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Disability in material and topic of modern Slovak artistic prose  
(by Jana Bodnárová and Etela Farkašová)
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Abstrakt
V úvode štúdie sú objasnené východiskové pojmy krehkosť a norma. Normou sa rozumie 
taká hodnota konkrétnej reálie, ktorá bola prijatá, potvrdená a rešpektovaná dohovo-
rom v  danej dobe a  v  konkrétnej spoločnosti. Krehkosť subjektu je obrazné vyjadre-
nie náročnej životnej situácie, ktorú dokáže umelecký text tematizovať tak, aby vzťahy 
medzi znevýhodneným dieťaťom a  jeho rodinou nasmeroval do emotívnej, mravnej, 
sociálnej a existenciálnej výpovede. Krehkosť sa aplikuje ako typová, návyková alebo 
prijatá dispozícia, vlastnosť, ktorá je vrodená alebo osvojená subjektom. Obidva pojmy 
sú aplikované na interpretačné prieniky do prozaickej tvorby Jany Bodnárovej a Etely 
Farkašovej. Jav a stav znevýhodnenia je v nich sledovaný ako zložitá aj nenáročná, rie-
šiteľná aj nezvládnuteľná rola človeka a jeho sociálneho prostredia. Problém matky a jej 
znevýhodneného dieťaťa je interpretovaný prostredníctvom opozícií domov – dieťa, do-
mov – detstvo, domov – pamäť dieťaťa. Opozície sú dotvárané šírkou a neočakávaným 
prejavom detskej prešibanosti, krutosti, drsnosti, sebectva a následného, až rafinovane 
uskutočňovaného ničenia sociálnej konvencie rodiny.

Kľúčové slová: prozaický text, rozprávačka, postava, život, emócia, problém, vzťahy 

Abstract
In the introductory part of the paper the terms frailty and norm are explained. Norm 
is such a value of actual reality, which was accepted, confirmed and respected by the 
agreement in the given period in the particular society. Frailty of the subject is a figu-
rative expression of difficult life situation, which can be thematised in the artistic text 
in such a way that the relationships between a disadvantaged child and his/her family 
is directed into emotive, moral, social and existential utterances. Frailty is applied as 
a type, habitual and accepted disposition, a  feature that is inborn or accepted by the 
subject. Both terms are applied in an interpretation overlap in the prosaic creation by 
Jana Bodnárová and Etela Farkašová. The state of being disadvantaged is seen as diffi-
cult as well as easy, solvable as well as unmanageable role of a person and his/her social 
environments. Issue of a mother and her disabled child is interpreted by the means of 
the following oppositions: home – child, home – childhood, home – child’s memory. 
The oppositions are completed by unexpected demonstrations of children’s slickness, 
cruelty, coarseness, egoism followed by rather refined accomplishment of destroying 
the social convention of a family.

Key words: prosaic text, narrator, character, life, emotion, problem, relationships 
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Úvod

Termínom krehkosť znevýhodneného subjektu možno zaznamenať a reago-
vať na viacero rôznorodo sa prejavujúcich odchýlok jednotlivca alebo skupiny 
vnútorne prepojených subjektov od dohovorenej spoločenskej či inak vyme-
dzenej a rešpektovanej, užšie chápanej javovej „normy“. To, keď sa z rozličných 
podnetov, príčin alebo za rôznych okolností nedodržiava a  vedome porušuje 
norma, môže byť sprevádzané či prejavovať sa napríklad ako zapojený, aktu-
alizovaný, inak využitý jazyk, reč, ako etnické, zvykové, spoločenské, mravné, 
ekonomické, praktické a  tvorivé zručnosti, ale aj ako telesné alebo zdravotné 
zvyklosti osvojené a prijímané v konkrétnom spoločenstve, v súlade s vedomím 
historickej doby, resp. s  posunmi medzi viacerými etnickými alebo nábožen-
skými skupinami. Špecifický prejav odklonu od prijatej normy sa neraz vedome 
a invenčne dostaví v aktivitách  umeleckých, politických a vedeckých zoskupení 
vtedy, keď forma a prejav objektívneho znevýhodnenia znamená akceptovaný 
odklon od nej. 

Normou sa rozumie taká hodnota konkrétnej reálie, ktorá sa prijatým, po-
tvrdeným a rešpektovaným dohovorom ustálila v danej dobe a v konkrétnej spo-
ločnosti a  tá ju svojimi estetickými, mravnými a  legislatívnymi vymedzeniami 
ako spoločenstvo rešpektuje, čo znamená, že norma vznikla a aj je z  jeho vôle 
uplatňovaná a uznaná za hodnotu. 

Krehkosť sa aplikuje ako typová, návyková alebo prijatá dispozícia až vlast-
nosť, ktorá je vrodená alebo osvojená subjektom  so zámerom charakterizovať 
kontextovú okolnosť účinnú pre subjekt a súčasne byť aplikovaná, prejavená, ak-
ceptovaná aj subjektom. Za istých špecifických okolností sa môže spájať s pod-
statou a prejavom znevýhodnenia a môže sa stať aj jeho obranným prejavom/
výrazom voči tenzijnému exteriéru. 

V umeleckej spisbe sa naznačená situácia subjektu napája na látkové, tema-
tické, sujetové a problémové súvislosti, ktoré bývajú spravidla zakomponované 
do naračnej či etickej tendencie, do noetiky a poetológie textu prostredníctvom 
zvýraznenej stratégie autora. Tá si textový priestor „osvojí“ na rozvinutie javu 
alebo tézy, ktorému sa podriadia všetky vnútrotextové komponenty od žánru až 
po pointu. 

Krehkosť zakomponovaná do obsahu aj rozsahu prijímania znevýhodnenosti 
subjektu v spoločnosti má viacero jedinečných aj neprenosných prejavov a rea- 
lizácií. Humanita, vyspelosť, poznanie a  zrelosť vyjadrené schopnosťou spo-
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ločnosti emancipovať rozličné komponenty života tak, ako ich realita prináša, 
navyše dokázať sa s nimi dôstojne, humánne a nápomocne vyrovnať, vypovedá 
o jej statuse a o poznávacích aj mravných kvalitách ako o schopnosti civilizovane 
absorbovať do svojho formálneho mechanizmu to, čo reálny život ustaľuje (podľa 
objektívnych možností) do harmónie a čo prirodzene chápe ako priazeň prejave-
nú voči konkrétnemu životu a jeho nositeľovi. 

Slovenská umelecká spisba sa tematike rozlične znevýhodnených literárnych 
postáv, ich príbehom, priúčala od folklórnej spisby, autorskej rozprávky, cez v čí-
tanke uchovávaného Kukučínovho Ondráša Machuľu a Timravinu Anču-Zmiju až 
po prózy Vincenta Šikulu, v ktorých svoje smutno-veselé, láskavo-kruté príbehy 
prežijú Rozárka, Manduľa aj Filoména či Viktor, ktorý má veľkú hlavu a tenučký 
krk.1 Napokon medzi výnimočné rozprávačské zážitky sa radia poviedky s literár-
nymi príbehmi „iných“ protagonistov v prózach Milana Zelinku, Oľgy Feldekovej, 
no a popri nich nechýbajú v umeleckej spisbe ani ďalšie telom a citom veľké, ale 
schopnosťou vyrovnávať sa s realitou malé postavy z pôvodného i  prekladového 
čítania pre malých aj mladých čitateľov. 

Znevýhodnenie samo osebe vo vertikále náhody a dôsledkov naznačuje svoje 
prejavy a nezameniteľný stav tela alebo duše ako rozpätie medzi dobrým a zlým, 
krutým a láskavým, vrodeným a získaným, medzi vyrovnávaní sa s ním ako s od-
menou či trestom, tak či onak vždy ako porozumenie pre útrapy alebo ako dar 
vysielaný okoliu poraneným telom a nezdravou dušou. V priesečníku kníh, ich 
príbehov a skúseností samotných čitateľov by sa našlo mnoho porovnaní aj od-
lišností. Všeobecne vládne v literárnej a vzdelávacej praxi voči prejavom znevý-
hodnenia v téme, postave a v probléme ustálený interpretátorský, interpretačný 
a čitateľský obdiv k tomu, čo bolo a je dávno a všeobecne známe, a predsa svojím 
výrazom a estetickým zmyslom zostáva ako latentná hodnota oživovaná porozu-
mením v procese literárneho vzdelania, či iba ako anticipačné pripomenutie si 
toho, ako nepodceniť možnú, predpokladanú a pritom neočakávanú zmenu. Kaž-
dá zmena vnesie do témy a do príbehu postavy citové, mravné, vôľové a humán-
ne oslovenie uložené do umeleckého textu tak, aby bolo adresované čitateľovi, 
teda jeho schopnosti, zručnosti, zrelosti a osobnostnej vyspelosti reflektovať prí-
beh a ním zobrazené poznanie presahujúce literárne rozprávanie tým, že čitateľ 
môže mať takú skúsenosť aj z objektívnej prítomnosti.

1 Poviedky sú súčasťou próz publikovaných in: ŠIKULA, V., 1986. Povetrie a  iné 
prózy. Bratislava: Slovenský spisovateľ; ŠIKULA, V., 2007. Dielo I. Novely a poviedky. 
Bratislava: Tatran. ISBN 978-80-85778-61-8.
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1 Krehkosť znevýhodneného subjektu v próze Jany Bodnárovej

Pričinením Jany Bodnárovej a  Etely Farkašovej sa tematicky, typovo, rie-
šeným problémom rozprávačka alebo personalizovaná rozprávačka adaptujú 
do chlapčenskej či dievčenskej literárnej postavy tak, aby ich vážne vzťahové, 
spoločenské trápenia boli odvíjané spôsobom, z ktorého presakuje sila auten-
tickej výpovede, vplývajúca na čitateľa „blízkosťou“ kontaktu (pravdepodob-
nosťou zopakovania, prenosu situácie) medzi postavou/postavami a čitateľom. 
Tento proces sa riadi autorovou stratégiou, teda zvolenou mierou aj intenzitou 
emotívneho, mravného a vôľového oslovovania. Poznávacou a mravnou tenden-
ciou zostáva  individuálne oživenie a cibrenie čitateľovej empatickej schopnosti 
konfrontovať možný dosah až osobný presah medzi literárnym a neliterárnym 
problémom. 

O autenticite tematického a  problémového vyhraňovania sa a  o  vertika-
lizácii subjektu dievčenskej/ženskej postavy v  prozaickej dielni J. Bodnárovej 
niet pochybností. V novele Tiene papradia (2002) obnovuje emotívny prototyp 
rozčesnutej dievčenskej/ženskej a  ženskej/dievčenskej postavy. Zvýrazneným 
emotívnym podložím pri výbere typu dievčenskej postavy a tematizovaním de-
likátneho problému vstupovala do povedomia svojich čitateľov v osemdesiatych 
rokoch. V próze Tiene papradia sa do popredia dostáva rozprávačkou oživený 
dávny čas detstva a spätne obnovený negatívny osobný zážitok protagonistky, 
ktorý svojím mravným presahom do jej dospelosti a  zrelosti dokáže výrazne 
komplikovať partnerský vzťah a navodiť manželskú krízu. V raných prózach – 
zvlášť v Afére rozumu (1990), Z denníkov Idy V. (1993) – autorka „ohmatávala“ su-
jetové možnosti, predpoklady, vhodnosť až reálnosť spoločenského a kultúrne-
ho priestoru, do ktorého jej postavy nekonvenčne, ale o to výraznejšie vstupujú 
svojou vertikálne sformovanou osobnou krízou (čas a pamäť, zážitok a reflexia), 
zasahujúcou existenciu alebo interpersonálne vzťahy jednej alebo súbežne via-
cerých ženských postáv v  tom istom „príbehu“. Tematika a  problém prózy sa 
sústredili na detailné zachytenie gradujúcej, pritom od počiatku neriešiteľnej 
psychickej negácie všetkého, čo súvisí s postavou matky a jednostrannou krízou, 
ktorú autorka organizuje medzi  typovo či mentálne nekonvenčne vybavenou 
dcérou a  jej obnovovanou, vedome udržiavanou telesnou skúsenosťou raz vo 
veku dievčaťa a inokedy v literárnej realite mladej ženy. Vo vzájomnom vzťahu 
matky a jej dieťaťa sa dotykovým miestom stali citové a erotické, jednostranne 
organizované nedorozumenia matky s nezrelou, nazeraním na svet, život a seba 
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sebecky mentálne znevýhodnenou, nepriateľsky naladenou dcérou. Jej nepria-
teľstvo sa na počiatku obracia voči matke, pokračuje nevraživosťou voči sebe 
a vrcholí odmietaním aktívne aj pasívne blízkeho spoločenského okolia.

J. Bodnárová vniesla do literárneho obrazu vzťahov v  rodine a  spolužitia 
v  spoločnom domove nekonvenčnú protagonistku, vyhranený typ mladistvej 
a mladej osobnosti, nazerajúcej na svet prostredníctvom svojej inakosti a ňou 
upraveného mikrosveta aj odmietanými postojmi voči literárnej realite, osob-
nosť s  nezvyčajným a  tenzijne stupňovaným, dostredivo personalizovaným 
a hyperbolizovaným problémom. Exponovaný, nie výchovne iniciovaný problém 
s erotickým podtextom sa spojil v čase vydania prózy a v dobovom literárnom 
živote s príbehom dievčaťa/mladej ženy s ohnivou hrivou, ktorú oslovovali Oča.

Medzigeneračné, rodinné, personálne napätie vo vzťahoch v staršej, predo-
všetkým sociálne ladenej próze pre dospievajúce dievčatá sa spravidla v sujete 
a príbehu  riešili zmierom protagonistky s realitou, alebo utvorením nového ro-
dinného zázemia pre mladistvú postavu. Stratégiu zmieru a rodinnej súdržnosti 
pri náročných skúškach, otázku, ako obstáť v živote, možno zachytiť v prózach 
Eleny Čepčekovej, Jaroslavy Blažkovej, Viery Handzovej, Eleonóry Gašparovej, 
Viery Švenkovej a v  tvorbe ďalších autoriek aj spisovateľov (tematizovaný in-
cest) s príbuznou tematikou a sociálnym či filozofujúcim problémom.

Pritom voči overeným schémam v sujete a pri problémových situáciách vy-
tvára J. Bodnárová vo svojom literárnom mikrosvete iné a viac, ako pripúšťa-
la, či dovoľovala „mravná“ norma v  slovenskej literatúre a  kultúre napríklad 
v  minulom storočí, čo súvisí s  tradovaným alebo v  danej dobe exponovaným 
konceptom národnej literatúry. Príbehom „zvnútra“ zameraným na drámu žič-
livého rodinného prostredia otvorila autorka priechod pre súvislosti s pozná-
vaním zmeneného mikro- i  makrospoločenského prostredia, ktoré vznikne 
okolo ubitého alebo poškodeného a zneisteného subjektu dievčaťa/mladej ženy. 
Protagonistka v  odlišnom veku a  s  iným  sociálnym statusom, ale s  tou istou 
emotívnou, mravnou a vzťahovou traumou z detstva (obťažovanie, žiarlivosť, 
osamelosť, neporozumenie si s komunitou) sa nedokáže oslobodiť ani vlastnou 
dospelosťou z  nivočiaceho zajatia dávneho násilného zážitku v  ranom veku 
budúcej ženy, ktorý sa jej v  snoch a  v  predstavách donekonečna vizualizuje. 
Čas poskytuje pomôcky na stieranie odlišností medzi žitou realitou a pamäťou 
na zážitok, vizuálnym snom; je ním, popri inom, predovšetkým vôľa, čo 
v Bodnárovej príbehovej projekcii má blíženecký, tak sujetový, ako aj existen-
ciálny a mravný dôsledok: postava dievčaťa/mladej ženy s emotívne narušenou 
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psychikou odmieta samu seba. V  poetike sugestívne organizovanej výstavby 
dramaticky štruktúrovaného psychického zázemia literárnej postavy (čas: bolo 
to vtedy) a jej prostredia (čas: je to teraz) sa napriek všetkému osobná kríza pro-
tagonistky prispôsobuje neodvolateľne aktívnemu, hoci rozorvanému alter egu.

Protagonistka vo veku mladej ženy sa nedokáže odpojiť od osobnej minu-
losti, podlieha sugescii, bolestivej dráždivosti opakovaných útekov do spomie-
nok na detstvo, do domova a k rodine. Všetko, čím autorka od svojich literárnych 
počiatkov disponovala pri výstavbe komornej prózy, senzibilne a  v detailoch 
smeruje do vnútra subjektu prostredníctvom raného veku dievčenského subjek-
tu; ten sa zmieta vo svojom, víziami znejasňovanom Ja; konfrontácie zamýšľané 
ako strety medzi zdravým/chorým, snom/skutočnosťou, predstavou/realitou 
neprinášajú uvoľnenie. Na pozadí útekov, predstáv, pokusov prebieha zámer 
prostredníctvom komornej sugescie obnoviť, emotívne a  fyzicky dokresliť 
detaily v  sne, konečne pomenovať vinu a  vinníka, ujasniť si osobný post 
v osobnej traume. Tento zámer nasmeruje protagonistku na to, aby rozhodne 
ukončila sebatýranie pamäťou, identifikovala sa v čase „tu a teraz“, čo paradoxne 
znamená jediné: vina (čia?), vinník (kto?, prečo?), telesnosť (moja) v spomienke 
latentne prežívajú.

Próza J. Bodnárovej 2 cesty (1999) posunula zobrazenie vnútorného sveta 
ženskej/dievčenskej postavy ešte hlbšie a odvážnejšie do intímneho súkromia 
postavy a  zachytila prehlbujúcu sa rodovú/emotívnu drámu medzi matkou 
a dospievajúcou dcérou, do ktorej vstupuje muž. Raz je ním otec, potom „cudzí“ 
muž. S ním prichádza pre dcéru nečakane, teda neprirodzene jeho nezastieraný 
erotický vzťah k matke, o čosi neskôr sa v príbehu situácia opakuje a znova ide 
o matkinho nového, cudzieho muža s profesiou lekár. J. Bodnárová sleduje pro-
tagonistku na osi biologického času, na jej ceste biologickej a osobnostnej pre-
meny od pôvabnej detinskej naivnosti po detskú rafinovanú agresiu, od čistoty 
prirodzených citových vzťahov po prebúdzajúcu sa ranú dravú a sebeckú sexua-
litu „mláďaťa“ aj s jej archetypovými prejavmi, ktoré vrcholia v zlobe, úskokoch 
a žiarlivosti voči matke. Znevýhodnenie ako rivalita zrelej ženy voči stavu neže-
na danému biologickým vývinom, prebúdzajúca sa sexualita mladého dievčaťa, 
spontánne a živelné uvedomovanie si svojho ženstva nevyužije J. Bodnárová na 
jungovské či freudovské sondy do vedomia (detského, ženského) subjektu. Pri-
tom autorka neotvorila existenciálny či mravný problém, ktorý by zanikol zre-
lým mravným a láskavým dohovorom a zmierom. Naopak, „realita“ spoločensky, 
vzťahovo aj osobnostnou rolou neprimeraných rivaliek eskaluje jednostranne 
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živelnú, telesne motivovanú krízu „žien“ v rodine. Naračne sa v sujete sledu-
je dvojjediný subjekt, ktorý navrstvovaním mikrosituácií uložených do pamäti, 
do intímnej minulosti, ich obnovovaním, znova „donúti“ pôvodne dievčenskú 
postavu spoznávať seba, ale teraz si to uvedomuje aj sama ako voči sebe ne-
priateľský subjekt, svoje druhé ja, a musí hľadať, nájsť odvahu na pomenovanie 
zázemia v sebe, na zlo aj krutosť bujnejúcu v jej vnútornom svete. 

Dievčatko a dievča na hrane svojej predčasnej dospelosti, takou zostáva mla-
dá protagonistka v 2 cestách. Žije zo svojich prírodných inštinktov (je mláďa), 
správa sa spontánne aj obranne (poznanie zrady z porušených noriem v rodine), 
preto sa takto spontánne prejavujú aj jej živelne „spúšťané“ citové (nerozumné, 
kruté a zbytočné) ataky voči telesne peknej a príťažlivej matke. Prejavy či šírka 
motivácie, ako prejaviť a uplatniť pomstu voči matke za klamaného otca i  za 
seba, sú podložené precízne zachyteným afektom osobnej, osobnostnej, nera-
cionálne udržiavanej citovej aj náladovej výbušnosti a latentnej vzťahovej krízy 
utváranej (estetickými) pochybnosťami o sebe. Bodnárovej dievčenská postava 
„trestá“ svoj svet a pôvodný svet rodičov za to, že spoločne, hoci nevedomky, 
jej „ukradli“ šťastné detstvo v rodine, aké majú jej rovesníci. Ich matky neod-
chádzajú od rodiny za iným mužom. Rodina v citovej a vzťahovej kríze nielen 
obrala protagonistku o ilúzie šťastného detstva a dospievania, to ona viní rodi-
nu za to a z toho, že ju nedokázala ochrániť pred pedofilným atakom a krutosťou 
cudzích dospelých z okolia, ba ani pred krutosťou verejných rečí, odsudkov, han-
by, vytisnutosti a uvedomovania si svojej vizuálnej inakosti medzi rovesníkmi. 
Protagonistka zostáva presvedčená, že to spôsobila len a iba jej rodina a nič sa 
na jej ustálenom odmietaní a obviňujúcom presvedčení nezmenilo ani v dospe-
losti počas návratov do rodiska na tie isté miesta a chvíľami aj medzi tých istých 
ľudí.

Istota domova v detstve a mladosti sa spája s rodičmi a súrodencami, harmo-
nická a rozvetvená rodina pojme príbuzných a mladosť sa z podložia pre spoloč-
né a možno aj početné akcie zmení na ohraničený priestor naplnený a vypĺňaný 
spoločenskými, spoločnými a rodinnými povinnosťami. Mení sa na príležitosť, 
ako žiť vo vzťahoch v rodine a na návyk, naučiť sa poznávať seba prostredníc-
tvom blízkych alebo blížiaceho sa prirodzeného odchodu toho jej člena, ktorý 
napriek okolnostiam a traume dokázal zovrieť členov rodiny do citového a vzťa-
hového celku. Najskôr preto sa detailmi, sekvenciami z  akcií aj z  nečakaných 
prejavov utvára alter ego pre postavu, hoci druhé, personalizované ja prichádza 
z času zahateného vývinom a s inými pohľadmi na prirodzený obsah pojmu ži-
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vot a  na dôsledky javu smrť. Začiatok a  koniec vo svojom tesnom sujetovom 
zoskupení vyjadrujú početné mikrodrámy chlapčenského a ženských subjektov 
s presahmi do mravov, citov a postojov, ktoré subjekty v čase narácie prekračujú 
a tým sa vytvárajú nové tajomstvá o živote a smrti ako o priestoroch a dejoch 
na nekončiace sa poznávanie seba samého. Prozaička si cestu demýtizovania 
domova neuľahčuje. Azda preto sa kompozícia sústreďuje na časovú kaskádu 
rozličných, aj významom či priebehom odlišných premien subjektu i narátorky. 
Azda preto toľká neľútostná ponornosť v prienikoch do odvrátenej strany javu 
domov, do osobného vzťahu k domovu, k situáciám a rozhodnutiam spojeným 
so symbolom a obsahom domova. Rozprávkové dobro a zlo v univerzálne i tra-
dične chápanom domove, v jeho konvenciou ustálenom sociálnom a spoločen-
skom zotrvávaní aj napriek plynúcemu času,  v jeho navrstvujúcich sa rozpor-
ných obsahoch, sa vďaka osobnému času neraz dramaticky obmieňajú, usilujúc 
sa obsiahnuť a vyrovnať sa s poslaním a možnými prejavmi spoločensky ustá-
lenej tradície: byť a zostať v živote človeka jeho nemennou istotou. Z ustálenej 
sociálnej, mravnej i kultúrnej hodnoty domova sa stáva v postmodernej dobe 
čierna diera v osobných dejinách poniektorých subjektov, a tá od nich žiada, aby 
sa rozhodli, ako budú konať. Mýtus domova a detstva atakuje mýtus o neusku-
točnenom šťastnom detstve, a to len preto, že sa osud protagonistov nepridŕžal 
toho, čo je všeobecné, opakujúce sa a „normálne“. Sentencia napovedá, že vý-
nimky potvrdzujú pravidlo, pritom naračná a poznávacia ambícia J. Bodnárovej 
a ani E. Farkašovej v nej nespočíva.

2 Bolesť v noetike a sémantike filozofujúcej Etely Farkašovej

Bolesť patrí do medicínskej, psychologickej, psychiatrickej a existenciálnej 
výbavy jednotlivca aj spoločenstiev, ktoré ju poznávajú, prežívajú, vyrovnávajú 
sa s ňou, alebo rezignujú pred ňou podľa okolností vynucujúcich si spôsob re-
akcie. Katastrofy sú rovnako odlišné podľa toho, čo ich iniciovalo; nivočia ľud-
stvo, ľudské, alebo žiadajú si rozumové, vedomostné a humánne doriešenie zlej, 
nebezpečnej, náhodnej, úmyselnej krízovej situácie, na ktorú jednotlivec alebo 
spoločenstvo musí reagovať, aby sa uchránil život, jeho formy a čas nebol po-
sledným „svedkom“ jeho bytia – nebytia. E. Farkašová s bolesťou v súkromí aj 
profesijne, ba aj umelecky vstúpila do dialógu v práci Bolesť a iné eseje (1989). 
Autorke typovo prislúcha rozvážnosť, ponornosť a  hľadanie prijateľného vy-
svetlenia na všetko, čo ju v živote oslovuje a ona na to rozprávačsky reaguje, 
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aby svoje poznanie a emóciu ním vyvolanú poslala ako príbeh svojmu čitateľovi 
v tvare, ktorý prešiel filtrom jej komorného dialógu s tým, čo iný považuje za 
zlo, úskok, nešťastie, nespravodlivosť či dokonca za osudový trest. Za autorkino 
východisko filozofovania a beletrizovania bolesti možno považovať tézu, podľa 
ktorej: „Život pripomína kyvadlo pohybujúce sa medzi dvoma krajnými pólmi“. 
Touto sentenciou sa vhodne a premyslene otvára prístup do sveta príbehov, kto-
rý táto prozaička vytvára. Život chápe ako jav, ktorý „raz sa vychýli k pravde, vzá-
pätí zase k omylu, väčšina času však pripadá na medzi-polohy: najrozsiahlejšia časť 
našich príbehov sa odohráva v  širokom spektre čiastočne pravdivého, správneho, 
pravého a čiastočne nepravdivého, chybného alebo aj falošného.“ (Farkašová 1989, 
s. 53). Život má vymedzený čas pre živú bytosť v priestore medzi jeho vznikom 
a zánikom. Aj preto život je symbol pre každého jednotlivca v závislosti od his-
tórie, od dejov odohrávajúcich sa v spoločnosti, od toho, čím si ho jednotlivec 
sám a z osobnej vôle naplní, ale i od toho, čím ho nečakane, neželane aj nezvrá-
titeľne zaťaží. E. Farkašová vkladá do záťaží života jednotlivca i spoločenstiev 
slovo bolesť; pre ňu je to jav nevypočítateľný, neznámy, odlišný, premenlivý, 
a tak pre bolesť má rovnaké pomenovania ako pre veci s dobrými následkami 
pre človeka. Pripomína poznanie, porozumenie, odvahu, schopnosť vzdorovať 
alebo sa vyrovnať, keď jednotlivec, rodina, spoločnosť nevie vzdorovať životu 
už inak ako v  bolesti aj ňou, lebo bolesť bolesťou zostáva. O  bolesti autorka 
uvažuje takto: „Predstavujem si ju ako ženskú bytosť, nielen pre jej gramatický 
rod v slovenčine [...]“ (ibid., s. 18). „Bolesť so ženskou tvárou natoľko nepokoruje, 
skôr učí pokore, ktorá má veľmi blízko k  hrdinstvu vyžadujúcemu nielen odvahu, 
ale aj trpezlivosť. Vo svete ženy je aj väčšmi udomácnená: žena sa s  ňou dokáže 
lepšie vyrovnať; vie, že záblesky najšťastnejších chvíľ sú pre ňu zároveň chvíľami 
krutých bolestí, že život sám je s bolesťou spätý už pri zrode a prežívať znamená 
vždy do istej miery aj prebolievať.“ (ibid., s. 19 – 20). Bolesť nie je jednoliata vždy 
a pre každého, lebo: „Aj bolesť má svoje paradoxy. Každý si hľadá pre svoju bo-
lesť vlastnú, neopakovateľnú reč. Reč, v ktorej sa mu podarí dohovoriť s ňou“ (ibid.,  
s. 16). Napokon: „Bolesť sama osebe nie je ani etická, ani neetická; proste je. Etika 
sa začína v mojom vzťahu k nej, v schopnosti prijať ju ako čosi (aj keď neželané), čo 
ma postihuje [...]; vedieť „vyrovnať sa s ňou.“ (ibid., s. 14).

Prozaička prijala bolesť ako hodnotu, ktorá sa prejaví svojou zákonitosťou 
voči dočasnosti bytia aj ako bezhraničnosť, a to vtedy, keď môže do nej vstúpiť 
a regulovať ju človek cudzí aj blízky, človek pomáhajúci cudziemu alebo blíz-
kemu človeku, vtedy, keď sa bolesť usadí v tele alebo v  duši. Bolesť mení toho, 
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koho ovládne, ale i toho, kto pomáha žiť s ňou, či prekonať ju: „Bolesťou vyčerpa-
ná duša môže naopak dospieť k väčšiemu sebapoznaniu, k vyššej miere sebaidentity, 
ale i sebaprekročenia.“ (ibid., s. 20). Bolesť svojimi následkami aj dôsledkami roz-
hýbe v  jednotlivcovi a spoločenstve rozličné reakcie: existenciálne, emotívne, 
profesijné, vzťahové, mravné, humánne, či úplne sebecké a zbabelé, teda jed-
nostranne obranné a svojimi prejavmi aj ubližujúce a deprimujúce.

3 Znevýhodnenie subjektu v prózach Etely Farkašovej

Prosté, a predsa také bolestivé a neodvolateľné by bolo povzdychnutie si: 
môj literárny život, moje beletrizované príbehy s autistickými literárnymi pos- 
tavami.

Za východisko a súbežne ako spôsob preklenutia výskumu špecifických vied 
v  spoločenských vedách, ktoré sa venujú telesným a  duševným osobitostiam 
vo vývine jedinca, možno inšpiratívne aktualizovať dve zovšeobecnené pointy 
z výskumu. Prvá odkazuje na to, že medzi mentálne postihnutými deťmi na-
chádzame mnoho zvláštností v  ich jednotlivých stránkach osobnosti aj preto, 
lebo sú ovplyvnené a modifikované niektorým zo stupňov mentálneho postih-
nutia. Druhá odkazuje na to, že mentálne postihnutý subjekt sa ako osobnosť 
vyznačuje špecifickými zvláštnosťami biologickej, psychologickej a  sociálnej 
povahy (Hamadej, Balogová 2016, s. 35).

Komorne a  ponorne, rozvážne a  hodnotiaco sústredená E. Farkašová 
na to, čo súvisí so životom, časom, priestorom a s ich obsahmi utváranými  
(ne)vedome subjektom a  spoločnosťou, uviedla postavu znevýhodneného, 
mentálne postihnutého chlapca Fedora do literárneho života vo svojej prvo-
tine Reprodukcia času (1978), v próze Potrhané myšlienky. Už vtedy toposom 
domova, jeho vertikálnym napojením na tému, sústredila sa na konvenciu  
(ne)rozprávkového sujetu manželky, matky a  jej dieťaťa naračne rozvíjanou 
naliehavosťou logickej, mravnej a  predovšetkým emocionálne motivovanej 
otázky: Prečo práve môj syn, prečo práve my máme platiť daň zákonu prav-
depodobnosti? Rozprávačkou vyrieknutá, hoci apelatívne sformulovaná otáz-
ka je adresovaná aj čitateľovi, svoje podložie má uložené do existenciálnej 
a mravnej identity rozprávačky, aby literárnymi postupmi opakovane, boles-
tivo, so strachom aj vo vzťahovej zmätenosti prežívala náročné a dramaticky 
sa utvárajúce okolnosti okolo svojho „iného“ materstva, počínala si ako „iná“ 
mama, než je tá z jej susedstva s iným dieťaťom, ako je to jej. Napriek okol-
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nostiam a ich rešpektovaniu naplno sa nevyrovnala s tým, čo ju postretlo, ale 
i tak oddane uskutočňuje nepísaný zákon byť dobrou, láskavou, citlivou, pred-
vídajúcom a  oddanou matkou svojmu jedinému synovi. Tradícia materstva 
a  konvencia osobnostnej výbavy jej naznačila, nech vstupuje do rozhovoru, 
aký jej žáner, tematika, problém poskytujú. Literárne slovo utvára jedinečné 
podmienky aj okolnosti na to, aby to bol rozhovor sprevádzaný dostredivo aj 
mlčaním, a to azda aj preto, lebo práve takto sa precízne formuje mozaika typu 
človeka a presvedčivý obraz doby ich spolužitia (Farkašová 1998, s. 40 – 41). 
Život, prítomnosť v ňom a s ním vo svete ľudí, latentne pôsobí ako výzva na 
celoživotný rozhovor, veď: „Žijeme aj tým, že sa rozprávame: o svete a o sebe 
s inými a so sebou. Rozhovor je jednou zo základných podmienok plnohodnotné-
ho ľudského života.“ (ibid., s. 31). Napokon: „Rozhovory zabezpečujú kontinuitu: 
v priestore aj tie písané v čase; nite, ktoré sa vpletajú do zložitých sietí medziľud-
ských vzťahov. V rozhovoroch sa odkrýva aj súvislosť medzi osudmi, ktoré sa na 
prvý pohľad môžu zdať celkom odlišné; vypovedaním o nich sa presviedčame, že 
zásadné rozdiely osudu nejestvujú. V  najpodstatnejšom – že sme prišli na svet, 
musíme si nejako poradiť so životom, so sebou aj s inými, a napokon z neho zase 
odísť – sú naše situácie navzájom spríbuznené; k takému poznatku nás privádza 
aj rozhovor.“ (ibid., s. 32). Navyše: „Rozhovor je spätý s koreňmi vedy, umenia, 
kultúry ako celku. Umelecká tvorba je rozhovorom autora s témou, no nie menej 
aj s budúcim príjemcom umeleckého diela. A recepcia je tiež predovšetkým rozho-
vorom: recipienta s dielom a cezeň aj s autorom. Moderná teória interpretuje po-
znanie aj ako kladenie otázok prírode či inej skúmanej časti reality.“ (ibid., s. 38).

Literatúra so žánrovými obrysmi rozhovoru, ktorý neohraničuje čas, zostá-
va pre dospelých, obzvlášť pre mladého čitateľa, z rozličných príčin bez dneš-
ných Fedorov, hoci postava stareny presviedča Fedorovu mamu: každý má ne-
jakého toho svojho Fedora. Fedor ako symbol svojou naliehavou prítomnosťou 
a bezmocnosťou rozrušil všetko, čo bolo a malo by zostať v rodine, pre svojich 
rodičov sa stal nečakaným lakmusovým papierom aj v tom a tým, čo tvorí den-
no-denne šťastný a súdržný domov, v ktorom je všetko harmonické, radostné, 
perspektívne. Vžitá predstava sa rozbije o literárnu realitu, krutou hrou génov sa 
premení na medicínsky jav – na mentálne postihnutého Fedora. Iný Fedor, dieťa 
obetavej mladej matky, premenil to, čo bolo dožičené desiatkam iných matiek 
so zdravým potomkom, na bolestivú, trápiacu, stresujúcu a krutú skutočnosť, 
ktorá skúša všetkých a všetko, v dome, rodine aj v jej živote s ním, na nezvyčajné 
skúsenosti, neistotu, na stres a úzkosť, na poznatky meniace sa na otázky bez 
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odpovedí. Vyslovené otázky, ale predovšetkým tie nevyslovené a svojím dosa-
hom zasahujúce do chodu, vzťahov, zvyklostí, atmosféry a do stupňujúceho sa 
(ná)tlaku žitej skutočnosti, vrcholia rozkladom vzájomných citových, mravných, 
sociálnych vzťahov rodičov, čím  zlovestne našepkávajú predstavu o budúcnosti 
bez budúcnosti pre pôvodne šťastný domov, kým na svete nebol tento Fedor 
a taký syn, akého nemá ktorýkoľvek iný otec v dome, či v okolí. 

Rozprávka o chorom alebo o hlúpom Janovi? Mohla by ňou byť, keby Farkašová 
zotrvala len pri otázke, ktorú si o vine a nevine subjektu, o náhode a zákonitostiach 
aj zákonoch prírody epicky sformulovala v poviedke o Potrhaných myšlienkach, čo 
sa už nikdy nepospájajú do kauzálneho celku vo fungujúcej šťastnej rodine, akou 
predsa kedysi bola, ale nie v  chlapčenskej hlávke ustráchaného Fedora. Vzťahy 
rodičov a  väzby v  rodine sa trhajú tak urýchlene, ako sa  zahniezdi v  ich citoch 
skutočnosť a v stupňujúcom sa otcovom odcudzovaní sa synovej realite, v stupňu-
júcich sa neočakávaných zvykoch a pribúdajúcich Fedorových rituáloch. Fedorove 
pravidlá, jeho vzďaľovanie sa svetu „inej“ prítomnosti a upevňovanie nového, iba 
jeho sveta, kam sa ani matke nedá preniknúť, upravujú všetko, čím sa udomácňuje 
medzi nimi neistota, úzkosť a strach z osamelosti a opustenosti, nespravodlivosti 
a slabnúcej nádeje na zmenu, ktorú si uvedomuje predovšetkým matka s Fedorom. 
Fedorov otec sa sústredil na svojské vyrovnanie sa s tým, ako sa zväčšuje medicín-
sky verdikt o synovom mentálnom postihnutí, aby sa sústredil na sebecké tušenie 
o svojej potupe, o nemožnosti zvrátiť žitú situáciu, už ani nie voči spoločenskému 
okoliu, ale pre budúcnosť, keď sa Fedorova vzdialenosť medzi detinskosťou mysle 
a  jeho mužnejúcou telesnosťou spejúcou do dospelosti už nebude dať prekrývať 
úsmevom a porozumením. Potrhané myšlienky sa zhmotnia vo vykoľajenom živote, 
ktorý prešiel trajektóriou od prvotného rodičovského šoku posilňovaného pocitmi 
krutosti a nespravodlivosti až po otcovo sebecké popieranie skutočnosti a matkino 
odovzdanie sa svetu svojho večného dieťaťa.

K postave bojazlivého večného dieťaťa Fedora a k ponornosti podnetov ulo-
žených do beletrizovaných Potrhaných myšlienok, k  nesentimentálnemu príbehu 
o nemennom údele (večnej) matky sa E. Farkašová vrátila v próze Deň za dňom 
(1997) ako k podobenstvu, ktoré zachytáva do vzťahov a nimi iniciovaných situácií 
neriešiteľnosť, teda aj konečnosť údelu, hoci nie so šťastným koncom, aký si osvo-
jili rozprávky o hlúpom Janovi, lebo sa vyrozprával príbeh o jednom (modelovom) 
večnom detstve.

Vstupom do medicínsky, spoločensky aj osobnostne uzavretého a len málo 
pripraveného, či inak priechodného priestoru na zmenu v osobnom i neosob-
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nom zmysle sa stalo autorkino presvedčenie: „Sme limitovaní nielen v poznaní, 
ale aj v emocionalite, v schopnosti vzťahovať sa k iným, zodpovedať za nich. Moje 
pocity sú pocitmi človeka na rozhraní, s ešte fungujúcou pamäťou na tradičnú au-
tenticitu, ešte so živými a neustále sa obnovujúcimi spomienkami na telesné dotyky, 
na vône i pachy pokožiek tých druhých, na ich pohľady, na jemné nuansy výrazov ich 
tváre. A ako každý človek na rozhraní mám – okrem nádejí – aj obavy z toho, čo nás 
čaká. [...] Aj prežitie rozhovoru, do ktorého vstupujem ako celá bytosť a do ktorého 
vstupujú ako celé bytosti aj iní, o prežitie rozhovoru, ktorý dáva pocit života.“ (Far-
kašová 1998, s. 51).

V podobenstve ústrednej tematickej iniciácie je navyše v próze Deň za dňom 
aj ďalšie podobenstvo: autorka prevzala z Potrhaných myšlienok  bez zmien pôdo-
rys pôvodného žánru a otvorila ho pokračovaniu sujetu Fedora a jeho matky tak, 
aby rozprávanie matky modifikovalo žáner(e), akým(i) sa podujala vo vertikále 
odovzdať zvnútra videnie svojho (ne)rozprávkového vzťahu dvoch postáv, ich 
hodnotovo limitovaného života, ich poznania. Emócia lásky aj citového a exis-
tenciálneho utrpenia matka vo vzťahu k  jedinému synovi vytvára pre ňu ne-
menné spojenie vo vzájomnom vzťahovom, sociálnom a bytostnom napojení.  
O vertikále možno uvažovať preto, lebo lineárne ustálená typová schéma detin-
ského Fedora už nemôže zmeniť základný rámec sujetového „rytmu“ utvorenej 
a opakujúcej sa komunikácie postáv. Pritom psychologicky a emotívne nastave-
ná vertikála postupne organizovaného poznania o nezvratnej medicínskej sku-
točnosti otvára prepadlisko zúfalstva, ktoré vystužujú navrstvujúce sa  otázky. 
Tie obmieňa vôľová rezignácia, meniace sa reakcie vzdoru voči realite, trauma 
z nespravodlivosti a vedomie trestu (ale za čo?), stavy bezmocnosti a stupňujú-
ca sa osamelosť na podstúpenie skúšky, ktorú musí absolvovať pod tlakom žitej 
opustenosti a vypudenosti zo širšieho, čo aj väzbami k rodu blízkeho spoločen-
stva. Z toho vychodí, že životnú skúšku nemôže postava matky a priori úspešne 
zložiť. A to aj preto nie, lebo nech sa úlohy a  riešenia a  ich zvládnutie podľa 
situácie menia akokoľvek, výsledok zostáva rovnaký. Matka si uvedomuje od ra-
ných čias po narodení syna, že jeho vývin nie je normálny a prirodzený, časom 
sa pripájajú dramatické prejavy jeho mentálnej inakosti, aby sa matka ustálila 
na tom, že ak sa nič na lepšie nezmenilo vo vývine (ne)literárneho Fedora, tak 
prečo sa má okolo neho, hoci aj ním samým a čímkoľvek v jeho živote a domo-
ve vlastne hýbať, keď mu to nakoniec len ublíži práve tým, ako sa pokusmi na 
nápravu jeho svet nerešpektuje a narúša. Nepreniknuteľný a voči skutočnosti 
uzavretý svet, ale aj reč a správanie sa postavy syna nastavuje a rituálne uplat-
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ňuje ustálené schémy jeho života, a tie si vyžadujú schému ním ustáleného do-
mova. Dominantné zostáva to, čo je tragické a má svoje naplnenie v údele matky 
a jej jediného syna. 

Tragédia ako dostredivý priestor na rozvinutie krízových a vzťahových pod-
netov, odlišných emotívnych a  mravných reakcií a  vôľových rozhodnutí mat-
ky sa zužuje v horizontále (šírka príbehu) pointovania príbehu a precizuje sa 
prehĺbením do vertikály (psychologicky motivované otázky o vine, povinnosti) 
osudového/nezvratného príbehu členov rodiny. Autorkino precizovanie perso-
nálneho problému v  sujete sa prehlbuje, stupňuje sa, až deštrukčne zasiahne 
kombinácie: muž – žena, manžel – manželka, otec – matka, otec – syn, matka – 
syn, syn – deti, syn – príbuzní, dieťa – cudzí ľudia.

Postava pomenovaná Fedor je prototyp mentálne večného dieťaťa, ktoré in-
štinktívne miluje svoju matku, rovnako motivovane sa bojí svojej reality po tom, 
čo okúsil citový a  rodinný nezáujem otca a  krutosť zdravých detí. V  príbehu, 
v jeho vertikále sa otriasa tradičný model matky už nie ako prototypu utiahnu-
tej, odovzdanej, obetavej a vždy milujúcej ženy. V tejto sujetovej pozícii zostáva 
Fedorova matka literárne konvenčná a nemenná. Svoju literárnu a typovú tra-
díciu zobrazovania rozrušuje tak, že sa prepadá do osamelosti a hľadá odpovede 
na „svoju“ skutočnosť, pritom nedostáva odpovede na otázky, prečo sa práve 
ona stala obeťou genetickej hry prírody, prečo má vinu za narodenie večného 
dieťaťa, čím a ako zdôvodní, že sa stala Fedorovým alter egom s nešťastne, ne-
spravodlivo a vo vzťahu k sebe až s tragicky naplneným kódom materstva. 

Matkine otázky prekračujú literárny pôdorys, vstupujú do žitej mimolite-
rárnej skutočnosti, zobrazujú svet v  jeho dravosti, drsnosti, obstojí v ňom len 
silný a nezávislý jedinec, a to ani ona, a už vôbec jej dieťa, nie sú a nikdy ani ne-
budú. Vypytujúca sa Fedorova matka je pre odovzdanosť svojmu synovi Fedorovi 
aj z mravnej vôle osamelá a opustená, rovnako ako ňou vytvorený domov pre ro-
dinu. Prišla o všetko, o svoju autenticitu, jedinečnosť, teda o seba, o materinskú 
tradíciu aj o rodinný kozub, zostala jej iba rola večnej šťastnej matky bez výhrad. 
Matka a žena, manželka a spoločníčka stratila oporu všetkých a prišla postupne 
o všetko, čo jej život mal ponúknuť: o lásku muža, istoty a hodnoty vyrovnanej 
manželky, prišla nezvrtne o harmonickú, „normálnu“ či konvenčnú, ale najmä 
perspektívnu rodinu s dosiahnuteľnými cieľmi. Život jej však bez varovania či 
súhlasu dal iné istoty: nebude matkou úspešného syna, vzdala sa svojej profe-
sie a prišla o kariéru, poznaná nespravodlivosť ju postupne pripravila o ženské 
a spoločenské sebavedomie. Jednoducho jej príbeh sprevádza priveľa strát, ne-



117

naznačuje nijaké rozuzlenie a žiadnu odmenu za obetavosť a oddanosť svojmu 
dieťaťu a pokore voči jeho svetu. 

E. Farkašová zastavila pohyb v sujete matka a jej dieťa na horizonte plynú-
ceho biologického času v jedinom bode. Znova je to otázka bez odpovede: keď 
príde moja smrť, čo bude s Fedorom? Konvenčný reťazec o  láske k dieťaťu sa 
rozbil na krutosti domova pre (postihnuté) dieťa. Statika epického impulzu do-
mov, rodina, matka a jej syn, teda jeho sujetových kombinácií, dorastá do rovna-
ko ustáleného poznania, do inštitucionálne nezvládnutých, preto aj latentných 
sociálnych, emotívnych a životných situácií. Farkašová necháva svoju „detskú“ 
postavu jestvovať v „rozprávke“ z  denného existenciálneho rituálu, z  malých 
praktických víťazstiev a  priveľkých osudových prehier. Poetika rozprávania 
a autorská rozprávačka sa sústredili od počiatku na rozprávačkou zhotovova-
né „fedorovské zapisovania“. Na rozpamätávajúcu sa matku, ktorá paralelne so 
svojím synom podstupuje obrazne cestu ponorov aj pádov a osobného pocitu 
beznádeje aj ničoty. Už nehľadá pravdu v  odpovediach na nezodpovedateľné 
otázky. Istota domova stotožneného s  postavou matky sa nezmení, sama ne-
preniká pod povrch reality svojho a synovho ďalšieho prežitého dňa. Matka po-
znáva odtiene svojej osamelosti, bezmocnosti, sklamania, ale aj krutosť životnej 
pravdy, a predsa si dodáva odvahu na to, čo by ešte mohla dosiahnuť, keby sa 
jej pošťastilo preniknúť do sveta slabomyseľného syna. Pritom je to želanie, na 
splnenie ktorého nateraz nepozná cestu ani spôsob.

Farkašová vykročila proti idealizovanej, či skôr vžitej spoločenskej konven-
cii utváranej z hodnoty harmonického domova a rodiny a vykročila proti tradič-
nej (ne)rozprávke k neliterárnej realite komornou témou s motívom večnej mat-
ky a večného dieťaťa. Realita spochybňuje tradíciu modelovej literárnej situácie, 
presvedčivo problematizuje aj jednostranný, hoci prevažujúci umelecký projekt 
prepájaného zmyslu života, do ktorého harmonicky vstupujú entity domov, rodi-
na, medziľudské citové, sociálne a mravné väzby, ale aj nadčasové hodnoty, a to 
vtedy, keď sa opakuje modelová epická situácia so stereotypným začiatkom – 
narodilo sa nám dieťa, som šťastná mama, a  z  rovnakého konca naplneného 
rodičovstva – lebo moje dieťa si buduje svoju budúcnosť, dospelosť, síce som 
utrápená, ale šťastná žena, manželka, matka. Látka odvíjaná zo života a  ideál 
harmonického domova sa rozštiepili na (ne)normálnej, (ne)krutej, (ne)láskavej 
a (ne)perspektívnej možnosti, ako obsiahnuť život ako jedinečný dar, ktorý sa 
ako ľudské šťastie vždy neopakuje. Je mi zle zo seba, vypovedá Farkašovej matka, 
ale toto poznanie prekračuje priestor konvenčného prozaického príbehu aj jeho 
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tradičných literárnych modelov, preto aktualizuje látku na  tematiku modernej 
prózy, čím zneisťuje  možný sujet práve v  jeho  osvedčených, idealizovaných, 
verifikovateľných a prístupných motivických konštantách, ktoré od vekov tvoria 
v prirodzenom spojenectve matka a dieťa. 

Motto E. Farkašovej v Modlitbe za dieťa zostane len mravným vzdorom voči 
sile nevyspytateľnosti prírodného zákona. To on, prírodný zákon a jeho zákoni-
tosti, neúprosne víťazia v hrách žitej reality; literatúra mu nemôže ustúpiť ani 
tým, že nedovidí na príbehové zmeny rozvinuté do poznania a na prítomnosť 
emócie v narácii. Napokon rozprávka to neurobila (hlúpy Jano) a ani to neurobí 
(detinský Fedor). Múdrosť i krutosť prírody sa pohybujú po sínusoide a jej norma 
nezvratnosti neplatí v žitých, ale ani vo vyrozprávaných príbehoch o (ne)šťast-
ných matkách a ich hendikepovaných deťoch. 

V próze E. Farkašovej Záchrana sveta podľa G. sa navodzujú prostredníctvom 
subjektu mentálne postihnutej mladej, vzdelanej a svoje okolie napriek tomu 
precízne manipulujúcej ženy s takými problémami, ktoré ju svojimi dôsledkami 
prekračujú: „Usporiadanie priestoru a usporiadanie času: G. vie veľmi dobre, ako 
tesne spolu súvisia, zodpovednosť cíti, aj pod vplyvom prednášok, ktoré absolvovala 
na univerzite, za komplexný časopriestor, niekedy jej táto komplexná zodpovednosť 
poriadne sťažuje život.“ (Farkašová 2002, s. 40). Vo výpovedi protagonistky sa 
opakujú slová, príkazy, indície na ňou zostavený strategický program na zmenu 
sveta a pravidla osvojenia si jediného možného štýlu (pre ňu správneho) jestvo-
vania. Expozíciu utvárajúcu pôdorys myšlienkového zázemia dokáže uskutoč-
niť iba ona, preto autoritatívne žiada od svojho okolia, aby ju akceptovalo bez 
akejkoľvek pochybnosti. Spravidla ide o úkony alebo rozhodnutia, ktoré súvisia 
so sémantikou termínov čas, slovo, poriadok, chaos, svet, pravda, štvorček, pro-
gram, ale súbežne s nimi aj o autoritu, despotizmus, hrubú silu, deštrukciu či 
entropiu postavy G.

Keď ženský subjekt vo Farkašovej próze Záchrana sveta podľa G. neomyl-
ne spozná svoje jediné, možné, ale iba ňou vytvorené a uplatňované poslanie 
v „jej“ svete, bez váhania si ho vyberie. Hendikepovaná G. svoje poslanie vy-
hodnotí pre seba a vo svojom svete ako povinnosť, ktorú dokáže naplánovať, 
zorganizovať a uskutočniť iba ona, teda má zachrániť chod a poriadok sveta, 
preto svojím chorým myslením o  sebe musí odmietnuť to realite naklonené 
poslanie, ktoré jej pripravili rodičia (vysokoškolské štúdium). Postava G., jej 
myseľ, nedocení nereálnosť záťaže svojej organizačnej aktivity a spôsobilosti 
ňou zostrojeného plánu na záchranu sveta, hoci len ona vie, o ktorý či o aký 
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nový svet pôjde. Mentálne hendikepovaná G. nepripustí, ani nemôže, že pre-
cenila seba, ani to, že podľa svojho plánu nateraz nedokáže svoj zámer naplniť, 
lebo si nedokáže nájsť takých oddaných, počúvajúcich, a takých vidiacich spo-
ločníkov na uskutočnenie záchrany sveta, ako je ona. Základný problém vznik-
ne na počiatku zámeru G.; veď tí, ktorých si z mužského sveta vybrala, aby sa 
s ňou spojili a spoločne vypracovali „projekt“ na záchranu sveta, neobstoja pri 
uskutočňovaní jej návrhov, ale ani pri zhotovení stratégie plánu, teda ako budú 
postupovať. Dcéra G. svojím mentálnym postihnutím a ním iniciovanými fix-
nými predstavami o nemennosti života, aký pozná, stala sa trestom i krutým 
osudom pre svoju matku. Možno hyperbolizovať: stala sa všestrannou záťažou 
pre matku, ktorej svojou chorou mysľou, útočnou vôľou a manipulujúcou po-
vahou obmedzila možnosť získať, utvoriť a obhájiť aj násilnými prostriedkami 
priestor na svoj osobný život, na svoj slobodný prejav. Dcéra G. stupňujúcou 
sa agresiou, sebavedomím, panovačnosťou a  neovládateľnosťou ovládla svoju 
starnúcu matku, ktorá jej nedokáže vôľou vzdorovať, za roky spoločného života 
zlomila jej osobnosť, silu prejaviť sa a zostať sama sebou. Postavenie utrápenej 
a bezmocnej matky vo vzťahu k chorej dcére oslabilo jej materské emócie a po-
nechalo miesto nich len súbor úkonov na uspokojenie potrieb dospelej ženy – jej 
neovládateľnej, ba až nezvládnuteľnej dospelej  dcéry G. 

Keď postava pubescentného Fedora v  poviedkovom súbore E. Farkašo-
vej v Reprodukcii času vinou hendikepu a detského osvojovania si svojho oko-
lia nevedomky „týra“ bezmocnú pracujúcu matku svojou chlapčenskou láskou  
a   bezhraničnou odkázanosťou na ňu, závislosťou od nej, potom postava do-
spelej ženy G. je „múdra“, intelektuálne podkutá, priamočiaro až útočne pre-
mýšľavá a sústredená na uskutočnenie ňou pripraveného, teda aj výnimočného 
plánu pre ľudstvo. Dospelá G. nemá citový vzťah k matke, ovláda ju a vníma ju 
ako nástroj osobného servisu. Tento rovnako uskutočňovaný prístup, zopako-
vaný na podriadenie si rovnako mentálne a  telesne znevýhodnených spoloč-
níkov, jej však nevychádza podľa predstáv. Problémy, ktoré ohrozujú jej zámer, 
mravná a príčinná kríza, ktorú si jej hendikepovaní spoločníci ad hoc zozbieraní 
v zariadení pre postihnutých uvedomujú a spájajú s realizáciou plánu záchrany 
sveta, dcéra G. zľahčuje, aby našla nové istoty pre seba, a tak vo vzťahu k mat-
ke a spoločnému domovu pribúdajú aj jej svojrázne zdôvodnenia, prečo sa to 
a to nesmie zmeniť, keď to bolo doteraz dobré. Mentálnu krízu G. demonštruje 
a stupňuje vypätá situácia s neúspešnou prípravou plánu aj tak, že akákoľvek 
vonkajšia zmena, napríklad nový názov ulice, iná farba na predmetoch, či lepe-
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nie plagátov, časový posun v harmonograme mestskej dopravy a iné okolnosti, 
ktoré by naznačili možnú exteriérovú či interiérovú zmenu, prinášajú paniku 
do vnútorného systému G. pri jej predstave, ako sa má organizovať čas, priestor 
a činnosti. Tie G. rešpektuje a zaťato vykonáva a žiada to aj od svojho sociálneho 
a rodinného zázemia, kde nemá vždy úspech.

Pevné presvedčenie určuje, podmieňuje aj riadi fixácia rozčesnutého vedo-
mia postavy G., pritom ide o variácie na rozvinutie grafémy: Gabriel, Galileo, gé-
nius, gén, galiba, groteska…, ktoré sa sústredili na to jediné, čo má ona vykonať: 
„svet treba dostať do poriadku“ (Farkašová 2002, s. 77). Postava mentálne postih-
nutej, ale poučenej G. má popri svojej rigoróznosti emotívnu, aj humanizujúcu 
polohu. Prejaví sa to, keď si G. napriek despotickému úsiliu vo svojom najbliž-
šom okolí a na šírom svete nič nemeniť uvedomuje v krátkych sekvenciách vní-
mania objektívnu realitu vôkol seba. Vtedy sa sústredí len na tú jej časť, ktorá 
vymedzuje jej prítomnosť v spoločnosti, vtedy sa cíti osamelá, uvedomuje si, že 
je na všetko, čo chce dosiahnuť, úplne sama, aj nepochopená, preto sa bojí akej-
koľvek zmeny, ktorú spája s pohybom času. Čas jej zobral otca a pred očami jej 
berie aj matku, ktorá ju azda jediný raz ráznejšie, lebo stráca silu jej vzdorovať, 
zaskočí výčitkou: „Akoby si nevedela, že aj my sami sme len prach.“ (ibid., s. 76). 

Mentálne oslabená, ale vysokoškolsky vzdelaná G. sa rozhodne hľadať na 
uskutočnenie svojho plánu na zmenu sveta svoje dvojča, ktoré by malo o svete, 
o  sebe, o  zmysle žiť a  o  jeho mechanizme premýšľať tak ako ona. Vedomosti 
z dejov vo vesmíre a zručnosti v matematike jej pri tomto zámere nepomoh-
li a  G. nenachádza svoje dvojča, nenájde vlastne nikoho, kto by obstál pri jej 
predstavách o poslaní jednotlivca na svete, vo svete a splynul by s predstavou 
o zmysle, hodnote a obsahu ňou a iba pre ňu utvoreného života. Strach a úzkosť 
zo zmeny, teda napriek hendikepu tušenej inakosti sveta, v ktorom žijú ostatní, 
lebo sú iní ako ona, núti ju precizovať pre seba „svoju“ istotu o „podstate sa-
motného života“. G. pritom jasne vie, že obsah sebe naplánovaného života  musí 
vytvoriť a udržať, hoci aj proti zámerom všetkým vôkol seba, pretože „najvyš-
ším zmyslom je naprávať, opravovať, usporiadať realitu, korigovať ju, vnášať do nej 
poriadok a rovnováhu, mnohí ľudia na to ešte neprišli a niektorí na to neprídu nikdy, 
preto sa do centra ich života dostávajú rôzne pochybné veci, chvíľami ich G. ľutuje 
a chvíľami za to nimi opovrhuje.“ (ibid., s. 39). 

Postavu G. ničia vo vzťahu k matke prejavy jej mentálne odkloneného a iba 
na detaily naprogramovaného prijímania reality a dočasnej ústretovosti svojho 
rozumu, v ktorom všetci a všetko podlieha ňou utváranému poriadku. G. poria-



121

dok vníma ako svoj systém uložený do štvorčekov a do ňou pravidelne a dôklad-
ne vykonávaných činností, ktoré vrcholia v upratovaní povýšenom na osobný 
(sú)boj s prachom. Medzi osobnostné výstrednosti G. sa priradí jej diktovanie 
odborných textov, ktoré odovzdane zapisuje matka, ale významné sú aj tajné 
poznámky G. Rovnakú vážnosť pripisuje G. svojej predstave o čistote ako jave 
a o nemennosti toho, čo ona pozná, ale predovšetkým s čím má dávnu, overenú, 
osvojenú a opakujúcu sa skúsenosť z čias, keď jej ochorenie bolo v diaľke na jej 
horizonte, v očakávaní vzdelanej, úspešnej a šťastnej mladej ženy. 

Postava G. sa denne utvrdzuje v jedinom, v tom, „že so svetom je to horšie 
a horšie“ (ibid., s. 15). Postava G. sa neprejavuje emóciami voči živej matke, ale 
zaplavuje nimi mŕtveho otca. Autorka nedovolí narátorke ani v náznakoch po-
odhaliť G. v inej role ako v postavení totálnej, hoci natrvalo duševne znevýhod-
nenej manipulátorky, v role nepríjemného a izolovaného „kohosi“ aj „čohosi“ vo 
svojom okolí, pritom ju autorka vníma ako subjekt zahnaný sebou do bludiska 
svojho znevýhodnenia, mentálnej záťaže a necháva ju  precítiť svoju izolova-
nosť zapríčinenú hendikepom mysle. Ponecháva ju s mentálnym postihnutím 
a bez empatie narátorky jestvovať ako seba ničiaci subjekt v osobnom nesku-
točne. Vo svojom rozdelenom, do štvorčekov a číslami označenom svete hľadá 
G. východisko na únik a útek  pred aktívnymi pravdami reálne žitej skutočnosti. 
Spoločenská skutočnosť mimo sveta G. ju dobieha iba vtedy, keď si uvedomuje, 
či pociťuje obavy a strach z obrazov o ľudskej krutosti, ktoré prináša televízne 
spravodajstvo, hoci ona vtedy, v noci, čaká na „svoj“ hlas v rádiu, ktorý ju osloví 
a podporí jej zámery. 

Postava G. je monštrum s  danosťami génia a schopnosťou využívať získa-
né informácie aj uchovaný intelekt proti prirodzenosti ľudského, emotívneho, 
spontánneho života, teda proti všetkému, čo sa biologickým vývinom a osob-
nostnými predpokladmi postupne formuje do osobnosti zdravého (normálneho) 
človeka. Žena G. odmieta akéhokoľvek iného, ďalšieho človeka, pritom rozumie 
kvetinám, uvažuje o  teórii relativity, problematizuje tretiu termodynamickú 
vetu a bráni sa svojím plánom pred iným svetom; tomu matkinmu prestala ro-
zumieť, a tak sa bráni svojimi intelektuálnymi formulkami o entropii. 

Až priveľmi sa „filozoviedka“ E. Farkašovej o žene G. svojou noetikou a em-
patiou približuje k humanizmu a scientizmu Čapkovho R.U.R., aj k Bielej nemo-
ci. Nemálo napovedá o Kafkovom obludnom a zúfalom chrobákovi, čo žije len 
z neistoty a prispôsobujúcej sa premene na čosi, čo si neželáme, ale bránime sa 
mu a pred ním tým, že sa ho štítime a bojíme. Postava G. svojím návodom na 
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záchranu sveta sa stáva aj žalmom o zvrátenom využívaní vedenia a porozume-
nia, rovnako o útrapách zbytočného človek a o tom, čo zničujúco prežíva dušou 
znevýhodnený jednotlivec v zajatí vlastného domova a v mozaike voči realite 
„nepriechodného“, hoci inak takého bystrého rozumu.

Záver

Problém matka a jej odlišné, znevýhodnené dieťa sa v prózach Etely Farkašo-
vej a Jany Bodnárovej rozširuje o podmieňujúci vzťah navodený opozíciou za-
chytenou v kontaktoch domov – dieťa, domov – detstvo, domov – pamäť dieťaťa, 
a to aj preto, lebo ich dotvára šírka a neočakávaný prejav detskej prešibanosti, 
krutosti, drsnosti, sebectva a následného až rafinovane uskutočňovaného niče-
nia sociálnej konvencie rodiny. Zámer nevynútenej aj vynútenej deštrukcie sa 
v pripomenutých literárnych konceptoch obidvoch autoriek tematizuje odlišne. 
Blíženecky sa mení na dostredivé miesto príbehu, na obnovovanie vzťahovej, 
emotívnej, poznávacej situácie, ktorá jednostranne a  z  vôle protagonistky aj 
po rokoch vedome odmieta a napokon dramaticky ruší svoju (detinskú, detskú, 
zrelú) komunikáciu so svetom „tu a teraz“, so svojou osobnou znevýhodnenou 
skutočnosťou voči realite a s uchovanou, latentne krutou, bolestivou a trauma-
tizujúcou spomienkou na domov detstva a na jeho dejiny. Plynúci čas sa pohy-
buje objektívne, až napokon už iba stroho stojí voči „plátnu“ pamäti aj tým, že 
nepodporuje možnosť prijímať nové, iné, ďalšie správy o dynamicky sa meniacej 
realite. Panta rhei pre mentálne znevýhodnené literárne postavy a pre ich prí-
behy prichádzajúce o svoju hodnotu a individuálne obsahy. 
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