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prvku v prozaických textoch Jany Bodnárovej 
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Akákoľvek literárna postava predstavuje neodmysliteľnú súčasť literárneho diela. Je 

špecifickou literárnou kategóriou, ktorá prechádza viacerými premenami v závislosti od 

autorovho spôsobu modelovania jednotlivých jeho postáv, až sa môže stať identifikačným 

znakom toho-ktorého rukopisu. Jana Bodnárová percipientovi svojich próz sprostredkúva 

pohľad do sveta, v ktorom sa stretáva reálne s ireálnym, skutočné so snivým, logické s 

pocitovým, praktické s uleteným, stereotypné s kreatívnym, statické a pevné s pohyblivým, 

osudové s vôľovým, zahalené s viditeľným, mužské so ženským, moje s tvojím, ja so mnou, 

pričom v ňom neplatia zákonitosti času, priestoru či logickej následnosti. Percipient sa spolu s 

postavami ocitá na hranici niečoho a všetkého, vidí za línie a kontúry, pretože preniká do 

najhlbších vrstiev ľudského ja, kde sa skrývajú sny a túžby, strach a obavy tej-ktorej postavy.  

Svoju pozornosť sme sa rozhodli sústrediť na postavy z niektorých prozaických textov 

Jany Bodnárovej a zistiť, akým spôsobom autorka vytvára mužsko-ženských svet a modeluje 

mužské a ženské postavy. Na charakterizovanie podoby prvkov využívame staročínsky 

duálny kozmický systém i koncepciu princípov, a to apolónskeho a dionýzovského. Na 

základe zvolenej metodológie je dôležité ozrejmiť si symboliku týchto síl a princípov: 

„Všechno, co bylo ve spojení s nebem, patřilo do oblasti jang a bylo mužské, neboť nebe 

(jang) a země (jin), slunce (jang) a měsíc (jin) pocházejí z jin a jang. Jang znamená začínající, 

uvolňující, dynamické, rozšířené, je kulaté, pohybuje se, je mužské a oplozující (...), jin je 

naproti tomu: dokonalá, statická, trvalá, zahrnující, čtyžstranná, klidná, ženská, narozená.“ 

(König, 1994, s. 214). Symboly jangovej a jinovej sily sa prepájajú s apolónskym a 

dionýzovským princípom. Apolónske je odvodené od antického boha Apolóna, ktorý „(...) 

symbolizoval racionální a civilizovanou stránku lidské přirozenosti (...) byl opakem Bakcha 

(Dionýsa), jenž představoval stránku temnější, vášnivou.“ (Hall, 1991, s. 57). Dionýzos bol v 

antike uctievaný ako boh vína a plodnosti, pričom jeho kult bol príťažlivý najmä pre ženy, 

tzv. bakchantky.  

Rovnocenné a proti sebe stojace sily jin a jang i antické princípy (ich tradičné alebo 

netradičné usporiadanie) nám pomôžu odkryť pravú podobu postáv Jany Bodnárovej. 
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Próza Prelud zo zbierky Aféra rozumu je príbehom muža, ktorý sa usiluje nájsť priestor 

pre vlastnú realizáciu. Konfrontuje sa s dvoma svetmi, stojacimi na protikladných princípoch 

života. Na jednej strane je to svet, v ktorom dominuje racionálny, praktický prístup, pevnosť, 

logickosť, usporiadanosť a systémovosť, teda svet, ktorý sa spája skôr, v zmysle tradičného 

vnímania kozmických duálnych systémov, s mužskou jangovou silou, s „prežívaním dňa“. 

Reprezentantom tohto sveta však nie je on sám, ale jeho matka „(...) roky ovdovená, s 

uvážlivým, mužským rozumom (...)“ (Bodnárová, 1990, s. 12). Matka na seba prebrala úlohu 

živiteľky rodiny a vzhľadom na prevahu racionálneho prístupu k životu sa aj jej syn vydá na 

cestu života v súlade s jej predstavou. „Žiť deň“ sa v jeho živote realizuje prostredníctvom 

štúdia presného, pravidelného a pripravovaného, no zároveň stereotypného zhluku paragrafov, 

predstavujúcich dusivú stálosť, ktoré ostro narážajú na mužovo vnútorné prežívanie, na jeho 

inklinovanie k pohybu, zmene, dynamike, no najmä vzruchov, intuície, sna či spontánnosti a 

kreativity. Na druhej strane stojí svet, s ktorým sa spája „mesačné či nočné prežívanie života“ 

a jinova sila, ktorú možno vidieť v rukopise protagonistu prózy: „(...) som v cudzom meste 

zavesil na klinec štúdiá práv, stal som sa takpovediac nočným vtákom. V tele mi zjavne 

nekolovala suchá krv, rafinovane zložité paragrafy sa nedotýkali môjho mozgu, ktorý lákali 

iné tajomstvá a vzruchy. O koľko mi bol bližší svet priateľov maliarov a sochárov, ich 

nepriškripnutá sloboda, vymazané konvencie.“ (Bodnárová, 1990, s. 11).  

Aj samotný motív nočného vtáka a motív nekolovania suchej krvi podporuje túžbu po 

odpútaní sa od zemskej príťažlivosti, konvencií a pravidiel i túžbu po experimente a 

zaznamenaní niečoho dôležitého. Spomenuté motívy bližšie charakterizujú biorytmus umelca. 

Noc má v živote tejto postavy špecifické postavenie. Je to čas, kedy väčšina ľudí spí, aby v 

oddychu a spánku získavali energiu do nového dňa, no pre umelca je časom aktivity, v 

ktorom prichádza inšpirácia a potreba tvorby. Noc na neho vplýva tajomnosťou až 

magickosťou. Atribút „nočný“ dostáva substantívum „vták“, ktorý symbolizuje slobodu a 

voľnosť. Vtáčia perspektíva alebo videnie zhora umožňuje vidieť lepšie a viac. Pohyb nahor 

vnímame ako posun k duchovnu, prienik do vnútorného prežívania i pohľad do duše. Spojenie 

„suchá krv nekolovala“ z uvedeného citátu odkazuje na najdôležitejšiu tekutinu v ľudskom 

tele, lebo jej neustále prúdenie a farba vypovedá o plnosti života. Ak noc a krv sa spája so 

ženským, a teda i plodivým a plným života, pretože noc rodí deň, musí sa spájať aj s 

tvorivým, pretože umelec preberá na seba plodivú silu, prejavujúcu sa v jeho tvorbe. 

Z hľadiska hľadania podoby mužského a ženského nemožno nespomenúť 

sproblematizovanie mužsko-ženského sveta, zachyteného v príbehu manželského páru, Oči a 

Adama. V novele Tiene papradia dochádza k netradičnému poňatiu mužských a ženských 
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úloh. Výmena úloh, ktorá sa prejavuje aj prostredníctvom charakterových čŕt protagonistov 

novely, súvisí so stratou práce a neplodnosťou muža i predurčením a výnimočnosťou ženy. 

Ženino skutočné meno nepoznáme. Spája sa s ňou meno, vymyslené dedinčanmi, a to pre jej 

inakosť a jedinečnosť, ktoré vyplývajú z jej čarodejníckeho pôvodu a čarodejníckej sily: 

„Očarovaná. Od istej udalosti ľudia v dedine takto volali dievča, pravnučku „Starej 

čarodejnice“. Po čase očarovanú skrátili na Oča. Neprotestovala proti tomuto menu, ktoré na 

ňu prilepil archaický kolektív. Nosila ho so samozrejmosťou. Prijala ho ako čosi predurčené, 

pred čím je zbytočné unikať.“ (Bodnárová, 2002, s. 7). Výnimočnosť ženskej postavy rozvíja i 

motív čarodejníckych očí, čiernych, guľatých a od detstva doširoka otvorených, so zlatými 

zrniečkami, taktiež motív atmosféry dediny, kontrastujúcej s ovzduším mesta, v ktorom 

vyrastal Adam.  

Adam sa pretvára na človeka, ktorý nemá energiu bojovať s nepriazňou osudu. Stáva sa 

apatickým a pasívnym, pretože strata práce mu vzala možnosť napĺňať potrebu niečo vytvárať 

i mať z toho radosť a byť šťastný. Nemôže sa realizovať, nemôže vydať, no ani získať 

energiu. Stagnuje, pričom sa okolo neho šíri pach oslabnutia, nezáujmu i nemohúcnosti. 

Hromadia sa v ňom pocity zbytočnosti: „Bol už rok nezamestnaný. Náhle more voľného času 

ho neoslobodilo, naopak, zaplavilo pocitom nemohúcnosti a zbytočnosti. Celé dni preležal na 

posteli. Boleli ho vnútornosti. Tváril sa, že číta noviny, ktorými bol prikrytý. Ráno vyrazil do 

trafiky, kúpil cigarety, čerstvé denníky, a potom len čakal, kým Oča pribehne z redakcie, aby 

ho donútila čosi zjesť. Vychudol, spustol, pomaly už prestával nadávať.“ (Bodnárová, 2002, s. 

13). Adamove vyhorenie sa prejavuje motívom vysýchania ľudského tela v zmysle straty 

váhy i motívom hrkálky kostí, stroskotanca a ustavičnej zimnice na iných miestach v novele. 

Adam je bezmocný, izolovaný, uzavretý, paralyzovaný a bytostne chorý. Nie je schopný byť 

rovnocenným partnerom, naopak, potrebuje pomoc svojej manželky, Oče.  

Oča sa ocitá v situácii, ktorá ju stavia, i vzhľadom na jej predurčenie a čarodejnícku silu, 

do pozície tej silnejšej, akejsi podnecovateľky, inšpirátorky a narušiteľky postupného 

rozkladu muža: „Oča ho však ďalej volala na cestu, lebo ju štvala apatická bytosť natiahnutá 

na stuchnutom paplóne. Z kože svojho muža zacítila kyslastý závan ako závan rozkladu a 

netešilo ju, že on, o päť rokov mladší, vyzerá teraz oveľa starší ako ona.“ (Bodnárová, 2002, 

s. 13). Cestou, resp. výzvou k pohybu chce Oča zastaviť životný regres či pád svojho muža. 

Vnášanie zmeny súvisiacej s aktivitou kontrastuje so statickosťou a stavom Adama, ktoré sú v 

próze zobrazené motívom apatickej bytosti, stuchnutého paplóna, kyslastého závanu či 

predčasného zostarnutia.  



 786

Oča cíti nevyhnutnosť zmeny, pretože vnútorné rozpoloženie Adama si vyžiadalo i 

premenu samotnej Oče. Stav, v ktorom sa Adam nachádzal, štylizoval Oču do novej úlohy. 

Prestávala byť ženou – manželkou a postupne sa stávala ženou – matkou: „(...) pevná Matka, 

o ktorú sa opiera zneistené Dieťa (...)“ (Bodnárová, 2002, s. 95), teda Očino dieťa, Adam. 

Adam a Oča získali nové mená a nové úlohy, čo transformovalo vzťah medzi nimi. Motív 

pevnej matky a zneisteného dieťaťa upozorňuje na Adama. Ten potrebuje, v období otrasenia 

svojho vnútra, pod vplyvom straty možnosti realizovať sa, pociťovať oporu, istotu, bod či 

pilier, ktorý nachádza v pestúnke, opatrovateľke a matke v jednej osobe: „Sprchovala ho, 

umývala mu vlasy svojím drahým šampónom, silila sa do smiechu, aby dokonca vzbudila 

dojem bezstarostnej hry s erotickým zámerom. Oči sa zdalo, že umýva malého chlapca alebo 

celkom starého muža. V očiach mu rozoznala poplašenosť.“ (Bodnárová, 2002, s. 14). 

Motívom sprchovania a umývania niekoho sa v próze vyjadruje strata Adamových 

schopností vykonávať základné hygienické úkony, najmä pre nedostatok fyzickej sily, cez 

ktorý sa prejavuje jeho psychické oslabenie. Motív drahého šampónu, ktorý používa 

predovšetkým Oča, v spojení s motívom erotickej hry, poukazuje na Očinu túžbu prekročiť 

hranicu nemohúcnosti a znovuzrodiť Adama. Zrodenie alebo návrat Adama sa má podľa Oči 

uskutočniť po akomsi šampónovom očistnom kúpeli, ktorý má Adamovi dodať stratenú 

energiu, inšpiráciu a motiváciu.  

Protiklad pasivity muža a aktivity ženy sa prejavuje na viacerých miestach novely od 

začiatku, už v jej incipite: „On civie do zrnenia, ona vsúva videokazetu do rekordéra.“ 

(Bodnárová, 2002, s. 6). Motív civenia a vsúvania ozrejmuje mužské a ženské úlohy, ktoré sú 

zobrazené v netradičnom usporiadaní kozmických síl. 

Prevrátenie jinového a jangového sa uplatňuje aj ďalej, napr. v súvislosti so zastavením či 

oddialením procesu postupného starnutia: „Im dvom sa už začína proces chátrania tiel. Adam 

sa vo svojej mľandravosti ani nebúri, ale Oča vzdoruje. Cvičí každé ráno cviky na poklesnuté 

a slabo vypučené brucho. V posilňovni spevňuje svaly lýtok a ramien. Hovorí síce s 

pobavením o tom, ako z fitnescentier ženy začínajú vytláčať svalovcov a teraz nepochybne ony 

dosiahnu estetický ideál ženy amazonky.“ (Bodnárová, 2002, s. 86). Tým, že sa Adam nebúri, 

sa nám môže zdať, že Adam si je vedomý nevyhnutných zmien, prejavujúcich sa na tele 

človeka. No v kontraste s Očou Adam pristupuje k procesu starnutia akoby ľahostajne. 

Opozícia mužského a ženského je v próze vyjadrená i výrokom: „Ženy sa zmužšťujú a muži 

zoženšťujú.“ (Bodnárová, 2002, s. 86). Jedinou výnimkou v Adamovom pasívnom prístupu k 

životu je jeho oživenie a nadchnutie pri predstave kúpy Cigánika z nemocnice.  
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Rozdielnosť prístupu Oči a Adama k veciam života sa prejavuje aj ich odlišnou reakciou 

na možnú prítomnosť Smrti, v schopnosti alebo neschopnosti kontaktu s mŕtvym. Kým Adam 

vníma smrť ako čosi negatívne a od neho vzdialené, Oča ju, najmä pod vplyvom okolností z 

obdobia detstva, vníma ako súčasť života. Prostredníctvom motívu sklíčka podloženého pod 

nos, ktorý je prepojený s motívom skúmania, v Očinom vnímaní smrti objavujeme čosi 

tajomné. Tajomstvo života a smrti sa blízko Oče nachádza i v období dospelosti, čoho 

dôkazom sú malé zrkadielka, ktoré Oča vkladá do bielizne. Sú to Očine fetiše. 

Adamovo psychické rozpoloženie narúša vzťah medzi ním a jeho manželkou, čo je v 

novele zobrazené aj symbolicky, a to prostredníctvom motívu mosta. Most spája mestá a 

svety, no je tiež symbolom vzťahu: „Most nie je iba umelá stavba, ktorá kohosi, čosi 

bezpečne prevádza odkiaľsi kamsi, je to nerv, puto, spojivo ľudského chcenia.“ (Bodnárová, 

2002, s. 39). Odobratie možnosti stavať mosty, prípadne Adamov nezáujem stavať mosty: 

„Načo stavať mosty!? Aj tak ich ktosi raz vyhodí do vzduchu. Keď sa mu to hodí. Oča chce 

povedať, že Adam preháňa alebo zjednodušuje, že vidí temne celý svet, pretože jeho osobný 

príbeh sčernel.“ (Bodnárová, 2002, s. 16), Adama diskvalifikuje ako staviteľa pevného 

manželského vzťahu, ktorého vyvrcholením by mali byť vlastné deti. Adamova bezradnosť sa 

prehlbuje po zistení: „(...)že príčinou Očinej neplodnosti nie je ona, ako boli presvedčení, ale 

Adam (...)“ (Bodnárová, 2002, s. 82) Adamovo zlyhanie v oblasti reprodukcie len posilňuje a 

stupňuje jeho už dosť zlé vnútorné rozpoloženie a negatívne predstavy o sebe samom. 

Autorka modeluje motív mosta a motív cesty aj v súvislosti s prepájaním miest Tu a Tam, 

dokonca i v súvislosti s prepájaním miest v zmysle časového Tu a Tam. Mostom vzniká 

prepojenie medzi hlbokou minulosťou, zachytenou mýtmi a tradíciou, minulosťou Očiných 

spomienok a súčasnosťou, v ktorej sú zachované zvyšky hlbokej minulosti, do ktorých chce 

Oča preniknúť. Očina túžba po hlbokej minulosti vyplýva z potreby dať „(...) dohromady 

článok o príčinách rýchleho presakovania povrchových vôd v dôsledku holorubov“, pričom 

„text chcela ilustrovať zábermi na prastarý, prirodzene odumierajúci les (...)“ (Bodnárová, 

2002, s. 7) s papraďami, do ktorého sa vracia ako do lona Matky. Prastarý les ju volal a lákal.  

Prepojenie časov a priestorov sa naznačuje prostredníctvom motívu pradávneho jaštera, 

hrou na pradávneho Boha či motívom pradávneho kameňa. Spomenuté motívy sú 

nasmerované do jedného centra, hlbokej prapodstaty, ktorú rozvíjajú aj ďalšie motívy 

súvisiace s návratom do lona Matky (Prírody). Sú to motívy hľadania konca sveta, plodnosti, 

pralesa, zeme a mušle ako alúzie „(...) na našu smrť a návrat do lona najväčšej čistoty a 

svetla (...)“ (Bodnárová, 2002, s. 46), ďalej motívy morského dna ako praoceánu a raja, čo 

obracia pozornosť na ženskú plodivú silu v archetypálnom odkaze na pozadí akéhosi 
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(pra)mýtu. Cesta do lona Matky Prírody sa uskutočňuje podľa proroctva: „(...) naše bludné 

životné cesty prídu do samého stredu.“ (Bodnárová, 2002, s. 21). 

Ženské a mužské vyjadrené prostredníctvom Oči a Adama v zmysle: „On v poslednom 

čase existuje iba s ňou, je navinutý na ňu, silnú, maskulínnu.“ (Bodnárová, 2002, s. 108) je 

rozvíjané aj tradičným ponímaním mužsko-ženského sveta, a to prostredníctvom Očiných a 

Adamových rodičov. Mužsko-ženské úlohy boli v prípade Očiných rodičov rozdelené v 

zmysle: krčma – muž/ otec, obchod – žena/matka a Helena. Krčma je priestor, v ktorom sa 

posúvajú hranice pravidiel a konvencií často porušovaním slušnosti. Je charakterizovaná 

prítomnosťou tabakového a alkoholového pachu i oplzlosťou a vulgárnosťou mužov. Obchod 

je v kontraste s krčmou kultúrnejším miestom, čo potvrdzuje i vymedzenie priestoru pre 

aktivitu muža a ženy. V prípade Adamových rodičov sú role definované na základe opozície 

dom a citlivá výchova detí – Adamova matka, práca a prudkosť – Adamov otec. Jinová sila sa 

spája s matkiným maznaním sa s deťmi, kým jangová s otcovou živelnosťou a rýchlou jazdou 

na koni.  

Špecifický pohľad na mužsko-ženský svet v novele objavujeme prostredníctvom motívu 

vretena, pradenia i tkania. Tieto činnosti sú doménou žien, no súvisia i s nadprirodzenými 

bytosťami a ich schopnosťami. Práve sudičky alebo bohyne osudu (zvyčajne tri), spriadajú niť 

života a rozhodujú o zrode, dĺžke života a smrti človeka: „Jsou obvykle zobrazovány, jak 

předou nit života, vyměřují přidělenou délku a pak ji přestřihují (...) Klóthó má přeslici (nebo 

méně často kolovrátek), Lachesis drží vřeteno, zatímco Antropos, ze všech tří nejstrašnější, se 

chystá nit přestřihnout nůžkami.“ (Hall, 1991, s. 454 – 455). 

Motív tkania sa v próze viaže na postavu prastarej matky, ktorá je kolektívom vnímaná 

ako čarodejnica, čo znamená, že pravdepodobne disponuje čarodejníckou, a teda 

nadprirodzenou silou, ktorá je podporená motívom noci a mesiaca. Variantom starenkinho 

tkania je Očino pletenie svetrov, ktoré má priam extatický charakter: „Jedno obdobie Oča 

rada plietla Adamovi pulóvre. Ale Adam ju podozrieval, že Oča nerobí túto ženskú robotu 

kvôli nemu, ale kvôli sebe. Považovala sa za nezávislú, výbojnú ženu, a pletenie bolo pre ňu 

výstrednosť hraničiaca s výtržnosťou (...) Adam bol presvedčený, že vypletá iba svoje fantázie 

a posadnutosť. “ (Bodnárová, 2002, s. 79). Atmosféra prestrihávania nite osudu je umocnená 

motívom zúrivého rozstrihania Adamovho pulóvra po vyslovení negatívneho postoja Adama 

k pulóvrom s obrovskými Očou vypletanými vtákmi.  

Próza či filmový scenár Mandolína zo zbierky Insomnia je vystavaná na kontraste dvoch 

životných princípov, a to zviazanosti a voľnosti, spätých so symbolmi dňa a noci, resp. slnka 

a mesiaca (v splne), otvárajúc priestor stretu mužského a ženského vnímania sveta. Kým 
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symbol dňa – slnko sa prepája s apolónskym, v próze zobrazeným prostredníctvom postavy 

farára, symbol noci – mesiac (v splne) sa prepája s dionýzovským, v próze zobrazeným 

prostredníctvom farárovej ženy Boženy. K stupňovaniu napätia dochádza na základe stretu 

„prázdneho kríža“ a „obrazu Luthera“, s „mandolínou“ a „sladkým šlágrom Deana Martina 

Memories are made of this“ (Bodnárová, 2005, s. 11). Kríž, obraz, mandolína a pieseň sa 

stávajú reprezentantmi dvoch rozličných svetov, videní, cítení či postojov k realite, veciam a 

vzťahom. 

Napätie, v zmysle napĺňania prózy dňom a nocou, je rozvíjané motívmi tela, oblečenia, 

zviazanosti (prísnosti) a voľnosti i motívmi (ne)prítomnosti vášne. Stanovenie hraníc, 

správanie sa na základe Zákona a pravidiel, v zmysle spoločenského postavenia, narážajú na 

hudbu gramofónu: „Fara. Interiér. Deň. V stroho zariadenej farskej miestnosti, ktorej holé 

steny zdobí prázdny kríž, obraz Luthera a zavesená mandolína, duní sladký šláger Deana 

Martina Memories are made of this. Farárova žena, asi štyridsaťročná moletka, vášnivo 

tancuje. Je bosá, vlasy má rozpustené po chrbte (...) Nahá žena predstiera spánok. Dean 

Martin si k nej kľakne, pobozká ju na hrdlo, ramená a prsia... Na výjav svieti mesiac v 

splne... (...) Do miestnosti vstúpi farár s Bibliou a papiermi v rukách. Je to starší, prísny muž 

vycivený na kosť a kožu. Bo-že-na! Boža! V tomto rámuse sa nedá pripraviť nedeľná 

kázeň... (Prísne ako z kancľa natiahne ruku ku gramofónu. Žena okamžite vypne hudbu.) Si 

žena evanjelického farára! Ešte vlasy, Božena! (Žena si splieta vlasy do vrkoča, ktorý si 

omotá okolo hlavy. Nohy strká do nepôvabných poltopánok... Farárova žena si medzitým 

pozapína šaty až po krk.)“ (Bodnárová, 2005, s. 11 – 12).  

Mužské je v próze zobrazené ako prísne, uhladené, usporiadané, logické, ohraničené, 

rozplánované – všetko v správny čas, na určitom mieste a za určitých podmienok, priam 

kŕčovité, umocnené asketickým prístupom, zobrazeným aj cez fyzickú podobu farára. Ženské, 

ktoré je v próze realizované cez postavu farárovej ženy, je zobrazené ako uvoľnené, snivé, 

vášnivé, spojené so živelnosťou, nespútanosťou a plnosťou tvarov, hudbou a tancom, teda s 

prejavmi ľudskej emocionality. Apolónske prepojené s povolaním kňaza odkazuje na spásu a 

vzkriesenie. Dionýzovské je vnútorne ambivalentné, pretože hudba, tanec, plnosť života i 

snenie vypovedá o kráse, ale aj nebezpečenstve, ktoré súvisí s démonmi a šialenstvom.  

Protichodnosť, v zmysle nárazu praktickosti a nepraktickosti, užitočnosti a okrasy, sa 

dokonca prejavuje aj na dvore fary: „Vidno kus dvora a ovocného sadu. Všade plno hydiny. 

Medzi sliepkami a kačkami si vykračujú dva pávy. Pri nich sa naraz objaví Dean Martin a 

posiela zasnívanej farárovej žene, unudenej zo žiačkinej hry, vzrušujúce bozky.“ (Bodnárová, 

2005, s. 13). V próze je zaujímavo zobrazený motív kačiek a sliepok, ktoré sa v symbolike 
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spájajú skôr so ženským svetom, čo sa v tomto prípade popiera. V opozícii sliepky, kačky a 

pávy, sa sliepky a kačky v próze spájajú s mužským – praktickým a účelovým. Naopak, 

prítomnosť pávov, ktorá sa prepája s hudbou, tancom, snením, vášňami, krásou, 

neužitočnosťou, dokonca aj s pýchou a márnosťou, rozvíjajú nespútanosť ženského sveta.  

Kontrast antických princípov je vyjadrený aj napätím, ktoré vzniká zo spojenia mena 

farárovej ženy Božena s jej charakterovými črtami. Autorka menom Božena s čitateľom 

rozohráva hru, pretože je v ňom zahrnuté „Boh“, „Bože“ a „žena“, dokonca i „(le)Bo žena“. 

Vzniknuté napätie je umocnené i tým, že sa žena – nositeľka tohto mena stáva farárovou 

manželkou. Očakáva sa od nej isté správanie, ktoré naznačujú niektoré motívy. Sú to motívy 

farárovho napomínania, vypnutia gramofónu a potreby ticha pre prípravu kázne, ďalej motívy 

spletených vlasov a ich omotanie okolo hlavy, nepôvabných poltopánok a šiat pozapínaných 

až po krk. Charakterové črty ženy rozvíjajú motívy vášnivého tanca, bosých nôh, 

rozpustených vlasov i snívania s erotickým podtónom. Napätie vonkajšieho a vnútorného 

sveta ženy, resp. jej oficiálneho a neoficiálneho správania, vyvoláva vzorec, podľa ktorého sa 

má Božena správať, a ženina povaha, ktorá je zvýraznená jej fantáziou a snením.  

Rozdielnosť prežívania sveta cez mužské a ženské videnie je v próze vyjadrené aj v 

prípade iných postáv. Otca a matku dievčatka s mandolínou vyjadruje symbolicky sekera 

(mäsiar) a ihla (šička), pričom muž sa prejavuje ako človek búriaci sa voči nespravodlivosti, 

ktorá sa mu stala, v súvislosti so znásilnením a vraždou jeho dcérky, kým žena je vnímaná cez 

je pokoru voči Bohu a životu: „Mäsiar: Prečo ona? Prečo my? Ak je Boh, mal by sedieť za 

mrežami aj on. Matka: To je rúhanie. (...) Mäsiar: Nechcem takého Boha. Nechcem! 

Nechcem!“ (Bodnárová, 2005, s. 37 – 38). Rozdelenie mužských a ženských úloh cez 

povolanie šičky a mäsiara, ako bolo naznačené, sa však postupne stiera. Nastáva 

zrovnoprávnenie (ne)činností oboch, pretože ani muž nedokáže udržať v ruke sekeru, no ani 

žena nedokáže narábať s ihlou.  

Motívy, ktoré sú postupne vnášané do prózy, majú vytvoriť napätie medzi vysokým a 

nízkym, medzi hudbou z mandolíny a zvukmi každodenného života – zvuk šijacích strojov, 

mäsiarskych sekier i zubárskej vŕtačky, ďalej medzi spoločenským postavením a skutkami 

jednotlivých postáv. Každú postavu reprezentuje vlastný symbol, na základe čoho sa odkrýva 

prepojenie medzi postavami i úloha, ktorú v próze postavy zohrávajú, nevynímajúc postavu 

zubára (zub a vŕtačka, had), mafiánov (pištoľ), feťáka (fľaštička) či mladej reštaurátorky z 

múzea hudobných nástrojov (mandolína, resp. hudba) a mongoloidného dieťaťa (figúrky 

anjelov). Vzhľadom na priradenie symbolov k jednotlivým postavám v próze objavujeme aj 

uplatnenie transparentnosti a prvoplánovosti. 
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Mužské sa v próze realizuje aj prostredníctvom motívu vraždy a znásilnenia (zubár a 

mafiáni) i motívu závislosti (feťák). Ženské je dotvorené aj motívmi, viažucimi sa k postave 

veštkyne a zbohatlíčky, pripravujúcej dcérinu svadbu.  

 

Na základe charakterizovania spôsobu, akým Jana Bodnárová modeluje mužsko-ženský 

svet, využívajúc pritom koncepciu duálnych kozmických síl a antických princípov sme zistili, 

že v centre autorkinho sveta stojí žena, ktorá je odetá do ľahkých a vzdušných 

pestrofarebných šiat. Je novodobou femme fatal, v ktorej sa ukrýva krása, éterickosť, 

neuchopiteľnosť, jedinečnosť, citlivosť, ale aj čosi z mužskej jangovej sily.  

Jana Bodnárová vo svojich textoch vytvára špecifický typ hrdinky, ktorá sa v 

partnerskom zväzku prejavuje ako silnejšia, inšpirujúca, podnecujúca, aktívnejšia ako je jej 

mužský protipól. Jej partner sa, vzhľadom na akési bytostné ochromenie či pasivitu, o ňu 

opiera, pretože sám nemá dostatok síl na vedenie boja s osudom a životom. V autorkiných 

prozaických textoch sa uplatňuje netradičné usporiadanie kozmických síl, v zmysle spojenia 

jangovej sily so ženskou postavou a jinovej sily s mužskou postavou. Výmena rodových rolí 

sa uskutočňuje pravidelne, no okrajovo pozorujeme tiež tradičné usporiadanie „jinového“ a 

„jangového“.  

V textoch Jany Bodnárovej sa mužské prepája s apolónskym, teda vzorovým a 

príkladným, kým ženské s vášnivým, tajuplným až šialeným. Žena je, vzhľadom na svoju 

ženskú podstatu, schopná užšieho prepojenia s nadprirodzenými javmi a silami. Kontaktuje sa 

s nocou a jej priateľom sa stáva mesiac, ktorého fázy sú prepojené so ženským svetom a 

premenami ženy (mesiac v splne – tehotenstvo). Žena hovorí s temnými silami, má 

čarodejnícku moc, ktorá vyplýva z pradenia a energie kolovrátku či vretena. Ona dokáže 

pliesť a zároveň prestrihávať vlásky tkaniny ako nite osudu.  

 

 

Použitá literatúra: 

BECKER, Udo: Slovník symbolů. Praha: Portál, 2002. 351 s. ISBN 80-7178-612-8. 

BIEDERMANN, Hans: Lexikón symbolov. Bratislava: Obzor, 1992. 373 s.  

ISBN 80-215-217-7. 

BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava: Smena, 1990. 154 s.  

ISBN 80-221-0062-5. 

BODNÁROVÁ, Jana: Insomnia. Bratislava: Aspekt, 2005, 145 s.  

ISBN 80-85549-53-0. 



 792

BODNÁROVÁ, Jana: Tiene papradia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002. 111 s. ISBN 

80-2201-188-6. 

ČÚZY, Ladislav: Jana Bodnárová: Aféra rozumu. Romboid, 26, 1990, č. 7, s. 94. 

FARKAŠOVÁ, Etela: Poetika rozhrania. Romboid, 38, 2003, č. 1, s. 79 – 81. 

HALL, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991. 

517 s. ISBN 80-204-0205-5. 

SOUČKOVÁ, Marta: Rovnakosť v rôznosti alebo obrazy a tóny popríbehov (aj jednej 

mandolíny). Romboid, 40, 2005, č. 9, s. 77 – 78.  

 


