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K otázke feministického v umeleckom texte 

 

Radoslav ŠAFRAN 

 

V mojom príspevku sa snažím poukázať na také aspekty ženského písania, ktoré 

negatívne ovplyvňujú estetiku textu, najmä na tzv. feministický aspekt, v texte Jany Juráňovej 

Utrpenie starého kocúra. Okrem toho v príspevku konkretizujem vysokú – pritom však 

nedostatočne motivovanú – extenzívnosť motívov (fyzické postihnutie, znásilnenie), 

prostredníctvom ktorých autorka opakovane naznačuje čitateľovi cestu, ktorou sa má uberať. 

Na ilustráciu a doloženie týchto skutočností používam pomerne mnoho citátov z knihy, 

no i slová samotnej autorky, ktoré vyslovila v čase jej písania, ako aj reakcie iných kritikov na 

túto knihu. 

Jana Juráňová vo svojom texte kreuje príbeh Zuzany, ktorá je po úraze na vozíku. 

Autorka tu zjavne reaguje na prózu Eskalácia citu I z knihy Pavla Vilikovského Eskalácia 

citu (1989). 

Vilikovský vychádza zo skutočnej správy v novinách, v ktorej sa hovorí o tom, že 

dvadsaťsedemročný muž znásilnil šestnásťročnú pacientku, ktorá nemôže chodiť (a pohybuje 

sa na vozíku). Hlavnou postavou textu je mladé dievča Elenka. Je naivná, nevie, čo sa s ňou 

deje. Muž sa jej páči, je tu spojitosť medzi nimi a sochou Milenci, ktorá sa nachádza 

v liečebnom parku, kde k znásilneniu došlo. Elenka akoby nevnímala, čo sa s ňou deje, stále 

rozmýšľa o niečom inom – čo sa deje naokolo, o tom, ako bude písať list svojej kamarátke 

o tom, čo sa stalo, o lienke, ktorá lezie po steble. V závere textu hovorí: „Znásilnili ma. Nič 

som necítila.“ (Vilikovský, 1989, s. 211), z čoho možno usudzovať, že čin nevníma ako 

násilie, ani poriadne nevie, čo to je, len sa čuduje, je rozčarovaná, že nič necítila. Akoby jej to 

bolo skôr ľúto. 

Juráňová reaguje na Vilikovského text, no predlohu si podľa svojich potrieb mení. 

Nejde už o Elenku, ale o Zuzanu, a nemá (v čase znásilnenia) šestnásť, ale dvadsaťtri rokov. 

Z naivnej Elenky sa u Juráňovej stáva rozumná a niekedy až cynická Zuzana, ktorá je najprv 

predstavená ako trpiteľka a neskôr ako cieľavedomá, chladnokrvne uvažujúca bytosť. Táto 

premena v jej konaní a premýšľaní pritom nie je v texte dostatočne motivovaná (Rakús, 
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1995)1 ani zdôvodnená. Takáto situácia v texte vyvoláva dojem, že neprehovára Zuzana, ale 

samotná autorka. 

K tomuto problému sa výstižne vyjadruje A. Bžoch: „Na citlivosti ju [Juráňovú] najviac 

zaujíma jej etický rozmer a potom ešte tá stránka, ktorá (...) súvisí s osobnými právami 

jednotlivca.“ (Bžoch, 2000, s. 79). 

Pre Juráňovú je totiž dôležité vyvolať v čitateľovi ľútosť a súcit. Dozvieme sa, že 

Zuzana sa nachádza v pavilóne pre imobilných, vieme, že je na vozíku. Napriek tomu autorka 

potrebuje ešte mnohokrát zdôrazniť motív jej fyzického postihnutia: 

„Na schody sa Zuzana môže len dívať.“  (Juráňová, 2000, s. 51); 

 „Keď odtiaľto odíde – nevyliečená (...)“ (tamtiež, s. 50); 

„Tento pavilón, v ktorom je dnes liečebňa pre ľudí s postihnutím pohybového 

ústrojenstva, (...)“ (tamtiež, s. 50); 

„Neskôr mu pristavili poschodie, a teda aj schodisko.“  (tamtiež, s. 51). Posledná 

citovaná veta navyše nemá zmysel, je redundantná v tom zmysle, že ak je niekde poschodie, 

je tam aj schodisko. Juráňová aj tu nasilu vtláča schody, aby zdôraznila to, čo už bolo viackrát 

povedané; 

V nasledujúcom citáte chce autorka vyvolať súcit: 

 „Dnes ju nebolia ani nohy, ani zadok. Niekto by povedal: Aké strašné. (...) Od pása 

nadol necíti nič. Nemôže chodiť.“ (tamtiež, s. 52). Vetou „Niekto by povedal: aké strašné.“ 

nám dáva „návod“, čo si máme povedať, čo máme cítiť; 

 

V ďalšom texte potom možno pozorovať, okrem snahy vzbudzovať ľútosť čitateľa,  

spomínané feministické stanovisko autorky: 

„Je pacientka, aj keď oficiálne pacient. V jej prípade je to jedno. Prsia jej neochrnuli, 

ale načo sú jej? A to ostatné je v pásme ochrnutia.“ (tamtiež, s. 52). Autorka hovorí o tom, že 

podľa oficiálnych záznamov je Zuzana pacient (substantívum s „nadrodovou“ platnosťou) 

a nie pacientka, ako by to malo byť správne, ak by sme mali brať do úvahy, že je žena. No 

zároveň konštatuje, že je to vlastne jedno, pretože Zuzana nie je „úplnou ženou“, pretože je 

ochrnutá. 

Z nasledujúceho citátu cítime, že neprehovára Zuzana, ale autorka: 

                                                 
1 Moje chápanie pojmov látka, téma, motív, motivácia, motivovanosť, problém, problémovosť ako aj chápanie 

ďalších pojmov, pri ktorých sa odvolávam na Stanislava Rakúsa, vychádza z jeho knihy Poetika prozaického 

textu (1995). 
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 „Nevedno, o čom by Zuzana snívala, nebyť úrazu. O štúdiu v zámorí, o dobrom 

ženíchovi, o deťoch, o práci, o všetkom odrazu?“ (tamtiež, s. 53). Toto typicky feministické 

hľadisko, ktoré odsudzuje všetko typicky ženské jednoznačne identifikujeme v rozhovore 

s Janou Juráňovou:  

„Najhoršie prijímajú feminizmus antifeministi a tých je tu [na Slovensku] dosť. Potom 

ho zle prijímajú ešte niektorí humanisti, ktorí si myslia, že ich životná skúsenosť a telesné 

zážitky im dávajú právo považovať sa za vrchol citlivosti v našej kultúre, nejestvuje pre nich 

skrátka nijaká iná ľudská skúsenosť, než ich vlastná. Slovenskí mužskí intelektuáli vôbec 

prijímajú feminizmus s veľkými ťažkosťami, občas asi aj so žalúdočnými a inými. Zvykli si 

ženy vidieť v servisných rolách (...) lebo veď žena má slúžiť človeku, nie?“ (Juráňová, 1999, 

s. 47 – 48) 

Celkovo je na približne piatich stranách textu takmer dvadsaťkrát rôznym spôsobom 

vyjadrené, že Zuzana nemôže chodiť. Prečo? Juráňová modeluje text úplne iným spôsobom 

ako Vilikovský. Vilikovský pracuje s motívom neschopnosti pohybu jemnejšie a menej 

konkrétne. To, že je Elenka na vozíku, sa dozvedáme postupne. Juráňová, naopak, hovorí 

jasne od začiatku a motív neschopnosti pohybu modeluje z rôznych pohľadov. Dôležité je 

uvedomiť si, ktorý postup je umelecky prijateľný a ktorý nie, ktorý spôsob vyvoláva vcítenie 

sa do postavy, a ktorý silou-mocou chce vzbudzovať ľútosť spôsobom „Tak už ju predsa 

ľutujte!“ Myslím, že Juráňovej text je z uvedených dôvodov z umeleckého hľadiska 

neprijateľný. 

 

Aj v ďalšom texte, pri modelovaní motívu znásilnenia, postupuje Juráňová opačne ako 

Vilikovský, a aj tu dochádza k mnohonásobnému opakovaniu už povedaného: 

 „Poznala páchateľa. Mal alibi. Zuzana ho identifikovala, ale nemohli s ním nič robiť. 

Zostal na slobode, neobvinený. (...) ešte sa jej opýtali, či naozaj išlo o násilie.“ (Juráňová, 

2000, s. 54). Stálo by za zamyslenie, či je takáto situácia reálna, alebo ju autorka vytvára len 

preto, lebo ju potrebuje. Ak obeť jednoznačne identifikuje páchateľa, je táto identifikácia 

menej dôveryhodná ako alibi? Okrem toho, v reálnom novinovom výstrižku vo Vilikovského 

texte je uvedené, že páchateľa polícia zadržala. 

Ďalší autorkin prehmat je nazvanie humoristov, ktorí rozprávajú vtip o znásilnení, 

„sráčmi“  (tamtiež, s. 56), toto slovo je emotívne motivované a vyjadruje autorkin 

(nenávistný) postoj. Juráňovej postoj k nenávisti ilustrujú jej slová: 
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„Neodmietam nenávisť, myslím si, že je lepšie ju v sebe nedusiť. (...) Isté je, že nevôľa, 

nesúhlas, nechuť, ale aj pohŕdanie, no aj výsmech sú často mojou motiváciou.“ (Juráňová, 

1999, s. 53). 

V súvislosti s nenávisťou V. Balla k postave spisovateľa Viliama hovorí: „Juráňová ho – 

podobne ako všetky mužské a okrem jednej vlastne i všetky ženské postavy – ironizuje, 

zosmiešňuje a zrejme aj nenávidí.“ (Balla, 2000, s. 79). 

Naozaj sa zdá, že Juráňová píše z nenávisti. Veľmi často ironizuje a zosmiešňuje. Ballov 

postreh je zaujímavý ešte v dvoch bodoch. Po prvé hovorí o tom, že Juráňová ironizuje 

a zosmiešňuje všetky postavy, okrem jednej – teda Zuzany. Potom by sme mohli hľadať 

motiváciu takéhoto autorského postupu v tom, že Zuzana po násilí, ktoré bolo na nej 

spáchané, zanevrela na celý svet a všetkých okolo seba nenávidí. Dôležitý je v tomto kontexte 

druhý aspekt Ballovho výroku: Balla nehovorí o Zuzaninej, ale Juráňovej nenávisti. To 

zodpovedá aj môjmu názoru, že namiesto Zuzany v texte často prehovára samotná autorka. 

V ďalšom úryvku sa opäť prejavuje feministické hľadisko autorky: 

„Znásilniť možno len ženu. Ženskú ženu. Úplnú ženu. A aj to je otázne.“ (Juráňová, 

2000, s. 57). Autorka často opakuje slová, tu s cieľom zdôrazniť Zuzaninu „neženskosť“, jej 

postihnutie. Vetou „A aj to je otázne.“ znovu ironicky vyjadruje svoj postoj. Nadväzuje tu na 

už skôr citovanú vetu o policajtoch, ktorí „(...) sa jej opýtali, či naozaj išlo o násilie.“. 

Znásilnenie nie je podľa nej zrejme spoločnosťou dostatočne považované za násilie, s čím 

korešponduje aj výstižná Ballova poznámka: „Obávam sa, že na takúto myšlienku neprišli 

policajti, ale jedine sama autorka pri tom, ako sa snažila podsunúť ešte aj policajtom 

zločineckú náturu a zverskosť.“ (Balla, 2000, s. 80). 

 

Je pozoruhodné, že (v čase znásilnenia) dvadsaťtriročná Zuzana „bola ešte veľmi 

naivná“ (Juráňová, 2000, s. 58), a pritom Juráňová vyčíta Vilikovskému, že jeho Elenka bola 

naivná vo svojich šestnástich rokoch. 

Aj porovnaním jazyka Juráňovej a Vilikovského dospejeme k možno zarážajúcemu 

zisteniu, že jazyk ženy – autorky je omnoho surovejší a nevyberanejší: 

„´Bude sa ti to páčiť maličká,´ hovoril. ´Možno vyzdravieš. Všetky choroby sú len 

zanedbaný sex. Škoda by ťa bolo, keby ťa nikto neopáčil. Každej je škoda, čo ju nikto 

neopáči.´ (...) Keď skončil, usadil ju na vozík a nechal tak. ´Máš pekné prsia, škoda ťa je.´ 

Znásilňovač si možno myslel, že to on z nej urobil ženu. Veľký deflorátor.“ (tamtiež, s. 58 – 

59) 
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Vilikovského muž sa vyjadruje úplne inak. Hovorí skôr milo, preto v Elenke vyvoláva aj 

pozitívne myšlienky. 

Ani tu sa Juráňová nevyhla irónii, zosmiešňovaniu, tendenčnosti. Postavu násilníka 

prispôsobila svojim potrebám – vykresľuje ho ako bezcitného, „typického muža“, ktorý si 

chce „užiť“ a pritom bezohľadne využiť príležitosť, ktorá sa mu naskytne. 

 

Na začiatku príspevku som uviedol, že Juráňová v knihe Utrpenie starého kocúra 

(najmä v jej druhej časti) reaguje na Vilikovského poviedku Eskalácia citu I. Na str. 64 sa 

nachádza konkrétny odkaz na ňu: 

„No skôr než prestala, naďabila v istom literárnom časopise ešte na jednu poviedku. 

(...) V obsahu bolo meno akéhosi autora a pri ňom názov: Nič necítila. (...) Pod nadpisom 

celkom hore bolo kurzívou napísané motto poviedky (...): ´Dvadsaťtriročná Z. V. bola na 

vozíčku znásilnená v parku a nič pritom necítila.´ (...) Postava v poviedke nemala meno, bola 

to len dievčina. V poviedke mala devätnásť rokov, teda menej, než mala v tom čase Zuzana. 

Bezmenná hrdinka poviedky sa pohybovala kdesi na hranici hlúposti a úplnej dementnosti. 

Ako keby nevedela, čo to s ňou násilník robí. Trochu sa čudovala, trochu ako keby sa jej to aj 

páčilo, hoci – a to bolo mottom celej poviedky – nič necítila, lebo bola od pása nadol 

ochrnutá.“ (tamtiež, s. 64). 

Je tu však niekoľko podstatných rozdielov: 

a) Vilikovského poviedka sa nevolá Nič necítila, ale Eskalácia citu, čiže úplne 

antonymne: eskalácia je „stúpanie, stupňovanie, zvyšovanie dačoho“ (Slovník cudzích slov, 

1979); 

b) uvedená novinová správa nebola mottom poviedky, tá bola zaradená až na záver 

textu; autor použitím novinového výstrižku – práve vďaka jeho strohosti a neosobnosti –

namiesto toho, aby zložito opisoval citové pochody mladej dievčiny, ako to – ako bolo 

analyzované vyššie – (nepresvedčivo) robí Juráňová, dokáže v čitateľovi vyvolať cit; 

c) u Vilikovského má hrdinka meno a je naivná a neskúsená, no určite nie hlúpa ani 

dementná; 

d) Vilikovského poviedka nemala žiadne reálne motto, a už vôbec nie to, ktoré mu chce 

pripísať Juráňová – teda že nič necítila; 

e) napokon, Juráňová si prispôsobuje aj novinovú správu svojim potrebám, v jej texte 

páchateľa nenašli. V skutočnom novinovom úryvku je uvedené, že polícia páchateľa zadržala. 

Prečo Juráňová takto transformuje Vilikovského text? Zrejme preto, aby mohla 

zvýrazniť to, čo zvýrazniť potrebuje. Nebojí sa pritom ani zmeniť skutočnosť a predstaviť ju 
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horšou, akou v skutočnosti je. Pretože Vilikovský nenapísal poviedku o znásilnení bezcitne, 

práve naopak; znásilnená má meno, nejde len o „akúsi“ dievčinu, ale o konkrétne dievča. Kde 

pramení autorkina nenávisť, ktorú v texte tematizuje v postave Zuzany? 

Sama autorka na tieto otázky odpovedá, „ (...) že tradícia, ktorá sa u nás stále ešte berie 

ako tá dôležitá, je tradícia mužského písania. Na koho má potom nadviazať žena – autorka? 

Má byť dobrou žiačkou mužských autorít a byť pochválená, že je dobrá, lebo píše ako muž?“ 

(Juráňová, 1999, s. 49). 

Pritom však jednak nadväzuje na mužské písanie (na Vilikovského) a jednak tvorí 

vlastnú – podľa nej zrejme ženskú – poetiku, ktorá nemôže byť pochválená, že je dobrá, lebo 

píše ako muž, no myslím, že nemôže byť pochválená vôbec. A možno by si stačilo uvedomiť, 

že je možné vychádzať z (kvalitných) autorov – hoc aj mužských – a pritom sa snažiť o ich 

prekonanie. To Juráňová nechce, pretože sa snaží budovať svoju poetiku úplne od začiatku 

a nutne sa pritom nemôže vyhnúť „školáckym“ autorským chybám. 

 

V ďalšom texte poukazujem na to, ako sa mení Zuzanin postoj k celej situácii. 

Predpokladali by sme, že na miesto, kde bola Zuzana znásilnená, už nechce ani myslieť. 

Napriek tomu tam ide znovu na liečebný pobyt. Začína totiž konať. Z pasívneho postavenia 

trpiteľky sa dostáva do (vzhľadom na svoje postihnutie až príliš) aktívnej úlohy pomstiteľky. 

K tomuto prechodu dochádza na priestore jednej strany knihy: 

„Zuzana sa rozhodla, že pôjde opäť na liečebný pobyt do blízkosti kaštieľa. Nemala 

nijaký plán, bola len zvedavá.“ (Juráňová, 2000, s. 65). Zuzana sa stáva aktívnou. No ak 

nemala plán, tak prečo potom „Vyčkávala, striehla, pozorovala, počúvala, (...)“ (Juráňová, 

2000, s. 65)?  

Problematická sa mi zdá skutočnosť, že na miesto, kde bola Zuzana znásilnená, ide so 

zvedavosťou. Doteraz bolo znásilnenie prezentované ako to najstrašnejšie, čo sa jej mohlo 

stať. Teraz v nej zrazu vyvoláva zvedavosť? Túžbu po odplate, po pomste? Nie je to skôr tak, 

že pomstiť sa chce (nevedno presne za čo) – aspoň na papieri – Jana Juráňová? 

Zuzana potom uvažuje o páchateľoch, ktorí jej ublížili: 

„Páchatelia sú štyria.(...)“ (tamtiež, s. 66-67). 

K tomu je veľmi zaujímavý Ballov postreh: 

„Zuzana, ako sa postupne ukazuje, kladie takmer na jednu úroveň zločin násilníka, ktorý 

jej kruto ublížil, zločin novinárky, ktorá o násilníkovom zločine nepresne až nepravdivo 

referovala, a zločin spisovateľa Viliama, ktorého správa o zločine v čiernej kronike 
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inšpirovala k napísaniu poviedky. Zuzana dokonca celú svoju pomstu sústredí na Viliama, 

hoci pozná muža, ktorý ju znásilnil!“ (Balla, 2000, s. 80). 

Juráňová, chcúc čo najviac viny zvaliť na spisovateľa, sa nevyhne ani logickým 

chybám. Ilustruje to nasledujúca citovaná veta: 

„Na toho, kto ju znásilnil, nikdy nezabudne. (...) aj preto, že je to zaznamenané v knihe.“ 

(Juráňová, 2000, s. 67). Táto veta vôbec nemá logiku. Je zrejmé, že žena na toho, kto ju 

znásilnil, nikdy nezabudne bez ohľadu na to, či je to zaznamenané (a ešte k tomu – aspoň 

podľa autorky – nepravdivo) v nejakej knihe alebo nie. Juráňová tu už nevyčíta 

Vilikovskému, ako poviedku napísal, ale že ju vôbec napísal. Nemal ju podľa Juráňovej 

napísať vôbec? V tomto kontexte veta „Zuzana so svojím ponížením sa stala súčasťou 

národného duchovného majetku.“ (tamtiež, s. 65) vyznieva prehnane, absurdne, a napriek 

vážnosti témy až smiešne. 

Autorka na záver tejto časti textu absolutizuje moc slova (dokonca len napísaného) nad 

Zuzaniným osudom: 

„Slovo má naozaj veľkú moc. Bolo vyrieknuté, a ona odvtedy už nemá čo povedať. 

Nemôže hovoriť. Nemá tému, nemá poslucháčov, nemá dôvod. Mág, ovenčený slávou 

a uznaním, to povedal za ňu. Predbehol ju, zalepil jej ústa odpornou vyžuvanou žuvačkou, aké 

deti z hlúposti prilepujú na spodnú stranu školských lavíc. Poviedka jej ukradla jej osud 

a pripravila jej akýsi iný osud. K udalosti, ktorá ju poznamenala, už nikdy v živote nebude 

mať čo dodať. Ona do toho nemá čo hovoriť.“  (tamtiež, s. 72). 

Poviedka jej pripravila iný osud? Žeby mala literatúra až takú moc, akú jej pripisuje 

Juráňová? Prečo Zuzana nemá čo povedať? Prečo by nemohla hovoriť? Ako to, že nemá 

tému? Prečo by nemohla hovoriť o svojom zážitku a traume z neho? Ak nemá o čom hovoriť, 

ako to, že hovorí – práve v tejto knihe? Všetky tieto tvrdenia sú tvrdeniami autorky, ktorá 

nám chce nanútiť ich pravdivosť. Sú však skutočne pravdivé? A nevyvracia ich pravdivosť už 

aj existencia knihy, ktorú práve čítame? 

 

Môj príspevok, ktorý sa zaoberal časťou knihy Jany Juráňovej Utrpenie starého kocúra 

ukazuje, ako neumelecky vie Juráňová narábať s látkou (Rakús, 1995), s textom iného autora, 

ako vkladá do svojho textu vlastné (často až militantné) názory a presvedčenia, na čom by 

možno nebolo nič zlé, ak by to robila s dostatočnou umeleckosťou a presvedčivosťou a najmä 

s citom. Pretože, ako bolo uvedené v citáte Adama Bžocha, cit, za ktorý Juráňová tak veľmi 

brojí – alebo by aspoň chcela –, je práve to, čo v jej texte s pribúdajúcimi stranami začína 

absentovať. Z citovosti a citlivosti, ktorá stála na začiatku textu, pri jeho vzniku – lebo mali 
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by sme asi predpokladať, že niekde na začiatku hádam bola – sa postupne dostávame 

k bezcitnosti, pohŕdaniu, výsmechu a nenávisti. 

Preto je, myslím, možné a nutné negatívne hodnotenie takéhoto spôsobu prepájania 

umeleckého textu s feministickými názormi a myšlienkami. Otázkou potom je, či je to len 

prípad Jany Juráňovej, prípadne len tohto jej textu, alebo je to sprievodným znakom všetkých 

„feministicko-estetických“ textov. 
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