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Priestor liečebného centra (I. Dobrakovová: Bellevue) 

 

Mária KLAPÁKOVÁ 

 

Potenciál priestoru liečebného centra pre telesne postihnutých, kde sa (duševne 

labilná) protagonistka (vystupujúca ako ošetrovateľka, resp. účastníčka dobrovoľníckeho 

letného tábora) konfrontuje s telesnosťou i psychikou fyzicky hendikepovaných ľudí, 

„overila“ I. Dobrakovová už v debutovej zbierke Prvá smrť v rodine (2009) (poviedka 

Bellevue, Marseille). Skúmanie tohto priestoru v románe  možno považovať za konštruktívne, 

keďže liečebné centrum nepredstavuje len „kulisu“ či prostriedok determinácie sujetových 

vzťahov, ale „žije“ samostatne a funguje tiež v symbolickom význame. 

 

Liečebné centrum 

Vstup do liečebného centra charakterizuje protagonistka a zároveň narátorka románu 

Blanka takto: „Ústav Bellevue sa rozkladal na kopci nad mestom, vošli sme hlavnou bránou a 

prechádzali cez akýsi park, stromy, kríky, kvety, ktoré by som nevedela ani pomenovať, 

naľavo bambusový hájik plus obligátne oleandre. Zaparkovali sme pred sivou trojpodlažnou 

budovou“  (Dobrakovová, 2010 s. 10). Na základe ukážky by sa teda mohlo zdať, že ide o 

„idylické“, pokojné miesto, ktoré však nepôsobí nijako výnimočne, protagonistka jeho opisu 

nevenuje zvýšenú pozornosť. To je zjavné z neurčitého atribútu akýsi park či „letmej“ 

charakteristiky tunajšieho rastlinstva. Detailná nie je ani deskripcia budovy samotného centra, 

len sivá farba signalizuje ponurosť a všednosť. Dozvedáme sa však, kde sa budova nachádza a 

že sa k nej vchádza hlavnou bránou. V súvislosti s tým možno nadviazať na Hodrovej postreh 

týkajúci sa toposu vchodu, ako „místa spjatého s průchodem z jednoho stavu do jiného, z 

jednoho světa do druhého, od známeho k neznámemu.“ (Hodrová, 1994, s. 109). Prechodom 

cez bránu totiž Blanka vstupuje do stavu návratu a gradácie psychickej choroby, prechádza zo 

sveta zdravých do sveta telesne postihnutých a nakoniec z dôverne známeho domáceho 

prostredia na Slovensku do francúzskej Marseille, cudzieho štátu, mesta aj inštitúcie. Blanka 

totiž s prácou ošetrovateľky nemá žiadne skúsenosti a centrum Bellevue pre ňu charakterizujú 

slová inzerátu: „(...) dobrovoľnícka práca šesť hodín denne, ubytovanie a strava zadarmo“ 

(Dobrakovová, 2010, s. 5). Hrdinka teda vchádza nielen na neznáme miesto, no sama sa 

dostáva do novej pozície, v súvislosti s čím Hodrová ďalej konštatuje: „Všude je topos 

vchodu spjat s cestou jinam, k tajemství, do středu, jeho výrazná prostorová podoba (...) 
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signalizuje hranici, počátek, proměnu.“ (Hodrová, 1994, s. 110). Pri aplikácii tejto 

charakteristiky na protagonistku dospejeme k tomu, že prechodom cez bránu začína jej 

premena, ktorú si však Blanka zatiaľ neuvedomuje. Hodrovej postreh je zároveň uplatniteľný 

na liečebné centrum, keďže brána signalizuje hranicu medzi svetom „normálnych“, zdravých 

ľudí a svetom hendikepovaných rezidentov . Táto hranica je zvýraznená aj tým, že Bellevue 

sa nachádza „na kopci nad mestom“ (Dobrakovová, 2010, s. 10), už lokalizáciou je teda od 

mesta vyčlenené. Zároveň však ostáva jeho súčasťou, keďže kopec nie je mimo neho, ale nad 

ním. Rezidenti aj ošetrovatelia sa tak môžu kedykoľvek „pokochať“ výhľadom na mesto, 

ktoré je však pre nich nedosiahnuteľné (s tým súvisí aj ironický podtón názvu centra 

Bellevue, v preklade pekná vyhliadka, čo sa pravdepodobne vzťahuje aj na „peknú“ 

vyhliadku rezidentov do budúcnosti a podobne na neútešenú budúcnosť protagonistky, ktorá 

aj po príchode domov zostáva poznačená patológiou centra Bellevue). Kopec tiež môže 

predstavovať separáciu „nepohodlných“ členov spoločnosti, jeho vertikalita pritom 

zdôrazňuje sociálnu vzdialenosť medzi rezidentmi a obyvateľmi mesta.  Ich „vozvýšenosť“ je 

paradoxne znakom znižovania spoločenskej hodnoty, čo najväčšej dištancie od okolitého 

sveta.  

Aj v centre dochádza k oddeľovaniu rezidentov a ošetrovateľov, chorých a zdravých. 

Protagonistku Blanku ubytujú v domčeku, mimo hlavnej budovy: „Prešli sme okolo 

prázdneho bazéna, okolo niekoľkých vozíčkarov zaparkovaných v tieni stromov a potom dolu 

kopcom (!) k nízkej budove pri bambusovom hájiku.“ (tamže, s. 12, zdôr. M. K.). Ani ostatní 

účastníci tábora nie sú ubytovaní v centre, ale v osobitnom byte v prístavbe, „do ktorého sa 

chodilo poza hlavnú budovu, popri širokej odkvapovej rúre a záhone kvetov, cez krátky 

železný mostík nad akousi jamou vysypanou štrkom a potom po spojenom balkóne, druhé 

dvere naľavo.“ (tamže, s. 13). Opäť tak vznikajú hranice. V Blankinom prípade je to 

samostatná budova umiestnená nižšie pod centrom (znova náznak vertikálneho vyčlenenia), u 

ostatných je hranica vytvorená dokonca niekoľkými objektmi. Z textu sa síce nedozvedáme, 

kde sú ubytovaní stáli zamestnanci centra, no skutočnosť, že od rezidentov nie sú oddelení len 

účastníci tábora, ale aj ostatní ošetrovatelia, možno ilustrovať na poviedke Bellevue, 

Marseille (Dobrakovová, 2009). V nej prichádza do Bellevue nová ošetrovateľka Líza, ktorú 

ubytujú vo vedľajšej budove: „(...) toto je naša druhá budova, ale všetci rezidenti sú v hlavnej, 

v tejto býva len niekoľko ošetrovateliek“ (tamže, s. 89 – 90). Hlavná budova centra je teda len 

pre klientov, oni sú tu „doma“. Ošetrovatelia „bývajú“ v priestoroch centra len dočasne, o 

čom svedčí aj zariadenie ich izieb. Lízina izba je „nie celkom ako hotelová, ale taká lepšia 

ubytovňa, dve postele, skrine, stolík, zvyčajné veci.“ (tamže, s. 90). Podobne je na tom aj 
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protagonistka románu Blanka, ktorá však vo svojej izbe v domčeku nemá ani Lízine 

„zvyčajné veci“: „(...) kuchynka, kúpeľňa, zadná izba s dvoma posteľami, (...) a predná izba, 

tá, kde budem bývať ja, namiesto postele matrac, položený priamo na zemi. (...) nikde žiadna 

stolička, stolík, skriňa, nič.“ (Dobrakovová, 2010, s. 12). Ošetrovatelia žijú na miestach, ktoré 

naznačujú ich dočasný pobyt v centre, ich izby pripomínajú hotel. Majú v nich len veci 

základnej potreby, Blanka ani to, dokonca, na rozdiel od svojich „kolegýň“ má namiesto 

postele matrac, spí takmer na zemi. Možno teda konštatovať, že Blankin priestor je evidentne 

neosobnejší a „ponižujúcejší“ než ostatných. Tým Dobrakovová anticipuje postavenie a najmä 

vyčleňovanie sa protagonistky z kolektívu (Blanka je v izbe sama, zatiaľ čo vedľa bývajú dve 

dievčatá). Rezidenti naopak žijú v izbách, kde majú „všetko pohodlie“, Belevue je pre nich 

„skutočným“ svetom: „V to ráno som mala na starosti Joëlle a Frédérica, dvoch obéznych 

vozíčkarov, ktorí sa údajne zoznámili a zamilovali priamo v centre Bellevue a už desať rokov, 

od svadby, bývajú v tej najväčšej miestnosti v celej budove. Hneď ako som otvorila dvere, 

niečo sa mi zahryzlo do členka (...), zistila som, že mi na nohaviciach visí čivava. (...) počas 

celej toalety okolo mňa obiehala, vrčala a zúrivo štekala. To však nebolo nič oproti tomu, ako 

na mňa štekala Joëlle, pohodlne rozvalená v posteli king size, pod hlavou štyri vankúše“ 

(tamže. s. 40). Najväčšia izba v centre je pridelená páru, ktorý sa tam zoznámil a zosobášil. 

Bellevue je pre nich miestom, kde vznikol a trvá ich vzťah, aj napriek obmedzeným 

možnostiam. Izbu pritom vnímajú ako svoj „byt“, čo sa prejavuje tým, že v nej majú čivavu, 

„domáceho miláčika“. Prítomnosť zvieraťa v centre naznačuje, že rezidenti  si môžu dovoliť 

„vymoženosti“, ktoré by v inom liečebnom zariadení (napr. v nemocnici) neboli možné. 

Podobným prípadom je veľká posteľ (hoci to pravdepodobne súvisí aj s obezitou rezidentky) 

či štyri vankúše, ktoré má Joëlle pod hlavou.  

Aj nepríjemné správanie rezidentky k protagonistke naznačuje, že liečebné centrum je 

„domovom“ vozíčkarov a ošetrovatelia sú iba nevyhnutnou výpomocou. Bellevue totiž 

funguje ako samostatný „organizmus“ s vlastnými pravidlami, nezávislými od tých, ktoré 

existujú vo svete mimo neho. Pôvodne znevýhodnení, spoločnosťou „vytesnení“ ľudia sa tak 

v izolovanosti centra stávajú „stredobodom pozornosti“. Hendikep pre nich dokonca môže 

byť zámienkou na ponižovanie zdravých ošetrovateľov, čo možno dokladovať na Joëllinej 

reakcii na Blanku: „(...) „povedala som v druhom šuplíku, nie treťom, čo ma vôbec 

nepočúvaš?“ „tie špongie patria na umývadlo, láskavo ich zdvihni z tej zeme!“ „papuče budú 

asi pod posteľou, stačí sa zohnúť a pohľadať ich, alebo si snáď myslíš, že to mám urobiť ja?“ 

a toto vyše hodiny, len príkazy, sťažnosti, podpichovanie“ (tamže). Takýmto správaním si 

rezidentka bráni vlastné teritórium a zároveň tak kompenzuje svoju bezmocnosť, pre ktorú 
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nedokáže sama robiť ani jednoduché úkony. Využíva situáciu a uštipačne komentuje 

„neschopnosť“ neskúsenej ošetrovateľky, čím dokazuje svoju nadradenosť. V tejto súvislosti 

sa narátorka priam až „moralizátorsky“ rozhorčuje nad aroganciou „niektorých telesne 

postihnutých, ktorí dajú každému pocítiť svoje nevládne telo, svoje chýbajúce končatiny, ten 

svoj hendikep, pre ktorý im treba vždy ustúpiť.“ (tamže, s. 41). Uvedená pasáž je 

„predzvesťou” Blankinho vzťahu k vozíčkarom, ktorý je ovlyvnený psychickou chodobou. 

Protagonistka sa totiž postupne začne poddávať nenávisti, najprv k rezidentom, neskôr k 

svojmu okoliu a nakoniec k sebe samej. Uvedenú pasáž ale nemožno hodnotiť pozitívne, 

keďže v podaní devätnásťročnej Blanky takéto slová vyznievajú pateticky až útočne (aj s 

prihliadnutím na duševný stav postavy). Navyše, ide len o zopakovanie už známeho postoja 

protagonistky, dokonca neprimerane expresívnym, až „rétorickým“ jazykom. 

Izba rezidentky a jej manžela je priestorom, kde sa odstup (paradoxne možno hovoriť 

až o akejsi bariére v bezbariérovom prostredí) medzi zdravými a postihnutými prehlbuje. 

Dochádza k tomu z iniciatívy rezidentky, čím sa potvrdzuje špecifické vyššie sociálne 

postavenie postihnutých voči ošetrovateľom. Hranice v centre teda nevznikajú len fyzickým 

vyčleňovaním, bariéry sa tvoria najmä v psychike postáv. 

V tejto súvislosti považujeme za relevantný topos jedálne: „(...) v centre Bellevue jedia 

ošetrovatelia aj vozíčkari naraz, veď sme jedna veľká rodina, ak neješ teraz, neješ vôbec“ 

(Dobrakovová, 2009, s. 94). Platí to však len na úrovni „fyzického“ vyčleňovania, keďže sú 

rezidenti a ošetrovatelia nútení jesť spoločne. Avšak to, že ani pri vykonávaní primárnych 

potrieb nie sú chorí a zdraví na rovnakej úrovni, naznačuje (azda až príliš explicitne) ironické 

vyjadrenie „sme jedna veľká rodina“ (tamže). Je totiž zjavné, že hoci sedia všetci za jedným 

stolom a jedia rovnaké jedlo, ich roly nie sú vyrovnané. Ošetrovatelia sa opäť musia 

prispôsobovať potrebám vozíčkarov, zatiaľ čo ich vlastné sú obmedzené: „(...) sledovala [som 

– pozn. M. K.] ošetrovateľku, jej naučené pohyby, spôsob, akým kládla vozičkárom jedlo do 

úst a utierala omáčku obrúskom a ešte pri tom stíhala aj sama jesť. Po miestnosti sa rozliehalo 

cinkanie príborov, ale inak bolo pomerne ticho, takmer nikto nič nehovoril, nanajvýš otázky 

typu „ešte vodu?“ „stačilo?“ „pridám ti?“ väčšina si však vystačila s posunkami.“ 

(Dobrakovová, 2010, s. 16). V jedálni je ticho, žiaden z rezidentov nerozpráva, dokonca 

vôbec neprotestuje, hovoria jedine ošetrovatelia. Ich otázky sú však len informačné, neslúžia 

na nadviazanie „komunikácie“, čo je znakom ich odosobnenia a stereotypného vnímania 

situácie. Rezidentov je jednoducho nevyhnutné nakŕmiť, keďže sami to nedokážu a sú 

odkázaní na pomoc ošetrovateľov. Obyvatelia centra pristupujú na tieto podmienky, 

„nereptajú“, iba „poslušne“ jedia. Ich mlčanie signalizuje poddanie sa situácii, rezignáciu . 
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Jedáleň teda možno interpretovať aj ako miesto, kde sa do istej miery znižuje „nadradená“ 

pozícia vozíčkarov. Tí sú totiž nútení nechať sa kŕmiť a ošetrovatelia rozhodujú o tom, čo 

budú rezidenti jesť, kedy a v akom množstve: „Pri obede som sedela vedľa objemného 

Oscara, ktorý mal neuveriteľný apetít, tlačila som doňho, vidličku v pravidelnom rytme 

vnárala do jeho úst, a on stále nemal dosť, a jemu sa stále málilo (...). Keď som sa vrátila do 

jedálne, Oscar sa na mňa vyčítavo pozrel, pred ním na stole načatý dezert, pri tele spustené 

ruky, ktoré by ho nevládali nabrať“ (tamže, s. 26). Rezidenti sú pri bežných úkonoch 

bezmocní, uvedomujú si to, a preto niektorí reagujú na zdravých ošetrovateľov podráždene. 

Rozhorčuje ich nielen vlastná bezmocnosť, ale aj fakt, že pri vykonávaní „najjednoduchších“ 

činností sú odkázaní na pomoc druhých.   

 

Vzťah postavy a priestoru 

Napriek tomu, že je správanie a predovšetkým psychický stav protagonistky do istej 

miery ovplyvnený prostredím (príchod na neznáme miesto, gradácia choroby), primárne 

nemožno hovoriť o determinácii postavy priestorom. To by totiž znamenalo, že sa postava 

„poddáva“ vplyvu prostredia a jej stav a konanie možno „ospravedlniť“ jeho pôsobením. V 

skutočnosti sama postava „infikuje“ prostredie a zdrojom problémových situácií je jej 

charakter, nie liečebné centrum. Na tento fakt upozorňuje Ivana Taranenková keď konštatuje, 

že „aj napriek hrdinkinmu nutkavému presvedčeniu, že zdrojom nenormálnosti a pôvodom 

tragického konca jej príbehu je svet Bellevue, nie je to tak. Prináša ho doň ona sama.“.    

Okrem toho sa nazdávame, že determinácia postavy by sa mala prejaviť aj dynamikou 

priestoru. Priestor, ktorý determinuje postavu je jej totiž „nadradený“, mal by byť vo vzťahu k 

nej aktívnym prvkom, neslúžiť len ako „kulisa“.  Centrum Bellevue je však statické (rovnaké 

priestory aj ľudia, podobné situácie), priestor zostáva rovnaký, mení sa len postoj postavy k 

nemu. Z tohto hľadiska možno centrum dokonca považovať za „normálny“ priestor, jeho 

ustálenosť a „stereotyp“ sa narúša až príchodom Blanky, ktorá je „zdrojom“ problémových 

situácií. Na základe toho možno konštatovať, že priestor liečebného centra nemá na 

protagonistku taký vplyv, aký mu sama pripisuje a v texte funguje predovšetkým ako 

„kulisa“. Postavu totiž primárne determinuje jej psychická choroba, nie priestor. Vzniká tu 

inkluzívny vzťah (Bachtin, 1988, s. 101), zorný uhol postavy sa zužuje a jej nazeranie je 

deformované psychickou chorobou. Priestor je pritom len podnetom na jej spustenie, preto 

považujeme za relevantnejšie hovoriť o vzťahu postavy a/k priestoru.  

Vzťah protagonistky k liečebnému centru je spočiatku pozitívny, príchod do Marseille Blanka 

považuje za možnosť prekročiť hranicu medzi detstvom a dospelosťou, získať skúsenosti. Jej 
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predstava o centre Bellevue je však „naivná“, cestu tam vníma ako „vzrušujúci výlet“. Pri 

konfrontácii s realitou má problém vyrovnať sa s novou situáciou, navyknúť si na iné miesto. 

V tejto súvislosti je teda možné uvažovať o determinácii postavy prostredím, tento jav je však 

sekundárny. Ide totiž o prechod do neznámeho prostredia, ktorý predpokladá zložitý proces 

adaptácie (najmä keď vieme, že ide o psychicky nestálu postavu). Neschopnosť navyknúť si 

na priestor sa však využíva predovšetkým na anticipáciu negatívneho „smerovania“ postavy 

(Blanka si ako jediná nedokáže zvyknúť na pomery v centre). Prediktabilita nepriaznivého 

vyústenia Blankinej cesty je však príliš nápadná, keďže od začiatku cesty sprevádza 

protagonistku množstvo negatívnych javov (prichádza ako posledná, spí na matraci, pred 

ktorým sú mravce /i keď motív hmyzu je repetičný/ a i.). Kumuláciu týchto javov považujeme 

za „ústretovú“ voči čitateľovi. Jednotlivé motívy síce môžu slúžiť aj na naznačenie 

„cudzinectva” a izolácie postavy, často sú však nefunkčné: „Celá dolámaná som vystúpila a 

počkala, kým šofér vytiahne môj obrovský  ruksak, samozrejme, ako posledný, v trafike som 

si kúpila telefónnu kartu a z búdky zavolala do centra Bellevue“ (Dobrakovová, 2010, s. 10). 

Ironickou poznámkou samozrejme, ako posledný autorka síce naznačuje psychické 

rozpoloženie protagonistky, „priehľadne“ však pôsobí fakt, že tu funguje „zákon schválnosti“, 

„trpiteľskej“ pozície postavy. Po príchode do liečebného centra sa „očakávaný“ nepriaznivý 

spád Blankinej situácie akcentuje tým, že na neznáme miesto prichádza ako posledná. Ostatní 

dobrovoľníci sa už medzitým poznajú, majú pridelené izby a vedia sa orientovať v areály 

centra. Blanka sa však od začiatku považuje za outsidera, s ostatnými komunikuje málo, 

navyše si nedokáže navyknúť na prácu s vozíčkarmi. Ako jediná z dobrovoľníkov sa 

nedokáže odosobniť od novovzniknutej situácie a zaujať k vozíčkarom jednoznačný postoj. 

Jej vzťah k nim je ambivalentný: „(…) nevedela som sa ubrániť hnusu, ktorý vo mne 

[rezidentka – pozn. M. K.] vyvolávala, ale pritom som cítila aj akúsi spriaznenosť, blízkosť, 

neodbytný pocit, že taká som mohla byť aj ja, keby náhoda, či osud.“ (tamže, s. 26). Takýto 

postoj na jednej strane predznamenáva paranoidné stavy protagonistky, predstavy o možnosti 

vlastného fyzického hendikepu. Zároveň je anticipáciou vyvrcholenia psychickej choroby, 

keď sa sama Blanka dostáva do liečebného zariadenia, je umiestnená na psychiatriu, kde sa 

sestričky musia starať o ňu.  

Vzťah protagonistky k liečebnému centru je teda závislý od intenzity jej psychickej 

choroby. Postupne sa negativizuje, Blanka sa prestáva zaujímať o dianie v centre a zameriava 

sa predovšetkým na svoj psychický stav. Neprijatie a neschopnosť vyrovnať sa s 

podmienkami liečebného centra, najmä však neprítomnosť akéhokoľvek pozitívneho podnetu, 

znamenajú pre Blanku definitívne podľahnutie psychickej chorobe. 
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 V tejto súvislosti možno hovoriť aj o symbolickom chápaní centra Bellevue, ako 

miesta potenciálnej nenáviasti, zla a patológie, ktorej môže podľahnúť ktokoľvek.  

Protagonistku nenávisť úplne pohlcuje a príchod na nové miesto, do cudzieho prostredia 

smeruje k postupnej gradácii depresívnych stavov spojených s paranojou, halucináciami či 

obsesiami. Zlom nastáva vo chvíli, keď Blanka pochopí „základnú pravdu o živote“ (tamže, s. 

62), podľa ktorej „na svete je len nenávisť, (...) dospieť znamená pochopiť a prijať celú 

nenávisť sveta, namierenú voči každému, a teda aj voči mne.“  (tamže). Zisťuje, že „nikde 

inde nie je nenávisť taká koncentrovaná ako tu [v Bellevue – pozn. M. K.]“ (tamže. s. 68). 

Nenávisť a zlo, ktoré centrum Bellevue symbolizuje si protagonistka so sebou prináša aj 

domov: „(...) zrazu vidím, cítim, viem, že ešte stále som, že vždy aj budem, v centre 

Bellevue.“ (tamže, s. 190). Bezvýchodiskovosť situácie podopruje tiež fakt, že ani „priatelia” 

(Dargo, Svetlana) nechcú Blanku nenávisti zbaviť, dokonca ju v nej „podporujú” a učia ju, 

ako sa s ňou naučiť žiť.      

    

Centrum Bellevue má teda niekoľko jánusovských tvárí. Na jednej strane vyčlenenie 

hendikepovaných zo spoločnosti, zároveň však ich sociálna dominancia v centre. Na prvý 

pohľad idylické spolunažívanie vozíčkarov a ošetrovateľov, no v skutočnosti bariéra medzi 

zdravými a chorými. Budova plná „vymožeností“ pre hendikepovaných, „hotelové“ izby pre 

ošetrovateľov. Prostredníctvom priestorových detailov tak I. Dobrakovová odkrýva patológiu 

centra a „pokrivenosť“ medziľudských vzťahov.  

Ivana Taranenková v súvislosti s priestorom v Dobrakovovej románe konštatuje, že 

„Jej Marseille nie je príťažlivý juh Francúzska, malebné azúrové zátoky s belejúcimi 

plachetnicami, morské pláže či cikády s borovicovými hájikmi. To všetko tu síce je, ale len 

ako kontrastná kulisa k realite centra pre telesne postihnutých“.  Centrum Bellevue s kulisou 

azúrového pobrežia je teda aj priestorom, ktorý predstavuje zdroj problémových situácií a 

vzťahov medzi postavou a priestorom a tiež medzi postavami navzájom. Neskôr, v súvislosti s 

protagonistkinou psychickou poruchou, nadobúda centrum tiež symbolický význam, ako 

potenciálny priestor agresivity, zla, patológie. 
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