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PRÓZY JAROSLAVY BLAŽKOVEJ NA ROZHRANÍ UMELECKEJ 

A POPULÁRNEJ LITERATÚRY, DEFINOVANIE  

ŽENSKÉHO ARGOTU 
 

Lenka SUCHÁ 

 

aroslava Blažková, slovenská autorka, debutujúca v roku 1961 novelou Nylonový mesiac, 

vychádza po dlhom období v reedícii vydavateľstva Aspekt, počas ktorého sa jej prózy 

pod tlakom vtedajšieho režimu „vytratili“ z literárneho povedomia slovenského čitateľa. As-

pekt sa zameriava prevažne na vydávanie ženských autoriek, pričom sa netají blízkosťou 

k „filozofii“ feminizmu. Okrem Nylonového mesiaca sa Aspekt podujal aj na publikovanie 

ďaľších Blažkovej kníh, pričom poslednou prózou boli Happyendy z r. roku 2005. Kniha za-

pôsobí na čitateľa nielen listovou formou, ale vyvoláva aj otázky o jej intenčnosti. Možno 

Blažkovej percipientov kategorizovať na základe vnímania istých zložiek jej výpovede podľa 

rodovosti? Dá sa hovoriť v súvislosti s Happyendami o ženskom a mužskom čitateľovi? Exis-

tujú dve textové roviny a dvojaké čítanie tohto textu? 

Happyendy umožňujú zodpovedať na tieto otázky, objasniť vzťah autor/ka – percipient/ka 

a pokúsiť sa definovať pojem „ženské písanie“. 

O ženskom princípe v diele J. Blažkovej možno uvažovať z viacerých hľadísk. Prvé vy-

plýva z osobitého vnímania a prežívania života protagonistky s manželom, kde sa kvôli jeho 

chorobe stotožňuje aj s novou, pre partnerský vzťah netypickou tematickou rolou matky. 

V postproduktívnom období života si musí túto úlohu znova osvojiť a postarať sa tak 

o milovaného človeka, s ktorým by si mali byť vo svojom veku paradoxne vzájomnou opo-

rou. Nerada by som porovnávala mieru empatie u ženského a mužského čitateľa. Napriek to-

mu si dovolím tvrdiť, že percipientky dokážu rozprávačkine prežívanie späté so spomínanou 

rolou pochopiť vzhľadom na genetickú predurčenosť ženy (materstvo) azda intenzívnejšie 

ako mužskí čitatelia. Spisovateľka na ne v danom zmysle implicitne apeluje a vyznáva sa 

z vlastných, úzkostlivých stavov a zo strachu o „dieťa“: 

„Môj nevládny Chudáčik spí, no ja mám stále jedno ucho nastražené (tak ako všetky mamy malých detí), 

či nevolá, nevstáva, nepadá.“ (s. 69). 

Rozprávačka svojej novej úlohe prispôsobila i jazyk. Odráža sa v ňom láskavosť, starostli-

vosť i potreba blízkosti, kontaktu, istoty a bezpečia sprostredkovaná cez deminutíva a časté 
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oslovenia. No i trpezlivosť a mierumilovnosť vyjadrená prostredníctvom opakujúcich sa po-

kojných odpovedí na tú istú manželovu otázku spojenú s pýtaním sa „Prečo?“, typickou det-

skou reakciou, občas zmení povahu, ako to pri dieťati býva: 

„Pozerá na mňa oddanými očami a medzi dvoma sústami:,Moa, moa, kto k nám príde?“ 

„Nikto!“ 

„A čo tí, moa, moa, tam na trávniku?“ 

Na mištičke prinesiem dve pilulky ružové, dve biele a jednu, ale obrovskú, blankytnú. Pohár brusnicovej 

šťavy a je po obede ako po výprasku, ako hovorievala moja stará mama. Po obede Dieťa uložím, no kým 

ho prikryjem, ešte raz sa s obavami opýta: 

„Moa, moa – kto? A prečo?“ (s. 187). 

Okrem uvedených prvkov príznakového rečového prejavu možno takmer pri každom pre-

hovore registrovať nielen materskú, ale i ženskú stránku postavy. Na rozdiel od predošlého 

opisu by sme tento element rozprávačkinej duality mohli charakterizovať ako protichodný, 

z časti rebelantský, buričský. Hoci protagonistka s manželom súcití a usiluje sa mu pomáhať, 

túži po občasnom úniku do vlastného sveta, čo však v danom prípade nie je egocentrickým 

prejavom. Ak by túžba po oslobodení absentovala, text by, naopak, vyznieval nepresvedčivo. 

Potreba sebauvedomenia a svojbytnosti v situácii, kde sa žena od svojho „dieťaťa“ nemôže 

vzdialiť a ponechať ho ani na chvíľku samé, sa stáva samozrejmosťou, paradoxne podobne 

ako i nereálnosť jej realizácie v prenesenom zmysle slova: 

Keď sa konečne vyslobodím z Chudáčikovho objatia, nemôžem si pomôcť, jeho fóbia ide so mnou, sedí 

mi v zátylku.“ (s. 105 – 106). 

Autorka Happyendov sa nepriamo vyjadruje aj o rozprávačkiných pocitoch, o jej nepocho-

pení mužským svetom, na ktorý poukazuje najmä v dialógu prostredníctvom jedného z ko-

munikantov, syna Mareka. Keď sa s ním chce jeho matka porozprávať o tom, ako ťažko pre-

žíva manželov terajší stav, povedať mu o skľúčenosti z aktuálnej pozície vo vzťahu k partne-

rovi – dieťaťu, nestretáva sa s porozumením, ba ani ústretovosťou vypočuť. Zo začiatku sa 

rozprávačka neúspešne usiluje zdôveriť synovi s problémom a ťažkosťami, no vnímajúc jeho 

neuvedomovaný nezáujem ostáva s trápením sama. Do popredia sa dostáva nepodstatný obsah 

konverzácie reprodukovaný Marekom, ktorý je v porovnaní s obsahom nenaplnenej výpovede 

matky sekundárnou témou rozhovoru. Marek matku presviedča o zaručených trikoch, ako 

schudnúť vďaka kyanidovej diéte, čo svojou absurditou o to viac upriamuje pozornosť na vy-

soký tematický protipól (otcove umieranie), ženino nepriamo vynútené mlčanie a súhlas 
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a kontrastuje s primárnosťou a dôležitosťou jej nevypovedania. Blažková túto časť textu kreu-

je hodnoverne, a to aj vďaka tzv. nízkemu tematizmu. 

Môže byť spomínaná textová pasáž i stanoviskom autorky, kde vyjadruje nemožnosť pre-

niknúť do ženskej duše z pozície muža a neschopnosť prežiť isté emócie? Dá sa polemizovať 

o podmienenosti vnímania textu empíriou (napríklad v prípade materstva) či sociálnou rolou? 

Ako druhý signál by sme mohli vziať do úvahy problém „uvedomovanie si ženskosti“. V tex-

te sa s ním pracuje na viacerých miestach. Rada by som upozornila na nasledujúci úryvok, 

ako na vhodný podnet pre uvažovanie nad zmieneným problémom: 

„Od ženičiek z Karlovej A Devínskej Vsi sme kupovali sudovú kapustu – dopredu vždy okoštovať – is-

krivá chuť mi ešte stále steká dolu hrdlom. V kapuste boli naložené jabĺčka pre chuť, aj pre krásu. Kvase-

né uhorky, takisto v sudoch, bývali plné kôpru a rasce. Na drevených stoloch mali vidiečanky prestreté 

plachtičky a na nich úhľadne rozložený karfiol, kel, mrkvu, cibuľu, zopár výstavných zemiakov. Kučera-

vé vlasy petržlenu aj zeleru dýchali dobrou pôdou záhumienka a svojou osobitou korennou vôňou. Letné 

jablká bývali naleštené zásterami a mali drobné ďobky – dôkaz, že ich žiadnymi jedmi nešpricovali. (s. 81 

– 82). 

Zväčša je zaobstarávanie vecí pre domácnosť spojené s uspokojením potrieb rodiny domé-

nou ženy. Tá si obvykle vyberie i obľúbi nejaké miesto, kde sa rada vracia: v danom smere sa 

rozprávačka so svojou priateľkou pristavuje s istou pravidelnosťou pri ženách z dediny, berúc 

si od nich najlepšiu kapustu. Veď ktorí muži by sa tak vytrvalo dokázali venovať kvaseným 

uhorkám, nadchýnať sa úhľadnosťou rozloženia zeleniny či rozprávať o kučeravých vlasoch 

zeleru? Ženská precíznosť sa javí aj vo výbere zeleniny a v dôraze na to, aby bolo všetko do-

máce a chemicky neošetrené. V epitetone výstavné zemiaky postrehneme pozastavenie sa ženy 

nad vecou, ktorú by možno muž automaticky prehliadol, neocenil by jej kvalitu. Dokonca sa 

v texte nachádza i lexéma zástera, ktorá sa najmä v minulosti viazala k ženskej postave. Ok-

rem uvedenej časti sa Blažková zmieňuje aj o príprave palinového čaju. Pri pití sa rozprávač-

ke vynára osobná spomienka na matku. Horkosť evokuje nielen chuť paliny, ale zároveň oži-

vuje obdobie z detstva, reflektuje aj matkin vzťah k nej. Blažková sa akoby s istou dávkou 

trpkosti či maskovanej výčitky vyjadruje na túto tému cez spomínaný motív paliny: 

„Navarila som si čaju z paliny, pijem ho odjakživa, pravdepodobne už s materským mliekom (mama, 

strašne sklamaná, že nie som syn ma nadájala vždy v hneve). Tak či tak mám rada palinu, jej útočne drsnú 

chuť a vzdorovitú vôňu.“ (s. 59). 

Ak by sme do poslednej vety z uvedeného úryvku vložili namiesto lexémy palina slovo 

matka, dostali by sme, metaforicky opísanú, vnútornú charakteristiku tejto osoby vnímanú, 
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samozrejme, subjektívne, bez akejkoľvek dištancie, vzhľadom na blízky vzťah postáv. Do-

konca by táto aktualizácia priamo nadväzovala na predošlú poznámku v zátvorkách. Oboje 

možnosti by sa prelínali. O rozprávačkinom postoji sa dozvedáme aj z úvodnej vsuvky tak či 

tak, ktorú by sme zase vedeli nahradiť subjektívnejším, protichodnejším ekvivalentom na-

priek tomu, čím by bol ešte zreteľnejší hodnotiaci ráz vypovedajúcej k subjektu výpovede. 

Opäť by sme mohli uvažovať, či by muž spisovateľ prepájal takéto motívy a či nie je motív 

paliny príznakový a nevzťahuje sa viac k ženskej autorke. Navyše, ak by mali poviedky „črty 

ženskej autorky“, počítali by sme teda s jeho príznakovosťou, neočakávala by sa diferenciácia 

percipientov a tým i preferovanie konkrétneho čitateľa? 

Osobne si myslím, že práve u Blažkovej sa dá vravieť o „ženskom argote“. Svedčí o ňom 

špecifickým jazykom vyjadrená tematika, samotný fakt, že adresátom zvolenej formy listu je 

priateľka, ale i explicitný apel na čitateľky. Azda najviac sa táto skutočnosť prejavuje v próze 

Erazmus a dcéry: 

Takže sypme si my, dcéry Opatrnosti, do polievky iba trošku rasce a na špičku noža zlatého šafranu. 

(s. 101). 

Okrem adresnosti ženskému pohlaviu by som rada poukázala i na použitie netradičného 

a svojského kontrastu. Týka sa lexém rasca a šafran, symbolizujúcich protiklad obyčajného, 

všadeprítomného a zriedkavého, vzácneho. Názvy týchto protichodných korenín patria do sfé-

ry konkrétneho jazyka, spomínaného „ženského argotu“. Ďalšiu zvláštnosť citovaných viet 

predstavuje slovo Opatrnosť, napísané s veľkým, zosobňujúcim začiatočným písmenom. Nie 

je to žiadna náhoda. V próze okrem Opatrnosti vystupuje i Radosť či Opitosť. Podotkla by 

som, že všetky spomínané vlastnosti sú ženského rodu. Výnimky tvoria jedine Súcit a Humor. 

Všimnime si však ich postavenie v kontexte: 

„Práve som si prečítala niečo z Erazmovej Chvály bláznovstva a okrem iného ma zaujalo, že Opitosť je 

dcéra Bakchova a Hlúposť je dcéra bôžika Pana. Na inom mieste knihy sa hovorí, že Súcit a (TÁ) Humor 

boli v starom Egypte dcérami bohyne Isis a Nefys.“ (s. 105). 

Na rodovú príslušnosť Blažková poukazuje lexémou dcéry a pri Humore ju dokonca pod-

čiarkuje ukazovacím zámenom v zátvorke. Sila zámena spočíva nielen v užšej sémantike 

a teda priamom odkaze na rodovosť, ale aj v použitých kapitálkach, jednoznačne slúžiacich na 

zdôraznenie. Na prejavy ženského princípu u Blažkovej netreba obzvlášť dôsledného čitateľa, 

pretože sa podľa môjho názoru dostatočne, až feministickým spôsobom, explikujú. V úryvku 

figurujú i mýtické postavy, pričom Bakchus a Pan sú mená bohov a Isis a Nefys predstavujú 
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mená pre bohyne. Zatiaľ čo negatívne vlastnosti (opitosť a hlúposť) sú dcérami mužov, kladné 

(súcit a humor – v skutočnosti paradoxne mužského rodu, hoci v ukážke ženského) dcérami 

žien. Prečo si spisovateľka do svojich Happyendov vyberá práve takúto interpretáciu? Nakoľ-

ko jej výber ovplyvňuje feministický aspekt a k čomu sa, na osi nenáhodnosť – motivovanosť, 

v súvislosti s ním približuje viac? 

V úvode som sa pokúsila načrtnúť problematiku feminizmu v Blažkovej prózach, jej pos-

tavenie charakterizované túžbou oslobodiť sa od terajšieho života, no zároveň pociťuje voči 

nemu zodpovednosť, ale aj zvyk, čo ju nepriamo núti v ňom zotrvať. Z hľadiska presadzova-

nia ženského princípu sa do popredia dostáva aj nerovnocennosť manželov vo vzťahu jedného 

k druhému, determinovaného partnerovou chorobou. Žena v tomto zväzku vystupuje ako do-

minantná. Táto pozícia sa umocňuje mužovou nespôsobilosťou spočívajúcou v neschopnosti 

vnímať okolitý svet triezvo či postarať sa o seba samého a žiť samostatne, bez toho, aby bol 

odkázaný na pomoc manželky. Nadradenosť ženy je preto prirodzená a vyplýva z momentál-

nej životnej situácie. V textoch sa však prejavuje rôzne a miera dominancie či ženskej autority 

môže presiahnuť rámec primeranosti, hoci ju napriek tomu ešte stále čitateľ nemusí vnímať 

ako násilnú, vyslovene negatívnu. Potvrdzuje sa to i vo vybranej ukážke: 

„Nič sa môj drahý, nebráň, ja ti to všetko ukážem, odprednášam. Či som sa sama roky dosť nenapočúvala 

o tvojom Heglovi a Kantovi? Platónovi a Aristotelovi? Hobbsovi a Machiavellim? Či si sa mi dosť nena-

vysvetľoval Habermasa, Poppera a Foucaulta? Aká škoda, že si z nich nič nepamätám. Teraz musíš počú-

vať ty. No hlavne otvor oči a dívaj sa! Príroda je život, živý liek na každú odcudzenosť. Všetko je to pre 

tvoje dobro. Oveľa lepšie než tie sadrové busty.“ (s. 156 – 157). 

V predošlých vetách nájdeme komponenty, prostredníctvom ktorých vidno tendenciu 

k nadradenosti rozprávačky ako ženy. Táto sa prejavuje sa napríklad vo výbere jazykových 

prostriedkov, najmä v použití privlastňovacieho zámena tvojom. To dáva rozprávačkinmu mo-

nológu špecifické vyznenie a diferencuje jednoliate spolužitie manželského páru na „život 

jeho a jej“. Čo je v globálnom ponímaní spoločné, zámeno segmentuje a vytvára tak osobitnú 

existenciu ženského sveta a svojbytnosť sveta mužského. Autorka cez privlastňovacie zámeno 

pomerne razantne prezentuje vlastný názor, pričom konfrontuje spomínané svety a prevahu 

raz jedného, inokedy druhého na časovej rovine minulosť – prítomnosť. Z prevahy ženskej 

postavy vyplývajú aj isté právomoci, o čom svedčí využitie modálneho slovesa musíš a impe-

ratív slovies otvor a dívaj sa, pričom ich silu a rozkazovací ráz rozprávačka podčiarkla aj in-

terpunkčným znamienkom, výkričníkom. Štylisticky príznakové je aj osobné zámeno ty na 

konci vety. 



Prózy Jaroslavy Blažkovej na rozhraní umeleckej... 500 

Z feministického aspektu sa dá vnímať aj pozícia rozprávačkinho manžela. Psychika muža 

v postproduktívnom veku sa pod vplyvom mŕtvice transformuje, protagonistovi sa tak auto-

maticky mení rebríček hodnôt a uvedomuje si len svoje primárne potreby. Nedokáže sa posta-

rať sám o seba. Podľa feministických téz sa starec cez detské myslenie a neschopnosť pre-

vziať zodpovednosť sám za seba, byť odkázaný na „matku“, vracia k počiatku a teda zrode-

niu. Podľa tejto teórie sa zánikom myslí paradoxne pôrod, kedy dieťa opúšťa telo matky, čím 

sa ich puto definitívne preruší. Pupočná šnúra sa tak preruší nielen fyzicky. Toto pretrhnutie 

väzieb znamená pre matku konečné odlúčenie a „stratu“ dieťaťa. Stáva sa z neho samostatný 

jedinec. U Blažkovej, ako som spomenula, nastala opačná situácia. Muž sa svojou bezmoc-

nosťou, (ne)chápaním sveta približuje detskej role. Okrem správania nám jeho status objasňu-

je aj spisovateľka cez charakteristické pomenovania. V knihe sa len málokrát objaví skutočné 

mužovo meno. A tak namiesto dospelého muža, Dušana, poznávame postavu bezbranného 

Dieťaťa, Ftáčika, Holúbka, Dušičky, Chudáčika. Každé pomenovanie súvisí s tematikou pró-

zy, autorkinými momentálnymi pocitmi. Ich spoločným znakom je nielen deminutívny cha-

rakter, ktorý odzrkadľuje citový vzťah rozprávačky k manželovi, ale aj paralela medzi vlast-

nosťami pomenovaní a postavou, ktorej tieto pomenovania prináležia. Viackrát sa v texte ob-

javí aj „meno“ Starček. Autorka ho používa vtedy, ak chce personalizovať vlastný súcit voči 

mužovi a zároveň jeho vetchosť, neschopnosť brániť sa (starec má svojou krehkosťou najbliž-

šie k dieťaťu). Toto meno by sme mohli vymedziť a oponovať, že nepatrí medzi deminutíva 

príznačné väčšinou pre oslovovanie dieťaťa. Napriek tomu rozdiel medzi týmto a ostatnými 

osloveniami nie je až taký markantný a hoci sa líšia v primárnej sémantike, druhotné vytvára-

né asociácie späté s pojmom nadobúdajú podobný, niekedy i totožný charakter ako ostatné 

deminutíva. Okrem pomenovania vtáčik sa v texte Štyridsať ružových plameniakov nachádza 

aj holúbok, dokonca i drozdy, ktoré sú oproti vznešeným plameniakom obyčajné vtáky. Pla-

meniak symbolizuje vzácnosť, ale aj stabilitu. Zatiaľ čo on dokáže stáť na jednej nohe, muž sa 

nevie postaviť ani na vlastné. Potrebuje oporu, ktorá je v texte stvárnená cez sekundárny mo-

tív invalidného vozíka. Okrem tohto kontrastu sa do protikladu dostáva aj jeho ošumelosť 

a bezbrannosť ako Vtáčika a spomínaná vzácnosť krása a neoblomnosť plameniaka. No roz-

právačka ružové vtáky pozoruje aj z iného, ironizujúceho, uhla pohľadu: 

„Všetkých desaťtisíc stojí v tej istej zátoke, všetky urastené, na dlhých štíhlych nohách, majestátne 

s mocnými zahnutými zobákmi, ktoré by im mohol závidieť sám Herr Nietzsche. Takže tam v mláke pre-

šľapujú a venujú sa estetike, len získať identitu je im ťažko. Chudáci plameniaky. Ani čítať nemôžu.“ 

(s. 189 – 190). 
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Možno sa zamyslieť aj nad tým, či autorka vraví naozaj len o plameniakoch alebo sú pla-

meniaky motívom, cez ktorý možno nájsť v texte aj prepojenie s ľudskou bytosťou. V predpo-

slednej vete sa napríklad spájajú pojmy chudáci a plameniaky. Prvá lexéma sa nezvykne na-

chádzať s pomenovaniami s ríšou zvierat v takejto tesnej blízkosti, pričom by jej úloha spočí-

vala v ich konkretizovaní, bližšom určení. Väčšinou sa ňou vytvárajú vzťahy s osobami. Ďal-

ším znakom prepájania motívu plameniaka a človeka môže byť i životnosť plameniakov. Túto 

kategóriu Blažková vyjadrila cez sufix -ky. Ak by uvažovala iba nad vtákmi, použila by sufix 

-ci. Verbum čítať sa opätovne vzťahuje na človeka. 

Štyridsať umelohmotných plameniakov na trávniku pred domom má tiež symbolizovať 

štyridsať rokov spoločného života. Rozprávačka však nerozpráva o ich majestátnosti. Zame-

riava sa na bezduchosť, neživotnosť, nemožnosť prežívať, hoci aj bolestné. Jej úvaha má skôr 

trpký a zároveň ironický ráz: 

„Možno našich štyridsať spoločných rokov zredukovať na štyridsať umelohmotných figúr? Boli to roky 

zmätené a uponáhľané, milostné, zúrivé, beznádejné, extravagantné, pekelné, nebeské, vždy však živé, 

živé, živé. Nikdy neboli plastové...“ (s. 191). 

Blažková sa možno aj vďaka ženskému argotu, komike, kompozícii Happyendov stáva pre 

čitateľa prístupnejšia a bližšia. I preto sa viedli rôzne polemiky o tom, či jej tvorba dokáže 

vyhovieť požiadavkám diskurzívneho čitateľa a nie je iba populárnym čítaním. Argumentovať 

v prospech konzumnej literatúry by sa mohlo aj používaním kapitálok v texte, tvoriacich nie-

len slová, ale i celé vety. Práve pri tomto druhu literatúry sa na zdôraznenie málokedy používa 

sekundárny motív, paralingválna komunikácia či samotné mlčanie. Disproporcia alebo jedno-

ducho to, na čo autor chce upozorniť, sa nielen verbalizuje, ale dokonca ani nezodpovedá 

ostatným myšlienkam obsiahnutým vo vetách aj graficky. Otázkou ostáva funkčnosť veľkých 

písmen v texte. Veď „emfatickým“ je už samotný fakt, že sa dôležitý element v texte nachá-

dza, je v ňom prítomný vďaka grafickému zobrazeniu. Kapitálkami sa zopakuje napísané. Bo-

lo by dobré porovnať funkciu jednotlivých lexém utvorených z veľkých písmen a zároveň 

mieru intenzity tohto stvárnenia, respektíve jeho „redundanciu“: 

„V knižočke Tomorrow bývajú krátke kázne, na každý deň jedna stránka, hore je titul, a ako som ju otvo-

rila, padol mi do očí nápis: GOD IS HANDKERCHIEF! BOH JE VRECKOVKA!“ (s. 29). 

V uvedenej stati by sme mohli považovať grafické vyčlenenie slov kapitálkami za produk-

tívne a opodstatnené, pretože táto veta má funkciu nadpisu, čo sa spomína aj v predchádzajú-

cej časti. Bolo však potrebné uviesť jej preklad do slovenského jazyka rovnakou formou? Ne-
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stačilo Blažkovej dať ju jednoducho do zátvoriek, slúžiacich zvyčajne na objasnenie najčas-

tejšie štylisticky príznakovej lexémy, predošlého kontextu, ktorému by percipient bez tohto 

vysvetlenia nemusel rozumieť, alebo stati, čo si vyžaduje dodatok, sémantické doplnenie 

a stáva sa akoby istou margináliou priamo vo vnútri textu? Navyše, sémantiku uvedenej vety 

znásobuje interpunkcia: výkričník jej má dať patričný dôraz, no pod vplyvom kapitálok sa je-

ho funkcia oslabuje a znamienko tak iba zapadá do radu „podčiarknutých“ slov, nie je domi-

nantou nadpisu ako napríklad v printových médiách. Stáva sa len súčasťou skupiny prostried-

kov upriamujúcich percipienta na konkrétnu informáciu. Zmienila som sa i o tlači. Fiktívny 

úryvok z tlače sa v próze Orgovány autorka tentoraz zaznamenáva takto: 

„Drahá E., predstav si, rozkvitli orgovány! Rozkvitli a kvitnú! Keby noviny referovali, ako sa patrí, bolo 

by to na prvých stránkach: V májovej noci z večera do rána rozkvitli orgovány. Ľudia, pozor, nedajte si 

zázrak ujsť. Vydrží ledva päť dní. Nepremeškajte ho!“ (s. 147). 

Na rozdiel od predchádzajúcej ukážky sa v týchto vetách funkčne využíva každý jeden 

prostriedok. Výkričník sa nachádza až v poslednej vete, hoci upovedomujúci charakter majú 

i tie pred ňou. V nich však autorka nepodceňuje silu slova, intenzitu v sebe zahŕňajú lexémy 

pozor či ledva. Vety nepotrebujú nakulminovať interpunkciu alebo viacero sémanticky zaťa-

žených slov na to, aby na svoj význam upozorňovali. Autorka zapojila ešte jeden prostriedok, 

ktorým tento efekt podporila, a to bez použitia veľkého množstva „varovných signálov“. Je 

ním konkrétny apel v podobe priamo opomenutého všeobecného substantíva ľudia. V ostat-

ných vetách ho autorka využíva v priamom význame, hoci sa už formálne nevyjadruje. Rov-

nako autorka nemala potrebu ozvláštniť text kapitálkami a upriamovať tak na neho čitateľovu 

pozornosť. Zvolila si radšej iný typ písma, kurzívu. Tá jednak text vygenerovala od ostatných 

pasáží a zároveň sa stala nenásilnou formou na to, aby si percipient uvedomil jeho dôležitosť. 

Na druhej strane zostáva otvorená otázka, či sú tieto dôvody natoľko presvedčivé, aby 

k vnútornej textovej inovácii dochádzalo. Veľké písmená autorka používa aj pri modifikova-

ných slovesách v tvare negácie (NEBUDEM, NEKOMENTUJE, NEMAJÚ), modálnych slo-

vesách (MOHLO SA), osloveniach prostredníctvom číslovky, zámena alebo podstatného me-

na (DRUHÁ, TÁ, CUDZINEC), časticiach s hodnotiacim charakterom (NIE, TEMER), zá-

menách (NIKDY), citoslovciach (HA HA HA), mottách (ŽIŤ TREBA NEBEZPEČNE!) 

a najmä pri názvoch obchodov (BLOCKBUSTER), povolaní (TANGI, PLAČKY), riek (OD-

URNÁ, OUSE), priezvísk (CRACKRAT) a cudzích pomenovaní (HARRADURA, VERGU-

ENZA). Napriek tomuto silnému zastúpeniu kapitálkových slov sa v texte zo spomínaných 

skupín nachádzajú i také, čo spisovateľka označila kurzívou alebo ich zaradila priamo do tex-
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tu bez akéhokoľvek grafického vyčlenenia. Sú nimi napríklad mená rôznych osobností 

(G. Orwell, Virginia Woolf), či názvy tlače alebo osobného zápisníka (Mercuri, Nápadník). 

Blažková teda striktne nerozlišuje lexémy na základe grafickej podoby súvisiacej s ich séman-

tickou dominantou. Jednotlivé významy stavia do popredia skôr pre akési vlastné, intuitívne 

vnímanie ich podstaty. Následne ich takto triedi len na báze subjektívneho rozhodnutia spoje-

ného so spomínanou osobnou intímnou výpoveďou lyrického subjektu, v ktorom sa premieta 

ním určený svet hodnôt a vecí pokladaných za viac či menej dôležité. Mnohokrát sa preto stá-

va, že to, čo je síce podstatné pre lyrický subjekt, to, čo autorka stvárni prostredníctvom kapi-

tálok, sa nemusí stotožňovať s požiadavkami umeleckého textu dbajúceho na funkčnosť veľ-

kých písmen. 

Opačným argumentom svedčiacim proti zaradeniu Happyendov ku textom populárnej lite-

ratúry sú uvedené odkazy na mnohých umelcov (Moliere) či iné osobnosti, napríklad hudob-

ných skladateľov, politikov, maliarov alebo panovníkov významných kráľovských rodov (Be-

ethoven, Henrich VIII, Anna Bolleynová). Okrem osobností sa spomínajú aj legendy a mýty 

(stretnutie princeznej Naussiky a itackého kráľa Odysea), skutočné historické udalosti alebo 

konkrétne literárne diela (Lakomec). Takmer v každom texte sa nachádza meno alebo kniha, 

čo sú späté s kontextom Jaroslavy Blažkovej. Slúžia jej nielen ako príklady na paralelné situá-

cie pre porovnanie s vlastným životom, ale v prvom rade vznikajú ako asociácie naviazané na 

spomienky či udalosti všedného dňa. Tie sa ďalej navrstvujú, až dochádza k ich prelínaniu, čo 

dáva autorke priestor pre vlastnú nadinterpretáciu: 

„Vôbec to nie je komické ako Moliere, skôr už asi Kráľ Lear. Aby som však končila veselšie. Spomenula 

som si na Beethovena, ako v IX. Symfónii jasá: „Radosť, dcéra večnej lásky, zrodená v Elýziu! Radosť! 

Radosť!“ No pozor na ňu, ak je naozaj dcérou lásky. Ako často sa láska premení na muky a blen, a nepo-

môže ani Erazmovo korenie.“ (s. 100 – 101). 

V populárnej literatúre je zriedkavé experimentovanie s intertextuálnymi informáciami, 

novátorstvo v danej oblasti predvádzané nevšednou aktualizáciou či prepojením týchto kom-

ponentov zo strany autora. Práve to robí z Happyendov prózu určenú pre „privilegovaného“ 

percipienta, od ktorého sa vyžaduje, aby disponoval všeobecným rozhľadom, mal nadobudnu-

té znalosti z rôznych oblastí, či už ide o históriu, hudbu, literatúru a iné. Ak by percipient ne-

vedel, o čom je Molierov Lakomec, Shakespearov Kráľ Lear, Beethovenova IX. Symfónia či 

„Erazmovo korenie“, s veľkou pravdepodobnosťou by nedokázal pochopiť zmysel textu. 

V mnohých vetách plnia vybrané odkazy aj iné dôležité úlohy. Jednou z nich je dosiahnutie 

inteligentného slovného humoru: 
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„... kúpila plátno, stojan, farby, nech staroch maľuje! Veď aj Winston Churchill sa v penzii dal na maľo-

vanie, a čo bolo dobré pre Churchilla, musí byť dobré aj pre školníka. Napokon, majú to v rodine: jej 

strýko Doeke na staré kolená tiež začal maľovať a robil krásne, veľmi krásne krajinky, lepšie než ten jed-

noduchý Van Gogh, čo s ním stále robia také orácie.“ (s. 149). 

Prirodzene, požiadavka zainteresovanosti vo všeobecnom kultúrnom i spoločenskom roz-

hľade sa netýka iba čitateľa, ale aj spisovateľky. O jeho ovládaní svedčí aj schopnosť zakom-

ponovať ho do próz tak, aby sa čitateľ nielen zamyslel, ale aj pobavil. Na rozdiel od populár-

nej literatúry však autorka nevytvára humor prostý, bez pointy. Komickosť Blažkovej sa za-

kladá na prestupovaní jemných a najmä humorných náznakov (každú prózu uzatvára pome-

novaním seba samej prispôsobeným a aktualizovaným danej téme jednotlivých listov, napr. 

Tvoja momentálne Kajúcnica, Tvoja Pažravka). Tieto náznaky sa zároveň prelínajú aj s iró-

niou, ktorú najčastejšie využíva pri charakterizovaní vlastného života a jej údelu (starostlivosť 

o manžela – dieťa), ale nebráni sa ani satire (všíma si a reaguje na situácie a na ľudí, ktorí sú 

s jej životom v Kanade istým spôsobom spätí, napr. susedia) a dokonca sa pokúša aj o tzv. 

čierny humor (cez postavu susedky rozpráva o dlho očakávanej smrti jej manžela). Blažkovej 

protagonisti sú starší ľudia, i preto do próz neodmysliteľne patrí komika, ktorá sa poníma ge-

neračne rozdielne. Mladší percipient sa nad „útrapami“ a myšlienkami muža baby Holanďan-

ky či školníčky pobaví a vníma to ako spomínaný čierny humor, pre staršieho percipienta mô-

žu byť vykreslené situácie a spisovateľkin jazyk skôr, zoširoka povedané, prirodzené, patriace 

k vnímaniu človeka v postproduktívnom veku. Práve touto „dvojtvárnou“ komikou môžu pró-

zy Blažkovej asociovať Michálkov film Babí léto, kde názorovo oproti sebe stoja dvaja man-

želia. Zatiaľ čo sa Emilie (Stella Zázvorková) zaoberá precíznym výberom parte či zabezpe-

čuje záležitosti okolo vlastného pohrebu, jej manžel František (Vlastimil Brodský) pripomína 

svojím správaním a uletenými nápadmi skôr dieťa ako depresívneho dôchodcu. V rovnakom 

rozpoložení je aj rozprávačka Blažkovej Happyendov, ktorá sa nevzdáva, usiluje sa vychutnať 

si radosti všedného dňa a svojej priateľke píše: „Žiť treba nebezpečne!“. Oproti tomu jej man-

žel, hoci ho žena pomenúva Dieťa, predstavuje iba krehkého starca, neuvedomujúceho si oko-

litý svet, netešiaci sa zo života. Školníčka zase koná v niektorých momentoch tak, ako Mi-

chálkova Emilie: 

„Artur má alzheimera! Včera mi to povedali. Už má vodu v mozgu, cukrovku, sklerózu, vysoký tlak a te-

raz ešte alzheimera. Ja som si to dávno myslela, no teraz to viem od lekárov. S tým si už veľa nezaskáče. 

Hneď sme sa rozhodli, že jeho oči darujeme klinike!“ (s. 167). 
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Životy starších ľudí sú natoľko krehké, nakoľko zraniteľní sú oni sami. I na to upozorňuje 

Blažková vo svojej knihe. V jej textoch nie je dominantný dej, ani prvoplánová emocionalita 

a senzačnosť (napríklad exotizácia priestoru Kanady). Psychologická kresba postáv, ich vnú-

torné rozpoloženie, „lyrickosť“ epického textu, to všetko patrí medzi spisovateľkine priority. 

Potreba skutočného prežívania, emocionalita viažuca sa k nej aj na úkor negatívnej skúse-

nosti, to sú prvoradé piliere rozprávačkinho sveta. Nemožno presne stanoviť, nakoľko je lite-

rárnej fikcie determinovaný autentickým prežívaním autorky, ani kde sú presné hranice medzi 

populárnou a umeleckou literatúrou. Istý však ostáva fakt, že pojem ženské písanie má vďaka 

Blažkovej miesto v slovenskej literatúre. Má svoje špecifiká, o čom svedčia a na ktoré odka-

zujú práve Happyendy. 

 

ZDROJE 

Bačová, Viera: Postavenie mužov a žien vo svete práce – pohľad dievčat a chlapcov. Aspekt, 2004, č. 1. 

Badinterová, Elisabeth: Materská láska od 17. storočia po súčasnosť. Bratislava: Aspekt 1998. 277 s. 

Blažková, Jaroslava: Happyendy. Bratislava: Aspekt 2005. 198 s. 

Morrisová, Pam: Literatúra a feminizmus. Brno: HOST 2000. 232 s. 

Rakús, Stanislav: Poetika prozaického textu. Prešov: Náuka 2004. 119 s. 

Szapuová, Mariana: Kategória rodu vo feministickom diskurze. Aspekt, 1998, č. 1. 

Wolf, Naomi: Mýtus krásy. Bratislava: Aspekt 2000. 337 s. 

 

O AUTORKE 

Lenka Suchá je študentkou 2. ročníka denného bakalárskeho štúdia v odbore slovenský ja-

zyk a literatúra; kontakt: lenlenocka@centrum.sk. 

 

 




