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Cíl práce, její přínos a metodologie
Předkládaná práce si klade za cíl zmapovat vývoj obrazu sexu a sexuality v moderním
arabském románu v kontextu doby. Práce sledovala, zda a jakým způsobem se politický,
sociální a ekonomický vývoj v arabské oblasti odrazil v literatuře. Dále se zabývala způsobem
ztvárnění sexuálního ţivota literárních postav, jeho genezí a vývojem, neboť přestoţe jsou
literatura a kultura často povaţovány za politikou a dokonce i historickým vývojem
nedotčené, není v ţádném případě moţné je chápat či zkoumat odděleně.
Po pečlivém výběru reprezentativních děl analyzuje práce téma sexu a sexuality na
třiceti románech vydaných mezi lety 1934 a 2009. Vznik arabského románu je obvykle
datován do roku 1914 a v prvních desetiletích 20. století se oblibě těšily stále ještě spíše
povídkové sbírky, proto byl výběr děl z první poloviny 20. století výrazně usnadněn značně
omezeným mnoţstvím románových titulů, které splňovaly základní poţadavek – tedy aby
nějakým způsobem téma sexu a sexuality pojednávaly. Ve druhé polovině 20. a v prvním
desetiletí století 21. počet vydaných knih zásadně narůstá a selekci tedy není moţné provést
pouze na základě tématu. Vybrány byly tak knihy, které jsou v rámci arabské románové
tvorby povaţovány za přelomové, případně za zásadní. Jen výjimečně je v práci analyzováno
více titulů od jednoho autora, důraz je naopak kladen na co největší rozmanitost – tematickou,
místní i časovou.
Výběr románů reflektuje obecný přístup autorů dané epochy a zároveň splňuje
poţadavek, aby ústřední motiv souvisel se sexem nebo sexuálním ţivotem postav.
Z předkládaných analýz je zřejmé, ţe literatura kopíruje společensko-politický vývoj v dané
oblasti a její vztah ke zbytku světa. Ze způsobu, jakým autoři nakládají s tělesností svých
postav, je jasně patrná zejména křivka vývoje vztahu arabského světa k Západu. Nejprve se
objevují snahy o osamostatnění, zbavení se koloniální nadvlády a touha po suverenitě. Spolu
se hledáním národní identity je z románových děl této doby patrná snaha čtenáře vzdělat,
přístupnou a zábavnou formou jej poučit a vychovat. Ve druhé polovině 20. století se začínají
ozývat první ţenské hlasy bojující za svobodu vzdělání a rovnoprávnost s muţi. Z vybíraných
témat a z účelovosti zpracování je evidentní, ţe jejich cílem je především přístupnou formou
informovat o feministických tématech co největší okruh čtenářstva. Ve stejné době se objevují
romány, jeţ vztah Východu a Západu redefinují. Od 70. let 20. století pak přestává být proud
jednotný, v návaznosti na lokální témata a osobní politické přesvědčení nakládají autoři
s tématem sexu a sexuality odlišně, nicméně s ním pracují častěji, otevřeněji a mnohdy se
setkáváme s aţ samoúčelnou snahou šokovat. Postavy jsou nicméně dále zatíţené stereotypy.
S příchodem nového tisíciletí a enormním nárůstem vlivu informačních technologií se začínají
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objevovat autoři, kteří se snaţí od samého začátku psát především pro západní publikum a
obsahová a formální westernizace textů je jim arabskou literární kritikou také mnohdy
vyčítána. Kaţdý z vybraných románů je představitelem některého z proudů a cílem je
ilustrovat vývoj, kterým sex a sexualita v moderní arabské literatuře prošly.
Romány a překladové ukázky jsou podrobeny socio-kulturní analýze, jsou zasazeny do
širšího společenského rámce a usilují o ilustraci klimatu doby svého vzniku a to jak na poli
literárním, tak věroučném a společenském.
Překládaná práce je první svého druhu a to nejen v českém jazyce. Není nám známo, ţe
by vznikl podobně ucelený text, jenţ by se pokoušel zmapovat obraz sexu a sexuality
v moderním arabském románu. Většina dostupných prací zabývajících se sexem v arabské
literatuře se zaobírá rozbory na tuto látku velmi bohatých středověkých textů. Literární
teoretikové věnující se moderní arabské literatuře obvykle analyzují jedno konkrétní téma či
malý počet témat, přičemţ se soustředí pouze na několik málo autorů nebo děl. Nejčastěji se
při literárním bádání o moderní arabské literatuře setkáváme se sborníky, jeţ zastřešuje
obecné téma, a obsahují texty věnované úzce vymezeným, partikulárním tématům. Tato práce
se rozhodla jít jinou cestou a přednést celkový obraz daného tématu. Díky mohutnějšímu
korpusu analyzovaných textů aspiruje na předloţení obecněji platných závěrů, které z příliš
omezeného mnoţství primárních zdrojů vyvodit moţné není, a přinést tak kompletní přehled
vývoje obrazu sexu a sexuality v moderním arabském románu. Práce proto není v analytické
části podpořena ani rozporována ţádnou jinou, tematicky podobnou studií, neboť existence
takové práce nám není známa. Přestoţe by kaţdé jednotlivé rozebírané téma obstálo jako
samostatný předmět zkoumání, není moţné se mu vzhledem k rozsahu práce věnovat detailně.
Vzhledem ke své specifičnosti práce předpokládá, ţe čtenář disponuje základními znalostmi o
problematice arabsko-islámské kultury a obecné informace nepředkládá a nevysvětluje.
Při přepisech jmen a názvů děl z arabského písma do latinky postupuje práce v souladu
se standardy moderní spisovné arabštiny. Kvůli jednotnosti nejsou v práci pouţity hovorové
varianty jmen, názvů ani názvosloví.

Struktura práce
Práci uvozuje kapitola věnovaná přehledu nejzásadnějších historických událostí
v arabském světě a přiblíţení obecného vývoje literatury, především pak vývoji ţenské tvorby
a zpracování tématu homosexuality. Přestoţe dále v práci nejsou odděleni spisovatelé od
spisovatelek, je třeba nezapomínat, ţe ţeny bývají v mnoha arabských zemích vystavovány
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zvláštnímu druhu vnitřního, samotnou arabskou společností generovaného orientalismu. Jak
konstatuje britská spisovatelka arabského původu Fadia Faqir, Arabky platí ve vlastních
domovinách za minoritu, jsou vnímány jako druhořadí občané, jsou utlačované a odstrkované.
Muţi zaujímají nad ţenami nadřazené postavení, nerozumí jim a mají o nich naprosto mylné
představy a Arabky se tak ocitají skryté za dvojitým závojem – existuje tu evidentní paralela
mezi dlouhotrvajícím orientalistickým přístupem Západu k arabskému světu. Ţeny si v reakci
na vnitřní orientalizaci vytvořily vlastní jazyk, který patriarchální systém zesměšňuje a
paroduje a jenţ staví kaţdodenní ţenskou zkušenost a orální kulturu do epicentra aktuálního
diskursu. Většinový jazyk vytlačuje ţeny-spisovatelky na okraj, a ty proto sahají po
hovorovějších variantách arabštiny, aby svou zkušenost zachytily tak autenticky, jak jen to je
moţné. Berou si na paškál samotné základy společnosti a marginalizují je. Arabské
spisovatelky zavrhují tradiční dělení na ţenský a muţský jazyk, z třetí pozice uvnitř jazyka
zpochybňují kulturu zaloţenou na vylučování, rozkolu a překrucování náboţenských,
sexuálních a politických zkušeností.
V literární tvorbě ţen je od doby, kdy aktivně vstoupily na pole narativní tvorby, stále
ţivá otázka postavení ţeny v islámu, jejího práva na sebeurčení, svobodného projevu
individuality a naplňování potřeb. Ruku v ruce s nimi jde také otázka zdravého rozvoje
sexuality a jejího uspokojování. Pravidla, jimiţ se řídí ţivoty muslimek, jsou, jak zdůrazňuje
Iveta Kouřilová ve své studii věnované Ţeně a sexualitě, o to oblíbenějším tématem, oč
plamennější diskuse vyvolávají. Na jedné straně spektra je názorový trend, jenţ tvrdí, ţe islám
se postaral o to, aby ţeně byla přiřknuta práva, a zajišťují její čest. Na opačné straně je
tvrzení, ţe za všechno zlé v ţivotech muslimek můţe jejich věroučný systém. Autorky však
ve svých dílech nebojují s vírou a s tím, jaké společenské postavení islám ţenám diktuje.
Kritice podrobují patriarchální společnost, jeţ ţenám přisuzuje jasně vymezenou roli, z níţ
není úniku, pokud není ţena ochotna prolomit morální hranice spjaté často právě se sexualitou
a sexem.
Homosexualita se jako téma objevuje v románech natolik často a zároveň je přístup k ní
v arabském světě natolik odlišný, ţe je obecnému přístupu k tématu věnována v úvodu
samostatná část. Zásadním problémem na poli homosexuality je totiţ fakt, ţe se v arabském
světě dodnes setkáváme s jednáním, které není homosexuální ale spíše oportunistické a
Arabové mají proto zásadní problém rozlišit homosexuální aktivitu od „bytí“ homosexuálem.
Sociální konstruování kategorií dle sexuálních preferencí dalo v 19. století v Evropě
vzniknout „homosexuálovi“ jako typu či téměř odlišnému ţivočišnému druhu. Raná období
stigmatizovala sexuální styky mezi osobami stejného pohlaví a dodnes se setkáme
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s přístupem, jenţ homosexualitu povaţuje pouze za soubor jednání a preferencí omezený na
sexuální akt, nikoli za identitu. V současné době usilují především západní společnosti o
uznání homosexuality jako plnohodnotné identity. Sodomie byla čin, ale, jak píše Foucault
v prvním díle Dějin sexuality, homosexuál je dnes ţivočišným druhem. Zásadní otázku
současné debaty o homosexualitě postuluje ve své knize věnované literární teorii Jonathan
Culler: Dříve docházelo k homosexuálním stykům, na nichţ mohl jedinec participovat, dnes
máme před sebou otázku směřující k samotnému sexuálnímu jádru či esenci, které mají určit
podstatu individuality: je dotyčný jedinec homosexuál? Plamenná debata o homosexuální
identitě a otázka, zda bylo a je vůbec správné podobnou, Západem stvořenou kategorii,
implikovat na arabský svět, jemuţ není vlastní, však stále pokračuje. Nejhlasitěji v současné
době zaznívá názor, podle něhoţ není cestou napodobovat západní hnutí za práva gayů a leseb
a snaţit se jejich repliky přesazovat na Blízký východ. Zastánci tohoto přístupu brojí proti
diskursu, jenţ předpokládá, ţe homosexuálové, gayové a lesby jsou univerzálními
kategoriemi, jeţ existují po celém světě. Na základě tohoto prediskursivního axiomu se ILGA
(Mezinárodní organizace na podporu leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů)
vypravila na misi, jejímţ cílem bylo hájit práva „homosexuálů“ a poţadovat, aby byla
zajištěna a dodrţována všude tam, kde jsou doposud porušována, a dosáhnout stability na
nestabilní půdě arabské polymorfní sexuální epistemologie. Valeria Traub ve své eseji
věnované homosexualitě na Blízkém východě zdůrazňuje, ţe všechny poţadavky ILGA na
právo arabských homosexuálů a leseb na sebeurčení jen podtrhuje fakt, ţe se tu opět
„osvícenější“ okcident snaţí pře-orientovat přetrvávající orientální přístup. Jako nezbytnou se
tak jeví nová strategie, jeţ bude lépe pasovat na odlišné sociální a kulturní podmínky. Ta musí
pomoci překonat názor, jenţ ve společnosti převaţuje a podle něhoţ byla homosexualita vţdy
tabu, vţdy byla harām, vţdy to byla nemoc, důsledek západní dekadence a výstřelek
zbohatlíků, psychická porucha či implikace hormonální nerovnováhy vznikající obvykle
v důsledku sexuálního traumatu nebo segregace pohlaví. V drtivé většina arabských zemí je
homosexuální chování stále právně kodifikované jako trestný čin.
Následně je práce rozdělena na dvě ústřední části – na témata související s ţenskou
sexualitou a témata související se sexualitou muţskou, přičemţ po obecné kapitole, jeţ přináší
pohled na vývoj obecnějšího zpracování tématu, následují podkapitoly, které si kladou za cíl
analyzovat konkrétní téma spjaté se sexualitou. Kaţdé z témat je nejprve zasazeno do
náboţensko-kulturního kontextu, načeţ následuje rozbor jeho literárního zpracování.
Podrobně se věnuji tématům muţské a ţenské homosexuality, objevování vlastního těla a
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masturbace, potratu, sexuálního násilí, impotence a neplodnosti, pornografie, prostituce, vraţd
ze cti, ţenské obřízky a panenství.
Obraz ţenské sexuality se v průběhu století nesmírně vyvinul. Ţeny získaly vlastní hlas,
kterým čím dál otevřeněji hovoří o sexu, potřebách a proţitcích. Nástup informačních
technologií a stírání hranic zvýšil tlak na tvorbu „světových“ kvalit, jeţ se projevuje výraznou
sexualizací románů. Sexuální scény jsou čím dál barvitější, snaha šokovat a prolamovat tabu
nekončí. Některá témata ovšem zůstávají stále nedotknutelná (těhotenství, porod, mateřství) a
jejich sexuální podstata se v románech vůbec neobjevuje. Jen letmo a velmi okrajově je
zpracované téma ţenské homosexuality, které bývá obvykle vykresleno pouze jako substituce
za absentujícího muţe, případně jako důsledek hrubého zacházení ze strany muţů – tedy jako
volba, nikoli jako identita.
Nadále přetrvává obraz ţeny, jeţ se ke své podstatě dobírá skrze pozitivní sexuální záţitek a
jíţ musí pomoci muţ, aby odhalila své pravé já. Stejně tak platí, ţe je lepší ţít
v neuspokojivém manţelství neţ zůstat rozvedenou ţenou. Čím víc je sexualita potlačována
z venku, tím intenzivněji je proţívána uvnitř domovů a v nitrech hrdinů – romány z rigidního
prostředí dokládají, ţe tam, kde je sexualita nejvíce střeţená, je také mnohem více probírána a
mnohem častěji určuje hodnotu jedince (panenství, obecně rozšířený názor, ţe rozvedená
ţena, jeţ není panna, můţe mít tedy sex s kýmkoliv, atd.). Překročení stanovených hranic a
porušení pravidel je trestáno o to přísněji, oč úzkostlivěji je ţenská sexualita střeţená. Tam,
kde byly v první polovině 20. století ţeny modelové proto, aby román mohl čtenáře poučit,
jsou dnes modely proto, aby mohly co nejotevřeněji proţívat sex a mluvit o něm. Nadále je
kladený zásadní důraz na panenství a jeho uchovávání aţ do uzavření manţelství.
Muţská sexualita je ze své podstaty vnímána přirozeně a automaticky. Těţko by
mohlo lidstvo přeţít, pokud by muţi nebyli sexuálně aktivní, nedosahovali při sexu orgasmu a
nesouloţili se ţenami. Je natolik samozřejmá, ţe není nutné o ní hovořit. Na rozdíl od
křesťanské tradice navíc není sex v islámu tabuizovaným tématem a není pouhým nástrojem
k plození dětí. Tématem se sex tedy stává v okamţiku, kdy překračuje společností a
náboţenstvím stanovené hranice. Nicméně na rozdíl od ţen, u muţů je patrné, ţe víra nehraje
v jejich sexuálních ţivotech tak zásadní roli a dodrţování náboţenských pravidel (jako např.
uchování panictví před svatbou) nebylo nikdy striktně vyţadováno ani dodrţováno.
Sexuální ţivot muţů bývá obvykle upozaděn a tématem je proţitek ţen, jejich
postavení a role, jakou ve vztahu zaujímají. O sexu píší muţi i ţeny bez rozdílu. Překvapivě
málo časté je téma manţelské nevěry ze strany muţe. Muţská sexualita se obvykle omezuje
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na snahu o dosaţení vyvrcholení, romány neřeší vnitřní sexuální svět, dilemata nebo potíţe
s nimi spojené. Postavy potíţe s impotencí nebo otázku hříšného či nemorálního jednání
vnitřně neproţívají. Veškeré dění je obvykle popisováno buď v er formě, případně pouze
konstatováno. Tam, kde ţeny v souvislosti se sexualitou ţijí mnohovrstevnatý vnitřní ţivot
plný emocí a dilemat, muţi ze své podstaty prostě jsou.
Zpracování tématu v první polovině 20. století, tedy v období, pro nějţ je příznačná
didaktičnost a snaha o osvětu, a kdy jsou sex a sexualita pojednávány stejným způsobem,
jakým se hovoří o fellázích pracujících na polích nebo o bojovnících za samostatnost, bude
prezentováno na románech Ducā’u’l-karawān (Volání hrdličky,1934) Ṭāhā Husajna (Egypt);
Al-Qáhira‘l-dţadīda (Skandál v Káhiře, 1945) a Zuqāqu’l-midaqq (Hmoţdířské uličce, 1947)
Nadţība Mahfūẓe (Egypt), Qindīl ‘Umm Hāšim (Lampě matky Hášimovy, 1945) Jahjā
Haqqīho (Egypt) a Ṣurāch fí lajl ṭawīl (Křiku v dlouhé noci, 1946) Dţabrā Ibrāhīma Dţabrā
(Palestina). V meziválečném období se ozývají hlasy, které volají po estetických cílech
literatury, a oponují tak dobovým literárním kritikům, dle nichţ by měla literatura plnit v
první řadě společenskou funkci. Vnitřní svět a proţitky hrdinů nejsou v této etapě tím, co by
autory zajímalo. Romány pojednávají o celospolečenských jevech, problémech a tématech.
Hrdinové jsou modelovými představiteli.
Ve druhé polovině 20. století a prvním desetiletí století 21. začíná vycházet nepoměrně
větší mnoţství románů, neţ tomu bylo v polovině první. Vznik samostatných států a vstup ţen
na literární scénu znemoţňuje obecnou charakteristiku. Ve stejné době vznikají velice naivní
milostná díla na jedné straně a naturalistické autobiografie na straně druhé. Muţi bývají často
ve ztvárnění sexuality podstatně decentnější neţ ţeny. To vše je patrné na předkládaných
románech Ajjām machu (Dny s ním, 1959) a Lajla wāhida (Jediná noc, 1961) Colette al-Chūrī
(Sýrie); Mawsimu’l-hidţra ilā š-šimāl (Cesta na sever, 1967) aṭ-Ṭajjiba Sáliha (Súdán); Almustanqacātu’ḍ-ḍaw’īja (Baţiny světla, 1971) Ismācīla Fahda Ismācīla (Kuvajt); Al-chubzu’lhāfī (Nahý chléb, 1972) Muhammada Šukrīho (Maroko); Aṣwāt (Hlasy, 1972) Sulajmāna
Fajjāḍa (Egypt); Al-mar’a cinda nuqṭati’ṣ-ṣifr (Ţena v bodě nula, 1975) Nawāl as-Sacdāwī
(Egypt); Hikájatu Zahra (Příběh Zahry, 1980) a Misku’l-ghazāl (Gazelí mošus, 1989) Hanān
aš-Šajch (Libanon); Al-ladţna (Komise, 1981) a Dāt (Jmenuje se Dāt, 1992) Ṣuncallāha
Ibrāhīma (Egypt); Dākiratu’l-dţasad (Paměť těla, 1985) ‘Ahlām Mustaghānimī (Alţírsko);
Hadţaru’ḍ-ḍahik (Kámen smíchu, 1990) od Hudy Barakāt (Libanon); Waṣfu’l-bulbuli (Popis
slavíka, 1993) Salwā Bakr (Egypt); Anā hija anti (Já, ona a ty, 2000) Ilhām Manṣūr
(Libanon); cImārat Jacqūbijān (Jakobijánův dům, 2002) a Šīkāghū (Chicago, 2007) cAlā’ al7

Aswānīho (Egypt); Banātu’r-Rijāḍ (Dívky z Rijádu, 2005) Radţā’ aṣ-Ṣānic (Saúdská Arábie);
Burhānu’l-casal (Důkaz medu, 2007) Salwā an-Nucajmí (Sýrie); Madīhu’l-karāhija (Chvála
nenávisti, 2006) Chālida Chalīfy (Sýrie) a Ismuhu’l-gharām (Jmenuje se touha, 2009) cUlwīji
Ṣubh (Libanon).
Literatura nastavuje běţnému ţivotu dokonalé zrcadlo, je pevně svázána s dobou a
místem svého vzniku, reflektuje aktuální dění, absorbuje vlivy a stává se historickým
odkazem budoucím generacím. Moderní arabský román je mladý útvar, který v roce 2014
oslavil teprve sto let své existence. Přesto a moţná právě proto představuje dokonalé médium
pro analýzu společenských jevů. Sex a sexualita jsou nedílnou součástí lidského ţivota a
islám, dominantní náboţenství v arabských zemích, jej tak také vnímá. Sexuální ţivot jedince
je nicméně svázán celou řadou pravidel, jejichţ překročení je (ne)formálně více či méně
odsuzováno, v některých případech dokonce trestáno. A stejně jako je zapotřebí bojovat
s foucaultovskou binární představou západní scientia sexualis a východní ars erotica, je nutné
odolat pokušení tento obraz převrátit a vidět opačný extrém, tedy liberální polysexuální Západ
a represivní heteronormativní Východ. Ani jeden z obrazů totiţ neodpovídá skutečnosti.
Dialog mezi kulturami, jenţ je pro naši dobu tak typický, je plodem kolonialismu a zároveň
dokladem jeho agónie. Jak konstatuje literární teoretik a sémiotik Tzvetan Todorov: Je to
dialog, v němţ nikdo nemá poslední slovo, a ţádný hlas neodkazuje druhého do postavení
pouhého předmětu a vzájemná odlišnost je pokládána za výhodu.
Předkládaná práce si kladla za cíl představit vývoj, jímţ prošlo ztvárnění sexu a
sexuality v arabské literatuře, potaţmo ve společnosti. Vycházeje z teze, ţe literatura odráţí
skutečnost, vznikala tato práce v naději, ţe přednese obraz změn, jimiţ si arabská společnost
ve 20. a zkraje 21. století prošla.
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