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Topos sociálnych zariadení a s nimi spojených iných spoločných priestorov 

(modelovanie intimity v próze na tematickej výstavbe poviedok Moniky 

Kompaníkovej) 

 

Lenka SUCHÁ 

 

V zbierke poviedok Miesto pre samotu možno považovať za konštitutívnu kategóriu, 

ktorá určuje a súčasne determinuje modelovanie postáv, tematickú kategóriu priestoru. 

Postavy s miestom svojej existencie korešpondujú a súčasne sú ním i dotvárané. Ľudská 

intimita je s priestorom neodlúčiteľne spätá. 

Miestom samotného procesu, diania, ústredného konfliktu nie je (okrem poviedky 

Slávko) exteriér, ale interiér (priestor bytu, izby, starého domu, ústavu, plavárne, kaviarne, 

toaliet, spŕch, šatní, pivnice, podkrovia). 

„Dom je jadrom obrazov, aké poskytujú človeku dôvody alebo ilúzie stability.“ 

(Bachelard, 1990, s. 57). S domácim prostredím (byt, dom, izba, podkrovie, pivnica) sa 

v Kompaníkovej poviedkach paradoxne nespája dojem útulnosti, bezpečia či „pocit domova“. 

Väčšinou sú tieto miesta späté s negatívnym zážitkom postáv alebo pretrvávajúcim pocitom 

cudzoty. Protagonisti sa s priestorom nedokážu identifikovať, nenachádzajú v ňom miesto pre 

vlastnú samotu, intimitu. Zvyčajne ho podvedome považujú za cudzí preto, lebo bol obývaný 

už pred nimi, čo im neustále pripomínajú rôzne predmety, ktoré tu ostali po predchádzajúcich 

majiteľoch, nábytok, sociálne zariadenie. Priestor býva v Kompaníkovej poviedkach navyše 

často „klaustrofobický“. Vzbudzuje v postavách dojem stiesnenosti, ktorý sa 

časom transformuje sa až do chorobnej duševnej úzkosti. „Kromě ztraceného a zapomenutého 

domova je pro postavu 20. století typický stav bezdomoví. Bezdomoví tu figuruje ve dvojím 

smyslu, přičemž jeden typ bezdomoví souvisí s druhým: postava naší doby nezřídka nemá 

domov – místo dětství, jistoty, bezpečí, vlastní minulosti, a tedy identity (...), a nemá ani onen 

jiný, metafyzický „domov“, symbol její zakotvenosti v bytí, sepětí s bytím – střídá byty, mění 

pokoje, je podnájemníkem (...).“ (Hodrová, 2001, s. 667). 

Priestory sociálnych zariadení bývajú v Kompaníkovej prózach od ostatného obytného 

priestoru oddelené. Hoci sa s týmito miestami vo všeobecnosti spája intimita a súkromie 

jednotlivca, v prózach M. Kompaníkovej je ich zobrazenie v kontradikcii s pôvodnou 

všeobecne prijímanou a zaužívanou predstavou. Absencia privátnych priestorov je spôsobená 

transformáciou súkromného, individuálneho na spoločné, verejné. 
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V Mieste pre samotu sa umývadlo nachádza v rohu miestnosti, ktorá je súčasne 

chodbou, kuchyňou aj kúpeľňou. Svojou (rohovou) polohou symbolizuje potlačenú až 

vytesnenú intimitu. Tej sa v životnom priestore neprikladá patričná dôležitosť. Do chodby 

vedú presklené dvere a nachádzajú sa v nej okná s výhľadom do spoločných priestorov. Sklo 

ako číry respektíve polopriehľadný materiál narúša pocit súkromia, preto sa nezvykne 

používať v sociálnych miestnostiach. Keďže v próze nejde o uzavretý priestor vyhradený na 

jednotný účel, predpokladáme, že i výberom použitého materiálu mala autorka v úmysle 

poukázať na spomínanú absenciu privátnosti a samoty. Poukazuje na ne aj vzdialenosť medzi 

umývadlom a toaletou. Tá sa nachádza na konci spoločnej chodby vedľa susedného bytu. Aby 

sa tam protagonistka dostala, musí opustiť svoje „súkromie“, prejsť verejným priestorom až 

k cudzej domácnosti. Toaleta sa síce zamyká, no obyvatelia domu nemajú vlastný kľúč. Ten 

visí na klinci medzi bytmi. Nájomníci sa tak o svoju intimitu navzájom (ne)chcene delia. 

Spoločná je zároveň toaleta i sprcha, nie sú však nikým udržiavané, vedľa záchodu je 

položené hrdzavé vedro na splachovanie. Aj sprcha sa protagonistke protiví. Prostredie a veci, 

ktoré by mali evokovať čistotu sú naopak zanedbané, staré a znečistené. 

M. Kompaníková stvárňuje tieto priestory podobne aj v próze Hladina ustálená. 

Ústredným miestom, kde sa dej odohráva, je plaváreň. Toalety a sprchy sú síce diferencované 

na základe pohlaví, no súčasne sa na týchto miestach zdržiava viacero ľudí. Keďže ide 

o verejné priestory, opäť sa s nimi nespája intimita, ba ani očista. V sprchách po sebe 

návštevníci nechávajú prázdne fľaše od šampónov, odtoky bývajú upchaté zmotanými vlasmi. 

Lepia sa im na chodidlá spolu s chĺpkami zo zeme. 

Na plavárni prichádzajú polonahé cudzie telá do kontaktu neustále (nielen v bazéne). 

Uvedomuje si to aj protagonista Viktor, ktorý vychádza z bazéna vždy ako posledný: „Zo 

sprchy sa ešte ozývali tlmené hlasy mužov a tľapkanie bosých chodidiel, ale Viktor počkal, 

kým všetci odídu. Nerád sa sprchoval s ostatnými mužmi, stále sa mu zdalo, že naňho ukazujú 

prstom a vravia si ,Aha, bukvica, dávajte pozor, aby vám nevypadlo mydlo, vážení!’“ (tamže, 

s. 51). 

V poviedke Dotyk vody spracúva autorka motív pozorovania obnaženého tela 

v odlišných súvislostiach. Zverenci v ústave využívajú bezmocnosť, nesvojprávnosť 

protagonistky Terezy i jej neschopnosť orientovať sa v priestore. Zneužívajú fakt, že jej chýba 

vôľa, nedokáže nikomu protirečiť, brániť sa, dokonca ani v prípade, ak jej niekto ubližuje. 

Niektorí zverenci ju zámerne zavedú na miesta, z ktorých sa sama nevie dostať späť, vyzlečú 

ju a chodia sa na ňu pozerať. Zvyčajne ju nechajú v práčovni alebo v priestoroch toaliet. 
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Predovšetkým tieto priestory, spojené s ľudským súkromím, sa stávajú Terezinou „klietkou“ 

(hanby a potupy) – miestom voyeurizmu ostatných chovancov. Ako už bolo naznačené 

vyššie, v ústave sú toalety aj sprchy spoločné. K izbám, ktoré zverenci obývajú, nepatria 

vlastné sociálne miestnosti. Svoju kúpeľňu má jedine ošetrovateľka Klára. V poviedke je 

ťažiskový, obzvlášť z hľadiska „vývinu“ protagonistky, motív vody a sprchovania, ktorý 

symbolizuje predovšetkým duševnú očistu: „Jedla, keď ostatní jedli, pila, keď niekto iný pil, 

škriabala sa, keď iných zasvrbelo. Vedela si spojiť niektoré zvuky s určitými činnosťami, Keď 

počula tiecť vodu, alebo sa šla umyť, alebo sa pocikala. Alebo šla pod sprchu, pustila si 

horúcu vodu a zostala pod prúdom stáť, až kým ju niekto nenašiel a neodviedol preč. Zvuk 

tečúcej vody ju vedel zmagnetizovať. Pod vodou zvliekla kožu opakovacieho stroja a začala 

tancovať.“ (tamže, s. 137). 

Hoci sa Tereza sprchuje v spoločných priestoroch, nebadať u nej zvýšenú 

sebakontrolu či obavu z príchodu iného človeka do miestnosti. Kvôli chorobe nepociťuje 

potrebu súkromia a neuvedomuje si ani jeho dôležitosť. Porovnávajúc ju s mentálne zdravým 

človekom, akým je napríklad Viktor z poviedky Hladina ustálená, neprikladá samote 

a intimite žiaden význam, neuvažuje nad tým, čo by si o jej tele niekto pomyslel, ak by ju 

nahú uvidel v sprche. Stáva sa paradoxne spontánnou a koná bezprostredne. Z 

objektívneho hľadiska síce nemá v spoločných priestoroch súkromie, no súčasne nachádza 

vlastnú osobnosť, svojím správaním vyjadruje autentické pocity, neopakuje po druhých. 

Oproti nej sa Viktor neustále pozoruje a kontroluje. Z bazéna vychádza posledný, aby bol 

v sprche úplne sám a nikto jeho telo – „bukvicu“ nevidel. Na rozdiel od Terezy, ktorá pri 

dotyku vody nadobúda „konkrétny tvar“, stáva sa svojskou, Viktor pri plávaní úplne splynie 

s hladinou. Vo vode sa „stráca“, akoby bolo jeho telo „priesvitné“ (tamže, s. 41). (Istú 

súvislosť medzi Viktorom a Terezou možno vnímať aj prostredníctvom motívu 

„neviditeľnosti“. Akoby ani jedna postava na prvý pohľad nestála za povšimnutie či hlbší 

záujem ostatných. Tereza „vyzerá ako kôpka priesvitného popola, len fúknuť a je po kráse“ 

(tamže, s. 129).) Pri intímnom ľudskom dotyku Viktorovo telo naopak „nadobúdalo 

konkrétne obrysy, nerozplývalo sa vo vode a nestrácalo tvar v bazéne medzi ostatnými 

plavcami“ (tamže, s. 39). Napokon dotyky Viktora a mladej plavčíčky Emy vyvrcholia 

intímnym splynutím, ku ktorému dôjde v pánskych sprchách. Nemožno hovoriť o nežnom 

milovaní, pretože Viktor spôsobuje Eme bolesť, hoci ona ho napriek všetkému neodmieta. 

Miesto, kde sa milujú, ako aj samotný akt, vzbudzuje negatívne asociácie. Ema je počas 

pohlavného styku opretá o klzkú stenu, pociťuje chlad, tlak cudzieho tela. Nemôže voľne 
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pohybovať rukami, pretože jej ich silno zviera Viktor. Lopatky sa jej odierajú o stenu. Keď 

chce kričať, Viktor jej pritlačí ruku na ústa. Do stehna ho pritom bodá pinzeta, zapichnutá 

v odtoku, z ktorého sa predtým Ema usilovala odstrániť zmotané vlasy. 

Na rozdiel od Viktora, Terezino telo počas milostného aktu, ale aj po akomkoľvek 

ľudskom dotyku „zmäklo a rozlialo sa ako voda“ (tamže, s. 140). Tereza túži po fyzickom 

kontakte, aj keď jej ho ošetrovateľka často odopiera, pretože jej nie je príjemný. Niekedy 

k nemu predsa len „musí“ dôjsť. Tereza naň reaguje nielen zmenou polohy tela či jeho tvaru, 

ale aj duševným podvolením sa, ba absolútnou odovzdanosťou: „Keď sa jej Klára dotkne, 

svaly povolia napätie, uvoľnia sa. Keď sa jej niekto dotýka, zdá sa, že je v siedmom nebi, pod 

dotykom sa celá rozleje, zmäkne ako maslo. Vytratia sa z nej aj posledné známky nejakej vôle, 

rozhodnosti, nejakého chcenia, alebo odporu. Nechá sa kamkoľvek odviesť, nechá so sebou 

manipulovať, zje, čo dostane na tanier.“ (tamže, s. 137). 

Okrem Terezy túži po dotyku aj ošetrovateľka Klára, ktorá na svojho vyhliadnutého 

milenca čaká pripravená s kahančekom, napustenou vaňou (s milostnou hrou sa opäť spája 

priestor kúpeľne a motív vody). Poštár však nepríde, čo implicitne signalizuje odtekanie 

studenej a dopúšťanie horúcej vody. Špliechanie prúdu na hladinu Kláru upokojuje a zapĺňa 

ticho symbolizujúce samotu. Ošetrovateľka sa napokon so situáciou zmieri a uspokojí sa 

s tým, že „aj dotyk vody je dotyk“ (tamže, s. 139). Kúpeľňa je (tak ako v iných prózach) 

zobrazená ako nevľúdny priestor. Narátorka ju opisuje ako miestnosť s ošarpanými 

popraskanými kachličkami.  

V próze Slávko, ako v jedinej poviedke zo zbierky, autorka nezachytáva topos mesta 

a s ním spojené inštitúcie či objekty, ale dedinské prostredie. Špecifický priestor si aj v tomto 

prípade vyžaduje zakomponovanie charakteristických prvkov. Namiesto čistej toalety stojí 

vedľa domu zapáchajúca drevená latrína. Na umývanie sa používa lavór a voda sa čerpá zo 

studne. Vaňa (hoci je vždy plná vody) neslúži na hygienu a očistu, ale na skladovanie 

prezretého ovocia, z ktorého sa má páliť alkohol. Protagonistky ju pri upratovaní preniesli 

z dvora do pivnice, pretože v dome nie je žiadna kúpeľňa. Zo stropu do nej často padá tuf. 

Inokedy (keď vaňu vynesú opäť na dvor pod hrušku) ju počas sparného večera opitá matka 

ledabolo zbaví utopených chrobákov a lístia, aby do nej mohla ponoriť hlavu: „Vlasy, obalené 

masťou tam, kde sa ich chytila rukami, pokryli celú plochu hladiny a postupne púšťali farebné 

olejové kolesá.“ (tamže, s. 69). 
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Špiny sa žena nedokáže zbaviť (v skutočnosti to ani nie je jej zámerom). Maz sa 

z vlasov prenáša a preniká do vody. Nečistota sa vo vode stáva viditeľnejšou a vzápätí sa 

rozšíri na celú hladinu.  

V nasledujúcej próze Mantis sú toalety a umyváreň situované do pivničných 

priestorov, podobne ako vaňa v poviedke Slávko. Od budovy kaviarne ich delí malý dvor (z 

hľadiska polohy nie sú súčasťou zariadenia). Tieto miestnosti slúžia výhradne pre 

návštevníkov kaviarne, preto sa zamykajú. Ak chce ísť protagonistka na toaletu, musí si 

najprv vziať kľúč z misky na barovom pulte, pričom ju pozoruje čašník. Žena ho požičaním 

kľúča implicitne upovedomí o svojom zámere. V tom istom okamihu stráca pocit „tajomstva“ 

a intimity, preto sa na čašníka „usmeje akoby ospravedlňujúco“ (tamže, s. 103). Takáto 

reakcia nie je neobvyklým javom, no mohli by sme uvažovať o jej neadekvátnosti. Ide predsa 

o ženino súkromie, o ktoré sa nechcene „delí“ s cudzím človekom. Nemali by ju preto trápiť 

„previnilé“ pocity. 

Okrem čašníka si Terezu všímajú aj ľudia fajčiaci na dvore, opierajúci sa o dvere 

toalety. Pre protagonistku vzniká ďalšia nepríjemná situácia. Ak chce prejsť, musí na seba 

(neúmyselne) upozorniť, pričom skupinke neznámych ľudí znova implicitne prezradí svoj 

zámer. Hoci napokon neupúta ich pozornosť, uvedomuje si ich prítomnosť, čo v nej vyvoláva 

potrebu zvýšenej sebakontroly: „Na dvore pofajčievajú nejakí ľudia, opierajú sa o dvere, ale 

keď začujú štrngot prívesku, bez slova sa rozostúpia, aby si mohla žena odomknúť. Aj oni si 

často chodia k pultu po kľúčik. Žena je mladá, chudá, nič extra. Nik zo skupinky sa za ňou 

neobzrel, ani keď zakopla o prah a zakašlala, aby od zlého kroku odviedla pozornosť.“ 

(tamže, s. 103). 

Zaštrnganie kľúča je signálom, ktorému všetci rozumejú. Kľúč zároveň symbolizuje 

akúsi zhovievavosť a „spolupatričnosť“. Spája cudzích ľudí v ich intimite. Prostredníctvom 

neho sa zároveň súkromie každého zákazníka stáva „vecou verejnou“.  

Verejné priestory so sociálnym zariadením, do ktorých Tereza vstúpi, ju prirodzene 

odpudzujú. Vníma ich nečistotu i to, že sa v nich vystrieda množstvo ľudí. Keď opúšťa 

toaletu a zamieri k umývadlu, „drží ruky, ktorými dvíhala dosku verejného záchodu, ďaleko 

od tela, prsty naširoko roztiahnuté, akoby medzi nimi niesla infekciu“ (tamže, s. 104). 

V spoločných priestoroch umyvárne však musí prekonať ďalšie úskalie. Ak si chce po použití 

toalety umyť ruky, je nútená požiadať opitú plačúcu ženu, ktorá pred ním len tak stojí 

a pozoruje slinu na hladine, aby ju k umývadlu pustila. Opäť jej ospravedlňujúco naznačí, aby 

ustúpila. Týmto gestom sa však Terezine ťažkosti nekončia. Zo zdvorilosti sa ženy opýta, či je 
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v poriadku. Tá sa s ňou po nečakanom prejave záujmu viackrát pokúša nadviazať rozhovor. 

Zveruje sa jej svojimi súkromnými záležitosťami. Neostýcha sa pred ňou hovoriť o 

problémoch v partnerskom vzťahu ani o vlastnej nespokojnosti s intímnym životom. Tereza 

sa tak mimovoľne stáva súčasťou cudzieho súkromia, pričom prichádza o vlastné. (Zdieľa 

intímny priestor s neznámou ženou, ktorá sa s ňou usiluje prehlbovať, sprvoti fatickú, 

komunikáciu. Nemala v úmysle stretnúť sa s niekým, v kaviarni navyše nechala mobil 

položený na stole v domnienke, že sa hneď vráti.) Počas celého rozhovoru si drhne 

namydlené ruky, akoby sa podvedome chcela zbaviť nielen pocitu špiny z neudržiavanej 

toalety, ale aj ženiných osobných problémov. Zároveň vyberá z odtoku chumáč zmotaných 

vlasov (podobne ako to robí protagonistka z poviedky Hladina ustálená). Potreba 

dodržiavania čistoty je u Terezy (ako aj u ostatných protagonistiek poviedok) silnejšia než 

odpor voči cudzej intimite, telesnosti.  

Hoci považuje vzniknutú situáciu (rozhovor o delikátnych témach) za nepríjemnú, 

nedokáže nešťastnú ženu ignorovať. Počas ich debaty vstupujú do miestnosti dve 

stredoškoláčky, ktoré si okamžite opitú ženu všimnú, prestanú sa rozprávať i smiať, začnú do 

seba navzájom „štuchať“ lakťami. Tereza na ich správanie bezprostredne (opäť neadekvátne, 

no nie nezvyčajne) reaguje: „Tereza sa pred nimi zahanbila, akoby bola sama opitá, akoby 

ona gúľala očami, orámovanými rozmazanými čiernymi očnými tieňmi. Cítila sa byť 

spoluzodpovedná, za jej úbohý vzhľad, aj keď ju stretla na záchode pred nie viac, ako 

desiatimi minútami.“ (tamže, s. 107). 

 

Od základného pocitu absentovania „miesta pre samotu“, sme sa v našej práci pokúsili 

„odvodiť“ celé spektrum emócií, ktoré sa premieta vo vzťahu k prostrediu, pričom sme 

poukázali na súvislosť psychického rozpoloženia postavy a vzhľadu či atmosféry daného 

toposu. Dokázali sme dosvedčiť tézu o vzájomnej interakcii tematickej kategórie postavy 

a priestoru a poukázali na schopnosť jeho „nadradenosti“ a determinácie intímneho sveta 

hrdinov.  
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