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Vše o vagině
Ačkoli o sexu mluvíme tak 
často a skoro ustavičně 
na něj myslíme, naše 
znalosti v této oblasti jsou 
stále ještě mizivé. Aspoň 
co se týče ženské sexuality, 
tvrdí ve své dva roky 
staré, nedávno v češtině 
vydané knize Vagina. Nová 
perspektiva Naomi Wolfová. 
A spokojenost „jóni“, 
„vaginy“, „miciny“, ať už jí 
říkáme jakkoli, prý přímo 
souvisí s blahem dané ženy. 

Tohle „překvApivé zjišTěNí“ 
pochopitelně nezní jako žádný 
velký objev, ale když dojde na tvr-
zení typu „západní sexuální revo-
luce je docela průšvih; ženám se 
moc nevyplatila“, případně teze, 
že se znásilnění a sexuální napa-
dení mají chápat jako obdoba kas-
trace a že západní ženy postihla 
„velká epidemie sexuální sklíče-
nosti“, je zjevné, že ta kniha si za-
slouží naši pozornost.

Její autorka, jedenapadesátiletá 
Američanka Naomi Wolfová, se ce-

losvětově proslavila už v sedmadva-
ceti letech – když roku 1990 vydala 
zásadní dílo třetí vlny feminismu, 
Mýtus krásy. Publikace sice dosud 
nebyla přeložena do češtiny, ale 
nejen frekventanti kursů gender 
studies mají povědomí o jejím revo-
lučním obsahu: Wolfová v ní mimo 
jiné prohlásila ideál ženské fyzic-
ké krásy za sociální konstrukci, již 
diktují především muži z vlastního, 
patriarchálního hlediska a jež jim 
slouží ke zmnožování a potvrzová-
ní jejich panství nad světem. 

Pozdější rádkyně politiků Wolfo-
vá (stála za skvělým mediálním ob-
razem Ala Gora) pak rozčeřila vlny 
světového tisku třeba roku 2004, 
když obvinila význačného světové-
ho intelektuála, teoretika literatury 
Harolda Blooma, že ji sexuálně na-
padl (přesněji: že jí sáhl na stehno) 
kdysi před dvaceti lety, když byla 
jeho studentkou na Yaleově uni-
verzitě. Stejně jako toto vystoupení 
Wolfové i veškeré její publikace byly 
odjakživa kritizovány, a to přede-
vším kvůli nepřesnostem, nevě-
deckým postupům a chaotičnosti. 
Když například v Mýtu krásy odhad- 
la počet obětí anorexie na 150 000 
ročně, napadli ji oponenti, že číslo 

se blíží spíše pouhé stovce za rok. 
A to je sakra rozdíl. 

Devátá kniha Wolfové, Vagina, 
obsahuje divoký a místy skutečně 
zajímavý mix statistických úda-
jů, neurovědy, osobních zkuše-
ností, mystického vytržení a new 
age filozofie. Tak se dozvíme mno-
hé o tantře (ačkoli autorka sama 
od masáže jóni zbaběle couvla – od-
kdy jsou feministky a hédoničky 
takhle upjaté, notabene když o dané 
věci píší knihu?) i masturbaci, na-
sajeme spoustu detailů o autorči-
ně zranění páteře, které jí bránilo 
užívat si sexu, přesněji, připravilo 
ji dočasně o orgasmus, a staneme 
se svědky alarmujících zobecnění 

„Když žena bojuje s láskou, 
s její potřebou, neznamená to, 
že je ,vláčena‘ někým druhým. 
Je vlastně ve víru boje o sebe 
samu, o způsob, jak znovu 
získat autonomii a zároveň 
se neodstřihnout od té části 
svého já, která byla probuzena 
milovaným a touží po spojení.“

Ukázka z oddílU  

„Má vagina vědoMí?“

Nejnovější, poněkud zmatená kniha klasičky feminismu NAOMI WOLFOVÉ 
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podle americké feministky NAOMI WOLFOVÉ vyšla vagina v 70. letech 
z módy – veškerá pozornost se tehdy obrátila ke klitorisu. 

(„misogynní pozorovatelé odjakži-
va tvrdili, že geniální ženy jsou ase-
xuální“) a vachrlatých důkazů třeba 
o „spojení mezi sexuálním a tvůr-
čím probuzením“ několika dávno 
zemřelých umělkyň.

Kniha je poměrně nepřehledně 
rozdělena do čtyř oddílů, jež obsa-
hují kapitoly, z nichž některé jsou 
složeny z pododdílů. Nejobsáhlejší, 
druhá část s názvem Historie: do-
bytí a ovládnutí se zabývá mj. trau-
maty znásilnění, z podstaty věci 
evokujícími ta ze slavné knihy Eve 
Enslerové Vagina Monology (česky 
Pragma, 2002) a jejího u nás velmi 
populárního a stále ještě hraného 
zdramatizování Monology vagíny. 
Historií pojmenování ženského ge-
nitálu a jeho chápání v běhu času 
se ovšem Wolfová obírá jen velmi 
výběrově a nesystematicky – český 
čtenář načerpá podstatně více in-
formací z publikace britské antro-
položky Catherine Blackledgeové 
Vagina. Otvírání Pandořiny skříňky  
(č. Triton, 2005). 

Konvenční český čtenář se však 
nad Vaginou Wolfové přesto podiví 
i poučí (vezme-li ovšem vůbec kni-
hu s takovýmto názvem do ruky), 
už jen díky větám utrouseným jen 
tak na okraj. Třeba když autorka 
kritizuje „ten strašlivý pojem pře-
dehra“, tedy „úkony líčené jako po-
zlátko na květu soulože“ – nejen zde 
je potírán provinční, maskulinní 
pohled na milostný akt, který byl 
většině z nás vnucován všemožný-
mi kanály od Bravíčka přes druhdy 
populární Plzákovy publikace.

Kniha Vagina je bezesporu kon-
troverzní a vy ji budete vnímat v zá-
vislosti na tom, zda jste žena, nebo 
muž, a zda jste, či nejste spokojen(a) 
se svým sexuálním životem. Někdo 
bude ke konci umdlévat vinou ne-
ustálého opakování nepříliš dobře 
podložených argumentů, některé 
mužské čtenáře snad (doufejme!) 
dílo inspiruje k zapsání do kursů 
tantrických masáží jóni a většinu 
ženských čtenářek jako správná 
příručka osobního rozvoje přesvěd-
čí o tom, že mají vše ve svých rukou 
a že se se svou „vaginální depresí“ 
mohou, ba musejí porvat a „vzkřísit 
v sobě bohyni“.
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