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K poetike prózy Jany Bodnárovej 

 

Monika TIMKOVÁ 

 

Jana Bodnárová predstavuje v slovenskom literárnom kontexte svojráznu osobnosť 

strednej generácie so špecifickým, u nás zriedkavým rukopisom. Ako väčšina jej súčasníkov píše 

pod vplyvom postmoderny, v jej tvorbe sú však prítomné aj prvky moderny typu Virginie 

Woolfovej, absurdnej literatúry, expresionizmu, surrealizmu či magického realizmu. Táto osobitá 

autorka využíva metódu synkretizmu a medzi jednotlivými literárnymi druhmi a žánrami 

zámerne nevydeľuje presné hranice. Z výtvarného umenia sa vo svojej slovesnej tvorbe 

neinšpiruje iba samotnými obrazmi maliarov, ale aj rôznymi umeleckými smermi, štýlmi 

a technikami, ako sú imaginizmus, impresionizmus, surrealizmus, abstrakcionizmus, futurizmus, 

pop-art, metóda koláže, montáže, fotografia, videoprojekcie a iné, ktoré výrazne aplikuje v texte. 

Autorkine výtvarné vzdelanie a estetické cítenie sa transformuje do bohatého jazyka obrazov, 

zvýšenej lyrickosti próz, podmienenej aj subjektívnym vnímaním sveta. 

Jana Bodnárová je viacdomá autorka, tvorí nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež. 

Venuje sa próze, píše najmä krátke poviedky, novely, ale nie je jej cudzia ani produkcia 

rozhlasových a divadelných hier či filmových scenárov, experimentálnych drám a lyriky. Autorka 

sa programovo otvorila a naďalej otvára mnohosti a mnohorakosti formy i morfológie umeleckej 

výpovede, vo svojej tvorbe uplatňuje tvarovú variabilnosť výrazu a hru s textom. 

 

2. Poetické konštanty 

2. 1. Ženský element v dielach Jany Bodnárovej 

Jana Bodnárová projektuje vertikálu pohľadu vnímania, ktorá čitateľovi umožňuje 

hĺbkový ponor do vnútorného sveta subjektu. Hlavné ženské postavy v poviedkach J. Bodnárovej 

predstavujú enormne senzitívne bytosti, reagujúce i na nepatrné zmeny svojho okolia. Sú 

väčšinou melancholické, introvertné, aj keď niektoré z nich môžu navonok pôsobiť 

extravagantne, suverénne. Autorka ich zobrazuje ako vábiaco záhadné, éterické bytosti, ktoré 

nikdy úplne neodkrývajú svoje vnútro. Tieto „závojované“ ženy žijú uzamknuté vo svojich 

mikropriestoroch, v nepreniknuteľnom, neobyčajne citlivom svete, neschopné sociálnej 
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integrácie. Vnútroliterárny priestor sa skomorňuje, personalizuje, akciu zastupuje impresia 

postavy. 

Protagonistky túžia po nájdení akéhosi strateného pocitu istoty, bezpečia. J. Bodnárová 

stvárňuje ženu v najrôznejších podobách, ako dieťa, mladé dievča, príťažlivú zrelú ženu či 

odpudivú starenu. Jej postava je vždy iná, no v podstate rovnaká, pred vonkajším svetom 

dokonale maskovaná. Aj keď protagonistky pochádzajú z najrozličnejších „priestorov”, 

pozornosť je zacielená na ženu v stave koncentrovanej pozornosti, dychtivosti „obracať sa tam, 

kde tušíme nepostihnuteľné.” (Bodnárová, 1990, s. 11). 

Hlavnou postavou Bodnárovej próz Aféra rozumu (1990) a Neviditeľná sfinga (1991) je 

žena, zväčša intelektuálka, bytostne spätá so svojím povolaním (úradníčka, archivárka, 

knihovníčka, reštaurátorka, botanička, pamiatkarka alebo pracovníčka v múzeu). Autorka si 

vyberá postavy introvertné, nenápadné, osamelé, neurotické. Tieto „šedé myšky“ sú skryté vo 

svojich pracovniach, ústavoch, múzeách či knižniciach. Viackrát sa v textoch objavuje moment, 

respektíve motív neschopnosti smiechu. Postavy poviedok J. Bodnárovej sú často neschopné 

smiať sa bezstarostne, nahlas, spontánne, ich smiech je sotva počuteľný, nezvučný. 

V neskorších prózach, najmä v dielach bleskosvetlo/bleskotma (1996b) a Závojovaná žena 

(1996a) výraznejšie vystupuje do popredia Bodnárovej poetika zameraná na detailné 

charakterizovanie výrazu pri zobrazovaní postáv, ktorú pozorujeme v podrobnej deskripcii 

personálneho zovňajška, kontúr tváre, celej postavy, oblečenia či účesu: „Žena si uhladila bielu 

sukňu, do ktorej mala ležérne zastrčenú priesvitnú blúzku s kvetinovým vzorom” (Bodnárová, 

1996a, s. 7).  

Dominantným v prózach sa stáva farebný princíp, okrem exotických, výrazných farieb sa 

objavujú aj odtiene jemnejšej, menej nápadnej hnedej, sivej, bielej, zelenej či čiernej. Farebný 

princíp najmarkantnejšie vyniká v príbehu Žena s jedným oko hnedým a druhým fialovým knihy 

Závojovaná žena (1996a), v ktorom hnedé oko vyjadruje vzťah ku skutočnosti a koreluje s 

každodennou realitou protagonistky, jej stereotypným životom. Hnedá farba v danom smere 

korešponduje s mimetickým zobrazovaním skutočnosti. Naopak, záhadná fialová farba 

predstavuje určité vybočenie, je spojená s preludnou predstavou zmeny identity. Farebný princíp 

je dominantný aj v poviedke Ružové dievča Grétka, pre ktorú znamenajú sny podmienku prežitia. 

Reálny svet je prezentovaný ako špinavý a „šedivý so zaprášenými kvetmi“ (tamže, s. 34 ), 

Grétka sa pred ním bráni kreovaním vlastného mikrosveta, umelej a farebnej reality. Jej vonkajší 
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vzhľad je nápadný, Grétka sa oblieka do pestrých ružových farieb, je výrazne nalíčená, rovnako 

byt, v ktorom býva, je až prehnane farebný. V stave extázy sa  Grétkina izba javí  „červená, 

neónovo zelená s ostro žltými lúčmi“ (tamže, s. 38). Grétka je napudrovaná, čo možno vysvetliť 

jej chorobou (má psoriázu), púder predstavuje akúsi ochrannú masku postavy pred vonkajším 

svetom. 

Autorkine hrdinky často pochádzajú z atraktívneho prostredia alebo sa pohybujú v 

exotických priestoroch. Sú to napríklad éterické ženy – dokonale nalíčené a omamne navoňané 

cirkusantky – hadia žena, krasojazdkyne, akrobatky v ligotavých kostýmoch, krotiteľky zvierat 

alebo Egypťanky, Arabky, Japonky s dôkladne naružovo, nabielo napudrovanými (ukrytými) 

tvárami, zmyselné cigánky, veštice, orientálne tanečnice, speváčky, umelkyne a pod.. 

V kontexte exotizácie postáv možno spomenúť motív púdru, masky. Jednotlivé postavy 

v textoch J. Bodnárovej pôsobia ako umelé bábiky, čo súvisí s ich schopnosťou skryť sa (svoje 

vnútro, prežívanie, pocity) za masku. Motív masky súvisí taktiež so schopnosťou vrstvovitosti: 

„Ľudia si cez masky naťahujú ďalšie masky” (Bodnárová, 1993, s. 16). Bohatá „vrstvovitosť 

masiek” existuje v mužskom i ženskom svete. Na jednej strane sem môžeme zaradiť rôzne typy 

falošných pretvárok, póz, gest, mimiky, posturiky atď. Na druhej strane sem patria taktiež 

sociálne a spoločenské roly. U žien je to predovšetkým rola matky, dcéry, partnerky/milenky, 

priateľky, profesijná rola a pod. To všetko sú masky, ktoré si postavy chameleónsky každodenne 

nevyhnutne nasadzujú. Maska sa frekventovane vyskytuje nielen v textoch autorky, ale aj v jej 

divadelných hrách a videoperformanciách. 

V knihe bleskosvetlo/bleskotma (1996b) v  oveľa väčšej miere ako v predchádzajúcich 

dielach vystupujú do popredia vizuálnosť a auditívnosť. Zbierka pripomína pohľad cez optiku 

kaleidoskopu. Možno uvažovať o akomsi freudovskom vnútornom podráždení zmyslov, ktoré 

súvisí s tematikou knihy, predovšetkým s prevahou snovej vízie/obrazov nad skutočnosťou. 

Znamená, že subjektívne podráždenia zmyslov majú ako zdroje snových obrazov tú prednosť, že 

„nezávisejí na vnější náhodě tak jako objektivní (...). Hlavní důkaz jejich způsobilosti vyvolávat 

sny podávají takzvané hypnagogické halucinace (...), jako fantastické vizuální jevy. Jsou to často 

velmi živé proměnlivé obrazy, jež se u mnoha lidí pravidelně dostavují v době usínání a chvíli 

trvají také po otevření očí“ (Freud, 1994, s. 24). Nerozčleniteľnosť, splývavosť vnímania, 

neustále balansovanie na imaginárnej hranici sna a skutočnosti signifikujú práve zobrazované 

zmyslové podnety v podobe prehnane exotickej pestrofarebnosti: „Spevák s gitarou 
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v kanárikovožltom saku, červenej košeli, s vlasmi vyčesanými do vysokej vlny nalakovanej 

červeným sprayom, freneticky spieva“ (Bodnárová, 1996b, s. 36), zosilnenej auditívnosti: 

„Fontána vystreľuje do výšky myriady diamantov vody. Kvapky syčia, vzdychajú, praskajú...“ 

(tamže, s. 8). Hlasy sú škriekavé, vŕzgavé, divoké, nespútané, frenetické... Hyperbolizované sú aj 

čuchové vnemy: „Exotické kvety vystrelili ťažké vône“ (tamže, s. 39). Miestami nadobúdame 

dojem, akoby postavy boli pod permanentným vplyvom omamujúcej drogy, napríklad 

antidepresív alebo liekov na spanie. 

V modelovaní postáv vystupuje do popredia miestami až teatrálna expresívnosť či afekt 

výrazu, čo dokumentujú okrem iného afektové gestá pri zobrazovaní postáv. Mnohé z nich 

reagujú  i na nepatrné prekročenie pomyselnej hranice vlastnej intimity hystericky. Možno si 

všimnúť deiktické a individuálne gestá, ktoré postavy často využívajú. Výrazný je i očný kontakt, 

autorka často zdôrazňuje jeho rôzne podoby – raz je to chladný ľadový pohľad, inokedy horúci 

a spaľujúci, hypnotizujúci, prebodávajúci, alebo naopak neprítomný, sklený. Príznakovou 

lexikálnou štylémou sa v tejto knihe stáva substantívum oko, ktorému Bodnárová pripisuje rôzne 

prívlastky: sklené, hypnotizujúce, chladné, očarované, polospustené, prižmúrené, žiariace 

a podobne. 

V naznačených súvislostiach treba spomenúť tiež motív skla (ochrany): Vnútorný svet 

postáv je akoby za mliečnym sklom, do istej miery doňho vidieť, ale zároveň je nepriestupný. 

Motív skla, skleného oka, zasklenej skrine, skleníka, súvisí s definitívnou nemožnosťou 

preniknutia či odhalenia ženského sveta. Na niektorých miestach textu však tento motív pôsobí 

redundantne, pretože deriváty slova „sklo“ sa tu vyskytujú až príliš často, napríklad: „Kolembá 

aparátom, kým jeho skleným okom nenájde zasklený profil svojej matky. Skĺzne do sklenej, kamsi 

odídenej ženy na drozda, čo zlietol opodiaľ. Vcelku precízne si dievčatko zasklí i toto vtáča“ 

(Bodnárová, 1996b, s. 11). 

K charakteristickým znakom knihy patrí aj markantné uvádzanie chrematoným, presnejšie 

pragmatoným – názvov a textov piesní, nápisov značiek oblečenia, spotrebičov, ktoré sú 

formálne zvýraznené veľkými písmenami: „Dlho lietal s F19 STEALTH FIGHTER, ale najnovšie 

ho fascinuje F117 NIGHT-HAWK, o ktorom je presvedčený, že ho zbožňujú tisíce simulátoristov 

na IMB PC“ (tamže, s. 99). Toto „značkovanie“ vonkajšieho okolia korešponduje so súčasným, 

materialisticky zameraným svetom, ktorý ovláda trh a čoraz agresívnejšie reklamy 
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v masmédiách, najrôznejšie propagačné letáky, gigantické billboardy. Svet je preplnený 

značkami, niekedy stačí len jediný pohľad z okna.  

 

2. 2. Princíp vizualizácie 

Najcharakteristickejšou štýlovou konštantou textov Jany Bodnárovej je  vizualizácia. Vo 

veľkej miere ju dokladuje explicitné používanie termínov z výtvarnej oblasti, napríklad obraz, 

plátno, inštalácia, výstava, vernisáž, galéria, náčrt, kresba, reprodukcia obrazu, ťah štetca, 

farebnosť atď. Príznakovo pôsobí aj výber viacerých postáv, pochádzajúcich z umeleckej sféry, 

ako sú výtvarníčky, maliarky, sochárky, reštaurátorky, fotografky atď. V textoch je taktiež 

výrazný výskyt pojmov z oblasti audiovizuálnych médií typu televízia, rádio, počítač, disketa, 

internet, fax, e-mail, kamera, video, scenár, strih, fotografia, fotoaparát, záber či záblesk. 

Autorka sa snaží o čo najvernejšie opísanie, zachytenie danej chvíle, okamihu, aj preto 

využíva asociačný princíp. Rôzne situácie, predstavy, postavy i prostredie sa narátor usiluje 

zachytiť „jediným pohľadom“, ako je to bežné pri vizuálnom umení. V prózach J. Bodnárovej je 

zdôraznená nálada, dôkladne vykreslená atmosféra, čo autorka dosahuje zameraním na detail, 

umeleckú imaginatívnosť, ikonickosť, iluzívnosť a najmä na senzuálne vnímanie. Výrazný je 

opis, či už postáv, situácie, alebo miesta. Postavy sa doslova vynárajú z textu, ožívajú pred očami 

percipienta detailne vykreslené. Detailnosť výrazu sa z jazykového hľadiska dosahuje 

príznakovým výskytom ukazovacích zámen. Okrem toho zámená plnia zdôrazňovaciu funkciu a 

taktiež poukazujú na konkrétne javy skutočnosti, napríklad „TOTO sa mi sníva“ (Bodnárová, 

1993, s. 45). Rovnako častý výskyt prísloviek súvisí so snahou autorky čo najpresnejšie, 

najdetailnejšie vykresliť každý pohyb. 

Princíp vizualizácie autorkiných diel nesúvisí iba s tým, že mnohé sú inšpirované 

výtvarným umením, obraz je pre ne nielen metódou, ale vo viacerých prípadoch je tiež 

podmienený ich témou. J. Bodnárová čerpá zo svojej profesie kunsthistoričky, tematizuje obrazy 

maliarov tým, že ich interpretuje alebo k nim domýšľa vlastné príbehy. Vznikajú tak nevšedné 

subjektívne impresie, ktoré doslova nútia čitateľa, aby si daný obraz nielen predstavil, ale ho aj 

vyhľadal a porovnal s autorkiným fiktívnym. Spomínaný typ impresií sa najmarkantnejšie 

vyskytuje v knihách Bleskosvetlo/bleskotma (1996b) a Insomnia (2005). 
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2. 3. Sen, predstava, prelud verzus skutočnosť 

S vizualizáciou je v textoch J. Bodnárovej úzko spätý „útek“ k imaginatívnym 

predstavám, ilúziám. Autorkine postavy sa uzatvárajú pred vonkajším svetom, do centra 

pozornosti sa dostáva konflikt medzi snom a skutočnosťou, medzi vonkajším a vnútorným 

prežívaním postavy. Vo vzťahu k vonkajšiemu svetu sa štylizujú do polohy nečinných 

pozorovateliek, chladných zapisovateliek obrazov. Povedané slovami Idy V.: „(...) cez deň som 

človek rozumu, vtlačený do umelej prírody, znepokojený prudkosťou správ, chaosom, triešťou 

skutočnosti ponechanej len a len na seba“ (Bodnárová, 1993, s. 10). Predstavivosť je, vyjadrené 

Idou V., „schopnosť navodiť si v hlave obraz, sled obrazov“ (tamže, s. 8). Predstavy a myšlienky 

v hlavách postáv doslova vyskakujú, vystreľujú, vybuchujú, stačí iba malý, nepatrný okamih, 

ktorý je okamžite impulzom pre ďalšiu, lineárne radenú víziu. 

Sen sa stáva akýmsi symbolickým kódovacím jazykom, ktorý si Bodnárovej postavy 

vytvárajú. Neriadi sa zákonmi logiky, ovládajúcimi našu myseľ v bdelosti. Ignorujú a stierajú sa 

kategórie času a priestoru. V sne sme podľa Freuda vládcami sveta, vládnu tu kategórie intenzity 

a asociácie. V textoch J. Bodnárovej symbolizujú sny možnosť úteku, útočiska pred často tvrdou 

realitou, ktorú odmietajú, sen je pre ne nielen azylom do farebného sveta fantázie, dalo by sa 

povedať, že sú na ňom závislé. 

 

2. 4. Fragmentárnosť ako princíp pars pro toto 

Príznakovou črtou individuálneho personálneho štýlu Jany Bodnárovej je aspekt 

roztrúsenia alebo roztrieštenia, evokujúci stratu celistvosti diela. Autorka uplatňuje jeden zo 

základných znakov postmoderného textu, ktorý rozbíja tradíciu, spochybňuje a relativizuje všetky 

„veľké a nemenné pravdy“. Charakteristický je tiež rozpad veľkých celkov na malé úlomky. 

Povedané slovami samotnej autorky: „Svet je dnes sotva možné obsiahnuť v jeho celistvosti. 

Pozorovateľovi (...) sa javí v nespočetných fragmentoch. Podobá sa na dekonštruktivistickú 

architektúru, ktorá akoby sa už-už zosýpala ako po zemetrasení. Ale ide o klam – práve ona má 

veľmi rafinovanú, neviditeľnú statiku. Správne vybraná (...) jednotlivosť v umeleckom diele 

môže nasmerovať vnímateľa aspoň k tušeniu väčšej časti celku či jeho vnútorného ustrojenia“ 

(Bodnárová – Langerová, 1997, s, 126). 

 Jana Bodnárová uplatňuje fragmentárnosť dvojako, na jednej strane ňou vyjadruje 

nemožnosť postihnúť svet ako celok, na druhej strane je útržkovitosť, náznakovosť textu 
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priestorom pre čitateľa, pre jeho vlastné „dopovedanie“ príbehu. Spôsoby interpretácie jej diel sú 

vďaka náznakovosti a polysémantickosti rozmanité: „Zbožňujem náznaky. Nevnucujú otroctvo 

druhým, dávajú druhým slobodu...“ (Bodnárová, 1993, s. 39).  

Základným disproporčným zameraním väčšiny próz J. Bodnárovej je taktiež problém 

času, jeho rýchleho, nezachytiteľného plynutia, prelínanie, splývanie časových rovín, 

retrospektívnosť. Posuny (cesty) v čase, krátke ako tlesknutie. Autorkine protagonistky 

(cestovateľky v čase) s jánusovskou tvárou neustále pozerajú dopredu (prítomnosť, budúcnosť) 

a súčasne dozadu (minulosť). Súčasnosť postavy logicky vyrástla z minulosti, je ňou 

determinovaná, práve mnohé z prítomnosti je motivované minulosťou, ktorú si postavy nesú ako 

stigmu, predurčujúcu ich osud. Preto sa to, čo sa už stalo, neustále vracia do prítomnosti, 

rezonuje v nej – minulosť je často zrkadlom, v ktorom uzrieme svoju skutočnú tvár. Čas sa 

v jednotlivých prózach stáva subjektívnou veličinou, dostáva iný „tikot“. Minulosť a prítomnosť 

sa tak relativizuje, stierajú sa presné prechody. Môžeme tiež uvažovať o svojskom type 

mýtického času, predstavujúceho vykročenie za/mimo hranice časového prúdenia.  

Princíp jánusovskej tváre nesúvisí iba s tendenciou pozerať súčasne „dopredu” a 

„dozadu”. Túto frazému by sme mohli uplatniť aj pri autorkinom zobrazovaní vonkajšej a 

vnútornej skutočnosti, túžbe pozerať „dnu” i „von”. J. Bodnárová na zadnej strane obalu svojej 

knihy Závojovaná žena (1996a) uvažuje o tom, že v živote sa nepretržite pohybujeme v dvoch 

svetoch. Na jednej strane je to svet vonkajšej reality, ktorý, napriek všetkému, stojí za to, aby bol 

skúmaný a aby o ňom boli prinášané svedectvá. Na druhej strane je to svet vnútorný, duchovný, 

ktorý je tiež nesmierne zložitý a podnecuje nás k reflexii. 

V autorkinej tvorbe je markantný ustavičný pohyb na hrane medzi dvoma krajnými pólmi, 

ktoré sa často prelínajú, ide o akýsi stav polospánku/položivota, úplná prevaha vedomia, 

vonkajšieho sveta, je nemožná, Bodnárovej protagonistky pred ním „spúšťajú viečka“. Ustavičný 

pohyb na hrane ilustrujú aj lexikálne štylémy zložené z časti polo a príslušného substantíva (resp. 

adjektíva, adverbia) typu polospánok, polobdenie, polosen, polohlasne, polozmätene, 

polozreteľne, poloodovzdane, polosladko, poloľahostajne, poloprižmúrené a pod. 

 

ZÁVER 

Na základe analýzy prozaických textov pre dospelého čitateľa môžeme skonštatovať, že 

poetické zameranie diel J. Bodnárovej zreteľne smeruje k modernému typu prózy. Tento 
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predstavuje podľa N. Krausovej svet v „črepine zrkadla“, zhusťujúcej a deformujúcej. Evidentný 

je aj vplyv postmodernizmu v prózach, zreteľný najmä pravidelne sa opakujúcimi motívmi 

masky, cesty, labyrintu, dvojníka, zrkadla a podobne. Autorka v poviedkach často kreuje motív 

múzea či starožitníctva. Post/modernú tendenciu prozaických textov taktiež dokladuje vysoká 

miera subjektívnosti, fragmentárnosť, intertextualita, relativizácia a iracionálnosť a bizarnosť 

príbehov.  

J. Bodnárová dynamizuje dej, využíva nečakané dejové zvraty, exotizáciu postáv, 

prostredia, detailnosť, lyrickosť, kultivovaný štýl a tiež výraznú dramatickosť a expresívnosť 

výrazu, ktorý často prechádza až do afektu. Táto autorka experimentuje predovšetkým s 

formálnou stránkou textu a tematizuje problémy balansujúce na hranici bytia a nebytia, sna 

a skutočnosti. 

 Próza Jany Bodnárovej smeruje čoraz viac k stíšenosti a k spomaleniu, autorka necháva 

čitateľa vychutnávať, rozmýšľať a spolutvoriť text. Podľa nášho názoru je tento typ literatúry 

určený skôr vnímavejšiemu typu čitateľa, ktorý je ochotný vnárať do hlbších (medziriadkových) 

vrstiev textu. Povedané slovami samotnej autorky: „Udalosti zacláňajú svoj zmysel málo múdrym 

pútnikom“ (Bodnárová, 1991, s. 47). 
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