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Abstrakt: 

Táto diplomová práca sa zaoberá reflexiou obrazu žien- matiek vo vybraných hindských 

poviedkach. Pojednáva  o materstve v Indii. Na literárnych postavách žien- matiek rozoberá 

významné aspekty materstva v Indii. Všíma si vplyvu okolitej spoločnosti na matky a toho, ako 

sa s týmito vplyvmi vyrovnávajú. Práca čerpá jednak z hindských originálov, tak i z literatúry 

preloženej s prihliadnutím k originálnym verziám.  

 

Kľúčové slová: 
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Abstract: 

The diploma thesis deals with reflection of  a picture of women- mothers in chosen  

hindu tales. Deals about motherhood in India on the base of literal characters of woman-

mothers, analyses significant aspects of motherhood in India. Pays attention to influences of 

surrounding society and how they struggle with it. The thesis sources from original literature in 

hindi language and from other translations with taking account of original verses. 
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1. ÚVOD 

 

 Vandé mátaram, velebím Matku- tak znejú úvodné slová neoficiálnej hymny Indickej 

republiky. Tieto slová vyjadrujú nielen posvätnú úctu k rodnej zemi, ale tiež posvätnú úctu k 

fenoménu materstva. Už v predárjovských dobách bolo materstvo považované za posvätné, 

dokonca i inak veľmi patriarchálny Manu (2. 145) vraví, že matka je tisíckrát váženejšia ako 

otec. Avšak ako je tomu v súčasnosti, v realite každodenného života? A ako je táto realita 

každodenného dňa zobrazovaná v súčasnej hindskej literatúre? To je hlavnou témou tejto 

diplomovej práce.  

 Slovo realita by samozrejme malo byť v úvodzovkách, pretože pokiaľ túto realitu 

každodenného života neprežívame vnútri indickej spoločnosti ako jej súčasť, sme len, viac či 

menej, vzdialení pozorovatelia. A pri našom pozorovaní nás ovplyvňujú naše vlastné skúsenosti 

z úplne odlišného kultúrneho prostredia. Taktiež pojem indická spoločnosť už dopredu vylučuje 

možnosť jednoduchého zobecnenia, už len preto, že Indiu tvorí 29 spolkových štátov, s 

častokrát veľmi odlišnou históriou, takže o nejakej kultúrnej homogeničnosti v prípade Indie sa 

skutočne nedá hovoriť a akékoľvek zobecňovanie je tak vždy veľmi komplikované.  

 Pokiaľ by sme sa chceli o fenoméne materstva dozvedieť viac zo štatistík, získali by 

sme síce množstvo dát, ale je veľmi pravdepodobné, že o väčšinu toho zaujímavého, čo sa 

zmerať nedá, by sme vo svojom pozorovaní prišli. Z tohoto dôvodu je zaujímavé nechať o 

materstve v Indii prehovárať hindské spisovateľky, ktoré nám môžu túto komplikovanú realitu 

fenoménu materstva priblížiť živším a možno i uchopiteľnejším spôsobom, než ako by to 

dokázali štatistické údaje. Samozrejme, že vzhľadom k obmedzenému priestoru, ktorý ponúka 

rozsah diplomovej práce, nie je možné zahrnúť kompletnú literatúru, ktorá sa nejak materstva 

dotýka. Pre účely tejto diplomovej práce bolo z nepreberného množstva poviedok týkajúcich 

sa materstva vybraných niekoľko poviedok od význačných moderných hindských 

spisovateliek. Ide o poviedky v hindskom originále, ktorých časti budú v rámci tejto diplomovej 

práce preložené do slovenčiny, tie budú ťažiskom diplomovej práce, a  tiež o poviedky, ktoré 

boli preložené Dagmar Markovou do češtiny, no v záujme zjednotenia textu budú vybrané 

úryvky z nich preložené do slovenčiny s prihliadnutím k hindským originálom. Pre 

transliteráciu hindských termínov bude použitý výhradne populárny prepis a dané slová budú 

uvedené kurzívou.  

 Hoci významná časť poviedok je písaná autorkami pochádzajúcimi zo stredných 

spoločenských vrstiev a popisuje životy (či výseky zo životov) postáv z podobného prostredia, 

bude táto práca obsahovať i tri poviedky, ktoré sa zaoberajú postavami žien- matiek z nízkych 
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vrstiev spoločnosti, z toho bude jedna poviedka z dalitského prostredia. Pre európskeho čitateľa 

sú takéto poviedky častokrát šokujúce, ale ich zámerom je okrem iného ukázať odvrátenú tvár 

kastovnej spoločnosti a častokrát zúfalý a pre nás nepredstaviteľný život tzv. scheduled castes.  

 Práca bude nielen popisovať charakteristiky postáv žien- matiek, ale bude sa tiež snažiť 

analyzovať to, ako autorky poviedok vo svojich dielach vystihujú a reflektujú aktuálne trendy 

indickej spoločnosti, ktorými sú napríklad procesy urbanizácie, genderové problémy a 

konflikty medzi tradičnou patriarchálnou kultúrou a snahou o emancipáciu žien, prípadne 

vplyvy globalizácie a dopady modernizácie spoločnosti na rodinný život, vzťahy medzi 

manželmi, a tiež na matky samotné.  
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2. MATERSTVO V INDII 

 

 Pre účely tejto diplomovej práce je potrebné zmieniť niektoré významné rysy, ktoré 

charakterizujú materstvo v Indii. Zatiaľ čo v zemiach ,,Okcidentu“ je materstvo, samozrejme 

do istej miery, záležitosťou individuálnej voľby a osobných preferencií, v Indii je materstvo v 

prevažnej väčšine nepostrádateľnou súčasťou sociálneho postavenia a sebapojatia dospelej 

ženy (Kakar 2002). 

 Významný vplyv na to, ako Indovia vnímajú materstvo, má predárjovská matriarchálna 

tradícia, a tiež, a to predovšetkým, patriarchálna tradícia árjovská (Marková 2011). Tú značne 

ovplyvnil mýtický Manu, respektíve autor či skupina autorov, skrývajúca sa pod týmto 

označením, ktorý v Mánavadharmašástre, najautoritatívnejšom texte hinduizmu, popisuje 

dharmu príslušníka hinduistickej spoločnosti.  

 Manu nenecháva nikoho na pochybách, čo sa jeho patriarchálnosti a predpísanej 

genderovej nerovnoprávnosti týka. Žena je pre neho závislá bytosť, ktorú musí otec, potom 

manžel a nakoniec i syn udržiavať v závislom postavení (Mánavadharmašástra 9.2) a 

,,ochraňovať“ ju pred jej negatívnymi vlastnosťami. Nie je žiadny védsky obrad s mantrami, 

ktorý by mohla vykonávať žena, pretože žena, postrádajúca mužnú silu, je samá faloš ( 

Mánavadharmašástra 9.18).  

 Avšak kľúčovým bodom je to, že jedine syn môže vykonať zádušné obrady potrebné k 

tomu, aby bol jeho otec a predkovia zachránení z pekla zvaného Put. Odtiaľ pochádza tiež 

etymológia slova putra, ktoré v sanskrte i hindčine označuje syna.  

 Veľmi zaujímavý a nie príliš známy je fakt, že Manu v kapitole  9.127 a hlavne 9. 140 

povoľuje to, aby v prípade, že otec nemá syna, vykonala obrady dcéra. Nazýva ju ,,za syna 

uznanou dcérou“. Tento status jej umožňuje dediť a vykonávať obrady za  zosnulých predkov. 

Táto možnosť sa však v patriarchálnej Indii prakticky nepoužíva a nevstúpila do obecného 

povedomia.  

 Ak sa vrátime späť k otázke dôležitosti a v podstate i nutnosti materstva pre indickú 

ženu, je pre ňu kľúčové nie len porodiť dieťa, ale predovšetkým porodiť syna. Samozrejme už 

samotné očakávanie potomka pozdvihne jej status dovtedy najnižšie postavenej osoby v rodine 

vyššie, ale ak privedie na svet syna, stúpne ako matka nielen v očiach ostatných, ale i jej samej 

sa značne uľaví- splnila to, čo bolo od nej očakávané. Dalo by sa povedať, že pre indickú matku 

je jej syn dvojnásobným vysloboditeľom. Zachráni nielen ju, ale i jej manžela (Kakar 2002). V 

tradičnej rodine tak žena získava vážnosť porodením syna a ešte lepšie porodením viacerých 

synov (Marková 1998). 

 Dôvody k preferencii mužských potomkov sú predovšetkým dva. Prvý je náboženský- 
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vykonanie zádušných obradov môže v praxi vykonať len syn, hoci Manu umožňuje i vykonanie 

obradov dcérou, ako je uvedené vyššie. Druhý dôvod je nábožensko- ekonomický- dcére je 

treba čo najskôr nájsť ženícha a musí sa jej tiež vyplatiť často veľmi vysoké veno. Nie sú 

ojedinelé prípady, kedy pôžička na veno dostane rodinu do existenčnej núdze. Naopak syn do 

vlastnej rodiny prinesie spolu s nevestou i veno od jej rodičov. A tiež samotná nevesta je pre 

novú rodinu posilou v starostlivosti o domácnosť. Uprednostňovanie synov sa v konečnom 

dôsledku odráža na demografickej situácii Indie. Podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 2011 

má India veľmi neobvyklú štruktúru obyvateľov podľa pohlavia. Zatiaľ čo žien je celkom 588 

miliónov, mužov je 623 miliónov (Government of India 2011). Taká prevaha mužov je spoločne 

s Čínou na svete ojedinelá.  

 Zo štatistiky môžeme vyčítať tiež to, že rodičia častokrát považujú vzdelanie pre svoje 

dcéry za tak trochu stratenú investíciu, čo dokladá napríklad značný nepomer medzi 

gramotnosťou mužov a žien. Celkom je v Indii gramotných 444 miliónov mužov a len 324 

miliónov žien. Značný je tiež rozdiel medzi mestskými oblasťami (napr. Dillí, Chandígarh), kde 

je percentuálny rozdiel medzi gramotnými mužmi a ženami len cca 10 percent v prospech 

mužov a dedinskými oblasťami, kde napr. V Rádžastháne je rozdiel trikrát väčší, 80 percent 

gramotných mužov oproti 52 percentám gramotných žien.  

 Pokiaľ sa už dievčaťu dostane vzdelanie, a to nie len základné, má rodina častokrát ďalší 

problém. Musí nájsť pre vzdelanú dcéru odpovedajúceho ženícha, čo nebýva, obzvlášť v 

dedinských oblastiach a u tzv. nižších kást, jednoduché. ,,Pre otca nevydaných dcér existuje 

výstižný prívlastok, ktorý nájdete i v slovníkoch: kanjádájagrasta- zaťažený povinnosťou vydať 

dcéru“ (Preinhaelterová 1997, s. 42). 

 V hrozivejšej podobe sa preferencia synov prejavuje v miere poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti, to sa týka skôr chudobnejších rodín, a hlavne v počte prevedených selektívnych 

interupcíí, ktorý na prelome 80. a 90.- tych rokov dosahoval značnej výšky a na tisíc 

vykonaných interupcií pripadalo v najhoršom období až 995 embrií ženského rodu (Marková 

1998). 

 V niektorých ročníkoch (napr. medzi 15, 16 a17- násť ročnými) je znateľne väčší rozdiel 

medzi počtom mužov a žien oproti ostatným ročníkom. V absolútnych číslach ide napríklad u 

šestnásťročných o 13 miliónov mužov oproti 11,5 miliónom žien (Government of India 2011). 

Je veľmi pravdepodobné, že práve v tej dobe problém selektívnych interupcií vrcholil. 

 K hinduistickej tradícii patrí, že novomanželka opúšťa dom svojich rodičov a odchádza 

do domu rodičov manželových. V svokrovej domácnosti je jej nový status veľmi nízky. 

Obzvlášť v prípade nízkeho veku a vzdelania nevesty (Kapadia 1966). Nevesta musí vykonávať 

všetko, čo jej jej staršie švagriné a predovšetkým svokra nakážu. Naviac, častokrát je vydatá do 
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vzdialenej dediny či mesta, a tak stráca kontakt so všetkými, ktorých poznala a samozrejme 

prichádza tiež o ich sociálnu a psychickú podporu. 

 Lewis pri výskume zistil, že 266 žien pochádza z 200 rôznych dedín (Lewis in Kakar). 

To bezpochýb vedie k tomu, že je novomanželka úplne závislá na svojej novej rodine a túžobne 

očakáva svoje tehotenstvo, ktoré jej ako jediné môže pomôcť zvýšiť v novej rodine sociálnu 

prestíž. Ako doslovne popisuje Kakar (2002): ,,situácia mladej manželky, v zmysle toho, ako k 

nej pristupuje jej nová rodina, sa s jej tehotenstvom začína dramaticky meniť […] jej nízky 

status v novej rodine, častokrát i jej ponižovanie staršími členmi rodiny, jej izolácia […] to 

všetko sa stáva minulosťou“ (Kakar 2002, s. 76). 

 Naviac, materstvo je podľa Kakara (2002) dôležité pre ženu tiež preto, že pomerne 

rigidná patriarchálna kultúra neumožňuje žene naplno uspokojovať jej vnútorné citové potreby 

v manželstve, vo vzťahu s mužom, ktorý jej bol vybraný rodičmi, a preto si žena hľadá 

uspokojenie primárne vo vzťahu s jej narodenými deťmi. To dokladá napríklad štatistikou, kde 

56 percent mužov uvádza, že sa cítia byť emočne viac zviazaní so svojou matkou, než so svojou 

manželkou, pritom len 20 percent tvrdí opak (Kakar 2002).  

 Na vnímanie vlastnej úlohy manželky a matky má v Indii značný vplyv epos Rámájana, 

kde je ako archetyp a vzor pre všetky ženy zobrazovaná Síta, vždy verná manželka Rámova a 

matka jeho dvoch detí- samozrejme synov (Knotková-Čapková 2008). Menší dopad má epos 

Mahábhárata, kde je problém s pozostatkami tradície polyandrie (Draupadí mala päť 

manželov). Podrobnejšie túto problematiku rozoberá napríklad Basham (2004). Ďalším 

nasledovania hodným príkladom pre indickú ženu je Párvatí, manželka boha Šivu. Vernosťou 

a oddanosťou manželovi sa vyrovná Síte, niekedy je však rozumnejšia ako jej manžel Šiva, čo 

ženám prináša potrebné zvýšenie sebadôvery (Kakar 2002). 

 Vyššie uvedené náboženské, sociálne a psychické vplyvy, spoločne s prirodzenou, dalo 

by sa povedať pudovou túžbou po materstve, ktorá je vlastná väčšine žien, majú za následok, 

že pre väčšinu Indiek je život bez dieťaťa a materstva niečim takmer nepredstaviteľným 

(Smékal 1973).  

 Zaujímavé je vnímanie preferencie pohlavia dieťaťa u muslimskej menšiny v Indii. 

Muslimská tradícia oproti hinduistickej, doporučuje mať v rodine dcéru, čo zvyšuje šance otca 

dostať sa po smrti do raja. Tiež ekonomické dôvody, vzhľadom na rozšírenie príbuzenských 

sobášov, vedú k tomu, že sa narodenie dcéry prijíma lepšie, ako je to u hinduistov (Marková 

1998). ,,Ak si vezme bratranec sesternicu, zostane všetok majetok v rodine. Je teda potrebné, 

aby tu bol výber sesterníc“ (Marková 1998, s. 199). U muslimov teda takúto enormnú 

preferenciu mužských potomkov nenachádzame, i keď situácia sa postupne mení tým, ako do 

muslimskej obce začína prenikať hinduistický vplyv požadovania vysokého vena od rodičov 



11 

 

nevesty (Marková 1996).  

 Samozrejme s tým, ako sa zvyšuje percento nukleárnych rodín oproti tradičným 

veľkorodinám, menia sa i pôvodné preferencie týkajúce sa materstva. Tak, ako v západných 

zemiach, i v Indii sa spoločne s tým, ako sa ženy zapájajú do zárobkovej činnosti, čo v Indii 

prebieha pomerne pozvoľna a nie dramaticky, nabúrava pôvodne dominantný obraz, že dospelá 

žena je zároveň i matkou. 

 V nukleárnej rodine už nie je pre novomanželku tak kľúčovo potrebné zvýšiť si svoj 

sociálny status materstvom. Na druhú stranu je potrebné stále rozlišovať medzi nukleárnou 

rodinou v Indii a na Západe. V Indii je často nukleárna rodina nukleárnou len bývaním. Počet 

návštev a intenzita vzťahov medzi ,,zvyškom“ rodiny a novomanželmi je na naše pomery 

nevídaná (Kapadia 1966). Takže i zmena vnímania statusu novomanželky nie je tak dramatická, 

i keď už novomanželka nezdieľa dom s manželovou rodinou (Kakar 2002).  

 Kôli kariére vzdelané ženy častokrát materstvo odkladajú, alebo sú do neho okolím 

tlačené proti svojej vôli, čo odzrkadľujú i niektoré autorky vo svojich poviedkach, ako bude 

zmienené v rozboroch vybraných poviedok v ďalšej kapitole. V tradičnej rodine bolo odloženie 

materstva o viac ako rok považované takmer za znak neplodnosti so všetkými dopadmi na 

sociálny status novomanželky (Marková 1998).  

 Dalo by sa povedať, že kult materstva v Indii bude pozvoľna nasledovať a kopírovať 

rovnaké premeny, akými si prešlo tiež materstvo na západe. Vzhľadom k populačným 

problémom Indie bude tým spôsobené očakávané zníženie pôrodnosti, ako k tomu došlo vo 

všetkých vyspelých krajinách, skôr príležitosťou, než hrozbou. Otázkou však zostáva, ako sa 

na obraze budúcej Indie premietne ,,westernizácia“ vzťahu matky a dieťaťa, až matka nebude 

vždy dostupnou, doma stále prebývajúcou láskyplnou bytosťou, ako je tomu (samozrejme s 

trochou zjednodušenia a nadsázky)  v prevážnej väčšine dodnes.  
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3. POVIEDKY PÍSANÉ ŽENAMI 

 

 Po tom, ako v roku 1947 India získala nezávislosť, nastali zmeny, ktoré sa prejavili i v 

oblasti literatúry. Začiatkom 50. rokov sa tak na literárnej scéne objavuje nový literárny smer 

nazvaný nová poviedka. Nová poviedka bol súhrnný názov, ktorý zahŕňal nielen poviedky, ale 

i romány a drámu. Spolu s ňou sa objevuje mnoho nových mien mladých spisovateľov, ktorí  

väčšinou pochádzali zo stredných spoločenských vrstiev. Od nezávislosti mali veľké 

očakávania a svojou tvorbou sa snažili burcovať čitateľov z apatie. Verili, že ich tvorba prispeje 

k pozitívnej zmene v spoločnosti.  

 S nástupom novej poviedky sa taktiež do popredia začínajú dostávať i autorky- ženy. Na 

novej literárnej scéne sa síce spočiatku objavovali ženské mená len zriedkavo, ,,no približne od 

polovice dvadsiateho storočia je možné skutočne hovoriť o zrkadlení indickej spoločnosti v 

literatúre písanej ženami“ (Marková 2011 s. 223). 

 V tomto období nastáva živý rozvoj poviedky. Táto krátka literárna forma dávala 

autorom možnosť, ako pohotovo reagovať na zmeny spoločenského ovzdušia, a tiež čitatelia v 

nej nachádzali nové pohľady na realitu (Marková 1972). Autori, ktorí sa hlásili k novej 

poviedke, vo svojich dielach živo reagovali na novú politickú situáciu. Vystupovali proti 

tradičnému až rigidnému spôsobu myslenia a vyjadrovali vieru v lepšiu budúcnosť. Verili, že 

mnohé pálčivé otázky a problémy budú vyriešené, ale tiež vyjadrovali svoj zármutok a 

pobúrenie nad tým, že mnohé sľuby zostali nesplnené (Marková 2003). Oproti tomu mladší 

spisovatelia, ktorí nastúpili do literatúry v období 60. rokov, písali už viac menej bez ilúzií a 

ideálov. 

 Noví spisovatelia čerpali vo svojej tvorbe z progresivizmu a zo psychologizujúceho 

smeru. Keďže väčšina autorov pochádzala zo stredných spoločenských vrstiev, pochádzali tiež 

ich postavy z rovnakého prostredia. Autori poviedok sa vo svojich dielach zaujímali o 

jednotlivca, a to predovšetkým o jeho vnútorný svet. Hrdinami ich literárnych diel sú hlavne 

vzdelaní mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú na pomedzí dvoch svetov- stagnujúceho domáceho a 

moderného vonkajšieho. Spoločnosť týchto hrdinov neuznáva ako svojprávne osobnosti, alebo 

im upiera právo na to, aby sa takými osobnosťami stali. Ideálom je človek činorodý, ktorý i 

napriek nepriazni prostredia nevešia hlavu, nezatrpkne a snaží ísť životom ďalej. Pasivitu a 

nečinnosť odsudzovali autori ako morálnu sebevraždu. Hrdinovia novej poviedky sú často ľudia 

osamelí, ktorí predbehli svoju dobu, a tak nezapadajú do tradičného spoločenského rámca, 

prípadne sa odcudzili svojmu doterajšiemu prostrediu a do nového sa zaradiť nedokážu. Alebo 

sú to naopak  ľudia starší, ktorí na tradíciách tak lpia, že i v prostredí tradíciam naklonenom sa 

cítia odcudzení. Postavy sa usilujú o samostatnosť a nový život i napriek nepriazni okolnej 
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spoločnosti. Typický je frustrovaný tápajúci hrdina, ktorí vie čo nechce, ale nevie čo chce. 

Hrdina častokrát z nevyhovujúceho prostredia odchádza, i keď nie je isté, či je toto rozhodnutie 

správne, alebo zostáva a trápi sa (Marková 2003). 

 Spisovatelia sa vo svojich dielach nezaoberajú rodinným pozadím postáv, či aktuálnou 

spoločenskou situáciou. To sa čitateľ častokrát dozvie počas deja. Tiež o vzhľade hrdinov sa 

dozvedáme len vtedy, ak ten nejak súvisí s duševným rozpoložením postavy. Popisy prírody 

autori uvádzajú len ak majú nejakú súvislosť s prežívaním hlavného hrdinu.  

 Taktiež hľadali nové témy, ktoré súviseli s novou politickou a spoločenskou situáciou, 

no nevyhýbali sa ani témam starším, ktoré stavali do nového svetla, ako napríklad otázku 

veľkorodiny a jej postupného rozkladu, problematiku postavenia ženy v spoločnosti a jej 

emancipácie, rozpory medzi požiadavkami novej doby a tradičného spôsobu myslenia, sociálnu 

nespravodlivosť a nerovnosť a mnohé ďalšie. 

 V 50. rokoch sa spisovatelia zameriavali proti náboženským tradíciám a presadzovali 

slobodný rozvoj ľudskej osobnosti. Poukazovali na to, že práve veľkorodina tento rozvoj brzdí, 

a pokiaľ chce byť jedinec sám sebou, musí sa z tohto kruhu veľkorodiny vymaniť. Autori vo 

svojej tvorbe často zobrazovali hlavne menej pozitívne stránky života vo veľkorodine, 

napríklad medzigeneračné konflikty (Marková 1999). V 60. rokoch si však už spisovatelia nie 

sú istí tým, že vymanenie sa z kruhu veľkorodiny prinesie očakávaný pozitívny výsledok.   

 V novej poviedke taktiež často nachádzame motívy strachu, núteného návratu, ktorý 

hrdinovi neprináša úľavu, alebo je prejavom rezignácie či návratu z cudziny, ktorý nesplnil 

hrdinove očakávania, no i návrat do vlasti mu priniesol sklamanie (Marková 2003). 

 Po kompozičnej stránke je pre novú poviedku príznačný náhly začiatok poviedky, akoby 

sa náhle zdvihla opona. Prvé vety bývajú bohaté na slovesá pohybu alebo zvuku. Deje častoktát 

začínajú v mlhe, ktorá symbolizuje bezvýchodnosť a bezradnosť. V závere často hrdina z pre 

neho neprijateľného prostredia odchádza, nech už jeho odchod dopadne akokoľvek (Marková 

2003).  

 Priekopníčkou literatúry písanej ženami bola Mannú Bhandárí (nar. 1931). Na 

literárnu scénu sa dostala s nástupom novej poviedky, v ktorej duchu píše dodnes, no od jej 

pôvodného dôrazne protitradičného tónu prešla k miernej skepsi (Marková 1999). Venovala sa 

predovšetkým ženskej problematike. Vo svojich dielach píše hlavne o chmurných stránkach 

reality. Všíma si i niektorých doposiať zanedbávaných problémov. 

 V 60. rokoch niektorí autori rozvinuli pochmúrne myšlienky novej poviedky ešte viac 

smerom k depresiám, pasivite a skepsi- ich tvorba dostala pomenovanie nepoviedka (akahání). 

Tento krátkodobý, ale výrazný prúd zobrazoval jednotlivca skľúčeného, bez životných hodnôt, 

ktorý do budúcna nevidí vyhliadky na zmenu či zlepšenie situácie. Hrdina nenachádza či stráca 
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životné hodnoty na nikam nevedúcich cestách. Zobrazuje svet, v ktorom nikomu na ničom 

nezáleží (Marková 1999). Poviedky sa odohrávajú v ponurej atmosfére, často v šere či v úplnej 

tme. Výrazným rysom je oddávanie sa pochmúrnej nálade okamihu. V 70- tych rokoch sa však 

tento prúd rozplynul a spisovatelia začali písať v inom duchu. 

 K nepoviedke sa hlásila i autorka Sudha Aróra (nar. 1946), ktorá predstavovala jednu 

z jeho umiernenejších spisovateliek. Na rozdiel od ostatných autorov, hlásiacich sa k 

nepoviedke, sa nevyžívala toľko v líčení rozličných ohavností a hrôz a uchovala si jasnejší 

pohľad na život. V jej ,,nepoviedkach“ sa často objavujú malé živočích vzbudzujúce odpor 

(napríklad dážďovky, vyliezajúce v období dažďov z výlevky v poviedke Posledný dopis 

Annápúrny Mandalovej). V neskoršom období prešla k literárnemu prúdu paralela. Väčšina jej 

poviedok sa odohráva v nehindskom veľkomestskom prostredí a to predovšetkým v Kalkate a 

Bombaji (Marková 1999). 

 Naopak pozitívnnejšie vyhliadky do budúcnosti videl smer sačétan. Názov by sa dal 

preložiť ako ,,uvedomelá poviedka“. Sačétan, na rozdiel od nepoviedky, život neodmieta, 

naopak ho prijíma. Zdôrazňuje dynamiku života. Vyzdvihuje človeka aktívneho, konajúceho, 

ktorý sa nevzdáva- ak má žiť, musí jednať a i jednanie može byť zdrojom uspokojenia (Marková 

2003). 

 K tomuto prúdu sa hlásila napríklad spisovateľka- Suníta Džain (nar. 1941). 

Vyštudovala v New Yorku, no po rokoch strávených v USA sa znovu vrátila späť do Indie. 

Vačšina jej poviedok sa týka života Indov v cudzine. Zachytila citové a duševné rozpoloženie 

ľudí, ktorí sa dobrovolne vydali do iného kultúrneho prostredia. Snažia sa si v ňom nájsť svoje 

miesto, no zároveň nechcú pretrhnúť vlákna k domovu. Jej postavy sa nevzdávajú, i keď je to 

pre ne niekedy veľmi ťažké. V jej poviedkach často nepriamo vyvstáva otázka, čo ktorá postava 

v novom prostredí získala a čo stratila. Odpoveď býva, že kto niečo získa, obvykle niečo i stratí 

(Marková 2003).  

 K prúdu sačétan sa hlásila tiež spisovateľka Rádží Séth (nar. 1935). Napísala niekoľko 

zborníkov psychologizujúcich poviedok a zatiaľ jeden román. V poviedkach sa veľmi často 

zaoberá otázkami zmyslu zrodenia a smrti. Jej poviedky na tieto otázky odpovedajú kladne- 

život má vždy zmysel, taký, aký je (Marková 2005). Jej ženské hrdinky často zápasia s otázkou, 

či dieťa vôbec mať alebo nemať. V súvislosti s tým sa v poviedkach objavuje motív interupcie. 

Poviedky Rádží Séth často neoplývajú bohatosťou deja, ale sú bohaté čo sa týka vnútorného 

prežívania postáv (Marková 2003).  

 Začiatkom 70. rokov vzniklo hnutie paralela (sámantár), ktoré usilovalo o tématické a 

formálne zblíženie rôznych literárnych smerov. Deje poviedok sa často odohrávajú mimo 

hindsky hovoriace oblasti Indie. 
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 K paralele prešli i niektorí spisovatelia, ktorí sa doposiaľ hlásili k novej poviedke či k 

nepoviedke, ako napríklad, už vyššie zmienená, spisovateľka Sudha Aróra.  

 Ďalšou ženskou predstaviteľkou paralely je Mridula Garg (nar. 1938). Píše hlavne 

psychologické príbehy zo života žien. Rada dáva do kontrastu odlišné typy žien- napríklad 

intelektuálku, a v protiklade k nej ženu s obzorom omedzeným na domácnosť, alebo ženy, 

pochádzajúce z úplne iných spoločenských vrstiev či prostredí, ktoré niečo spojuje, ale ich 

životné možnosti sú odlišné. Nevyhýba sa ani prízemným témam, pretože i tie k životu 

neodmysliteľne patria (Marková 2005). Okrem poviedok so ženskou tématikou, nájdeme v jej 

tvorbe i poviedky  týkajúce sa života Indov v cudzine, z ktorých zaznieva varovanie, že život v 

zahraničí nie je tak ľahký, ako by si človek predstavoval a ani návrat späť do Indie nebýva vždy 

jednoduchý (Marková 2003).  

 Prúd paralela doznieva koncom 70. rokov. V 80. a 90. rokoch sa postupne v literatúre 

presadzuje stále väčšia individualizácia. Spisovatelia sa prestávajú združovať do prúdov a 

hnutí. I napriek tomu sa v poviedkach mnohé témy opakujú, i keď odlišne a v podaní rôznych 

autorov. Už v 70. rokoch nebola žena- spisovateľka na hindskej literárnej scéne ojedinelým 

javom, v 80. rokoch sa však ich tvorba rozvinula s doposiaľ nebývalou intenzitou (Marková 

2003). Môžeme teda hovoriť o skutočnom nástupe žien na literárnu scénu.  

 Spisovatelia sa i naďalej zaoberajú otázkou veľkorodiny a problémami s ňou 

súvisiacimi, avšak ,,typická rodina s hierarchiou neviest a švagrín v čele so svokrou prestáva 

byť v centre pozornosti autorov i autoriek. To odpovedá súčasnej realite, v ktorej sa veľkorodina 

rôznym spôsobom transformuje a v niektorých prípadoch prežíva už len v mysliach ľudí“ 

(Marková 2003, s. 47).  

 V predchádzajúcich obdobiach zobrazovali autori mladú generáciu, ktorá je utlačovaná 

staršou, alebo sa proti tomuto útlaku búri. V súčasnej poviedke si mladá ganerácia nemá so 

straršou častokrát čo povedať. Mnohí mladí ľudia odchádzajú z rodnej dediny alebo mestečka 

do veľkomesta, či dokonca do zahraničia, kde sú odkázaní sami na seba, bez podpory širšej 

rodiny a v ťažkých chvíľach im nemá kto pomôcť (Marková 1999). Poviedky zobrazujú tiež 

starých či nevládnych ľudí, ktorí zostali sami a nemá sa o nich kto postarať.  

 Nukleárna rodina je čím ďalej častejším dejiskom poviedok. Autori sa zaoberajú 

problémami v manželstve. Častými postavami sú manželia, ktorí na seba nemajú čas a v 

dôsledku toho sa prestávajú zaujímať jeden o druhého. Manžel je tu mnohokrát zobrazovaný 

ako ten, kto nesúladom trpí viac. V 80. rokoch  hojne pribúdajú poviedky o manželstvách 

rozpadajúcich sa či už rozpadnutých, v ktorých už ani dieťa nie je putom, ktoré by udržalo 

manželov spolu. Rozchod už nie je zobrazovaný ako najväčšia tragédia (Marková 2003). 

Objavujú sa i postavy matiek- samoživiteliek.  
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 V strede čulého záujmu autorov je tiež život Indov v zahraničí a s ním spojená otázka- 

vrátiť sa či nie? V poviedkach sa vyskytujú tiež postavy žien, ktoré sa do zahraničia dostali bez 

vlastneho pričinenia, častokrát i proti svojej vôli. 

 Nevymizla ani kastovná problematika či poviedky s milostnou tématikou. Stále aktuálna 

zostáva tiež téma rozdelenia zeme na Indiu a Pakistán a jej dopad na ľudské osudy a psychiku.  

 Viac ako spisovatelia- muži sa autorky zamýšľajú nad tým, či pre indickú rodinu a 

predovšetkým indickú ženu je hon za prospechom a emancipáciou skutočne posunom k lepšej 

budúcnosti.   

 Predovšetkým spisovateľky zobrazujú svoje ženské postavy v nových životných 

situáciach, do ktorých sa v minulosti nemohli vôbec dostať, alebo ktoré boli tabuizované pre 

literárne spodobnenie. Prestávajú zobrazovať ženu ako obetavú trpiteľku, ani ju za každú cenu 

nenahradzujú postavou ženy, ktorá zo všetkých síl bojuje za lepšie zajtrajšky. Oproti postavám 

žien z predchádzajúcich období, sú ženy tohoto literárneho obdobia činorodejšie, aktívnejšie a 

častokrát i sebestrednejšie. I pohľady na materstvo sa menia. Autorky sa nezdráhajú písať ani 

o drásavých témach, ktoré doposiaľ zachytávali skôr autori- muži (Marková 2005). Ich ženské 

postavy nepredstavujú ideály materstva a ani nie sú ideálom emancipovaných žien. 

Spisovateľky ich bez príkras zachytávajú také, aké sú, a i to, ako sa potýkajú s každodennou 

indickou realitou (Marková 2011).  

 Spisovateľky sa nesnažia presadzovať názor, že všetko nové je vždy i prínosné. Svoje 

ženské postavy zobrazujú v ostrom svetle, ako by bez sympatií s nimi. ,,Skôr než o stratu 

sympatií ide však o postoj: už nepotrebujeme súcit, sme také aké sme, a také nás i berte“ 

(Marková 2005, s. 8). Autorky svoje ženské postavy zobrazujú s nadhľadom a ich konanie nijak 

nehodnotia. 

 V poviedkach i naďalej vystupujú postavy žien, ktoré žijú v rodičmi nešťastne 

dohovorenom manželstve. Takiež v nich bojujú o svoje právo na prácu a uplatnenie, no zároveň 

sú uštvané zo snahy o plnenie tradičných i nových povinností zároveň (Marková 1999).  

 Po kompozičnej stránke navezuje poviedka tohoto obdobia na líniu novej poviekdy. 

Poviedky majú podobu ,,výsečí zo života“, ktorý autori okolo seba vidia alebo sami prežívajú. 

Mnohé poviedky začínajú náhlym vstupom do deja a v úvodoch sa častokrát objavujú slová ako 

,,náhle“ či ,,zrazu“. Úvodné vety vytvárajú náladu, ktorá sa tiahne celou poviedkou. 

Rozprávanie často začína uprostred deja a potom sa vracia v retrospektívnych pasážach do 

minulosti. Končí buď v momente, kedy začalo, alebo pokračuje ďalej do budúcnosti. Poviedky 

detailne zachytávajú myšlienky a pocity hlavných postáv, a podobne ako v novej poviedke, ani 

tu sa autori nezmieňujú o zovňajšku postáv bez toho, aby ten nejak nesúvisel s ich psychickým 

rozpoložením (Marková 2003). V jazyku postáv i v autorskej reči nie je ojedinelé použitie 
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anglických slov, a zase v poviedkach, ktoré sa odohrávajú v dedinskom prostredí či v 

chatrčových oblastiach sa vyskytujú hojné dialektizmy.  

 Hindská poviedka tohoto obdobia spravidla nevynášaja súdy. Spisovatelia sa nesnažia 

za niečo ,,bojovať“ a vo svojej tvorbe sa predovšetkým snažia o objektívne zachytenie 

skutočnosti (Marková 2003).  

 Jednou zo ženských predstaviteliek tohoto obdobia je Čitra Mudgal (1944). Jej 

poviedky sa takmer výhradne odohrávajú vo veľkomestskom prostredí, a to v Bombaji či Dillí. 

Jej tvorba je charakteristická tým, že sa zameriava na vykreslovanie iných podôb materstva, 

než aké boli v indickej literatúre doteraz zobrazované. Ženské postavy v poviedkach Čitry 

Mudgal sú oveľa viac koncentrované na seba, než bolo doposiaľ v literatúte bežné, vedia, čo 

chcú a mnohé z nich dokážu byť egocentrické až priam neľútostné. „Dokážu sa správať 

patriarchálnejšie ako patriarcha a v duchu mravopočestnosti tyranizovať i svoje dieťa“ 

(Marková 2011). 

 K populárnym a vo svojej tvorbe veľmi plodným hindským autorkám patrila tiež Šivání 

(1923- 2003), vlastným menom Gaura Pant. Vo svojich poviedkach, ktoré sa takmer výlučne 

týkajú hinduistickej rodiny, vyjadrila obavy o jej úpadok. V mnohých poviedkach zobrazuje 

rodinu poznačenú ,,hybridom zastaralých tradícií a konzumného spôsobu života“ (Marková 

2010, s. 91). Do takejto rodiny vo svojich poviedkach častokrát vkladá postavy fyzicky a 

duševne hendikepované, ktoré sú rodinou zanedbávané, manipulované, či je s nimi zle 

zaobchádzané, k čomu by v tradičnej hinduistickej rodine väčšinou nedošlo. Ďalším 

frekventovaným námetom v jej tvorbe býva negatívny vplyv cudzieho elementu, ktorý vniká 

do hinduistickej rodiny a následne ju ničí. Častým motívom je tiež pobyt syna v zahraničí alebo 

nevesta- cudzinka. Šivání o svojej tvorbe uvádza, že predlohy pre väčšinu svojich postáv stretla 

v reálnom živote (Marková 2001). Napokon takmer všetky ženské postavy, s ktorými sa na 

nasledujúcich stránkach stretneme, akoby sa pred nami vynorili priamo zo svojho prirodzeného 

prostredia.  
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4. POSTAVY ŽIEN- MATIEK 

 

 Pre účely tejto diplomovej práce boli k rozboru v nasledujúcej kapitole vybrané 

poviedky, v ktorých vystupujú niečim výrazné (výstižné) charaktery žien- matiek, alebo tieto 

postavy matiek ovplyvňujú niečim charakteristické vonkajšie udalosti či podmienky.  

 Následne boli pre prehľadnosť takto vybrané postavy žien- matiek zoradené do šiestich 

kapitol, buď podľa ich prevažujúceho postoja, alebo podľa niečim charakteristickej situácie, v 

ktorej sa tieto matky nachádzajú.  

 Takéto rozdelenie samozrejme nemôže byť absolútne, pretože odlíšiť napríklad matku 

pod tlakom hmotnej núdze od matky trpiacej je prakticky nemožné. Skôr tu ide o snahu 

vystihnúť pre poviedku najcharakteristickejší osobnostný rys či situáciu.  
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4.1 TRPIACA MATKA 

  

V tejto podkapitole sa postava trpiacej matky vyskytuje hneď v piatich poviedkach. V 

poviedke Murovaná vila (Pakkí havélí) nájdeme dokonca takéto postavy hneď dve, z toho každá 

trpí z iného dôvodu.  

 Zatiaľ čo v prvých štyroch poviedkach vystupujú postavy matiek v produktívnom veku 

(ich vek v poviedkach nie je nikdy uvedený, môžeme ho však aspoň približne odhadnúť od 

situácie či životného štádia, v ktorom sa tieto ženy nachádzajú), poviedka Cudzí ľudia (Báhrí 

lóg) je zaujímavá predovšetkým tým, že tu ide o postavu matky výrazne vyššieho veku, než 

postavy matiek z predchádzajúcich poviedok.  

 Spoločným menovateľom pre všetky tieto postavy je väčšinou nejaká forma 

odcudzenia, kôli ktorému tieto matky trpia. Najčastejšie ide o odcudzenie matky od detí, 

manžela, prípadne tiež o odcudzenie od najbližšieho okolia. Najčastejšie je tu však odcudzenie 

matky od vlastných detí.  

 

 

4.1.1 Amrita Prítam- Murovaná vila (Pakkí havélí)  

 

 Poviedka Pakkí havélí sa výrazne odlišuje od ostatných poviedok uvedených v tejto 

diplomovej práci. Svojou formou a členením kapitol pôsobí skôr ako skrátená verzia románu. 

 Zložitý a nevyjasnený dej poviedky sa v náznakoch rozvíja do viacerých smerov- tzv. 

digresia deja. V poviedke sa objavuje niekoľko hlavných postáv u ktorých sú len letmo 

naznačené osobité životné príbehy, ktoré akoby si žiadali ďalšie rozvinutie. Charakter 

niektorých z hlavných postáv sa počas deja vyvíja, čo nie je pre poviedky typickým rysom. To 

by mohlo naznačovať, že pôvodným zámerom autorky bolo dať tomuto príbehu podobu 

románu, no ten nakoniec zostal z nám neznámych dôvodov nedokončený.  

 Mnohé kľúčové momenty sú tu vyjadrené len jedinou vetou, a to častokrát značne 

nejasnou a záleží len na pozornosti čitateľa, či si týchto jemných náznakov všimne.  

  

Hlavnou postavou poviedky Pakkí havélí je dievčatko Urmí, ktoré je zároveň i 

rozprávačom celej poviedky. Urmí žije v mestskej vile spolu s rodičmi. Občas k nim prichádza 

na návštevu i babička z matkinej strany, nání. Urmí má nání veľmi rada, na rozdiel od babičky 

z otcovej strany, dádí. Je rada, že dádí k nim neprichádza často, vždy jej totiž nevedno prečo, 
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nadáva do čarodejníc a čamárok1. Tiež  si neželá, aby sa Urmí dotýkala riadu, z ktorého má 

dádí jesť. Urmí správaniu dádí vôbec nerozumie. 

 V zadnej časti vily žije ešte teta, čáčí, ktorá ale nie je ich príbuzná. Urmí to vie, no i tak 

má tetu veľmi rada a teta Urmí tiež. Teta je vraj manželkou jedného otcovho kamaráta, ktorý 

ale odišiel do zahraničia a už sa nevrátil.  Urmí veľmi rada chodí k tete do izby, kde pred oknami 

rastú vysoké stromy, no má od otca zakázané, aby sa po zotmení pod stromami hrávala. 

 V bode, kedy Urmí začína rozprávať svoj príbeh, je u nich na návšteve nání. Poviedka 

začína slovami: ,,Len nání ma počúva a nik iný. Otec vravel, že dnes nání príde. O strašidle 

poviem len nání. Keď o ňom rozprávam mame, nepočúva ma. Otec mi tiež neverí“ (Prítam 1984, 

s. 121). 

Urmí rozpráva babičke, že v noci chodí do jej izby strašidlo. Strašidla sa bojí a preto ani 

neotvorí oči, keď sa jej strašidlo dotýka a hladí ju. Nání v izbe zapaluje oheň, vhadzuje doň 

chilli a odriekava mantry, ktoré majú strašidlo zahnať.  

 V dome sa rozšíri radostná správa- matka Urmí je tehotná a čaká chlapčeka. Urmí sa na 

bračeka veľmi teší a beží správu oznámiť i čáčí, no teta sa rozplače a Urmí nechápe prečo. 

V jednu noc sa strašidlo znovu objaví a ráno matka zistí, že v noci, nevedno ako, prišla 

o prameň vlasov. Urmí je jasné- bolo to určite strašidlo! Matka plače a prosí otca: ,,Pre boha ťa 

prosím, predaj túto vilu. Ja nepotrebujem vily. Postav mi hoci i slamenú chatrč“ (s. 130). 

 O pár dní príde k nim i dádí. Urmí z toho vôbec nemá radosť. Vie, že je to kôli tomu, že 

sa má narodiť chlapec.  

 Teta si zavolá Urmí k sebe a povie jej, že odchádza do dediny. Kedy sa vráti, to nevie. 

Urmí nechápe, čo sa deje.  

 V jeden večer Urmí nasleduje potajomky otca do zadnej časti vily, kde vypočuje 

rozhovor otca s jeho matkou. Otec matke prezradí, že vnučka, ktorú považuje za špinavú 

čamárku, je jeho vlastná dcéra. Urmí celý rozhovor vypočuje:  

 ,,Nevrav stále dievčaťu, že je čarodejnica a čamárka! … Ona je moja dcéra, moja 

dcéra.“ 

 ,,To viem tiež, ale k čomu sú reči... krv je cudzia, nejakej čarodejnice či čamárky... na 

kastu si sa nepýtal, jednoducho si si ju vzal.“ 

 ,,Aby som ti vyhovel kôli kaste, dopustil som sa hriechu. Je to moja dcéra, moja vlastná 

krv...“  

 ,,Ach bože, vravíš pravdu?“ 

 ,,Si moja matka, pred matkou sa neklame.“ 

                                                 
1 Čamár- príslušník rovnomennej nízkej kasty garbiarov a opravárov obuvi 
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 ,,Ale ty si vravel, že ju niekto odložil v nemocnici.“ 

 ,,A čo som mal povedať jej [nevlastnej]2 matke. Ak by som bol povedal pravdu, 

vychovávala by ju ako vlastnú dcéru?“  

 ,,Kto je jej matka?“ 

 ,,Stačí, to nechaj tak, na to sa nepýtaj, to nikomu nepoviem“ (s. 141-142). 

 Urmí sa z rozhovoru ešte dozvie, že jej matka žije a otec sa s ňou nestýka no dáva jej 

peniaze na živobytie- tak znela dohoda.  

 Po tom, ako Urmí zistí, že jej mama nie je jej pravou matkou, dostane silnú horúčku a 

upadne do bezvädomia. Keď sa po ôsmich dňoch preberie, sedí pri nej dádí a stará sa o ňu.  

 Medzitým sa Urmí narodil braček. V noci k nej príde opäť strašidlo a ráno počuje, ako 

nání plače: ,,Ó bože, trhajú sa mi vnútornosti!“ (s. 144). Nato sa od služobnej dozvie, že jej 

nevlastná matka v noci zomrela.  

 Nasledujúcej noci Urmí vypočuje rozhovor otca s tetou. 

 ,,Mala by som ti pogratulovať k synovi, ale teraz... Od záhradníka som počula zlú 

správu.“ 

 ,,Čo sa malo stať, stalo sa.“ 

 ,,Ešte že je chlapec na žive.“ 

 ,,Ty chceš, aby chlapec žil?“ 

 Teta sa rozplače: ,,A čo som ja nejaký tvoj nepriateľ?“  

 ,,Nie môj, ale chlapcov a chlapcovej matky.“ 

 Otec tetu silno kopne. ,,Toho dňa, kedy si jej odstrihla z vlasov, v ten deň som dostal 

podozrenie.“ 

 ,,Koľkokrát som ti vravel, aby si v noci nechodila do Urminej izby.“ 

 ,,To nie je v mojej moci, v noci sa mi srdce rozochveje, to moja duša koná, chcela by 

som ju mať pri sebe, veď som ju porodila...“  

 ,,Hneď v prvý deň som ti povedal, že medzi nami nič nie je. Svoju dcéru si vezmem k 

sebe a ty jej nikdy nepovieš, že je tvoja dcéra.“  

 ,,Nikdy som jej to nepovedala.“ 

 ,,Chcela si dvesto rupií mesačne, to ti každý mesiac dávam. Nechcela si byť na dedine, 

ale tu, aby si mohla vídať svoju dcéru, tak som ťa tu nechal“ (s. 148-149). 

 Teta padla otcovi k nohám, no ten jej len chladno oznámi, že ju predá polícii, pretože 

otrávíla jeho manželku. ,,Vošla si do kuchyne, keď sa pre ňu varil odvar z anýzu a kardamonu 

a otrávila si ho. Myslela si si, že ho bude piť len ona. Ale to si nevedela, že zo zvyšku nechám 

                                                 
2 Poznámka autorky 
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urobiť testy.“ 

 Teta plačúc obvinenie odmieta a prosí otca, aby ju zabil vlastnými rukami, len nech 

nevolá políciu.  

 Otec sa drsne zasmeje a povie: ,,Myslela si si, že zomrela tá, ktorá zomrieť mala. A teraz 

ty na jej mieste...“ (s. 149-150). 

 Urmí ani nevedela, ako sa dostala späť do postele. Znovu dostane horúčku a keď sa 

preberie dozvedá sa, že teta vraj odišla na dedinu a tam ju našli utopenú.  

  

Poviedka v tomto bode končí a zanecháva mnoho nezodpovedaných otázok. Akým 

človekom bol otec Urmí a aký bol skutočne jeho vzťah k čáčí? V dialógu medzi ním a čáčí 

pozornému čitateľovi istotne udrie do očí veta: ,,Čo sa malo stať, stalo sa“ (s. 148). Aký 

význam má v skutočnosti táto veta? Že by otcovi záležalo predovšetkým na deťoch a to hlavne 

na synovi, pokračovateľovi rodu a potom, ako mu manželka vytúženého syna porodila, na nej 

samej mu už príliš nezáležalo? A i keď vzťah k čáčí mohol (ale i nemusel) byť v minulosti 

vrelý, tak v poviedke otec o ňu žiaden záujem nejaví. Dáva jej peniaze na živobytie a strechu 

nad hlavou, tým jeho starosť o ,,tetu“ končí. Zarážajúca je tiež príhoda s otráveným odvarom. 

Z deja vyplýva, že otec dal z odvaru napiť i svojej matke a svokre. Prečo to urobil?  Keď si 

čitateľ položí všetky tieto otázky, postava otca sa mu bude javiť ako sebecká, idúca si v živote 

len za vlastným prospechom.  

 V poviedke sa skrýva ešte pár ďalších nevyjasnených otázok. Vedela nání pravdu o tom, 

kto v skutočnosti je obyvateľkou zadnej časti vily? A tušila nevlastná matka Urmí, že ,,teta“ 

nebude len opustenou manželkou známeho jej manžela, ale že by v tom mohlo byť i niečo viac?  

 Najviac nezodpovedaných otázok sa však naskytá ohľadom postavy ,,tety“- matky, 

trpiacej odlúčením od svojho dieťaťa, ktorá je i pre účely tejto diplomovej práce najdôležitejšia.  

Kým bola v skutočnosti táto žena? Miloval ju otec, no kôli kastovným rozdielom si ju nemohol 

vziať, pretože sa bál vlastnej matky?  Alebo bola ,,teta“ žena volnejších mravov, ktorá pristúpila 

na ,,obchod“, pretože sa manželia dlho nemohli dočkať vlastného dieťaťa?  

  A ako vlastne skončila ,,teta“- vo väzení alebo sa skutočne utopila?  Z posledného 

rozhovoru otca s ,,tetou“ by mohlo čitára tiež napadnúť, že ju otec otrávil ako pomstu za zabitie 

jeho manželky: ,,Myslela si si, že zomrela tá, ktorá zomrieť mala. A teraz ty na jej mieste...“ (s. 

149-150). 

 Malej Urmí sa v horúčkach sníval tento sen: ,,A znovu prišli vojaci. Teta vzala chlapčeka 

z postieľky a utekala. Chlapček sa rozplakal. Potom jeden vojak tete dieťa vytrhol... Ach bože! 

Nebodajte mi ihlu do ruky. Nie, ten liek nevypijem. Je v tom jed...“ (s. 150).  Že by ,,teta“ 

skončila tak, ako naznačuje Urmin sen? Je už len na čitateľovi samom, ako si túto pasáž 
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vysvetlí.  

 Autorka sa nijak nezaoberá vzhľadom a ani príliš nerozoberá duševný svet ,,tety“. O jej 

pocitoch sa čitateľ viac dozvedá až z dialógu medzi ňou a otcom- ,,teta“ túži po svojej dcére, v 

noci nemôže spávať. Srdce ju ťahá k jej dieťaťu.  Preto občas v noci chodí k Urmí do izby, 

dotýka sa jej a hladí ju, i keď jej to otec Urmí zakázal. Musí žiť s vedomím, že nikdy nemôže 

povedať svojej vlastnej dcére pravdu o tom, že to ona je jej pravou matkou.  

 Vzťah čáčí k Urmí je v poviedke naznačený len niekoľkými vetami: ,,Teta sa znovu 

rozplakala, no potom ma pobozkala na tvár a povedala: ,,Dnes som pre teba pripravila 

mandlovú halvu, daj si trošku“ (s. 138). Vždy, keď k nej príde Urmí do izby, prejavuje jej svoju 

lásku aspoň dobrým jedlom a sladkosťami.  Alebo keď v rozhovore s otcom čáčí vraví: ,,To nie 

je v mojej moci, v noci sa mi srdce rozochveje, to moja duša koná, chcela by som ju mať pri 

sebe, veď som ju porodila...“ (s. 148-149). 

 O minulosti čáčí sa v poviedke čitateľ nič nedozvedá. V súvislosti s touto postavou 

napadnú čitateľa pravdepodobne už vyššie zmienené otázky- bola to skutočne žena pochybných 

mravov alebo nešťastnica, ktorej v ceste za  šťastím bránili kastovné rozdiely?  Otec Urmí sa k 

nej správa veľmi chladne až surovo, nezdráha sa ju i udrieť, keď ,,teta“ odstrihne jeho manželke 

prameň vlasov. V poviedke nie je ani náznakom zmienené, čo ,,tetu“ k tomuto činu viedlo. 

Žiarlila na ženu, ktorá jej prebrala milovaného muža, alebo jej bolo tŕňom v oku šťastie vydatej 

ženy v očakávaní? A keď zomrie nevlastná matka Urmí, padne otcovo podozrenie na ,,tetu“. I 

napriek tomu, že sa čáčí tomuto obvineniu bráni, otec má údajne voči nej dôkazy a hrozí ,,tete“ 

políciou. V závere poviedky autorka čitateľovi predkladá ako istý koniec ,,tety“ smrť utopením- 

radšej si siahne na život, než by mala zvyšok života stráviť vo väzaní či niekde inde v odlúčení 

od svojej dcéry.  

 Postava ,,tety“ istotne vzbudí súcit a ľútosť v nejednom čitateľovi, i keď ani ona nebola 

úplne bez viny. Pravdepodobne prameň vlasov matke neodstrihla len tak, ale za určitým 

zámerom. Že by chcela matke privodiť nešťastie čarami? To už v poviedke uvedené nie je. No 

nech bola jej minulosť nezachytená v poviedke akákoľvek, počas deja táto postava veľmi trpí 

a jej koniec je s veľkou pravdepodobnosťou biedny.  

 V poviedke sa vyskytuje ešte jedna postava matky, a tou je Urmina nevlastná matka. 

Autorka príliš pozornosti tejto postave nevenuje. V deji o nej nie je vôbec nič uvedené, dokonca 

ani jej meno. Dozvedáme sa len toľko, že  má Urmí veľmi rada a pravdepodobne ani nevie, že 

dievčatko je vlastnou dcérou jej manžela. I táto postava matky veľmi trpí, no z jej nejasných 

príčin, akoby tušila, že jej ide o život.  

 Poviedka miestami pôsobí záhadne, až tajomne. Nepozornému čitárovi by mohlo veľa 

vecí uniknúť, keďže niektoré kľúčové momenty je možno rozpoznať len z náznakov či jedinej 
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vety. Napríklad  veta: ,,Usné larkí pédá kar dí“ (s. 142). jednoznačne uvádza, že čáčí porodila 

dieťa pre niekoho iného (teda otcovi). Do slovenčiny by sa táto veta preložila ako: ,,Porodila 

mi dcéru.“ I výrok otca: ,,Čo sa malo stať, stalo sa.“ o otcovi prezrádza, aký bol jeho vzťah k 

manželke. Autorka ponecháva na fantázii každého čitateľa, ako si nejasné pasáže v poviedke 

vysvetlí.  

 Keďže dej poviedky je čitateľovi predostrený prostredníctvom dievčatka Urmí tak, ako 

veci vidí a chápe svojim detským pohľadom, odpovedá tomu i jazyk poviedky a štýl, akým je 

poviedka napísaná- jednoduché vety bez zložitých súvetí či slov. V poviedke nie je presne 

uvedené, koľko má malá Urmí rokov, no z jej správania a spôsobu vyjadrovania sa zdá, že ide 

tak o päť- šesť ročné dievčatko.  

 Autorka chcela v poviedke zobraziť zložité vzťahy vo veľkorodine a tiež i to, ako 

kastovná príslušnosť významne ovplyvňuje život jednotlivca- v poviedke je nastienená 

možnosť, že si otec nevzal svoju milú, pretože matka so svadbou kôli kastovnej príslušnosti 

dievčaťa nesúhlasila. 

 Pokiaľ by sme sa zamysleli nad možnosťou, že by sa dej poviedky uberal iným smerom 

a čáčí by sa  neskrývala pod falošnou anonymitou ako ,,teta“ v rodine muža, ktorý si ju za 

manželku nevzal, ako by potom vyzeral jej ďalší osud? S najväčšou pravdepodobnosťou by bol 

veľmi neistý. Zostala by s dcérou sama. Zatiaľ čo na západe nie je matka- samoživiteľka 

ojedinelým javom, v Indii je i v dnešnej dobe niečo také takmer nemysliteľné. Podľa výzkumu 

z roku 2009 by sa sotva pätina mladých žien v súčasné indické spoločnosti odhodlala byť 

slobodnou matkou (Marková 2011). 

 

 

4.1.2 Rádží Séth- Most (Pul) 

 

 Hlavnými protagonistami tejto poviedky sú osamelí rodičia, ktorí prišli o svojho 

jediného syna. Príbeh je rozprávaný v tretej osobe z pohľadu otca a v retrospektívnych 

pasážach, ktoré sa voľne prelínajú príbehom, sa odhaľujú udalosti týkajúce sa synovej smrti. 

Prostredníctvom manželovho rozprávania sa tiež dozvedáme, v akom rozpoložení je jeho 

manželka po synovej smrti a ako sa so svojím trápením vyrovnáva.  

 I táto poviedka, tak ako viacero poviedok od Rádží Séth,  nie je bohatá dejom, ale 

zameriava sa predovšetkým na vylíčenie psychológie hlavných postáv. 

  

Rozprávanie sa začína náhlym vstúpením do deja. Kartár Sinh pracuje ako stavbyvedúci 
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a mladý architekt ho poverí dozorom nad stavbou mostu nad križovatkou v Čirágdillí. Architekt 

je nový a nevie nič o osobnom nešťastí, ktoré Kartára Sinha postretlo a ktoré sa viaže práve na 

onu nebezpečnú križovatku. Kartár vyjde z architektovej pracovne ako omámený. Ako len 

povie svojej manželke Víre, že práve on bude mať na starosti dozor nad premostením 

križovatky, kde pred tromi rokmi zahynul ich syn? Od tejto udalosti je Víra ako bez života, 

neustále sa trápi a plače. I po rokoch sa nedokázala zmieriť so stratou syna. Zostala zatrpknutá.  

 Keď sa Kartár Sinh večer vráti domov, je u nich na návšteve Gurprít. Kartára to 

prekvapí, pretože u nich už dlho na návšteve nebola. Až po jej odchode sa z rozhovoru medzi 

ním a Vírou dozvedáme, že Gurprít bola synovou priateľkou a teraz im prišla oznámiť, že sa 

bude vydávať. Víru to veľmi zarmúti a nahnevá. ,,Vieš prečo prišla, potvora? Vydáva sa, tak 

nám to prišla povedať.“ Kartára jej reakcia zabolela. ,,Čo s tebou je, Víra? Teraz... ona teraz 

predsa …“ I Kartárovi sa zachvel hlas, ,,čo sa nemá nikdy vydať? Zostane sedieť? Pre koho... 

I cesta... i tá križovatka sa teraz mení … a ty...“   

 ,,Ale videl si tú jej drzosť? Prišla nám to povedať- nám!“ Posledné slovo akoby vzala 

do ruky a udrela sa ním do pŕs. ,,A keby neprišla, tak by ti to vadilo. Povedala by si, že je 

neslušná. Prišla nám to povedať ako vlastným ľuďom, a ty plačeš... Mala si jej dať požehnanie.“ 

Víru akoby ten úder slovami hlboko ranil. Na mieste klesla na zem a rozplakala sa“ (Séth 1998; 

cit. podľa Marková 2005, s. 100). Prestala plakať až keď už bola vyčerpaná. Keď Víra pri 

spoločnej večeri trochu pookriala, dostal Kartár odvahu povedať jej o stavbe mostu i o tom, že 

dohľad nad stavebnými prácami bol zverený práve jemu. ,,Vieš, že sa cez križovatku v Čirágdillí 

bude stavať nadjazd, chcem povedať most?“  

 ,,No a?“ zaznelo, ako keď špicatému kameňu narastie ešte zub.  

 ,,Dohľad nad stavbou zverili mne, dnes mi to povedal architekt. Taká veľká...“  

 ,,A čo je na tom k radovaniu? Ja na to nemám srdce, aby som tadiať čo i len prešla, ale 

ty? Ty nie si otec, ale kameň kamenný. Veď som to videla... pred chvíľkou...“ (s. 102).  

 Víra  Kartára nechápe, je plná bolesti zo straty syna cez ktorú sa nedokáže preniesť, už 

ako keby ani nežila. Kartár správaniu manželky nerozumie. Prečo jeho žena nepraje dobro tým, 

čo zostali, tým, čo budú po moste ďalej chodiť? ,,Ako Víra zatrpkla, akou obmedzenou sa 

stala... Aká je tvrdá. Koľkokrát- koľkokrát jej chcel povedať, že to, čo ju postretlo, postretne i 

iných. Mnohým v duši pretekajú studne bolesti“ (s. 104). Toľko by toho chcel Víre povedať, 

odhaliť jej svoje vnútro. No  po smrti syna sa jeden druhému tak odcudzili. Odsadne si a zo 

zúfalstva sa rozplače. Keď Víra uvidí manžela plakať, niečo sa v nej zlomí. ,,Muž, a takto... 

takto plače. Víra sa zachvela. Len vtedy toho dňa videla Kartára plakať... takto! A potom?... 

Kedy... nepamätá sa.“ (s. 105). V tej chvíli si Víra uvedomí, ako si boli doteraz vzdialení. Je to 

predsa jej muž, nie cudzí, no bolesť zo straty syna medzi nimi vytvorila priepasť. ,,Spoločné 
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trápenie a taká diaľka... Takto to Víra už robiť nebude. Stojí síce na mieste ale zároveň kráča 

vpred. A vraví Kartárovi: ,,Teraz uvidíš... pôjdem... pôdem s tebou. Toho dňa, kedy sa budú 

klásť základy mostu“ (s. 105).  

  

Poviedka končí dojemne, náhlym obratom vo vývoji deja. Keď Víra uvidí manžela 

plakať, uvedomí si, že bremeno bolesti a trápenia nenesie len ona sama. No Kartár trpí potichu 

a i napriek svojmu trápeniu sa snaží pozerať do budúcna a ísť životom ďalej. Vo výstavbe mostu 

cez nebezpečnú križovatku vidí predovšetkým to dobré- to, že nová stavba zachráni ďalšie 

ľudské životy a že bude slúžiť iným- tým, ktorí sú nažive. 

 Postava trpiacej matky sa v tejto poviedke nachádza na pokraji psychického zrútenia zo 

žialu nad stratou svojho jediného dieťaťa. Zdá sa, ako by pre ňu už život nemal žiadnu cenu: 

,,K čomu nám to všetko je... keď pre nás slnko zapadlo. Zomrel, a nás to zabilo“ (s.103). Do 

deja vstupuje až v polovici poviedky, dovtedy sa o nej dozvedáme z retrospektívnych pasáží. 

 Autorka hodnotí jej situáciu a psychické rozpoloženie ústami manžela: ,,Nikdy nevie, čo 

Víru poteší a čo zarmúti. Neustále je na hranici vyšinutosti...“ (s.101). Dá sa povedať, že nám 

odkrýva vnútorný svet tejto postavy hlavne v dialógoch medzi manželmi a to predovšetkým v 

súvislosti s dvoma kľúčovými situáciami- návštevou Gurprít a skutočnosťou, že práve Kartár 

bude dohliadať na stavbu mostu cez križovatku v Čirágdillí. Víra je zpočiatku správou otrasená 

a nedokáže pochopiť, ako jej manžel môže byť rád za úlohu, ktorá mu bola zverená.  

 V deji sa nedozvedáme nič o zovňajšku tejto postavy či o živote, aký rodina viedla pred 

stratou syna. Sama matka sa v poviedke nijak neľutuje, nerozpráva manželovi o svojom utrpení, 

je uzavretá do seba a manžel je pre ňu skoro ako cudzí človek. Poviedka však končí náhlym 

zvratom v postoji matky- bude stáť pri svojom manželovi v deň, kedy sa budú pokladať základy 

mostu.  

 Mnohé poviedky od autorky Rádží Séth sa zaoberajú otázkami zrodenia, života v utrpení 

zo starty blízkych a tiež smrti samotnej. Navodzujú otázku, či má vôbec zmysel žiť, ak sa človek 

neustále potýka so strachom zo smrti svojej či svojich blízkych. Poviedka Most však na túto 

otázku odpovedá kladne- je treba kráčať životom ďalej a vytrvalo niesť svoj životný údel 

(Marková 2011). 

 Svoju úctu a obdiv k ľuďom, ktorých v živote postretlo podobné nešťastie ako manželov 

v poviedke Most autorka vyjadrila v predmluve ku zborníku V inom priestore a čase. Tu Rádží 

Séth okrem iného píše, že zborník venuje tiež ľuďom, ktorí: ,, ...hoci ťahajú káru nešťastia, 

vraví sa o nich, že sa zachránili. Skláňam sa pred nimi ešte nižšie, pretože v tak ťažkých 

skúškach zostali na nohách... A dochádza mi, že i toto je spôsob vôle k životu... vnútorné prijatie 

vôle k životu... znášať toto bytie. Nepohŕdať životom. Zostať nažive. Nechať odísť tých, ktorí 
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museli odísť. Prijať svoje rany a straty a znášať ich ako svoj údel“ (Séth 1998; cit. podľa 

Marková 2003, s. 51). 

 Autorským zámerom bolo predovšetkým nahliadnuť do života ľudí, ktorí prišli o svoje 

jediné dieťa a zobraziť, ako sa s touto tragickou situáciou každý z nich vyrovnáva- v poviedke 

sa muž skôr snaží trápeniu nepoddávať, žiť život ďalej a nájsť nový zmysel svojho bytia v práci 

pre druhých. ,,Čo ja... ja postavím tú ulicu z červeného kamenia... hoci i tridsaťšesťkrát... a 

zabudnem, že som mal syna...“ (s. 104). Trápi sa nad tým, ako smrť ich syna jeho manželku 

poznačila, no nevie, ako jej v jej nešťastí pomôcť. „Ako Víra zatrpkla, akou obmedzenou sa 

stala... Aká je tvrdá. Koľkokrát- koľkokrát jej chcel povedať, že to, čo postretlo ju, stretáva i 

iných. Mnohým v duši pretekajú studne bolesti“ (s. 104). 

 Zatiaľ čo pre ženu- matku akoby život skončil v ten deň, kedy svoje dieťa stratila. Bolesť 

zo straty syna ju tak zaslepila, že už nie je schopná priať dobro iným. ,,Čo je nám to všetko 

platné... keď pre nás slnko zapadlo. Zomrel, a nás to zabilo“ (s. 103).  

 Manželia sa navzájom odcudzili, nehľadajú útechu jeden v druhom. Až v okamihu, kedy 

Víra uvidí manžela srdcervúco plakať, nájde v sebe zvyšok nehy a len kôli nemu sa premôže a 

rozhodne sa stáť pri ňom v deň, kedy sa budú klásť základy mostu. 

 Hlavný motív tejto poviedky, motív predčasnej násilnej smrti, nebol autorkou zvolený 

náhodne, ale na základe jej vlastnej bolestnej skúsenosti. Rádží Séth sa pri stvárnení tohoto 

motívu značne odklonila od hinduistickej tradície, podľa ktorej je ideálom smrť pokojná v 

kruhu rodinných príslušníkov. Smrť tu nie je vnímaná vyrovnane, ako niečo prirodzené, 

nasledované ďalším zrodením. ,,Nebude prehnané povedať, že na tejto rovine predstavujú 

poviedky Rádží Séth skrytý útok na mýty o orientálnom fatalizme a hinduistickej rezignácii“ 

(Marková 2011, s. 167).  

 

 

4.1.3 Suníta Džain – Päť dní  (Páňč din) 

 

 Poviedka Päť dní sa na rozdiel od dvoch predchádzajúcich poviedok neodohráva v Indii, 

ale v Amerike. Hlavnými protagonistami príbehu sú matka a syn, medzi ktorými stojí 

amerikanizovaná synova manželka. I keď syn matke pri odchode z Indie z sľúbil, že na rozdiel 

od iných, on sa do Indie znovu vráti, nestalo sa tak. Zostal v Amerike a oženil sa tam s 

amerikanizovanou Indkou. Hlavnou témou je teda odchod syna do zahraničia. Matka odlúčenie 

od najstaršieho syna Lalita veľmi ťažko znáša a aspoň raz za rok jeho rodinu v Amerike 

navštevuje.  
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 Poviedka je rozprávaná akoby nestranným pozorovateľom v tretej osobe. Dej poviedky 

je pokojný, bez výraznej dramatickej zápletky. Viac ako o dej tu ide o psychologické zobrazenie 

prežívania hlavnej postavy. 

  

Keď Lalit odišiel za štúdiom do Ameriky, verila Džánkí, že sa znovu vráti. Ale Lalit v 

Amerike zostal. Manžel Bháskar počkal do dcérinej svadby a potom so slovami: ,,Ja tu zostať 

nemôžem, v tejto zkorumpovanej zemi... mňa tu nič nedrží“ (Džain 2007; cit. podľa Marková 

2010, s. 177) odišiel do Philadelphie. I dcéra Míra odišla po vzore Lalita do Ameriky. V Dillí 

zostala len Džánkí a jej mladší syn Manu. Keby nebolo Manua, odišla by do Ameriky i ona, ale 

nedokázala sa od syna odtrhnúť.   

 Džánkí je na návšteve u svojho staršieho syna Lalita. Je ráno a synova manželka Pragja 

vyprevádza deti do školy, Lalit odchádza do práce. Za tie dva roky, čo tu bola Džánkí na 

návšteve naposledy, na ňu už deti zabudli. Pri odchode do školy babičku len hanblivo pozdravia. 

 V rozľahlom dome zostanú len svokra s nevestou. Džánkí sa v synovej domácnosti 

necíti príjemne, keď len tak sedí a nemá čo na práci. Keď sa jej Pragja prihovorí: ,,Sedíte tu tak 

sama“,  zdá sa Džánkí ako by sa jej Pragja pýtala: ,,Nemáte čo robiť?“ (s. 172). Preto sa snaží 

si sama nejakú prácu nájsť. Všemožne sa snaží neveste zavďačiť, aby tak ospravedlnila svoj 

pobyt v ich domácnosti. Vie, že keď sa Pragje niečo nepozdáva, je kôli tomu v dome vždy 

dusno. Lalit sa bojí, aby v prítomnosti matky jeho manželka kôli niečomu nevybuchla. A tak sa 

Lalit s manželkou už radšej neháda. ,,Tento Lalitov strach Džánkí vo vnútri páli, láme. Nevie, 

kto koho svojím mlčaním chráni: Lalit ju, alebo ona Lalita“ (s. 175).  

 Džánkí vie, že: ,,S Pragjinou nespokojnosťou by sa jej Lalit ešte viac vzdialil“ (s. 174).  

A tak sa snaží Pragje zavďačiť aspoň tým, že vytiahne šijaci stroj a upraví jej drobnosti na 

oblečení. Keď je s prácou hotová, rozhliadne sa po ďalšej. Uprace hračky, ktoré deti nechali 

rozhádzané, zrovná podušky na gauči, poukladá špinavý riad do umývačky. ,,Potom sa 

rozhliadne po izbe. Už tu nie je žiadna práca. Prečo sa vôbec tak stará o prácu? Nik jej nevraví, 

aby niečo robila. Tak čo je to stále za strach? Prečo je taká ustráchaná? Prečo má u Lalita 

pocit bezpečia, len keď niečo robí? Prečo jej príde, že si tu musí jedlo odpracovať?“ (s. 175).  

 K večeru už je doma celá rodina a Pragja v dreze rozmrazuje mäso. Lalit zostal 

vegetariánom, no Pragja a deti vegetariánmi nie sú. Deti ani nepoznajú názvy indických jedál. 

Keď sa varí v kuchyni mäso, príde vždy Džánkí zle od žalúdku. ,,Pach pečeného mäsa bude 

cítiť po celom dome“ (s. 175).  A tak i teraz vezme radšej deti von do záhrady. Je leto a Džánkí 

nechtiac cez otvorené okno vypočuje Pragju ako telefonuje so svojou matkou. Pragja v telefóne 

svokru ohovára. Z rozhovoru vyplýva, ako je rada, že svokra u nich nezostane dlhšie ako desať 

dní, že Džánkí nič pre svojho syna neurobí a že jej neprinesie také dary, aké nosí svojej dcére 
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Míre. Až pri tom nebude Lalit, tak musí svokre povedať, že potrebuje diamantové náramky. 

,,Veď ich sama tiež nosí. Nie... nech sú drahé či lacné. Veď zarába. Keď si o ne nepoviem, dá 

ich Míre, nie?“ (s. 178). 

 To, čo vypočuje, dojme Džánkí k slzám. Zostane stáť a počíta dni do odchodu: ,,...ešte 

päť dní! Dnes je pondelok. Útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota- Bháskar pre ňu z 

Philadelphie príde v sobotu... Päť dní... Džánkí sa vnútri celá chveje“ (s.178). Vnúčatá okolo 

nej veselo poskakujú, no Džánkí len naďalej stojí a utiera si slzy. ,,Ešte stále sa chveje- ako list, 

ktorý sa zlomí a spadne- kto vie, či sa niekedy nájde“ (s.179). 

  

Pri postave matky v tejto poviedke ide pravdepodobne o postavou autobiografickú. 

Autorka veľmi výstižne popisuje pocity matky, ktorá trpí odlúčením od milovaného syna. 

Medzi ňou a synom stojí amerikanizovaná synova manželka, no tiež ich delí aj veľká 

vzdialenosť medzi kontinentami.  

 Matka sa v synovej domácnosti necíti dobre a má pocit, že neveste prekáža. Zdá sa, 

akoby jej Pragja vyčítala, že v jej dome len tak sedí a nič nerobí, a tak sa Pragje snaží zavďačiť 

ako len môže a svoj pobyt v synovej domácnosti si ,,odpracovať“.  Keď sú obe ženy spolu sami, 

je medzi nimi cítiť napätie.  

 Džánkí sa trápi, pretože v synovej domácnosti cíti nesúlad medzi manželmi. Možno je 

to len kôli jej prítomnosti. Manžel jej vyčíta, že na synovi a jeho deťoch moc lpí a svojimi 

návštevami im vnáša do domácnosti nepokoj. Džánkí sa ale nedokáže od vnúčat a Lalita 

odtrhnúť a zároveň nedokáže opustiť mladšieho syna Manua. Keď už nemôže v Dillí od žiaľu 

vydržať, tak jazdí za zvyškom rodiny do Ameriky.  

 Syn Lalit si však nemá s matkou čo povedať, jednak kôli tomu, že je prepracovaný, ale 

tiež kôli manželke, pred ktorou nechce s matkou viesť hlbšie rozhovory. ,,Ďalších desať dní 

bude vravieť: ,,bye mami“, večer ,,ahoj“ a potom nič“ (s.170). 

 Takto si Džánkí budúcnosť svojho syna nepredstavovala. Veľmi sa touto situáciou trápi. 

Musela sa s tým zmieriť, a tak ako ju Lalit upozornil, od Pragje indické spôsoby neočakávala. 

,,Očakávala len to, že bude mať Lalit domov v poriadku. To všetko, čo sa vytvára počas 

dvadsiatichpiatich rokov medzi matkou a synom, nechala v akejsi neprístupnej pivnici 

spomienok, kam sa teraz bojí vkročiť. Keby Lalit sám nevyzeral tak vyradene, spýtala by sa ho: 

To dnes už len deti matkám stanovia pravidlá, čo nemajú očakávať?“ (s. 179).  

 Hlavným námetom tejto poviedky je motív ,,cudzieho elementu“- pobyt syna v 

zahraničí a nevesta cudzinka a tiež motív odlúčenia syna od matky. Pre dnešnú vzdelanú matku 

v Indii už nie je neobvyklé,  že musí svoju pozornosť a starostlivosť deliť medzi svoje dospelé 

deti, ktoré sa vydali  vlastnou cestou a častokrát bývajú ďaleko od seba.  
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 V poviedke syn prebral sám iniciatívu, nečakal, až mu rodina vyberie manželku a vybral 

si ju v Amerike sám. Pre indickú matku je to iste veľká rana, keď si syn sám vyberie manželku 

a ešte v podstate cudzinku, vychovanú v inom prostredí, v inej kultúre.  

 Tak ako napísala spisovateľka Šivání, zástankyňa tradičnej veľkorodiny, vo svojej črte 

Bohatá, ale šťastná nie: ,,Čože matka dokáže zo srdca súhlasiť so synom, ktorý prehlási, že sa 

ožení z vlastnej vôle? Svojim spôsobom je to najväčšia porážka jej života ako matky. Ktorá 

matka bude šťastná, keď ten, ktorého desať [lunárnych] mesiacov v sebe nosila, v bolestiach 

porodila, sa snaží nad ňou získať prevahu vo voľbe nevesty? Akú neznesiteľnú bolesť spôsobí 

matke syn, ktorý teraz dá najavo, že mu matka nedokáže nájsť životnú družku- že si ju nájde 

sám... “ (Šivání 1999; cit. podľa Marková 2011, s. 53). 

 K vykresleniu nesúladu v synovej rodine autorka použila tiež motív jedla. V poviedke 

chýbajú akékoľvek zmienky o spoločnom stolovaní rodiny. Už len samotný fakt, že jeden z 

manželov je vegetariánom a druhý nie, môže spôsobiť značný rozkol v rodine a nie len v 

indickej.  

  

 

4.1.4 Šivání- Z Judith sa stala Džajantí (Judith sé Džajantí) 

 

 Podobne ako v predchádzajúcej poviedke ,,Päť dní“ od spisovateľky Suníty Džain i v 

poviedke Z Judith sa stala Džajantí si spisovateľka Šivání zvolila za hlavný námet prítomnosť 

cudzieho elementu v rodine, tak častý v jej poviedkach.   

 V tejto poviedke Šivání použila svoj obľúbený rozprávací postup, kedy sa stretnú dve 

kamarátky a navzájom si rozprávajú o tom, ako sa ktorej vedie.  

 Príbeh pozostáva z retrospektívnych pasáží rozprávaných v prvej osobe sesternicou 

hlavnej postavy  Ramy. Sesternica začne spomínať na udalosti týkajúce sa Ramy a svadby jej 

syna v okamihu, kedy dostane správu o Raminom skone.   

  

Poviedka sa začína odvíjať v dobe, kedy Rama chystá svadbu svojho syna Ašóka. No s 

dievčaťom, ktoré si jej syn vybral za manželku, Rama vôbec nie je spokojná. Judith je totiž 

Američanka, vychovaná v úplne inej kultúre, v inom prostredí. Svadba bude v Indii a hneď 

potom sa novomanželia vrátia do Ameriky. Keď o tom Rama sesternici rozpráva, oči má 

skolopené, ,,...akoby pre ňu bolo utrpením, dívať sa mi do očí“ (Šivání 1995; cit. podľa 

Marková 2010, s. 92). Sesternica vie, že Rame sa rúti svet, ktorý si tak starostlivo, tehlu po 

tehle, budovala. Nebude mať nevestu, akú si pre svojho syna predstavovala. Džajantí má sice 
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krásnu tvár, úzky nos, modré oči a svetlú pleť, ale: ,,jej tvári niečo chýbalo, takže nemala ani 

náznak pôvabnosti“ (s. 93). Džajantí vyzerá v prekrásnom svadobnom sárí neprirodzene a 

Rame sa ani trochu nepáči.  

 Keďže Ašók je bráhman, bolo treba ešte pred svadobným obradom uviesť cudzinku do 

hinduistickej kasty. A tak sa i stalo. ,,Aký veľkorysý je náš hinduistický rád! Len za pätnásť 

minút urobilo niekoľko sanskrtských veršov z Judith Džajantí!“ (s. 92). Počas svadobného 

obradu sa Rama chúli v kúte. ,,Videla som, ako sesternica Rama s bradou na kolenách uprene 

pozoruje obrys dymu stúpajúceho z posvätného ohňa, akoby sa pýtala: ó Bože, ako sa to so 

mnou zahrávaš?“ (s. 93).  

 Nielen Rama ale i ostatné ženy si všimnú, že Džajantí sa pod záhybmi sárí rysuje 

tehotenské bruško. O štyri mesiace neskôr sa Rama dočkala vnuka. Chlapček dostal meno 

Arvind Henry Džóší.  

Aby si Ašók uzmieril rozhnevanú matku, krátko po narodení syna ohlásil návštevu i s celou 

rodinou. ,,Počkaj, až ho uvidíš!“, povedal Ašók matke, ,,I sedem vrážd by si mu odpustila, tak 

krásneho máš vnúčika!“ (s. 96). A mal pravdu. Hneď ako Rama držala svojho vnuka v náručí, 

ihneď zabudla na všetky synove hriechy a nevďačnosť. Bola z vnúčatka celá preč, najradšej by 

ho mala stále v náručí. I susedky okolo malého Arvinda neustále obletovali, no Judith sa to ani 

trochu nepozdávalo.  

 Ani indické jedlo sa Raminej americkej neveste ani trochu nepáčilo. Rama strávila celý 

deň v kuchyni, navarila a napiekla dobrôt, no Judith nič z toho nechutilo. Namiesto toho si 

otvorila konzervu s hovädzím mäsom. Keď to Rama uvidela, zdvihol sa jej žalúdok. ,,Hovädzie! 

Fuj, žena môjho syna, ktorému som dala v Káší ovinúť posvätnú šnúru, je hovädzie, a ešte k 

tomu pod mojou strechou!“ (s. 97).  

 O polnoci Ramu zobudil Arvindov usedavý plač. Bol sám v izbe a plakal z plných pľúc. 

,,Rodičia sa asi šli prejsť pri mesačnom svite,“ pomyslela si Rama. Vzala si Arvinda do náručia 

a začala ho čičíkať. Diaťa sa hneď upokojilo a o chvíľku zaspalo. Ramu napadlo, že niekto 

malého Arvinda mohol uhranúť. ,,Kto vie, možno ho mohol uhranúť i môj očarený pohľad“ (s. 

98). Z truhly vytiahla starú striebornú krabičku s kádžalom3, ktorú jej matka kedysi pripravila 

pre Ašóka. Bol to popol zo spálenej pravej perly, ktorý Rama teraz úzkostlivo strážila pre svojho 

vnuka. No keď spiacemu vnúčikovi pootvorila viečko, aby mu ho načiernila, dieťa sa prebudilo 

a začalo kričať. Rama si ani nevšimla, ako dlho už za ňou Judith stála. ,,Ako malý zaplakal, 

vrhla sa na mňa ako dravý vták, schytila dieťa a postavila sa predomňa, a pravdu vravím, ja 

svokra som sa pred tou svojou sršiacou nevestou roztriasla ako list. Začala jačať: ,,Oh you 

                                                 
3 Kádžal- čiernidlo na líčenie očí 
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witch, what have you done! Veď ona zničila môjmu dieťaťu oči!“ (s. 99). 

 Judith si  ani nenechala vysvetliť, že kádžal nie je jed. Pobúrená svokriným činom 

odniesla dieťa z izby a za nimi kráčal so zväsenou hlavou Ašók.  

 Manželia sa dlho do noci hádali a potom nastalo ticho. Rama si myslela, že Ašók Judith 

upokojil a do rána ju hnev prejde, no mýlila sa. Skoro ráno sa ozvalo klepanie na jej dvere. Keď 

otvorila, stál tam Ašók s kufrom v ruke. ,,Pri pohľade na na synovu rozpačitú, za jedinú noc 

opadlú tvár som mu nedokázala poskytnúť ani to najobyčajnejšie povzbudenie. V mojom vnútri 

sa stále ozývalo podivné varovanie- pozri sa, Rama, ešte raz sa pozri na tú tvár, ktorá je ti 

drahšia než život sám. Už ju nikdy neuvidíš“ (s. 99-100). 

 Ašók poprosil matku o odpustenie, vzal jej prach z nôh a vzápätí zobral kufre a ,,odišiel 

so sklonenou tvárou ako vrah, pristihnutý pri čine“ (s. 100). 

 Keď prišiel od Ašóka list, Rama ani nemala silu ho čítať a rovno ho hodila do ohňa.  

 V závere poviedky Rama poprosí sesternicu, aby si vzala krabičku s ,,nešťastným 

kádžalom“, a vyhodila ho pri odjazde z idúceho vlaku.  

 Poviedka končí správou o úmrtí Ramy. Sesternica sa rozhodne hodiť krabičku do sútoku 

troch posvätných riek v Prajágu. ,,Vraj tam ľudia jazdia zďaleka, aby do neho nasypali popol 

svojich  blízkych. Kde inde by som našla svätejšie miesto pre popol jej materstva?“ (s. 101). 

  

Rovnako ako v predchádzajúcej poviedke Pät dní, i tu postava matky trpí odlúčením do 

milovaného syna, a tiež i v tejto poviedke vstúpi do vzťahu medzi synom a matkou škodlivo 

pôsobiaci element zo zahraničia- synova americká manželka. Rozdiel je v tom, že tu sa zápletka 

neodohráva v Amerike, ale v svokrinej domácnosti v Indii, takže vzniká viac príležitostí pre 

vzájomné nezhody spôsobené odlišnosťou kultúr. Nevesta sa rozhnevá kôli tradičným zvykom 

svojej svokry a svokra je zase pobúrená nevestiným správaním a tiež stravovacími návykmi. 

Keď vidí, ako si v jej dome (v dome bráhmanskej vdovy) Judith pochutnáva na hovädzom mäse, 

zdvihne sa jej žalúdok. ,,...ona sa sice stala z Judith Džajantí, ale nedokáže z úcty k manželovej 

tradícii skrotiť tie svoje mlsné chúťky na takú nečistotu!“ (s. 97). Ale matka znáša vrtochy svojej 

nevesty trpezlivo a prechádza ich mlčaním. Ani sa synovi na nevestu nesťažuje, nechce mu 

pridávať starosti. ,,Boh ma poslal na tento svet síce s jazykom, ale nemú“ (s. 96). No keď sa na 

matku rozhnevá nevesta, nastane vážny problém a mladá rodina v rýchlosti opustí svokrinu 

domácnosť a  odchádza späť do Ameriky s tým, že Judith už nechce Indiu ani vidieť. Matkina 

neblahá predtucha, že svojho syna už nikdy neuvidí, sa splní.  

 Postava trpiacej matky, Rama, nevystupuje v poviedke ako dominantná svokra. 

Nepredstavuje tak prototyp indickej svokry, ktorá vládne celej domácnosti a u nevesty budí 

rešpekt. Postava matky tu naopak pôsobí veľmi tolerantne. Takmer všetko prechádza mlčaním, 
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než by vyvolávala konflikty. No ani to nepomôže, materská láska nezvíťazí a syn dá prednosť 

manželke pred matkou.  

 Záver poviedky je dojemný- Rama sa vzdá ,,popolu svojho materstva“- krabičky s 

kájalom, ktorú toľké roky opatrovala a nakoniec zomiera sama a syna, ,,za ktorého nevynechala 

jediný pôst“, už nikdy neuvidí. 

 Spisovateľka Šivání, zástankyňa tradičnej hinduistickej veľkorodiny, v tejto poviedke 

upozornila na problém vnikania cudzieho elementu zo zahraničia do vzťahov v tradičnej 

indickej rodine a na postave Ramy vylíčila pocity matky, ktorá práve kôli tomuto cudziemu 

elementu príde o jediného milovaného syna. Matka sa darmo snaží, aby sa v jej domácnosti 

nevesta- cudzinka cítila dobre, i tak nedokáže zabrániť konfliktu medzi kultúrami a jej svet sa 

obráti naruby.  

 Tento motív je v Šivániných poviedkach častý. Autorka tu nepriamo kritizuje mladých 

Indov, ktorí dávajú prednosť cudzinkám nielen pred Indkami ale i pred matkami (Marková 

2011). V poviedke Šivání vyjadruje svoj názor ústami rozprávačky: ,,Už som videla mnoho 

komédií takých nezmyselných sobášov a práve toľkokrát mi po chrbte prebehol bezmocný hnev. 

Čo sa to stalo s tou našou červotočivou mladou generáciou? Za akým prázdnym preludom sa 

to ženie, že jedno lepšie a krajšie dievča svojej zeme a spoločnosti než druhé nechávajú 

napospas kliatbe staropanenstva?“ (Šivání 1995; cit. podľa Marková 2010, s. 92). 

 Autorka cudzinky neodsudzuje, ale inými slovami vraví, aby zostali kde sú a nebrali 

indickým matkám synov (Marková 2011). Rozdiel v kultúre a mentalite je až príliš veľký. 

Američanka nikdy nebude ako dievča, vychované v Indickej rodine a nikdy do nej skutočne 

nezapadne, tak ako ani posvätné sanskrtské verše nedokázali urobiť z Judith Džajantí.  

 Táto situácia často vedie mladých Indov k tomu, aby sa so svojimi neindickými 

manželkami natrvalo usadili v cudzine. Indickým matkám, ktorých synovia dali prednosť 

životu v zahraničí, tak zostane smútok z odlúčenia a nádej, že sa im raz zo zahraničia vrátia. 

Medzi matkou a synom býva totiž zvyčajne silná citová väzba a nie je ojedinelé, že syn sa i po 

dlhej známosti rozíde s dievčaťom len preto, aby neublížil matke.  

 Autorka nám ale v tejto poviedke ukazuje situáciu opačnú, kedy syn (i napriek 

výčitkám) opustí matku a odíde s manželkou a dieťaťom späť do Ameriky. Matkino srdce je 

synovym náhlym odchodom natoľko zranené, že už si ani nechce prečítať dopis, ktorý jej syn 

z Ameriky pošle a namiesto toho ho vhodí do ohňa.  
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4.1.5 Rádží Séth- Cudzí ľudia (Báhrí lóg) 

 

 Na rozdiel od predošlých poviedok, v poviedke Cudzí ľudia je postava matky už v 

staršom veku a syn už dávno dospelý. I napriek tomu sa matka o neho veľmi obáva, keď sa 

nevráti z práce včas domov. Nevydrží sedieť sama doma a vyčkávať. I keď je už neskoro v noci, 

vyberie sa k ľuďom, ktorých takmer nepozná. Obchádza spiacich susedov a hľadá u nich 

pomoc. 

 Poviedka je rozprávaná neznámou rozprávačkou v prvej osobe. I napriek tomu, že je 

jednou z hlavných postáv poviedky, v deji sa nič bližšie o nej nedozvedáme. Dozvieme sa len, 

že je v dedine nová a nikoho tam nepozná. Je prvou osobou, ktorú starenka v snahe nájsť u 

niekoho pomoc v noci zobudí. Starenky sa jej uľútostí. Utešuje ju a  pomáha jej pátrať v noci 

po synovi. Celý príbeh je čitateľovi predkladaný z jej pohľadu. Je to ona, prostredníctvom ktorej 

autorka hodnotí situáciu a konanie cudzích ľudí v poviedke.  

 Príbeh nie je dlhý a ide v ňom, ako už je typické pre novú poviedku, predovšetkým o 

zachytenie vnútorného prežívania matky strachujúcej sa o syna. Poviedka je plná vnútorných 

monológov rozprávačky, v ktorých autorka často zachádza do obraznosti. Zaujímavé je i 

použitie neúplných viet bez slovies či podstatných mien.  

  

,,Tá noc... jedna stará žena... o dvanástej v noci klepe na dvere. Na dvere nie, strká tvár 

do rozbitého okna v spálni. Stála vonku na balkóne a jej tvár nakúkajúca dovnútra vzbudzovala 

v slabom svetle izby hrôzu. Tú hrôzu si nik iný nevie predstaviť. Pred očami človeka, nehybne 

ležiaceho v polotme na posteli, vyrástol krk a z krku vychádzal hlas. Postava si nebola vedomá, 

akú hrôzu naháňa, pretože sama bola tiež strachom bez seba.  

Tá tvár začala rozprávať: ,,Chlapec doposiaľ neprišiel.“ A slovo ,,doposiaľ“ niekoľkokrát 

zopakovala“ (Séth 1998, s. 36).  

 Starenka zobudí rozprávačku uprostred noci a hľadá u nej pomoc. No žena ju, ani jej 

syna nepozná, nie je v dedine miestna. Starenky, ktorá ju takto v noci vydesila, sa jej uľútostí a 

pustí sa s ňou do reči.  

 ,,Váš syn sa asi ešte nevrátil z práce.“ 

 ,,Ako vetva stromu kývajúca sa vo víchrici silno prikývla na súhlas. Boh vie koľko chvíľ 

mučivej agónie tým v tejto histérii zo seba striasla. Ako prestala, bolo počuť len vzlykanie 

tlmené zubamy a ticho“ (s. 36).  

 Nielen starenku, ale i rozprávačku napadajú hrôzy, ktoré chlapca mohli v noci 

postretnúť. ,,Mozog sa rozbehol. Hory... dážď... krivoľaké cesty... svahy... cesty bez zábradlia... 

nikam nevedúce slepé uličky... tma... závratná rýchlosť motocyklu... elán mladej krvi... možno 
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alkohol... alebo možno zabudol, že doma sedí starenka... alebo zvyk, ktorý otupí ostrie videnia 

a chápania. V mysli ma hryzú obavy. Môže sa stať čokoľvek. Nemám nič, čím by som starenku 

povzbudila. Mám len desivé možnosti. V tom nehybnom okamihu sa mi zdá, akoby bol na mňa 

namierený hrot očakávania. V tme sa do mňa ten hrot zabodáva. V mojom vnútri sa začína 

rozprestierať bezmocnosť“ (s. 37). 

 Rozprávačka sa rozhodne obísť susedov. Tí sú miestni a dobre to tu poznajú, určite 

pomôžu. Zároveň sa v duchu utešuje, že starenkin syn sa pravdepodobne len zdržal v práci. 

,,Ale ak mal prísť neskoro, mal to povedať.  A čo ak vôbec nemá prísť? V mojom vnútri sa ozýva 

hlas plný obáv a vrhá sa na mňa. Kto pri odchode vraví, že odchádza navždy? Ten okamih príde 

znenazdajky, náhle a sme to mi, kto naň nechce myslieť. V prúde života ho nevpúšťame dnu, 

pretože bolesť z jeho prítomnosti  nám nedovolí žiť“ (s. 37).  

 Bolo trištvrte na jednu, keď zazvonili na susedov. Neznámi muž a žena boli z nečakanej 

nočnej návštevy rozmrzelí a rozhodne nemali chuť v noci hľadať dospelého chlapa, ktorý sa 

túla boh vie kde. Odmietli byť akokoľvek zahrnutí do tejto záležitosti. Starenkin syn sa podľa 

nich pravdepodobne len zdržal v práci. A už tak vydesenú starenku ešte viac vyľakajú keď 

prezradia, že na tom, že sa jej syn ešte nevrátil domov, nie je nič nezvyčajné. Chodí tak domov 

často a okrem toho pred nedávnom prišiel i zranený. ,,Bolo to pred nejakou dobou. Kričal celú 

noc. Dali sme mu aspirin a ráno šiel do nemocnice, aby mu dali injekciu proti tetanu“ (s. 39).  

 Rozprávačka podráždená z tohto rozhovoru a neochoty ľudí pomôcť starej utrápenej 

žene premýšľa, či by nebolo najlepšie zájsť do kancelárie, kde starenkin syn pracuje, alebo či 

by nemali zavolať políciu. Poprosí muža, aby ich tam odviezol jeho motocyklom, no ten im 

odmietne akokoľvek pomôcť a starenku nakoniec odbije so slovami: ,,Choďte spať. Až bude 

mať prísť, príde“ (s. 39). Žena začne starenku postrkovať smerom ku dverám s úmyslom sa jej 

zbaviť tým, že ju odprevadí domov. ,,Starenka bola postrkovaná. V dlaniach, ktoré zvierali jej 

ramená bol nevídaný tlak. Na jednej strane bola snaha zaistiť si záchranu, na strane druhej 

nervozita priam prýštiaca zo starenky. Vidiac obe veci zároveň, zdalo sa mi to nemiestne, 

neprimerané a nemorálne. A ja som len stála a prizerala sa. Áno, bola som to práve ja, ktorá 

len stála, pozerala sa a nič neurobila. Neviem, ktorý človek by bol schopný zastaviť 

prichádzajúci útok a zachrániť pred pohromou stojaceho človeka. Prišlo mi, že ja tým človekom 

nie som. Prečo ním nie som? Tá otázka ma vo vnútri bodala. Pred mojimi očami bolo sklo 

zamlžené bezradnosťou a ja som stála v jeho úkryte a pozerala som sa na to, ako bola starenka 

postrkovaná, i keď sa vzpierala (s. 40).  

 Žena so starenkou odišli a scéna sa zmenila. Muž sa obrátil k rozprávačke so zámerom 

celú situáciu jej objasniť. Podľa nich je starenka bláznivá a svojho syna často navštevuje i 
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napriek jeho protestom. Rodina musela odísť z Rávalpindí4 a starenka sa s tým nikdy 

nevyrovnala, stále žije minulosťou5. I o manžela prišla. Vraj jej zo všetkých tých útrap 

preskočilo.  

 ,,Mužova bezcitná krutosť sa ma nemilo dotkla. Kto vie, možno to vyčítal z mojej tváre 

a povedal: ,,A je tu jej syn. Matku nemôže strpieť. Ak sa ho na to všetko spýtate, tak bude 

podráždený. Povie, že to všetko je už dávna minulosť a že nič z toho predsa nevidel na vlastné 

oči, aby tomu veril. Je to rozumný chlapec, vyrovnaná osobnosť. […] Je mladý a slobodný, čo 

by sa staral o problémy. A čože je ľahké starať sa o ten uzlíček starostí?“ (s. 42).  

 Rozprávačke začal rozhovor s mužom vadiť. ,,Na jeho tvári bolo vidno pohŕdanie. Boh 

vie prečo sa zameral práve na starenku a jej životné trápenie. [...] Nechcela som tomuto človeku 

vravieť, že ak človek o všetko príde a spadne na dno, vždy tu predsa len matka zostane. Nie je 

predsa tento vzťah odveký? Ak to tak nie je, tak potom prečo žena, na ktorej duši sa dejiny tak 

bolestne podpísali, ide do úplne cudzieho mesta, aby vzpurnému synovi poskytla svoju náruč?“ 

(s. 42). 

 Vrátila sa žena, ktorá odviedla starenku do jej bytu. Bola spokojná sama so sebou. ,,Na 

jej tvári bol víťazný úsmev. Prečo nie, veď s takou vychytralosťou umiestnila sochu z Rávalpindí 

do jednej tmavej izby“ (s. 43). Nadšene začala rozprávať podrobnosti: ,,Ako sa tá starena 

triasla. Prikryla som ju dekou, no ani sa neposadila. Povedala som jej: ,,K čomu je postávanie 

pred cudzími dverami? Seďte doma, veď on príde. Už i predtým to tak bolo“ (s. 43).  

 Rozprávačke sa vôbec nepozdávalo, že starenku nechali ustaranú a osamelú v tmavej 

miestnosti. Nato muž ukončil nočnú debatu s tým, že i ona má ísť spať. Rozprávačka zostala 

sama stáť vonku. Ťažilo ju svedomie a tak sa vybrala do starenkinho bytu. Našla ju sedieť v 

tme schúlenú na posteli. Keďže v starenkinom byte nebola ešte elektrina, vzala ju rozprávačka 

k sebe domov. Zdalo sa, že starenke je na svetle lepšie.  

 Vie, čo o nej ľudia z dediny vravia- že je bláznivá a už dávno stratila pamäť. No 

rozprávačka vie, že to nie je pravda. ,,To ona sama si nahovára, že stratila pamäť a zvádza to 

sama na seba. Ale pravda je taká, že pamäť má dobrú, len sebavedomie nemá. To cudzí ľudia 

jej zničili pamäť. To oni sú blázni“ (s. 45).  

 Sedeli ďalej v tichosti a popíjali čaj. ,,Zmocnili sa ma obavy. Ak by sa stalo, že by 

starenka náhle prišla o syna, tak ako by na svojich bedrách uniesla takú ranu?“ (s. 46).  

 Boli dve hodiny v noci, keď vtom starenka priskočila ku dverám a oprela sa o zárubne. 

,,Zrazu ticho na schodoch preťal zvuk krokov. Prišiel jej syn. Na poslednom schode sa zapotácal 

                                                 
4 Rávalpindí- mesto v Pakistáne 
5 Nútený odchod z Pakistánu je častým motívom v hindskej literatúre, ako napríklad v diele Móhana Rákéša- 

Temné komnaty 



37 

 

a vošiel na chodbu. S jeho príchodom do vzduchu prenikol pach alkoholu. Keď uvidel starenku 

stáť takto pri mojich dverách, rozhneval sa.  

 ,,Vy? Tu? V tejto hodine? U cudzích ľudí?“ 

 Lapajúc po dychu vyjadrila svoju nevôľu: ,,Keď si mal prísť neskoro, mal si to povedať.“  

 ,,A čo? Je nejaký problém? Vari sa nebo zrútilo? Poďte, ideme domov.“ 

 Pohŕdavo sa na mňa pozrel, chytil matku za chudú ruku a rázne vykročil chodbou vpred. 

Ona sa potácala za ním“ (s. 47).  

  

Postava matky, ktorú autorka zachytila v tejto poviedke sa spočiatku môže čitateľovi 

javiť ako podivínska a duševne nevyrovnaná. No autorka nám postupne obraz tejto starej ženy 

dokresľuje a vysvetľuje zásadné udalosti, ktoré ju v živote postretli. Je to predovšetkým jej 

nedobrovoľný odchod z rodného Pakistánu a predčasná strata manžela. Autorka tým túto 

postavu stavia do nového svetla a v čitateľovi tak vzbudzuje pocity sympatií a ľútosti.  

 Starenka, pravdepodobne už dosť vysokého veku, súdiac podľa popisu jej fyzického 

vzhľadu, sa o svojho slobodného, už dospelého syna strachuje rovnako, ako keby bol dieťa. 

Ako pre každú inú matku, i pre ňu je jej syn stále malým dieťaťom. Nestalo sa nič vážne, syn 

si len trochu vypil a domov prišiel neskoro, no starenka prežíva hodiny čakania na neho v 

ochromujúcom strachu a neváha kôli tomu v noci zobudiť susedov, ktorých takmer nepozná a 

prosiť ich o pomoc. Predstavuje si živo všetky hrôzy, ktoré jej dieťa v noci mohli postretnúť. 

Od živelných pohrôm a nástrah prírody, cez dopravné nehody až po tú najobyčajnejšiu, že 

jednoducho zabudol, že na neho matka doma čaká.  

 Sama starenka v poviedke toho moc nenarozpráva, je to postava rozprávačky, ktorej 

ústami autorka veľmi sugestívne líči pocity nesmierneho strachu matky o syna.  

 Okolie, označené v poviedke ako ,,báhrí lóg“ (cudzí ľudia), je voči starenke necitlivé. 

Starenkina utrápenosť ich neobmäkčí, práve naopak, v neskorú nočnú hodinu ich nanajvýš 

obťažuje a snažia sa jej čo najrýchlejšie zbaviť. Obrazy, kedy autorka vykresľuje, ako títo 

,,cudzí ľudia“ so starenkou zaobchádzajú, stupňujú pocity ľútosti a rozhorčenia nad nezáujmom 

okolia. Všetky tieto pocity, nám sprostredkováva autorka prostredníctvom rozprávačky. 

Rozprávačka je naviac sama zo seba znechutená tým, že sa starenky pred cudzími ľuďmi 

nedokázala zastať.  

 V závere poviedky nastáva obrat. Syn príde opitý, matke vynadá, prečo tak neskoro v 

noci obťažuje cudzích ľudí, a odvedie ju domov. Tým autorka čiastočne dáva za pravdu i okoliu- 

syn už je dospelý a pravdepodobne sa len niekde zdržal.  

 Poviedka je zaujímavá predovšetkým silou vylíčenia strachu a pocitov bezmocnosti 

hlavnej postavy. Ako už sám názov poviedky napovedá, cudzí ľudia zostávajú cudzími a 
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nemajú chuť v noci utešovať podľa nich starú a bláznivú ženu. Autorka naráža na problém 

vykorenenia spôsobený udalosťami pri rozdelení Indie, čo je napokon častým motívom v 

hindskej literatúre. Mladší ľudia sa s týmito udalosťami vyrovnávali ľahšie, mohli v Indii začať 

nový život. Stará žena, naviac vdova, je sama v cudzom prostredí, sa nemá na koho obrátiť a 

cudzí ľudia jej pomôcť odmietajú. V rodnom meste by mala koho požiadať o pomoc a nebola 

by odkázaná na cudzích ľudí.  
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4.2 MATKA POD TLAKOM HMOTNEJ NÚDZE 

  

 Nasledujúce dve postavy žien- matiek sa potýkajú s ničivým vplyvom hmotnej núdze, 

ktorá v prvom prípade, v poviedke Hlad (Bhúkh), neumožňuje matke svoje deti vôbec nakŕmiť, 

a tým ohrozuje život detí samotných, v druhom prípade- v poviedke Maithilí z veľkomesta 

(Mahánagar kí Maithilí), sa síce nejedná priamo o ohrozenie hladom, no matka v dôsledku 

nepriaznivej finančnej situácie nemá na výber a je nútená pracovať a každodenne dochádzať za 

prácou vo veľkomeste, v následku čoho sa nemôže venovať svojmu dieťaťu tak, ako by chcela. 

Táto situácia nepriaznivo vplýva na jej dieťa.  

 

 

4.2.1 Čitra Mudgal- Hlad (Bhúkh)  

 

 V poviedke plnej zúfalstva a beznádeje zobrazuje Čitra Mudgal situáciu matky, ktorá 

stratila manžela a snaží sa sama uživiť svoje tri deti. S tým, ako sa chronologicky rozvíja dej 

poviedky, stupňuje sa i beznádej hlavnej postavy.  

 Dialógy medzi postavami sú napísané v jednom z hindských dialektov. Autorka i pri 

líčení drsných scén používa veľmi naturalistický štýl písania, ako napríklad: ,,roztrieskal sa na 

kusy ako zrelý plod chlebovníku (Mudgal 1994, s. 38) . Kľúčové pasáže popisuje veľmi 

podrobne, vďaka čomu je poviedka pomerne obsiahla. Dramatický záver už len podtrhuje 

beznádej obsiahnutú v celej poviedke.  

  

Lakšma býva v chatrči sama s tromi deťmi. Najstarší má šesť rokov, prostredný štyri a 

najmladší, Čhotú, má len pár mesiacov. Lakšma zostala s deťmi na všetko úplne sama po tom, 

ako sa jej manžel zabil na stavbe. Dokiaľ žil, bol Lakšmin život úplne iný. ,,Jej domácnosť bola 

v poriadku a prekvitala, dokiaľ nebolo všetko spustošené. Jej muž bol remeselníkom. Denne 

zarobil tridsať rupií. Jedného rána robil omietku na budove, ktorá mala dvadsaťpäť poschodí. 

Na lešení sa mu pošmykla noha a on sa roztrieskal na kusy ako zrelý plod chlebovníku. 

Nešťastník, ani nestihol vykríknuť. Pán Séth bol prefíkaný. Dokázal, že remeselník bol opitý. 

Iná vec je, že Lakšmin muž rád večer popil, ale ráno šiel vždy do práce triezvy a nikdy mu z úst 

nebolo cítiť pálenku. Séth sa vyhováral a odoprel Lakšme tisíc rupií, podliak jeden! Všetci mu 

dohovárali, ale Séth nechcel vziať Lakšmu do práce. Vravel: ,,Je tehotná, to bude brať peniaze 

za sedenie? Nemám peniaze na to, aby som ich dával za vysedávanie!“ (s. 38).  

 Lakšma zostala bez pomoci a i bez peňazí. Nemá nikoho, na koho by sa mohla obrátiť. 

Jej jedinou spriaznenou dušou je jej priateľka Sávitrí.  Ale ani tá nemá ľahký život. Prišla o celú 
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rodinu a zostala úplne sama.  

 Sávitrí príde navštíviť Lakšmu do jej biednej chatrče. Nájde ju ako sedí na špinavej 

rohoži a vedľa nej leží malý Čhótú a mrnčí. Je hladný, no v Lakšminých prsiach nie je dostatok 

mlieka, aby ho nakŕmila.  

 ,,Chytí Sávitrí prosebne za ruku a usadzujúc ju povie: ,,Na chvíľu sa posaď, sestrička, 

dám mu suchú placku.“  Sávitrí chvíľu premýšľa a potom sa posadí. Lakšma vstane, vezme 

kúsok suchej placky a rozdrobí ju Čhótúovi do úst. Ten hneď začne pohybovať pusinkou. 

 ,,Bola si v mestskej štvrti?“, spýtala sa Sávitrí.  

 Lakšmina tvár posmutnela. ,,A čože mi otvoria tí, čo bývajú v bytoch? Pár ich otvorilo. 

Spýtala som sa, či nepotrebujú niekoho na upratovanie a hneď sa ma pýtali: ,,Odkiaľ si prišla 

a kde bývaš? Pracuje tu v okolí nejaká žena, ktorá ťa pozná? Ak áno, tak ju priveď. Ako ťa 

máme zamestnať, keď ťa nepoznáme?“ A pýtali sa ma, u koho zostane dieťa, ktoré mám v 

náruči, keď ja budem pracovať. Odpovedala som im, že mám ešte dve deti a toto je najmladšie 

a že nemám nikoho, kto by sa o ne postaral, preto ho budem brať so sebou. Nato mi zabuchli 

dvere pred nosom.“ Lakšme zovrelo hrdlo.  

 ,,Len strpenie, práca sa nájde. Niekde sa už len nájde. Ja to zistím. Ak stretnem nejakú 

známu, spýtam sa jej. Tí z bytov sa krádeží veľmi boja! Čo oni len vedia o práci!“ Sávitrí ju 

povzbudzujúco potľapkala po rameni. Lakšma odvrátila tvár a utierala si slzy. Aby jej Sávitrí 

dodala odvahy, poukázala na seba. ,,Premýšľaj trochu, ty máš aspoň tri deti. A koho mám v 

živote ja? Celá moja rodina bývala v dedine na pobreží. Jedného popoludnia sa zrazu prihnala 

strašná víchrica a všetko pohltila. V dome nezostal nik, kto by zapálil sviečku. A čože ja som 

zomrela? Pozri!“  

 ,,Moje trápenie to neutíši, ale druhému to aspoň dodá odvahy“, pomyslela si Sávitrí a 

zahnala bolesť. Rozrušená Lakšma stiskla priateľkinu dlaň“ (s. 37).   

 Druhého dňa sa vydala Lakšma s Čhótúom do obchodu, kde pracovala Sávitrí. Tá jej 

sľúbila, že sa u majiteľa obchodu prihovorí, aby Lakšmu vzal do práce. Obchodník sa Lakšmy 

vypytoval na to, kde pracovala predtým, no ako padla reč na deti, povedal: ,,Ako ťa mám 

zamestnať? Ženu čo má veľa detí nezamestnám. Naposledy, keď tu jedna taká pracovala, tak sa 

ulievala, že škoda slov. Ani riadne nesadla k práci, stále bolo pri nej niektoré z detí. Ani neviem, 

ako sa jej podarilo ukradnúť niekoľko kilov obilia. Až mi nad tým zostal rozum stáť. Keď som 

sa pýtal, tak mi odpovedala, že v obilí bolo veľa odpadu.“ Potom sa obchodník na okamih 

zarazil a na jeho tvári sa objavil potmehútsky úsmev. Povedal: ,,Mohol by som ťa vziať do 

práce, ale len ak zložíš niekoľkonásobný depozit ako záruku. Ak bude z obilia kilo alebo kilo a 

pol odpadu, jeho cena sa zrazí zo zálohy. Prijímaš?“ 

 Čo mala povedať? Ak by mala v záhybe sárí desať rupií, prečo by potom prišla do jeho 
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obchodu žiadať o prácu? […] Opatrne sa otočila bez toho aby sa pozrela na Sávitrí. Nemala 

odvahu sa na ňu pozrieť. Sávitrí určite pripadalo, že ju obchodník neodmietol, ale chytil za 

pačesy a vyhodil. 

 Keď Lakšma prišla do chatrče, obe deti neboli doma. Jej zúfalstvo a hnev sa zmenili na 

podráždenosť. Rovno sa otočila a vydala sa ich hľadať. Našla ich na kraji cesty ako s 

kamarátmi chytajú v kanále ryby. Dovliekla deti domov a ležiace na posteli ich začala biť 

drevenou palicou. Ako keby to neboli telá jej detí, ale ochablé telo tučného obchodníka, ktorý 

ju odmietol vziať do práce. V snahe zachrániť sa sa deti zvíjali a krútili ako ryby. Nakoniec sa 

prestali hýbať a vzlykajúc zostali ležať tvárou nadol, ako keby sa báli, že ak by sa posadili, 

začala by ich mama znovu biť. Keď ich Lakšma videla takto nehybne ležať, prepadol ju 

zármutok a znechutenie a hlasito sa rozvzlykala. Prečo to urobila? Kôli komu? Ako ich má 

oživiť?“ (s. 39)  

 Dni ubiehali a Lakšmina situácia sa nelepšila. I keď jej mukádam6 sľúbil, že jej pomôže 

nájsť prácu, nakoniec z toho nebolo nič. I Sávitrí sa všemožne snažila priateľke pomôcť, no ani 

ona nebola úspešná- ženu s malými deťmi do práce nik vziať nechcel.  

 Jedného dňa sa Sávitrí od známej Kalábáí dozvedela, že jedna žena menom Džaggúbáí 

je ochotná sa celý deň starať o cudzie deti. Večer ich dovedie domov a ešte k tomu i zaplatí. 

,,Lakšma vôbec nerozumela, o čom jej to Sávitrí rozpráva. Čo je to za ženu, ktorá sa celý deň 

stará o deti, večer ich vracia a spolu s nimi dá i peniaze! Ale nepovažovala práve za vhodné 

Sávitrí dráždiť. Ráno ju Sávitrí privedie do jej chatrče, potom sa uvidí, čo je to zač“ (s. 41-42).   

 Druhého dňa Kalábáí neznámu ženu priviedla. ,,Zo špinavej tašky, ktorú mala zavesenú 

na rameni, vytiahla peknú plastovú fľašku na mlieko a horlivo ju Lakšme ukazovala. Povedala, 

že si prenajíma len kojencov, nie veľké deti. Za starostlivosť o ne ponesie plnú zodpovednosť. 

Nájom sa zníži o výdaje za mlieko, sušienky a ostatné, čo bude pre dieťa potreba. No každý 

večer bez výnimky dostane Lakšma dve rupie. Ak vďaka dieťaťu bude zárobok vyšší, tak i 

Lakšma dostane viac. Čo sa detí týka, o tie vraj núdzu nemá, hľadá jedno a nájde ich tisíc. Ale 

keďže dostala od Kalábáí zvlášť doporučenie, tak prišla práve za Lakšmou. Ak jej takýto kšeft 

nie je vhod, tak žiadna škoda.“  

 Lakšma bola celá bez seba. Vystrkala ženu z chatrče a zdvorilo požiadala Sávitrí, aby 

jej preukázala láskavosť a už sa o jej situáciu nestarala. […] Z jej sklamanej mysle sa začala 

vynárať hrozná myšlienka. Má tri deti. Už i tak sú ako mŕtve. Čo keby spolu s nimi skočila do 

mora? Trápenie by skončilo! (s. 43).   

 Nebolo to prvýkrát čo Lakšma pomyslela na to, že pripraví o život seba i deti. V hľadaní 

                                                 
6 Mukádam- starešina slumov 
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práce nebola stále úspešná. Dokonca ani za polovičnú mzdu ju nik nechcel zamestnať. Lakšma 

už strácala nádej, že sa jej podarí prácu nájsť. Vtom jej prišla na myseľ myšlienka: ,,Je spôsob, 

ako deti zachrániť. Ak by Čhótúa dávala za poplatok tej žobráčke, tak...? Čhótú by už nebol 

hladný a za dve rupie, ktoré by dostala, by kúpila celé kilo ryže. I ostatné dve deti by sa najedli. 

Veď by to nebolo navždy! Bola by to len otázka pár dní. I keď jej kontraktor nedá prácu, skôr 

či neskôr sa niekde uchytí. Akonáhle si prácu nájde, okamžite vytrhne Čhótúa zo spárov tej 

ženy. Nikto sa o tom nedozvie. Sávitrí, to je iná vec. Ona je jej družkou v dobrom i zlom“ (s. 

44). 

 A hneď toho večera bežala Lakšma za Sávitrí, aby Džaggúbáí oznámila, že obchod 

prijíma. ,,Aby sa nestalo, že si žobráčka pre svoju prácu vyberie iné dieťa“ (s. 45).  

 Ubehli už tri mesiace, odkedy začala Lakšma požičiavať Čhótúa žobráčke. Toho večera 

priviedla Džaggúbáí dieťa až za tmy. Čhótú bol nepokojný, len čo sa Lakšma od neho na 

chvíľku vzdialila, nahlas sa rozplakal. Ani maznanie či cinkanie lyžičky o riad ho nerozptýlilo. 

Keď ho Lakšma chcela prezrieť, či nie je niekde pokúsaný od hmyzu, začal sa Čhótú krútiť. 

Plakal a nedal sa utíšiť. ,,Lakšme sa zdalo, že Čhótú sa kazí, keď je celý deň preč z domu a túla 

sa vonku v náruči u Džaggúbáí. Preto sa rozplakal hneď ako prišiel domov a stále sa dožaduje, 

aby ho niekto nosil na rukách“ (s. 46). 

 K večeri pripravila pre deti varenú ryžu s rybou. Keď vyšla von, aby dve staršie umyla, 

počula z chatrče hluk. To Čhótú prevrátil tanier s ryžou. ,,Rozzúrene vyskočila a uštedrila 

Čhótúovi poriadny výprask. ,,Ty chceš mlieko, chceš sušienky, celý deň chceš jesť dosýta... A 

doma robíš každý deň rozruch. Zhodil si celú rybu, ty darmožrút. Všetko si zničil!“ (s. 47). 

 ,,Zbitý Čhótú zagúľal očami. Jeho ruky a nohy sa začali krútiť. Lakšma sa zľakla. Čo sa 

to zrazu Čhótúovi stalo? Prečo jeho drobné snedé telíčko zmodralo? Čo sa mu to ešte nikdy 

nestalo? Čože dostal po prvýkrát? Koľkokrát ho schytila a udrela ho a on celé hodiny zostal 

ležať tvárou nadol a vzlykal. Začalo jej byť do plaču. Aby  trochu prišiel k vedomiu, začala mu 

trieť ruky a nohy, v snahe ho zahriať, no i napriek teplu jej trasúcich sa spotených dlaní, bolo 

Čhótúove telíčko stále studené. V ľavom kútiku jeho modrých pier sa objavila biela pena. 

Skrútené telíčko sa začalo zmietať.“ (s. 47).  

 Vydesená Lakšma sa rozbehla po Sávitrí. Keď sa spolu s ňou vrátila naspäť do chatrče, 

bol Čhótú obklopený ľuďmi zo susedstva. Zbehli sa, keď počuli nárek starších detí. ,,Vidiac 

jeho biedny stav, všetci sa zhodli na tom, že treba hneď bežať k doktorovi“ (s. 47).  

 No ani v nemocnici už Čhótúa nedokázali zachrániť. ,,Doktor, prebodávajúc Lakšmu 

pohľadom, drsným hlasom povedal: ,,Prečo ste dieťaťu nedávali jedlo? Zomrelo od hladu, 

črevá sa mu zlepili.“  

 ,,Čože?“ Z Lakšminho hrdla vyšiel uši režúci výkrik plný bolesti. ,,Ale ako? Vravela 



43 

 

predsa, že mu dáva mlieko a sušienky...“ Lakšma stratila vedomie“ (s. 48). 

 Teta nedokázala zakryť rozrušenie a vyčítavo povedala: ,,K čomu už je plač. Žobráčka 

si nebrala dieťa kôli tomu, aby ho uctievala. Ak by dieťa nakŕmila, tak by spokojne spalo v jej 

náruči a kto by jej potom dal almožnu? Prosím ťa, ak by ho nedržala o hlade, tak by neplakalo 

a musela by ho štípať prstami, aby ho rozplakala a tým ľudí obmäkčila... Nešťastnica, prečo si 

jej dala svojho Čhótúa!“ (s. 49).  

  

Strata manžela a predovšetkým zúfalá snaha uživiť svoje deti sa zásadne odráža v 

psychológii hlavnej postavy, matky Lakšmi. Spočiatku je vylíčená ako vzorná matka, ktorá sa 

satará o fungujúcu domácnosť a deti. Smrť jej muža pri nehode na stavbe ju dostane do kritickej 

životnej situácie. Nedostane vyrovnanie za manželovu smrť, a tak je bez prostriedkov 

ponechaná s troma deťmi. Všemožne sa snaží nájsť nejakú prácu, ale kôli deťom ju nik 

zamestnať nechce. Skutočne pomôcť sa jej snaží len priateľka Sávitrí, ale ani ona nie je v 

hľadaní práce pre Lakšmu úspešná. Vzájomný a veľmi srdečný vzťah oboch priateliek pôsobí 

ako silný kontrast v porovnaní s ponurým vyznením celej poviedky.  

 So zhoršujúcou sa životnou situáciou pribúdajú chvíle, kedy sa Lakšma v návale hnevu 

a beznádeje prestane ovládať a vybíja si zlosť na deťoch. I za drobný prehrešok ich veľmi zbije, 

no vzápätí je jej to ľúto. V ťažkých chvíľach ju dokonca napadajú i myšlienky na sebevraždu. 

V situácii, kedy už nevidí východisko, ju napadne len jediné riešenie- za poplatok požičiavať 

svoje najmladšie dieťa žobráčke a to v dobrej viere, že ide len o dočasné riešenie. Matka si vo 

svojej naivite myslela, že žobráčka sa cez deň o jej dieťa postará. Tá ho však kôli väčšiemu 

zárobku necháva hladovať a dieťa nakoniec príde o život.  

 Situácia, kedy rodina príde o svojho živiteľa a matka zostane sama s tromi deťmi, by 

priviedla na kraj existenčnej núdze väčšinu rodín kdekoľvek na svete. V Indii je všetko ešte 

umocnené tým, že tu neexistuje spoľahlivá záchranná sieť zo strany štátu. Matka samoživiteľka 

sa musí spoľahnúť len na vlastné sily, čo je pri troch malých deťoch samozrejme veľký problém. 

Prípadne sa takto postihnutá matka musí spoľahnúť na pomoc veľkorodiny. I tento záchranný 

prvok sa s pokračujúcou atomizáciou rodín vytráca. Naviac, o účinnej snahe o pomoc zo strany 

príbuzných, sa dá uvažovať v rámci mesiacov, ťažko však v rámci niekoľkých rokov či 

doživotne. Pomôcť môže tiež najbližšie okolie, ktoré v tejto poviedke zastupuje postava Sávitrí. 

Avšak z dôvodu vlastnej materiálnej núdze ani táto postava nemôže ponúknuť tak potrebnú 

pomoc materiálnu. Ide tu predovšetkým o psychologickú podporu, ktorú si dobré priateľky 

vzájomne poskytujú.  

 Tým, ako sa ľudia sťahujú do väčších miest, sa vo výsledku vytrhávajú sa zo siete 

známostí na dedine a pomoc širšieho okolia sa tak stáva nedostupnou. Taktiež situácia vdov v 
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Indii bola vždy problematická a pokiaľ má vdova ešte malé deti, jej vyhliadky do budúcnosti 

nie sú práve optimistické.  

 

 

4.2.2 Sudha Aróra- Maithilí z veľkomesta (Mahánagar kí Maithilí) 

 

 Táto poviedka zachytáva výsek zo života päťročného dievčatka Miathilí a jej rodičov, a 

ako už sám názov naznačuje, uvádza nás do prostredia indického veľkomesta- Bombaja. 

Autorka Sudha Aróra nám v nej  približuje hektický život mladej rodiny v indickom 

veľkomeste a problémy s ním spojené- bývanie, každodenné dlhé dochádzanie za prácou, 

rodinný rozpočet a predovšetkým problém, kam s malou Maithilí v čase, keď sú obaja rodičia 

v práci. Rodičia sú zaneprázdnení riešením týchto každodenných problémov a na Maithilí im 

veľa času nezostáva.  

 Poviedka je rozprávaná v tretej osobe a je bohatá na dialógy. Tok deja je prerušovaný 

retrospektívnymi pasážami, v ktorých sa dozvedáme o tom, ako prebieha bežný deň rodiny i o 

tom, ako sa vyvíjal doterajší život malej Maithilí. Autorka sa zameriava predovšetkým na 

vylíčenie psychológie hlavných postáv.  

  

Je nedeľa ráno a už je v rodine Divákarových rozruch- malá Maithilí sa nechce kúpať v 

studenej vode. Maithilí sa na maminku rozhnevá a hrozí jej prštekom: ,,Ja ťa nechcem! Kúpeš 

ma v studenej vode! Škaredá, škaredá mama!“ (Aróra 1987; cit. podľa Marková 2000, s. 199). 

 Maithilí vie, že v nedeľu rodičia do práce nechodia. Je to jediný deň, kedy môžu byť 

všetci spolu. Avšak práve na túto nedeľu si rodičia naplánovali malé povyrazenie- návštevu 

kina. Maithilí má zatiaľ byť u tety Táry, ku ktorej chodieva cez týždeň. Teta Tára býva v 

chatrčovej oblasti, kúsok od ich jednoizbového bytu. Malú ráno vodí do školy a po vyučovaní 

u nej Maithilí zase čaká, kým si pre ňu rodičia prídu.  

 Keď sa dozvie, že ju rodičia neplánujú vziať so sebou a ešte k tomu má ísť k tete Táre, 

rozplače sa.  K tete Táre ísť nechce, chce byť s rodičmi. Rodičia sa jej snažia nahovoriť, že idú 

navštíviť jednu známu do nemocnice a tam predsa s nimi ísť nemôže. No Maithilí vycíti, že jej 

klamú a začne sa hnevať. Jej protestovaním sa ale rodičia obmäkčiť nedajú a k tete Táre ísť 

musí. Keď dorazia k jej chatrči, ani sa s nimi nerozlúči, len ticho stojí a po tvári jej steká prúd 

sĺz.  

 Cesta do kina trvala Čitre a Divákarovi vyše hodiny. No ani jednému z nich nebolo 

príjemne. Čitru ťažili výčitky svedomia. ,,...vedela, že Maithilí o chvíľu na všetko zabudne a 
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začne sa hrať, ale predsa len cítila vo vnútri slabosť a bezmocnosť, keď ju tak opúšťala“ (s. 

204).  

 Po ceste sa manželia pochytia. Čitre sa nepozdáva, že len kôli tomu, aby si pozreli 

anglický film, cestujú takú diaľku a v jediný deň spoločného voľna netrávia čas spolu s Maithilí. 

Podľa Divákara sa zase Maithilí musí naučiť, že všade s nimi chodiť nemôže. Zvyšok cesty 

strávili obaja mlčaním  a boli radi, že po presadnutí na vlak cestovali každý v inom kupé. Čitra, 

natlačená v ženskom vagóne, začala spomínať na dobu po narodení svojej dcéry.  Aké ťažké 

boli dni, kedy musela päť týždňov po pôrode znovu nastúpiť do práce a nechávať ju na starosti 

ešte nedospelým dievčatkám. 

 Od narodenia Maithilí boli nútení niekoľkokrát zmeniť ubytovanie a spolu s tým sa 

striedali i opatrovateľky. Častá zmena bydliska a opatrovateliek na jej dcére zanechali stopy. 

Bola často chorá a rástla veľmi pomaly. Čitru to trápilo a chcela kôli dcére zamestnanie opustiť, 

no nakoniec zistila, že z finančných dôvodov to nie je možné. Bombajský život ich zmenil ,,z 

bezmocných neusadených občanov na veľmi praktických počtárov“ (s. 211). 

 Keď trávila s Maithilí každý rok letné prázdniny v rodnom mestečku, miestnym 

obyvateľom závidela. ,,Tam vyzerali všetci tak spokojne, šťastne a o oddýchnuto, že mávala 

pocit, akoby ju ten uštvaný mechanický bombajský život lámal zvnútra“ (s. 207). Po návrate do 

Bombaja vždy vážne navrhovala Divákarovi, aby si hľadali zamestnanie v menšom meste. Ten 

sa potom niekoľko dní pozeral na ponuky voľných miest a posielal žiadosti, ,,ale do týždňa sa 

všetko dostalo znovu do strojového tempa predmestskej rýchlodráhy“ (s. 208). 

 Maithilí bola na svoj vek psychicky vyspelejšia ako jej rovesníci. I na tempo 

bombajského života si zvykla rýchlejšie ako jej rodičia. Ráno sama včas vstala, pripravila si 

všetky svoje veci a pomáhala i rodičom. Dokázala sa zabaviť sama počas dlhých hodín 

strávených bez rodičov. Vymýšľala si rôzne hry, kreslila si či hrala sama so sebou divadlo. 

 Poblíž ich terajšieho bydliska detská družina nebola a slúžku na celý deň si dovoliť 

nemohli. Po dlhom hľadaní nakoniec našli tetu Táru.  

 Život v Bombaji, a ešte k tomu v malom jednoizbovom byte, bol neľahký. Čitra s 

Divákarom nemali čas sa ani v kľude porozprávať a málokedy mohli spoločne tráviť i to málo 

voľného času, ktorý mali. Ich život bol veľmi hektický. ,,Čo bývali v tom novom byte, boli obaja 

zapriahnutí ako mulice. Čitra to mala teraz do školy ďalej ako predtým a Divákar do úradu. 

Čitra vstávala za šera, o piatej, a jej ruky vykonávali všetky denné práce ako stroj“ (s. 205). 

 Následne sa dej poviedky vracia znovu do prítomnosti. Rodičia sa vrátia z kina oveľa 

neskôr ako plánovali. Nájdu Maithilí ešte stále  nahnevanú a urazenú. Celý deň vraj nič nejedla, 

nepila, nehrala sa a zaryto mlčala. Keď všetci traja dorazia domov, Maithilí sa hneď schúli do 

postele. V noci dostane silnú horúčku a Čitra s Divákarom riešia, kto s ňou na druhý deň zostane 
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doma. Nakoniec sa dohodnú na kompromise- Čitra pôjde ráno do školy, nejak to zariadi a rýchlo 

sa vráti domov. Potom pôjde Divákar do kancelárie.  

 Čitra prebdela pri Maithilí celú noc a každú chvíľu jej dávala po lyžičkách vodu. Keď 

ráno vstala a chystala sa na odchod do práce, zrazu počula tenký hlások: ,,Mami!“ Maithilí sa 

pokúšala obuť s tým, že pôjde k tete Táre, aby rodičia mohli ísť do práce. Divákar sa snažil 

Maithilí donútiť, aby si ľahla, no po chvíli dievčatko stratí vedomie. Poviedka končí 

nevyjasnene. Divákar sa rozbehne po doktora a Čitra sa nervózne díva na hodinky. ,, ...teraz si 

už bude musieť vziať taxík- to znamená osem rupií a šesťdesiatpäť paisov“ (s. 218). Autorka 

necháva záver poviedky otvorený a rozprávanie nečakane zakončuje slovami: ,,Na stene visel 

kalendár a na ňom zostávalo celých deveť dní do piatych narodenín Maithu. Narodeniny svojej 

jedinej dcéry oslavovali rok čo rok slávnostne“ (s. 218). Ako príbeh pokračuje ďalej, a ako to s 

Maithilí nakoniec dopadne, si už čitateľ môže len domyslieť.  

   

Autorka v poviedke zobrazuje ustaranú matku, ktorej život sa točí len okolo práce, 

domácnosti a dieťaťa. Rada by trávila viac času so svojou dcérou. Hoci túži po kľudnejšom 

živote v menšom meste, zostáva táto jej  túžba len nesplneným snom.  

 Matka si uvedomuje, že častá samota v prítomnosti neustále sa striedajúcich 

opatrovateliek jej dieťaťu neprospieva. Obaja s manželom trávia väčšinu času v práci a na 

dcérku jednoducho nemajú toľko času, koľko by pre ňu chceli mať. 

 Autorka poviedky hodnotí situáciu takto: ,,Čo vlastne Maithu od samého narodenia od 

rodičov dostala- okrem pravidelných plechoviek sušeného mlieka a dlhej trestuhodnej samoty 

vždy s inou opatrovateľkou?“ (s. 211).  

 Matku trápia výčitky svedomia, no zostať doma s dcérou si z finančných dôvodov 

dovoliť nemôže. Dokonca i vo chvíli úzokosti o dieťa počíta,  koľko bude musieť zaplatiť za 

taxík.  

 Napriek tomu, že vzájomný vzťah manželov je dobrý a obaja si majú čo povedať i Mítin 

manžel v sebe nezaprie patriarchálne vzory správania, keď napríklad len kôli čaju, ktorý mu 

nechutí, vybíja si svoju zlosť rozbíjaním riadu, ktorý potom Čitra bez protestovania uprace. 

Dcéra i manžel sú naviac obaja rovnako tvrdohlaví a matka má už v tak hektickej každodennej 

rutine o ďalšie starosti navyše, kedy musí tlmiť ich časté zmeny nálad . ,,V tej zviazanej rutine 

boli Divákar i Maithilí z nevyrieknutých dôvodov neustále rozmrzelí. Čitra musela bojovať na 

dvoch frontách. Otec a dcéra mali rovnakú zlostnú tvrdohlavú povahu. Obaja chceli mat všetko 

po svojom“ (s.206). Život rodiny tak stále plynie v každodennom hektickom kolobehu.  

 Na výseku zo života mladej rodiny nám autorka odhaľuje, ako sa žije mladým ľuďom 

zo strednej vrstvy v indickom veľkomeste. Žijú sami, bez okruhu širšej rodiny, a tak im nemá 
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kto pomôcť s dohliadaním na malú Maithilí. V poviedke je cítiť napätie a výčitky, hlavne zo 

strany matky. Mnohé indické ženy by jej pravdepodobne jej moderný veľkomestský život 

zamestnanej ženy závideli, i keď matka v tejto poviedke by sa zrejme rada dobrovoľne vzdala 

,,privilégia“ pracovať a zostala by s dieťaťom doma. V poviedke je matkino zamestnanie 

vykreslené skôr v súvislosti s problémami, ktoré môžu nastať, keď sú obaja manželia 

zamestnaní a nemajú nablízku nikoho z rodiny, kto by im mohol pomôcť.   

 Autorka neprikladá ani tak dôležitosť deju, skôr sa zameriava na  psychologickú 

introspekciu  hlavných postáv a to predovšetkým matky a dcéry.  

 Hoci je v poviedke zachytený len jeden deň zo života tejto rodiny, i na tak krátkom 

časovom úseku dokázala autorka zachytiť mnohé problematické stránky veľkomestského 

života. Tým tiež chcela upozorniť na fakt, že život vo veľkomeste nemusí byť vždy lepší a 

šťastnejší v porovnaní so životom v malomeste či na dedine.  
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4.3. ROZPOR MEDZI MATERSTVOM A AMBÍCIAMI 

  

 Postavy matiek v oboch nižšie uvedených poviedkach sa musia vyrovnávať s 

rozporom daným ich vlastnými ambíciami a túžbou po sebarozvoji, ktorému v oboch prípadoch 

bráni neplánované a nechcené tehotenstvo. K materstvu ich tlačia okolnosti a najbližšie okolie, 

prerušenie tehotenstva neprichádza v úvahu. Každá z postáv sa s neplánovaným tehotenstvom 

vyrovnáva vlastným spôsobom. 

 

 

4.3.1 Násira Šarma- Vlastné lono (Apní kókh) 

 

 Klasický príbeh študentky, ktorá túži ďalej pokračovať v štúdiu, no jej plány preruší 

sobáš dohovorený rodičmi, zobrazila autorka v poviedke Vlastné lono. Avšak autorkiným 

zámerom nebolo len zachytiť príbeh akých sa v Indii odohráva mnoho, ale dala tejto poviedke 

na Indiu pomerne netradičný záver. 

 Poviedka je písaná v tretej osobe, a ako je už u novej poviedky charakteristické, zaoberá 

sa predovšetkým vnútorným svetom hlavnej postavy- mladej študentky a následne matky dvoch 

detí- Sádhany.   

  

Dej poviedky začína charakteristickým rysom pre novú poviedku a to slovesom pohybu. 

,, Keď kvetinami vyzdobené auto ženícha a nevesty vyšlo z brány domu, plačúcej matke náhle 

uschli slzy. Prešla ňou vlna radosti, všetko prebehlo tak, ako sa patrí. Otec zťažka vzdychol a 

kapesníkom si utrel sklo okuliarov. Vedľa stojacej tete sa tvár leskla potom. Okrajom sárí si 

utrela slzy a vduchu si pomyslela: ,,Čo bude ďalej, to sa uvidí“ (Šarma 2008, s. 17).  

 Sádhana o vydaji nechcela ani počuť. K ukončeniu štúdia jej zostávala jediná skúška. O 

svojej budúcnosti mala iné predstavy. ,,Hoci stotisíckrát mlátila hlavou, nik na ňu nedal. Všetci 

len vraveli, že chlapec je pekný, má slušný plat a rodina je dobrá. Prečo by sa potom kôli jednej 

skúške mala odkladať svadba?“ (s. 18).  

 ,,Sádhana za posledných pätnásť dní obrátila dom hore nohami. Všetci sa báli, či si 

nechá nažltiť ruky alebo nie. Zahaliť si tvár závojom, votknúť krúžok do nosa, to bolo ešte 

ďaleko, ale odo dňa zásnub akoby sa jej zlomil chrbát. Zhodila džíny, obliekla si žltý salvár a 

košeľu, cez hlavu pretiahla žltý šál. Všetko robila so sklonenou hlavou. Ako keby sama so sebou 

uzavrela dohodu, že vzpierať sa svadbe už nemá zmysel. Narodila sa ako dievča, bude teda 

vydatá. I keď jej snom bolo ďalšie štúdium, práca a samostatný život“ (s. 17).  

 Po príchode do svokrovej rodiny Sádhana s chabým úsmevom vykonávala všetky 
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obrady ako stroj. ,,Rozkríklo sa, že nevesta je nielen vzdelaná, ale i zbožná. Keď Sádhana 

počula na seba takúto chválu, bolo jej, akoby jej sypali soľ do rany... Zaumienila si, že bude 

postupovať takto diplomaticky, aby mohla i po svadbe pokračovať v štúdiu“ (s. 17).  

 Manžel Sandíp nakoniec súhlasí, aby Sádhana v štúdiu pokračovala. No jej plány  krátko 

po svadbe naruší neplánovaná udalosť. Práve si dala z domova priviezť knihy a začala sa 

pripravovať na záverečnú skúšku, keď zistila, že je tehotná. ,,Bola z tej správy tak vydesená, že 

jej celý jej život začal pripadať temný. Domom prebehla vlna radosti a súčasne boli od hlavy 

jej postele odstránené všetky jej knihy a zavreté do skrine. Jej zranená myseľ sa s touto 

premenou nedokázala vyrovnať. Všetky sny, ktoré spriadala počas dvadsiatichdvoch rokov má 

teraz rozpárať ako sveter? […] Bola utrápená, veľmi utrápená. A obe rodiny si vymieňali 

gratulácie...“ (s. 19). 

 Sádhana sa zverí manželovi so svojim trápením a povie mu, že dieťa ešte nechce.  

 ,,Sandípova tvár žiariaca radosťou pohasla. Sádhane z očí tiekli slzy. Chvíľu obaja 

mlčali a potom Sandíp jasne povedal: 

 ,,To nie je možné.“ 

 ,,Prečo?“ 

 ,,Pretože ja to dieťa chcem a nie je to len tvoje dieťa.“ 

 ,,Uznávam, ale ja stratím celý rok...“  

 ,,A preto má zahynúť živá bytosť?“ (s. 19).  

 Sandíp nakoniec sľúbi, že sa postará, aby mala na štúdium čas, no popri tehotenských 

nevoľnostiach Sádhane i tak štúdium nejde. ,,Trápilo ju, že kôli tomu, aby splnila sen iných, má 

ničiť seba“ (s. 20). Premýšľala nad potratom, no ako plynul mesiac za mesiacom, jej vzbura sa 

zmenšovala a Sádhana si začala priať, aby sa dieťa narodilo zdravé a tiež, aby to bol chlapec.  

 Ani nevedela ako ubehlo deveť mesiacov a porodila dcéru. ,,Najprv jej srdce pohaslo, 

no potom zrazu zaplesalo od radosti, že sa stala matkou, matkou dcéry... Je to jej vlastné dielo, 

vlastný výtvor...“ (s. 21). Celá rodina ju hýčkala. Vo víre osláv Sádhana na svoje skúšky ani 

nepomyslela, všetku svoju pozornosť upierala len na dcérku. Zaumienila si, že Sarita vyštuduje 

a naplní jej sny. Predstavovala si, že až raz bude jej dcéra slávna, ľudia budú nadšene vravieť: 

,,Dnes je za každou úspešnou ženou ruka jej matky“ (s. 22). Sádhana dňom nocou snívala svoje 

sny o Saritinej budúcnosti.  

 Keď mala Sarita šesť mesiacov, otehotnela Sádhana znovu. Tentokrát sa ale nehrútila, 

radovala sa. Svokra dúfala, že sa konečne dočká vnuka, no keď ultrazvuk ukázal znovu dievča, 

akoby sa pomiatla. Trvala na potrate, ale manželia sa dohodli, že si dieťa nechajú, nehľadiac na 

pohlavie. Sádhana tiež túžila po synovi, ,,ale nie za cenu vraždy dievčatka... v žiadnom prípade“ 

(s. 23). 
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 Narodila sa druhá dcérka. V dome už nebolo veselie ako po prvýkrát, ale ,,Sádhanina 

sebadôvera ešte viac vzrástla, akoby jej narástli ďalšie dve paže a dve oči“ (s. 25).  

 Navzdory Sandípovej opatrnosti bola Sádhana za sedem mesiacov tehotná po tretíkrát. 

Bola zhrozená. Už predtým sa s manželom dohodli, že tretie dieťa nebude, i keď sa zatiaľ 

nedočkali syna. Rozhodla sa, že podstúpi interupciu. ,,To rozhodnutie Sandípovi povedala s 

takou samozrejmosťou, že ten len na ňu zostal hľadieť. Nebola žiadna pochybnosť o tom, že 

zanechala rozpakov a dospela k rozhodnutiu, že v tichosti urobí jeden intímny a rozumný krok“ 

(s. 25).  

 Sádhana mala v mysli zmätok. ,,Na jednej strane jej srdce vravelo, aby hneď podstúpila 

interupciu, na druhej strane túžila vedieť, čo nosí pod srdcom“ (s. 25). A tak sa vydala na 

kliniku. V čakárni sedelo mnoho žien spolu so svojimi svokrami. ,, Niektoré boli smutné. 

Niektoré utrápené výčitkami. Keď niektorá svokra počula o dievčatku, spustila- potichu, ale 

zostra“ (s. 25).  

 Keď prišla rada na Sádhanu, sestrička, uvidiac výsledok, sa zasmiala. 

 ,,Čo sa stalo?“ 

 ,,Rozdávajte sladkosti. Je to chlapec.“ 

 ,,Chlapec?“ Sádhanino celé telo zaplesalo radosťou“ (s. 26).  

 No cestou späť z nemocnice Sádhana premýšľala: ,,Ak sa ten chlapec narodí, tak moje 

dve dievčatká úplne pohltí. Kôli nemu sa k nim svokra prestane pekne správať a možno sa i 

Sandíp zmení, až bude mať syna. Aká bude potom atmosféra v dome? Čo mám robiť? Mám 

povedať svokre tú radostnú novinu? Alebo mám splniť sľub, ktorý som dala Sandípovi?“ (s. 

26).  

 Sádhana nakoniec dospeje k rozhodnutiu, že nikomu nič nepovie a zákrok podstúpi. 

Dobre vie, čo by nasledovalo, ak by niekomu povedala o svojom trápení.  

 ,,Chlapec! Aké máš ty len šťastie!“ 

 ,,Potrat? A chlapca? To je predsa hrozný hriech!“ 

 ,,Porodiť chlapca znamená zásluhu na sedem ďalších životov! Ty si sa zbláznila, že ho 

chceš dať preč?“ 

 ,,V starobe ti zaťovia na pomoc neprídu, oporou v starobe je syn.“ 

 ,,Veď je kúskom teba, vychovaj ho, nebuď slabá! A proti krivdám na dievčatkách bojuj“ 

(s. 27). 

 Sádhana interupciu podstúpi a zároveň ,, ...sa oslobodila, aby už nikdy nemusela vykonať 

ďalšiu vraždu“ (s. 28). 

 V závere poviedky sa tiež dozvedáme, že Sandíp sa bez manželkinho vedomia tiež 

,,oslobodil“, ,,aby Sádhana už nikdy nemusela prechádzať tou cestou bolesti“ (s. 27).  
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 Po návrate domov psychicky a fyzicky zlomenú Sádhanu svokra utešuje: ,,Nebuď 

smutná, ak Boh dá, tvoje lono sa zase skoro naplní a tentokrát to bude pýcha rodiny- chlapec“ 

(s.29). No svokra netuší, že už nič také nebude možné.  

  

Prostredníctvom hlavnej postavy, Sádhany, autorka zachytila postupný prerod študentky 

v matku a jej osobnú vzburu proti spoločenskému systému.  

 Sádhaninym cieľom bolo za každú cenu doštudovať, avšak rodičia sa rozhodnú ju ešte 

pred zavŕšením štúdia vydať. Sádhana je spočiatku zlomená, no postupne sa zmieri so svojim 

životným údelom a zaumieni si, že študovať bude i po svadbe. Má šťastie a manžel ju v jej 

plánoch podporí. No štúdium a všetky jej plány preruší neplánované tehotenstvo. Táto udalosť 

ju definitívne zlomí. V začiatku tehotenstva dokonca premýšľa o interupcii len pre to, aby 

mohla štúdium dokončiť, tak veľmi je pre ňu štúdium dôležité. Podobne, vo výsledku však ešte 

tragickejšie, prežívala stratu možnosti študovať hrdinka poviedky Rádžéndra Jádava Hry a 

Hračky, Náliní. Tá si zvolila úplne iné ,,riešenie“ svojej beznádejnej situácie- spáchala 

sebevraždu.  

 Po narodení dcér sa Sádhanin postoj k životu zmení. Začne žiť len pre ne a budúcnosť, 

ktorú plánovala pre seba, teraz spriada pre svoje dcéry.  

 Keď Sádhana po tretíkrát otehotnie, je už dopredu rozhodnuté, že podstúpi interupciu. 

Ťažká situácia nastane, keď sa dozvie, že čaká chlapca, po ktorom vždy túžila nielen ona, ale 

tiež jej svokra. O tom, čo by si prial Sádhanin manžel, a tiež či by zmenil svoje rozhodnutie 

ohľadom tretieho dieťaťa, keby sa dozvedel, že to bude chlapec, sa v poviedke autorka 

nezmieňuje. Zdá sa, že Sandíp je tolerantný a ohľaduplný manžel a na synovi netrvá na rozdiel 

od svokry, ktorá po vnukovi nesmierne túži.  

 Sádhana nikomu o pohlaví ešte nenarodeného dieťaťa nepovie, a nakoniec zo strachu 

dospeje k rozhodnutiu (na Indiu nie práve obvyklému) interupciu podstúpiť. Z jej pohľadu by 

chlapec predstavoval pre jej dcéry nebezpečie, a tým by ohrozil nielen ich, ale i jej sny. Túto 

obäť priniesla pre to, aby uchránila svoje dve dcéry a zaistila im lepšiu budúcnosť ako mala 

ona. Budú môcť študovať, a to, čo nemohla dokončiť ona, splnia jej dcéry.  

 Sádhana využila možnosť slobodne sa rozhodnúť pre interupciu ako spôsob protestu 

proti spoločnosti, tak ako sama vraví v poviedke: ,,Tento život je jej a ona mu dá podobu podľa 

svojho priania... Toto je jej identita, identita slobodnej ženy. Bude na tom trvať a ukáže to 

celému svetu“ (s. 28).   

 Je otázkou, či spôsob riešenia problému, ktorý zvolila Sádhana, je cestou k oslobodeniu 

od tlaku spoločnosti a k rovnoprávnosti. Matka síce odstránila hrozbu v podobe syna, ktorý by 

mohol ohroziť jej dcéry, a tým i jej vlastné sny, ale učinila tým skutečne krok vpred smerom k 
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lepšej budúcnosti pre indické ženy a spoločnosť? Alebo jednala len pod vplyvom sebeckých 

pohnútok a nenaplnených ambícií? Spočíva skutočne sloboda pre ženy v dileme odstrániť v 

tichosti dcéru alebo syna? K tomu sa autorka v poviedke nepriamo vyjadruje ústami Sádhany: 

,,Táto spoločnosť, ktorá robí rozdiel medzi chlapcom a dievčaťom, bude tak dlho mocná, dokiaľ 

žena bude kráčať podľa jej príkazov. Lono je ženine, ak bude chcieť, porodí dieťa, nebude 

chcieť, neporodí. To ona je tá, ktorá volí“ (s. 27).   

 Autorkiným zámerom bolo pravdepodobne odkázať ženám, aby sa sami slobodne 

rozhodli či dieťa chcú, alebo nie, a aby sa nestali len nástrojom na plodenie detí podľa vôle 

ostatných.  

 

 

4.3.2 Rádží Séth- Pochybená Paňčatantra (Galat hótá Paňčatantra)  

 

 Intelektuálne založená matka, ktorá má pocit, že ju v osobnom rozvoji brzdí jej malý 

trojročný syn, je hlavnou postavou tejto pomerne krátkej poviedky. Na rozdiel od predošlých 

poviedok, táto pviedka postráda dej či dramatickú zápletku. Je rozprávaná v prvej osobe a ide 

predovšetkým o osobnú spoveď matky, ktorá už v zrelom veku  spomína na minulosť a zamýšľa 

sa nad tým, čo všetko mohlo a malo byť inak. 

 Poviedka pozostáva z troch obrazov. V prvom je syn ešte malý a matka bojuje vo svojom 

vnútri medzi materskými citmi a vlastnými ambíciami. V druhom je syn už dospievajúci a čím 

viac samostatnejší. Poviedku ukončuje obraz tretí, kde už stárnuca matka s pocitom osamelosti 

ľutuje minulosti.  

  

Poviedka začína obrazom, kedy matka pracuje v kuchyni. Práce má veľa. ,,Tam leží hora 

prádla, tu riad. Variť... žehliť. Z každého kúta sa na mňa valí nejaká práca. A na každom kroku 

len samé napätie. Nie že by ma niečo z toho tešilo. Len to všetko urobiť a pustiť sa do niečoho 

iného. Mať to z krku a môcť sa celým svojim bytím stratiť v nejakom krásnom svete predstáv“ 

(Séth 2015; cit. podľa Marková 2005, s. 85). 

 Okolo pracujúcej matky behá jej malý synček a neustále sa dožaduje pozornosti. Máva 

jej pred očami komiksom a žiada, aby mu maminka vysvetlila, kto sú všetky tie farebné 

komiksové postavičky. ,,Prečítaj mi... rozprávaj... toto tiež... a tiež toto a toto...“ Otáčal listy 

komiksu a behal za mnou, stále nadšený, zajatý kúzlom farieb na niektorých jeho stránkach“ 

(s. 84). Matku rozčuľuje, že ju syn zdržuje od práce a odháňa ho: ,,Pozeraj sa sám! Tam si sadni 

na schody!... Nie, teraz nemôžem. A ty pôjdeš pekne spať!“ (s. 86). No Sónú sa odbiť nenechá 
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a stále dobiedza. Nakoniec ho nahnevá matkina nevšímavosť a rozplače sa na celé kolo. Matka 

stratí trpezlivosť a chlapčeka udrie, no vie, že jej ruku viedlo niečo iné ako jeho krik. Chlapček 

sa rozplače ešte viac. Začne dupať nožičkami a po líčkach mu stekajú potoky sĺz. Keď ho mama 

takto vidí, hnev ju začne opúšťať. ,,Malá vločka ľútosti, doposiaľ ukrytá v ľadovci, vráža do 

mojich nervov tenkou ihličkou nehy. Zrazu je po zlosti. Vraciam sa. Natiahnem k nemu obe ruky. 

,,Tak poď, napiješ sa mliečka? Pôjdeš spinkať.“ A už ho mám v náručí a jeho rúčky okolo krku. 

Nežný dotyk telíčka na mojej hrudi začína uvoľňovať zlostné napätie“  (s. 87).  

 Ešte po niekoľko dní v nej prevláda príval citu a na svoje knihy a sny o budúcnosti si 

ani nespomenie, rovnako ako Sónú na svoje komiksy, ktoré teraz ležia v kúte a obaja trávia čas 

hrami. ,,Ako on behal za mnou, tak teraz ja behám za ním“ (s. 88).  

 No matke toto rozpoloženie ale dlho nevydrží. Po pár dňoch v nej znovu začne ožívať 

stará túžba- patriť sama sebe a ponoriť sa do vlastných snov. ,,Znovu v mojom vnútri niečo 

tvrdne, jeho hlások prestáva pôsobiť. Znovu sa mi tie jeho drobné rúčky, jazdiace okúzlene po 

obrázkoch, stávajú nevedomky výzvou. Už zase si spomínam aký nechcený bol jeho príchod a 

že mu predsa nemôžem prenechať ani kúsok seba samej“ (s. 88).  

 Keď zistila, že je tehotná, mala pocit, akoby sa jej rútil svet. Napísala o svojom trápení 

list blízkej kamarátke Kusum. Očakávala podporu, no jej odpoveď bola úplne iná ako čakala: 

,,Ako dlho chceš stáť na mieste a odmietať cestu ďalej? Teba tvoj stav trápi, pretože sa ti v duši 

ešte nezrodil prirodzený citový súhlas s príchodom dieťaťa. Je to tvoja nezrelosť“ (s. 90). Matka 

na kamarátku zanevrie a už jej nenapíše. 

 V druhej časti poviedky autorka líči obraz, kedy je matka už staršia a syn dospievajúci. 

Zdá sa, akoby matku ani trochu k životu nepotreboval, je zo dňa na deň samostatnejší. Netúži s 

ňou zdieľať svoje radosti a starosti. Matka sa snaží nájsť si s ním spoločnú reč, no Sónú 

koľkokrát ani nepovažuje za nutné jej odpovedať a len odvrkne: ,,Nestaraj sa, mami“ (s. 91). 

K domovu ani k  matke ho nič neviaže, už si žije vlastným životom. Matka premýšľa: ,,Čo nás 

to oboch pripravilo o blaho prežívania spoločných chvíľ? Moja neschopnosť prirodzene 

prijímať chod života? Alebo moja nikdy nekončiaca nespokojnosť so životným poriadkom? […] 

Sama som sa nedokázala zbaviť túžby poznávať svet z kníh a očakávala som, že on sa bez 

poznania obíde. Usádzala som ho niekde stranou na podlahu a sama som sedávala nad knihou“ 

(s. 92).  

 V závere poviedky je matka už v rokoch, bez manžela a v podstate i bez syna, ktorý má 

už sám svoj svet na ktorom ona nemá zásluhu a ,,kam nevedie žiadny most, cez ktorý by sa ma 

kedysi bol viedol za ruku, aby mu spomienka naň utkvela v duši“ (s. 93).  Teraz má na všetko 

veľa času, ale čas sa pre ňu stal bezcenným. Ani knihy ju už nezaujímajú. Hľadá zmysel života 

tak, ako kedysi jej malý syn a s boľavým srdcom ľutuje minulosti: ,,Medzi prstami mi pretiekli 
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chvíle, ktoré mohli uplynúť vkladaním pestrých obrázkov do rámca zmyslu života a dať nám 

obom vedomie nerozlučnej blízkosti“ (s. 92).  

  

Postava matky odmietajúca svoje prvé tehotenstvo je v hindskej literatúre veľmi 

netradičná. Pre indickú ženu býva zvyčajne materstvo hlavným zmyslom života a každá túži po 

tom, aby sa stala predovšetkým matkou syna. Postave matky v tejto poviedke bolo toto všetko 

dopriate. Je vydatá a ako prvé dieťa sa jej narodil syn. Matka ho miluje, nie je voči nemu 

bezcitná, no zmysel života a seberealizáciu vidí v niečom inom ako v materstve. Namiesto toho, 

aby sa tešila z prítomnosti, hľadí do budúcnosti a prítomnosť jej utečie medzi prstami. Až keď 

je syn už dospelý uvedomí si, že ho viedla k samostatnosti príliš skoro. Dochádza k záveru, že 

vtedy vlastne nepochopila skrytý význam Paňčatantry7. ,,Niekto skúsený povedal, že celá 

Paňčatantra slúžila k tomu, aby významy dostali názvy, aby sa vyvinula predstava o zle 

démonov a dobre bohov. Ale ja som mu všetky významy života vyložila chybne. Všetky som 

uviedla do chybných súvislostí. Príliš skoro som mu vysvetlila, že je sám a všetok zmysel života 

musí sám objaviť, rovnako ako pochopiť kúzla nakreslené na farebných stránkach“ (s. 90).  

 Hoci je materstvo v tradičnej indickej spoločnosti vnímané ako zmysel života ženy, doba 

sa mení a s ňou sa menia i životné priority v očiach žien. Mnohé už nechcú byť len ženami v 

domácnosti, ale hľadajú tiež možnosti realizácie inde. Autorka v poviedke ukazuje 

vyhranenejšiu verziu, kedy matka uprednostňuje svoje záujmy pred samotným materstvom. 

Bohužiaľ, až keď je neskoro zistí, že tým jej vzťah so synom utrpel.  

 Vzhľadom na úprimnosť líčenia je dosť pravdepodobné, že v tomto prípade ide o 

autobiografickú spoveď autorky. V poviedke ľutuje minulosti: ,,Ani do dverí som nevpustila 

všetky tie chvíle a príležitosti, ktoré mi mohli umožniť vidieť a tvoriť krásu života. A tak som nič 

nestvorila“ (s. 92).  

 Mohlo by sa zdať, že sa autorka v poviedke hodnotí až príliš prísne, no kto to vie lepšie 

posúdiť ako matka sama? Tak ako vo svojich ďalších poviedkach i tu sa autorka dotýka zásadnej 

otázky- mať či nemať dieťa? A ak áno, tak za každú cenu a v každej situácii?  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Paňčatantra- najstaršia indická zbierka bájok od neznámeho autora 
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4.4 MATKA BOJUJÚCA O DIEŤA 

  

 Na rozdiel od predchádzajúcich poviedok, v ktorých postavy matiek bojujú s 

vlastnými ambíciami, v poviedkach Mriduly Garg, Moje (Mérá) a Pár kvetov (Dó- ék phúl), 

môžeme sledovať úplne odlišné prístupy matiek, ktorých deti sú v ohrození života. Zatiaľ čo v 

prvej poviedke sa matka postaví proti tlaku okolia (konkrétne proti nátlaku manžela) a bojuje 

za život svojho ešte nenarodeného dieťaťa, v druhej poviedke naivná a submisívna matka príde 

o svoje dieťa kôli neochote čeliť ohrozujúcej situácii inak, než len pomocou viery v 

nadprirodzeno.  

 

 

4.4.1 Mridula Garg- Moje (Mérá)  

 

 Ústrednou témou poviedky Moje je boj matky o jej ešte nenarodené dieťa. Autorka sa v 

tejto pomerne dlhej poviedke, rozprávanej v tretej osobe a bohatej na vnútorné dialógy postáv, 

zamerala na problém neplánovaného tehotenstva a otázku interupcie. Na rozdiel od poviedky 

Vlastné lono, kde hlavná postava rieši situáciu pomocou interupcie i proti vôli ostatných, tu ide 

o opačný prístup- záchranu nenarodeného dieťaťa a odmietnutie interupcie i napriek nesúhlasu 

manžela.  

 Poviedka sleduje dopad týchto udalostí na život mladého manželského páru. Začína 

náhlym vstupom do deja a čitateľ sa až z retrospektívnych pasáží postupne dozvedá, ako sa 

odvíjali udalosti posledných týždňov, a tiež ako sa vyvíjal vzťah mladého páru pred svadbou.  

 Autorka použila retrospektívny kompozičný postup a do chronologického deja vkladá 

spomienky  týkajúce sa minulosti, čo sa vo výsledku prejavilo i na celkovom rozsahu poviedky.  

  

 Príbeh začína obrazom, kedy sú mladí manželia Míta a Mahéndr na ceste do nemocnice. 

,,Sedeli tesne vedľa seba, nebolo iného východiska. Sedadlo skútru nebolo tak široké, aby 

cestujúci mohli sedieť od seba a pohodlne sa naň vošli. I napriek tomu sa Míta všemožne snažila 

a sedela prikrčená v jednom rohu tak, aby sa žiadna časť jej tela ani trochu nedotýkala 

Mahéndrovho. [...] Ponorila sa do vlastných myšlienok. V mysli si boli jeden druhému tak 

vzdialení“ (Garg 2004, s. 90). 

 Prostredníctvom spomienok hlavných postáv nám autorka postupne odhaľuje minulosť. 

Bola to láska na prvý pohľad, keď Mahéndr po prvýkrát uvidel Mítu. Tá práve v ten deň 

zastupovala kolegyňu na recepcii v cestovnej agentúre. ,,Bolo stretnutie s Mahéndrom šťastnou 

náhodou alebo riadenie osudu?“ (s. 101) premýšľa Míta o minulosti. ,,Ako som milovala a 
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chválila osud, vďaka ktorému sme sa stretli“ ( s. 101). Krásne boli chvíle, ktoré spolu trávili 

ruku v ruke prechádzkami po Dillí a snívali o budúcnosti. Mahéndr dostal štipendium na 

univerzite v Chicagu, kam plánoval na dva- tri roky odísť spoločne s Mítou. Zatiaľ čo on bude 

študovať, Míta si tam nájde nejakú prácu, aby sa obaja uživili. Pre Mahéndra bolo štúdium v 

Amerike obrovskou príležitosťou ako sa dostať z bidenych životných pomerov. Ani jeden z 

nich nepochádzal zo zámožnej rodiny a ich platy neboli práve nejlepšie. Po návrate z Ameriky 

si Mahéndr bude môcť založiť vlastný drobný podnik. Potom už nebudú viac strádať a budú si 

môcť s Mítou slušne žiť.  

 Po šiestich mesiacoch požiadal Mahéndr Mítu o ruku. Bolo obdobie dažďov a oni sedeli 

na trávniku pri Bráne Indie. ,,Ako dobre si Míta pamätá na ten deň. I teraz, keď prší alebo keď 

niekto pokropí trávnik vodou, tá vôňa zeme v nej vzbudí znovu ten pocit ako vo chvíli, keď jej 

Mahéndr povedal, aby sa stala jeho ženou“ (s. 104). Tak dlho Míta túžila po tej chvíli, že keď 

ju Mahéndr požiadal o ruku, bola celá preč. O dva mesiace bola svadba. ,,I potom pocit 

odovzdaného okúzlenia neslabol. Skutočne uplynul rok. Až do včera bola medzi nimi 

neochvejná láska. A dnes? Dnes ju Mahéndr zanechal plačúcu a odišiel a ona sedí v izbe sama 

a spomína“ (s. 106). 

 ,,Bolo to pred pätnástimi dňami. Z titulu manželky Mahéndru Agravála, s hrdosťou a 

hanblivým úsmevom, povedala manželovi tú významnú novinu. 

 ,,Čože?“ keď to Mahéndr počul akoby bol spadol zo strechy. ,,Ako sa to stalo?“ spýtal 

sa. 

 ,,Akože, ty nevieš?“ Míta ho ostýchavo so smiechom popichovala. Hanblivo sa 

zasmiala. Ale Mahéndr sa nesmial. Ani sa neusmieval. Na čele sa mu objavila vráska a útočným 

hlasom sa spýtal: ,,Zabudla si si vziať pilulku?“ 

 ,,Vzala som si,“ povedala Míta.  

 ,,Ale čo by si si vzala. Ak by si si ju dala, tak ako by sa to potom mohlo stať? To je vtip?“ 

Mahéndrov hlas bol postupne rozrušenejší, až sa zdalo, že sa každú chvíľu rozplače“ (s. 94). 

 Míta zostala zarazená manželovou reakciou. Pravdou je, že na pilulku párkrát zabudla, 

ale nebolo to úmyselne. Vedela predsa o Mahéndrovych plánoch. Na takúto reakciu mala byť 

pripravená. Mahéndr jej veľakrát vysvetloval, že počas nasledujúcich piatich- šiestich rokov 

dieťa neprichádza do úvahy. ,,...i napriek tomu si  myslela, aspoň na chvíľu, že Mahéndr vyskočí 

od radosti ako ona. Obíme ju a pobozká. Zdvihne ju a posadí si ju do lona. Nakoniec, brali sa 

z lásky“ (s. 95). 

 Míta sa napokon manželovi prizná, že párkrát na pilulku zabudla. Mahéndr je rozčúlený 

Mítinou nezodpovednosťou. Nechápe, ako mohla byť tak nedbalá.  Chce predsa pre Mítu len 

to najlepšie. Nechce, aby jeho žena a deti žili v takej chudobe, v akej vyrastal on. ,,V biede sa 
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drel, získal štipendium, vyštudoval inžinierstvo a jeho manželka, ktorá sa vydala z lásky, bude 

zatiaľ roky od neho odlúčená v zatuchlej miestnosti vychovávať jeho dieťa a on, v ďalekej zemi 

sám ako peň, bude sám seba preklínať“ (s. 98). Až budú mať dieťa o päť rokov neskôr, budú 

mu môcť dopriať všetko. Čo iného by mu mohli dať teraz okrem biedy a nedostatku?  

 ,,Mahéndrovi sa zdalo, že už ani chvíľu nie je schopný znášať  Mítine hlúpe argumenty“ 

(s. 97). ,,Uprel prísny pohľad na Mítino brucho a rozhodol sa, že nedovolí tomuto mesačnému 

nepostrehnuteľnému zárodku, aby zničil jeho sny“ (s. 98).  

 Po dlhej vzrušenej debate a nekonečnom argumentovaní Mahéndr ovládol svoj hnev a 

povedal: ,,S ďalšim dieťaťom počkáme päť rokov.“ 

 ,,A čo bude s týmto?“ 

 Mahéndr k nej pristúpil a s veľkou láskou ju objal okolo pliec. Láskyplným hlasom 

povedal: ,,Míta, podľa môjho názoru, choď na potrat.“  

 ,,Nie, nikdy!“ Míta sa odstrčila ako keby sa dotkla holého elektrického drôtu. 

 ,,Míta, nie je iné východisko.“ 

 ,,Nie, nikdy! Nevedela som, že si tak krutý, že chceš sám zabiť naše dieťa.“ 

 ,,To nie je vražda.“ 

 ,,Je to vražda! Nedovolím, aby si naše dieťa zabil.“  

 ,,Míta, snaž sa to pochopiť...“ (s. 100). 

 Mahéndr sa snažil Mítu presvedčiť, no žiadnej odozvy sa nedočkal. Nakoniec odišiel a 

nechal ju osamote. V ten deň ani nešla do práce. Len sedela doma, premýšľala a plakala. Ako 

sa schyľovalo k večeru, rozhodla sa Míta hľadať útočisko a pochopenie u matky. Verila, že 

matka Mahéndrovo konanie odsúdi rovnako ako ona.  

 Aké veľké je jej rozčarovanie, keď po rozhovore s matkou zistí, že ona sama podstúpila 

dve interupcie. Po tom, ako sa narodila Mita, po dvoch mesiacoch znovu otehotnela.  Žili vo 

veľkej biede, nemali ani toľko, aby jedli dvakrát denne. A po dvoch dievčatách sa malo narodiť 

ďalšie dievča. Nebolo iného vychodiska. ,,Aké boli vtedy možnosti? Vy to máte teraz 

jednoduché, vezmeš si pilulku a je to. [...] Čože ty vieš, aké to bolo vtedy nebezpečné. Buď si 

podplatila doktorku veľkým obnosom, alebo musela postačiť pôrodná baba. Neboli žiadne 

poriadne lieky, žiadna starostlivosť. [...] Počúvaj, teraz to nie je nezákonné. V štátnych 

nemocniciach je to zadarmo“ (s. 116).  

 Matka radí Míte, aby poslúchla manžela a po zákroku spoločne s ním odišla do Ameriky. 

,,Koľko je ľudí, ktorí idú za štúdiom spolu s manželkou? Ale ak odíde sám, kto vie povedať, čo 

bude po šiestich- siedmych mesiacoch?“ (s. 114). Matka to myslí s Mítou dobre, nechce aby 

prišla o manžela a zostala s dieťaťom sama. No Míta nechce o interupcii za žiadnu cenu ani 

počuť. Vybehne z matkinho domu plná odporu a znechutenia.  
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 Tehotenské nevolnosti a zmeny nálad znáša Míta s radosťou. ,,Teraz existuje a jej 

existencia má zmysel, pretože, i keď nie je nič zjavné, ona tvorí- v každom okamihu. Hlad, 

únava, bezdôvodná mrzutosť, záujem, ľahostajnosť a každodenné zmeny nálad nie sú 

bezvýznamné. To všetko sú symboly tvorenia. Keď teraz dostane hlad, nečaká na obvyklú dobu 

jedla. Pomyslí si: ,,Nie som hladná len tak, to dieťa si žiada jesť.“ Keď sa naje, cíti pocit 

uspokojenia ako keby splnila dôležitú úlohu. Keď cíti únavu, nevyčíta si záhaľčivosť, cíti sa 

hrdo. Oddychovať, to je povinnosť voči diťaťu, ktorú ona plní.  Keď sa cíti podráždene povie 

si, že je to len na chvíľu. Potom, ako dieťa príde do lona, to tak na pár mesiacov býva. Ak sa jej 

náhle niečo zapáči či znepáči, nehľadá príčinu. Tak nech. Tak to je. V tomto období to tak je, u 

každej ženy“ (s. 96- 97). 

 No Mahéndr Mítinu radosť z tehotenstva ani prinajmenšom nezdieľa. ,,Niekedy, keď po 

vracaní vyšla z kúpeľne, Mahéndr sa na ňu pozeral tak, ako keby bolo zle jemu. Nevravel nič, 

len na ňu uprene zízal a Míta začala z vlastnej hlavy počuť hlasy- mala by si sa hanbiť. Najprv 

si bola nedbalá, nebrala si riadne tabletky a teraz si taká tvrdohlavá“ (s. 117).  V noci ju budia 

zlé sny v ktorých sa stovky šeliem s ostrými drápmi približujú k jej bruchu. 

 Mahéndr viní Mítu z neplánovaného tehtotenstva. To všetko je len jej chyba. ,,Vie, že ak 

by sa dieťa narodilo, celý jeho život by bol zničený“ (s. 97). A nakoniec sa mu podarí donútiť 

Mítu, aby sa nechala odviesť do nemocnice a zákrok podstúpila.  

 Dej sa vracia k prítomnosti. Míta s Mahéndrom sedia v čakárni pred ordináciou. Keď 

sestrička zavolá Mítino meno, trasúcim sa krokom nasleduje manžela. ,,Sklopené oči sa jej 

zaliali slzami hanby. A takto so sklonenou hlavou vstúpila dnu“ (s. 118).  

 Doktorka je sprvu usmievavá a milá. Utešuje Mítu, že všetko bude v poriadku a niet sa 

čoho obávať. Keď sa však dozvie, že nejde o klasickú prehliadku v tehotenstve, ale o žiadosť o 

interupciu, a ešte k tomu v prípade prvého tehotenstva, stuhne. Mahéndr sa snaží koktavým 

hlasom doktorke objasniť ich situáciu a dôvod, prečo prvé dieťa nechcú, no ,, ...doktorkin 

ľadový pohľad ho zastavil“ (s. 120).  

 Míta nespúšťala oči z doktorky a premýšľala: ,,So zovretými perami a ostrým pohľadom 

si na tvár nasadí kamennú masku a je pripravená konať. Na žiadosť jedným ťahom skalpela 

rozreže brucho, z tela vyjme špinavú nečistotu a zahodí. Tváre katov vyzerajú práve takto“ (s. 

121).  

 Doktorka podá Míte formulár a odmeraným hlasom jej povie, aby ho vyplnila a 

podpísala. ,,Teraz bol formulár v jej rukách. Nebola schopná prečítať ho celý,  jej pohľad sa 

zastavil len na niektorých slovách. No naisto porozumela tomu, že ide o súhlas s potratom: ,,Z 

vlastnej vôle a na vlastnú zodpovednosť súhlasím s vykonaním interupcie“ (s. 122). Míta dlho 

držala formulár v rukách a premýšľala. ,,Túžila preškrtnúť tie slová a napísať- Čo sa skrýva za 
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technickým slovom interupcia? Ja prehlasujem, že nechávam zavraždiť svoje dieťa preto, že 

nemá otca. Dieťa, ktoré nosím vo svojom lone, mám zabiť ešte pred narodením, pretože muž, 

ktorého semeno ho splodilo, nie je jeho otcom, je len mojim manželom. Manželom nie, len 

mojim milencom. Ani milencom nie, len zbabelým človekom, ktorý nie je schopen byť mužom. 

Má mužné telo, ale nie srdce“ (s. 122). 

 Keď jej doktorka povie, že manželov podpis k súhlasu s interupciou nie je potreba, Míta 

je v pomykove. Nakloní sa k doktorke a šeptom sa jej spýta: ,,Keď bez manželovho súhlasu 

môžem ísť na potrat, môžem si dieťa i bez jeho súhlasu nechať? (s. 123). Doktorka odpovie 

kladne a Míta formulár roztrhá na kúsočky. Otočí sa na Mahéndra a oznámi mu, aby ju večer 

doma skoro nečakal, má totiž ešte nejakú prácu. A bude si hľadať lepšie zamestnanie.  

 Mahéndr len bezradne stál a udivene hľadel na Mítu, ktorá vyzerala zrazu úplne iná. 

,,Hoci mala pohľad uprený na neho, jej oči ho nevnímali. Dívala sa cez neho a jej pohľad 

spočíval na nejakom bode v diaľke“ (s. 124). 

 

 Autorka na postave Míty zobrazila vnútornú premenu ženy, ktorá bojuje za svoje ešte 

nenarodené dieťa a jeho právo na život. Postupne si uvedomuje, že právo voľby je 

predovšetkým na nej, čo vygraduje v závere poviedky jej náhlym nezlomným rozhodnutím si i 

napriek manželovmu  nesúhlasu dieťa ponechať a vziať jeho i svoj život do vlastných rúk.  

 Jej vnútorný postoj k neplánovanému tehotenstvu sa postupne mení. Spočiatku je 

šťastná a rovnakú reakciu čaká i od manžela, hoci vie, že tým ohrozí jeho plány. Manželov 

kategorický nesúhlas v nej spočiatku vytvorí odmietavú reakciu a interupciu, ktorú jej manžel 

navrhuje, vehementne odmieta ako vraždu. Pod tlakom manžela a tiež svojej matky, si začína 

vyčítať, že svojou nedbalosťou ohrozuje budúcnosť svoju i manželovu. To ju privedie k 

neochotnému súhlasu s interupciou a nechá sa manželom odviesť na kliniku. Po príchode je 

zaskočená skutočnosťou, že v centre pozornosti je len ona, nie manžel. Už len na repcii 

manželovo meno nikoho nezaujíma a keď zistí, že k súhlasu s interupciou nie je potreba 

manželov podpis, ale len jej, náhle sa v nej definitívne niečo zlomí- razantne interupciu 

odmietne a manželovi oznámi, že si  bude hľadať lepšie platené zamestnanie. Teraz je voľba už 

len na ňom- môže zostať s manželkou a dieťaťom, alebo odísť do Ameriky.  

 Hoci podľa tradície, má byť žena vo všetkom podriadená svojmu manželovi a nemá sa 

nikdy protiviť jeho vôli, autorka nám v tejto poviedke ukazuje, ako sa situácia v Indii postupne 

mení. Mnoho indických žien už nechce byť nesvojprávnych a vo všetkom podriadených 

manželovi a spoločnosti, chcú sa samy rozhodovať o sebe a svojom tele. Míta nechce byť ako 

jej matka, ktorá sa pod tlakom spoločnosti, manžela a hmotnej núdze rozhodla pre dve 

interupcie. No na rozdiel od matky má Míta možnosť voľby. Je vzdelaná a tak má i lepšie 
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vyhliadky na to, aby si našla lepšie platené zamestnanie a nebola tak odkázaná len na manželov 

plat.  

 Zaujímavé je, že autorka rieši otázku interupcie v prípade prvého tehotenstva, čo v Indii 

nebýva práve obvyklé. Neobvyklé tiež je, že manželstvo bolo uzavreté z lásky a nebolo 

dohovorené rodičmi.   

 Mridula Garg v tejto poviedke nepriamo odkazuje, že každý má právo voľby- či už vziať 

si partnera z lásky alebo odmietnuť nechcenú interupciu. Každý by sa podľa nej mal rozhodnúť 

sám za seba a nehľadieť na tlak tradície a spoločnosti. To sa samozrejme v reálnom svete nie 

vždy podarí. Autorka však, snáď aby podporila ženy v odvahe činiť samostatné rozhodnutia, 

ukazuje na hlavnej postave, že to možné je. Jej Míta si sama zvolí svojho manžela a sama sa 

tiež rozhodne, že si svoje dieťa i navzdory manželovmu nesúhlasu ponechá.  

 

 

4.4.2 Mridula Garg- Pár kvetov (Dó- ék phúl) 

 

 Zatiaľ čo v predchádzajúcej poviedke spisovateľka Mridula Garg zobrazila matku, 

ktorá sa kôli svojmu dieťaťu nakoniec postavila proti svojmu najbližšiemu okoliu, v tejto 

poviedke zobrazuje ženu odlišnú- nevzdelanú dedinčanku, ktorá je so stavom vecí zmierená a 

verí, že všetko zlé, čo ju v živote postretlo, je spôsobené jej zlými činmi v predchádzajúcich 

zrodeniach.  

 Hlavnými postavami poviedky sú mladá doktorka Máltí Šarmová a jej vrstevníčka 

Šántamma, ktorá jej pomáha s prácou v domácnosti. Väčšina poviedky pozostáva zo spomienok 

hlavných postáv a ich vzájomných dialógov. O manželovi Šántammy, ktorý je pôvodcom jej 

trápenia, sa dozvedáme predovšetkým nepriamo zo Šántamminho rozprávania.  

 

 Doktorka Máltí Šarmová sa prisťahovala do malého karnátackého mestečka len 

nedávno. Po príchode začala hľadať nejakú ženu, ktorá by sa jej starala o domácnosť. Jedného 

dňa susedkina slúžka priviedla Šántammu. ,,Keď ju Máltí uvidela, zo všetkého najskôr ju 

napadlo, že od tejto ženy nie je možné požadovať takú prácu ako je upratovanie, pranie a 

umývanie riadu. Vyzerala v každom ohľade tak ušľachtilo a kultivovano, že sa Máltí cítila 

zaskočená. Potom sa jej váhavo spýtala: ,,Čo všetko by si robila?“ Zato Šántamma neváhala s 

odpoveďou ani chvíľu. ,,Budem upratovať, variť, umývať riad, čo budete chcieť, všetko,“ 

povedala s milým úsmevom“ (Garg 2004; cit. podľa Marková 2005, s. 108). Šántammina 

spanilosť a pôvab Máltí privádzali do rozpakov. Mala tak krásnu postavu a hrdý postoj, na 

posluhovanie v domácnostiach sa vôbec nehodila.  
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 Šántamma začala u Máltí pracovať a odvtedy akoby jej dve malé miestnosti rozkvitli. 

Byt bol vyleštený ako zrkadlo. Pod Šántamminmi rukami i nevzhľadná cementová podlaha 

verandy vyzerala ako rozkvitnutá lúka, keď na ňu Śántamma malovala prekrásne ornamenty. I 

sama Šántamma, hoci nežila v prepychu a vlastnila len dva kusy dhótí, bola vždy čistá a 

upravená.  

Keď sa Máltí vrátila z práce skôr ako obvykle, našla Šántammu ako sedí v kuchyni a 

vyšíva farebné kvietky na kúsok bavlnenej látky ,,Kvety z jemného hodvábu boli krajšie ako 

ozdoby zo vsadených drahokamov. Máltí len okúzlene hľadela“ (s. 110). Šántamma vyšívala 

maličké kvietky z farebného hodvábu tak, že ich zhluky tvorili pobobu páva či vežičiek. Práve 

týmto karnátackým spôsobom vyšívania bola doktorka Máltí unesená, no nikdy si nemohla 

dovoliť kúpiť takto vyšité sárí kôli jeho vysokej cene. ,,A teraz vidí omnoho dokonalejšiu 

ukážku tohoto vyšívania vo svojej kuchyni. K tomu vyšívaniu, pri ktorom sa počítajú vlákna 

látky, je potreba práve toľko zručnosti ako vytrvalosti“ (s. 111).  

 Máltí požiadala Šántammu, aby pre ňu vyšila sárí. O štyri mesiace bolo hotové a Máltí 

zaň Šántamme zaplatila dvadsať rupií. ,,Sárí je skutočne prekrásne. Máltí sa úplne nadchla a 

navrhla Šántamme, aby namiesto posluhovania v domácnosti radšej doma vyšívala sárí“ (s. 

112).  

 Na Máltinu chválu sa Šántamma len hanblivo usmeje. Nerozumie, prečo by niekto chcel 

platiť za jej výšivky, tým sa predsa človek živiť nemôže. ,,Ale pani, čože sa takto zarába? 

Vyšívaním? A Šántamma sa rozosmiala“ (s. 108). Živiť sa má prácou ako je upratovanie a 

varenie, nie tým, čo robí pre radosť. ,,Máltí jej začína trochu rozumieť. Napadlo ju, že 

Šántamma síce nechápe umeleckosť svojho vyšívania rozumom ako ona, ale podstatu umenia 

pozná lepšie, a preto nie je ochotná ho predávať alebo tvoriť pod niečím dozorom“ (s. 112).   

 Keď Máltí spozorovala, že Šántamma je tehotná, navrhla jej, aby prišla za ňou do 

nemocnice na prehliadku. Vtedy Šántamma posmutnela a začala rozprávať svoj príbeh. 

Predtým porodila ešte  tri deti, no tie hneď o mesiac o dva po narodení zomreli. Po celom telíčku 

sa im vyhádzali vredy a v nemocnici ich už nedokázali zachrániť.  

 Keď mali dieťa, bol Šántammin život šťastný. ,,Vtedy... Každá príjemná zmena v 

Šántamminom živote súvisela s dieťaťom. Keď mali dieťa, ich domček z nepálených tehál s 

plechovou strechou priam rozkvitol, ako keď kvitne bavlníková plantáž“ (s. 114).  Jej muž 

Fakírappa vtedy chodieval z práce rovno domov bez toho, aby predtým zamieril na tržnicu. Ani 

ju nebil a tu a tam jej doniesol i malý darček v podobe nového sárí či kokosového orechu. ,,Keď 

nebol nik iný doma, volal na svojho synčeka už zvonku, vrútil sa dovnútra, schytil ho do náručia 

a vyhodil do výšky. Keď ho Šántamma napomenula, aby ho tak vysoko nevyhadzoval, udrel sa 

do pŕs a prehlásil: Veď je to chlap, pozeraj, ako sa smeje, to nie je strachopud ako ty.“ A do 
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toho slova ,,strachopud“ vkladal toľko lásky, že bývala Šántamma celá šťastná“ (s. 113).  

 Podľa jej muža je Šántamma zodpovedná za smrť ich detí. To jej hriechy z minulých 

životov sa im vyrážajú na tele. Šántamma sa ale dieťa pokúšala zachrániť. Naposledy, hneď 

ako zbadala prvé príznaky na chrbte dieťaťa, šla do chrámu a rozbila tam kokosový orech. 

Potrela ním dieťa a sľúbila božstvu rupiu, ak ho zachráni. Ale toho dňa ,,sa vlákno jej viery 

pretrhlo“ (s. 116). Malý nepil celý deň a večer už bolo jeho telíčko bezvládne a tak šla spolu so 

svokrou do štátnej nemocnice. No dieťaťu už nedokázali pomôcť. ,,Ďalšieho dňa dieťa zavrelo 

oči navždy a odnieslo so sebou vo svojich malých pästičkách všetku radosť a sviežosť 

Šántamminho života. Jeho smrť Fakírappu rovnako zarmútila ako zahanbila. To, že nedokázal 

splodiť ani jedného zdravého syna, považoval za nedostatok mužnosti a domnieval sa, že tak 

zmýšľajú i jeho susedia a príbuzní. Poznal len jeden spôsob, ako sa tohoto pocitu menejcennosti 

zbaviť- zvaliť všetku vinu na Šántammu a pokúsiť sa zachrániť svoju mužnosť tým, že ju bude 

pravidelne biť“ (s. 116). A tak i bolo. Keď prišiel domov, mlátil Šántammu a ona mu ležala pri 

nohách. Rodina i susedia, všetci sa len prizerali, nik si nešťastnicu nezastal. ,,Bodaj, keď si 

dovliekol domov takú pliagu, nuž tak smrdí,“ prehlásila svokra, pohodlne sa oprela o stenu a 

sledovala to divadlo. Šántamma znášala rany, jej bolesť duše a tela neboli menšie ako 

Fakírappov komplex. Telo stonalo, doposiaľ suché oči sa zaliali slzami. Pochopila, že smrť 

dieťaťa je iba trest za jej zlé skutky, ale nie pokánie. Pokáním je tento výprask. Až teraz má 

právo oplakávať smrť svojho dieťaťa“ (s. 117). V tých ťažkých dňoch bolo pre ňu vyšívanie 

jedinou útechou. I v týchto dňoch by bola nešťastná, keby práve nevyšívala sárí pre Máltí. 

 Šántamma skončila rozprávanie a z očí jej tiekli slzy. Máltí sa ju nesnažila upokojiť, 

premýšľala o príčine úmrtí detí z lekárskeho hľadiska. Požiadala Šántammu, aby na druhý deň 

prišla do nemocnice na krvné testy. Výsledky prišli o tri dni a Máltine obavy sa potvrdili. 

,,Krvný test pozitívny, syfilis. Stručná úsečná veta v lekárskych termínoch. V krvi zistený syfilis. 

Keby tak bol len v tých pár kvapkách krvi, čo obsahovala skúmavka! Ale tomu tak nie je. Tá krv 

prúdi v Šántamminých žilách, z tej istej krvi sa narodí jej dieťa... A Šántamma! Pred Máltinými 

očami vyvstalo na mieste Šántamminej dnešnej peknej postavy jej telo tak znetvorené, ako bude 

o niekoľko rokov“ (s. 117).  

 Máltí začala Šántammu liečiť a s prísľubom, že sa to nik nedozvie a všetky náklady na 

liečbu bude hradiť sama, presvedčila i Fakírappu. Keď bola Šántamma v šiestom mesiaci, krvné 

testy ukázali, že sú obaja bez nákazy. Po deviatich mesiacoch sa jej narodil zdravý syn.  

No krátko po narodení dieťaťa sa Šántamma od záletného manžela nakazila znovu. 

Máltí si hneď po zistení výsledkov Šántammu zavolala. ,,Prečo žiješ s takým človekom?“ 

povedala. ,,Ten bude stále chodiť za inými a nosiť ti od nich chorobu. Zostaň u mňa. Zarobíš si, 

uživíš sa, čo ti chýba?“  
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 Na Šántamminej tvári sa objavil úbohý a pritom milý úsmev. ,,A čože to ide, pani?“ 

povedala potichu. ,,Nech je aký je, je to môj muž“ (s. 124).  

 Šántama myšlienku na odchod od manžela rázne zamietla a obrátila sa k odchodu. 

,,Máltí sa za ňou dívala. Pripadalo jej, že sa na Šántamminom urastenom tele objavila tmavá 

škvrna a rozliezla sa po ňom ako blato, v ktorom sa utopila jej krása, pôvab, nadanie, osobnosť, 

všetko. Pred očami doktorky Máltí Šarmovej zapadá Šántamma do tej páchnucej tône, bez toho, 

aby pohla rukou pre svoju záchranu“ (s. 126).   

 

 Hoci postava matky v tejto poviedke stratila kôli záletnému manželovi už tri deti, i 

napriek tomu ju ani nenapadne pátrať po príčine ich úmrtia. Matka nie je ľahostajná k tomu, čo 

sa s deťmi deje. Pokúša sa ich zachrániť na základe naivnej viery v silu božstva tým, že v 

chráme obätuje kokosový orech a sľúbi božstvu rupiu, ak sa dieťa uzdraví.  

 Šántamma vie, že manžel občas zájde za kurtizánou Hasanbí na tržnicu, no spojitosť 

medzi tým a úmrtiami jej detí nevidí. Naivne verí vysvetleniu manžela, že to práve jej zlé skutky 

z minulých zrodení spôsobili ich smrť.  Nechá sa nim biť a berie to ako pokánie, ktoré si zaslúži. 

 Často so smútkom spomína na krátke obdobia, kedy ich deti boli ešte nažive a zdravé. 

Vtedy sa k nej manžel choval pekne a nebil ju. So smrťou dieťaťa vždy odišli i krátke chvíle 

rodinného šťastia.  

 Až doktorka Máltí Šarmová objasní Šántamme príčinu smrti jej detí a vyzve ju, aby od 

neverného manžela odišla, no tá i napriek tomu manžela nezavrhne a odchod od neho zamietne.  

Zostane s ním, nech sa deje čokoľvek, je to predsa jej muž.  

 Dalo by sa povedať, že postava matky v tejto poviedke je pativratá- žena úplne oddaná 

svojmu manželovi. Svoj životný údel po boku neverného manžela berie ako samozrejmosť. Jej 

bezmocnosť je zosilnená tým, že je manžel voči nej nie len surový, ale ešte ju i opakovane 

nakazí pohlavnou chorobou.  

 Šántamma úplne ignoruje svoju osobnosť a schopnosti. Nedokáže prijať ani pochvaly 

od doktorky Máltí, má pocit, že ich nie je hodna. I na liečbu pristúpi len kôli jej nátlaku. Keď 

sa po čase dozvie, že ju manžel opäť nakazil, na liečbu tentokrát i napriek naliehaniu Máltí 

rezignuje.  

 Autorka v tejto poviedke upozorňuje na častý problém nevzdelanosti na indických 

dedinách  a malých mestách. Pre tento zámer používa veľmi silný kontrast, kde na jednej strane 

je smrteľná pohlavná choroba zabíjajúca novorodené deti a na druhej strane je snaha matky 

riešiť situáciu modlitbou a obätovaním kokosu v chráme.  

 Autorka tiež vykresľuje občasnú medziľudskú bezcitnosť voči utrpeniu druhého, i v 

rámci rodiny. Keď syn bije manželku, svokra sa len nečinne prizerá a ešte ho podporuje a vinu 
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zvaľuje len na nevestu. Ostatne vzťah medzi svokrou a nevestou býva v Indii obecne 

problematický.  

 Zaujímavá je tiež dichotómia dvoch ženských postáv v poviedke- mladá vzdelaná 

lekárka, žijúca sama bez rodiny a bez detí, zarábajúca si sama na seba a oproti nej jej 

vrstevníčka, nevzdelaná žena, žijúca v kruhu tradičnej rodiny, ktorá už porodila štyri deti a je 

bez stáleho zamestnania. 

 Z tejto dichotómie pramení taktiež ich postoj k riešeniu problému- na jednej strane snaha 

riešiť samotnú príčinu pomocou vedy alebo aspoň zdravého rozumu, na druhej strane ustrnulosť 

na tradičných názoroch a hodnotách, viera, že manželka má vždy stáť po boku svojho manžela, 

nech je akýkoľvek, a tiež snaha ovplyvňovať reálny svet pomocou magických praktík.  
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4.5 TVRDÁ MATKA 

 

 Navzdory tomu, že materstvo býva najčastejšie spojované s láskou, obetavosťou 

a vľúdnosťou, nasledujúce tri poviedky zobrazujú matky neobvykle prísne, kruté, či 

neprimerane trestajúce. V prípade poslednej uvedenej poviedky, Čia si, Binní! (Tum kiskí hó, 

Binní!), ide dokonca o čistú nenávisť matky k jej vlastnej dcére.  

 

 

4.5.1 Čitra Mudgal- Bol identifikovaný (Šinákht hó gaí) 

 

 V poviedke Bol identifikovaný líči veľmi sugestívne autorka Čitra Mudgal pocity 

matky čakajúcej na svojho syna, ktorý sa včas nevrátil zo školy domov.  

 Matka sa kôli maličkosti tak veľmi na syna rozhnevá, že sa ten následne bojí prísť po 

vyučovaní domov. Matka je za to následne potrestaná a v trýznivom strachu o svoje dieťa 

pretrpí hodiny. Predstavuje si, čo všetko by sa jej synovi mohlo stať.  

 Poviedka je rozprávaná hlavnou postavou, matkou dieťaťa, v prvej osobe. Prevažnú časť 

obsahu tvoria pasáže, v ktorých matka spätne premieta o tom, čo všetko sa toho dňa ráno 

odohralo a ako sa zachovala. Celý dej sa odohráva v priebehu jedného dňa.  

 

 Poviedka začína náhlym vstupom do deja. ,,Prešla mnou mučivá bolesť. Pripadalo mi, 

že sa síce chcem pohnúť a zdvihnúť, ale nedokážem ani zovrieť prsty v päsť, ani ohnúť kolená, 

ani zdvihnúť trup. Ako by sa mi celé vedomie času scvrklo do utkvelého pohľadu na telefón- kto 

to len volá? Odkiaľ? Čo sa dozviem? Ak... ak... ten strach mnou celou lomcuje“ (Mudgal 1994; 

cit. podľa Marková 2005, s. 191).  

 Kukí čaká na správy o synovi, ktorí sa po vyučovaní nevrátil včas domov.  V dome sú s 

ňou ešte sestra a neter Síma, manžel Nikhil šiel na policajnú stanicu. Všetci ju utešujú a snažia 

sa zistiť, kde by dieťa mohlo byť. Občas zazvoní telefón či pri dverách zazvoní niekto zo 

susedov. Dozvedajú sa len, že chlapca nik nevidel a podľa spolužiakov toho dňa ani v škole 

nebol. Ani na polícii nemajú žiadne hlásenie o nehode či o zadržaní dieťaťa. Kukí rekapituluje 

udalosti z rána, kedy Sónúa vyprevádzala do školy a on si na poslednú chvíľu zmyslel, že ešte 

potrebuje ísť na záchod. ,,To si si teda vybral chvíľu! Každá výhovorka je dobrá, len aby ti ušiel 

školský autobus, čo? Schytila som ho za pažu a zatriasla. ,,Pekne potichu zober tašku a upaluj. 

Za chvíľu sú skúšky, to nevieš? Ráno nie si k prebudeniu, nie a nie vstať! Ako keby si nemal ísť 

do školy, ale na špacír!“  
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Sónú stál s taškou na chrbte a zízal na mňa. Pohľad na tú drzosť ma dopálil ešte viac. 

,,Pozri sa na hodinky! Je sedem...“  

 ,,Mami, keby som na ten záchod išiel, tak by som bol za minútu zase vonku... Teraz ale 

už naozaj prídem neskoro... To všetko by si mi mohla povedať, až prídem zo školy! Tak, teraz 

mi napíš omluvenku neskorého príchodu... Pôjdem mestským autobusom... Prosím ťa, mami! 

Inak ma riaditeľ pošle rovno domov, prosím!“  

 Zlodej kričí- chyťte zlodeja. Ako by niekto vychrstol vrelú vodu na moje ja. Drsnosť 

môjho hlasu prešla v jakot: ,,Nič ti nenapíšem, rozumieš, a pamätaj si, ak ťa pošlú zo školy 

domov, tak ja ťa domov nepustím, rozumieš!“ (s. 197). Rozhnevaná Kukí syna ani 

nevyprevadila k víťahu, ako zvyčajne.  

 O pol druhej mal Sónú prísť zo školy, ale neprišiel. Keď ani o tretej hodine nebol doma, 

začala sa Kukí strachovať. Je si istá, že sa určite nešiel hrať bez jej dovolenia k niektorému z 

kamarátov, je predsa dobre vychovaný.  

 Zazvoní zvonček. To ďalšie zvedavé susedky prišli povzbudiť utrápenú matku svojou 

prítomnosťou a dodať jej síl. ,,V obývačke sa zhromaždili všetky, s ktorých deťmi sa Sónú hráva 

alebo chodí do školy, ktoré bývajú v susedstve alebo ktoré ho chválili, keď dostal cenu na 

maškarnej súťaži pri príležitosti sviatku Ganéšu. Keď ich vidím toľko, je mi nejak úzko... Pani 

Svámí sa pýta: Kukí, nebola si na neho nejak nahnevaná?“ Jej otázka ma desí. Chúlim sa ako 

pristihnutá a klopím oči. Ale hneď sa vzchopím, pokývam hlavou a len zízam na podlahu. Medzi 

matku a syna sa predsa niečo také nemôže postaviť“ (s. 194). Susedky začnú rozoberať k akým 

nerestiam sa niektoré dnešné deti uchyľujú, stačí, ak sa dostanú do zlej party a môžu začať aj s 

drogami. Dnešné deti sú tiež hrozné fajnovky, človek na ne ani nemôže zvýšiť hlas.  

 ,,Zazvonenie telefónu ich klábosenie prerušilo. Sestra vstala a bežala do spálne... Celé 

zhromaždenie nastavilo uši a priam ich nalepilo na sestrin chrbát. V mojich mozgových tepnách 

začali medzitým namiesto krvi šumieť reči susediek. A to tak búrlivo, až mi pripadalo, že 

vybuchnú a rozprsknú sa na malé kúsky...  Mala som chuť zjačať- vypadnite všetky! Toto vaše 

chlácholenie nepotrebujem. Však sa Sónú vráti i bez vašeho krokodýlieho ľutovania!... Koho by 

som mala zavolať, aby ich odtiaľto vyrazil?“ (s. 196).  

 Kukí už nevládze počúvať klábosenie susediek a sestra ju odvedie do Sónúovej izby. 

Naďalej ju zožiera nepredstaviteľná úzkosť. Kto vie, kde sa Sónú potuluje. Určite je už veľmi 

hladný, od rána nič nejedol a ani teplé oblečenie si nevzal. ,,Obrátim sa na bok a zaborím tvár 

do podušky. Rýpnutie pani Svámí mi znie v mozgu ako údery kladiva. ,,Nebola si na neho nejak 

nahnevaná... nejak nahnevaná...?“ (s. 196).  

 Večer prišlo pár ľudí z manželovej kancelárie. Návšteva začne preberať článok zo 

včerajších novín, v ktorom sa písalo, že v meste skupina pomätených tantrikov unáša deti. Kukí 
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má od stresu úplne vyschnuté pery a z ich rozhovoru je jej mdlo. Prečo ich len niekto neokríkne?  

 Keď návšteva odíde, zazvoní telefón. Volá Nikhil, že ide k identifikácii do nemocnice. 

Poobede predmestský vlak prešiel školáka. ,,Tepny v mozgu mi praskajú ako v trúbe pečené 

kukuričné zrná... Chcem sestre povedať, nech povie Nikhilovi, aby ma vzal so sebou. Ale hlas 

mi uviazol v hrdle, vytratil sa ako para a vnútro hrdla páli ako rozžeravená panvica... Sónú... 

Snáď to nie je môj Sónú...“ (s. 200).  

 Kukí je paralyzovaná strachom. Sestra jej zvlhčuje vyschnuté pery a prikladá na čelo 

ľadový obklad. ,,Celé storočie nadomnou plynie, nie, neplynie, reže ma ako píla- sem, tam, sem, 

tam. Dokážem žiť bez svojho dieťaťa? Dokáže to Nikhil? Nie. Tieto steny rozprávajú, štebotajú, 

chcú zmrzlinu, chcú si čítať komiksy, žadonia o lepšiu kriketovú pálku, o výlet do Džuhú... veď 

sú tu len kôli Sónúovi! K čomu by boli, keby nebol Sónú?“ (s. 200).  

 Z nemocnice volá Nikhil: ,,Už bol identifikovaný, je to cudzie dieťa“ (s. 201). Kukí 

ďakuje Bohu, že mŕtve dieťa ležiace v nemocnici nie je jej Sónú, a ako pomätená začne biť 

hlavou o podušku. ,,Môj nepokoj zo mňa prýšti výkriky. Zo všetkých síl vstávam, chytám Símu 

do náručia: ,,Síma... Síma... daj mi z mozgu preč to mŕtve dieťa... daj ho preč, nech naň nemusím 

myslieť, Síma... dobre že zomrel ten chlapec, a nie môj Sónú, Síma!“ (s. 201).  Síma tetu hladí 

po hlave, ukladá na posteľ a masíruje jej ľadové nohy.  

 Je polnoc. Zrazu niekto zazvoní a sestra s Nikhilom sa vrhnú k dverám. ,,Sónú, kde si 

bol? Dieťa moje!“ (s. 203). To neznámy človek uvidel na ceste pri pláži plačúceho chlapca. 

Spýtal sa ho na adresu, vzal taxík a doviedol ho až domov.  

 Kukí zrazu pocíti príval energie, vyskočí a priam vytrhne dieťa z Nikhilovho náručia a 

vinie si ho k hrudi. ,,Celá preč bozkávam Sónúa na čelo, viniem si ho k sebe ako pod krídla 

vrabčiatko. Pevnejšie a pevnejšie. Sónú ticho vraví: ,,Mami, už mi nikdy nenadávaj.“ 

 Zrazu mi paže klesnú. Pripadá mi, že mi z nich Sónú vykĺzol. Z plného hrdla vykríknem 

a vrhám sa k nemu, ale cítim, akoby mi nohy dreveneli a vrastali do zeme. Nedokážem sa pohnúť 

ani o piaď. Len ako by som počula divný zvuk. To sa môj výkrik premenil v pílu, ktorá ma reže 

na kusy. Jedna časť je už oddelená... Prichádzam k vedomiu, zrazu otváram oči. Vidím sa v 

nemocnici a... cez to druhé dieťa je natiahnutá biela plachta“ (s. 204).  

 

 O postave matky sa v tejto poviedke takmer nič nedozvedáme. Nevieme nič o jej veku 

ani zovňajšku, nevieme ani či pracuje. Celá poviedka pozostáva len z popisu udalostí, ktoré sa 

odohrajú počas jedného dňa. Ani ostatným postavám vystupujúcim v poviedke autorka 

nevenuje príliš pozornosti. Poviedka je zaujímavá tým, že sa autorka zamerala predovšetkým 

na prežívanie matkiných emócií- strachu o jej dieťa a nerozoberá psychológiu ostatných postáv. 

 Celkovo rodina, ktorá pravdepodobne patrí do strednej vrstvy, pôsobí harmonicky, 
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matku len natoľko rozhodí pomalý odchod syna do školy, že stratí trpezlivosť a na syna sa 

rozkričí, čo je príčina zápletky, na ktorej je vystavaná celá poviedka. To, ako matku znervózňuje 

synov pomalý odchod do školy, i to, ako prežíva jeho hľadanie, a taktiež spôsob, ako sa 

vyrovnáva s psychickou ,,podporou“ širšieho okolia ukazuje, že autorka poviedky nechcela 

vytvárať nejakú originálnu postavu s netypickými rysmi, ale stvárnila obyčajnú ženu- matku, s 

ktorou by sa pravdepodobne stotožnila väčšina ostatných žien. Matka chce mať vzorné a 

poslušné dieťa a preto ju najviac rozhnevá synovo poučovanie a výhovorky. Neovládne sa a na 

situáciu zareaguje neprimerane. Po tom, ako sa syn nevráti včas domov, je za svoju urýchlenú 

reakciu potrestaná hodinami strachu. Matku deptá i chlácholenie ľudí z okolia, ktorí i tak len 

klebetia a strašia ju hrozivými historkami. Jej úľava nad tým, že mŕtve dieťa nie je jej vlastné 

ukazuje, že nejde o žiadnu nadpozemskú bytosť, ale o obyčajnú ženu, pre ktorú je jej vlastné 

dieťa hlavné.  

 Spätný pohľad matky na seba je veľmi prísny, uvedomuje si, kde spravila chybu a v 

poviedke je k sebe možno až príliš tvrdá a kritická. Na syna chce pôsobiť autoritatívne, čo je 

však v Indii skôr doména otcov. Akonáhle sa syn nevráti domov, jej maska prísnosti je hneď 

preč a matka sa psychicky zhrúti.  

 V poviedke čitára taktiež zaujme, ako autorka do deja zapojila širšie okolie- klebetné 

susedky a senzáciechtivých kolegov z práce. Ich dialógy zaberajú v poviedke pomerne dosť 

miesta a pritom k ničomu nevedú, len retardujú dej a zvyšujú vnútorné napätie a zúfalstvo 

matky. Nik z okolia okrem najbližšej rodiny nepomáha aktívne stratené dieťa hľadať, ani 

nereaguje citlivo na vzniknutú situáciu. Autorka ústami matky situáciu komentuje: ,,To sa 

kultúra súcitu už tak zpotvorila a zmršila? V Bezcitnosť! (s. 196). Pokrytectvo okolia autorka v 

poviedke skutočne zachytila bravúrne.  

 

 

4.5.2 Čitra Mudgal- Svet duchov (Prét- jóni) 

 

 V poviedke Svet duchov sa na pozadí príbehu statočnej študentky Aníty Guptovej 

rozvíja príbeh o domnelej ochrane rodinnej cti. Aníta, ktorá ešte predošlého dňa bola v ohrození 

života, musí následne čeliť pretvárke a obmedzenosti zo strany svojej rodiny, pre ktorú je 

rodinná česť dôležitejšia ako pravda. Rodičia neváhajú Anítu i terorizovať, len aby sa na 

verejnosti nerozkríklo, čo sa ich dcére prihodilo. Na rodinu by to uvrhlo zlé svetlo a pred 

spoločnosťou by sa tak znemožnili.  

 Poviedka začína na spôsob ,,in medias res“ a je rozprávaná v tretej osobe. Hneď v úvode 

je čitateľ vtiahnutý do deja, a ako sa poviedka odvíja ďalej, príbeh naberá na dramatičnosti. V 
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závere vygraduje nečakaným zvratom.  

 

 Aníta Guptová, študentka posledného ročníku Dillijskej univerzity, cestovala vlakom 

domov, keď vtom sa expres, v ktorom sedela,  zrazil s nákladným vlakom. Aníta neutrpela 

žiadne vážne zranenie a po poskytnutí prvej pomoci jej dovolili odísť s niekoľkými ďalšími 

cestujúcimi taxíkom. Po tom, ako ostatní vystúpili, zostala Aníta v taxíku sama. Taxikár ju 

odviezol na pusté miesto, kde ju napadol. Aníte sa podarilo ubrániť a ujsť. Následne podala na 

taxikára trestné oznámenie a v doprovode polície bola odvezená domov. Celá jej rodina bola 

šťastím bez seba, že sa Aníta vrátila živá a bez vážnych poranení. Matka dojatím plakala. 

,,Všetci sme boli od hôzy celí bez seba, nemohli sme prehltnúť sústo ani dúšok vody. Srdce mi 

zvieralo z tej myšlienky, že keď už na teba Boh musel poslať predčasnú smrť, tak prečo takú 

strašnú? Moje dievčatko ako kvetinka bude blúdiť vo svete duchov8“ (Mudgal 1994; cit. podľa 

Marková 2005, s. 211).  

 Komisár Gójal vychvaľoval jej odvahu a statočnosť a ,,označil ju za príklad pre 

dievčatá, hodný nasledovania... Statočné dievča. Keď si ty prejavila takú odvahu pobiť sa sama 

s tým chlípnikom, to by bolo, aby sme ho všetci spoločne nedostali! Ten si to odpyká“ (s. 207).  

 Po tom, ako sa Aníta dostala domov, bola šťastná, ale mŕtva od vyčerpania. Pri úteku 

pred taxikárom si silno narazila koleno, ktoré bolo teraz celé opuchnuté a na dotyk bolestivé. 

Hneď ako si celá vyčerpaná ľahla do postele, tvrdo zaspala. Z tvrdého spánku ju prebudil až 

matkin hlas. ,,Ťažko, preťažko sa jej podarilo pretrhnúť tvrdý spánok privolaný útechov z 

návratu domov a pocitom šťastia, že sa vlastnou silou zachránila. Zmetene sa posadila na 

posteli. Oči sa jej neotvárali. Kútiky mala zalepené snaď rozlámanosťou celého tela. I keby si 

ich poškrábala, ako vstane? Telo ju nie a nie počúvnuť. Už už by sa znovu zvalila na podušku, 

keď vtom ju akoby fackou priviedol k vedomiu matkin vyrovnaný, ale drsný hlas: ,,Níta! Otec 

ťa volá! Potom môžeš zasa spať...“ Matka jej pripadala akási divná. Takto hovorí, pravda, 

odjakživa. Ale že i dnes... Včera ju vinula k hrudi a hýkala šťastím ako kravka nad  strateným 

a znovu nájdeným teliatkom. Celá blažená z dcérinho návratu neprestávala vzdávať tisícerú 

vďaku Bohu“ (s. 205).  

 Aníta vošla na balkón, kde bola zhromaždená celá rodina. Otec držal v ruke noviny. 

Jeho zachmúrená tvár Níte prezradzovala, že niečo nie je v poriadku. Keď ju otec uvidel, 

spustil: ,,Tak si tu, ty ničiteľka démonov? Poď, prečítaj si dnešné noviny“ (s. 206). Nadpis 

novinového článku znel: ,,Hrdinský príbeh statočného dievčaťa“ a popisoval zrážku vlaku a jej 

statočnosť, keď sa sama ubránila chlípnemu taxikárovi a následne naňho podala trestné 

                                                 
8 Podľa tradičného hinduizmu v tomto svete blúdia duše tých, ktorí zomreli násilnou smrťou.  
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oznámenie na polícii. Aníta nechápala, čo sa deje a zároveňu ju udivila dopisovateľova 

pohotovosť. Teraz by na ňu predsa mali byť všetci hrdí.  

 No z následného otcovho telefonátu hneď vytušila, čo je vo veci. Niekto zo známych 

chcel vedieť, či ide skutočne o Anítu Guptovú, ich dcéru. Otec všetko poprel a čo najrýchlejšie 

hovor ukončil. Obrátil sa na rodinu: ,, Počuli ste! Hrdinská historka našej statočnej dcérenky 

sa teraz číta dom od domu. Teraz volal doktor Kámta. Uvidíte... Telefón tu teraz bude drnčať 

celý deň. Ľudia nám budú prednášať oslavné spevy na našu dcérenku, budú sem chodiť akoby 

súcitne a sypať soľ do rany... Medzi príbuznými sa už nemôžeme ani ukázať“ (s. 208).  

 Anítin brat hneď vyjadril obavu, aby sa správu nedozvedeli v rodine jeho snúbenice a 

nezrušili ich zasnúbenie. Otcovi jeho obava nepripadala neoprávnená. Znovu varovným tónom 

prehovoril k rodine: ,,Teraz hneď si uvedomte- či volá niekto z príbuzenstva alebo či nám nejaký 

dobrák sused príde prejaviť súcit... s tou správou v novinách nemáme nič spoločného, nech si 

ľudia myslia, čo chcú!“ (s. 208).  

 Aníta otca nepoznávala. ,,Toto je ocko? Tohoto neznámeho človeka ešte nikdy nevidela. 

V ktorom kútiku, v ktorej tajnej zásuvke jej spravodlivého pravdomluvného ocka sa skrýval tento 

zbabelec, ktorý bez okolkov klame, aby ochránil skostnatelé merítka rodinnej cti? Veď ocko 

predsa vravieval:  dcéry budú na staré kolená mojimi barličkami. Ale ako budú v starobe jeho 

oporou, keď on sám im teraz ich vlastné barličky vytrhne z rúk a urobí z nich bezmocné bytosti? 

Je to ten istý človek, ktorý sa s matkou dokázal pohádať , že on teda dá svojim dcéram venom 

len vzdelanie? To im poskytne nezávislosť. Potom sa so všetkým vysporiadajú samy“ (s. 209).  

 Otec poslal Nítu do jej izby a zakázal jej vychádzať. Odteraz nesmie ani otvárať dvere, 

ani zdvíhať telefón. Otcov príkaz znel jasne: ,,Níta, rob sa ako že ešte nie si doma...“ (s. 210).  

 Odkedy sa správa o Nítinom hrdinstve dostala do novín, návštevy si u nich podávali 

dvere a telefón zvonil neustále. A v Níte sa všetko búrilo. Mala chuť všetkým tým ľuďom nahlas 

povedať, že je to práve ona, o ktorej sa v novinách píše, no teraz je uväznená vo svojej izbe a 

ostatní členovia rodiny strážia každý jej pohyb.  

 Keď matka prišla do jej izby, aby jej natrela koleno kurkumou zvarenou s vápnom 

všimla si, že má Níta potrhané oblečenie. ,,V jej ustaraných očiach sa zableskli meče otázok: 

,,Čo sa ti to stalo s lemovkou?“ 

 ,,Pretrhla sa.“ 

 ,,Pretrhla- ako?“ 

 ,,Keď som utekala.“ 

 ,,Utekala? To bola predretá?“ 

 ,,Nie...“ 

 ,,Tak ako?“ 
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 Zrazu sa matke zastavila ruka, natierajúca koleno mazaním. Spýtala sa: ,,Kedy to máš 

dostať?“ 

 Pocit blaha z dotyku, ktorý sa jej pred niekoľkými okamžikmi zmocnil, sa zrazu rozsypal, 

ako keď sa pretrhne šnúra perličiek.  

 Chcela povedať- mami, to, čoho sa bojíš, čo ťa dohnalo k tej otázke, to sa predsa i cez 

všetko snaženie toho podliaka nestalo... zápasila som ako o život... Ale bolesť jej znovu 

nedovolila prehovoriť“ (s. 215).  

 Aníta ani na tretí deň nemohla vyjsť z izby. Návštevy boli u nich deň čo deň. ,,Niektorí 

si sami prečítali správu v novinách. Niektorí ju započuli, prišli prejaviť súcit a povzbudiť. Keď 

počuli, že obeť násilníkovho útoku Aníta nebola Aníta, dcéra ich známeho, Sévakráma Guptu, 

ich nadšenie splasklo. Ale i napriek tomu pod pláštikom priateľského posedenia nebrali konca 

všeobecné hovory o tej správe“ (s. 216). A Níta len žasla nad hereckými výkonmi svojich 

rodičov, ktorí tak veselo a prirodzene prijímali návštevy a pozývali ich, aby znovu prišli.  

 Matka Níte neverila a mala podozrenie, že dcéra jej nepovedala pravdu. Preto jej 

pripravila odvar z bylín.  

 ,,Po tomto korení to zaručene dostaneš, potichu to vypi.“ 

 Vyjavene na matku zízala. Jej v žltom svetle požltlé telo sa roztriaslo ako list. 

 ,,Čo si myslíš... Predsa ti nedávam jed!“ Z matkinej tváre začal miznúť náter trpezlivosti. 

 ,,Radšej mi daj jed, nech je pokoj.“ 

 ,,Níta!“ 

 ,,Spýtala si sa ma vôbec na niečo?“ 

 ,,Azda chlap niekedy len tak pustí dievča, ktoré dostal?“ 

 ,,A čože ma dostal? Už som ti niekedy klamala?“  

 ,,Klamala neklamala, čo na tom záleží? Len to vypi. Veď sú to len zvarené byliny.“ 

 ,,Záleží na tom! To znamená, že mi neveríš!“ 

 ,,Dobre, tak neverím. Potichu vypi to korenie.“ 

 ,,Nie...“ vzoprela sa.  

 ,,Musíš to vypiť.“ Matka ju v zlosti chytila celou hrsťou za vlasy a druhou rukou jej 

násilím pridržala pohár pri perách“ (s. 222).  

 No Níta matku z celej sily odstrčila, až sa jej pohár vyšmykol z ruky a všetka tekutina 

sa vyliala na podlahu. Matku jej rázny odpor natoľko prekvapil, že sa prestala ovládať a začala 

dcéru fackovať hlava nehlava. Níta sa všemocne bránila, no to ešte viac podnecovalo matkin 

hnev. Za vlasy ju strhla z postele na podlahu a začala ju zasypávať kopancami. ,,Snáď by ju 

zkopala do bezvedomia, keby nepribehol otec a obaja synovia a neodtrhli ju. ,,Že si nezdochla 

s tými stopäťdesiatimi mŕtvymi, pobehlica!“ syčala matka pri odchode, škrípajúc zubami“ (s. 
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222).  

 Všetci v dome už tvrdo spali, keď Aníta potichu zamkla dvere svojej izby zvnútra a z 

truhly vytiahla matkino nylonové sárí. Urobila na ňom slučku a druhý koniec priviazala k 

ventilátoru na strope. ,,Nenechá sa na každom kroku škrtiť slučkou predom stanovených 

podmienok tých, ktorí ju nechávajú žiť, len aby zostala nažive. Toto väzenie nie je na týždeň! V 

tesnom tunele takéhoto zajatia bude musieť prežiť celý dlhý život ako niekde v zastavárni... Nie, 

než sa vzdať, to je lepšia sebevražda“ (s. 222).  

 Aníta bola už už rozhodnutá konať, keď sa jej pred očami vybavili všetci študenti, ktorí 

zvolali na zajtrajší deň demonštráciu proti neschopnosti polície, ktorá stále nedopadla 

násilníckeho taxikára. ,,Až si zajtra tí istí študenti a študentky prečítajú v novinách správu o jej 

sebevražde- veď sa budú sami cítiť ponížení a oklamaní, že sa pustili do boja za také slabé a 

zbabelé dievča, ktoré ich ešte pred začiatkom zápasu odsúdilo k porážke“ (s. 223). A v Aníte 

sa zrodilo rozhodnutie- nevzdá sa len tak. ,,Keď mohla bojovať proti jednému, prečo by nemohla 

proti piatim?... Zajtra ráno bude i ona v jednej rade so svojou generáciou demonštrovať pred 

policajným komisariátom“ (s. 223).  

 

 Až nepochopiteľne krutá a bezcitná sa  javií postava matky v tejto poviedke. Spočiatku 

je šťastná z dcérinho návratu a plače dojatím a šťastím, keď sa jej vráti živá domov. Postupne 

ju však nevítaný a vlezlý záujem okolia privedie až do paranoidného strachu o rodinnú česť. 

Na vlezlosť okolia reaguje pretvárkou a zapieraním, že ide práve o jej dcéru. Spolu s manželom 

sa snažia celú situáciu ututlať.  

 Matka svojej dcére neverí a podozrieva ju, že svoju česť pred chlípnym taxikárom 

predsa len neuchránila. Keď Aníta odmietne vypiť odvar, ktorý jej pripraví, úplne sa prestane 

ovládať. Nebyť zásahu okolia, možno by to s jej dcérou zle dopadlo. Matkine bezdôvodné 

paranoidné podozrievanie a nedôvera nakoniec dcéru dovedú až k myšlienkam na sebevraždu 

a tak ju v podstate sama matka takmer doženie až do sveta duchov.  

 Autorka na pozadí silného príbehu ukazuje, kam až môže viesť nábožensky podmienená 

snaha o zachovanie rodinnej cti a aký silný je tlak okolia, ktorý môže celú rodinu obrátit proti 

jej vlastnému členovi.  

 Zo strachu zo spoločenského odsúdenia nemajú rodičia odvahu priznať, že ich dcéra sa 

takmer stala obeťou násilného útoku. Keby sa táto správa v okolí rozkríkla, bola by to pre rodinu 

veľká hanba, ktorá by iste mala svoje následky. Senzáciechtivé okolie by si pravdepodobne 

vymyslelo vlastnú verziu o tom, čo sa v skutočnosti stalo.  

 Poviedka odhaľuje pretvárku okolia, ktoré pod zámienkou starosti o dotknutú rodinu 

navštevuje ich domácnosť v snahe dozvedieť sa čo najviac a to rodinu privádza do ešte väčšieho 
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strachu z odhalenia.  

 Podobný motív matky strachujúcej sa o dieťa možeme nájsť i v poviedkach Bol 

identifikovaný a Cudzí ľudia. V týchto poviedkach však nejde primárne o zachovanie rodinnej 

cti, ale predovšetkým o sugestívne vylíčenie strachu matky o dieťa. V poviedke Svet duchov sú 

matkine obavy odlišné. Spočiatku sa sice bojí o život svojej dcéry, vzápätí však v nej prevládne 

strach o rodinnú česť. 

 V závere autorka stavia do kontrastu mladých študentov, ktorí neváhajú verejne 

demonštrovať za správnu vec, oproti snahe ustrnulej rodiny, ktorá sa v obavách z reakcie okolia 

snaží celú záležitosť utajiť. Možno ide o nevyrieknutú nádej zo strany autorky, že vzdelaní 

mladí ľudia sa aktívnejšie postavia proti útlaku páchanému na ženách.  

 Ako zaujímavosť je možné uviesť autorkinu osobnú príhodu, keď túto poviedku 

predčítala na nádvorí Univerzity v Kánpure. Vtedy jeden z prítomných poslucháčov namietol, 

že žiadna matka nemôže byť predsa tak bezcitná voči svojej vlastnej dcére. Ako odpoveď na 

túto námietku vystúpila miestna maliarka doktorka Préma Rašmi a uviedla, že ,,realita je taká, 

že v tej istej spoločnosti, v ktorej tradícia odpustí synovi i sedem vrážd, tak v tej spoločnosti 

môže byť s nevinnou dcérou takto neľudsky zachádzané len kôli ľudskému ohováraniu. Toto si 

synovia, ktorí sú pod matkinou ochranou, nevedia ani predstaviť“ (Mudgal 1994, s. 10). 

 

 

4.5.3 Maitréjí Pušpa- Čia si, Binní! (Tum kiskí hó, Binní!) 

 

 Smutý príbeh dievčatka Binní, ktoré sa narodilo len vďaka chybe ultrazvukového 

vyšetrenia, popisuje Maitréjí Pušpa v poviedke Čia si, Binní!  

 Matka Binní, pani Áratí Guptová, mala už dve dcéry a keď sa dozvedela, že i tretie dieťa 

bude dievča, bez váhania podstúpila interupciu. Ďalšie, v poradí štvrté tehotenstvo, malo 

konečne splniť jej túžbu po synovi.  

 Poviedka z väčšej časti pozostáva z retrospektívnych pasáží. Z týchto pasáží sa 

dozvedáme, aké udalosti predchádzali narodeniu Binní i to, čo sa odohrávalo potom, až do doby, 

kým úbohú Binní z ťažkej situácie nezachráni babička. Dialógy postáv sú písané dedinským 

dialektom a celá poviedka je napísaná v er- forme.  

 

 Keď toho dňa vyšla pani Áratí Guptová z kliniky, žiarila šťastím. Po dvoch dievčatách 

sa dočkala. Ultrazvukové vyšetrenie ukázalo, že tentokrát konečne čaká vytúženého syna.  

,,Spolu s nevídaným šťastím sa v jej vnútri prebudil oslobodzujúci pocit- odteraz už nikdy viac. 

Útrapy skončili! 
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Po tom, ako sa narodila Gurija, bola šťastná- nezáležalo na tom, či je prvorodená dcéra 

alebo syn. Ale predsa len,  ak by sa prvý narodil syn, nemusela by sa už strachovať. Tento osteň 

sa jej zabodol do duše. 

 A potom sa narodila Aňdžú! Teta vravela, že s jej narodením sa domom rozprestrel temný 

tieň smútku. Všetci boli smutní- otec, babička i mama. Mama nebola schopná dva dni nič zjesť. 

Jej myseľ bola ako zvädnutý kvet“ (Pušpa 1996, s. 125).  

 Svokra, i napriek veľkému sklamaniu, nevestu utešovala: ,,Prečo by si mala držať pôst, 

Áratí? Je to dar od Boha. Dcéra či syn, všetci sú z jedného miesta. Potom bude zase syn. Nebuď 

smutná, že ti Boh dal dievča“ (s. 125).  

 Pani Guptová bola veľmi zarmútená. Ponorila sa do starostlivosti o Andžú no dlho čakať 

nedokázala. Andžú nemala ani rok, keď otehotnela znovu- v nádeji, že tentokrát to bude 

vytúžený syn. 

 ,,Dodávala si odvahy, ale v kútiku duše sa jej šíril jedovatý pocit nevysloveného strachu- 

,,Čo keď to bude dievča?“ Čo i len predstava troch dievčat ju zdesila natoľko, že sa roztriasla 

po celom tele. V noci nemohla riadne spať. [...] A vtedy ju zachráni doktor Agravál... Áno, 

práve ten doktor Agravál. Urobil vyšetrenie a do správy jasne napísal, že plod v lone je 

ženského pohlavia. Keď matka počula, že sa narodí dievča, zatočila sa jej hlava. 

 Doktor Agravál jej hneď napísal adresu, kde sa robia potraty- ak by bol záujem, tak... 

Má predsa s tou klinikou vzájomnú zmluvu, to preto. Maminka nepremárnila ani jediný deň a 

hneď druhého dňa sa dcéry zbavila“ (s. 126).  

 Od toho dňa bola pani Agraválová pokojná. S pocitom, že uchránila rodinné šťastie sa 

znovu   naplno tešila z dcér a spokojnej domácnosti. 

 ,,Ubehla nejaká doba a do jej mysle sa znovu zabodol osteň túžby po synovi a rodina jej 

znovu začala pripadať neúplná- ako loď bez kormidla. Bez toho, aby sa stala matkou syna, 

nemohla získať vážnosť. Plodiť a vychovávať dcéry jej neprišlo zmysluplné. […] Pocit 

neúplnosti omotával jej myseľ ako pavučina. V srdci ju bolel pocit menejcennosti, ktorý sa 

obracal v úbohosť. Aké bezmocné a bezradné jej prišli dcérky držiace rákhí9 v rukách.  

Okradnuté o najcennejší drahokam sveta, obrané o drahocenný vzťah. Potlačovala tento pocit 

nedokonalosti a na uliciach i počas osláv klopila zrak. Vyhýbala sa známym. Obmedzila okruh 

svojho sveta“ (s. 127). 

 I okolie nenechalo jej zármutok bez povšimnutia a situáciu náležite komentovalo: 

,,Koľké bohatstvo ste nahonobili a pre koho. Ak by ste mali chlapca, tak by to všetko malo 

zmysel. Dievčatá by mali ochrancu, ale takto...“ (s. 127).  

                                                 
9 Rákhí- posvätné vlákno, ktoré pri príležitosti sviatku rakšábandhan uväzujú sestry svojim bratom okolo 

zápästia a oni im za to sľubujú svoju ochranu.  
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 Maminka utrpela porážku! Bola bezradná keď videla svoju rodinu ako pošliapanú 

záhradku. A preto znovu... práve preto... I keď zranená ostrými slovami, vydala sa znovu na 

cestu a znovu otehotnela“ (s. 127). 

 Po všetkých týchto útrapách, ktoré ju v minulosti postretli, bola matka znovu šťastná. 

Dočká sa syna!   

Nastal vytúžený deň, avšak pani Guptová sa ani tentokrát syna nedočkala.  

 ,,Sestrička zabalila dieťa do bielej zavinovačky a položila ho k matke, ktorá ju sledovala  

pokojným, šťastným pohľadom. Po tom, ako prekonala bolesť, objavil sa na jej tvári nežný výraz 

plný lásky k dieťaťu. Nedočkavo túžila z úst sestričky počuť tieto slová: ,,Pani Áratí Guptová, 

narodil sa vám syn.“ A túto vetu budú i steny opakovať, i strecha, i okná, i závesy... všetci budú 

opakovať, že sa narodil syn-  už ako dlho túžili jej uši počuť túto jedinú vetu! Žila len pre to, 

aby raz počula tieto slová“ (s. 129).  

 Nemohla však uveriť svojim ušiam, keď počula sestričkin hlas: ,,Pani Áratí Guptová, 

máte dcéru. Gratulujem!“ (s. 129). Neveriacky, s očami dokorán hľadela na sestričku a potom 

stratila vedomie. I rodina bola v šoku.  

 Dievčatko dostalo meno Binní. Malá Binní vyrastala bez matkinej lásky a v dome bola 

len z nechuťou trpená. Matka sa o ňu nikdy nestarala, zanedbávala ju a trestala pre každú 

maličkosť.  

 Raz, keď malá Binní pomáhala otcovi umývať riad, veľmi si premočila oblečenie. Otec 

jej nevedomky obliekol pekné motýlikové šaty, ktoré patrili Aňdžú. Binní sa veľmi tešila z 

pekných šiat, no staršia sestra hneď bežala žalovať mame. Keď matka vyšla von, Binní bez 

odvrávania šaty vyzliekla, ale staré si obliecť odmietla a zostala stáť nahá, len v spodnom 

prádle. Sestry sa jej začali posmievať. Binní mala slzy na krajíčku a v návale zlosti pokúsala 

sestru do ruky. Ozval sa ohlušujúci rev. Matka ihneď pribehla.  

 ,,V jej očiach vzplanul oheň, ktorý akoby Binní spaľoval na popol. Keď Binní pristúpila 

bližšie, nohy sa jej roztriasli. Prúd moču začal stekať na zem. I navzdory veľkému úsiliu ho 

nedokázala zastaviť. Bola bezradná a vydaná napospas útoku. Dnes si ju nezastal otec, ani sa 

nemohla spoľahnúť na babičku, a tiež nemohla mokrá vybehnúť von.  

 ,,Drzé, špinavé dievčisko!“ Bolestná spŕška faciek. Matkine ruky sa roztriasli ranami a 

jej prsty z celej sily štípali Binní do jej krehkej paže. Výkriky a nárek sa rozliehali domom.  

 I susedia vedeli, že najmladšia je bitá, i keď Gurijá vybehla hneď ako Binní začala kričať 

a zavrela dvere. 

 ,,Tak ty budeš jačať?!“ Matka jej silne zapchala ústa. Binní sa zdalo, že nemôže dýchať 

a oči jej vyliezajú z jamôk.  

 Od toho dňa už Binní nahlas nekričala, len jej v tichosti po lícach stekali prúdy sĺz“ (s. 
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135). 

 V snahe zmieriť matku s dcérou, nabádala babička Binní, aby matke pomáhala s prácou 

v domácnosti. ,,Pomôž trochu maminke s prácou, dcérka. Skoro vstaň a pracuj, prácu má 

predsa každý rád.“ 

 Binní sa pustila do práce. Poznal ju každý návštevník. Akonáhle sa ozvalo klepanie na 

dvere, bežala otvoriť. Vybavovala všetko podľa príkazov- s obchodníkom predávajúcim čistiace 

prostriedky, s predavačom sušeniek, s predavačkami prášku na pranie, s veriacimi žiadajúcimi 

dary, s nemými prosiacimi o almožnu, s ľuďmi, ktorí žiadali príspevok na školu pre slepých- 

všetko vybavovala Binní. Tak, ako počula od maminky, tak opakovala: ,,Choďte, choďte, tu 

nikto nie je. Nerobte si starosti, obätinu určite prinesieme! Čistiaci prostriedok nepotrebujeme, 

otec ho prinesie z trhu.“ A bežala pre rupiu ako príspevok na školu pre slepých.  

 Kto by bol povedal, že Binní má tak osem- deveť rokov. Odpovedala s vychytralosťou 

dospelých. […] Nezvaným návštevníkom opakovala: ,,Neviem ujo kedy príde otec. Znovu 

prídte.“ A pohotovo ukazovala cestu von“ (s. 137). 

 Raz sa Binní stalo, že pri umývaní riadu bola tak sústredená na pieseň, ktorú si práve 

pospevovala, až jej jedna šálka vykĺzla z ruky. ,,Šálka sa jej vyšmykla z ruky a spadla na druhú 

šálku. Tresk! Keď Binní videla, že obe šálky sú rozbité, zbledla a prestala dýchať. V ustrnulom 

tele akoby i krv vyschla. Oči mala nalepené na rozbitých šálkach. V dreze medzi riadmi začala 

prstami hľadať odlomené zobáčiky od rozbitých šálok, aby ich mohla prilepiť na pôvodné 

miesto- kiež by boli znovu ako predtým! 

 Matka ju neľútostne zbila... veľmi... Gurija, v snahe sestru zachrániť, dostala tiež. Binní 

sa zdalo, že v plameni matkinho hnevu jej niekto trhá vlasy i s korienkami. Bolestivé údery 

faciek a krútenie uší. Hoci v snahe nevydať ani hlásku zvierala pery, nedokázala  zadržať 

bezmocný hlasitý nárek.  

 Koľko hnevu bolo ukrytého v tomto neľudskom bití? Po koľko dní zadržiavaná láva? 

Odkedy potlačovaná nenávisť? Malá Binní! Osamelé, nevinné stvorenie! 

Z izby vykríkla babička: ,,Ty ju dnes snaď zabiješ! Vezmeš na seba takú poškvrnu? Z 

toľkého hnevu si sa zbláznila. Čo z toho budeš mať, keď ju zabiješ? Ešte stále ti nie je dosť?“ 

No babička nemala odvahu prísť k matke bližšie.  

 Matka sa na babičku oborila: ,,A čože je to zadarmo? Ty si ale veľkomyselná. Priveľmi 

sa rozťahuje a nedáva si pri práci pozor! Až bude mať zlámané všetky kosti, tak si to zapamätá!“ 

 Deň sa schyľoval ku koncu. Binní vzlykajúc zaspala na zemi. Tieklo jej z nosu a tváre 

mala opuchnuté. Na lícach známky po matkinych prstoch. 

 V tú noc sedel otec na lávke ďaleko od domu a dlho sa rozprával s babičkou. Binní sa 

vydala babičku hľadať. Keď prišla až k lávke, započula len toto: ,,Vezmi Binní do dediny. 
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Nenechaj ju s Áratí, tým by len narastal jej hnev. A s výdavkami si nerob starosti!“ (s. 139).  

 Keď Binní s babičkou odchádzala z domu, matka sa s ňou neprišla ani rozlúčiť. Prišli 

len Gurija a Aňdžú. ,,Gurija darovala sestre knižku s komiksami a Aňdžú stuhu do vlasov, po 

ktorej Binní tak túžobne pokukovala. Ako to len Aňdžú vedela?  

 ,,Napíš list“, povedala Gurija a utierajúc si slzy, vydala sa k domu.  

 Na stanici ich otec posadil do vlaku. Kúpil tam krásnu bábiku, len pre Binní. Ale čože 

bola Binní tak malá, aby sa hrala s bábikami? Či už to otec vedel, alebo nie, doteraz jej ju dať 

nemohol. Kúpil jej ešte nejaké karamelové sušienky a ovocie. ,,Binní“, otec ju pohladil po 

vlasoch. Binní sklonila hlavu a začala pofňukávať, no trúbenie vlaku a zvuk kolies všetko 

prehlušili“ (s. 140).   

 Po nejakom čase prišiel otec Binní navštíviť. ,,Keď ju otec vzal do náruče, bola Binní 

veľmi šťastná. Poskakovala od nadšenia ako neposedné vtáčatko“ (s. 141).  

 Uprostred noci sa Binní zobudila. Zdalo sa jej, že počuje ako sa niekto rozpráva. Bola 

to babička s otcom.  

 ,,Matka, Áratí už nevládze pracovať. Je v šiestom mesiaci a je veľmi slabá.“ 

 ,,Och!“, babička zťažka vzdychla.  

 ,,Matka! Binní má svoju matku radšej, než jej dve sestry. Odkedy sa dozvedeli, že je na 

ceste ďalšie dieťa, obe dievčatá sa stali matkinými nepriateľmi, ani sa s ňou nerozprávajú. 

Videla si predsa, ako Binní plnila všetky matkine pokyny. Všetku prácu zastala.“  

 ,,Gópál, Binní je tvoja dcéra a máš na to právo. Ale ja som ju tu zapísala do školy. 

Učenie jej ide, je prvá v triede. Takto by stratila celý rok. Nechaj ju teraz u mňa... Choď spať, 

ráno predsa skoro vstávaš“ (s. 141). 

 

 Autorka v tejto poviedke zobrazila postavu matky, ktorá je na indické pomery možno 

až priveľmi krutá. Pre európskeho čitateľa je takáto nenávisť voči vlastnej dcére ťažko 

predstaviteľná.  

V deji poviedky nie je žiadna zmienka o matkinom veku, alebo fyzickom vzhľade. 

Naopak z neho môžeme vyčítať, že táto postava až priveľmi podlieha spoločenskému tlaku a 

konvenciám a bez vlastného úsudku bezvýhradne prijíma v Indii všeobecne rozšírený názor, že 

bez syna je rodina neúplná a život ženy ako matky je tým nenaplnený. Necitlivé poznámky 

okolia v nej pocity túžby po synovi ešte zosilňujú.  

 Z deja poviedky je zrejmé, že  matka pochádza z vyšších spoločenských vrstiev. Je 

šťastne vydatá a netrpí hmotnou núdzou. Manžel ani svokra, čo je prekvapivé, bezvýhradne na 

synovi netrvajú, ani ju nenútia do interupcie i napriek tomu, že čaká už tretiu dcéru. Neobvyklé 

je, že je to práve matka, ktorá sa rozhoduje samostatne a bez váhania sa rozhodne podstúpiť 
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interupciu, len čo sa dozvie o pohlaví dieťaťa. Jej túžba po synovi je tak veľká, že ani na okamih 

nepremýšľa, že by si tretie dievča nechala. Naopak, má už dopredu jasno, že ďalšie dievča už 

nebude, ale s chybou pri vyšetrení samozrejme neráta.  

 Keď sa nedopatrením tretie dievča predsa len narodí, všetku svoju zlosť si vylieva na 

nej bez toho aby si uvedomila, že Binní nenesie žiadnu vinu.  

 Poviedka upozorňuje na dva zásadné celospoločenské problémy v Indii, ktorými sú 

význam pohlavia dieťaťa, a tiež vlna selektívnych interupcií, ktorá v Indii začiatkom 

deväťdesiatych rokov dosahovala enormných čísel (Marková 2011). Problém týkajúci sa 

interupcií sa v poviedke zámerne  komplikuje tým, že na základe vyšetrenia sa matka rozhoduje 

o bytí či nebytí dieťaťa, avšak toto vyšetrenie samotné je vo výsledku chybné. Pravdepodobne 

tak chce autorka priviesť čitateľa k viacerým úvahám, a to, či je vôbec možné sa na základe nie 

vždy spoľahlivého vyšetrenia rozhodovať o tom, či sa smie narodiť chlapec alebo dievča. Tiež, 

či má na to človek morálne právo i v prípade, že by výsledok vyšetrenia bol stopercentný. 

A nakoniec, či je takéto samostatné rozhodovanie ženy vôbec správne. Je to výsledok jej 

vlastnej vôle, alebo skôr výsledok internalizovaného tlaku spoločnosti? 

 Autorka popísala vyššie uvedené problémy indickej spoločnosti veľmi dramatickým 

spôsobom. Zaujímavé je, že posadnutosť porodením syna pririekla v poviedke matke samej, 

hoci bežnejšie je, že takúto posadnutosť synom viac prejavujú otcovia či svokry. V tejto 

poviedke však postavy otca a svokry v otázke interupcie stoja v ústraní, a nakoniec tretiu dcéru 

pred matkou a jej zlobou zachránia.  
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4.6. MATKA NA OKRAJI SPOLOČNOSTI 

  

 Spoločným rysom oboch uvedených poviedok v tejto podkapitole je odcudzenie 

matky od okolitej spoločnosti. Okolie obe matky vylučuje zo svojho stredu kôli spoločenským 

predsudkom, ktorým sa ony aktívne vzpierajú, čo má v prípade poslednej poviedky, Matka 

Čhaua (Ćhauá má), fatálne následky.  

 

 

4.6.1 Mannú Bhandárí- Pomník svätej matky (Rání má ká čabútrá) 

 

 Mannú Bhandárí nám v poviedke Pomník svätej matky zobrazuje postavu matky- 

samoživiteľky a jej tažký život. Celá poviedka sa odohráva v dedinskom prostredí päťdesiatych 

rokov minulého storočia. Ústrednou postavou príbehu je dedinčanka Gulábí, ktorá pochádza z 

tých najchudobnejších vrstiev indickej spoločnosti. Gulábí žije sama so svojimi dvoma deťmi 

v biednej rozpadajúcej sa chatrči a neustále je terčom uštipačných a jedovatých poznámok 

dedinčanov. Poviedka je bohatá na dialógy, v ktorých dedinčania neustále rozoberajú správanie 

Gulábí. Dej poviedky je zo začiatku pozvoľný, ku koncu nastáva gradácia príbehu a jeho 

nečakané vypointovanie.  

 

 Je večer a dedinčania sedia pri pomníku svätej matky. Rozprávajú sa o tom, kto čo svätej 

matke obätuje a o čo ju bude prosiť, až bude tentokrát mesiac v splne. Jedna zo starších žien 

znovu začne rozprávať príbeh svätej matky, ktorá sa na radu potulného askétu postila až k smrti, 

aby zachránila svoje dieťa pred kiahňami. ,,Pre obyvateľov osady nebol príbeh nový ale i 

napriek tomu začali počúvať tak pozorne, akoby ho počuli po prvýkrát. Ženy verili, že sa každé 

rozprávanie alebo počúvanie legendy rovná dobrému skutku“ (Bhandárí 1969; cit. podľa 

Marková 1972, s. 195). Dieťa sa uzdravilo, ale už i tak hladom zmorená matka sedemdenný 

pôst neprežila. V dedine ju prehlásili za sväticu a  postavili jej pomník. Vždy, keď je mesiac v 

splne, zapaľujú ženy pri pomníku sviečky a prosia o požehnanie pre svoje deti.  

 Tŕňom v oku dedinčanom je Gulábí, osamelá matka s dvomi deťmi. Naničhodného, 

večne opitého manžela z domu vyhnala. S deťmi žije v rozpadajúcej sa chatrči a bojí sa, aby sa 

strecha chatrče jedného dňa nezrútila. Dedinčania Gulábí považujú za krkavčiu matku, ktorá sa 

nestará o svoje deti, celé dni ich väzní v chatrči a po večeroch vyvádza boh vie čo. Pravdou ale 

je, že Gulábí cez deň pracuje ako robotníčka na stavbe. Keď nepríde do práce včas, jej prácu 

dostane iná o ona príde o zárobok. Svoje malé dieťa so sebou brávať nemôže, a tak obe deti 
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necháva cez deň zavreté v chatrči. Počas matkinej neprítomnosti sa staršia dcéra Méva musí 

starať o mladšieho bračeka.  V noci namiesto odpočinku Gulábí sama opravuje steny a strechu 

svojho biedneho obydlia.   

 Pre dedinčanov je Gulábí domýšlivá pobehlica. Na rozdiel od ostatných žien z dediny 

nikdy nechodí k pomníku svätej matky ako ostatné ženy a nemodlí sa za svoje deti. Je to len 

ďalší z dôvodov, prečo Gulábí neustále ohovárajú: ,,Pomník svätej matky má takú moc, že 

prebudí materskú lásku i v kameni. Ale tá je tak domýšlivá, že sa sem ani len nepozrie“ (s. 196). 

Gulábí však  na doterné narážky dedinčanov len zlostne odpovedá: ,,Len si roďte detičky, 

maznajte sa s nimi a noste sviečky k pomníku. Ja som predsa vražednica, mäsiarka. Až tí 

pankharti zájdu, tak rozsvietim všetky sviečky naraz. Babizne, od starosti o Gulábí sa utrápia“ 

(s. 200). 

 Keď jedného večera zbadá Gulábí na zápästí svojej dcéry Mévy zelené náramky, ihneď 

dostane podozrenie, že Méva náramky ukradla, a začne ju biť hlava nehlava. ,,Ukradla si ich, 

že? Dnes sú všetci pri pomníku, tak si šla kradnúť? Zlodejka, mrcha!“ Na Mévin krik sa zbehnú 

dedinčania. Snažia sa situáciu zahovoriť tým, že Méve niekto náramky daroval. ,,A čo sme 

žobráci, aby sa nám muselo dávať? Že nemám chlapa v dome, tak nám hneď všetci dávajú 

almužnu. Kašlem na nich. To je ale ľutovania!“ (s. 197). No Gulábí ani to nepresvedčí a nemôže 

preniesť cez srdce, že jej dcéra je zlodejka. ,,Moja dcéra kradne, kradne...!“ a hlas sa jej 

zlomil“ (s. 197). 

 V dedine otvoria štátne jasle a dedinčania sú zajedno v tom, že by Gulábí mala zapísať 

svoje malé dieťa do jasiel. Méva by potom mohla chodiť do školy a deti by celé dni nemuseli 

byť zavrené v chatrči. Ponúknu Gulábí, že sa jej potrebných päť rupií na jasle zložia. No ona 

má svoju hrdosť a od nikoho nechce prijímať milodary. ,,Ja nežijem z almužny, kašlem na vaše 

skladanie!“ (s. 198). 

Gulábí začne pracovať i po nociach. Dedinčanom je proti mysli, že nevedia, prečo každú 

noc Gulábí odchádza z chatrče a podozrievajú ju, že po nociach behá kto vie kde. ,,Uplynuli 

ešte dva týždne, ale nikto sa nedozvedel, kam Gulábí chodí. Všeobecné pohoršenie narastalo- 

na jednej strane pre to, že im bolo ľúto detí, ale predovšetkým pre to, že tajomstvo nebolo 

odhalené. Ale nik nemal odvahu opýtať sa Gulábí priamo“ (s. 199). 

 Ku koncu poviedky potom nastáva náhly obrat- dedinčania nájdu Gulábí v bezvädomí, 

na kosť vychudnutú. Odnesú ju do chatrče. ,,Čo sa s ňou za jediný mesiac stalo. Vyzerá ako 

starena... Uvoľnite jej šaty, veď je dusno“ (s. 200- 201). A vtom z Gulábinho cípu sárí vypadne 

niečo zabalené v papieri- dva malé zelené náramky a potvrdenie o zaplatení piatich rupií za 

jasle.  

 Autorka ponecháva koniec poviedky otvorený. Či Gulábí prežije, sa už z poviedky 
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nedozvieme. 

 

 V poviedke nám autorka zobrazuje dva typy žien- matiek. Prvou je v úvode poviedky 

zmienená svätá matka, ktorá slepo dôverovala potulnému askétovi. Jej dieťa by sa možno 

zachránilo i bez jej pôstu, ale poverami a vierou v magickú silu svätých mužov zaslepená matka 

takto neuvažovala a zbytočne urobila zo svojho dieťaťa sirotu. Môžeme uvažovať o tom, že v 

tomto prípade šlo o ironizujúci prístup autorky, ktorá takto chcela poukázať na nezmyselnosť 

povier a naivnú vieru dedinských ľudí v ne. 

  Druhou postavou je Gulábí, ktorá sa nespoliehala na povery a magično a namiesto toho 

vzala osud do svojich rúk tak, ako to považovala za vhodné. I ona sa kôli deťom postila, avšak 

nie pre vieru v zázrak, ale preto, aby pre ne ušetrila peniaze.  

 Spočiatku by postava matky stvárnená v tejto poviedke mohla prísť čitateľovi ako 

bezcitná, tvrdá žena, ktorá nemá rada svoje deti za to, že kôli nim je jej život ešte ťažší. Nemá 

sa o ne kto starať a ona ich do práce so sebou vziať nemôže. Gulábí nemá nikoho, na koho by 

sa mohla obrátiť. Okrem naničhodného manžela nie je v poviedke žiadna zmienka o iných 

rodinných príslušníkoch. Gulábí je na svete na všetko úplne sama a nik z dediny nejaví žiadnu 

snahu jej pomocť. V deji nie zmienka o jej vzhľade či veku alebo o tom, ako ťažkú situáciu 

prežíva ona sama. V poviedke nenájdeme žiadne vnútorné monológy hlavnej postavy, z ktorých 

by sme sa mohli dozvedieť niečo hlbšie o jej živote a sme tak odkázaní len na to, čo sa 

dozvedáme z dialógov medzi dedinčanmi. 

 Ku koncu poviedky sa však veci objasnia- matka pracovala do úmoru, aby mohla 

zaplatiť dieťaťu za jasle a vrátiť ukradnuté náramky. Obätovala i to posledné, čo vo svojom 

biednom živote mala, svoje zdravie, pre svoje deti a tiež pre to, aby zachránila svoju česť a 

hrdosť. 

 Dá sa povedať, že ľudia z dediny Gulábí len kritizujú a ohovárajú a pred jej ťažkým 

životom len zavierajú oči. Uctievajú pomník svätej matky a nevidia, či nechcú vidieť,  že ďalšiu 

statočnú a obätavú ženu majú pred sebou. Nik z nich sa nesnaží Gulábí skutočne pomôcť. 

Zaujíma ich len, že Gulábí pošpiní povesť dediny a nechápu, že žene, ktorá nemá čím nakŕmiť 

svoje deti, zapaľovanie sviečok na pomníku svätej matky z jej situácie nepomôže. 

 Zámerom autorky bolo vykresliť zložitý život matky- samoživiteľky a to, čo je schopná 

pre svoje deti vytrpieť. I keď je jej život veľmi ťažký, ani obrovská bieda a ťažké pomery, v 

ktorých žije, nedokážu zničiť jej hrdosť. Radšej bude hladovať a pracovať do úmoru, než by 

prijala neúprimne mienenú pomoc od dedinčanov, ktorí si zámienky k tomu, aby Gulábí mohli 

ohovárať, vždy nájdu.  

 Autorka tiež chcela upozorniť na to, že drsný slovník ľudí z biednych pomerov nemusí 
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nevyhnutne znamenať, že títo ľudia sú krutí i vo vnútri. Práve ťažká životná situácia ich 

priviedla k hrubosti v činoch i vyjadrovaní. Táto poviedka nepatrí medzi poviedky dalitské, 

pretože nie je napísaná dalitskou autorkou, no vzhľadom na slovník a spôsob vyjadrovania 

hlavnej postavy má k dalitskej poviedke blízko. V súvislosti s tým by sa dali citovať slová 

Dagmar Markovej: ,,Obsah dalitských poviedok, poézie i mnohých románov je drsný až krutý. 

Ich autori píšu o tom, čo zažili oni sami, či ich rodičia- nespočetne ponižovania a útrap. Tomu 

odpovedá i ich spôsob vyjadrovania. Vo svojej literatúre nazývajú veci a činnosti tak, ako vo 

svojom hovorovom jazyku. Vôbec sa nevyhýbajú sprostým slovám, pretože tie najlepšie 

vyjadrujú ich zlobu a rozhorčenie nad krutou realitou života“ (Marková 2012, s. 45). 

 Do poviedky tiež autorka začlenila na vtedajšiu dobu nový sociálne-kritický postreh, 

štátne jasle (Marková 2011). Bohužiaľ práve tie vrstvy spoločnosti, ktoré by túto inštitúciu 

potrebovali najviac, si takéto vymoženosti nemôžu dovoliť, a preto situáciu riešia častokrát tak, 

ako hlavná hrdinka Gulábí z poviedky- mladšie dieťa nechá na starosti staršej sestičke, pre ktorú 

je to ďaľší z dôvodov, prečo školu nemôže navštevovať.  

 Záver poviedky pôsobí bezvýchodne. Nevieme, ako to s Gulábí nakoniec dopadne, či 

prežije, alebo z detí zostanú siroty tak, ako to bolo v príbehu o svätej matke.  

 

 

4.6.2 Sušíla Tákbhauré- Matka Čhaua (Čhauá má) 

 

 Ústrednou postavou tejto poviedky je pôrodná baba zvaná Matka Čhaua. Rovnako ako 

sama autorka, i táto postava pochádza z utlačovanej kasty dalitov. Jej prostredníctvom nám 

autorka poodhaľuje život a svet tých najbiednejších z biednych.  

 Matka Čhaua pomáha ženám z dediny privádzať ich deti na svet. Dedina je na nej 

doslova závislá.  Má svoju prácu veľmi rada a službu ľuďom z dediny berie ako svoje poslanie.  

Dej sa odvíja chronologicky a je rozprávaný v tretej osobe.  

 

 Matka Čhaua sa vracia z práce domov. Od skorého rána sa starala o rodiacu ženu, preto 

sa teraz musí vykúpať v teplej vode a obliecť si čisté oblečenie, až potom vojde do domu. Ako 

odmenu za ťažkú prácu dostala pol kila pšenice a štvrť rupie. Z odmeny má radosť.  

 V noci ani riadne nespala. Vedela, že nevesta obchodníka Babbúa má v tieto dni rodiť, 

a preto očakávala, že po ňu prídu. ,,Prví pôrod, chudá, mladá žena. Brucho ako bubon. Pleť má 

svetlučkú, je vidieť vystúpené žily. Ako jej Čhaua položila ruku na brucho, bolesti zosilneli. 

,,Ach matka, zachráň ma!... Ach matka, k nohám ti padám... ach matička....“ kričala v malej 
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komôrke v zadnej časti domu a zvíjala sa. Čhaua ju nežne hladila po hlave. ,,Neboj sa, 

dievčatko, veď som pri tebe...“ Ako položila ruku na brucho, dieťa akoby ju poznalo, otočilo sa 

a jeho hlavička vykĺzla do Čhauiných rúk“ (Tákbhauré 2006; cit. podľa Marková 2012, s. 154). 

Pôrod dopadol dobre a i rodina bola spokojná- narodil sa chlapec. ,,...celým domom prešla vlna 

radosti. Zaznela hudba, blahoprajné piesne, oslavovalo sa“ (s. 154). 

 Matka Čhaua sa stará o všetky ženy v dedine pri pôrodoch. ,,V tých dňoch sú ľudia na 

ňu veľmi dobrí, milí, keď od nej potrebujú všetky tieto práce. Robí veľa takýchto vecí. Ale trvá 

to len päť nedieľ po pôrode. Potom sa nedieľka i dieťa stávajú zase čistými, a kdeže matka 

Čhaua, ani jej tieň sa ich nesmie dotknúť. Do domu smie vkročiť, len keď tam má prácu... Keď 

tam prácu nemá, môže stáť len pred ich dverami, na dvor nesmie. Ani dverí sa nesmie dotknúť“ 

(s. 152- 153). 

 Občas chodí do okresného mesta navštíviť sestru. Niekedy zostane i na noc a do dediny 

sa vracia až ráno. A stalo sa, že v ten deň sa Čhaua z návštevy nestihla vrátiť za svetla, a tak 

prespala u sestry. No len čo z domu odišla, začali ju zháňať k pôrodu. V dome však zastihli len 

jej dcéru Tulsu. Tá nevedela čo robiť. Doma bola len ona sama s deťmi. Ľudia z dediny boli 

presvedčení, že ona prácu svojej matky zastane. Nadarmo vysvetľovala, že matkinu prácu ona 

nerobí. Dedinčania boli  čoraz viac nahnevaní a Tulsa sa ich bála. ,,Bolo deveť hodín večer. 

Vonku tma ako v hlbokej noci. Doma malé deti a dospievajúca dcéra... Čo má robiť a čo nie? 

Nevedela si rady“ (s. 158).  

 Nakoniec dedinčania Tulsu na dvore obklopili a ona musela voľky nevoľky s nimi ísť. 

,,V duchu nadávala na matku- odjakživa na seba brala peklo o biedu celej dediny... A teraz ma 

v tom nechala. Toto všetko sa deje kôli nej. Navykla ľudí, že všetko bude robiť len ona... bez nej 

to nejde... vo dne v noci z miesta na miesto, pre všetkých by sa uhnala... a teraz do toho namočila 

mňa. Vraj tradícia z pokolenia na pokolenie, a teraz mi tú tradíciu hodila na krk“ (s. 158).  

 Keď sa druhého dňa matka Čhaua od Tulsi dozvedela, čo sa v noci odohralo, veľmi sa 

rozhnevala. ,,Prečo ste otravovali moju dcéru? Ona túto prácu nerobí! Prečo ste ju tam 

ťahali?“ Tulsa je spokojná doma s mužom a deťmi, o prácu v dedine sa nestará. Vždy vravela: 

,,Nech príde kto chce... Pre dedinu nech pracuje, kto chce- ja nie“ (s. 159). 

 Matku táto udalosť veľmi zarmútila. Keď niekomu z dedinčanov povedala, čo jej ležalo 

na srdci, nik nemal pre ňu pochopenie. ,,No a čo sa stalo? Chceli, aby pomohla pri pôrode, no 

a čo?... Prečo by to nerobila? Čo si robila ty, to bude robiť i tvoja dcéra. Vaša práca patrí k 

vašemu postaveniu. Ako to, že to nebude robiť?... No áno, keď ona je dcéra nejakého bráhmana 

alebo baniju10!... Špinu upratujú len ľudia z tvojej kasty“ (s. 159). Matka Čhaua zostala ako 

                                                 
10 Banija- príslušník rovnomennej kasty venujúci sa obchodu 
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obarená a nezmohla sa na slovo. ,,Neverila svojim ušiam. Vravia, že špinu upratujú ľudia z 

nízkej kasty. Zatočila sa jej hlava. Čo to počuje? Že moja dcéra je dcéra bráhmana alebo 

baniju? Čiže že ja... Taká poškvrna mojej cti? Dcéra bráhmana alebo baniju z môjho brucha...“ 

(s. 159).  

 Toho dňa sa všetko zmenilo a matkin hnev nebral konca. Vždy milovala túto dedinu i 

svoju prácu, ale takúto potupu nedokázala preniesť cez srdce. ,,V duši jej vzbĺkli plamene- takto 

ma odmenili za moju poctivosť? Z očí jej vytryskli slzy... Obrátila sa a zlostne zasyčala: ,,Ja o 

tejto dedine viem všetko! Čo sa tu kedy stváralo, všetko viem. Čože sú bráhmani a banijovia 

nejak veľmi slušní? Samí ničomníci! O nás budú vravieť, že sme skazení! Sami sú tisíckrát 

horší“ (s. 160).  

 Od tej chvíle nebola matka Čhaua k umlčaniu, všade po dedine vykrikovala to, čo už 

roky držala v tajnosti. ,,Vy si o sebe veľmi namýšľate, ale ja viem, čo sa u vás u všetkých deje!... 

Panditi sa vo dne v noci modlia a obätujú bohom, ale ja viem, čo vyvádzajú. A tie ženské, čo sa 

vo dne v noci postia a hrajú sa na počestné- ja viem, aké sú to fľandry! Ja poznám dosť pliag 

komediantských z vysokých kást, čo znásilňujú chudobné nevinné dievčatá z dediny!... No, 

prehovorí so mnou niekto z vás, čej slobodnej dcére som pomohla? Vy stojíte v spoločnosti 

náramne vysoko, ale vtedy ste mi padali k nohám, len aby som vašim ovdovelým dcéram a 

nevestám pomohla, aby som vám zachránila povesť. Dnes na moju dcéru a na mňa kydáte 

špinu... Ale my sme neklesli tak hlboko ak vy!“ (s. 160). A v návale hnevu začala matka Čhaua 

vymenovávať, čo sa kedy v ktorej rodine prihodilo a nebola k umlčaniu. ,,Už som vám slúžila 

dosť dlho, už nebudem. Ako vy mne, tak ja vám“ (s. 161). 

  Odvtedy uplynulo niekoľko mesiacov a pre matku nik neprišiel. Až jednej noci, keď 

ležala vonku na čárpáí11 zbadala, ako sa k jej chatrči približujú svetlá. Keď v tme rozoznala 

blížiace sa mužské postavy s pochodňami v rukách, dostala strach. Nevedela, čo robiť. Keď 

boli postavy už blízko, dodala si matka odvahy a vykročila proti nim. ,,Rozpriahla paže, akoby 

ich chcela zadržať. Postúpila ešte o päť krokov a vyzývavo zvolala: ,,Kto ste? Kam idete? Čo 

tu chcete?... Stojte!“ (s. 163). Jeden z mužov vykročil kupredu. Bol to starostov sluha. Prišiel 

po matku, aby šla k pôrodu. Matka Čhaua však rázne odmietla. ,,Nie, ja už tú prácu nerobím. 

Nepôjdem.“ Na okamžik ju napadlo- kto vie, ku komu ma volajú. Chudera ženská na mňa niekde 

čaká... Mysľou jej prebehla ľútosť a súcit... Matke Čhaue sa vybavili spomienky. Myseľ jej 

zaplavila trpkosť. Chvíľková ľútosť a súcit sa premenili v tvrdosť. Trvala na svojom: 

,,Nepôjdem... Nech sa robí, čo chce....Ja už to robiť nebudem“ (s. 164).  

 No chlapi sa odbiť nedali. ,,My bez teba neodídeme, pôrodná baba!“ (s. 164). Pristúpili 

                                                 
11 Čárpáí- ľahká posteľ či lehátko na nízkych nohách 
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k matke a obklopili ju. ,,Vytvoril sa ohnivý kruh a ona je uprostred. Nevidí nič než oheň... Hlava 

sa jej roztočila, pred očami mala čierno. Nič nepočula, stratila silu kričať a hovoriť. V ohni 

nevidí ani nepočuje, vytreštenými očami zíra do plameňov... Potom naposledy vykríkla. Pred 

dokorán otvorenými očami sa jej vynorila celá dedina. Ale ona sama sa stratila v prázdnote“ 

(s. 164).  

 

 Tak ako je u dalitov zvykom, povolanie sa dedí z generácie na generáciu. I postava 

matky v tejto poviedke vykonáva rovnakú prácu ako jej predkovia. Svoju prácu berie ako 

poslanie a práca pre ľudí z dediny ju teší, no i napriek tom toto ,,nečisté“ povolanie svojej dcére 

predať nechce.  

 Spočiatku postava matky vystupuje ako poslušná dalitská postava, ktorá vykonáva svoju 

prácu so sklonenou hlavou a s vierou, že všetko je tak, ako má byť.  

 Dcéra matke neustále pripomína, že nech je práca pôrodnej baby v dedine akokoľvek 

žiadúca a oceňovaná, oni zostanú i naďalej v očiach ostatných len nečistými dalitmi. No nech 

jej dcéra vraví hocičo, matka svoj názor nezmení. Dcére s hrdosťou ukazuje potvrdenie od 

lekárov, že je pôrodnou asistentkou, a rozpráva jej o tom, že ani lekári si nedokážu poradiť s 

komplikovanými prípadmi tak, ako to dokáže ona. Práca pre dedinu je pre ňu samozrejmá nielen 

preto, že ju prevzala po svojej matke, ale tiež, pretože je pre ňu zdrojom sebauspokojenia z 

vlastných schopností. Je to práve ona, ktorá rodiacim ženám pomáha v ich trápení.  

 Dá sa i povedať, že postava matky je na dalitskú literatúru až neobvykle sebavedomá, 

čo sa prejavuje častým zdôrazňovaním toho, čo matka vo svojej profesii dokáže.  

 Náhla premena tejto postavy nastane až vtedy, keď dedinčania ironicky označia jej dcéru 

za ,,dcéru bráhmana“. Matka ich slová vezme až príliš vážne. Má dojem, že ju označili za 

cudzoložnicu a tým nanajvýš pošpinili jej i dcérinu česť. V tej chvíli sa v matke zmysel pre 

povinnosť zlomí a ona odmietne naďalej slúžiť dedinčanom a chodiť k pôrodom. Toto 

rozhodnutie sa jej nakoniec stane osudným. 

 Zaujímavé, je, že ani tvárou v tvár presile a hrozbe mužov s pochodňami matka ich 

nátlaku neustúpi a trvá na svojom rozhodnutí, nehľadiac na možné následky.   

 Táto poviedka sa na pozadí vyššie uvedeného príbehu zaoberá predovšetkým vzťahom 

medzi dalitmi a ostatnými spoločenskými vrstvami, a tiež tým, ako vnímajú sami daliti svoje 

postavenie v spoločnosti. Na jednej strane stojí dalitská postava matky Čhaui a jej zmysel pre 

povinnosť a zmierenie sa s odvekým rádom. Na strane druhej pohŕdanie a neúcta zo strany 

príslušníkov vyšších kást k niekomu, kto v dedine vykonáva tak dôležitú a náročnú prácu, na 

ktorej sú ostatní doslova závislí. Túto tvrdú skutočnosť nám v poviedke prostými slovami 

zhrňuje postava Tulsy, podľa ktorej dedinčania dalitov len zneužívajú a v skutočnosti nimi 
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opovrhujú. Autorka v poviedke poukazuje na to, aký dôležitý je pojem hrdosti pre dalitov, i keď 

v tomto prípade vzbura k ničomu neviedla a skončila tragicky.  

 Kľúčovú tému poviedky môžeme nájsť v rozpore medzi oficiálne proklamovaným 

zákazom diskriminácie dalitov a reálnou situáciou, kedy predovšetkým na dedinách sú daliti 

stále predmetom pohŕdania a musia vykonávať z pohľadu ostatných podradné a nečisté práce. 

Pokiaľ sa proti tomu chcú vzbúriť, ich nesúhlas je častokrát veľmi tvrdo potrestaný tak, ako je 

to napokon aj zobrazené v závere tejto poviedky.  
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5. ZÁVER 

 

 Akákoľvek generalizácia, týkajúca sa literárnej reflexie materstva, a to ešte v zemi, akou 

je India, je pomerne obtiažna. Naviac, dať dokopy dostatočne široký výber relevantnej literatúry 

je skôr otázkou mnohoročnej činnosti, než otázkou práce v rozsahu práce diplomovej. No 

napriek tomu je však možné si na základe skúmaného vzorku tu predložených poviedok urobiť 

predstavu o tom, akým témam prikladajú spisovateľky kľúčový význam. Inými slovami, aké 

spoločenské javy týkajúce sa materstva im pripadajú natoľko významné, aby o nich svoje 

poviedky vôbec písali.  

 Značný diel práce pripadol na preklady tých poviedok, ktoré boli dostupné len v 

hindskom originále. Preklady boli sťažené tým, že autorky nechávajú vo väčšine prípadov 

prehovárať svoje postavy v ťažko preložiteľných hindských dialektoch, aby tým prehĺbili 

autentickosť poviedok. Preložené poviedky by mohli byť ďalej upravené, a následne vydané v 

slovenskom jazyku.  

 Pokiaľ by sa malo vyzdvihnúť niečo, čo spája prevažnú väčšinu poviedok uvedených v 

tejto diplomovej práci, potom by to bol vplyv spoločenských zmien a okolitého prostredia na 

postavy žien- matiek, a z toho vyplývajúci konflikt medzi tendenciami ku zmene a modernizácii 

na jednej strane a pretrvávaním spoločenských tradícií a zvykov na strane druhej. Zmeny 

samozrejme prebiehajú na celom svete, a to nie len v súčasnosti, ale významným rysom Indie 

je práve jej zakotvenosť v rozmanitých tradíciách. Konflikty, ktoré týmto spôsobom vznikajú, 

sú samozrejme veľmi vďačným polom pre literárne zobrazenie.  

 Avšak najvýznamnejšie javy, ako je napríklad dopad selektívnych interupcií alebo 

preferencia mužských potomkov ako taká, boli dokumentované v tejto práci nielen na základe 

literárneho zobrazenia, ale vzhľadom ku svojej vážnosti, tiež pomocou štatistických dát.  

 Z poviedok uvedených v tejto diplomovej práci by mohol vznikať dojem, že život žien- 

matiek v Indii je plný nikdy nekončiacich problémov, čo je spôsobené tým, že boli vybrané 

poviedky, ktorých deje sú veľmi silné a výstižne popisujú niektorý z kľúčových problémov, 

ktorým musia matky v Indii čeliť. Ide teda o cielené zameranie sa na problémové či 

vyhranenejšie charaktery žien- matiek. Preto je treba uvedené poviedky a výsledný dojem z 

nich chápať týmto spôsobom.  

 Autorky sa v poviedkach venujú niekoľkým kľúčovým trendom, ktoré je možné 

generalizovať ako konflikt medzi modernizáciou a pretrvávajúcim pôsobením tradícií. 

Modernizácia sa prejavuje v procese urbanizácie, vo zvyšovaní vzdelanosti žien, v ich 

začleňovaní sa do pracovného procesu, v emancipácii z kastovných obmedzení, v emancipácii 

z patriarchálnych obmedzení a nakoniec i v emancipácii zo spoločenských tlakov blízkeho 
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okolia.  

 Značný vplyv majú zmeny v rodinnom usporiadaní, ktoré vznikajú ako dopad vyššie 

uvedených trendov. Pôvodná veľkorodina sa stále častejšie rozpadá na svoje nukleárne časti, a 

z toho vyplývajú na jednej strane prínosy dané emancipáciou od spoločenských tlakov v rámci 

veľkorodiny, na strane druhej však dochádza k problémom novým. Tie súvisia s tým, že 

veľkorodina podporovala svojich členov v mnohých oblastiach. V nukleárnej rodine sú 

členovia domácnosti odkázaní skôr sami na seba. V mnohých poviedkach je možné nájsť 

spochybnenie toho, že rozpad veľkorodiny má jednoznačne pozitívny vplyv na emancipáciu jej 

pôvodných členov. To je častokrát spôsobené tým, že spoločenské tlaky bývalej veľkorodiny 

naďalej pôsobia (vo väčšej či menšej miere) i po odsťahovaní jej členov.  

 Z poviedok by mohol vznikať dojem, že je možné generalizovať vplyv modernizácie 

ako naskrz pozitívny, a oproti tomu vplyv tradícií ako niečo skostnatelého a nepružného, čo 

prostredníctvom okolia žien- matiek vlastne ženám len bráni v ich emancipácii a zlepšení ich 

života. I napriek tomu v poviedkach nachádzame mnoho príkladov o tom, že práve 

modernizačné vplyvy, ako napríklad atomizácia spoločnosti, vlastne niektoré problémy 

spôsobujú, a môže to byť naopak práve tradícia a tzv. rigidná spoločnosť, ktoré môžu pomôcť 

vďaka širším spoločenským sieťam novým rizikám čeliť. To znamená, že nie je možné vidieť 

konflikt  medzi modernizáciou a tradíciou len čiernobielo.  

 Niektoré poviedky však majú výrazne aktivistický nádych, či už smerom ku 

genderovým, sekularizačným, alebo obecne spoločensky emancipačným otázkam. Zvýšená 

miera aktivizmu v poviedkach je daná samozrejme tým, že tu veľmi silno pôsobí vplyv 

patriarchálnych, náboženských a spoločenských tracícií proti týmto zmenám.  

 I napriek tomu, že by poviedky uvedené v tejto diplomovej práci mohli byť 

zjednodušene brané ako akýsi manifest za novú spoločnosť, slúži autorkám ku cti, že sa 

neuchylujú k prvoplánovitému aktivizmu. Ich poviedky tak našťastie zostávajú v prvom rade 

farbitou výpoveďou o vnútornom prežívaní a rozhodovaní žien- matiek, výpoveďou o ich 

vzájomných interakciách s niekedy neskonale rigidným, no i napriek tomu pomaly sa meniacim 

okolitým prostredím.  
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