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Předmluva
Jacqueline Woodsonová

Tuto knihu jsme tenkrát tolik potřebovaly!
A dnes ji potřebujeme stejně.
Jeden spirituál začíná slovy V Gileadu je balzám, který rány
hojí. Ten balzám z Gileadu zhojí i duši tvoji. Pro mnoho z nás,
které jsme dospěly v padesátých, šedesátých, sedmdesátých
a osmdesátých letech, žádné balzámy neexistovaly. Procházely
jsme životem v tělech naplněných pocitem hanby, který pramenil prostě jen z toho, že jsme se narodily s vaginou, prsy, boky
a stehny. Neznaly jsme celý rozsah této hanby – její začátek,
ani čí zásluhou vznikla. Copak už feministické hnutí nezměnilo
svět v zájmu žen? Nevyžádaly jsme si snad zpátky svá těla, samy
sebe, a nepokročily jsme dál?
Možná. Ale…
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Poprvé jsem četla Monology vaginy jako třicátnice, čerstvá
matka malé dcerky. Monology v tištěné podobě na papíře, stejně
jako roky předtím jejich představení na jevišti, mě přiměly se
smát, plakat a tančit radostí. Tentokrát jsem v nich ale našla něco
navíc – přiměly mě přemýšlet o vlastní minulosti a o budoucnosti mé dcery. Když jsem Monology četla, uvědomila jsem si,
v kolika našich životech chyběly rozhovory a oslavy – takové,
v nichž by se bez zábran mluvilo o vaginách a menstruaci,
prsech, zadcích a stehnech a v nichž by se to všechno oslavovalo. Věděla jsem, že k životu mé dcery budou takové rozhovory
a oslavy už patřit – a stejně tak k životu mnoha dalších mladých
lidí, na jejichž výchově se budu podílet.
V Gileadu je balzám, který rány hojí.
Když jsem začala menstruovat, tak intenzivně jsem si přála,
aby mé krvácení zmizelo, že jsem ho oddálila o celý rok. Jako
dítě jsem znala jen pojem „krámy“ a opravdu jsem cítila jako
velkou přítěž, že musím najednou řešit záležitosti kolem svého
krvácení, svého těla a jeho změn, které byly pro celý svět tak
viditelné. Když o generaci později dostala první menstruaci má
dcera, vykřikla: „Zavolej tetičky! Budeme slavit!“
Veďme i dál tyto rozhovory a pořádejme dál tyto oslavy!

Předmluva k vydání knihy
po dvaceti letech

Eve Enslerová

Když jsem poprvé předváděla Monology vaginy na scéně, byla
jsem si jistá, že mě někdo zastřelí. Možná je tomu dnes těžké
věřit, ale před dvaceti lety nikdo slovo „vagina“ nepoužíval.
Neslyšeli jste ho ve škole, v televizi, dokonce ani u gynekologů. Když matky koupaly své dcerky, mluvily o jejich vaginách jako o „mušličkách“, „číčách“ nebo jen říkaly „tam dole“.
Takže když jsem stála na jevišti maličkého divadélka ve středu
Manhattanu a chystala se sdělovat publiku monology, které
jsem o vaginách napsala – poté, co jsem udělala rozhovory
s více než dvěma stovkami žen – měla jsem pocit, jako bych se
snažila protlačit neviditelnou bariérou a jako bych porušovala
velice hluboké tabu.
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Ale nikdo mě nezastřelil. Na konci každého představení
Monologů vaginy se vytvářely dlouhé fronty žen, které si se
mnou přály mluvit. Nejdřív jsem si myslela, že se chtějí podělit o své příběhy touhy a sexuálního uspokojení – což je téma
velké části hry. Jenže ony se stavěly do fronty, aby mi úzkostně
sdělovaly, jak a kdy byly znásilněny, staly se obětí agresivního
výpadu, bití nebo jiného násilí. Šokovalo mě zjištění, že jakmile
se jednou tabu prolomilo, uvolnil se celý vodopád vzpomínek,
hněvu a smutku.
A pak se přihodilo něco, čeho bych se nikdy nenadála.
Moji hru si vybraly ženy z celého světa, které si přály prolomit
mlčení o svých tělech a životech ve svých vlastních společenstvích.
Vzpomínka první. Oklahoma City, samotné srdce území
republikánů. Malé skladiště. Druhý večer se mezi lidmi
rozkřikla zpráva o mé hře a přišlo příliš mnoho lidí, takže všem
nestačila sedadla. Proto si diváci přinášeli vlastní zahradní
židle. Hru provádím pod holou žárovkou. Uprostřed monologu nastal v davu velký rozruch. Nějaká mladá žena omdlela.
Přerušila jsem hru. Diváci o ženu pečovali, ovívali ji a přinesli
jí vodu. Žena se probrala, vstala a všem nám oznámila, že jí
hra dodala sílu, aby vůbec poprvé řekla: „Znásilnil mě můj
nevlastní otec.“ Diváci ji objímali a ona plakala. Pak jsem na
její žádost pokračovala v představení.
Vzpomínka druhá. Islámábád v Pákistánu. Představení zakázali. Proto navštěvuji undergroundové představení
Monologů vaginy, kde statečné pákistánské herečky vystupují potají. V obecenstvu jsou přítomny ženy, které přijely až
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z Afghánistánu ovládaného Tálibánem. Muži nemají přístup
do hlediště dovolen, ale mohou sedět až vzadu, odděleni bílou
zástěnou. Během představení ženy pláčou a smějí se tak silně,
že z nich padají čádory.
Vzpomínka třetí. Mostar v Bosně. Představení je věnováno památce obnovení mostarského mostu, který byl zničen
ve válce. V obecenstvu jsou Chorvati i Bosňané, kteří se ještě
nedávno vzájemně vraždili, a panuje zde napětí a nejistota.
Předčítá se monolog o znásilňování žen v Bosně. Obecenstvo
pláče, kvílí, vykřikuje. Herečky přerušují představení a diváci
se vzájemně uklidňují a konejší, objímají se a pláčou společně –
Chorvati objímají Bosňany a naopak. Hra pak pokračuje.
Vzpomínka čtvrtá. Lansing v Michiganu. Poslankyně
Lisa Brownová je kárána a umlčena státní legislativou za to, že
použila slovo „vagina“ při protestu proti návrhu zákona omezujícího právo na přerušení těhotenství. Je jí řečeno, že tento výraz
není dovoleno používat. O dva dny později letím do Lansingu
a připojuji se k Lise a deseti dalším ženám na schodech před
místním parlamentem a provádíme improvizované představení
Monologů vaginy. Přichází téměř pět tisíc žen požadujících, aby
své pojmenování dostaly všechny části našeho těla a aby naše
vlastní demokratické instituce uznaly jejich existenci. Tabu je
prolomeno. Smíme mluvit a smíme být vidět.
Krátce po prvním uvedení hry jsem se skupinou dalších
feministek pomohla vytvořit hnutí zvané V-Day, abychom tak
vystupovaly společně se všemi ženami (cisgenderovými, trans
genderovými a genderově nekonformními, ve všech našich
barvách), které probojovávaly tyto záležitosti po celém světě.

11

Od té doby aktivistky V-Day prostřednictvím představení
Monologů získaly přes sto milionů dolarů na podporu center
a azylových domů pro oběti násilí a na zřizování linek důvěry,
to vše s cílem čelit kultuře násilí.
Dnes, o dvacet let později, si nic nepřeju víc, než abych
mohla prohlásit, že radikální protirasistické feministky zvítězily. Jenomže patriarchát spolu s bílou nadvládou je virus,
který přetrvává a navrací se. Žije v dormantním stadiu v politice týkající se těla a aktivuje ho toxické, predátorské prostředí
ve společnosti. Ve Spojených státech, kde nyní máme otevřeně
rasistického, misogynního a predátorského vůdce, jsme právě
uprostřed masivního návratu infekce tímto virem. Naší prací,
než proti této nemoci bude nalezen lék, je vytvářet podmínky
co největší odolnosti, které budou posilovat naši imunitu
a odvahu zamezit tomu, aby byla vůbec možná další podobná
propuknutí choroby. Začneme u toho, kde je počátek Monologů vaginy a mnoha dalších činů radikálně feministického
odporu – totiž že promluvíme. A řekneme otevřeně, co kolem
sebe vidíme. Nenecháme se umlčet!
Snažili se nám zabránit dokonce i v tom, abychom vyslovovaly názvy některých z nejcennějších částí svých těl. Ale
postřehla jsem jednu věc. Pokud něco nemá jméno, pak to
jakoby nevidíme ani to pro nás neexistuje. V současnosti je
víc než kdy předtím třeba vyprávět důležité příběhy a vyslovovat dříve umlčované výrazy a věty, ať už je to „vagina“, „můj
nevlastní otec mě znásilnil“ nebo „prezident je agresivní člověk
a rasista“.
Jakmile porušíte mlčení, uvědomíte si, kolik dalších lidí
čekalo na dovolení, aby to mohli udělat také. My všechny –
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veškeré typy žen, každá z nás, a také naše vaginy – se už nikdy
nedáme umlčet.

Úvod

„Vagina.“ Tak, a řekla jsem to. „Vagina,“ vyslovila jsem znovu.
Po uplynulé tři roky jsem tohle slovo pořád opakovala. Pronášela jsem ho na divadelních scénách, ve vysokoškolských
klubech, v obývácích, v kavárnách, na večírcích, v rozhlasových
pořadech po celé Americe. Říkala bych je i v televizi, pokud
by mi to dovolili. Během každého večera, kdy vystoupím ve
svém představení Monologů vaginy, vycházejícím z rozhovorů
s pestrou skupinou více než dvou stovek žen, které jsem s nimi
vedla na téma jejich vagin, vyslovím to slovo celkem stoosmadvacetkrát. Říkám je i ve spánku. Pronáším je, protože bych
je vyslovovat neměla. Říkám je, protože ten výraz není v naší
kultuře nikde vidět, protože probouzí úzkost, nejistotu, pohrdání a znechucení.
Vyslovuji je, protože věřím, že to, co nevyslovujeme, ve
skutečnosti ani nevidíme, nevnímáme, nepamatujeme si to.

15

To, co nevyslovujeme, začne být utajené, a tajnosti často plodí
stud, strach, dohady a předsudky. Vyslovuji ten termín, protože
se chci někdy v budoucnu cítit příjemně a vyrovnaně, když ho
budu používat, a nikoli zahanbeně a provinile.
Vyslovuji je, protože jsme zatím nevymysleli jiný výraz,
který by popisoval celou příslušnou oblast těla i její jednotlivé
části. „Číča“ je možné lepší termín, ale je příliš zatížený dalšími
významy. A kromě toho si myslím, že většina z nás nemá moc
jasnou představu, o čem přesně mluví, když říká „číča“. Také
„vulva“ je dobré slovo; je to specifičtější výraz, ale ani v tomto
případě si nemyslím, že by většina žen přesně věděla, co vulva
představuje.
Sama říkám „vagina“, protože když jsem s tím začala, objevila jsem, jak jsem rozškatulkovaná, jak oddělené je moje tělo
od mé duše. Moje vagina pro mě bylo něco tam daleko, pryč,
vzdáleného. Málokdy jsem si ji uvědomila, žila uvnitř ní, nebo
ji dokonce navštívila. Měla jsem moc práce, pořád jsem něco
psala; a také mě zaměstnávalo mateřství a různá přátelství.
Nechápala jsem vaginu jako svůj bezprostřední zdroj síly, jako
centrum života, humoru a tvořivosti. Bylo to místo plné zátěže
a strachu. Jako holčička jsem byla znásilněná, a třebaže jsem
vyrostla a dělala jsem s vaginou všechny dospělé věci, které
s ní ženy dělají, stejně jsem po svém zážitku s násilím do těchto
míst svého těla nikdy doopravdy znovu nevstoupila. Proto jsem
v podstatě strávila většinu života bez svého motoru, ohniska,
svého druhého srdce.
Říkám „vagina“, protože chci, aby na to lidé reagovali, a oni
to dělají. Všude, kam Monology vaginy zavítaly, se vyskytly
pokusy toto slovo zcenzurovat ve všech podobách: v inzerátech
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ve velkých novinách, na lístcích prodávaných v obchodních
domech, na plakátech vyvěšených před divadly, v záznamnících telefonních linek, kde si můžete rezervovat lístky a jejichž
hlas řekl pouze „Monology“ nebo „Monology V“.
„Proč to děláte?“ ptám se. „Vagina není přece pornografické slovo; je to lékařský výraz, termín pro určitou část těla,
jako ,loket‘, ,ruka‘ nebo ,žebro‘.“
„Možná to není pornografické,“ odpovídají mi, „ale je to
sprosté. Co když to uslyší naše dcerky, co jim řekneme?“
„Možná byste jim mohli povědět, že mají vaginu,“ navrhuji.
„Pokud to ještě nevědí. Možná byste to s nimi mohli oslavit.“
„My ale neříkáme jejich vaginám vaginy,“ namítají.
„A jak jim říkáte?“ ptám se.
A oni odpovídají: „Mušlička“, „frnda“, „lulinka“, ten
seznam nebere konce.
Já ale říkám „vagina“, protože jsem četla statistiky a vím,
že vaginám žen po celém světě se dějí hrozné věci: v USA je
každoročně znásilněno 500 000 žen; po světě jsou ročně zmrzačeny genitálie 100 milionům žen; a tak dál a tak dál. Říkám
„vagina“, protože chci, aby toto zlo skončilo. Vím, že neskončí,
dokud si nepřiznáme, že se pořád děje, a toho můžeme dosáhnout jedině tak, že ženám umožníme o tom mluvit beze strachu
z trestu nebo pomsty.
Člověk má strach to vyslovit. „Vagina.“ Ze začátku máte
pocit, jako byste se museli probourat neviditelnou stěnou.
„Vagina.“ Cítíte se provinile a bídně, jako by se vás za to někdo
chystal srazit k zemi. Pak, když to slovo zopakujete stokrát nebo
tisíckrát, vás napadne, že tohle je přece váš vlastní svět, vaše
vlastní tělo, váš nejpodstatnější orgán. Najednou vám dojde, že

17

všechen stud a hanba, které jste cítily, byly ve skutečnosti jistou
formou umlčování vašich tužeb, nahlodávání vašich ambicí.
A tak začnete to slovo říkat stále častěji. Vyslovujete ho
s určitou vášní a naléhavostí, protože cítíte, že kdybyste ho
přestala říkat, ten strach by se vás znovu zmocnil a upadla byste
zpět do zahanbeného šepotu. A tak to slovo říkáte při každé
příležitosti a uplatňujete ho v každém rozhovoru.
Jste nadšená svou vaginou; chcete ji studovat, zkoumat,
seznámit se s ní, naučit se jí naslouchat, poskytovat jí rozkoš
a udržovat ji zdravou, moudrou a silnou. Naučíte se sama uspokojovat a naučíte i svého milence, jak vás má správně uspokojovat on.
Po celý den, ať jste kdekoli, si uvědomujete svoji vaginu –
v autě, v samoobsluze, v tělocvičně, v kanceláři. Jste si vědoma
té drahocenné, nádherné, životodárné části svého těla mezi
nohama, a při myšlence na ni se usmějete; a díky ní cítíte hrdost.
Až začne to slovo říkat víc a víc žen, už to nebude tak těžké;
stává se částí vašeho jazyka, částí našich životů. Naše vaginy se
stanou součástí světa, budou respektované a posvátné. Stanou
se částí našeho těla, budou spojeny s naší myslí, budou pohánět našeho ducha. Pocit hanby a studu zmizí a násilí skončí,
protože vaginy budou viditelné a skutečné, a budou součástí
mocných, silných, moudrých, o vaginách volně hovořících žen.
Máme před sebou ještě obrovský kus cesty.
Tohle je pouhý začátek. Tady a teď je to pravé místo,
abychom přemýšlely o svých vaginách, abychom se dozvěděly víc o vaginách ostatních žen, abychom si vyslechly jejich
příběhy a rozhovory s nimi, abychom zodpovídaly otázky
a kladly je. Tady je to pravé místo, abychom ze sebe dostaly
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předsudky, stud a strach. Tady je to pravé místo, abychom si
nacvičovaly vyslovování toho termínu, protože, jak víme, právě
to slovo nás pohání dopředu a osvobozuje nás. „VAGINA.“

