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ŽENSKOSŤ V SÚČASNEJ BIELORUSKEJ POÉZII 

 
Ivana SLIVKOVÁ  

     

            
        len ja sa budem potkýnať 

        o nemé neforemné balvany 

        až príliš poslušná 

        až taká 

        že ich neodstránim z cesty 

        (Ľ. Rublevskaja) 

 

 Typické aspekty ženského písania v súčasnej bieloruskej lyrike, v tvorbe starších 

i mladších autoriek majú svoje špecifiká. Pri uvažovaní o ženskom písaní v bieloruskom 

kontexte treba brať do úvahy najmä tematické hľadisko a následne uvažovať aj nad 

základnými typmi lyrického hrdinu, v tomto prípade lyrickej hrdinky. Súčasná bieloruská 

ženská poézia spracuváva najmä štyri typy lyrickej hrdinky a to intímny, feministický, 

duchovný a intelektuálny. Pri analýzach a interpretačných ukážkach zohľadňujeme najnovšie 

genderové teórie a interdisciplinárny prienik výskumu, ktorý stojí na pomedzí literatúry 

a filozofickej či psychologickej vedy a do úvahy treba brať aj viacero sociolingvistických 

aspektov, ovplyvňujúcich literatúru písanú ženami. S. Kaľadka v monografii o súčasnej 

ženskej poézii v Bielorusku okrem iného píše: „Сучасная беларуская паэзія – гэта 

мастацтва з сінкрэтычнай зададзенасцю, у якім быццё не падзяляецца на сферы, на 

высокае і нізкае, дазволенае і забароненае, ўсё перакрыжоўваецца ў размаітых 

мастацкіх вобразах. Сучасны твор – адкрытая для творцы і чытача мастацкая сістэма.“ 

(Калядка, 2010, 3) K týmto charakteristikám rôznorodosti umeleckého systému súčasnej 

bieloruskej poézie dodajme len toľko, že pri literatúre písanej ženami sa obrazné vyjadrenia 

rozširujú o špecifické znaky, ktoré básňam dokážu dať len ženy, či už v pozícii autorky alebo 

hrdinky.   

 Otázkou teda je aká je súčasná bieloruská žena? Kaľadka hovorí o dvoch typoch 

bieloruskej ženy 20. stor. – na začiatku storočia je typická Bieloruska ustráchaná, nevzdelaná  

a zahriaknutá mužom i štátom, na sklonku 20. a začiatku 21. stor. je to žena „(...) 

самастойная, актыўная, мэтанакіраваная, свабодная ў выбары ўласнай праграмы 

жыцця, уключаная ў грамадскія працесы на ўсіх узроўнях дзяржаўнай сістэмы (...)“ 

(34) Špecifikom ženskej poézie vždy bola intímna lyrika s ľúbostnou tematikou, trochu 

sentimentálna báseň so všeplatnými pravdami. Dnes by podľa vyššie uvedeného mala byť 

táto základná línia v úzadí, resp. by mala byť obohatená o emancipáciu a ženskú silu. Avšak 

ženy dobre poznajú svoje miesto v mužskom svete (Repina, 2004) a dlhoročné stereotypné 

vnímanie ženskej literatúry aj vďaka klasikom ako J. Kupala, J. Kolas, M. Bahdanovič či V. 

Dunin-Marcinkievič, ktorí opísali pozíciu ženy po boku muža zanechali veľké dôsledky aj 

v súčasnej literatúre. Príkladom typickej ženskej poézie sú napr. básne poetky Raisy 

Baravikovej (1947), ktorá vo svojich sentimentálnych riadkoch odsudzuje ženu ako závislú 

na mužskej vôli:  

 
Цалуе кат маю руку пачціва. 

А дотык вуснаў – быццам дотык джала. 

Ён сёння служыць верна і цярпліва, 

Каб заўтра я ў нагах яго ляжала. 

Віж далікатны дорыць мне валошкі, 

Маленькі знак павагі – і не болей. 

Каб вечарам дадаць яшчэ хоць трошкі 
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У летапіс маёй грахоўнай волі. 

Князь позіркам мяне гарачым лашчыць, 

І чару падае з віном чырвоным. 

А заўтра пані іншая прыўлашчыць 

Мае грахі і крэсла каля трону. 

Няхай прысуд палічаць справядлівым. 

Бязлітасна цяжкі – вянец няславы… 

Зайздросце мне – бо я была шчаслівай. 
А з кім? На пласе не прамоўлю нават. 

 

Muž ovládne ženu pozornosťou a darčekmi, aby dostal jej „hriešnosť“ a napriek tomu, že si 

žena uvedomuje krátkodobosť efektu a nestálosť jeho citov, ktoré pominú s príchodom inej, 

teší sa z prežitého. Paradoxne muž zobrazený ako kat a ako vládca, ktorému na žene veľmi 

nezáleží je v tejto básni víťazom, keď poetka v závere tvrdí, že aj toto pominuteľné šťastie by 

jej iné mali závidieť. Zobrazovanie obetovania sa ženy ako bezmocného stvorenia 

v literárnom procese je jednou z veľmi silných tendencií v súčasnej bieloruskej poézii. 

V podobnom duchu sa nesú aj ďalšie básne R. Baravikovej o láske. Typickou tendenciou 

v jej poézii je opisovať stereotypné vnímanie citu ako otázky, sna, kradmého úsmevu, 

utrpenia a bezsenných nocí ako napr. v básni Чаму? Навошта? — што ні дзень з 

пытання..., ktorá končí metaforickým klišé, že trápenie s láskou je raz sladké ako med 

a inokedy nechutné ako jed a vždy si ho treba vypiť do dna.   
 

  Дзеля чаго? Спрадвечная пакута.  

  Чакаем ночы, каб не спаць да дня.  

  Адзін гаворыць — мёд, 

                                       другі — атрута,  

  і кожны выпіць хоча ўсё да дна. 

 

 Poézia písaná ženami je stereotypne vnímaná ako ľúbostná, resp. ako lyrika o láske. 

V rámci axiologického systému je obohatená o ženskú subjektivitu, ktorá aj tematicky inak 

zameranej básni priradzuje prívlastok intímna. V tomto prípade máme na mysli intimitu 

v najširšom slova zmysle, tj. všetko čo je pre autorku resp. hrdinku osobné (nielen 

v súvislosti s partnerskými vzťahmi)
1
. Intímnou výpoveďou v tomto duchu je napr. aj báseň 

Ľudmily Rublevskej Cirkus, kde sa na pozadí iných línií zobrazuje aj autorkino sklamanie zo 

života, ktorý žije, z ľudí, ktorí ju obklopujú:  
 

Vezmite aj mňa, vravím, na poslednú púť. 

Nechcem už cirkus, kde sa vedú jemné reči.  

Hnusí sa mi už lož a kopy múdrostí.  

Kdeže už hviezda na čelo –  

kosť pohodená.  

Strácam kumšt. 

 

Situácia v básni negatívne graduje, melanchólia a ťažoba na duši je vyjadrená symbolickými 

okovami, ale aj sivým ťažkým nebom, ktoré ju drží pri zemi:  
 

Pustiť von z hlavy Benátky.  

A s nimi Rím.  

Drážďany, Veronu i Varšavu nech zastrie hrádza.  

Je iba nebo sivé ako dym 

nad mestom, z ktorého sa neodchádza.  

Kto vravel:  

dušu nemôžeme okovať? 
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Kdeže, nájsť na ňu reťaz nie je ťažko. 

Aj tu sa človek môže dobre mať,  

tu medzi komínom a smetiskom a fľaškou. 

 

Enumerácia cudzích miest naznačuje, že hrdinka trpí v konkrétnom priestore, v rodnom kraji, 

pretože ako bolo uvedené v prvej ukážke práve tam sa kopí lož a prázdne reči a ako čítame 

v závere básne, kumuluje sa tam špina (reálna i obrazná).  

 Intímna je aj láska, preto ľúbostnú poéziu možno včleniť ako prirodzenú súčasť 

intímnej lyriky. Z novších tendencií treba spomenúť tzv. fyziologickú lyriku 

(antropologickú), ktorá sa v básňach prejavuje nie prostredníctvom lyrických hrdinov (osôb), 

ale za prítomnosti prirodzených procesov ako napr. sexuálny akt. Príkladom takejto podoby 

ženského písania je tvorba Chrisciny Ľaľko, ale tendencie naznačujúce telesnosť lásky 

v menej provokatívnej obmene čítame napr. aj v novátorskej poézii Ľudky Siľnovovej 

v básni Návrat (1957):  
 

Prilož svoju sivú hlavu 

k mušli môjho ucha –  

a počuješ more! 

 

Dotkni sa 

mojich rozpustených vlasov –  

pripomenieš si piesok! 

 

Vezmi moje ruky do svojich,  

posplietaj prsty –  

a spomenieš si na stromy!  

 

Prilož svoje milé pery 

k mojim –  

a rozpamätáš sa na slnko!  

 

Ženu v tejto básni vyjadrujú rôzne časti tela – ucho, vlasy, ruky, prsty, pery, žiadúcu mužskú 

aktivitu naznačujú slovesá v imperatíve – prilož, dotkni, vezmi, posplietaj, prilož. Hodnotu 

mužsko-ženského spojenia predstavuje spomienka, vyjadrená obrazmi mora, piesku, stromov 

a slnka a slovesami regresívneho významu – pripomenieš si, spomenieš si, rozpamätáš sa... 

Z interpretačného hľadiska môže ísť o pekné spomienky na príjemný zážitok v telesnej 

(reálnej) i netelesnej (obraznej) podobe. Vnímanie rôznych podôb interpretácie je v tomto 

prípade späté s tzv. intersubjektívnym priestorom (terminológia viď Kaľadka), čo je priestor 

všeobecne dostupný v protiklade k osobnému, individuálnemu, unikátnemu, o ktorom 

hovoríme pri intímnej (osobnej) lyrike. Intersubjektívny priestor v ľúbostnej poézii L. 

Siľnovovej je miesto, kde do kontaktu prichádzajú ona a on v rôznych subjektívno-

objektívnych a subjektívno-subjektívnych vzťahoch.  

V modernej dobe sa síce „змяніўся сацыяльны статус жанчыны, аднак не 

змянілася яе роля ў каханні (...) (34), preto ženu ako jeden z dvoch pilierov partnerského 

vzťahu nájdeme v tvorbe starších i mladších bieloruských poetiek. Javhenija Janiščyc (1948 – 

1988) píše o ženskej oddanosti a láske ako jedinej trvalej hodnote, ktorá prekoná každú 

prekážku:   
...І тая, што даўно завецца Вашай 

I з Вамі да балючага грудка, 

Павек не адхісьне майго бясстрашша 

I не закрэсьліць роўнага радка 

Рукі маёй, 
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                 што знала толькі Вашу 

На схіле самай сьветлае пары, 

Сто тысяч мук за ноч перагартаўшы 

За той адзіны промень на зары. 

Сама вясна зьяднала нашы душы, 

Сама любоў нас вынесла з агню. 

...I ўсё ж баюся я радком парушыць 

I разбурыць між намі цішыню. 

 

Pri poézii J. Janiščyc je však nevyhnutné brať do úvahy, že to nebola poetka iba ľúbostného 

života, ale svojou tvorbou zachytávala aj životný, psychologický a umelecký priestor, ktoré 

patria k znakom typológie ženského písania.  
 

Жыцьцё маё – узьлёты і падзеньні,   

Трывожны цень на выстылай сьцяне.   

І там, дзе сустракаюць на адзеньні, –   

Наіўныя, ня ўбачыце мяне.   

 

Дыхне у твар грыбны вятрэц знаём,   

Лагчына ў малаковым тумане.   

Няхай камусь прымрояцца прыёмы   

На гэты раз – і заўтра! – безь мяне.   

 

Мараль якіх спэктакляў і учынкаў   

Ўзрасьце, а ці ўпадзе ў пустой цане?   

Зялёная, залётная дзяўчынка   

Прысьніцца вам, ды толькі безь мяне!   

 

Ні зайздрасьці ў душы, ані шкадобы.   

Служу зямлі, дзе промень не пагас.   

О, рыцары на час, дзяльцы і снобы,   

Шчасьлівая, я больш ня ўбачу вас. 

 

Poetka opisuje svoj život ako vzostupy i pády a vyvracia stereotypné vnímanie ženskej 

naivity, malichernosti, nestálosti. Považuje sa za „služobníčku“ svojej zeme, ktorá bude 

šťastnou len vtedy, keď sa zbaví jej pseudoochrancov, ktorí viac škodia než pomáhajú. 

Životný priestor poézie J. Janiščyc je úzko prepojený s národobuditeľskou líniou, prítomnou 

v bieloruskej poézii aj v druhej polovici 20. storočia.   

Janiščyc patrí k tzv. starším autorkám bieloruskej literatúry 20. stor., samozrejme nie 

v súvislosti s vekom, keďže zomrela veľmi mladá, ale preto, že spoluvytvárala generáciu 

tvoriacu približne v rokoch 1950 – 1980, keď bola aktivita žien-spisovateliek pomerne veľká. 

V tomto období silnela klasická ženská literatúra a subjektívne tendencie v tvorbe 

jednotlivých spisovateliek sa odlišovali zväčša chronologicky z hľadiska postupných debutov 

poetiek. Pod vplyvom kultúrnych a spoločenských udalostí v druhej polovici 20. storočia sa 

však ženská poézia postupne  „напоўнілася энергіяй хаатычнага руху“  (67 – 68), ktorú si 

preniesla aj do 21. storočia. Chaos v tomto prípade znamená rozmanitosť a narušenú 

postupnosť z hľadiska preberania nových tvorivých metód a zapájania aktuálnych tém do 

tvorivého procesu. Takýmto spôsobom sa do ženskej umeleckej tvorby dostávajú či už 

z hľadiska formy alebo obsahu personalizácia a sebaidentifikácia. Filozofické uvažovanie 

o otázke bytia a metafyzické názory vyjadrujú svojou tvorbou už spomínané poetky 

Siľnovová a Rublevskaja. Ľ. Siľnovová v básni Vesmír (ktorý sa inak nazýva knižnica...) 

Jorge Louis Borges uvažuje  nad životom prostredníctvom obraznej lexiky spätej s knihami: 
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Načo sme si len vysnívali 

tú nádhernú Knihu života,  

keď ju tak nedbalo držíme 

vo Vesmírnej knižnici?  

Ani jej signatúru nenájdeme 

v nijakom katalógu.  

 

Ľ. Rublevská uvažuje nad problémom slobody a morálneho výberu prostredníctvom 

náboženskej lexiky vo viacerých svojich básňach ako napr.:  
 

mám na výber 

ostávam v raji 

had sa ponížene plazí preč  

kamene z Babylonskej veže 

sa rozsypali po perfektnom Vesmíre 

nik ani jeden nezdvihne na Ábela 

pretože sa nenarodí 

obeť ani vrah 

len ja 

sa budem potkýnať 

o nemé neforemné balvany 

až príliš poslušná 

až taká 

že ich neodstránim z cesty 

 

Obdobne nachádzame Rublevskej chaotické vnímanie nadpozemského aj v inej ukážke:  

 

Pomiešalo sa peklo s rajom,  

osud a hriech sa pomiešali. 

 

Z typologického hľadiska nemožno určiť v súčasnej bieloruskej literatúre písanej 

ženami pevné hranice. Hranice sú pohyblivé aj v rámci tvorby jednej autorky. Členenie 

lyrických hrdiniek a tematického zamerania poézie napomáha k individuálnej interpretácii, 

avšak nie je smerodajným pri vytváraní hraníc typológie, pretože takéto charakteristiky sa 

objektívne môžu vytvoriť až s dostatočným časovým odstupom, tak ako sa to už čiastočne 

naplnilo pri opise ženského písania v prvej polovici 20. stror.  Pri súčasnej ženskej poézii 

môžeme hovoriť iba o základných tendenciách ako napr. pomerne veľká typologická 

podobnosť ženských hrdiniek v tvorbe jednotlivých autoriek. Taktiež možno vyčleniť 

analógiu medzi históriou a súčasnosťou prostredníctvom folklórneho a mytologického 

základu literárneho diela. 

 Z hľadiska genderových teórií sú bádania v oblasti bieloruskej ženskej poézie na 

začiatku. Interpretácia básní ženských autoriek doteraz podliehala skôr stereotypnému 

vnímaniu ako zohľadneniu mužsko-ženských princípov. Prvé kroky v teoretickom spracovaní 

genderových teórií, ktoré sú aplikovateľné aj v rámci bieloruského literárneho kontextu 

urobila vo svojej monografii Бераруская сучасная жаночая паэзія. Мастацкія канцэпцыі 

«жаночага шчасця» z roku 2010 Sviatlana Kaľadka
2
.  

Faktom je, že „(...) беларускія аўтаркі імкнуцца раскрыць своеасаблівую 

ментальную сутнасць беларускі“ (33) a práve tieto národné špecifiká na jednej strane 

napomáhajú charakteristike jednej z podôb bieloruskej súčasnej literatúry, ale na druhej 

strane brzdia proces rozpoznávania aplikácie feministických teórií (emancipácia) a ženských 

aspektov (napr. estetika utrpenia) tzv. ženského písania. Aj v tejto súvislosti je na mieste 
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šírenie alternatívne umeleckej interpretácie ako tvorivého postupy žien-spisovateliek, ale aj 

v recepcii ženskej tvorby u žien-čitateliek.    

 
Poznámky 

 
1 

V tejto súvislosti súhlasíme so Svetlanou Kaľadkou, ktorá sa vyjadruje o nevhodnosti zjednodušeného 

používania termínom lyrika o láske, ľúbostná lyrika a intímna lyrika ako synoným. 
2 

Гендэрны падыход як адзін з альтэрнатыўных у даследаваннях беларускай сучаснай паэзіі (і асабліва 

жаночай паэзіі) дазваляе асэнсаваць нацыянальную сутнасць характару чалавека праз прызму 

сацыякультурнага канструкту полу, які з’яўляецца носьбітам рыс гістарычнага часу. Гендэрныя 

даследаванні ўвогуле грунтуюцца на ідэалогіі фемінізму: гісторыю жанчыны неабходна вывучаць як 

асобную гісторыю індывідуальнасцей. (Калядка, 2010, 3)
   

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Summary 

The paper analyzes the typical aspects of women's writing in contemporary Belarusian poetry 

(the older generation also debuting author). The author focuses on the theme of poetry and 

through interpretive analyzes and characterizes the so-called translation. women's writing in 

the context of Belarus. The text presents the basic types of lyrical heroine - intimate, feminist, 

spiritual, intellectual. When analyzing gender are taken into account the latest theories and 

interdisciplinary research breakthrough, not only between literature and translation, but in 

interpretation are also included philosophical, psychological and sociolinguistic aspects 

affecting literature written by women.  
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