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Ženské písanie a ženská reč (Jaroslava Blažková: Poviedka plná snehu) 

 

Radoslav ŠAFRAN 

 

V prozaických textoch Jaroslavy Blažkovej objavujeme originálnu ženskú poetiku. V 

mnohých textoch tejto autorky možno pozorovať aspekt ženskej reči, ktorý považujeme za 

jeden z konštituentov ženského písania.1 V našom príspevku sa pokúsime zachytiť a bližšie 

vysvetliť jeho pôsobenie v prozaickom texte, konkrétne poviedke zo zbierky J. Blažkovej 

Jahniadko a grandi s názvom Poviedka plná snehu. 

Príbeh poviedky nie je zložitý a je ho možné sformulovať do niekoľkých viet. Z nášho 

pohľadu je však zaujímavý spôsob, akým je napísaná. 

Hlavnou postavou poviedky je mladá žena, o ktorej nevieme veľa. Nie je nám známe 

ani jej meno, len jeho prvé písmeno – J –, ktoré môžeme nájsť na konci odkazu sestre. 

Poviedka je napísaná v prvej osobe, čo nám – popri absencii vonkajšej charakteristiky – 

umožňuje sledovať pocity a premýšľanie hlavnej postavy priamo. Môžeme si všimnúť, že J je 

mladá samostatná žena, ktorá túži žiť tak, ako to chce ona: Nechce byť závislá od rodičov 

a zdieľať s nimi domácnosť, preto odchádza z domu. Vzťah J k jej rodičom nie je negatívny: 

Neodchádza od nich preto, že by ich nemala rada. Je možno len trochu sklamaná (alebo 

znechutená) tým, že žijú „obyčajný“ život bez krásy a radosti: „´Neraduj sa popredku,´ 

hovorievala mama. ´Kto sa teší, chystá si sklamanie.´ Sama sa zásadne netešila, vždy čakala 

nepredvídané pohromy a dosahovala, že ju žiaden úder osudu nezaskočil a žiadna radosť 

nerozradostnila.“ (ibid., s. 31).2 Hlavná postava sa usiluje nájsť svoje miesto v živote. 

Uvedomuje si, že je dospelá a dokáže sa o seba postarať. Má svoje ideály, no nestavia si 

vzdušné zámky, svet vidí optimisticky, ale nie nekriticky. Protagonistka je milá k ľuďom 

i zvieratám (psovi, kocúrovi), váži si tiež veci. Má romantickú povahu, čo jej občas spôsobuje 

sklamanie, no nestáva sa preto smutnou a nevrlou. V poviedke vystupuje niekoľko vedľajších 

                                                 
1 Naše chápanie ženskej reči vychádza z konceptu semiotického v práci J. Kristevy, podľa ktorej sa ženský jazyk 
prejavuje najmä v básnickej reči. Ide o využívane metaforických či iných básnických prostriedkov, pričom sa 
zdôrazňuje ich polysémantickosť a možnosť ich rozmanitej interpretácie. Napriek tomu, že vychádzame 
z uvedeného konceptu, chápeme realizáciu ženských jazykových prostriedkov odlišným spôsobom než J. 
Kristeva. 
2 To, ako hlavná postava vníma domov (svojich rodičov a sestry), môžeme vidieť už na prvých dvoch stranách 
poviedky. Ráno, v ktorom sa všetci spoločne zobudia, nám pripadá ako násilné vytrhnutie zo sna, vrúti sa do 
izby ako vybuchnutie bomby (túto predstavu vyvoláva najmä matkin veliteľský tón, jej rozkazovačné správanie 
a sekírovanie). Nepríjemnosť rána umocňuje i hádka sestier, buchot otca v kuchyni, ohľaduplnosť teda nie je 
v rodine samozrejmosťou. Preto je pochopiteľné, že keď všetci z domu odídu a J zostane sama, cíti sa príjemne a 
vychutnáva si nezvyčajné ticho, v ktorom zaspáva. 
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postáv: rodičia a sestry hrdinky, taxikár so závozníkom, skupinka lyžujúcich sa chlapcov 

a Vilo, J-in milý. 

Základným motívom poviedky je odchod dvadsaťdvaročnej ženy od rodičov 

a súrodencov do vlastného „bytu“. Tematizuje sa tu teda i ženská skúsenosť, úsilie o 

osamostatnenie sa. Nejde však o osamostatnenie sa od mužov či o ekonomickú nezávislosť 

(hoci parciálne možno uvažovať i o nej), ale v prvom rade o snahu začať žiť nezávisle od 

rodiny, v ktorej mladá žena vyrastala. 

V úvode poviedky sa konkretizuje motív šťastia a túžobného očakávania, ktorý je 

pretkaný neveselou realitou každodenného rána „pracujúcej rodiny“. Tento postup (vytvorenie 

kontrastu) je v textoch J. Blažkovej pomerne častý, vyskytuje sa viackrát i v tejto poviedke. V 

nasledujúcich úryvkoch možno pozorovať prácu s básnickými prostriedkami, ktoré 

prispievajú k lyrizácii textu: 

„V to ráno som sa zobudila od šťastia. Mohla by som povedať aj od nedočkavosti alebo 

očakávania, pretože šťastie je vždy niečo nenaplnené, no ono bolo tým najsprávnejším 

slovom. Praskalo mi v ušiach ako malé elektrické výboje, celá som bola nabitá energiou, 

nejestvovalo nič, čomu sa hovorí ranná malátnosť. 'Dnes,' povedala som si a radosť sa vo 

mne zavlnila ako dúhová užovka. 'Dnes!' (…) Prudké svetlo sa rozprsklo, matkin hlas vpálil 

medzi postele. (...) Hilda na plné hrdlo vyspevovala niečo o láske a fatamorgáne a jej ťavia 

tvár svietila za pavučinou pančuchy ako prelud z púšte. Mama medzi nimi dupala ani 

kaprál, vystreľovala príkazy a v kuchyni čosi tĺkol otec. (...) Pretiahla som si cez hlavu 

prikrývku. Zvuky ňou preliezli precedené, ale aj tak sa mi zapichovali do bubienkov, 

vyvolávali podráždenie a odpor k rodinnému spoločenstvu.“ (Blažková, 1997, s. 29 – 30, 

zdôr. R. Š.). 

Domnievame sa, že lyrizácia prozaického textu prostredníctvom básnických trópov či 

figúr (metafory, personifikácie, epitetá či používanie podobnej syntaktickej štruktúry), ako i 

gnómické vyjadrenie („šťastie je vždy niečo nenaplnené“), alebo využívanie opisu 

zmyslových podnetov a vnemov závažným spôsobom prispieva k vytváraniu ženskej reči. 

Práve použitie tých prostriedkov, ktoré J. Kristeva označila v rámci jazyka za semiotické (v 

tomto prípade by bolo možné súhlasiť s jej koncepciou, no, ako vidno, v konkrétnom prípade, 

nie vo všeobecnosti) – ide o prostriedky, ktoré narúšajú systém jednoznačnej signifikácie a 

vytvárajú rôznymi spôsobmi interpretovateľné miesta textu (napríklad používanie metafor) – 

je v próze J. Blažkovej jedným zo základných výstavbových prvkov prozaického textu a 

zásadným spôsobom sa podieľa na formovaní jej (ženskej) poetiky. 
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Práca s kontrastom sa prejavuje i v ďalšom pokračovaní textu. Po odchode ostatných 

členov rodiny hlavná postava pokojne zaspáva: „Zobudila som sa po ôsmej. (…) Bolo také 

príjemné ležať v teple (…). Už sa mi vôbec nechcelo spať. Vyskočila som a odrazu ma 

prepadla panika.“ (ibid., s. 31). Autorka modeluje motívy strachu a rozčarovania, keď sa J 

obáva, že sa jej odchod nepodarí, aj kvôli prekážkam pri sťahovaní svojich vecí do nového 

domova. Pri opise sťahovania autorka znovu využíva ženskú reč: kontrast, gnómické 

vyjadrenia, zmyslové vnemy, ktoré prispievajú k vytvoreniu atmosféry poviedky. Tá na 

čitateľa pôsobí živým dojmom, percipient nadobúda pocit, akoby bol s hlavnou postavou na 

mieste, kde sa ona nachádza. Na ilustráciu uvedených prostriedkov uvádzame niekoľko 

kratších citátov z textu: 

„(...) radosť má žlté mäso ananásu, ktoré treba zjesť hneď, pretože sa príliš rýchlo kazí“ 

(ibid., s. 32); „Z pražiarne sa ťahali špagátiky kofeínovej vône, lahodnej ako všetky neresti.“ 

(ibid., s. 33); „Stredom námestia prúdili autá, gniavili sneh a mliaždili ho na riedku čiernu 

kašu. Chodci ju zanášali na chodníky, miesili so soľou domovníkov, a my sme mali príležitosť 

uvažovať, ako sa vie krása v momente obrátiť na svoj opak.“ (ibid., s. 33); „Premeral si ma 

pohľadom, ktorým stvoriteľ meria najčernejšie duše, tie, čo sú tak jednoznačne zatratené, že v 

najvyššej spravodlivosti nevyvolajú ani tieň váhania.“ (ibid., s. 33); „Sedela som v kabíne, 

svieca v hodvábnom papieri na kolenách, kabelku na srdci a v srdci päť ton ekrazitu.“ (ibid., 

s. 37); „Číselká na tachometri sa vynárali a strácali ako pastieri na pohyblivom betleheme.“ 

(ibid., s. 37); „Mala som dojem, že dopravný podnik angažoval všetkých neúspešných členov 

Dedinského divadla.“ (ibid., s. 38); „Neviem, či všetci šoféri majú toľko rečí, ale tento mohol 

spokojne poháňať motor jazykom a naftu odovzdávať ako úsporu.“ (ibid., s. 41). 

Sťahovanie sa nakoniec hlavnej postave podarí doviesť do úspešného konca, z čoho 

pociťuje radosť. Zatiaľ čo na začiatku bola radosť vyvolaná predstavou (o splnení sna), teraz 

je spôsobená skutočnosťou – odchod sa podaril: „POZOR!!! Zlí pes!!! Zlobu výkričníkov 

vyvažovalo dobrácke mäkké i. Brána bola stará, masívna. A ja som mala od nej kľúč. Iba ja. 

Chvíľu som ho držala, vychutnávala ten okamih.“ (ibid., s. 43). 

Autorka modeluje ďalší text presvedčivo aj vďaka tomu, že radosť z osamostatnenia sa 

nie je stvárnená romanticky či sentimentálne. Naopak, v próze sa vyskytujú motívy s 

pozitívnymi konotáciami (zariaďovanie nového domova, jeho vyzdobovanie, spriatelenie sa 

so psom a kocúrom): „Nahej žiarovke, čo ako obraz chudoby visela na šnúrke uprostred izby, 

som obliekla lampión. Ostré svetlo zmäklo, ružová intimita si ľahla na koberec.“ (ibid., s. 52), 

no i motívy, ktoré možno hodnotiť negatívne (najmä príchod Vila, milého hlavnej postavy). 
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Ten totiž prichádza neočakávane, čo vyvoláva nepríjemné pocity hrdinky, ktorá cíti, že nie je 

na jeho príchod pripravená – jednak vnútorne, jednak sa jej ešte nepodarilo zariadiť si nový 

domov podľa svojich predstáv. Vilo nevie (alebo nechce) pochopiť, prečo je J zrazu iná a bola 

by radšej, keby odišiel, nerozumie ani jej romantickej predstave o ich prvom spoločnom 

večere u nej. Túži po J a ona mu nevie povedať nie. Vilo je neohľaduplný a nechce si priznať, 

že jej možno svojím príchodom spôsobil bolesť. Zjaví sa rovnako rýchlo, ako odíde: bez 

vysvetlenia, bez ospravedlnenia. Z myšlienok hlavnej postavy však možno vycítiť, že 

správaním svojho partnera nie je prekvapená. V určitom zmysle ho aj schvaľuje, keď myslí na 

to, ako sa celú zimu stretávali v kaviarňach a kinách; neprekvapuje ju, že po nej Vilo túži, no 

stále sa nevie zriecť svojho sna a je sklamaná, že jej ich večer nevyšiel tak, ako chcela. 

Autorka opäť využíva postupy ženskej reči, predovšetkým lyrické umelecké prostriedky, 

napríklad synekdochu: „Medzi jabloňami sa v snehu brodil čierny Vilov zimník.“ (ibid., s. 52). 

Evidentný je tiež kontrast medzi predstavou a realitou: „Strhla som šatku z hlavy, načuchrala 

si vlasy, ale už sa nedalo nič robiť so zafúľaným, vyťahaným, spoteným svetrom a predratými 

šponovkami, ktoré dosluhovali pri upratovaní. Ani s rozhádzanou kuchyňou, ani s kuframi a 

papiermi. (…) Predstavovala som si všetko ináč. Chalupu v dokonalom poriadku a seba v 

mäkkom modrom svetri a hudbu a zákusky, lebo on bol sladký. Mali sme sedieť pri krbe, totiž 

pri sporáku, oheň mal praskať, mali sme piť jazmínový čaj.“ (ibid.,s. 52 – 53). Mohli by sme 

povedať, že J nie je sklamaná z Vila, z toho, ako sa správa a ako sa zachoval: Chápe ho. J sa 

nevie zmieriť iba s tým, že jej prekazil plán na pekne prežitý spoločný večer. Stále má pred 

očami svoj romantický ideál a vidí, ako sa celý rúca. Z tejto situácie vyplýva i rozpačité 

stretnutie milencov: „Pomohol mi vyzuť papuče, bola som ochromená, akoby som dostala 

injekciu, čo sa dáva pred trhaním zubov. I jazyk mi akoby spuchol a čeľuste stvrdli. Vyzúval mi 

tie vyčaptané papuče, s bláznivou energiou pomáhal mojim nemožným, ťarbavým rukám, 

necvičeným v striptíze, a vrhol sa na mňa ako dobyvateľ, ktorý sa bojí, že ak v minúte 

nezvíťazí, padne.“ (ibid. s. 56). Po tom, čo Vilo odíde, sa J necíti dobre, odrazu má strach 

a obavy. No keď ku sebe privinie kocúra, upokojí sa a želá si, aby sa jej snívalo niečo pekné: 

„Lebo to, čo sa sníva prvý raz v novom domove, to sa iste vyplní.“ (ibid., s. 60). 

Záver poviedky pôsobí na hlavnú postavu i na čitateľa katarzne: Protagonistka sa v tme 

večera upokojí po celom dni. Mnoho z toho, čo sa udialo, nebolo podľa jej predstáv, no sen sa 

jej splnil – presťahovala sa. Prostredie, v ktorom sa nachádza, síce nepôsobí idylicky, avšak 

oproti priestoru pôvodného domova, ktorý bol vykreslený na začiatku textu, pôsobí pokojne, 

harmonicky. I hlavná postava si uvedomuje túto zmenu, je spokojná. Cíti sa slobodná, voľná: 
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„Pozrela som sa do modrej tmy, v ktorej poletovali biele vtáky.“ (ibid., s. 60), dochádza u nej 

k identifikácii s priestorom: „Okolo búdy škripel mráz, duby temne nariekali, ale už som sa 

nebála. Kocúr bol pri mne a za drevenou stenou pobiehal pes.“ (ibid., s. 60). 

Aj názov poviedky je obrazným pomenovaním, čo korešponduje s naším zistením o 

bohatej obraznosti v texte. Poviedka plná snehu, ako sme uviedli, obsahuje opisy prostredia 

(priestoru) i premýšľanie hlavnej postavy, ktoré spoluutvárajú lyrické ladenie textu. Lyrické 

prvky sú jedným z aspektov ženskej reči, no tiež dodávajú epickému žánru nový rozmer, ich 

originálnosť prispieva k väčšej zážitkovosti čítania. Mohli by sme povedať, že ide o epické 

dielo s prvkami lyriky. Lyrizácia textu v tejto poviedke pomáha čitateľovi vytvoriť si 

predstavu o vnútornom živote hlavnej postavy. Vo všeobecnosti jazyk poviedky pôsobí na 

percipienta tak, akoby ju skutočne napísala mladá, ešte nie celkom dospelá žena, ktorá má 

detstvo v živej pamäti a ktorú ešte úplne neovládla „prísnosť“ dospelých. Toto jazykové 

stvárnenie pôsobí prirodzene, nie je naivné ani strojené, nemá iba dokresliť prostredie 

a vytvoriť atmosféru, ale cezeň pochopíme, ako hlavná postava vníma svet, čo ju na ňom 

upútava, zaujíma. Môžeme si všimnúť, že ju napríklad sneženie dokáže veľmi rozradostniť. 

Protagonistka sa vie tešiť z maličkostí, pri pohľade na dieťa, ktoré uteká preč s jej balónom, si 

spomenie na vlastné detstvo. 

Motív snehu, vyskytujúci sa repetične v celej poviedke, vytvára stále prítomnú, i keď 

nie vždy uvedomovanú kulisu. Niekedy je iba prvkom dotvárajúcim priestor, inokedy prináša 

do deja nové obrazy, významy. Keď sa J zobudí do rána, v ktorom za oknom padá sneh, zdá 

sa jej, že padá opačne. Páči sa jej hrať sa so zákonmi prírody a prevrátiť si pre seba aj celý 

svet. Vtedy cítiť, že sa teší zo života. Podľa J je aj jej život takýmto snehom, s ktorým sa 

pohráva: Cíti, že len ona je pánom vlastného života. Problémovosť motívu snehu – a zároveň 

jeho korešpondencia s ostatným textom – sa vynára vo chvíli, keď J vidí, ako autá tento 

krásny biely sneh mliaždia v beztvarú špinavú masu, a zamyslí sa nad tým, či má život 

(metaforicky zastúpený snehom) naozaj v rukách. V tejto chvíli nemá čas zamýšľať sa, či 

človek nie je len malým tvorom v rukách prírody, ktorého môže osud kedykoľvek „rozdupať“ 

v jeho vlastných snoch. Možno sa však cíti slabá a bezmocná, keď sedí sama v taxíku a čaká 

na šoféra so závozníkom, pretože zbadá, že už nesneží. J začne dokonca pochybovať o 

správnosti svojho konania, uvažuje, že sa jej možno sťahovanie nepodarí a predstavuje si, ako 

večer znovu zaspáva v tej istej izbe, v tej istej posteli. To, že nesneží, akoby symbolizovalo 

koniec jej sna. Napriek prekážkam sa J predsa podarí dopraviť veci až takmer na miesto, 

a keď si ich začína nosiť do svojho nového domova, opäť sneží: Jej sen sa pomaly stáva 
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skutočnosťou. 

Sneh už potom padá stále. J postrehne, ako sa pomaly znáša na zem. Je pokojná 

a šťastná. Skrášľuje si svoj nový domov a všetko okolo je biele. Zdá sa jej, že jej život je ako 

sladký zákusok. Snehom sa však brodí Vilo a pripraví jej tým sklamanie. No keď Vilo 

odchádza a stoja spolu pred chalupou, husto sneží a J myslí na to, aké je to krásne. Hoci ich 

prvý spoločný večer nevyšiel tak, ako si predstavovala, J leží potme v posteli, zatvorí oči 

a opäť sníva svoj sen. Je šťastná: „Vonku snežilo čoraz hustejšie.“ (ibid., s. 60). 

Poviedka plná snehu sa odohráva počas jedného dňa. Je zaujímavé, že ráno, keď sa J 

zobúdza, sneží, a večer, keď zaspáva v novom domove, sneží opäť. Akoby sa nezmenila 

vonkajšia kulisa, ale počas jediného dňa sa veľa odohralo: Sledujeme veľkú zmenu priestoru 

(J sa sťahuje), ktorá je prepojená so zmenou samotného života J: Sen, ktorý bol ráno ešte len 

snom, po splnení ktorého túžila, sa večer zmenil na skutočnosť. Naproti tomu časové rozpätie, 

v ktorom sa dej poviedky odohrá, je krátke. 

Domnievame sa, že J. Blažková je jednou z tých autoriek, u ktorých sa v prozaických 

textoch markantne prejavuje ženská reč. Tento aspekt je pritom v jej textoch využitý takým 

spôsobom, že zvyšuje jeho umelecké kvality, a zároveň sa ním v texte prejavuje ženský hlas 

autorky. V próze J. Blažkovej možno hovoriť o funkčnom použití jazykových prostriedkov, 

ktoré má autorka k dispozícii. Z hľadiska čitateľa a intepretátora týchto textov nemáme 

dojem, že by šlo o niečo neprirodzené – texty svedčia o tom, že sa autorka vo svojom 

ženskom písaní cíti doma a vyjadruje sa „vlastným“ jazykom. Táto skutočnosť hovorí v 

prospech diskurzívneho prístupu k literárnej tvorbe i literárnej komunikácii a popiera tvrdenia 

o tom, že ženy sú v jazyku nereprezentovateľné. J. Blažková tematizuje ženský svet a, 

domnievame sa, nemá s jazykom žiadny problém. 
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