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Determinácia rodovými stereotypmi a pôsobenie sociálnych rol vo vzťahu 

osôb rovnakého pohlavia 

 

Lenka SUCHÁ – Radoslav ŠAFRAN 

 

Nicole Müller vo svojej knihe Pretože to je na láske to strašné stvárňuje vzťah dvoch 

žien prostredníctvom akýchsi denníkových zápiskov rozčlenených do krátkych očíslovaných 

odsekov. Tieto zápisky sú písané až po ukončení vzťahu medzi ženami (V. a Ja). Prezentuje 

sa teda najmä retrospektívnym pohľadom na ich spoločnú minulosť. 

Pri analýze textu Nicole Müller vychádzame z predpokladu, že vo vzťahu dvoch ľudí 

(nezávisle od biologického pohlavia) sa vytvára situácia, v ktorej jeden z partnerov „plní 

funkciu“ ženy, druhý „funkciu“ muža. (Pojmy žena a muž chápeme z rodovo-typologického 

hľadiska, teda ako (najmä) spoločnosťou podmienené vytvorené „šablóny“ správania sa 

jedincov ženského a mužského pohlavia, ktoré (často) nemusia byť v zhode s ich vnútorným 

(možno by bolo možné hovoriť vrodeným či prirodzeným) pocitom.) Ak hovoríme o 

„funkcii“, máme na mysli práve kultúrne, sociálne, politicky (...) podmienené roly správania 

všeobecne označované pojmom rodový stereotyp. 

Je pre nás zaujímavé a podnetné sledovať vytváranie a „vykonávanie“ týchto rol vo 

vzťahu dvoch žien (resp. aj všeobecnejšie vo vzťahu dvoch jedincov rovnakého pohlavia), 

pretože naznačená štruktúra osi žena – muž sa tu musí realizovať (nejakým) iným spôsobom, 

než vo vzťahu dvoch jedincov opačného pohlavia. (Berieme do úvahy modelovú situáciu, že v 

heterosexuálnom vzťahu (biologická) žena „plní“ rolu (rodovej) ženy, a (biologický) muž zas 

rolu (rodového) muža, hoci môže nastať aj opačná situácia.) Logicky pritom vychádzame z 

predpokladu, že jeden jedinec preberá rolu ženy a druhý rolu muža. 

 

Hľadisko determinácie vývinu postavy Ja 

S „problémom“ lesbickej lásky úzko súvisí protagonistkino vnímanie seba samej ako 

individuality. Nicole Müller sa vo svojom texte dotýka nielen otázky vlastného a nevlastného, 

ale aj vyvlastneného, prirodzeného, neprirodzeného a vštepovaného. 

Na to, aby sme ako percipienti pochopili zložitosť nastolenej problematiky, potrebujeme 

vnímať nielen súčasnosť (to, čo protagonistka Ja prežíva po rozchode s V., na čo myslí, ako sa 

reflektuje), ale aj minulosť (to, čo sa udialo v detstve Ja, ako sa „učila“ stotožňovať so svojou 

rolou, ako ju vnútorne prijímala, respektíve jej odporovala). 
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V postave Ja vnímame, rovnako ako v postave V., dve protichodné „rodové osobnosti“. 

Ja sa v partnerskom vzťahu prostredníctvom svojho konania a cítenia neprejavuje len 

„typicky“ žensky a súčasne ani o správaní V. nemožno hovoriť iba ako o „typicky“ mužskom. 

Na otázku prečo dochádza k takémuto ,,rodovému prieniku“ v rámci individuality 

odpovedá Nicole Müller protiotázkou prirodzenosti. Z nej možno dospieť k záveru, že 

akákoľvek prirodzenosť potlačovaná nanútenou šablónou v zmysle takto je to správne, v 

ktorej sa nerozlišuje medzi pohlavím a rodom, vedie k efektu pretlačenia sa prirodzeného na 

povrch. Ak je niečo vyžadované kultúrou, societou, jej nepísanými pravidlami, no vnútorne 

nerešpektované, neprijaté jedincom vzhľadom na odlišnosť jeho potrieb, pocitov, predstáv o 

sebe, má to za následok deformovanie jeho individuality. Nezmyselnosť rodových 

stereotypov ho nielen obmedzuje, ale doslova pripravuje o možnosť existovať vyrovnane a 

šťastne bez toho, aby ho spoločnosť odsudzovala. 

Na tento fakt Müller poukazuje aj v stati, ktorá je reminiscenciou na detstvo Ja. V nej 

opisované momenty formujú jej osobnosť a anticipujú jej budúcnosť – súčasný stav. 

Domnievame sa, že spomienkové pasáže v knihe vysvetľujú mnohé z prežívania 

protagonistky už ako dospelej osoby, a zároveň predznamenávajú „tragické“ vyústenie vzťahu 

s V. 

V záznamoch narátorky rezonuje napríklad spomienka na prvé sv. prijímanie, v ktorej 

naplno pociťuje obmedzovanie rodovými stereotypmi: 

,,Tešila som sa a verila som, že som unikla nebezpečenstvu, že si budem musieť obliecť 

tie príšerné dievčenské zmenšené svadobné šaty. Ale kdeže... Dievčatá mali mať na sebe biele 

topánky, závoj s venčekom a na dôvažok kapsičku na vreckovku.“ (Müller, 1999, s. 59). 

Hneď v úvodnej vete zvoleného úryvku pozorujeme odpor dievčaťa voči niečomu, čo je 

mu nanucované. Svedčí to o zastávaní vlastného názoru, ktorý odoláva silnému tlaku 

konvencií podčiarknutých nielen tradíciou, ale aj náboženskými „dogmami“. Svojou reakciou 

popiera zidealizovanú predstavu šťastného a vysmiateho dievčaťa tešiaceho sa z „princeznov-

ského kostýmu“. Rázne odmieta túto rolu, identifikovanie sa s ňou. 

Vybraná ukážka zároveň prostredníctvom „dievčenských zmenšených svadobných šiat“ 

implicitne indikuje to, čo dievča v budúcnosti čaká. Isté sociálne roly prijíma už skôr, hoci ich 

ako dieťa ešte celkom nevníma. Prelínanie spomienky so skutočnosťou potvrdzuje, že Ja sa 

stotožňuje so svojou osobnosťou a vyrovnáva sa tak s realitou (rozchodom s V.) pomocou 

uvedomovania si minulosti, o ktorej zisťuje, že nejakým spôsobom predznamenávala súčasný 

stav. Nenaplnenie vštepovanej roly pre ňu znamená na jednej strane oslobodenie sa od 

neprirodzeného, ale na druhej strane aj možné nepochopenia okolia, skrývanie a utajovanie 
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vzťahu s V. a napokon i samotný rozchod. ,,Vybočenie z roly“ a odmietanie vrátenia sa do 

,,zabehaných koľají“ predstavuje nielen cestu k prirodzenosti, ale aj sebadeštrukciu. 

Protagonistka sa musí vyrovnať aj so stratami na úkor vlastnej identifikácie. Odmieta „biele 

topánky, závoj s venčekom a na dôvažok kapsičku na vreckovku“ (tamtiež, s. 59). Bojkotuje 

symboly čistoty (biela), panenskosti, dievčenskosti a cudnosti (závoj s venčekom), ale aj 

akúkoľvek vynútenú spôsobnosť požadovanú od ženského pohlavia (kapsička na vreckovku). 

Motív závoja možno chápať nielen z hľadiska potlačovania túžob, ale aj skrývania sa za 

prijatú rodovú rolu. Zároveň tento motív z hľadiska intimity symbolizuje cudnosť, 

nepriechodnosť realizácie vlastných prianí, či vôbec pomyslenia na ne. Ženská túžba sa 

stotožňuje s uspokojením potrieb partnera, pričom za vlastné pokladá nevlastné. Vlastné túžby 

sú jej – pôsobením rodových stereotypov – vyvlastnené. 

Protagonistka Ja sa vzpiera svojmu ,,poslaniu“, ktorým jej individualitu odmala 

determinujú rodové stereotypy. V. ich naopak istým spôsobom potrebuje. Dokonca tvrdí, že 

okrem Ja žiadnu ženu nikdy nemilovala a ani nebude. Tají svoj vzťah pred priateľmi (bojí sa 

reakcie okolia), hoci, keď spolu s Ja odídu na dovolenku, jej svoje city otvorene prejavuje. Z 

tohto hľadiska je podnetný na detailnejšiu analýzu motív okuliarov – v istých aspektoch 

totožný so spomínaným rozprávkovým motívom závoja. 

V. si nasadzuje okuliare vždy, keď vychádza von s Ja. Akoby sa usilovala utajiť nielen 

svoj vzťah, ale aj vlastnú identitu. U V. sa prejavuje napriek jej sebavedomiu a nezávislosti 

istá nestabilita. Nedokáže sa identifikovať so svojím rodom tak, ako Ja. Nakoniec sa predsa 

vracia k názoru pohlavie = rod = sociálna rola a opúšťa Ja. Práve v rozchode sa prejavuje sila 

a pôsobenie rodových stereotypov, keď V. namiesto možného pokojného a šťastného života s 

Ja odchádza späť k manželovi, ktorý ju nedokázal a ani nedokáže pochopiť. Opätovným 

prijatím roly súčasne ,,neriskuje“ odmietnutie zo strany okolia. 

Aj v spomienke Ja na prvé sv. prijímanie vidíme negatívne reakcie spoločnosti, pred 

ktorými sa neskôr usilovala uniknúť V.: 

„Ja som mala čierne topánky a žiaden závoj. Moja matka obraňovala tieto vrtochy pred 

pozvaným príbuzenstvom. ´Veď jej dajte pokoj,´ povedala, ´jednoducho to nie je jej štýl.´ V 

sprievode, ktorý prechádzal dedinou so zástavami a hudbou, šli najprv dievčatá, potom 

chlapci. Medzi tými dvoma skupinami som kráčala ja. Tak som bola buď posledné dievča, 

alebo prvý chlapec.“ (tamtiež, s. 59). 

Pri zvolenom úryvku sa možno pozastaviť nad tým, aké detaily – vymykajúce sa (podľa 

prítomných) z ,,normálu“ – dokážu ľudí pobúriť. Ich obmedzenosť v názoroch, skostnatenosť 

v myslení podnecuje kritiku a posmech, ktorú dokážu adresovať nielen dospelému človeku, 
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ale aj malému dievčaťu. Vzhľadom na striktnú potrebu diferenciácie ženského a mužského 

ich poburujú najmenšie detaily, akými sú napríklad čierne topánky – súčasť chlapčenského 

odevu neprípustná pre dievčatá. Aj táto farba má v texte Nicole Müller dôležitý význam. 

Ja sa najradšej oblieka do čierneho. V., milujúca pestrosť, túto farbu nenávidí, považuje 

ju za konzervatívnu a fádnu, stále ju na Ja kritizuje. 

Vo vzťahu s rodinou sa vo vybranom úryvku prejavuje konštruktívny prístup matky. Tá 

svoje dieťa pred ostatnými chráni. Za týmto konaním však nemožno hľadať liberálny prístup 

k túžbam dieťaťa, ale predovšetkým materský pud chrániť. Matka nechce, aby sa dievčaťu 

posmievali, preto jej konanie pred ostatnými doslova ospravedlňuje. O tom, že sama 

nepokladá signály v jej správaní za relevantné svedčí aj slovo vrtochy, ktorým reakcie svojho 

dieťaťa na dodržiavanie spoločenských konvencií nazýva. Vzápätí vraví „jednoducho to nie 

je jej štýl“ (tamtiež, s. 59). V prenesenom význame môžeme pod slovom štýl chápať pojem 

rola. Matka tak viac-menej neuvedomovane hovorí o jej výbere. Štýl nie je daný, nerodíme sa 

s ním. Ak sa nám istý štýl zapáči, môžeme si ho osvojiť. Ide o individuálnu záležitosť, ktorej 

výber je podmienený požiadavkami konkrétnej osoby (ktorá si ho osvojuje) a nie jej okolím. 

Ak hovoríme o variabilite štýlu, vravíme v uvedených súvislostiach o variabilite rol. No 

hoci neexistuje „čierno-biele“ chápanie štýlu, pokladáme v rôznych kultúrach za samozrejmé 

takéto chápanie rol. 

V nasledujúcej časti ukážky autorka poukazuje nielen na vyhranené ponímanie rol, ale 

aj na neschopnosť jednotlivca určiť sa v rámci nich. 

Protagonistku Ja kolektív vyčleňuje. Vzhľadom na striktnú diferenciáciu dievčenského 

a chlapčenského sa nedokáže zaradiť ani do jednej zo skupín. Ostáva uprostred, podľa 

nekompromisných rodových a rolových pravidiel nie je ani dievčaťom, ani chlapcom. 

Spoločenstvo jej tak neposkytuje možnosť sebaurčenia: „Medzi dvoma. Som medzi dvoma 

pohlaviami.“ (tamtiež, s. 12). Pokiaľ ako osoba neprijíma ,,nemennú pravdu“, v ktorej sa 

pohlavie stotožňuje s rodom ustanovujúcim ženskú alebo mužskú rolu, spoločnosť ju zo seba 

automaticky vylučuje. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si V. nakoniec nasadí pomyselný závoj 

a skryje sa za to, čo jej možno nie je prirodzené, ale spoločnosťou znášané. Ja odmala 

pociťuje toto „nepatrenie“, no nevzdáva sa svojich názorov a neprijíma nič vštepované. Zo 

society je doslova vyradená. Spoločnosť jej z absurdných príčin odoberá nielen rod, ale aj 

pohlavie, vychádzajúc z ich stotožnenia („tak som bola buď posledné dievča, alebo prvý 

chlapec“ (tamtiež, s. 59)). Pokladáme za bizarné odopierať človeku jeho fyziologicky 

vrodené danosti len preto, že sa nedokáže naplno identifikovať s rolou, ktorá mu je nanútená 

na základe pohlavia. 
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Rodové stereotypy prejavujúce sa v modelovaní postáv 

K protagonistkám textu nemožno pristupovať celkom rovnakým spôsobom. Zatiaľ čo 

postavu V. vnímame najmä zvonku (oblečenie, výzor, správanie, reakcie, verbálny prejav), 

postavu Ja vnímame „zvnútra“ – jej správanie (sekundárne i verbálny prejav – najmä v 

rozhovore, interakcii s V.) a emocionalitu. Preto sa pri interpretácii rodových stereotypov u 

postavy V. zameriame na aspekt odievania, u postavy Ja sa budeme venovať jej správaniu, 

premýšľaniu a verbálnemu prejavu. 

 

Aspekt odievania (V.) 

Na rozdiel od postavy Ja, pre ktorú je typická skôr „konzervatívnosť a fádnosť“, 

preferuje V. pestrosť, neustálu zmenu, čo symbolizuje nielen jej nestálosť v názoroch a 

pocitoch, ale čiastočne i potreba rôznych zmien v oblasti vzťahov (stereotypné chápanie 

mužskej „prelietavosti“). Jej obliekanie je kontrastné k úsiliu utajiť vzťah s Ja. 

Medzi najobľúbenejšie farby V. patrí červená a žltá. O žltej sa v texte dokonca často 

hovorí ako o krikľavej, „bijúcej do očí“. Spomínaná kombinácia, ako i farby samotné, 

paradoxne nikdy nevyvolávajú v knihe pozitívne a príjemné konotácie. Ocitajú sa napríklad v 

spomienke Ja na prvé sv. prijímanie, kde predstavujú farby farárovho rúcha. Tento zážitok 

pokladáme z opisov Ja za nepríjemný. Rovnako negatívne pocity v percipientovi vyvoláva 

predstava „chorľavo žlto osvetleného nástupiska“ (tamtiež, s. 34). Pozitívne konotácie 

nadobúda žltá farba len vtedy, ak ide o vnímanie V. zo strany Ja: „Prišiel žltý balík od V. S 

horúčkovito sa trasúcimi rukami som rozuzlila šnúru a roztrhala vrchnák. Medzi šuštiacim 

hodvábnym papierom ležalo súborné dielo Rolanda Barthesa. Milovala som ju ako ešte 

nikdy.“ (tamtiež, s. 102). 

Tieto farby do značnej miery odzrkadľujú naturel V., jej charakterové vlastnosti 

(dynamickosť, temperament, potrebu zmeny, extravaganciu, nestabilitu). V. vzbudzuje 

miestami rovnaký nápadný a zapamätateľný dojem, aký v nás vyvoláva uvedená farebnosť. 

Vnímame ju ako neprehliadnuteľnú, čo V. potvrdzuje aj svojím správaním a vystupovaním na 

verejnosti, ale aj v súkromí. Dôležitá vzhľadom na charakteristiku postavy je pri V. nielen 

farebnosť oblečenia, ale aj výber konkrétneho druhu odevu, materiály, a napokon i reč tela, 

prezrádzajúca mnoho o jej osobnosti – čiastočnej identifikácii sa s mužskou rolou. O V. by 

sme mohli hovoriť ako o „chlapčenskom type“: 
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„Mala na sebe sivý nohavicový kostým s krátkym kabátikom. Žltú polokošeľu. Pravá, 

ľavá. Jej trocha priveľký zadok sa predo mnou vlnil, pohojdával. Ohúrila ma bezstarostnosť, s 

akou svoj zadok vystavovala na obdiv. Ja by som ho skryla pod dlhým sakom.“ (tamtiež, s. 9). 

Kostým indikuje formálnosť, no polokošeľa zjemňuje akúsi strohosť, upätosť, a vytvára 

dojem ležérnosti. Ide o polokošeľu, nie o blúzu, t. j. časť odevu patriacu vyslovene do 

ženského šatníka. Kostým naznačuje aj získaný vyšší sociálny status. Pri pohľade na človeka 

v takomto oblečení si o ňom samotnom utvárame istý obraz. Vnímame ho často ako 

samostatnú, nezávislú osobnosť. 

Pri pohľade na V. nadobúda Ja rovnaké pocity, čo sa dozvedáme aj z jej ďalších úvah. 

V. i svojím obliekaním vyvoláva o sebe (nielen u Ja, ale aj u percipienta) predstavu 

emancipovanej osobnosti, spoliehajúcej sa výlučne na svoje sily a schopnosti. 

Farba kostýmu je nevýrazná, akoby podliehala rodovým stereotypom. Kostým ako 

ženský variant obleku predstavuje silu, moc, dominanciu. Vlastnosti, ktoré sa pripisovali skôr 

mužom. 

Základná farba obleku je čierna, šedá a sivá. V. sa implicitne stotožňuje s „farbou“, a 

tým vzbudzuje spomínaný dojem autoritatívnosti. Žltou polokošeľou sa však „pretláča“ na 

povrch aj jej jedinečnosť. 

Nohavice boli (v Európe) až do dvadsiateho storočia doménou mužského šatníka. Dnes 

ich síce ako vyloženú súčasť mužského odevu nepociťujeme, ale v citovanom kontexte si ich 

predsa len uvedomujeme ako príznakové („mužské“). 

Pri konkretizovaní motívu oblečenia oboch postáv si môžeme všimnúť i výber 

materiálov, do ktorých sa V. oblieka, a ktoré jej prítomnosť v texte symbolizujú. Postava V. je 

mnohokrát charakterizovaná pomocou dvoch látok – zamatu a hodvábu. Oba materiály sa 

vzťahujú prevažne na ženské odievanie. Pôsobia navzájom veľmi kontrastne, aj keď ich 

spoločnou vlastnosťou je vzbudzovanie dojmu majestátnosti, vznešenosti, neprehliadnu-

teľnosti, ale aj márnomyseľnosti (rovnako pôsobí V.). 

Zamat je na rozdiel od tenkého vzletného presvitajúceho hodvábu ťažkým 

nepriehľadným hrubším materiálom. Totožne rozpoltené JA tvorí aj osobnosť V.: Na jednej 

strane sa prezentuje ako tvrdá, emocionálne neprístupná, skeptická voči láske a vzťahom, no 

na druhej strane prekvapuje nadľahčovaním zložitých situácií, predvídaním udalostí, ale 

najmä citlivým prístupom a nehou v neočakávaných momentoch. 

Hodváb má v texte aj „zástupnú“ funkciu. Symbolizuje neprítomnosť V. a zároveň jej 

osobu nahradzuje. Keď prichádza Ja do bytu, nachádza po V. len hodvábny šál. Ak nemôže 

byť V. s Ja, vynahradzuje jej svoju neprítomnosť poslaním žltého balíka s knihami 
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zabalenými v hodvábnom papieri. To, že hodváb zastupuje v texte postavu V., explicitne 

potvrdzuje aj ich stotožnenie v uvažovaní Ja: 

„Moja milenka ma opustila. Moja milenka s kufrom značky Samsonite a s hodvábnymi 

mihalnicami.“ (tamtiež, s. 20). 

Výrazné rozdiely medzi „typicky“ ženským a mužským nachádzame aj v kimike 

postavy: Ja vníma chôdzu V. ako sebaistú, ráznu, dokonca jej pripomína „vojenské“ 

pochodovanie („Pravá, ľavá.“ (tamtiež, s. 9)). V pohybe V. registruje akúsi drzosť v 

súvislosti s vytŕčaním sa bez akéhokoľvek ostychu. 

Ženská osobnosť je počas svojho života veľmi intenzívne determinovaná diktujúcim 

mýtom krásy, ktorý má striktné vymedzenia. Za krásne sa pokladá iba to, čo je absolútne 

dokonalé. Každý nedostatok (rozumieme pod ním vychýlenie sa z normy udávanej mýtom, 

nemusí ísť o ozajstnú „chybu“) treba zakryť. Tento mýtus sa však nevzťahuje na krásu vo 

všeobecnosti, pretože o mužskej kráse sa takmer vôbec nehovorí. 

Dôsledky mýtu sa zakoreňujú v ženskej osobnosti natoľko, že si na rozdiel od muža 

(ktorý so svojou postavou zväčša ťažkosti nemá, podobne ako V., napriek tomu, že by pri 

striktných kritériách ženskej krásy neobstála), stráži svoje „nedokonalosti“ a sama považuje 

za nevhodné poukazovať na ne napríklad oblečením. Muža takýmto spôsobom oblečenie 

zväzuje len málokedy, zatiaľ čo u žien je tento stav pomerne častý. 

Správanie V. v naznačenom zmysle (mužské) výrazne kontrastuje so správaním Ja 

(ženské). Protichodne pôsobia tiež názory oboch ženských postáv: 

„Vystavovať tak ľahostajne na obdiv také zmyselné ústa som pokladala za vrchol 

nehanebnosti.“ (tamtiež, s. 78). 

V tomto úryvku možno upozorniť aj na „šablónu ženskosti“. Tá implikuje už spomínané 

vlastnosti ako cudnosť, „panenskosť“, ale aj skromnosť (a tým i potláčanie vlastných potrieb 

a túžob) a prirodzenú krásu. Každý prejav svojského „štýlu“ sa mnohokrát vníma ako 

neprijateľný, dokonca nehanebný až vulgárny. Či chceme alebo nie, rodové stereotypy 

pôsobia, či ich uznávame, alebo im odporujeme. 

 

Aspekt správania a verbálneho prejavu (Ja) 

Správanie postavy Ja z hľadiska rodových stereotypov možno rozčleniť do menších 

celkov, najmä na základe časového aspektu. Možno sa zaoberať jej správaním v čase, keď 

ešte žila vo vzťahu s V. a jej správaním po ukončení vzťahu. Tieto časové roviny sa v texte 

prelínajú, no keď ich dokážeme vnímať oddelene, vykryštalizujú sa tým jednotlivé vzorce 

správania typické pre Ja. 
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Ako typicky ženské sa javí predstava Ja o „celoživotnej láske“, ktorá je vyjadrená v 

úvode knihy: „Toto je žena, s ktorou prežijem svoj život.“ (tamtiež, s. 9). Vo všeobecnosti sa 

totiž prijíma názor, že žena si predstavuje svoj život s jediným partnerom – kým muži sú 

prelietaví. V. v tomto zmysle opustí Ja a Ja sa s tým veľmi dlho nevie vyrovnať. O tom svedčí 

jej potreba vyrovnania sa s rozpadom vzťahu i prostredníctvom písania, ktoré je v texte 

viackrát tematizované. Možno sa pýtať, prečo napríklad je „ženská“ Ja, ktorá sa potrebuje – a 

pritom nedokáže – vyrovnať s rozpadom vzťahu takouto zložitou cestou (tvorenie viet je 

viackrát prirovnávané k rodeniu), a nie žena, ktorá plní vo vzťahu rolu „mužskú“. Zrejme to 

súvisí i so štatútom postavy Ja: je spisovateľka (preto je prirodzené, že o rozpade vzťahu 

píše), okrem toho nie je vydatá, nie je ani bisexuálna; to naznačuje, že je pre ňu rozchod 

väčším úderom, ako pre V., ktorá má ešte ďalší (heterosexuálny) vzťah s manželom, majú 

spolu deti... 

O zložitom vyrovnávaní sa s rozchodom svedčí aj modelovanie takého motívu, ako je 

umývanie zubov: „Trvalo dva roky, kým sa mi podarilo odvyknúť si od večerného umývania 

zubov. V. neznášala chuť zubnej pasty. Ani tú s malinovou arómou. Tuším mi bude trvať 

rovnako dlho, kým si na večerné umývanie zubov znova privyknem.“ (tamtiež, s. 11). Ja ako 

„ženská časť“ páru sa celkom submisívne („stereotypne“ žensky) vzdáva umývania zubov 

kvôli tomu, že V. nemá rada chuť zubnej pasty. Neumývanie zubov je teraz pre Ja 

každodenným symbolom absencie ich vzťahu. Ako typické vnímame i prijímanie a 

podriadenie sa situácii: Ja nehodnotí fakt, že sa musela vzdať umývania zubov s hnevom či 

rozčarovaním, vníma ho ako nevyhnutný, nevzpiera sa, rezignovane prijíma svoj (ženský) 

„osud“. 

O (ženskej) odovzdanosti možno celkom jednoznačne hovoriť aj v situácii, keď V. v 

noci zavolá Ja, aby za ňou pricestovala. Ja si hneď zbalí tašku, napriek tomu, že mala iný 

plán. Keď jej potom V. zavolá opäť, že nemá chodiť, Ja nezareaguje prudko, rozhorčene (ako 

by sme snáď mohli očakávať od muža, v zmysle „tak si rozmysli čo chceš a necvič so 

mnou“), ale pokojne odpovie V., aby si to rozmyslela a zavolala o desať minút. Keď napokon 

V. povie Ja, že chce, aby prišla, aj keď na ňu nemá čas, Ja za ňou odchádza. 

Podobne, ako sa Ja vzdáva umývania zubov, usiluje sa kvôli V. aj prestať fajčiť. 

Nakoniec sa jej to nepodarí, čo jej V. vyčíta, no Ja sa obraňuje tým, že by sa jej to bolo 

podarilo (bližšie odsek 84.). Za jej slovami možno vnímať implicitne vyjadrenú myšlienku Ja, 

ktorú by bolo možné interpretovať asi takto: ja by som kvôli Tebe bola prestala fajčiť, no Ty 

si so mnou nebola ani tak dlho, aby som Ti mohla dokázať, že som pre Teba schopná to 

urobiť. 
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Ďalším typicky ženským aspektom vzťahu je vytváranie si spoločných plánov do 

budúcnosti, ktoré sú pre ženu veľmi dôležité. Takáto situácia nastáva v odseku 36., keď si s V. 

naplánujú na leto dovolenku s deťmi. V rovnakom odseku (z čoho vieme, že ide o prítomnosť 

písania, teda o čas po skončení vzťahu) sa dozvedáme, že sa dovolenku nepodarilo 

zrealizovať. Ja to jednoducho, bez akéhokoľvek komentára (odovzdane) konštatuje. V tejto 

súvislosti možno vnímať i situáciu, keď Ja „nariekala nad svojou ľahkovernosťou“ (tamtiež, 

s. 21). Je nešťastná, že V. nesplnila, čo si navzájom sľúbili: „sľub, že bude budúcnosť“ 

(tamtiež, s. 21). Ja ako žena považuje (prirodzene nie neoprávnene) sľub o vzájomnej 

budúcnosti za určitý záväzok, z tohto hľadiska možno opäť hovoriť o plánovaní spoločnej 

budúcnosti a dôvere v ňu. 

Ja však nie je vždy len rezignovane odovzdaná (bližšie odsek 101.). V texte sa prejavuje 

rozdiel medzi oboma postavami: Ja bola na vzťah pripravená, bola naozaj dospelá, zatiaľ čo 

V. dospelá (a teda zrelá) na ich vzťah nebola. Sledujeme tu opäť rozloženie rol medzi V. a Ja. 

V. je (stereotypne „mužsky“) nepripravená dlhodobo sa viazať vo vzťahu, zatiaľ čo Ja je na 

takýto vzťah pripravená (je dospelá, zrelá na dlhodobý vzťah). 

Iný aspekt ženského je záujem Ja o život V. s Reném. Žena (Ja) akoby nedokázala 

prestať myslieť na to, že existuje ešte „niekto tretí“, nejakým spôsobom zasahujúci do ich 

vzťahu. Nedokáže sa tešiť z emócií, bezstarostne si ich užívať, má obavy z toho, ako sa 

vyvinie vzťah V. a Reného: „Ale vrátiš sa k Renému, však?“ a „Urobíte si tretie dieťa?“ 

(tamtiež, s. 18). Na veľkú bolesť Ja z rozchodu poukazuje i jej druhá otázka, v ktorej používa 

v súvislosti s počatím dieťaťa chladný, až dehonestujúci výraz urobiť. 

Ani počas vzťahu s V. neprestáva Ja myslieť na manželský život V., keď sa jej pýta, či s 

manželom ešte spolu spávajú (bližšie odsek 111.). Takéto myšlienky sa u Ja kumulujú, akoby 

neverila v to, že budú s V. spolu (bližšie odsek 114.). Možno uvažovať, či práve nedôvera Ja 

nezapríčinila neskorší rozchod s V. Domnievame sa, že malú vieru v ich vzťah možno u Ja 

vnímať ako prejav ženského: žena verí v šťastnú budúcnosť vzťahu, no na druhej strane ju 

sužujú časté pochybnosti. Jej otázky potom možno vnímať ako typicky ženské. Mohli by však 

byť vyvolané aj zo strany V., ktorá jej možno nedostatočným spôsobom prejavovala svoju 

náklonnosť a lásku. 

Ako istú (ženskú) uštipačnosť vo vzťahu k V. by bolo možné vnímať vyjadrenie Ja 

„Áno, už dvadsať rokov si vždy spávala na pravej strane.“ (tamtiež, s. 23), v ktorom sa 

prejavuje nevôľa Ja k manželskému stereotypu V., pretože jej v ich vzťahu pripomína druhý 

(manželský) vzťah V., ktorého existencia jej zjavne prekáža. Vyhranene sa prejavuje hnev Ja 

z manželského vzťahu V., keď V. vyčíta: „Ty ma vôbec nemiluješ, Ty miluješ jeho (...).“ 
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(tamtiež, s. 30). Ako žena si Ja osobuje právo na „absolútnu lásku“, čo znamená, že žiarli na 

manžela V., pretože sa domnieva, že ho V. miluje viac než ju. Podobne Ja žiarli na dcéru V. 

Florence, čo aj sama priznáva: „Prejavila nehu, akej sa mne nikdy nedostalo. ´Naozaj žiarlim 

na Florence´ (...).“ (tamtiež, s. 33). Jej žiarlivosť však zrejme nie je celkom neoprávnená, 

pretože hovorí o tom, že V. prejavila k dcére nehu, akej sa jej nikdy nedostalo. V. aj vo vzťahu 

s Ja pociťuje silnejšiu lásku materskú než partnerskú (k Ja), „ukotvenie“ V. v rodine bolo 

silnejšie než vo vzťahu s Ja. 

Otázkou lásky V. k Renému sa Ja zrejme zaoberala často: v odseku 104. sa V. opäť pýta, 

či Reného miluje. V. jej odpovedá vyhýbavo (Ja sa z odpovede vlastne nič nedozvie), čo 

možno vnímať ako mužský prejav V., ktorá buď nevie, alebo sa nechce priznať k tomu, čo 

skutočne cíti. 

Ako žena vníma Ja najjemnejšie, najmenšie znaky prítomnosti V. – napríklad vône, 

ktoré jej V. asociujú (bližšie odsek 80.). Prejavuje sa tu citlivosť Ja, o ktorej sa v rámci 

rodových stereotypov hovorí ako o typicky ženskom aspekte (väčšia citlivosť, emocionalita 

žien než mužov). Ako ženské by bolo možné vnímať i hĺbku citu Ja k V. v rovnakom odseku: 

„Bola som zbláznená do jej vône.“ (tamtiež, s. 27). Práve o ženskej láske sa hovorí ako o 

bláznivej (snáď v protiklade k racionálnemu, „mužskému“). 

Ako „ženská“ sa Ja prejavuje v správaní sa vo vzťahu k V. pred okolím. V situácii, v 

ktorej sa V. (typicky mužsky) predvádza – situácia na terase v odseku 72. – pristupuje Ja na 

jej hru a tvári sa, akoby jej prekážalo správanie V., z čoho má V. veľkú radosť a obe sa 

spoločne smejú. Ťažko povedať, či sa tak Ja správala prirodzene, alebo pristúpila na hru V. 

preto, aby jej urobila radosť. 

 

Aspekt emocionality a intimity (V.) 

„Mužské správanie“ u V. možno pozorovať aj v oblasti intimity. Jej „chvatnosť“, 

neskrotnosť, nenásytnosť, ale aj drsnosť, prudkosť či ,,telesnosť“ sú súčasťou dôverností s Ja. 

V. zjavne oddeľuje emocionálne a fyzické. Opisy jej milovania s Ja vyznievajú veľmi 

neosobne a chladne. „Demýtizuje“ sa predstava nežného milovania, degraduje sa na 

dehonestujúci obraz súlože, kedy ide zo strany V. často akoby len o uspokojenie fyzických 

potrieb. 

Demaskuje sa aj poňatie milovania ženy so ženou. Vychádzajúc z ich vlastností daných 

rodovými stereotypmi by malo byť ich zblíženie oveľa citlivejšie, jemnejšie. Túto idylickú 

predstavu má aj V., no po prvom „milovaní“ s Ja ostáva sklamaná. Očakávanie intimity plnej 

citu a nežností sa razom mení na dezilúziu aj pre Ja. 
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Jej sklamanie pôsobí o to intenzívnejšie aj preto, že naň pred zblížením s V. vôbec 

nemyslí, nepripúšťa si takéto vyústenie intímnej situácie. Rozčarovanie zapríčiňuje aj 

samotná V., ktorá prvé milovane otvorene kritizuje, čím raní city Ja bez toho, aby si to 

uvedomovala: 

„Keď sme sa po prvý raz milovali, nebolo to pekné. Jej náhly obrat ma riadne zastrašil. 

´Pomyslela som si, ak toto je láskam medzi ženami...´ povedala neskôr.“ (tamtiež, s. 15). 

Vo výroku V. možno chápať aj istý odstup, nestotožňovanie sa so „ženskosťou“ vo 

všeobecnosti, no zároveň aj so svojou konkrétnou rolou milenky. Na milovanie žien nahliada 

„zvrchu“, komentuje ho, akoby sa jej vôbec nedotýkalo. Jej prístup je neosobný, 

neidentifikuje sa v ňom sama so sebou a súčasne týmito slovami ponižuje Ja. 

Inokedy sa k nej aj na verejnosti správa bez okolkov (robí to v spoločnosti, v ktorej ich 

nikto nepozná), mocensky (táto vlastnosť sa podľa rodových stereotypov chápe ako výlučne 

mužská). Dotýka sa jej, chytá za prsia, strká ruku pod blúzku a „berie si“, po čom v danej 

chvíli túži. 

V. bozkáva Ja nenásytne. Dostáva ju tým do rozpakov (Ja zahanbuje fakt, že sa k nej V. 

správa drsne, „zverejňuje“ ich intimitu, akoby pre ňu vôbec neznamenala súkromnú 

záležitosť, a súčasne tak koná iba vtedy, ak ich obklopujú neznámi ľudia). Tieto prejavy 

možno chápať do istej miery ako exhibicionistické. V. potrebuje byť neustále v centre 

pozornosti. Ja sa pre ňu stáva prostriedkom, ako to docieliť. V. ju takto podvedome vníma, čo 

explicitne dosvedčujú i jej slová: „´Sú veci´ povedala V., keď sme sa videli posledný raz, 

´ktorých sa treba zriecť.´ Tými vecami mienila mňa.“ (tamtiež s. 11). 

V. navyše hovorí o svojom strachu zo záväzkov a málokedy otvorene vyjadrí svoje city 

voči Ja. (U mužov sú podľa rodových stereotypov prejavy citu „zakázané“.) Priznať ich a 

prejaviť pokladá za prejav (mužskej) slabosti. 

 Nerada sa pozerá aj na listy (ktoré napísala), a ktorými sa Ja neustále obklopuje. Chce 

od nej, aby ich kamsi ukryla. I medzi schovávaním listov a potláčaním emocionálnych 

prejavov nachádzame paralelu. Akoby sa V. za svoje pocity hanbila. 

Na druhej strane dokáže poskytnúť Ja ochranu a pocit potrebného bezpečia (doména 

muža): „V takých chvíľach som hovorievala V.: ´Zober ma do náručia a pevne ma drž.´ 

Spravila to, a naozaj: pomohlo to.“ (tamtiež, s. 58). 

 

Aspekt emocionality a intimity (Ja) 

Azda najvýstižnejšie charakterizuje prežívanie intimity Ja nasledujúci úryvok: „Vzala 

ma do náručia. Plakala som a nesmelo som jej hladkala plecia.“ (tamtiež, s. 14). Ja sa tu 



 861

prejavuje ako typicky ženská svojou krehkosťou, nesmelosťou, azda i hanblivosťou, tým, že 

ona bola zobratá do náručia – ako slabšie, nežnejšie pohlavie. Okrem toho je tu zobrazená i v 

role toho, koho treba ochraňovať, utešovať, brať do náručia (čo je typicky chápané ako rola 

ženy). Z hľadiska intimity pristupuje k V. nie ako k objektu svojej túžby – aspoň nie v prvom 

rade: „každopádne som nechcela využiť situáciu“ (tamtiež, s. 14) – ale ako k partnerovi, v 

ktorom môže nájsť oporu a porozumenie v ťažkej situácii. 

Iste nie náhodou je hneď za týmto uvedeným citátom zaradený odsek, v ktorom sa 

hovorí o prvom spoločnom milovaní Ja a V. Ja sa veľmi zľakne (nahnevanej) reakcie V., 

ktorá je sklamaná z „takejto lásky medzi ženami“. Možno za tým hľadať opäť ženský pocit Ja 

z toho, že svojmu partnerovi nevyhovuje, že je chyba v nej, ak nie je partner spokojný s ich 

intímnym životom. 

Do kontrastu sa dostávajú protagonistky v pohľade na intímny život v odseku 41. Pre Ja 

je dôležitá partnerská pohoda na to, aby sa mohla s V. milovať, čo možno znovu vnímať ako 

ženský prístup ku vzťahu. Pre ženu je dôležitejšie cítiť sa dobre v najmenších drobnostiach, 

cítiť pozitívnu energiu a naplnenie v každodennosti vzťahu, v pocite, že je milovaná (nie v 

prvom rade fyzicky, ale celostne, pre spoločné chvíle a radosti i starosti, ktoré prežívajú 

partneri spolu a môžu sa v nich jeden na druhého spoľahnúť). (Až) potom je pre ňu dôležitá a 

želaná i fyzická láska, ktorá je akoby prirodzeným vyústením spomínaných aspektov, a v 

ktorej aj vtedy nachádza potvrdenie vzájomnej lásky a radosť zo vzťahu, ktorý je takto 

plnohodnotný, naplnený vo všetkých ohľadoch. Tento obraz o prežívaní a správaní sa Ja v 

intímnej oblasti dopĺňa aj podobná pasáž v odseku 224. Ide vlastne o reminiscenciu na chvíle, 

v ktorých sa Ja cítila zle, a v ktorých ju V. vzala do náručia. Možno je to spomienka práve aj 

na chvíľu, o ktorej sa hovorilo vyššie. Je však zaujímavé, že iniciatíva objatia nevychádzala z 

V. samotnej, ale Ja jej musela sama povedať, že chce, aby ju objala. Možno to chápať i tak, že 

(tradične) žena musí povedať, čo si želá, čo by bola rada, aby muž urobil, pretože ten to sám 

nedokáže vycítiť. Potvrdzuje sa tým rozdelenie rodových rol medzi Ja a V. 

V súvislosti s už spomínanou potrebou Ja neustále sa pýtať na manželský vzťah V. 

možno vnímať aj otázky Ja po rozchode s V.: „Spala si s ním?“ a „Bolo to pekné?“ (tamtiež, 

s. 18). Ani po rozchode si Ja (žena) nedokáže odpustiť takéto otázky, ktoré ju trápili ešte keď 

boli s V. spolu. V nich sa prejavuje jej nevôľa ku vzťahu V. s Reném, no ešte dôležitejšie je jej 

neustále zaoberanie sa (možno by sa dalo hovoriť až o obsesívnych myšlienkach) intímnym 

životom V. mimo ich vzťahu, ktoré možno všeobecne považovať za typicky ženské. 

No prístup Ja k intímnemu životu s V. nemá len takúto podobu. Jej citlivosť sa prejavuje 

i v spomienke na ich spoločné milovanie, v ktorej smutne konštatuje, že si ju nevie vybaviť: 
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„Ako vyzerala jej tvár, keď sme sa milovali? Jej vzdychanie – kde zostalo v mojich 

akustických záznamoch? Slová, ktoré vypadli z pamäti, obklopené presnými fragmentmi 

obrazov. Vygumované. Mäkko vymazané.“ (tamtiež, s. 25). Vyrovnávanie sa Ja s rozchodom, 

so spomienkami na vzťah je nostalgické, „mäkké“, plné nehy, preto i používa takéto atribúty a 

so spomienkami narába ako s krehkým porcelánom. Bojí sa o ne, no ony sa jej v rukách 

rozplývajú, strácajú. 

Do súvislosti so správaním sa Ja a V. na verejnosti možno uviesť ich správanie sa pred 

ľuďmi v intímnej chvíli. Keď V. hladí Ja na pláži pred zrakmi iných ľudí prsia, Ja si viac 

všíma, ako ľudia reagujú a správa sa odmietavo (odsek 56.). Čo sa týka intimity, Ja sa správa 

uzavretejšie (žensky), zatiaľ čo V. zjavne neprekáža, že ich niekto vidí (čo možno vnímať ako 

typicky mužskú sebaistotu a zameranosť na vlastný cieľ, túžbu). 

Podobne v situáciách, keď začala V. Ja nenásytne bozkávať na ulici, sa Ja zaoberala 

„vonkajšími“ okolnosťami: myslela na to, že V. nebola rozvedená, a preto ju bozkávanie 

znervózňovalo. Znamená to, že si nedokáže (bezstarostne, „mužsky“) vychutnávať chvíle s 

V., keď im bránia nejaké vonkajšie okolnosti. Potvrdzuje to sama, keď v tej istej vete povie, 

že v Zürichu (keď už bola V. zrejme rozvedená) si bozkávanie vychutnávala. Vnímame tu 

ženský pocit zodpovednosti na rozdiel od mužskej ľahkovážnosti. Ja cíti zodpovednosť či 

snáď vinu, alebo má strach z toho, že by ich mohol niekto vidieť a povedať to Renému. 

Akonáhle je však V. rozvedená (a nachádzajú sa na mieste, kde ich zrejme nikto z Reného 

známych nemôže stretnúť), stráca ostych a prestáva byť nervózna, vie, že V. „patrí“ iba jej, a 

môže si plnými dúškami užívať jej prejavy lásky. 

Ďalší aspekt intimity Ja a V. je zobrazený v odseku 175. Ja sa bráni dotykom V., pretože 

jej vraj vyťahá výstrih. Ja ako žena je tu zobrazená ako uzavretejšia, hanblivejšia, čo sa 

prejavuje aj v tom, že odmieta dotyky V. zameraním sa na časť odevu (a teda na zdanlivo 

marginálnu vec). Nakoniec sa však nechá „zviesť“, čo možno takisto vnímať ako typicky 

ženskú polohu: žena ako tá, ktorá je zvádzaná (a nakoniec zvedená). 

 

Záver 

Na základe skutočností v texte, ktoré sme sa usilovali čo najhlbšie interpretovať, možno 

skonštatovať, že aplikovaná optika nazerania na text Nicole Müller Pretože to je na láske to 

strašné priniesla potvrdenie predpokladu, že vo vzťahu dvoch jedincov rovnakého pohlavia 

(tu: dvoch žien) sa prejavuje symetrizácia a vyrovnávanie protikladu vykonávania určitej 

(„danej“) roly medzi dvoma osobami žijúcimi v partnerskom vzťahu, pričom jeden z 

partnerov (tu: postava Ja) plní rolu ženy, zatiaľ čo druhý partner (tu: postava V.) preberá 
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(prevažne) rolu muža. V tomto smere možno hovoriť o nezávislosti vo vykonávaní roly od 

biologického (vrodeného) pohlavia, čo je podľa nás dôkazom inkongruencie medzi pohlavím 

a rodom. V texte Nicole Müller sa prejavuje nezávislosť vykonávania roly od pohlavia 

človeka, tzn. že sociálny status je jedincovi vtláčaný spoločnosťou na základe jeho pohlavia, 

nehľadiac pritom na jedincovo sebaurčenie a vlastný pocit „príslušnosti“ k rodu, či pocit 

zmiešanosti rodov v rámci jednej osobnosti, („rodový prienik“), uplatňujúci sa v každom 

jedincovi individuálne, originálnym spôsobom, na základe jeho vlastného vývinu, bez ohľadu 

na jeho pohlavie. 
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