilní a přirozené identitě, která je sice 

popisovaná jako potřebná, nicméně je současně odhalena coby „přehnaná kompenzace“. 

 Identita Callie i Cala je však především performována či interpelována ve 

společnosti. Jako první ji mezi ženy zařadí při narození rodinný lékař dr. Philobosian, který 

při svém stáří a slábnoucím zraku přehlédne jisté anatomické znaky neurčitosti, které o 

mnoho let později povedou k určení intersexuální diagnózy. Tento řečový akt „prohlášení za 

dívku“ pro Callie narýsuje celou řadu očekávání, která musí coby děvče a žena naplnit: jakou 

roli bude hrát vůči svým rodičům a spolužákům, jakými činnostmi se má zabývat, jak má 

vypadat, jakého partnera má vyhledávat, co má považovat za svůj životní cíl apod.; to vše je 

samozřejmě nalinkováno v heteronormativním rámci. Po úrazu, následné hospitalizaci a 

stanovení diagnózy je pak Callie ve 14 letech povolána před dr. Luceho, zakladatele Kliniky 

pro sexuální poruchy a genderovou identitu v New Yorku, aby svou genderovou identitu 

uspokojivě prokázala. Medicínský diskurz, který zde vstupuje do hry, samozřejmě 

představuje exaktní vědu, jejíž pozitivistické závěry založené na esencialistických 

východiscích mají pro společnost neotřesitelnou autoritu, přestože (nebo právě proto, že) 

nedochází k reflexi hodnotového zatížení jejich metod. I Dr. Luce je tedy vybaven 

heteronormativními předpoklady, a tak Callie „testuje“ ze správné ženskosti. S jakými 

hračkami si hrála v dětství? Jaké má zájmy? Přitahují ji muži, nebo ženy? Z hlediska teorie 
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performativity genderu je příznačné, že charakteristiky, které jsou konstruované 

v iterativních praktikách jako (hetero)ženské, slouží následně k verifikaci této ženskosti. 

Znovu se tedy vracíme k Judith Butler a jejímu argumentu, že genderová identita je 

konstruovaná sumou performativních praktik, které jsou jí zpětně připisovány jako 

inherentní (Butler 2006, s. 34). Pro queer četní Eugenidesova románu je však podstatné, že 

Callie tuto performativitu odhalí a subvertuje. Vybavena znalostí toho, co je v daném 

diskurzu chápáno jako ženské, performuje před sexuologem naposledy tuto požadovanou 

identitu: 

 

Naštěstí mě napadlo, jak z toho ven. 

„Ale měla jsem sex s jejím bratrem,“ přiznal[a] jsem se. „Chodí už na vysokou.“ (s. 

402) 

 

„Kdo z nich tě vzrušuje? Holka, nebo kluk?“ 

Pravdivá odpověď by zněla, že ani jeden. Ale s pravdou bych zde nepochodil[a]. 

Rozhodl[a] jsem se držet svého příběhu a nakonec se mi ze sebe podařilo potichu 

vysoukat: „Ten kluk.“ 

„Ten kluk od bazénu. To je v pořádku. Já bych teda radši bral tu holku. Má úžasný 

tělo.“ (s. 405) 

 

Opět je důležité poukázat na performativní charakter genderu: stejně jako předtím stačilo 

pro odstranění pochybností čas od času spláchnout tampón, před dr. Lucem bylo 

dostatečným důkazem ženskosti přihlášení se k heterosexuální orientaci. I závěrečná 

lékařova poznámka o úžasném těle dívky na videu je performativní, má za cíl představit 

Callie další validní alternativu: bude-li jí ženské tělo připadat úžasné, znamená to, že je stejně 

jako dr. Luce muž. Callie se však nenechá zmást a „drží se svého příběhu“. Právě na tomto 

bodu „vyšetření“ pak postaví sexuolog svou závěrečnou zprávu, v níž, opět, prohlásí Callie 

za dívku. Psychologickému zkoumání pacientky však předcházelo vyšetření jejího tělesného 

uspořádání a výsledkem je diagnóza, která Calliinu tělu přisoudila mužskou podstatu, tedy 

chromozomální kombinaci XY. Když si Callie v nestřeženém okamžiku lékařskou zprávu 

přečte, je konfrontována s další interpelací, tentokrát se zařazením mezi biologické muže. 

Následkem je již zmíněný útěk se šedým pánským kufrem, ostříhání vlasů a machrování 

s ostatními chlapci. Všechny tyto řečové akty prohlášení Callie za dívku při narození, 

potvrzení ženské identity v závěrech dr. Luceho a označení Calliina pohlavního ustrojení za 

mužské, mají jedno společné: žádný z nich nepředstavuje pravdu či skutečnost o nic více než 

jiný; zároveň ale žádný z nich není nepravdivý. Pokud totiž dekonstruujeme dichotomii 

gender versus pohlaví, potažmo příroda versus kultura, je třeba se kriticky ptát po možnosti 
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formování jakékoli stabilní identity. Domnívám se, že Hermafrodit v tomto okamžiku 

naplňuje butlerovský argument, že z hlediska identity máme přístup pouze k jejím 

vyjádřením (expressions), které se zdají být výsledky jakési vnitřní podstaty, ale ve 

skutečnosti identitu pouze zpětně performativně konstituují (Butler 2006, s. 34). 

 V následující analýze konceptu identity v Eugenidesově románu budu vycházet z 

předpokladu queer teorie o nutnosti destabilizovat představu o koherentní identitě a o 

možnostech/limitech reflexe identity jako konstruktu. Queer čtením tedy nebudu hledat 

queer identitu jako takovou, protože takové označení je samo o sobě oxymóronem; jak píše 

Lee Edelman, „queer nemůže identitu nikdy definovat; může ji pouze narušovat“ (Edelman 

cit. in Giffney a O'Rourke 2009, s. 2). Budu tedy místo toho pátrat po queer momentech 

nestability a subverze, které Hermafrodit v otázkách politiky identity nabízí.  

V předchozí části jsem prostřednictvím teorie performativity genderu poukázala na 

vnitřní vyprázdněnost identity, která je poznatelná pouze coby produkt esencializace a 

konsolidace iterativních genderových a sexuálních praktik za cenu současného vyloučení a 

odvržení nesrozumitelných a nekonformních druhých, kteří_které takto zkonstruované 

identitě neodpovídají (Butler 1993, s. 113). Jak však sama Butler v pozdějším textu uznává, 

„aby byl život k žití, je potřeba jisté míry stability“ (Butler 2004, s. 8). Konstruovanost 

jakékoli identity je tedy sice nutné kriticky reflektovat, nicméně v běžném životě nelze bez 

určitých kategorií fungovat. Toto nezbytné množství stability je však již z definice upřeno 

intersexuálním jedincům: mají se přiklonit k jedné ze dvou normativních možností, tedy 

k životu ženy či muže, nebo přijmout „třetí“, intersexuální identitu? Je vytvoření svébytné 

identity vítězstvím, nebo prohrou? Čí hlas má právo rozhodnout a soudit? A jak jsou tato 

dilemata reflektována v románu Hermafrodit? 

Právě údajná Calova preference jednoznačné genderové identity (tedy mužské) nad 

neurčitou existencí intersexuálního subjektu se stala předmětem některých kritik (Holmes 

2007, Graham 2013). Sarah Graham dokonce čte rozhodující moment románu jako vyjádření 

úzkosti nad sexuální neurčitostí, která je spojována ze zrůdností (Graham 2013, s. 2). Ian 

Morland naproti tomu zpochybňuje domnělou opozici možností, tedy buď strategie splývání 

s většinou13 (passing) jako „normální“ muž či žena, anebo intersexuální identifikace. Není 

totiž podstatné, jakou z nabízených alternativ přijmu, nýbrž zda reflektuji onu „dusivou 

                                                           
13 Anglický výraz pass, passing se do češtiny překládá různým způsobem, většinou opisem: strategie 

splývání s většinou, přizpůsobování se většině, fungování jako… jednoslovný překlad „proplouvání“ 

představil Michal Pitoňák v článku „Prostorovost, institucionalizace a kontextualita heteronormativity: Studie 

vyjednávání neheterosexuality v Česku“ (Gender, rovné příležitosti, výzkum 2013/14:2, pp. 27-40.) V této 

práci bude používán překlad (strategie) splývání s většinou. 
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politiku identity“ (Morland in Giffney a O'Rourke 2009, s. 33). Domnívám se, že z hlediska 

queer teorie nelze než souhlasit s tímto postojem: tlak vybrat si jednu za nabízených identit, 

ať už více či méně normativní, nenarušuje hegemonní diskurz, neboť subjekty jsou nuceny 

zvolit si označení, které je produktem jazyka těch „normálních“, mocenskou kategorizací, 

která stigmatizuje. 

V románu vidíme, jak se Callie i Cal marně snaží vměstnat do připravených 

identitních kategorií. Jako dívka vyčuhuje, jako muž se zase skrývá. Intersexuální identita je 

pak spojena s medikalizující diagnózou a expertním diskurzem, který tuto kategorii vnímá 

jako dočasné, patologické stádium, které je třeba léčit. Každá z těchto identit je však 

konstruována skrze vyloučení jiných bytí, případně bytí jinak. Sám Cal-vypravěč se 

jakémukoli kategorickému přihlášení k identitě vyhýbá a spíše se nechává označovat 

druhými – mužský pseudohermafrodit – geneticky muž, leč zdánlivě žena (dr. Luce, s. 399), 

dcera (pro matku Tessie), monstrum (encyklopedie, skupina násilníků, kteří Cala zmlátí), 

lesba (přítel Jerome v návalu žárlivosti) a další. Svou identitu spíše opisuje (není dívka, jako 

ostatní, žít/fungovat jako muž, přejít na druhou stranu), případně ji definuje jejími aspekty 

(mužská gesta, hladina testosteronu, líbí se mu ženy, mužský mozek) nebo tím, co není 

(androgyn, aktivní v intersexuálním hnutí). V celém románu se např. nikdy neprohlásí za 

heterosexuálního muže. I jeho jediné aktivní provolání ve vzkazu rodičům před svým 

útěkem, „Já totiž nejsem holka. Jsem kluk.“ (s. 423) je performativním gestem, snaha 

potvrdit sebe sama, povolat na sebe identitu, kterou mu ale přidělili jiní; toto zvolání také, 

signifikantně, není parafrázováno v retrospektivě („prohlásil[a] jsem, že nejsem holka, ale 

kluk“), ale pouze uvedeno jako artefakt minulosti (a minulé_ho Callie_Cala) – vzkaz 

napsaný na papír. Jako by se vzhledem k událostem, jež prožil_a, naučil_a jakoukoli fixní 

kategorii brát s rezervou; s identitou pracuje jako s něčím ne zcela samozřejmým, možná 

dočasným, co se musí neustále podporovat, performovat, zveličovat, má-li dojít uznání. Ve 

svém vyprávění Cal pouze předkládá jakési nápovědy, které mají čtenářům (ale i jemu 

samotnému) pomoci zjistit, co je vlastně zač; přidělování nálepek však přenechává jiným 

(nejen postavám v románu, ale i hodnotícím kritikům_kritičkám). Cestu od Callie ke Calovi 

proto není možné číst jako lineární vývoj, přepsání jedné (nepravé) identity druhou (pravou), 

nýbrž jako dynamické obohacování subjektivity, která se vzpírá škatulkám, jak ostatně 

dokládají i následující dva citáty: 
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Na rozdíl od jiných takzvaných pseudohermafroditů, o nichž se psalo v tisku, jsem 

během svého života neměl[a] nějaký urgentní pocit, že bych mezi ženy nepatřil[a]. 

Dokonce se dodnes cítím zvláštně mezi muži. (s. 461) 

 

Více než polovinu života jsem prožil jako muž a teď mi to všechno připadá přirozené. 

Když se náhodou vynoří Calliope, je to podobné, asi jako když se člověku vrátí 

koktání, kterým trpěl v dětství. Prostě najednou je tu, češe si vlasy, prohlíží nehty. Je 

to trochu jako posedlost. Callie se kdesi hluboko uvnitř mě probere k životu, mou kůži 

si oblékne jako volné šaty. Drobné ručky prostrčí do plandavých rukávů mých paží, 

opičí chodidla protáhne volnými nohavicemi mých nohou, a když pak jdu po ulici, 

cítím, jak můj krok je čím dál víc ženský a mě se zmocňuje takový zvláštní pocit, 

smutný, upovídaný soucit s dívkami, které vidím vracet se domů ze školy. Takhle to 

pokračuje ještě několik kroků. Calliopiny vlasy mě šimrají v hrdle, cítím, jak mi tlačí 

na hruď – to ten její nervózní zlozvyk – a chce vidět, zda se něco neděje. Bolestivé 

fluidum pubertálního zoufalství, které jí koluje v žilách, se znovu přelévá do mé krve. 

Jenže v ten okamžik mizí stejně náhle, jako se objevila, smrskává se, roztává uvnitř 

mého těla, a když se otočím – v naději, že zahlédnu její odraz v okně, vidím jen tohle: 

jednačtyřicetiletý chlap s delšími vlnitými vlasy, tenkým knírem a bradkou. Vlastně 

takový moderní mušketýr. (s. 47) 

 

I na základě těchto ukázek se nemohu ztotožnit s kritikami, které příběh Cala čtou jako 

formování mužské identity za cenu odvrhnutí nenormativní femininity. Naopak v Calových 

slovech čtu nostalgii, jakýsi smutek nad nemožností zachování Callie i Cala současně. 

 Jak k tomu promlouvá alternativa intersexuální identity? Zachovává nějaká její 

koncepce dualitu identit? Jak jsem již představila v teoretickém úvodu, i uvnitř intersex hnutí 

existují frakce a odlišné názory, které dle mého názory z původní snahy o narušení 

zavedených identit vytvářejí jen další limitující kategorii, která ve svém formování vylučuje 

nevyhovující členy a vzniká tedy na úkor jiných bytí, které do takto postulované identity 

(např. svým přístupem ke korektivním operacím) nezapadají. I z kritik Holmes (2007) a 

Graham (2013) jako by vyplývalo, že pokud Cal přijal společenskou roli muže, automaticky 

tak odmítl intersexuální identitu. V těchto čteních tedy znovu dochází k exkluzi jinakosti, 

k vymezení „my“ versus „oni“. Sám Cal se k intersexuálnímu aktivismu vyjadřuje 

v následujících pasážích románu: 

 

Nesnáším organizování do skupin. Sice jsem členem Severoamerické společnosti 

[intersexuálů], ale nikdy jsem se nezúčastnil ani jedné demonstrace. Žiji si svůj život 

a lížu vlastní rány. Uznávám, že to není nejlepší způsob, jak žít. Ale takový prostě 

jsem. (s. 109) 

 

Držím se zpět od hnutí za práva „intersexuální komunity“ kvůli svým politickým 

postojům, anebo je v tom taky strach? Strach z toho, že bych musel vystoupit a stát se 

jedním z nich? 

Tak či onak, člověk může dělat pouze to, co je v jeho silách. (311) 
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Z první citace lze vyčíst, co jsem již naznačila výše, tedy Calovu zdrženlivost vůči jakékoli 

kolektivní identitě. Tyto momenty ambivalence vůči fixní identitě čtu jako queer snahu o 

překonání kategorizace bytí. Strach, o němž Cal hovoří v druhé ukázce, nečtu pouze jako 

strach z připojení se ke stigmatizované identitě, nýbrž také (a především) jako obavu ze 

ztráty sebe sama, své jedinečnosti. „Stát se jedním z nich“ znamená přizpůsobit se další 

normě, identifikovat se nejen jako, ale i s, jak o tom hovoří Eve Sedgwick Kosofsky ve svém 

Epistemology of the Closet (2006, s. 61). Calovu snahu zůstat pouze svůj a ničí jiný 

interpretuji jako rezistenci dominantnímu diskurzu, který, řečeno s Foucaultem v Dějinách 

sexuality, svými kategoriemi produkuje subjekty podřízené hegemonní moci-vědění 

(Foucault 1999). 

 Eugenides v Hermafroditovi toto externí „nálepkování“ několikrát explicitně 

tematizuje, a to zejména ve vztahu k medicínskému expertnímu diskurzu. Callie přijíždí na 

kliniku dr. Luce jako dívka, nicméně záhy se z ní stane dočasně bezpohlavní „dítě“ (tělo 

čeká na diagnózu), aby se pak v Luceho závěrech stala znovu dívkou, dcerou svých rodičů: 

 

Luce šel v pracovně přímo k věci. „Začnu tím, že shrnu fakta, která o případu vaší 

dcery máme k dispozici,“ prohlásil. Tessie zaregistrovala změnu okamžitě. Dcery. 

Řekl „dcery“. (411) 

 

„Jak jsem již řekl, každé určení pohlaví musí vzít v potaz řadu faktorů. V případě vaší 

dcery“ – opět to řekl, dokonce s důrazem – „je nejdůležitější to, že po čtrnáct let byla 

vychovávána jako dívka a sama se považuje za ženu (…). Abych to zjednodušil: prostě 

Callie je dívka, která má příliš moc mužských hormonů.“ (412) 

 

Zatímco toto označení přinese do rodiny Stephanidesových uklidnění, Calliin soukromý 

výzkum v knihovně odhalí jiné možnosti pojmenování jejího stavu. V encyklopedii se od 

termínu hypospadias, které zaznamenala v lékařských hovorech doprovázejících její 

vyšetření, synonymickou řadou dostane k eunuchovi, dále k hermafroditovi a nakonec 

k monstru (s. 41614). Z lékařské zprávy samotné pak vyplyne, že Callie_Cal je „genetický 

xy (muž) vychovaný jako žena“ (s. 419). Přestože se ve všech případech jedná o stejnou 

osobu (zkoumaný subjekt), každé z těchto označení má pro Callie jiné implikace a vede 

k jiným důsledkům, stejně jako to, jestli bude Calliino_Calovo anatomické pohlaví 

klasifikováno jako zvětšený klitoris, nebo somaticky malý penis.  V této pluralitě identit 

nalepených na hlavní_ho hrdinu_ku vidím další queer moment, v němž je obnažena 

                                                           
14 Jak již bylo kritizováno v úvodu, závěr synonymické řady v českém překladu chybí (viz s. 6-7 zde). 
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arbitrárnost jakékoli konstrukce identity skrze jazyk, který je nevyhnutelně zatížený 

kulturními významy. „Pozvánka“ do intersexuálního hnutí je pak jen dalším z řady označení, 

které se ve světle předchozích pokusů jeví jako nevěrohodné. Tvrdím, že Cal-vypravěč má 

v sobě něco z dcery, monstra i genetického muže a že jsou všechny tyto tváře jeho osoby 

hýčkány. Přijmout intersexuální identitu by znamenalo přepsat všechny tyto ostatní vrstvy, 

avšak Cal, jak ho já čtu, nejde cestou stabilizace a exkluze, ale naopak narušení a inkluze. 

Opět použiju slova Iana Morlanda: „přijetí identity neznamená, že ostatním nabídneme popis 

této identity, ale spíše to, že aktivně učiníme nějaký konkrétní hodnotící závazek“ (Morland 

in Giffney a O'Rourke 2009, s. 42). Dle mého názoru se Cal brání přesně tomuto typu 

politické identifikace a namísto toho se drží pouze onoho popisu: předkládá publiku 

jednotlivé aspekty své osobnosti, aniž by se podepsal pod jejich seskupením do koherentní 

identity s hodnotovým zatížením.  

 Přes veškerou vyhýbavost a odmítání akceptace jasně definovaných identit funguje 

Cal, podle svých vlastních slov, ve společnosti jako muž (s. 47). Řečeno se Stuartem Hallem 

(viz s. 17-18 zde), obsazuje z povinnosti jednu z předepsaných diskurzivních pozic. 

Vyhneme-li se slovu identita (což je dle mého názoru v předkládaném queer čtení legitimní), 

i tak je nutné zodpovědět, kde se toto „fungování jako muž“ vzalo. Lze jej číst jako 

vycházející s Calovy domnělé či biologicky determinované podstaty? Je tato preference 

záležitostí individuální volby, jak se nám vypravěč snaží sdělit? Následující kapitola analýzy 

se bude mimo jiné za pomoci teorií Michela Foucaulta a Judith Butler věnovat právě 

mechanismům vzniku Calova preferovaného fungování. Ještě předtím se však krátce 

zastavím u tématu rasy/etnicity v románu, který sice není primárním předmětem mé analýzy, 

avšak jeho opominutí by představovalo intersekcionální necitlivost. 

 Jak již bylo řečeno, Callie_Cal se narodí do třetí generace rodiny řeckých imigrantů; 

dědeček Eleutherios („Lefty“) a babička Desdemona (sourozenci a později manželé) 

přicházejí do Spojených států jako uprchlíci před řecko-tureckou válkou roku 1922. 

Vyprávění v první třetině románu se tak věnuje především jejich „adaptaci“ v americkém 

prostředí. Zatímco Lefty je Novým světem okouzlen a brzy si osvojí jazyk i způsob 

uvažování v oblasti podnikání, Desdemona lpí na tradicích z domova a po zbytek života se 

stává nešťastnou cizinkou, která nakonec odmítne vycházet z domova. Již druhá generace, 

tedy Milton a Tessie (Calovi_Calliini rodiče a zároveň bratranec a sestřenice), se odpoutává 

od řeckých kořenů a zapomíná mateřský jazyk ve prospěch angličtiny. Callie se pak 

z pohledu vypravěče cítí již jako „dokonal[á] Američan[ka]“ (s. 291). Dalo by se proto říci, 

že příběh rodiny Stephanidesových je zprostředkován vypravěčem, který se nevnímá jako 
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etnicky/kulturně odlišný, avšak paradoxně tuto jinakost vidí u svých příbuzných, zejména u 

babičky Desdemony, jejíž postava je v románu silně exotizována, a to právě pohledem 

vlastní_ho vnuka_vnučky. 

 Je příznačné, že jediným momentem, kdy Callie reflektuje svou etnicitu, je její 

konfrontace s rašícím knírkem. Nadměrné ochlupení je z jejího, dosud dívčího pohledu 

jasným znakem řeckého genofondu: 

 

O řeckých dámách a jejich neustálé bitvě s ohyzdným chlupem, ó Múzo, mi zpívej. 

Pěj o depilačních krémech a pinzetách! O odbarvovači a včelím vosku! Zapěj o tom, 

jak nevzhledný chlup podobně jako Dáreiovy perské legie proniká na achájskou 

pevninu a bere zde útokem sotva dospívající dívky. Nikoli tedy, Calliope vůbec 

nepřekvapil stín, který jí vyrašil nad horním rtem. Tetička Zo, matka i Sourmelina, a 

dokonce i moje sestřenka Cleo, ty všechny rovněž trpěly tím, že jim rostly chloupky 

na nepatřičných místech těla. (s. 301) 

 

Nepatřičné ochlupení je zde tedy vysvětleno etnicky: ženy z určitých oblastí světa zkrátka 

potřebují depilaci více než jiné. V tento moment je podstatné, že se před čtenáře_ky 

předkládá dvojí, zdánlivě odlišné odůvodnění pro Calliin knírek: je známo, že Callie má 

vzhledem ke chromozomálnímu uspořádání XY hormonální výbavu typičtější pro muže, a 

tudíž je ochlupení na tváři „přirozené“. Zároveň je naznačeno, že podobné ochlupení se 

běžně vyskytuje i u žen jihoevropské etnicity, u nichž je však žádoucí tyto tělesné projevy 

potlačovat. Domnívám se, že tento moment je možné číst jako další vypravěčovu hru 

s genderovými a rasovými stereotypy, když stejnou příčinu knírku, tedy určitou hladinu 

testosteronu v těle, pojmenovává explicitně jako etnickou (ženy z jihu jsou chlupatější) a 

zároveň implicitně jako genderovanou (muži jsou chlupatější). V těchto zdánlivě 

esencialistických vysvětleních lze však z mého pohledu číst demonstraci arbitrárnosti a 

konstruovanosti těchto závěrů, neboť testosteron sám o sobě není ani mužský, ani etnický. 

Stejně tak neexistuje ani žádný „přirozený“ důvod, proč by měl být mužský knír pěstován a 

ženský odstraňován. 

 V dalším vývoji románu již není etnická/rasová jinakost hlavní_ho hrdiny_ky 

výrazněji komentována, naopak dochází, jak jsem již psala, k jakési exotizaci vlastní rodiny 

z perspektivy vypravěče-Američana. Hledání genderové identity tak již probíhá do jisté míry 

v „bílých brýlích“ bez reflexe etnického aspektu. 
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3. 3. Doznávám se, tedy jsem: vyjednávání diskurzivních pozic v autobiografickém 

narativu 

 

 V této části analýzy se budu nejprve věnovat limitům konceptu autonomie v procesu 

subjektivace, který teoreticky představil Michel Foucault. Poté budu analyzovat 

autobiografickou formu narativu a její možnou souvislost s utvářením koherentní identity. 

Determinovanost a bezmoc subjektu budou pak v závěru kapitoly narušeny označením 

momentů disidentifikace a queer subverze. Eugenidesův román samozřejmě není 

autobiografií v pravém slova smyslu, neboť se jedná o beletrii, tedy fiktivní příběh. 

S odkazem na úvod práce (s. 2 zde) bych se však chtěla držet problematičnosti distinkce 

mezi „realitou“ a (literární) fikcí; autobiografii zde chápu jako literární žánr, jakousi formu 

bildungsrománu, v němž je protagonista_ka spojen_a s narativním subjektem, který životní 

příběh hlavní postavy retrospektivně vypráví. Implikovaný_á čtenář_ka si tak má číst 

současný vyprávěcí subjekt prostřednictvím peripetií, které k jeho konstrukci vedly. 

Předmětem zájmu budou tedy narativní strategie, které tento vývoj publiku 

zprostředkovávají. 

Jak již bylo zmíněno, jedním z momentů, pro které je Hermafrodit kritizován, je 

domnělé rozhodnutí hlavní_ho představitele_ky zavrhnout intersexuální identitu „mezi“ a 

ve společnosti nadále fungovat jako muž*. Klíčové je zde slovo domnělé, neboť v rámci 

foucaultovského paradigmatu subjektivace jedince v mocenských vztazích musíme brát 

jakoukoli autonomní a svobodnou volbu s kritickou rezervou. Cal po svém útěku a přijetí 

mužské role komentuje politiku identity následovně: 

 

Já do těchto teorií vlastně nezapadám. Vymykám se jak teorii evolučních biologů, tak 

teorii dr. Luceho [teorie sociálního učení genderu, viz s. 17]. (...) A tak vyvstává nová 

zvláštní možnost. Je sice taková neurčitá, má špatnou reputaci, její kontury jsou 

poměrně mlhavé, už tu kdysi byla a přesto není zcela vymazaná: ano, svobodná vůle 

se vrací. Život ji proměňuje v mysl15. (s. 459n, zdůraznění autorky) 

 

Sám Cal-vypravěč tedy deklaruje, že za jeho současným fungováním nestojí žádná 

z nabízených teorií, nýbrž jeho vlastní rozhodnutí. Jak však dále ukážu, tato představa je 

sama o sobě pouze iluzorní a v konečném důsledku neudržitelná. 

                                                           
15 Pro přesný význam je opět nutná konfrontace s originálním zněním: „free will is making a comeback. 

Biology gives you a brain. Life turns it into a mind“ (Eugenides 2003, s. 479, zdůraznění vynechané pasáže 

autorky). 
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 Připomeňme si, jak funguje subjektivace ve Foucaultově pojetí: jako strukturování 

„pole možného jednání jiných“ (Foucault 1996, s. 217), tedy zjednodušeně řečeno pod 

heslem: zde je volný výběr možných jednání, ale ty si sám_sama vybereš tu možnost, kterou 

ti diskurz předloží jako tu nejvhodnější, přičemž budeš mít dojem, že sis vybral_a svobodně 

a ve svém nejlepším zájmu. Domnívám se, že přesně takovou „volbu“ je možné identifikovat 

u Cala, neboť je třeba se ptát, proč, či ještě lépe na základě čeho se pro společenskou roli 

muže rozhodl. Podívejme se nyní na způsob, jakým Cal své rozhodnutí obhajuje či 

vysvětluje (zdůraznění autorky): 

 

Pokud chcete vědět, proč jsem se pro to rozhodla, měli byste se zeptat dr. Luceho, 

který je velký lhář. Já totiž nejsem holka. Jsem kluk. Přesně to jsem dneska zjistila, 

a tak odcházím tam, kde mě nikdo nezná. (v dopise rodičům, s. 423) 

 

Pokud jsem někdy zapochyboval[a] o svém rozhodnutí, pokud jsem kdy zauvažoval[a] 

o tom, že bych se otočil[a], vrátil[a] se k rodičům, na kliniku a vzdal[a] to, tato 

soukromá extáze zakoušená v rozkroku mě vždy zarazila. Věděl[a] jsem, že bych o 

to přiš[la]. (s. 436) 

 

Už jsem nemusel naplňovat žádný standard. Nemožné požadavky zmizely a já 

pociťoval obrovskou úlevu. (s. 436) 

 

Srovnám-li uvedené citáty s předchozím Calovým výrokem o návratu svobodné vůle, musím 

konstatovat, že tato vysvětlení jeho tvrzení o nezávislém rozhodování nevyhnutelně 

zpochybňují; v jeho volbě hrály samozřejmě roli diskurzy, které hranice jeho autonomie 

limitují. Judith Butler se staví k otázce svobodné volby také kriticky: „vybrat si vlastní tělo 

nevyhnutelně znamená navigovat mezi normami, které zde již existují před učiněním takové 

volby“ (Butler 2004, s. 7). Pokud Cal tvrdí, že nezapadá do teorií sociální konstruktivismu, 

esencialismu ani evoluční biologie, vlastně tím říká, že se vůči těmto teoriím vědomě 

vymezuje a jeho rozhodnutí fungovat ve společnosti jako muž* je informováno právě 

poznatky z daných oblastí. Jeho provolání „Já totiž nejsem holka. Jsem kluk. Přesně to jsem 

dneska zjistila.“ odkazuje k určitému (esencialistickému) expertnímu diskurzu (medicíně), 

jež jí_mu předestřela jistý pohled na její_jeho genderově-pohlavní identitu. V přístupech 

kulturálních studií nelze takové „zjištění“ číst jako odhalení nějaké autentické pravdy o sobě, 

nýbrž jako přijetí jisté interpretace jako pravdivé (Barker 2006, 159). Callie rovněž 

„věděl[a]“ o rizicích operace pro její_jeho budoucí sexuální uspokojení (druhá citovaná 

pasáž), její_jeho rozhodnutí je tedy informováno tvrzením dr. Luceho, že: 
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Pokud by genitálie byly ponechány ve stavu, v němž jsou nyní, byla by pacientka v 

budoucnu vystavována nejrůznějšímu ponížení. Je sice možné, že chirurgický zákrok 

povede k parciální nebo celkové ztrátě erotosexuálních požitků, nicméně sexuální 

rozkoš je pouze jedním faktorem šťastného života. (s. 421) 

 

Do jaké míry je tedy Calova volba determinovaná dostupnými diskurzy, které autonomii a 

svobodu limitují? Odpověď dle mého názoru poskytne třetí citovaná pasáž, která odkazuje 

k úlevě, která nastala po rozhodnutí stát se pro společnost mužem*: už žádný standard, žádné 

nemožné požadavky. Vzhledem k přesně definovaným nárokům na ženy v 

rámci heteornomativního a heterosexistického diskurzu je pro Cala ženská identita 

v podstatě nemožnou alternativou. Taková volba je nemyslitelná, nežitelná. Metaforicky 

řečeno, ženská nebo intersexuální identita jdou do souboje o Caliinu_Calovu přízeň se 

značným hendikepem, a proto vítezství mužské role není úplně „fér“. Z tohoto důvodu se 

však domnívám (zůstaneme-li u metafory), že stejně tak není zcela legitimní odsuzovat Cala 

v mužské roli jen proto, že jel na silnějším koni, a tudíž zvítězil. Kritiky této volby totiž 

z mého pohledu dostatečně nereflektují iluzornost svobodné vůle subjektu v mocenských 

diskurzech. Na druhou stranu je třeba varovat před čtením Cala jako pouhého pasivního 

článku v síti diskurzivních pozic, neboť i přes zmíněný hendikep umožňuje románové 

ztvárnění jeho práce s genderovými kategoriemi kritickou reflexi daných norem a diskurzů. 

 V knize Dohlížet a trestat popisuje Foucault moment doznání jako klíčový aspekt 

formování subjektu zločince, neboť „[d]oznáním se obžalovaný angažuje ve prospěch 

procedury; podepisuje se pod pravdu vyšetřování“ (Foucault 2000, s. 76). Toto angažování 

spočívá v nekritickém, poslušném přijetí norem a pravidel žalující strany, popsání se jejich 

jazykem, který je takto legitimizován. Obžalovaný_á najde definici pro sebe sama_u, ovšem 

toto „nalezení“ je determinováno jeho_její subjektivací coby předmětu vědění. Paradoxně 

tedy není doznání v tomto pojetí svébytným aktem promluvy, nýbrž podřízení se hegemonii 

žalujících. V doznání se subjekt stává „objektem informace, nikdy subjektem komunikace“ 

(Foucault 2000, s. 281). Jelikož Calovo retrospektivní vyprávění chápu jako (literární) formu 

doznání, budu ho nyní číst touto foucaultovskou optikou. 

 Nejprve se zastavím u samotné formy románu, tedy autobiografického vyprávění 

v první osobě. Jak píše Butler v knize Giving an Account of Oneself (2005), takový žánr 

vyžaduje řadu konvencí, kterým se vypravěč_ka musí implicitně podřídit: sekvenční sled 

událostí, uvěřitelné přechody, kauzální vztahy, ale též autorita narativního hlasu, který 

promlouvá ke čtenářům_čtenářkám (Butler 2005, s. 12). Toto vše je tedy základní 

podmínkou, abychom Calovi jeho životní příběh coby čtenář_čtenářka uvěřili – věci spolu 
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musejí souviset a vyplývat jedna z druhé, nahodilost není přípustná. Calliin_Calův příběh 

má tedy nutně nějaký začátek a nějaký konec, který je předkládán jako vyústění nějaké cesty. 

Je zkrátka vyprávěn určitý (genderový) vývoj protagonisty_ky. Z mého pohledu je však 

nejdůležitějším aspektem narace skutečnost, že je vždy namířena na nějaké publikum, které 

příběh spoluvytváří, či je dokonce jeho jediným původcem. Vracíme se nyní nejen 

k významu recepce pro interpretaci díla, jak jsem zdůraznila v úvodu práce, ale zejména 

k foucaultovskému čtení konfese jako formy subjektivace; Judith Butler tuto koncepci dále 

rozvíjí, když tvrdí, že akt vyprávění o sobě je vždy vyvlastňováním (dispossession), při němž 

subjekt odevzdává svůj příběh druhým, kteří ho následně zvýznamňují (Butler 2005, s. 37). 

Argumenty Butler lze dle mého názoru chápat v širším kontextu teorie performativity, tudíž 

že přijímaný narativ je to jediné, co má recipient k dispozici; neexistuje žádná autentická 

osoba před sepsáním příběhu, tedy mimo diskurz, relevantní je pouze projev této osoby 

v podobě performovaného narativu. Tomuto projevu přikládáme význam my (jako 

čtenáři_čtenářky či kritici_kritičky). Jinými slovy, jediný obraz Callie_Cala, který máme, je 

ten, který si sami vytvoříme (na základě předchozího uvedení do diskurzu). Tento pohled na 

autobiografii podporuje můj argument o pluralitním čtení Hermafrodita, který je možné 

slyšet promlouvat mnoha hlasy. Cílem této analýzy je slyšet a nechat hovořit queer hlas. 

 Limity autonomního projevu jsou také nastaveny samotným prostředkem sdělování: 

jakkoli se Cal-vypravěč nemusí se všemi regulacemi ztotožňovat, musí si vystačit s jazykem, 

který je na nich postaven. Na čistě gramatické úrovni např. není možné (či srozumitelné) 

vyprávět do češtiny přeložený příběh ve středním rodě, jakkoli by to odpovídalo genderově 

neutrálnímu dojmu anglického originálu; čeština však takovou konvenci nemá a domnívám 

se, že taková volba by nebyla pro čtenáře_čtenářky přijatelná a uvěřitelná. V obou verzích 

románu pak dále není úplně možné vystačit si bez pojmů muž a žena (a příslušných zájmen), 

jakkoli jsou jejich esenciální vlastnosti v příběhu zpochybňovány. Ostatně jak píše Butler, 

„být ne tak úplně maskulinní nebo ne tak úplně femininní musí být stále chápáno výhradně 

ve vztahu k onomu ‚úplně maskulinnímu‘ či ‚úplně femininnímu‘“ (Butler 2004, s. 42). 

Cal_Calllie i čtenáři_čtenářky se zkrátka pohybují v určitém diskurzu, který umožňuje 

některé věci říkat, a jiné zamlčuje jako nemyslitelné – to neznamená, že je zakazuje (to by 

totiž znamenalo, že už někde existují nebo existovaly), nýbrž to, že takový slovník vůbec 

nemáme k dispozici. Když se Cal shledá ve své nové roli poprvé s bratrem, chvíli mají 

problém situaci pojmenovat. Cal-vypravěč to nakonec zhodnotí slovy: 
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Tváří v tvář nemožnému neměl člověk na vybranou, než to považovat za normální. 

Neměli jsme k dispozici horní patra rejstříku, pouze střední rozsah naší sdílené 

existence a způsobů chování, vtipkování. Nicméně přesto jsme to zvládli. (s. 495)  

 

Ona „horní patra rejstříku“ jsou právě ty způsoby uvažování, které jdou mimo diskurz, ale 

současně jsou jako taková nedostupná, reálně neexistující. Avšak skutečnost, že Cal na tyto 

limity „normálnosti“ poukazuje, představuje dle mého názoru další moment queer 

potenciálu: řečeno s Butler, nerozpozná-li se subjekt v daném diskurzu, dochází ke kritice 

diskurzu jako takového (Butler 2005, s. 24). Cal se tedy sice snaží svůj příběh zprostředkovat 

srozumitelně ve vztahu ke společenským normám (které se odrážejí v jazyce), ale na druhou 

stranu obnažuje nedostatky takto vymezených mantinelů. Sám navíc často vyvolává dojem 

nespolehlivého vypravěče16, který se prozrazuje nekonzistentním vyprávěním či přímo 

zpochybňuje vlastní vypravěčskou autoritu. Tak např. když je v románu popisováno, jak 

Callie ve škole reaguje na klasická literární díla, dostane se nám na jedné straně dvou 

poměrně odlišných vyjádření: 

 

Pane Bože, jak já tu knihu zbožňoval[a]! Od Achilleova trucování ve stanu (které mi 

připomínalo našeho prezidenta, jenž sveřepě odmítal dát novinářům nahrávky) až po 

scénu, kdy Hektora vláčejí za nohy po městě (to jsem nikdy nedokázal[a] zadržet slzy). 

(s. 314) 

 

Možná to byl další znak hormonů, které se v mém těle tiše hlásily o slovo. 

Spolužačkám přišla Ilias moc krvavá, připadala jim jako seznam mužů, kteří jeden 

druhého vraždí, sotva jsou si formálně představeni; naopak mě všechna ta probodnutá 

těla a setnuté hlavy naplňovaly vzrušením, stejně jako vydloubávání očí a vyvrhování 

vnitřností. (314) 

  

Násilí v literatuře je v jednu chvíli oplakáváno a vzápětí nadšeně vítáno.  Je samozřejmě 

možné chápat takovou nekonzistenci jako autorovu nedůslednost, ale v rámci paradigmatu 

kulturálních studií nebudu pátrat po „skutečných“ důvodech, nýbrž využiju tyto diskrepance 

jako potenciál pro queer čtení. Domnívám se proto, že Calova neschopnost poskytnout 

čtenářům_čtenářkám koherentní obraz svého (hormony podpořeného) mužství svědčí o 

nemožnosti sestavení jakékoli pevné identity. Calovo vyprávění chápu jako do jisté míry 

marnou snahu „prodat“ nám i sobě ucelený obraz svého životního příběhu, avšak sám např. 

                                                           
16 Nespolehlivý vypravěč (unreliable narrator) je termín Wayna Bootha, který označuje způsob vyprávění, 

v němž se hodnoty vypravěče a implikovaného autora neshodují. Diskrepance pak vedou ke zpochybnění 

vypravěčovy autority ze strany publika (Booth 1993, s. 158). 
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v jednom okamžiku přiznává retrospektivní charakter úvah o svém těle při prvním sexuálním 

kontaktu s dívkou: 

 

Četná měkká místa na jejím [spolužačky Clementine] těle vysílají klíčové informace, 

jejichž adresátem je mé tělo. To je však nezpracovává, pouze uchovává a já sám je 

pochopím až o léta později. (s. 260, zdůraznění autorky)  

 

Tato reflexe posteriorního záznamu událostí je z mého pohledu klíčová pro interpretaci 

celého autobiografického narativu. Opět je třeba připomenout, že mé čtení románu vychází 

z premisy, že jakákoli autenticita mimo akt vyprávění není dostupná; pracuji pouze se znaky, 

které mi Cal-vypravěč poskytuje. Z tohoto pohledu se domnívám a spolu s Butler tvrdím, že 

ve svém příběhu vytváří člověk sebe sama v nové podobě, zavádí jakési vyprávěcí „já“, které 

je přidáno k onomu „já“, jehož minulost se má vyprávět (Butler 2005, s. 39). Calovo 

vyprávěcí „já“ je 41letý Američan žijící v Berlíně jako muž* a právě příběh vedoucí 

k tomuto muži* je v románu vyprávěn. Vypravěč tedy zpětně interpretuje jisté události jako 

vedoucí k jeho současné preferované společenské roli, tedy jako jisté proto-signály 

maskulinity, jak přibližuje např. následující pasáž: 

 

(...) mé tělo začalo neviditelně, leč zcela zřejmě vyzařovat jistou maskulinitu, jež se 

projevovala například v tom, jak jsem si pohazoval a chytal gumu, střílel lžičkou kusy 

moučníku po druhých, v intenzitě mého zamračeného pohledu, anebo horlivosti, s níž 

jsem se pouštěl do diskuse s každým a o čemkoli. (s. 297) 

 

Je zřejmé, že pouze na základě jasné (i když poměrně absurdní) představy o maskulinním 

chování mohou být tyto nahodilé jevy spojovány s biologickou mužskou podstatou. Podobně 

je tomu v úvahách o fyzické náklonnosti k dívkám – kdy je na jediné stránce (319) Calliina 

sexuální preference dívek neproblematizována coby symptom rozvolněnosti sexuálních 

revolucí v 70. letech, aby byla vzápětí esencialisticky přisouzena hormonální bouři 

v mužském těle. Tato nekonzistence v Calově vyprávění znovu potvrzuje komplexnost 

jakékoli identity, kterou se ve svém narativu její rádoby tvůrce marně snaží představit jako 

jednotnou. 

 Proč tato snaha? Chris Barker hovoří v této souvislosti o tzv. projektu identity, který 

„staví na tom, co si o sobě v dané chvíli myslíme (ve světle naší minulé a současné situace), 

a na tom, čím bychom rádi byli v rámci trajektorie očekávané budoucnosti. (...) Sebeidentita 

je tu udržována schopností udržovat naraci o sobě, a tudíž budovat konzistentní pocit 

biografické kontinuity“ (Barker 2006, s. 161). Jedná se o projekt identity právě z toho 
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důvodu, že je to neustálý proces potvrzování a stávání se, přičemž jeho kontinuita mu dodává 

na stabilitě. Ona post hoc narace je konstruována o nás pro nás (tamtéž, s. 129). Stejně jako 

se Cal spoléhá na kompenzaci v podobě doutníků, tak potřebuje i Cal-vypravěč mužskou 

linii ve svém příběhu; kde není, tam si ji dointerpretuje, podobně jako si lesba, gay či 

transsexuálové po „coming-outu“ často „uvědomí“, že si vlastně od dětství hráli se 

„špatnými“ hračkami. Toto zpětné uvědomění si sebe sama je ale závislé na současném 

vědění, co se chápe jako normální a abnormální, norma a odchylka, mužské a ženské. Takto 

konstruovaná koherence může být pak samozřejmě předmětem kritiky, ale jak píše Butler, 

nikdo nemůže žít životem, který by vůbec nebylo možné vyprávět (Butler 2005, s. 59). 

 Navzdory předchozí pasáži se domnívám, že v románu nacházíme i momenty 

subverze narativu doznání. Již citovaný Ian Morland diskutuje ve své eseji „Why Five Sexes 

Are Not Enough“ politiky intersexuálních jedinců splývat s většinou, tedy jejich sociální 

fungování jako jeden z akceptovaných genderů, tedy coby žena, nebo muž. Morland se 

vymezuje vůči argumentům některých intersex aktivistů_aktivistek, které toto splývání s 

většinou považují za kapitulaci před dominantním diskurzem. Za touto strategií vidí dva typy 

důvodů: zaprvé, intersexuální identita není společensky ani ekonomicky výhodná, přihlášení 

se k ní tudíž staví dané osoby do znevýhodněné pozice; zadruhé, a to je důležité, za 

splýváním může stát snaha stát se „transgresivním hrdinou_kou, který_á odhaluje a 

subvertuje mocenské vztahy mezi pohlavími“ (Morland in Giffney a O'Rourke 2009, s. 39-

40). Samotný fakt, že splynutí s většinou probíhá úspěšně, poukazuje na arbitrárnost a 

konstruovanost „normálních“ kategorií. Tyto dva postoje není samozřejmě možné chápat 

jako dvě oddělené strategie pod krycím názvem „zbabělec“ a „hrdina“; naopak je podstatné 

vnímat je jako vzájemně konstitutivní, neboť právě uvědomění si diskriminace jde ruku 

v ruce se snahou o změnu. Podstatný je Morlandův argument, že přijetí jedné z diskurzem 

nabízených rolí ještě neznamená ztrátu kritického potenciálu, právě naopak. Zejména 

z poslední části mé analýzy je sice patrné, že jsem v Calově strategii splývání shledala řadu 

pasivně-přizpůsobovacích taktik; domnívám se však, že jeho narativ je bohatý i na momenty 

aktivní rezistence, které čtu jako queer-subverzivní. 

 Cal-vypravěč poměrně často tematizuje akt psaní a promlouvá přímo ke 

čtenářům_čtenářkám. Tak např. po svém prohlášení, že se nehodlá příliš angažovat 

v intersex aktivismu, dodává: 
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Tak či onak, člověk může dělat pouze to, co je v jeho silách. Pokud tenhle příběh píšu 

jen pro sebe, tak ať, jenže já z toho mám úplně jiný pocit. Píšu, a jasně si přitom 

uvědomuji, že kdesi tam někde jste vy, čtenáři. (s. 311) 

 

Domnívám se, že jedno z možných čtení tohoto výroku souvisí s mými předchozími 

argumenty ohledně role publika při tvorbě významů: jako by Cal spoléhal na 

čtenáře_čtenářky, že jeho životní příběh pochopí se všemi jeho komplikacemi a 

nejednoznačnostmi. Jako by si sám byl vědom limitů svého narativu-doznání a namísto 

rezolutního zvolání „jsem muž, vždycky jsem byl muž a navždy jím budu“ předkládá svým 

imaginárním posluchačům_posluchačkám pouze to, „co je v jeho silách“. Jako by chtěl 

naznačit, na co už mu slova nestačí, co už nemůže být dořečeno. Judith Butler v tomto 

kontextu hovoří o násilí páchaném na promlouvajícím subjektu, který se snaží předat svůj 

příběh druhým. Toto násilí má formu očekávání jistých informací v určité kauzalitě, 

vysvětlení příčin a následků, uzavřenosti narativu; tento tlak může způsobit, že příběh je 

„autorem_autorkou“ pozměněn tak, aby odpovídal požadovaný nárokům (Butler 2005, s. 

63). Slovy Michela Foucaulta, od subjektu je vyžadováno, „aby nám řekl naši pravdu, či spíš 

požadujeme, aby vyslovoval hluboce zasutou pravdu té naší pravdy, kterou se domníváme, 

že máme bezprostředně na vědomí“ (Foucault 1999, s. 82n).  Cal ve zmíněné pasáži tento 

imanentní tlak reflektuje, přestože ho nepojmenovává nijak negativně. Zároveň ale 

v určitých pasážích vyprávění čtu Calovu snahu nepodlehnout této tíze představit svůj život 

v celistvé a smysluplné podobě, jako např. když se takto obrací ke čtenářům_čtenářkám: 

 

Zkuste se teď na okamžik vžít do mé role, milí čtenáři, a položte sami sobě otázku, k 

jakému závěru ohledně svého pohlaví byste dospěli, kdybyste zjistili, že máte to, co 

jsem měl[a] já, a kdyby to vypadalo tak, jak to vypadalo. Čůral[a] jsem vsedě a proud 

vytékal zespodu. Uvnitř jsem byl[a] jako holka. Bylo to tam takové citlivé, a když jsem 

si tam strčil[a] prst, skoro to bolelo. Pravda, hruď jsem měl[a] úplně plochou, ale na 

škole byla i jiná žehlicí prkna. (s. 376) 

 

Jako by se zde Cal-vypravěč omlouval svému publiku, že jim nedokáže definovat svou 

pohlavní identitu, přestože cítí, že se to od něj očekává. Jako by musel neustále čelit osočení 

„vždyť ti to muselo být jasné!“, na něž čas od času přitaká (aneb za vším hledej maskulinitu 

a hormony), ale z mého pohledu mnohem výrazněji vzdoruje tomuto totalitnímu pohledu na 

svou identitu. Výše zmíněná pasáž znovu přináší výčet normativních genderově-pohlavních 

očekávání, která jsou však ve stejnou chvíli zpochybňována jako nahodilosti, které nemohou 

žádnou z kategorií bezezbytku naplnit. Žádná z nich není sama o sobě inherentně maskulinní 

či femininní, to z nich udělá až následná interpretace. V této souvislosti je zajímavé 
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připomenout Foucaultem objevený autobiografický příběh Herculine_a Barbin_a. Její_jeho 

mužsko_ženské anatomické ustrojení upozorňuje podle Butler právě na tuto „volnou hru 

atributů, která má za následek odhalení iluzornosti kategorie pohlaví coby závazné podstaty, 

k níž mají všechny tyto různé atributy náležet“ (Butler 2006, s. 136n). Calovo vyprávění tuto 

hru tematizuje a jsou to právě tyto momenty narušení (interruption) koherentního narativu, 

které Judith Butler chápe jako možnosti boje proti epistémickému násilí. Nenásilí 

(nonviolence) pak podle ní spočívá v „prožívání neustálého vzdoru (challenge) vůči 

požadavku na ovládnutí vlastního já, který od druhých cítíme“ (Butler 2005, s. 64). Jinými 

slovy, kritizovat povinný režim pravdy, v rámci něhož tvoříme svůj životní příběh, je možné 

jen tehdy, když na tyto pravidla hry nepřistoupíme. To, že se Cal zdráhá vyjevit jakoukoli 

definitivní „pravdu“ o sobě, ale závěry nechává na publiku, svědčí dle mého názoru 

vyjednávání vlastní pozice vůči normativního tlaku, kterému chce vzdorovat, bude-li to 

„v jeho silách“.  

 Vrátím-li se k Morlandovi a jeho koncepcím splývání s většinou: domnívám se, že 

pro pochopení Cala jako vypravěče s queer potenciálem je klíčové připustit, že jako muž* 

splývá s většinou, nikoli existuje, což je ostatně podstata performativnosti jakékoli 

genderové pozice/role. Román reflektuje tlak na koherentní identitu, tlak na performování 

určité genderové role, ale např. i tlak na zapojení se do intersex aktivismu; to vše je pro mě 

signálem, že text se kriticky pohybuje nad těmito kategoriemi, přestože Cal jako postava 

musí společensky fungovat uvnitř nich. Obdobnou subverzivní strategii přežití spatřuje 

Judith Butler u transsexuálů_transsexuálek, kteří_které musejí přistoupit na patologizující 

medicínský diskurz (tedy přiznat, že trpí psychickou poruchou), aby dosáhli_y na operace 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Samotné přitakání tomuto režimu pravdy není 

problematické, pokud se tak děje s kritickou reflexí, tedy pokud dotyčná osoba nepřijme tuto 

„pravdu“ za svou a využije ji pouze jako prostředek k dosažení svých cílů (Butler 2004, s. 

82, 91). Podobně funguje koncept disidentifikace José Estebana Muñoze, který na rozdíl od 

separatistické „proti-identifikace“ (counteridentification) nezavrhuje dominantní ideologii 

jako celek, nýbrž v jejím rámci strategicky pracuje s jejími prostředky (Muñoz 1999, s. 11). 

Jedná se tedy znovu o ono přizpůsobivé splývání s většinou, které zajistí subjektu žitelnou 

pozici, v rámci níž se mohou zástupci_kyně minorit k normativnímu diskurzu kriticky 

vyjadřovat. Pokud bych tento postoj chtěla chápat doslovně, řekla bych, že aby Cal mohl 

sepsat životní příběh, který má subverzivní potenciál, bylo nutné, aby ho společnost přijala 

jako muže a jako takovému mu naslouchala. A pokud bych šla ještě o úroveň výš, mohla 

bych tvrdit, že Eugenidesova „mainstreamová“ exploatace intersexuality, byť z mnoha pozic 
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kritizovaná, udělala z Hermafrodita bestseller, který může ke čtenářům_čtenářkám 

promlouvat i queer hlasem. Těmito interpretacemi se snažím pracovat s tezí Judith Butler, 

že sice nelze kriticky vystoupit mimo diskurz a zavrhnout ho jako celek (jakkoli bychom si 

to přáli), ale je možné v rámci dané diskurzivní pozice působit subverzivně. Jak uvedla již 

ve své knize Gender Trouble, „operovat v rámci mocenského matrixu není to samé jako 

nekriticky replikovat vztahy dominance. Nabízí to možnost opakovat dané zákony nikoli za 

účelem jejich upevnění, nýbrž jejich nahrazení“ (Butler 2006, s. 42). Domnívám se, že 

většina kritik si vystačila s argumenty, že román přejímá heteronormativní diskurz, když 

hlavní_mu protagonistce_protagonistovi umožní opustit nenormativní pozici Callie a místo 

toho zaujmout společensky mnohem přijatelnější roli Cala. Dle mého názoru je však třeba 

vést analýzu hlouběji, pátrat po příčinách a interpretovat mezery či místa nedořečenosti jako 

významotvorná. 

 Jeden moment v Calově narativu nicméně považuji za poměrně „hlasitě“ 

subverzivní. Je jím hospitalizace Callie na sexuologické klinice Dr. Luceho, na níž se 

dostane po úrazu pánve a následné první diagnóze „abnormálního“ stavu jejího pohlavního 

ustrojení. Je příznačné, že cílem cesty rodiny Stephanidesových do New Yorku není 

primárně léčení pacientky (která je nyní více méně zdravá), nýbrž samotné pátrání po tom, 

kdo Callie „skutečně“ je; paradoxně (avšak v souladu s očekáváním) nedokáží toto posoudit 

sami rodiče coby nejbližší, ale musí se spolehnout na expertní vysvětlení. Na další úrovni je 

tak demonstrována touha všech (otce Miltona, matky Tessie, ale i dr. Luce samotného) zjistit 

„pravdu“ a dopátrat se vysvětlení pro tuto „pravdu“. Samotná Callie přibližuje své pocity 

následujícím způsobem: 

 

Vůbec netuším, jak dlouho tam budeme, ani co přesně se mnou není v pořádku. Detaily 

jsem moc nevnímal[a]. Jen mi bylo jasné, že už nejsem dívka jako ostatní. (s. 383) 

 

Tato Calliina počáteční nevědomost ostře kontrastuje s expertním věděním, s nímž je na 

klinice záhy konfrontována. Callie však brzy pronikne do tajů sexuologického uvažování a 

spolu s dr. Lucem vytvoří příběh o dívce Callie. 

 Jak jsem již naznačila dříve, románový dr. Luce může být fiktivní verzí skutečného 

dr. Moneyho, který se stal v 50.-70. letech 20. století populární pro svou teorii sociálního 

„vtiskávání“ genderu (gender imprint theory), která zjednodušeně řečeno při utváření 

genderové identity dítěte přisuzovala větší význam výchově než genetice (Money a Ehrhardt 

1972). Jak tedy sám Cal-vypravěč poznamenává, zjevila se Callie před dr. Lucem jako 
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nadějný experiment, který měl tuto teorii empiricky potvrdit: socializace přepsala geny (s. 

394). Zkoumání její genderové identity se tak neskládá pouze z anatomického vyšetření (a 

mimo jiné zjištění nesestouplých varlat), ale také a především ze sestavení psychologického 

portrétu „pacientky“. Otázka zní na první pohled nevinně a legitimně: cítí se Callie jako 

dívka, nebo jako chlapec? Již od začátku se však ocitáme v binárních kategoriích, které jsou 

navíc stereotypně a heteronormativně ukotveny. Dr. Luce a jeho tým se tak neptají a ani 

nemohou ptát po „autentických“ pacientčiných pocitech, neboť jejich perspektiva i Calliino 

sebepojímání je nevyhnutelně filtrováno skrze určitý diskurz vědění. Jinými slovy, sexuolog 

má velmi jasnou představu o tom, jakým způsobem dochází k naplňování ženské genderové 

role, a tyto signály se snaží u Callie najít, či lépe řečeno konstruovat. Opět je zde ve hře 

foucaultovský model doznání, tedy narativu, jehož účelem je odhalit „pravdu“, ovšem tato 

pravda musí jako celek odpovídat představám toho, kdo se táže. Dr. Luce začíná u Calliina 

dětství: 

 

(...) právě tento film promítal dr. Luce i mně samotné[], aby mi ukázal, kým vlastně 

jsem. A kdo jsem? Podívejte na plátno. Matka mi podává panenku. Já po ní sahám a 

tisknu si ji k prsům. Ke rtům jí přikládám láhev a dávám jí pít. (s. 222) 

  

Logika uvažování je zde jasná: dívky si hrají s panenkami → Callie si ve filmu bere do 

náručí panenku → Callie je dívka. Na straně dr. Luceho nedochází vůbec k žádné 

problematizaci takového genderového stereotypu a naopak ho pokládá za relevantní důkaz 

pro své závěry. Co je však signifikantní: Cal-vypravěč se zde znovu obrací k publiku a 

vyzývá jej ke spoluúčasti na potvrzení jeho genderové identity: „kdo jsem? Podívejte na 

plátno.“ Čtenáři_čtenářky jsou zde explicitně povoláni do pozice těch, kdo Callie_Cala 

konstruují, zatímco Cal-vypravěč se z implikovaným závěrem disidentifikuje, když mu sice 

explicitně neoponuje, ovšem již poněkolikáté ironicky poukazuje na naprostou arbitrárnost 

takových úsudků. Poněkud vážněji, ale ve stejném duchu lze interpretovat i Calliino 

sebeujišťování, že se jí netýká diagnóza, kterou našla ve svém spise: 

Websterův slovník říkal, že hypospadie je abnormalita penisu, ale dr. Luce mi právě 

sdělil, že mám klitoris. (...) Pokud mám klitoris – a odborník mi právě říkal, že mám – 

co jiného můžu být než holka, říkal[a] jsem si. (s. 418) 

 

V obou případech, tedy videonahrávky z dětství a pojmenování genitálií, vzniká dle mého 

názoru subverze v diskrepanci mezi tím, co jako čtenáři_čtenářky „víme“, a tím, co tvrdí 

„odborník“. Toto naše „vědění“ však nespočívá v tom, jak se celá záležitost má „doopravdy“ 

(tedy zda Cal je muž), nýbrž v tom, že Cal dokáže v současnosti ve společnosti fungovat 
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jako muž*, přestože si v dětství hrál s panenkami a přestože byly jeho vnější genitálie 

v minulosti označeny nejprve jako klitoris a až poté jako penis. To, co Cal-vypravěč svým 

oslovováním publika dělá, je narušování stereotypních představ o mužství a ženství, které 

coby expertní diskredituje. 

 Klíčovým bodem Luceho zkoumání je pak Calliina sexuální identita. Jestli má být 

potvrzena její ženskost, očekává se, že ji budou fyzicky přitahovat muži. Anebo také 

obráceně: zjistí-li vyšetření, že se Callie líbí chlapci, znamená to, že je žena (nebo lépe 

řečeno, že by měla pro své vlastní dobro pokračovat v životě jako žena). Tato 

heteronormativní logika opět není na straně lékařského týmu nijak zpochybňována, i když 

Callie již cítí, že se v této oblasti dostává na tenký led a zvažuje, co je očekáváná „správná“ 

odpověď. A jelikož sama si je vědoma normativního diskurzu, hrdě se přihlásí k příteli 

jménem Jerome, s nímž prožila pokus o pohlavní styk. Monitorována při sledování 

pornografického videa pak už vědomě reaguje tak, jak Luce potřebuje. (Citaci uvádím již 

podruhé): 

 

„Kdo z nich tě vzrušuje? Holka, nebo kluk?“ 

Pravdivá odpověď by zněla, že ani jeden. Ale s pravdou bych zde nepochodil[a]. 

Rozhodl[a] jsem se držet svého příběhu a nakonec se mi ze sebe podařilo potichu 

vysoukat: „Ten kluk.“ (s. 405) 

 

Ve vztahu mezi Callie a dr. Lucem nastává zřetelný a podstatný mocenský obrat, který 

vzdoruje Foucaultově teorii doznání. V té tvrdí, že „diskurz pravdy neúčinkuje na toho, kdo 

jej přijímá, nýbrž na toho, z koho byl vydobyt“ (Foucault 1999, s. 74). Ve své analýze 

procesu utváření sexuální a genderové identity v autobiografických narativech z přelomu 19. 

a 20. století Kateřina Kolářová v podobném duchu tvrdí, že „psát text o sobě představuje ve 

skutečnosti psaní sebe sama, jehož prostřednictvím si píšící já vytváří vztah k sobě samému“ 

(Kolářová 2007, s. 10n). V případě Callie zde však dle mého názoru nastupuje butlerovské 

strategické využívání diskurzu ve svůj vlastní prospěch a zároveň Muñozova disidentifikace: 

je jí jasné, kam otázky dr. Luce směřují, a také přesně ví, jak na ně odpovědět, aby „uspěla“. 

Jakkoli se sama nemusí ztotožňovat s heteronormativní logikou dotazování, je si vědoma 

toho, že „s pravdou by nepochodila“ a že by její náklonnost k dívkám ohrozila koherentní 

identitu ženy, kterou před dr. Lucem performuje. Rozhodne se proto „držet se svého 

příběhu“, tedy fiktivního, a přece pravdivého příběhu o Callie. Její narativ sice obsahuje řadu 

skutečností, které se nikdy nestaly, ale zároveň i události, ke kterým v nějaké podobě došlo 

(ano, Callie si hrála jako malá s panenkami; ano, Callie měla pohlavní styk s Jeromem). 
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Izolovaně nemají přílišnou vypovídající hodnotu, nicméně jako celek, podpořený 

fabulacemi, působí věrohodně: 

 

(...) záhy [jsem] dospěl[a] ke zjištění, že říkat pravdu není zdaleka tak zábavné jako si 

věci vymýšlet. Rovněž jsem věděl[a], že píšu pro nějaké publikum – v tomto případě 

dr. Luceho – a že když můj příběh bude působit dostatečně normálně, pošle mě domů. 

To také vysvětluje pasáže o mé lásce ke kočkám, o receptech na záviny a o hluboké 

lásce k přírodě. (s. 403) 

 

A Luce mi to všechno sežral. Je to tak; je třeba vyslovit uznání tam, kde je zasloužené. 

Nuže, Luce byl prvním člověkem, který mě podpořil v psaní. Každého večera četl, co 

jsem během dne napsal[a]. Samozřejmě neměl sebemenší tušení, že většina toho, co 

jsem psal[a], byla vymyšlená – dělal[a] jsem ze sebe vzornou americkou dcerušku, 

jakou ze mě chtěli mít rodiče. Vymýšlel[a] jsem si „rané sexuální hrátky“ a pozdější 

fascinaci chlapci; pocity, které jsem cítil[a] k Předmětu, jsem přenášel[a] na Jeromeho 

a [sama] byl[a] překvapen, jak skvěle to fungovalo: ty nejmenší částečky pravdy 

dodávaly věrohodnosti těm nejbohapustším lžím. (s. 404) 

 

Ve světle předchozích argumentů tvrdím, že toto Calliino přistoupení na pravidla 

heteronormativní hry ji nepotvrzuje, nýbrž naopak ukazuje její limity a prostřednictvím 

disidentifikace ji narušuje zevnitř. Jak píše Kolářová, dojem harmonicky prožívaného života 

vytváří právě uspořádání reálně nesouvisejících elementů (těla, psychické identifikace, 

sexuální touhy atd.) do zdánlivě smysluplného celku (Kolářová 2007, s. 35). Callie tento 

diskurz postavený na heteronormativní kauzalitě (doslova) strategicky využívá, aby dosáhla 

svých cílů, tedy být prohlášena za normální a jít domů. Vrátím se naposledy k Morlandovu 

intersex splývání s většinou, neboť to je přesně to, k čemu v této části románu explicitně 

dochází. Callie ví, že musí před dr. Lucem projít jako dívka, aby ji nechal na pokoji; zároveň 

to však činí s potěšením, že na něj svými báchorkami vyzrála. V tomto ohledu ji 

Morlandovou terminologií chápu jako transgresivní hrdinku, která svými činy aktivně 

subvertuje dominantní diskurz.  

Tato interpretace zároveň podporuje můj argument o Calovu splývání s většinou 

v roli chlapce* a muže*. Zaprvé, pakliže vidíme, že Callie odhalila fungování diskurzu a 

v rámci disidentifikace ho jeho vlastními zbraněmi rozvrací, pak musíme i Calovu mužskou 

roli považovat za strategickou práci s normativitou; jinými slovy, nelze dle mého názoru číst 

Callie jako fikci a Cala jako realitu, nýbrž oba jako svým způsobem fikci i realitu zároveň. 

Zadruhé, je důležité si uvědomit, v jakém okamžiku dochází u Callie_Cala ke změně postoje: 

je to poté, co si tajně přečte lékařskou zprávu a dozví se, že má z anatomického a genetického 

hlediska mužské pohlavní ustrojení a jako takový_á by se musel_a podrobit „korektivní“ 



50 
 

operaci, aby mohl_a zůstat dívkou. Za jejím_jeho „rozhodnutím“ utéct čtu proto opět snahu 

o to být prohlášen za normálního a jít si po svých. Stejně jako chtěla Callie za tímto účelem 

splynout jako dívka, tak nyní nastupuje Cal (doživotní) cestu přizpůsobování se coby muž*, 

neboť pokud uspěje a bude v nové roli věrohodný, vyhne se operaci. Tento mechanismus 

z mého pohledu explicitně odhaluje křehké základy, na nichž jakákoli fixní identita stojí. 

Odejmeme-li performativní prvky, tedy nejen hračky, chování a sexualitu, ale i např. 

terminologické pojmenování tělesných orgánů – neboť i to je performativní, nezbyde nám 

nic. Jak ve své analýze poznamenává Debra Shostak, „aby se [Cal] stal chlapcem, musel 

jednoduše přejmenovat své vybavení a chovat se jako chlapec“ (Shostak 2008, s. 404). Callie 

i Cal vyprávějí své příběhy, které se můžou jevit odděleně a odlišně, ale přesto mají cosi 

společného: oba tematizují problematičnost koherentního narativu o sobě, který nikdy 

nevychází ze subjektu samého, nýbrž je determinován vědomím, že se vyprávějící nachází 

v určitém diskurzu. Callie i Cal tuto fikci autenticity kontinuálně reflektují, což přispívá 

k možnosti číst Hermafrodita jako queer román. Následující, poslední kapitola analýzy se 

zaměří na momenty queer pleasure a koncept monstra a queer zrůdnosti. 

 

3. 4. Epistemologie krokusu: na cestě ke queer pleasure 

 

Tuto poslední část analýzy začnu citátem z článku Sarah Graham, jejíž kritické 

postoje jsem již zmiňovala dříve v souvislosti s heteronormativním vyzněním románu. 

Graham se tentokrát vyjadřuje k Eugenidesovu zobrazení Calova účinkování ve freak show: 

„tyto scény – stejně jako řecké mýty – sdělují publiku, že zastávat pozici na hranici mezi 

pohlavími představuje strašný osud“ (Graham 2013, s. 12). Graham zde naráží na častou 

výtku Eugenidesovi, totiž že ve svém románu eticky nepřípustným způsobem exploatuje 

intersexualitu jako něco exotického, co nás současně odpuzuje i přitahuje, podobně jako 

tradiční freak show. Tomuto moralizujícímu postoji se pokusím vzdorovat a ve své analýze 

ho budu nahlížet z pozice queer teorie a queer čtení, přičemž se pokusím nabídnout 

alternativní pohled queer zrůdnosti, která pozitivním způsobem narušuje zavedené 

kategorie. Nejprve se budu věnovat samotným obrazům sexu a sexuality v Hermafroditovi 

a poté konceptu queer monstra. 

Dosud jsem se ve své analýze zabývala převážně tím, jak v textu dochází k subverzi 

binárních opozic ve vztahu k genderu, tedy zpochybnění toho, co je nekriticky vnímáno jako 

esenciálně mužské či esenciálně ženské. Nyní se od genderu přesunu k sexualitě, čímž 
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samozřejmě genderové pole neopustím, nýbrž ukážu další souvislosti mezi těmito dvěma 

oblastmi. Je možné narušit hetero- i homonormativní představy o stabilní sexuální 

identifikaci či orientaci? Lze příběh Callie_Cala číst mimo kategorie heterosexuality a 

homosexuality? Řada kritik (zejm. Holmes 2007) poukazovala na to, co považují za tendenci 

románu zobrazit lesbickou zkušenost jako nereálnou, jako něco, co musí mít (a nakonec i 

má) heteronormativní vysvětlení. Konkrétně cituji Holmes: 

 

Co je na Middlesex ještě problematičtější je odstranění životaschopnosti (viability) a 

důležitosti (vitality) lesbické touhy, lesbického sexu a sexuality a lesbické existence. 

V tomto procesu mizí i ženské touha. (Holmes, 229) 

 

Domnívám se však, že tato slova neopouštějí normativní binaritu a kauzalitu. Namísto 

povinného „muž + žena = heterosexuální touha“ volají po „žena + žena = lesbická touha“, 

avšak toto není z mého pohledu queer čtení, nýbrž homonormativní esencialismus.  

Jak již bylo uvedeno v úvodu, jedním z cílů queer teorie je destabilizovat jakoukoli 

představu o „normální“ sexualitě. Primárním terčem je samozřejmě postulování jakékoli 

sexuality jako jediné správné či té přirozené. Je důležité znovu připomenout butlerovské 

rozlišování mezi heterosexuálními praktikami a heteronormativitou (viz str. 29 zde). 

Domnívám se, že přesně takovou subverzi normativity předkládá Cal-vypravěč ve svém 

líčení sexuální scény, v níž se Jerome pokouší souložit s Callie: 

 

Převalil se na mě, drtil mi nohu vahou svého těla, takže jsem musel[a] nohy roztáhnout 

a on se vmáčkl mezi ně. Vydával tlumené zvuky, já ho objal[a]. Byl tak hubený, až mi 

to bylo odporné a zároveň mi ho bylo líto. Byl ještě hubenější než já. Teď mě Jerome 

líbal na krk. Vzápětí obrátil svou pozornost na můj ušní boltec, patrně na radu článku 

v nějakém časopise. (s. 362) 

 

Vypadalo to, že se najednou ocitl v nějaké agónii. Třel se o mě, pak se najednou 

zarazil, sáhl si kamsi dolů, aby si něco upravil na kalhotách. Slyšel[a] jsem zip. 

Koutkem oka jsem ho sledoval[a]. Viděl[a] jsem, že přemýšlí, soustředí se na hádanku, 

kterou pro něho představovaly lacláče. (s. 363) 

 

Toto naprosté odromantizování aktu heterosexuálního pohlavního styku nespočívá dle mého 

názoru v tom, že Callie není do Jeromeho zamilovaná a o takovou intimitu vlastně nestojí. 

Důvodem není ani „fakt“, že Callie má anatomické pohlavní uspořádání až příliš podobné 

svému partnerovi, a tudíž „normální“ penetrace není ani fyzicky možná. Absurdita 

předkládané scény stojí především na vypravěčově umění odkrývat, jak jednotlivé praktiky 

normativně spojované s pohlavním stykem, tedy např. jistá předepsaná forma předehry, 
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zaujímání potřebné pozice apod., nedokážou jako celek naplnit očekávání a nevyhnutelně 

končí katastrofou. Trapný tělocvik, který Jerome předvádí, pozbývá z pohledu Callie 

žádoucího sexuálního významu a v žádném případě ho nelze interpretovat jako „přirozený“ 

či „správný“. Přesto, jak jsem popsala v předchozí kapitole, jeho pozdější přiznání dr. 

Lucemu postačí ke stanovení ženské genderové identity. 

 Zastavme se nyní u toho, jak (v Calově vyprávění) Callie vnímala své tělo. Již od 

dětství narážela na problém, jak své pohlaví popsat či označit: „o pohlavním ústrojí Článka 

jedenáct [Chapter Eleven, přezdívka staršího bratra] se mluvilo jako o „pindíkovi“, ovšem 

pro to, co jsem měl[a] mezi nohama já, žádné slovo neexistovalo“ (s. 222). Tuto mezeru 

v jazyce lze dle mého názoru číst freudovsky jako negativní vymezení ženského nedostatku, 

tedy jako absenci penisu. Callie tedy pochopila, že rozdíl mezi jejím tělem a tělem jejího 

staršího bratra spočívá v tom, že on „pindíka“ má, zatímco ona ne. Toto Calliino „nic“ se 

v pubertě začne vyvíjet způsobem, který opět volá po nějakém označení či popisu, a 

tentokrát se mu ho dostane: 

 

 Když toho jara rozkvetly krokusy a paní ředitelka starostlivě okukovala hlízy narcisů 

na školním záhonku, i Calliope cítila, že v ní cosi raší. Byl to další tajemný předmět, 

tentokrát její vlastní, předmět, jenž ji – kromě potřeby mít soukromí – nutil se 

uchylovat na suterénní toaletu. Vlastně to byl taky takový krokus, jen ještě 

nerozkvetlý, růžový stvol rašící v novém, temném mechu. Ale květ to byl divný, 

během jediného dne jako by prošel hned několika obdobími. Když jsem byl[a] dole v 

suterénu, měl období zimního klidu. O pět minut později však už zakoušel své 

soukromé jaro. Když jsem seděl[a] ve třídě s knihou na klíně, nebo se nechal[a] svézt 

s nějakou spolužačkou autem, cítil[a] jsem mezi nohama jakési tání, půda najednou 

nabírala na vlhkosti a hutné, rašelinovité aroma mi stoupalo k nosu, a pak – když jsem 

předstíral[a], že se učím latinská slovíčka – jsem ucítil[a] náhlý rozpuk života v hlíně 

pod mou sukní. Na dotyk byl krokus někdy měkký a klouzavý, asi jako červ. Jindy 

však byl tvrdý jako kořen. (s. 321) 

 

Krokus. Tajemný objekt, který lze plasticky popsat, ale všechny přívlastky jako by zároveň 

znesnadňovaly jakoukoli přesnou definici: cosi, co raší, ještě nerozkvetlý, divný, proměnlivý 

– někdy měkký červ, jiny tvrdý kořen. Calliin krokus není bytí, nýbrž stávání se – v tom tkví 

jeho jedinečnost. Ani klitoris, ani penis, ale vlastně tak trochu obojí; prostřednictvím krokusu 

nám Cal-vypravěč opět přináší jednu z mnoha dekonstrukcí normativního diskurzu, který 

(reprezentován dr. Lucem) touží po klasifikaci a systému: musí se jednat buď o zvětšený 

klitoris, anebo zakrnělý penis; nic mezitím neexistuje. Paradoxně ovšem toto „mezitím“ 

existuje a v řadě případů rozhodují o zařazení do kategorie chlapec/dívka pouze arbitrární 

měřítka „falometrie“, jejíž kritéria přibližuje Fausto-Sterling. Jak vyplývá z lékařských 
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příruček, při narození je přípustná délka klitorisu do 1 cm a obavy naopak vyvolává penis 

kratší než 2,5 cm (Fausto-Sterling 2000, s. 59). Ono mezitím, tedy Calliinou terminologií 

krokus o délce 1-2,5 cm, nesmí existovat, neboť jako takový neodpovídá normě. Tato norma 

se opírá o nutnost společenského fungování, a tudíž vychází z předpokladu, že dotyčná osoba 

by byla v dětství i dospělosti vystavena posměchu, a proto je vhodnější zakročit, tedy 

v naprosté většině případů takový krokus chirurgicky zmenšit a dítě dále vychovávat jako 

dívku (tamtéž, s. 58). V tomto uvažování je vyjevena absurdita začarovaného kruhu 

normativního diskurzu: lékařská věda postuluje určité rozměry jako abnormální, jelikož jsou 

společensky neakceptovatelné. Zároveň ale svými „odbornými“ zásahy právě tento diskurz 

normality podporuje. Představa o tom, co je pro dívky a chlapce „přirozené“, vede 

lékaře_lékařky k nepřirozenému konstruování této přirozenosti. Tato rozhodnutí (více či 

méně konzultovaná s rodiči dotyčných dětí) pramení z heteronormativní představy o 

funkcích, které musí penis v životě muže zastávat, tedy např. schopnost močit ve stoje a 

zejména sexuálně uspokojovat (ženy) penetrací. Callie_Cal korekci svého krokusu dvakrát 

unikne – poprvé v dětství, kdy dr. Philobosian nerozhrne „faldy“ a nezpozoruje tak nic 

divného (s. 212) a podruhé na klinice dr. Luceho, kdy uteče před hrozbou ztráty sexuálního 

uspokojení. Jak tedy obstál krokus v jejím_jeho společenském fungování? 

  Callie při důkladném zkoumání dospěje k názoru, že její krokus není určen 

k vystavování. Chápe ho jako přešlechtěný hybrid, který je současně zatím ve stádiu zrodu 

a je zatím nejisté, jak se vyvede (s. 322). Přes toto vědomí jinakosti nepřistupuje Callie ke 

krokusu s odporem a naopak si užívá slastí, které jí dopřává: 

 

Jak svůj krokus tehdy vnímala Calliope? Vysvětlit to je zároveň velice snadné i 

prakticky nemožné. Na jedné straně se jí líbil. Když si položila do klína knihu a 

zatlačila na něj, vyvolalo to v ní příjemný pocit. To však nebylo nic nového. Tlak v 

klíně byl příjemný vždy. Ostatně vždyť krokus byl součástí jejího těla. Nebylo 

sebemenšího důvodu se tím nějak znepokojovat. (s. 322) 

 

Callie reflektuje jistou nemožnost při vyjadřování pocitů ohledně krokusu, neboť si 

uvědomuje, že to není „běžná trvalka“ (s. 322). Na druhou stranu se jí jednoduše líbí, co 

díky němu zažívá. Vidíme zde tedy diskrepanci mezi tím, co je (vizuálně) považováno za 

normální, a tím, co je fyzicky uspokojivé, přičemž je evidentní, že první nemá na druhé 

žádný vliv. Když Cal-vypravěč shrnuje, co vedlo k jeho „rozhodnutí“ začít žít jako muž, říká 

toto: 
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Pokud jsem někdy zapochyboval o svém rozhodnutí, pokud jsem kdy zauvažoval o 

tom, že bych se otočil, vrátil se k rodičům, na kliniku a vzdal to, tato soukromá extáze 

zakoušená v rozkroku mě vždy zarazila. Věděl jsem, že bych o to přišel. (s. 436) 

 

Na druhou stranu jsem přešel kvůli touze; kvůli touze a faktickému stavu svého těla 

(s. 461) 

 

Výrok o „faktickém stavu těla“ bych nyní ponechala stranou s odkazem na předchozí 

kapitolu týkající se limitů autonomie v expertně-normativním diskurzu. Důležitá je však 

touha, kterou nečtu jako touhu sexuálně žít jako muž*, nýbrž nepřijít o potěšení z krokusu, 

což při setrvání v ženské roli hrozilo: chirurgickou „normalizaci“ totiž upřednostňuje nejen 

dr. Luce coby zástupce medicínského expertního diskurzu, ale pod tlakem jeho argumentace 

i Calliini_Calovi rodiče, kteří své dítě vnímají pouze jako dceru a jako takovou si ji chtějí 

udržet. Calovo upřednostnění touhy a rozkoše nad zapadnutím do předepsaných kategorií 

vnímám jako oslavu queer pleasure. Když sledujeme Cala-vypravěče v jeho současnosti, 

tedy coby jedenačtyřicetiletého obyvatele Berlína, vidíme, že navazovat vztahy pro něj není 

nejjednodušší, jelikož si je stále vědom své fyzické odchylky od normy, kterou vnímá jako 

velké stigma; jako muž* je také neplodný (toliko ke kritikám, které vyústění chápou jako 

jednoznačný hetero-happyend). V každém případě je však schopen dosáhnout uspokojení i 

mimo normativní kritéria, což je dle mého názoru důležitý queer vzkaz, který lze v románu 

číst. Pojďme se však nyní vrátit ještě ke Callie a jejímu prožívání krokusu. 

 Důležitou roli v příběhu Callie_Cala hraje Tajemný předmět, Calliina spolužačka, 

sestra Jeromeho. K ní Callie cítí romantickou i fyzickou náklonnost, kterou vnímá jako 

zapovězenou – Tajemný předmět je dívka a nadto má přítele. Když je však Callie u nich na 

prázdninové návštěvě, začne „randit“ s Jeromem a Předmět reaguje žárlivě a nakonec udělá 

první krok ona – ve společné posteli Callie dovolí, aby ji dráždila intimní partie svým 

krokusem. Jejich „tichá dohoda“ pokračuje několik dní, aniž by došlo k jakékoli artikulaci 

toho, co spolu dělají. Ale co vlastně dělají? Lze to vůbec označit nějakou zavedenou 

nálepkou? Dr. Luce se o to později pokouší a Calliiny sexuální praktiky interpretuje jako 

maskulinizované vlivem testosteronu. Záležitost příznačně vysvětluje pomocí příměru ze 

zoologie: „když se samicím primátů začnou podávat mužské hormony, začnou obskakovat 

další samice. Zmocní se jich, začnou přirážet“ (s. 374). Callie však svou zkušenost popisuje 

takto: 
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Rozpuk krokusu jsem vnímal[a] jako neosobní jev. Byl to takový háček, který nás 

těsněji spojil. Spíš jsem jím dráždil[a] vnější partie těla svého Předmětu touhy, než 

abych pronikal[a] do něj. (s. 374) 

 

Nejedná se tedy o penetraci v pravém slova smyslu, spíše o jakési propojení těl pomocí 

krokusu. Je zajímavé pozorovat, jak se dr. Luce snaží přistupovat k „nestandardním“ jevům 

se slovníkem standardní terminologie; pro něj je Callie samice, která má příliš mnoho 

samčích hormonů. Callie se však této představě vzpírá, neboť její krokus v tu chvíli 

nesuploval penis; nebyla „mužem“ v pohlavním aktu, tedy tím, kdo přiráží a proniká. 

Calliiny sexuální zkušenosti proto nevnímám v rámci nějakého heteromaskulinního 

kontinua, ale naopak jako svébytný queer zážitek, který vzdoruje jednoznačnému označení. 

Nálepku mu možná dá dr. Luce, případně kritické reflexe, ovšem já tvrdím, že tato 

interpretace z textu přímo nevyplývá; naopak navrhuji detailnější čtení, které odhaluje queer 

potenciál za hranicemi sexuálního aktu mezi mužem a ženou, i mezi ženou a ženou, neboť 

je-li narušena genderově-pohlavní binarita, nutně dochází i k dekonstrukci hetero- a 

homosexuálních kategorií. 

 Judith Butler se ptá, jak nenormativní sexuální praktiky zpochybňují stabilitu 

genderových kategorií (Butler 2006, s. xi). V tomto kontextu je zajímavé uvažovat o 

konceptu lesbického falu, který v návaznosti na Lacana rozpracovává v Gender Trouble. Jak 

interpretovat situaci, kdy žena penetruje ženu? Jsou v takové chvíli kategorie femininity a 

maskulinity udržitelné? (tamtéž, s. 51). Butler tvrdí, že falus nepatří do oblasti anatomie, ale 

symbolična, a jako takový je otevřen různým resignifikacím (s. 87). Představa lesbického 

falu pak ohrožuje naturalizovanou představu o přirozeném spojení maskulinity s falem. 

Lesbický falus tuto originalitu zpochybňuje a obnažuje heteromaskulinní falus jako pouze 

jednu ze symbolizací, která oproti jiným nemá výsadní postavení (s. 89-90). Domnívám se, 

že Calliin_Calův krokus je takovým lesbickým falem, neboť zásadním způsobem 

dekonstruuje, co je mužské a co je ženské, a zároveň poukazuje na nestabilitu těchto 

kategorií. Tvrdím, že Calliin sex s Tajemným předmětem nelze číst ani jako lesbický (tedy: 

souloží dvě ženy), ani jako heterosexuální (souloží žena a muž), nýbrž jako queer subverzi 

všech genderových i sexuálních kategorií, která je navíc oběma stranám příjemná, aniž by 

bylo potřeba jakkoli ji pojmenovávat. 

Máme tedy Callie, která si z mého pohledu užívá normám navzdory. Jak jsou na tom 

ale čtenáři_čtenářky? Lze Eugenidesův román skutečně odsoudit jako exploativní vzhledem 

k obsazení tělesně abnormální postavy do hlavní role? Je Hermafrodit jedna velká freak 

show? Domnívám se, že postavu Callie_Cala lze číst mnoha způsoby a samozřejmě není 
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možné postihnout čtenářské reakce jakkoli globálně či generalizovaně. Dle mého názoru je 

však legitimní se ptát, spolu s Margrit Shildrick, zda má „‚zrůdnost‘ schopnost narušovat 

normativní očekávání a destabilizovat identitu subjektu“ (Shildrick 2011, s. 191), tedy 

působit na normu queer subverzivně. 

 V čem vůbec taková domnělá exploatace spočívá? Domnívám se, že v tomto ohledu 

je vhodné znovu vyjít ze Shildrick, která tvrdí, že na straně „normální“ většiny dochází při 

setkání s postiženým či zrůdným tělem k ujištění, že „tyto postavy nejsou jako my; jsou ono 

jiné, oproti kterému se definuje vtělená normativita“ (Shildrick 2011, s. 194). Soucit, který 

k nim můžeme pociťovat, je zároveň úlevnou katarzí, že my jsme „v pořádku“. Dochází 

k tomuto očistnému čtení u Hermafrodita? Vyjadřuje román, jak tvrdí Sarah Graham, 

„úzkost ze sexuální ambiguity tím, že [intersexuální] hybriditu spojuje s monstrozitou a 

zrůdností“ (Graham 2013, s. 2)? Na tyto otázky samozřejmě neexistuje jednoznačná 

odpověď, nicméně já se pokusím o pozitivní queer čtení zrůdnosti. Judith Halberstam ve 

svém In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives analyzuje 

v několika kapitolách film Kluci nepláčou (Boys Don’t Cry, rež. Kimberly Peirce, 1999), 

který zobrazuje známý příběh Brandona Teeny, a přichází s konceptem transgenderového 

pohledu či zírání (transgender look/gaze), který definuje takto: 

 

transgender postava překvapí publikum svou schopností zůstat atraktivní, líbivý_á a 

genderovaný_á a zároveň prezentovat gender v rozporu s pohlavím, pocit sebe sama 

neplynoucí z vlastního těla, a identitu operující v rámci heterosexuálního matrixu, aniž 

by potvrzoval_a nevyhnutelnost tohoto systému diference. (Halberstam 2005, s. 42) 

 

Podstatou této koncepce, jak ji já chápu, je umožnit publiku přijmou transgender postavu i 

s její ambiguitou a zároveň spatřovat nedostatky systému, vůči němuž se taková postava 

vymezuje. Udrží-li si nekonvenční queer narativ tento transgender pohled, svede tím i 

mainstreamového diváka (Halberstam 2005, s. 45). Zde je možné opět využít koncept 

disidentifikace, který Muñoz definuje jako způsob „dekódování masového, vysokého či 

jakéhokoli jiného kulturního pole z perspektivy menšinového subjektu, který je v takové 

reprezentativní hierarchii zbaven moci“ (Muñoz 1999, s. 25). Jinými slovy, dominantní kód 

je při disidentifikaci odhalen z pohledu marginalizovaných jedinců a následně dochází 

k jeho apropriaci a přepsání za účelem kritiky diskurzu.  

Stejně jako se snímek Kluci nepláčou stal velmi úspěšným filmem, tak i 

Hermafordita je možné označit za dílo uznávané v široké a celosvětové veřejnosti, a proto 

si dovolím tuto myšlenku Halberstam analogicky využít pro účely mé analýzy a představím 
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něco, co můžeme považovat za disidentifikující se intersex pohled. Tvrdím, Callie i Cal jsou 

pro publikum atraktivní coby genderované osoby, které si však současně s genderovými 

kategoriemi hrají. Domnívám se, že Cal-vypravěč dokáže své čtenáře_čtenářky přimět 

k tomu, aby v milostných eskapádách fandili jako Calovi, tak Callie, a to nikoli jako 

stoprocentnímu muži a stoprocentní ženě, ale právě s vědomím jejich limitů. Tyto sympatie, 

které hlavní hrdina_ka bezpochyby vyvolávají, svědčí dle mého názoru o zprostředkování 

disidentifikující se queer perspektivy mainstreamovému publiku, a to nikoli exploativně, 

nýbrž subverzivně. 

 Jak se to tedy má v románu s monstrozitou? V příběhu vidím tři kritické momenty, 

kdy je Callie_Cal konfrontován_a s interpelací coby monstrum, zrůda. Poprvé v knihovně, 

kde Callie v encyklopedii vyhledává termíny ze své lékařské zprávy; podruhé, když je Cal 

napaden a násilím svlečen dvěma bezdomovci v parku, kde přespává; a potřetí, kdy Cal 

působí jako jedna z hvězd kalifornské freak show Boba Presta. Těmto konfrontacím se budu 

nyní jednotlivě věnovat v perspektivě výše postulovaného intersex pohledu. 

 Nejprve se Callie setká s označením monstrum v expertním medicínském diskurzu. 

(Příslušná kapitola se příznačně jmenuje „Když se člověk najde v encyklopedii“ (s. 409) – 

opět vidíme kritickou práci s mocenskou interpelací.) V průběhu vyšetření na klinice dr. 

Luceho je Callie neustále obklopena neznámými výrazy, které směrem k ní vynášejí lékaři 

v domnění, že jim nerozumí. Do jisté míry mají pravdu, ovšem podcení její schopnost 

pracovat s informacemi: Callie se vydá do newyorské veřejné knihovny a začne ve 

Websterově slovníku hledat termín hypospadias („abnormální jev u penisu, kdy dochází k 

rozštěpu močové trubice na spodní straně“, s. 415). Od něj se prostřednictvím odkazující 

formulky „viz synonyma k“ dostane postupně ke slovu eunuch, hermafrodit a nakonec 

monstrum. Definici monstra se jako čtenáři_čtenářky nikdy nedozvíme, neboť pouhá 

významová souvislost s tímto pojmem přinutí Callie přestat číst. Callie samozřejmě 

nereflektuje konstruovanost synonymických souvislostí a poslední článek v řetězci přijme 

jako rozsudek: „Synonymum bylo oficiální, autoritativní; byl to verdikt, který kultura 

vynesla nad člověkem, jakým byla ona. Zrůda. Přesně to byla. Přesně to říkal dr. Luce a jeho 

kolegové. To slovo toho tolik vysvětlovalo“(s. 416). Domnívám se, že v tuto chvíli publikum 

sleduje Callie intersex pohledem a vidí diskrepanci mezi slovem zrůda a touto inteligentní 

dívkou, kterou mělo možnost na čtyřech stech stranách románu poznat. Tato nálepka je k ní 

přidána zvnějšku na základě kulturně konstruované klasifikace a tuto pasáž je dle mého 

názoru možné číst jako demonstraci arbitrárnosti odborné kategorizace, která je 

nevyhnutelně zatížená společenskými konstrukty. Jak usouvztažnit rozštěp močové trubice 
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a zrůdnost? Skrze autoritu vědy. Tvrdím, že vzhledem k tomu, že Callie doposud 

nevykazovala žádné znaky monstra a čtenář_čtenářka se s ní mohl_a bez problémů ztotožnit, 

dochází zde k dekonstrukci pojmu monstrum jako takového a tím následně i k narušení 

kategorií normálního a abnormálního, přirozeného a nepřirozeného. 

 Výše zmíněná interpretace je z mého pohledu podpořena i dalším vývojem příběhu: 

přestože je Callie interpelována jako zrůda, nepodlehne technologiím normalizace a namísto 

operace začne ve společnosti fungovat jako Cal-muž. Po počínajícím úspěchu se však 

dostaví i první klopýtnutí: když je napaden a odhalen v intimních partiích, jeho 

nenormativita je opět označena za zrůdnou: 

 

Ten s baterkou nasměruje světlo mezi mé nohy, pak s odporem ucukne. 

„Ježíši Kriste!“ 

„Co je?“ 

„Kurva!“ 

„Co?“ 

„Vole, je to zrůda.“ 

„Cože?“ 

„Já se snad pobleju, podívej!“ (s. 458) 

 

Domnívám se, že je z hlediska udržení intersex pohledu důležité, že tato interpelace je 

spojena s násilím a zločinem, a tudíž by neměla být akceptována. Jestliže v prvním případě 

soudí Callie expertní systém, nyní se má Cal podrobit názoru dvou lupičů. Podobně jako 

filmové publikum stojí v násilných scénách na straně Brandona Teeny, tak čtenáři_čtenářky 

Hermafrodita nepřistoupí na morální spravedlnost spočívající v ublížení osobě, která se 

v něčem vymyká normě. 

 Následkem této konfrontace se však Cal dobrovolně přihlásí do freak show Boba 

Presta, který ho před časem coby stopaře přivezl do Kalifornie a místo u sebe mu již tehdy 

nabídl. Jeho pozvánka „Kluk jako ty by se mi mohl hodit. Ať jsi cokoli.“ (s. 446) Cala lákala 

asi jako později členství v intersexuálním hnutí; nechtěl být „jedním z nich“, chtěl zkrátka 

proplouvat jako muž*. Po incidentu v parku však už nevidí jinou možnost a Prestovi zavolá. 

Calovo účinkování ve freak show Klubu 69 je jedním z nejdiskutovanějších bodů 

Eugenidesova románu. Sarah Graham ho kritizuje těmito slovy: „využití tropu freak show 

upevňuje Eugenides Calův status coby zrůdy pro publikum uvnitř i vně románu, když ho 

nabízí ke konzumaci, aby u diváků_divaček/čtenářů_čtenářek potvrdil pocit vlastní 

normálnosti (Graham 2013, s. 17). Této interpretaci budu oponovat opět prostřednictvím 

konceptu intersex pohledu. Domnívám se, že Calovo působení v Klubu 69 lze číst jako jeho 
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úlevu, že je nyní mezi svými; v místě, kde pojem zrůda ztrácí normativní konotace. Sám Cal 

popisuje svůj zážitek před diváky_divačkami takto (zdůraznění v původním textu): 

 

Spatřil jsem tváře lidí, kteří si mě prohlíželi, a s překvapením zaregistroval, že se na 

nich vůbec nezračí zhnusení. Vlastně jsem si to toho večera v nádrži docela užil. Mělo 

to na mě terapeutický účinek. Uvnitř Hermafrodita stále bouřila stará napětí a úzkosti 

a snažila se prorazit si cestu ven. Traumata z uzavřené místnosti byla najednou 

vypuštěna ven. Co však pro mě osobně bylo nejdůležitější: vyprchával pocit hanby z 

toho, že nemám tělo jako ostatní. Dojem, že jsem zrůda, pomalu mizel. (s. 475) 

 

Je samozřejmě stále nutné nahlížet podstatu freak show kriticky. Nicméně se domnívám, že 

v případě Hermafrodita existuje prostor pro queer čtení. Jak píše Shildrick, podstatou 

takových „spektáklů“ je uspořádání, v němž „normální“ většina sleduje „nenormální“ 

jedince z bezpečné vzdálenosti, tak aby nedošlo ke kontaminaci zrůdností (Shildrick 2002, 

s. 73). I v Klubu 69 je zajištěna bariéra v podobě skleněného otvoru, jímž se 

návštěvníci_návštěvnice dívají do akvária s plavajícími účinkujícími. Domnívám se však, že 

Cal-vypravěč je schopen přiblížit tuto atmosféru způsobem, který naznačuje, že investice 

publika do show je větší než pouhé ujištění se o vlastní normálnosti: 

 

Návštěvníci se dívali skrze sklo a ve vodě sledovali těla, jež jim připomínala výjevy z 

jejich snů. Byli mezi nimi muži, ženatí heterosexuální muži, jimž se čas od času zdálo 

o tom, že se milují s ženou obdařenou penisem, nikoli pravým mužským penisem, ale 

tenkým, ženským penisem připomínajícím květinové tyčinky, klitorisem, který se pod 

přemírou touhy takto protáhl. Chodily sem lesbičky, které rovněž snily o ženách s 

penisem, nikoli mužským penisem, ale ženskou erekcí, jež by byla obdařena citlivostí 

a životností, o kterých si u připínacích robertků mohly nechat jen zdát. Je nemožné 

určit, jak velká část populace sní takové sny o sexuální přeměně. Nicméně večer co 

večer tito zákazníci přicházeli do naší podvodní zahrady a plnili kabinky. (s. 467) 

 

Návštěvníci_návštěvnice Prestovy show, tak jak je vidí Cal-vypravěč, nepřicházejí s cílem 

nenormalitu odsoudit, ale naopak se s ní ztotožnit. Přišli nahlédnout za hranice možného, jež 

jim umožňuje diskurz, ve kterém se běžně pohybují, ale který nestačí na jejich snové 

představy. Vrátím se nyní na okamžik k Foucaultovu Dohlížet a trestat. Foucault v jedné 

z pasáží cituje N.H. Juliuse a jeho text Lecons sur les prisons („Poučení o věznicích“), který 

předkládá argument, že v rámci modernity došlo k vývoji od společnosti podívané ke 

společnosti dozoru (Foucault 200, s. 302). Tyto dvě modality vysvětluje následovně: zatímco 

podívaná spočívá v malém množství lidí, kteří něco předvádějí, a velkém množství lidí, kteří 

tento výjev sledují, princip dozoru je přesně opačný: velmi malý počet lidí (či přímo nikdo 

konkrétní, nýbrž diskurz moci-vědění) sleduje celou společnost. Tuto koncepci považuji za 
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velmi užitečnou při analýze Eugenidesovy práce s freak show, tedy jakousi zrůdnou 

podívanou. Dle mého názoru ji lze číst v protikladu k metodě dozoru, kterému je Callie_Cal 

vystaven_a po většinu svého života. Pouze v Klubu 69 předvádí sám sebe bez 

disciplinačního tlaku moci. V tomto ohledu chápu tuto podívanou jako osvobozující prvek, 

který posouvá hranice možného do queer potenciálu nemožného. Jak ostatně dokládá i 

následující rozhovoru Cala s kolegyní z Klubu, která by dle jeho názoru mohla bez problémů 

proplouvat ve společnosti jako žena, ale namísto toho obnažuje svou sexuální ambiguitu 

v chystané autobiografické knize: 

 

Chtěl bych se na něco zeptat. Proč jsi to vlastně vůbec někomu říkala?“ 

„Nechápu.“ 

„Chci říct, že na tobě by to nikdo nepoznal.“ 

„Já ale chci, aby to lidi věděli, Cale.“ 

„Jak to?“ 

Zora pod sebou zkřížila dlouhé nohy. Pohlédla na mě svýma kouzelně modrýma, 

ledovýma očima a řekla: „Protože my jsme další fáze vývoje.“ (s. 471) 

 

Spolu se Zorou chápu posouvání hranic možného z queer pozic jako pozitivní narušování 

zavedených kategorií, tedy jako další fázi vývoje za horizont normativity.  
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4. Závěr 
 

 V úvodu práce byly představeny dvě poměrně protichůdné perspektivy, jejichž 

prostřednictvím lze nahlížet intersexualitu a intersexuální hnutí. První z nich je pragmatická 

či asimilační perspektiva, která si klade za cíl zbavit se stigmatu jinakosti a uvést osoby 

s „poruchou sexuálního vývoje“ do společnosti jako muže a ženy. Druhá, radikálnější 

perspektiva pak chápe intersexualitu jako prostředek dekonstrukce heteronormativního 

genderově-pohlavního řádu, tedy i kategorií mužů a žen. Většina kritik obviňuje 

Eugenidesův román z podlehnutí první z perspektiv, tedy z tendence normalizovat 

„abnormální“, asimilovat se, splynout s davem. Moje analýza si kladla za cíl najít v textu 

momenty signalizující odklon od této strategie, identifikovat náznaky subverze normality, 

zkrátka číst Hermafrodita jako queer román. 

 Pro mé čtení je stěžejní přesvědčení, že dvě zmíněné perspektivy nelze vnímat 

odděleně jednu bez druhé. V příběhu sledujeme nejdřív Callie, jež se snaží zapadnout jako 

dívka, a následně Cala, který se pokouší fungovat jako muž*. Skutečnost, že se to v obou 

případech více méně daří, pouze poukazuje na ne-přirozenost těchto kategorií, jejichž 

podstata se smrskává do souboru performativních praktik. Hermafrodit ilustruje, že ženou 

či mužem se nerodíme, ale stáváme. Za proměnou Callie v Cala stojí konstrukce, nikoli však 

chirurgická či hormonální, která by měla za cíl svou konstruovanost skrýt, ale konstrukce 

sociální, kterou je možné v románu implicitně a často i explicitně číst. Callie i Cal splývají 

s většinou, nikoli však proto, aby přitakali režimu pravdy, ale aby naopak poukázali na jeho 

limity. Diskurz jeho vlastními zbraněmi ohýbají tak, až vznikají praskliny, které nelze 

ignorovat. 

 Tyto praskliny představují ony queer momenty, které jsou pro subverzi hegemonního 

diskurzu tak potřebné. Calliino splachování tampónů, stejně jako Calovy doutníky a obleky 

poukazují na arbitrárnost genderové kategorizace, přičemž tak činí s lehkostí intersex 

pohledu, která jim umožňuje udržet si sympatie většinového čtenářstva, aniž by museli ztratit 

queer obecenstvo. 
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