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Oponentský posudek práce Jitky Jeníkové Obraz sexuality v moderním arabském ro-

mánu 

 

 

Jitka Jeníková si vybrala velmi obtížné téma sexuality v moderním arabském románu. První 

obtíží jistě je, že je "západní", Evropskou doktorandkou, druhou, že si zvolila téma sexuality a 

třetí, že jejími výchozími prameny jsou romány posledních 60 let - tyto se rodily 

v proměnlivých a různorodých historických, společenských i politických podmínkách.  

V práci se tak mísí poněkud nesourodé a místy obtížně koexistující perspektivy – teoretická,  

postkoloniální a genderová, literárněteoretická a interpretační a také sociologická. Tím ex-

trémně narůstají nároky na práci a je zřejmé, že nepůjde o jednoduchý úkol - že si je toho au-

torka vědoma, je nasnadě.  

Je to práce jistě úctyhodná tím, že doktorandka se nebála rozsáhlého konvolutu textů i vlastně 

dosti brizantní problematiky – nikoliv proto, že by téma sexuality bylo v současné literární 

vědě tabu, ale proto, že okolo sexuality v literatuře se zrodila řada teoretických textů a toto 

téma je v poslední době jedním z klíčových, samozřejmě pohlaví a sexuální vztahy jsou zá-

kladními lidskými antropologickými konstantami, proto se jim literární studia nevyhýbají – 

naopak Autorka práce si zvolila za cíl typologii sexuálních témat, se kterými se v moderní 

arabské literatuře (tedy literatuře posledních 60 let)   setkáváme, což vlastně znamená - jak 

sama píše - rezignovat na podrobnější pohled a nutně vytvářet schémata.  Jde o náročný pře-

hled a dlouhé časové období, v němž se proměňují nejen historické kontexty, koncepty sexua-

lity, ale i literatura sama. 

 

Ještě než přikročím výtkám na adresu práce. Chtěla bych konstatovat, že si autorka předsevza-

la úkol nelehký a rozumím nutným redukcím. Práci považuji za dobrou, splňující požadavky k 

obhajobě. 



                                
 

Department of Czech Literature and Comparative Literature  
Faculty of Arts, Charles University, Prague  

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 232 
 

 
http://uclk.ff.cuni.cz 
 

   
 

 

 Metodologicky práce vychází z nejasně vymezené poststrukturální teorie, částečně naratolo-

gie a malinko i z teorie genderové, kterou vlastně přebírá z jedné z mála pojednání o sexualitě 

v arabské literatuře dostupných v angličtině.  Pracuje s pojmem symbolický řád, jako by se 

jednalo o zcela samozřejmý pojem, ale tento pojem samozřejmý není - je vázán na evropskou 

psychoanalýzu a dostal nový impuls v genderových teoriích.  Teprve v podrobném kritickém 

pohledu může poskytnout dobrý nástroj pro analýzu literatury, zvláště literatury nezápadní, 

přestože poststrukturální teorie vycházející z psychoanalýzy adaptovaly radikální sebekritický 

pohled, jenž dostal svůj výraz v postkoloniálních teoriích. Bohužel se domnívám, že práci 

vcelku chybí porozumění těmto západním teoriím, ke kterým se přitom práce hlásí.  Využití je 

poněkud náhodné – jako např. jeden odkaz na Judith Butlerovou, který spíše vypadá, jakoby 

šlo jen o výzdobu.  

Západní kritický pohled by myslím bylo potřeba doplnit i o vlastní tradici psaní v arabském 

světě, která - přestože jde o moderní romány - je hluboce zapracována v určité tradici, zvláště 

pokud se týče způsobu zpracování sexuality.   

Jako ne-specialistka na arabskou literaturu, s běžnými znalostmi o arabském světě, se mohu 

soustředit na ty otázky, které jsou mi vlastní a tedy literaturu a teorie, které se do literárního 

uvažování a interpretací pokouší integrovat genderové aspekty - tak, aby bylo možno zahléd-

nou skrytosti literárního diskursu, pochopit řeč románů i jiné beletrie, představit nově vztahy 

románu a skutečnosti a nalézat vnitřní determinace, skryté manipulace a osvobodivé subverze.  

I zde jde především o pokus poodhalit svět člověka v jeho mnohosti.  

Autorka na počátku své práce vysvětluje, že některé jevy nebude rozebírat, neboť práce je 

určena pro znalce prostředí. Nejsem si zcela jista tímto východiskem, i pro studium vlastní 

kultury a literatury často platí, že musíme některé jevy kriticky přečíst, vysvětlit a znovu po-

jmenovat. A jako čtenářka této disertace, abych porozuměla, musela jsem udělat mnoho kro-

ků, abych nahlédla jak vlastně autorka o literatuře a sexualitě přemýšlí. Autorka mi nedává 

klíče nejen k arabské kultuře, ale hlavně k textům a také možné jejich možné interpretace, 

nebo k využití genderových teorií v arabském kontextu. 
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Disertační práce mne proto donutila se s problémem opravdu blíže seznámit, tak abych mohla 

o ní vůbec promluvit. Za to jsem ji vděčná. (I proto mě dost dlouho trvalo napsání posudku.) 

Objevila jsem řadu pozoruhodných témat a hledisek a těším na překlady některých románů a 

také jsem si uvědomila hloubku problému, z nějž Jitka Janíková ukazuje pouze vrcholek le-

dovce.  

Je zřejmé, že téma sexuality v arabském světě rezonuje, zvláště dnes, a že je jiné než, jak jej 

známe z naší perspektivy, je tedy nutné některé otázky ozřejmovat i v rámci specializovaného 

publika. Jedním z takových brizantních témat je téma, které se do celého soudobého diskurzu 

nutně protlačuje, jeho význam prochází velkými změnami, – a to je téma či spíše problém, 

proč je žena spojována s chaosem a narušováním řádu a co to znamená pro román a pro dis-

kusi o sexualitě.   

Jistě by nebylo v tomto ohledu nezajímavé představit arabské antropologické koncepce zabý-

vající se sexualitou a tělesností, byť se často se obracejí k islámu historickému, bez tohoto 

povědomí se velmi špatně vysvětluje řada jevů i v moderním románu. Měl by být  vysvětlen 

asymetrický vztahu mužů a žen, také poukázat na odvozování mužské identity ze sexu, která 

může pak sloužit k mocenským manipulacím a násilí vykonávanému nikoli jen na ženách, ale 

na mužích - a jak o tom svědčí některé romány, které analyzuje doktorandka v kapitole o 

mužské sexualitě. Za příklad mohou pravděpodobně posloužit (pokud mohu soudit 

z předložené práce) pozoruhodné romány Komise, Jakobínský dům - kde zdraví muže je zá-

vislé na zdravém sexu, tak jak jej představuje konzervativní duchovní a na ženském těle, jež 

se podrobuje - a naopak - stálá mužova touha je zdrojem brutálního násilí páchaného na mu-

žích muži, které eliminuje jejich mužskost mužnost. Nebo je zdrojem absurdní kontroly. Bo-

hužel se z textu doktorandky nedozvídáme nic o tom, jak je tato kontradikce v textu vlastně 

prezentována, nebo jde o pouhé popisy dějů a zápletek.   Co je však zřetelné, je tíha sexuality 

v analyzovaných románech. (Nedávno jsem díky malému průzkumu narazila na jméno ma-

rocké socioložky feministky Fatemy Mernissi, která se některými otázkami zabývá. Velmi by 

mě zcela nad rámec zajímalo, co si doktorandka o jejích úvahách myslí.) 
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Nemohu proto pominout debatu, která se v současné době odvíjí okolo arabské sexuality, kte-

rou se doktorandská práce pokouší „objektivně“ popsat bez ohledu na tuto diskusi. I tyto sna-

hy poodhalují, co jeden z arabských novinářů, Kamel Daoud (česky se nyní vydává v přepisu 

Kámel Daúd), nazývá nemocí současného arabského světa – „přesexualizovanou“ společnost, 

kde je sex sice nutnou součástí života, ale religiózně významně regulován a stává se obsesí.  

Sex se tak může stát silným argumentem sociální kritiky poukazující k vnitřnímu rozkladu 

společnosti.  Takto se jeví (myslím, že přes jistou nechuť doktorandky) i z popisů současných 

moderních románů.   

I pro schématickou typologii by bylo dobré si uvědomit, že nás musí zajímat samy texty, ob-

raznost, vyprávěcí strategie, chceme-li ukázat dynamiku sexuality. Nelze na ně snadno rezig-

novat.  Mohly by napomoci kategorie subjektu (kdo vlastně vypráví, proč vypráví, a kdo jsou 

postavy), pojem mimese (co se vlastně zobrazuje – co se reprezentuje, co znamená omnipo-

tence vnějšího řádu mimo řád románu – zda je to důležité?), strategie vyprávění (mezi jinými 

není tam náhodou někdy využita  ironie? či jiná figura, trop? Jak je román vlastně fokalizován 

a podobně), strategie stylu - zde je ve hře také fenomén ornamentu, která se zdá, že zdánlivě 

nezasahuje moderní romány, ale jen z toho co jsem měla možnost přečíst z ukázek – tomu tak 

není, Jsou přítomné ornamenty rytmické, vizuální, fungují pravděpodobně jako skryté nara-

tivní, stylové strategie.  Teprve skrze samu naraci se děje sexualita v každém jednotlivém 

sledovaném románu, který se pak systematizuje podle zcela vnějšího klíče -  tento klíč nechci 

zpochybňovat (pro arabské romány je jistě vnější determinace mnohem zásadnější než pro 

moderní evropské romány), ale třeba o něm rozvažovat i v kontextech literárních.  Chybí mi 

prostě řečeno nějaký libovolný způsob, který by odhaloval něco o textech samých. Deskrip-

tivní typologie je založena na tématech vypovídá o textech vlastně velmi málo.   Stále se ote-

vírá starý problém  „Dichtung und Warheit“ ,    

 

Co v disertaci opravdu zásadně postrádám, je vlastní arabská reflexe psaná arabsky – hlavně 

dobová kritika, o níž si bohužel skutečně nedokážu udělat představu. Tato by napomohla po-
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chopit, jaké místo mají analyzované romány v arabském světě.  Také myslím, není úplně dob-

ré, že se práce opírá o anglojazyčné sekundární zdroje, v oblasti úvah o arabské literatuře si 

myslím nelze snadno pominout francouzské badatelské úsilí.  

Disertační práce je (přes svoje výrazné problémy) prací pozoruhodnou a otevírá mnohá zají-

mavá témata.  Specificky je tu zachycen způsob nakládání s ženským těle v románech – co 

všechno může znamenat, jak různými subverzivními způsoby odkrývá vnitřní rozpory spole-

čenství, o němž mluví, i když jak jsem již napsala, příliš často zůstává u deskripce odcizeného 

ženského těla a jeho vazalství. Deskripce pak způsobuje, myslím, (a to je pouze můj intenziv-

ní pocit) prohloubení nechuti k arabskému pojetí sexuality vůbec.  

Práce je kultivovaná, jen občas zarazí, že autorka sama hodnotí svoji práci jako originální.  

Práci doporučuji k obhajobě s vědomím, že je to krok na cestě k porozumění literatuře a pro-

blémům nám ne zcela známým. Navrhuji podle průběhu obhajoby hodnocení prospěla.  

 

 

Libuše Heczková 

 

 


