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Hru Kaderníčky (Frisørerne, 2014) napísala Astrid Saalbach na 
objednávku divadla Folketeatret v Kodani a štokholmského Stadsteater. 
Napokon ju však ani jedno z týchto dvoch divadiel neinscenovalo. Pozadie 
problémov s uvedením Kaderníčok v dánskych a švédskych divadlách, 
opísala aj v autobiografickom románe Štrkáče (Klapperslangen, 2014), 
kde píše o neviditeľnej cenzúre v dánskom divadle a mužskom monopole 
moci. Otvorene hovorí aj o švédskom feminizme, vďaka ktorému 
si už vo Švédsku nemožno zo žien robiť vtipy a spochybňovať ich 
sebapochopenie. Kaderníčky mali nakoniec svetovú premiéru v malom 
Teater Får 302 v Nyhavne 20. októbra 2014.

Saalbachovej Kaderníčky sú ostrým pohľadom na svet, kde sú ženy 
objektmi, ale môžu si za to aj samé. Konflikt v hre tvoria kolektívne 
protagonistky (kaderníčky Jorun, Trine, Mette a Boogie) a antagonistka 
(Autorka). Dej sa odohráva v kaderníckom salóne, jednoznačne vybratej 
lokalite, kde sa strieda množstvo ženských typov reprezentujúcich našu 
spoločnosť, v ktorej stále platí, že tvár nie je dôležitá, podstatné sú 
vlasy. Kaderníčky lojálne upravujú ostatné ženy tak, ako im to diktujú 
muži a spoločnosť. Salón je tu ako metaforický priestor systému, ktorý 
drží ženy v nedosiahnuteľných štandardoch. Ženy sú pasívne ako bábiky, 
ktorých vzhľad určuje vždy niekto z vonka. Aj keď sú spokojné s účesom, 
prídu si ho nechať upraviť, lebo sa nepáči partnerke. Ak sa účes nepodarí 
tesne pred konkurzom do zamestnania, môže za neúspech výzor nie 
schopnosti. Medzi vzťahmi neexistuje harmónia. Vzťah medzi matkou 
a dieťaťom je buď príliš symbiotický a úzkostlivý (Mette a jej dcéra Klara) 
alebo charakterizovaný zlyhaním z dôvodu sebarealizácie (Autorka a jej 
dcéra Aja). Existuje žena, ktorá nezlyhá? Ženy tu vystupujú ako obete aj 
kati. Hra poukazuje na komplikovanosť vzťahov žien medzi sebou. Ako sa 
vyjadrila Astrid Saalbach v jednom rozhovore: „Samozrejme, že chcem, aby 
mali ženy väčší vplyv v celej spoločnosti, ale nikdy som si nemyslela, že je to 
len chyba mužov.“ 1 

Okrem skutočných zákazníčok sa v salóne objavuje aj záhadná 
postava A (Autorka), a to vždy v inom preoblečení. Na rozdiel od nich 
je neupravená, rebelská, bez kontroly nad vlastným telom. Zlyháva 
v každodennom živote, v sociálnych kontaktoch, zlyháva ako dcéra, 

1 Bent Blüdnikow: V Dánsku je cenzúra, len ju neuznávajú. Berlingske Tidende, 30. 05. 
2014 in: https://www.berlingske.dk/kultur/vi-har-censur-i-danmark-den-er-bare-ikke-
erkendtTajna Peršić, Iveta Pagáčová, Ada Juhásová



Dva feministické 
rozhovory

Kaderníčky 
z pohľadu autorky 
Astrid Saalbach
Vaša hra Kaderníčky mala problémy s uvedením. Písali ste ju pre dánske 
Folketeatret, ale jeho riaditeľ, ktorý si ju objednal, ju nakoniec odmietol 
inscenovať. Podobné problémy mala hra aj s uvedením vo švédskom 
Stadsteater v Štokholme. Prezradíte nám o tejto „neviditeľnej cenzúre“ 
v dánskych a švédskych divadlách, ako ste ju v jednom rozhovore nazvali, 
viac? 

Kaderníčky boli napísané na objednávku Štokholmského mestského 
divadla a divadla Folketeatret v Kodani. Obom divadlám som vopred 
odprezentovala podrobnú synopsu. Moja spolupráca s Folketeatret bola 
od začiatku zložitá, pretože ide o divadlo s veľmi tradicionalistickým 
a „ľudovým“ repertoárom, ako aj preto, že riaditeľ divadla nástojil na 
tom, že bude zasahovať do toho, čo píšem. V Štokholmskom mestskom 
divadle to bolo presne naopak. Bennymu Frederikssonovi, vtedajšiemu 

ako žena, ako matka a nakoniec aj ako autorka. Vyjde najavo, že mladé 
kaderníčky sú predmetom jej skrytého výskumu. Stalkuje ich a skúma na 
nich podstatu ženskosti. Generuje týmto obyčajným ženám odkazy. Tieto 
feministické teórie sú však v podmienkach jednoduchých kaderníčok 
nepoužiteľné. Jediným riešením je to, že vstúpi do svojho diela a ukončí 
ho. Vysoké sa v hre stretáva s nízkym. Komédia sa mení na triler, realita 
na ilúziu, kde násilie predznamenáva úplné vymazanie. 

Astrid Saalbach dáva v hre do pozornosti problém tvorby a je ironická 
aj do vlastných radov. V kontraste stojí autorkina etická zodpovednosť 
vo vzťahu k okoliu a jej výsostná sloboda zobrazovať veci také, aké sú. 
Saalbach si kladie otázku, ako byť autorkou a hovoriť svoju umeleckú 
(aj keď rodovo či politicky nekorektnú) pravdu v realite, kde je ju čoraz 
ťažie povedať. „Vždy som mala názory, ktoré urážali, ale umelec musí písať 
otvorene proti duchu doby a predsudkom.“ 2 

2 https://www.berlingske.dk/navne/dramatiker-til-verdens-ende



ako majú vyzerať a ako sa majú správať. Ženy sú tu obete, aj násilníčky. 
Prečo ich takto vidíte? 

Taká je moja skúsenosť, taký je z môjho pohľadu celý problém: muži 
preferujú mužov a to isté robia aj ženy. Prečo? Ak by sme boli solidárni, 
neexistoval by útlak. Je to klišé, ale tvoríme polovicu sveta. A všetky 
problémy sveta vyvierajú z toho, že ženy nie sú v dostatočnom zastúpení, 
keď sa robia veľké rozhodnutia. Nie je to to isté, ako tvrdiť, že my ženy 
sme lepšie alebo múdrejšie než muži, prípadne menej zločinné. Fúha, to 
sú veľké otázky ... a ja na ne nemám žiadne riešenia, práve preto som 
napísala hru. 

Otvorene hovoríte o potláčanej ženskej sexualite. V texte je prítomné aj 
sexuálne násilie a sú to ženy, ktoré znásilňujú, prečo? 

Ženy majú tie isté pudy a telesné túžby ako muži, všetky prieskumy 
dokazujú, že ženy pozerajú rovnako veľa porna a majú rovnakú potrebu 
mať sex ako muži. Okrem toho zbožňujem písanie o rôznych tabu. Chcem 
zábavu i trápnosť.

V hre sledujeme aj metapríbeh autorky. Do akej miery je táto postava 
autobiografická? 

Postava Autorky je trošku autobiografická, je to neprispôsobivá 
a otravná staršia žena.

Prečo musí nakoniec vystúpiť v mužskom preoblečení, aby všetko vyriešila? 

Ďalšia ťažká otázka, ide tam o veci súvisiace s mocou, s jazykom moci. 
S oblečením moci, možno to má aj trochu sexuálny rozmer. Rezignuje na 
seba samu ako na ženu, respektíve exekuuje mocenskú prevahu, keď sa 
stane katom. Ale zároveň stratí všetky svoje ženské roly.

Ovplyvnila vaša profesionálna kariéra herečky spôsob, ako píšete hry? 

Áno, vo veľkej miere, a som vďačná za to, že som si vyskúšala stáť na 
scéne a že poznám divadlo zvnútra. Okrem toho zo skúseností viem, aké 
ťažké je obstáť ako žena-herečka a aj preto som chcela napísať čo najviac 
rolí pre ženy. Keď mi zadali prvú objednávku na hru, bolo to pre Kráľovské 
divadlo v Kodani, dozvedela som sa, že mi dajú žien-herečiek toľko, koľko 

riaditeľovi divadla (ktorý neskôr v súvislosti s prvou vlnou #MeToo vo 
Švédsku takým tragickým spôsobom spáchal samovraždu), sa hra veľmi 
páčila, bol ňou nadšený a v plnej miere za mnou stál. Zamestnával však 
v tom čase dramaturgičku, podľa ktorej ženy v mojej hre reprezentujú 
neakceptovateľný pohľad na ženy, ktorá chcela, aby som hru úplne 
prepísala podľa jej pokynov. Ženy sa vo Švédsku majú zobrazovať 
v pozitívnom svetle, ako múdre a solidárne, a podľa nej ženy v mojej hre 
také nie sú. Sú to tzv. bad girls, a to sa vo Švédsku nesmie! Presne o toto 
mi však išlo: podľa mňa je útlakom žien, keď sa zobrazujú len ako nevinné 
a nudné. Keď som bola mladá herečka, usilovala som sa takéto roly hrať. 
Pasívne, nevinné, mladé dievčatá. Človek sa napokon stane sám obeťou, 
ak je tak neustále zobrazovaný. Chcem, aby divadlo ukazovalo iné ženské 
roly, početné, rozdielne! Vtedy som sa však dostala do situácie, že ma 
obe strany chceli v podstate cenzurovať.

Hra Kaderníčky sa do angličtiny veľmi výstižne prekladá ako Bad Girls 
(The Stylists). Čo vás viedlo k tomu, aby ste napísali túto kritickú, 
feministickú hru pre päť herečiek. Kto sú tieto „zlé“ dievčatá? 

Ide o ženské roly, ktoré by som sama bola chcela hrať v čase, keď som 
bola herečkou. Veľa sa hovorí o silných ženách, ale to, aspoň si myslím, 
že je len ďalšou formou útlaku. Chcela som písať o takzvaných obyčajných 
ženách, o ženách, ktoré nie sú súčasťou elitárskeho vydavateľského 
prostredia alebo zamestnané v nejakej galérii. O ženách, na ktoré sa 
možno iné ženy dívajú zvrchu. O zmyselnosti, prejavovaní vzájomnej 
starostlivosti medzi ženami, o potláčanej sexualite. 

Vašu hru považujem za feministickú napriek tomu, že ju švédske 
feministky odmietli. Ako vnímate súčasné feministické hnutie? 

Veľmi sa mi páči, ako sa v súčasnosti feminizmus vyvíja, je omnoho 
vzdušnejší než v časoch mojej mladosti, a zároveň omnoho dôslednejší. 
#MeToo je revolúcia, ktorá musela prísť. 

Ste feministka? 

Áno.

Kadernícky salón tu reprezentuje represívnu kultúru, kde hrdinky konajú 
vždy na základe vonkajších tlakov a nie sú to len muži, ktorí im diktujú, 
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len chcem, ale podľa možnosti len jedného muža. Vznikla z toho Hodina 
tanca, do češtiny ju preložil František Frölich, ktorú, pokiaľ viem, uviedli 
aj na Slovensku. 

V jednom rozhovore ste povedali, že pre autora je čoraz ťažšie písať 
pravdivo. Určite ste ako autorka na pravdu nerezignovali, mýlim sa? 

Treba brať čoraz viac ohľadov, v dobrom i zlom zmysle. Riziko, že sa 
človek stane terčom cenzúry či autocenzúry, je v súčasnosti veľké, 
rozhodovať by však mali umelecké aspekty a kvality. 

Kaderníčky 
z pohľadu režiséra 
Eduarda Kudláča
Vybrať dobrú komédiu do repertoáru divadla nie je jednoduché, navyše 
ešte s podmienkou čisto ženského obsadenia. Hra Kaderníčky od Astrid 
Saalbach je dobre napísanou postfeministickou komédiou, ktorá sa 
dá interpretovať v rôznych vrstvách. Od tej najjednoduchšej až po tú 
zložitú, kde sú otázky, ktoré vzbudzuje, dôležitejšie než odpovede. V čom 
Kaderníčky najviac zaujali teba?

Najviac ma na texte zaujala jeho vrstevnatosť. Môžeme z toho príbehu 
odčítať toľko, koľko sme ochotní nad ním premýšľať. V prvom pláne tam 
máme plus mínus dobre napísanú komédiu o štyroch obyčajných ženách. 
V ďalších plánoch máme intervenciu autorky do textu a v súvislosti s tým 
aj nejakú expozíciu feministických ideí, ktoré narážajú na stereotypy 
a obyčajný život ľudí, ktorí nepremýšľajú v ideách, ale existujú zo dňa 
na deň. Každý, kto do divadla príde, je konfrontovaný so samým sebou 

a so spôsobom myslenia, aký uprednostňuje. Z textu si vieme odčítať od 
čistej zábavy až po hlboký filozofický kontext, ktorý je zabalený vo veľmi 
atraktívnom balení. 
 
Ako si spomenul, hra Kaderníčky ponúka niekoľko vrstiev — jednu 
tvorí príbeh štyroch kaderníčok v jednom salóne, s ktorým paralelne 
sledujeme metafiktívnu vrstvu príbehu autorky, ktorá do kaderníctva 
vstupuje v rôznych podobách a stalkuje postavy, ktoré napísala. Skúma 
podstatu ženskosti, ale všetky odkazy (feministický naratív), ktoré 
generuje, v tomto „nízkom“ svete jednoduchých žien neplatia a sú 
nepoužiteľné. Ako vnímaš túto rovinu textu — zápas umelkyne hovoriť 
pravdu, aj keď je nepríjemná?

Vždy existuje problém s ideami, ktoré nepodporuje väčšina. V súvislosti 
s vývojom spoločnosti sa vyvíja aj postavenie ženy a to, akú pozíciu by 
mala zaujať. To je, samozrejme, nespochybniteľná vec. Na druhej strane 
je tu nielen otázka, ako túto „revolúciu” prijímajú muži, ale aj to, ako sú 
ju schopné prijať samotné ženy. Problém s ideami je taký, že častokrát 
nesúvisia s rutinnou existenciou.
Napriek tomu, že snaha feminizovať spoločnosť je zásadná 
a nespochybniteľná, ponúka však málo riešení pre ženy, ktoré existujú 
vo veľmi konkrétnych vzťahoch a sociálnych prostrediach. Je to odťažité, 
ako akýkoľvek iný typ ideológie.

Potom prichádza zlom, bod obratu v hre, keď postavy autorku odhalia 
a pomstia sa jej za to, aké ich napísala. Jediný moment, kedy jednajú 
slobodne, samé za seba. Tento akt pomsty je však fyzickým a sexuálnym 
násilím. Kaderníčky zbijú a znásilnenia autorku — ženy ženu. Tento 
obraz môžeme čítať symbolicky, ako znásilnenie aktu tvorby, ale udeje 
sa fyzicky, čo mnohé ženy môže uraziť. Čo nám podľa teba týmto Astrid 
Saalbach hovorí?

Za čímkoľvek vymedzujúcim z nejakého rámca hľadáme nedostatok 
niečoho. Za silnou ženou hľadáme absenciu muža. V tomto zmysle 
zobrazený sexuálny akt považujem za stereotypnú predstavu riešenia 
toho, čo je zdrojom týchto „zblúdilých názorov”. 
 
Ďalšou vecou, o ktorej Saalbach v texte otvorene hovorí, je ženská 
sexualita. Prečo je tu sexualita zobrazená ako groteskná záležitosť? 
Čo nám to vypovedá o našej realite?
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Je to súčasť toho, ako vnímame ženu. Maskulínna predstava je vlastnícka, 
s tým jednoducho nič neurobíme. Všetko je nastavené z mužského 
pohľadu — myslenie, výchova, sociálne väzby, história a s tým sa 
komplikovane niečo robí. Samozrejme, tie kroky prichádzajú postupne 
a zmeny sú nevyhnutné, pretože aj teraz sme svedkami toho, kam ten 
„mužský” element našu civilizáciu doviedol. Mandát na správu civilizácie 
pravdepodobne mužom už vypršal. Vnímanie žien ako intelektuálok, 
premýšľajúcich bytostí je pokrivené mužským pohľadom na svet. Existuje 
len jedna výnimka — matka. Paradoxne sa to už v partnerských vzťahoch 
na väčšinu žien, napriek tomu, že sú matky, nevzťahuje. Rovnako 
vnímame aj sexualitu. Žena by mala byť pripravená uspokojiť mužské 
požiadavky. Mala by spĺňať všetky parametre. Tak je to nastavené 
v spoločnosti. Takže tu ide skôr o ironické než groteskné zobrazenie 
sexuality. Systém toho, ako sa pozeráme na sexualitu, je jednoznačne 
mužský.

Vieme, že autorka mala s uvedením textu problémy v Dánsku aj vo 
Švédsku. Ženy sú objektmi, ale môžu si za to aj samé — to je pre švédske 
feministky neprijateľné. 

Hra Kaderníčky okrem iného poukazuje na to, ako idey feminizmu 
narážajú na každodenný život, na nepochopenie zo strany samotných 
žien a to nikto, kto reprezentuje akýkoľvek typ propagandy, nemôže 
akceptovať. Saalbach ukazuje absolútne reálny pohľad na feminizmus. 
V súboji ideí realita nemá priestor. Celý čas sme zaplavení informáciami, 
ktoré vyhovujú nejakej skupine a jej oblasti záujmov. O pravdu nemá 
nikto záujem. Saalbach kritizuje spôsob, akým feminizmus ženské témy 
komunikuje, a tak nie je v obľube nikoho. 

Feminizmus už prechádza štvrtou vlnou, ale tu na Slovensku je to stále 
nadávka, ktorá, samozrejme, pochádza z nevedomosti. Feministické 
hnutie vnímame skreslenie a bojíme sa ho. Ale potom sú tú autorky, 
ktoré hovoria opak. Všetci by sme mali byť feminist(k)ami. 

Podľa mňa to treba riešiť neustále. Sme svedkami permanentnej 
diskriminácie žien, kamkoľvek sa pozrieme. Existujeme v stereotypoch, 
ktoré tu presadila mužská časť populácie a tie sa postupne darí nejako 
rozrušovať, ale je to stále strašne málo. Nevieme sa zbaviť predstavy 
muža lovca a ženy udržujúcej oheň, muža — rozsievača a ženy — matky. 
Generovaný mužský pohľad na svet je komplikované zmeniť. Akonáhle 

príde k stretu ideológií, je z toho súboj. Za normálnych okolností by sme 
rod ako taký nemali prečo riešiť. To by bol, samozrejme, ideálny stav.

Ako je to s tebou? Si feminista?

Nemám potrebu sa tak vymedzovať. Neobklopujem sa ľuďmi na základe 
akýchkoľvek rodových kritérií.

Ako je tu u nás? Aj náš (nielen) divadelný svet je plný mužov, ktorí 
rozhodujú. 

Slovensko je malá krajina. Existuje tu svet osobných väzieb 
a kamarátstiev. Ďalšou vecou je, napríklad, aj fakt, aký typ výberu 
herečiek existuje na vysokých školách. Ten výber sleduje evidentne 
nejaký všeobecne akceptovaný kult povrchnej krásy. Takmer vôbec to 
nesúvisí s tým, či sú tie dievčatá vôbec talentované. Desiatky generických 
herečiek. Mužská predstava ženskej atraktivity tu hrá šialenú rolu. 
 
Samozrejme, akt slobodnej tvorby v Kaderníčkach víťazí. Autorka si 
nakoniec so svojimi postavami urobí poriadky. Čo je však zaujímavé, 
na konci vystúpi ako androgýnna (obojpohlavná postava — mužena), 
aby svoje postavy eliminovala. Prečo sa musela prezliecť za muža, 
prečo tento akt vymazania nemohla urobiť ako žena? 

Má to dve roviny. Autorka vstupuje do textu a sama ho ukončuje, 
lebo nevie, čo ďalej. Sme svedkami nevydareného pokusu o sondu do 
sveta žien. Druhú rovinu tvorí to, že nebezpečenstvo pre tieto postavy 
predstavuje vždy muž — Giorgo, majiteľ pizzerie; predavač nožníc, 
ktorého postavy domýšľajú ako údajného vraha Boogie. Muž je v ich 
vnímaní ten, kto rozhoduje o ich osude. Tá podradenosť mocnému 
mužovi je tu veľmi prítomná. Vo svete týchto štyroch obyčajných žien 
sa stretávame s rôznymi artikuláciami toho, ako vnímajú vonkajší 
svet, akým spôsobom vnímajú svoju atraktivitu, vek, materstvo, vzťah 
k dieťaťu, partnerské vzťahy. Kaderníctvo sa v tomto rýchlom svete 
stalo jedným z posledných miest, kde ľudia môžu na chvíľu praktizovať 
takzvanú verbálnu kultúru. Nástup muža na záver len kopíruje predstavu 
moci v hlavách zúčastnených postáv, ale nakoniec je aj dopísaním hry 
a koncom inscenácie, ktorú sledujeme. Rovina vstupu autorky do svojho 
neúspešného diela je kľúčová, bez ohľadu na to, či artikuluje feministické 
idey alebo nie.



Astrid Saalbach
Dánska spisovateľka a dramatička Astrid Saalbach (1955) sa narodila 
v roku 1955 v Søborgu. V roku 1978 absolvovala herectvo na Statens 
Teaterskole. V období, keď bola nezamestnaná, začala písať a ako 
dramatička debutovala v roku 1981 rozhlasovou hrou Stopy v piesku 
(Spor i sandet), za ktorú získala Severskú cenu pre rozhlasové hry 
(Nordisk Radiospilspris).

Saalbachovej proces písania súvisí aj s jej hereckým pozadím: „Píšem 
rukou a, samozrejme, že mi to na určitej úrovni pripadá úbohé. Ale moja ruka 
premýšľa — bojím sa, že mi do ruky spadol kúsok mozgu a nemôže sa znova 
zdvihnúť. Môže to súvisieť s mojím hereckým vzdelaním, že písanie je pre mňa 
niečo fyzické, niečo, čo chápem z reality. Rukopisy som odovzdávala ručne, ale 
môj predchádzajúci redaktor povedal stop — ani Peter Høeg mi to nedovolil, 
takže som bol nútená zaobstarať si počítač.“ (Michael Jannerup Andersen: 
Bojové pole s rozlohou desať metrov štvorcových. Berlingske Tidende, 
2006—01—07). 3 

Popri kariére spisovateľky a dramatičky bola Astrid Saalbach v rokoch 
1984 — 1998 členkou správnej rady Združenia dánskych dramatikov 
a v rokoch 1987 — 1989 spolueditorkou časopisu Kritik. V rokoch 1992 — 
1994 bola rezidenčnou dramatičkou v divadle Aarhus.

V roku 1985 jej vyšla zbierka poviedok Tvár mesiaca (Månens ansigt). 
Nasledujúci rok napísala svoje prvé divadelné hry Neviditeľné mesto (Den 
usynlige by) a Tanečná hodina (Dansetimen). Vo svojom prvom románe 
Zabudnutý les, ktorý publikovala v roku 1988, sa zaoberá zložitým 
vzťahom medzi matkou a dcérou. Túto tému neopúšťa ani v románe Zem 
nepriateľov (Fjendens land, 1994). Počas 90. rokov 20. storočia sa z nej stal 
jeden z najvýznamnejších hlasov dánskeho divadla, ktoré experimentujú 
s formou. Saalbach reflektuje okolitý svet a stavia sa k nemu neúprosne 
kriticky. Monodráma Pieta (Pietà, 2007) ako aj mnohé iné Saalbachovej 
hry, ktoré s úspechom uvádzajú divadlá v zahraničí, je príbehom 
o bankrote karieristky, ktorá celý život žila podľa pravidiel mužov. Dráma 
Červená a zelená (Rødt og grønt (2010) vyvolala debatu najmä vo Švédsku, Astrid Saalbach



lebo kriticky zobrazuje škandinávsku rozvojovú pomoc, z ktorej majú 
prospech iba byrokrati. 

Astrid Saalbach opisuje realitu konkrétne, triezvo a chladne, ale aj 
zmyselne, symbolicky a surrealisticky. Píše existenciálne znepokojivé, 
spoločensky kritické, rodovo a politicky nekorektné a snové hry. V roku 
2018 získala jednu z piatich tohoročných čestných cien Wilhelma Hansena 
za „jedinečný hlas v dánskej dráme“. 

Medzi jej opakujúce sa témy patria existenciálna nerovnováha, strach 
z neznámeho a cudzieho, vzťahy medzi matkou a dcérou, identita 
a pomery žien (posledné je aj témou jej najnovšieho románu Kam nechceš 
ísť (Der hvor du ikke vil hen, 2021). Vďaka aktuálnym témam, ktoré si 
vyberá, hovorovému jazyku a experimentovaniu s novými dramatickými 
prvkami, patrí k najhranejším dánskym dramatičkám v zahraničí. 

3 https://forfatterweb.dk/oversigt/zsaalbach#anchor8689 Kristína Sihelská, Natália Fašánková



Štrkáče
Celý príbeh, ktorý Astrid Saalbach zvádzala s uvedením Kaderníčok 
v dánskych a švédskych divadlách, opísala aj v autobiografickom 
románe Štrkáče (Klapperslangen, 2014), kde píše o neviditeľnej cenzúre. 
O myšlienkovom pozadí románu Štrkáče hovorí autorka v rozhovore 
Benta Blüdnikowa pre denník Berlingske Tidende (Bent Blüdnikow: 
V Dánsku je cenzúra, len ju neuznávajú., 30. 05. 2014). 4 „Ale román nie je 
o mne, ale o všeobecnom probléme, že existuje všadeprítomná cenzúra, ktorú, 
pravdaže, nie je vždy ľahké identifikovať, no je. Osobne som ju zažila pri svojich 
najnovších hrách, ale aj od iných dramatikov viem, že je to čoraz väčší problém. 
Čím efektívnejšie a plynulejšie musia byť inscenácie, aby sa vyrovnali s čoraz 
komerčnejšou realitou, tým ťažšie je v nich uviesť pokrivených, temných 
a neprispôsobivých hrdinov. Umenie zvyčajne nevyviera zo svetlej a priateľskej 
mysle, ale z temných priepastí."

Saalbach v románe píše o silnej mužskej dominancii a monopole moci 
v dánskom divadelnom svete. „V dánskom umeleckom živote nemajú ženy 
žiadny vplyv. Všade sú muži. Majú najlepšie siete. Zostávajú pri moci 20 rokov, 
navzájom sa volia a udeľujú si ocenenia a vyznamenania. Ženy majú zo seba 
strach a navzájom sa nepovyšujú a nedôverujú si. To je naša slabosť. O tom je 
môj román.“ 

Astrid Saalbach je nekompromisná aj ku svojmu rodu a hovorí 
o komplikovaných vzťahoch medzi ženami navzájom a o nejednoznačnej 
rodovej realite. Otvorene hovorí aj o švédskom feminizme, kde si nemožno 
zo žien uťahovať, lebo by to bolo nekorektné. Klasické dramatické texty 
sa už v švédskych divadlách neuvádzajú, lebo zobrazujú ženy, ktoré sú 
utláčané. Saalbach to vidí inak: „Sú to práve ženy, ktoré bránia ženám 
dosiahnuť úplnú rovnoprávnosť. Utláčame samé seba a jedna druhú. Muži 
preferujú mužov a ženy mužov. Prečo je to tak? Je to dané alebo získané? 
Chcem na tému žien diskutovať a nielen viesť politický boj. Vo Švédsku je 
problém v tom, že švédsky feminizmus zvíťazil tak silno, že si už ani nemožno 
robiť zo žien vtipy a spochybňovať ich sebapochopenie. Muži majú silu, lebo si 

4 https://www.berlingske.dk/kultur/vi-har-censur-i-danmark-den-er-bare-ikke-erkendt



dokážu robiť vtipy zo seba, aj zo seba navzájom, ale ženy to nedokážu, aspoň 
nie vo Švédsku, čo ukazuje, že švédsky feminizmus pravdepodobne formálne 
vyhral, ale stojí na hlinených nohách, práve preto, že má taký slabý základ, že 
sa neodváži vystaviť kritike alebo smiechu."

Román Štrkáče nie je len vtipným útokom na zakorenený divadelný svet, 
ale aj zobrazením toho, ako človek reaguje pod psychickým tlakom, ako 
ďaleko je ochotný zájsť a aké kompromisy robiť, ak si chce zachovať svoju 
umeleckú slobodu a integritu. Je to román o slobode slova a umeleckej 
odvahe prejaviť svoju umeleckú pravdu v čase, keď je sloboda slova pod 
tlakom politickej korektnosti aj mužskej dominancie.

Natália Fašánková, Iveta Pagáčová, Barbora Švidraňová



„Skutočný problém nemá nič spoločné s tým, či ženy 
nosia mejkap alebo nie, či priberajú alebo chudnú, 
či sa dajú operovať, alebo sa operácii vyhýbajú, či 
sa dobre obliekajú, či pretvárajú svoju tvár a telo 
na umelecké dielo, alebo im je paráda ľahostajná. 
Skutočným problémom je nemožnosť voľby. (...) Problém 
s estetickými operáciami existuje len vtedy, ak sa ženy 
bez nich cítia neviditeľné a nedostatočné. Problém 
s telesným cvičením existuje iba vtedy, ak ženy, ktoré 
cvičia, nenávidia samy seba. Ak je žena nútená skrášliť 
sa, aby ju počúvali, ak si potrebuje vylepšiť výzor, 
aby chránila svoju identitu, ak hladuje, aby si udržala 
zamestnanie, ak si musí uloviť partnera, aby sa mohla 
postarať o svoje deti, vtedy ´krásá  skutočne bolí.“ 

Naomi Wolf Mýtus krásy 5  

5 WOOLF, Naomi: Mýtus krásy : ako sú obrazy ženskosti zneužívané proti ženám. 
ASPEKT, Bratislava 2000, s. 311. Barbora Švidraňová

Natália Fašánková
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Otázky rodu sú dôležité kdekoľvek na svete. Dnes by 
som vás preto chcela poprosiť, aby sme začali snívať 
a plánovať iný svet. Spravodlivejší. Svet so šťastnejšími 
mužmi a šťastnejšími ženami, ktoré by k sebe boli 
úprimnejšie. A začnime takto: Musíme naše dcéry 
vychovávať inak. A inak musíme vychovávať aj našich 
synov.

Chichamanda Ngozi Adiche Všetci by sme mali byť 
feminist(k)ami 6  

,,́ Feminizmus  je hnutie, ktoré ho cieľom  je skoncovať so 
sexiznom, sexistickým  vykorisťovaním a útlakom.́  Túto 
definíciu mám veľmi rada, po prvý raz som ju 
čitateľkám  a čitateľom  ponúkla v  knihe Feminist Theory: 
From Margin to Center (Feministická teória: z okraja 
do centra) v roku 1984. Mám ju rada, lebo veľmi jasne 
hovorí, že feministické hnutie v žiadnom prípade nie 
je proti mužom. A je z nej jasné, že problém spočíva 
v sexizme. Takáto jasná formulácia nám pomáha mať na  
pamäti, že ženy aj muži sme od narodenia socializovaní 
tak, že akceptujeme sexistické zmýšľanie a konanie. 
Ženy teda môžu byť rovnako sexistické ako muži. Tento 
fakt sám osebe nevylučuje mužskú nadvládu ani ju 
neospravedlňuje, no bolo by naivné a nesprávne, ak by 
feministická teória hnutie zjednodušene ponímala ako 
hnutie pre ženy  proti mužom. S patriarchátom (čo je 
len iný spôsob pomenovania pre inštitucionalizovaný 
sexizmus), môžeme skoncovať len vtedy, keď si 
uvedomíme, že sa  ustavične podieľame  na  uchovávaní 
stále sa obnovujúceho sexizmu a na tomto sa nič 
nezmení, kým dovolíme, aby sexistické zmýšľanie 
a konanie pretrvávalo a nenahradíme ho zmýšľaním 
a konaním feministickým.“

Bell Hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách 7  

6 ADICHI, Ngozi Chichamanda: Všetci by sme mali byť feminist(k)ami. Absynt o. z., 
Kysucké nové mesto 2017, s. 30. 

6 HOOKS, Bell: Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách. ASPEKT, Bratislava 
2013, s.12
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Manifest 
problémovej ženy 
Problémová žena nie je arogantná, malicherná či zlomyseľná. Je len 
ochotná byť nepríjemná, ak si to vyžaduje situácia; náročná, ak si to 
vyžadujú okolnosti; tvrdošijná, ak sa ju niekto snaží odbiť. Je jej jedno, 
že ,,sa to vždy robilo takto“. Necháva ju chladnou tvrdenie, že pre ženy 
je ,,prirodzené" správať sa istým spôsobom alebo akceptovať nižšie 
postavenie. Pravdepodobne to tak nie je a aj keby — prirodzené je tiež 
zomierať na choroby, ktoré sa dajú liečiť. Nikto si nemyslí, že by sme mali 
umierať na choleru, lebo je to tradícia.

Problémová žena ma pevné názory, no zakladá ich na dôkazoch. Je milá, 
ale nie ústupčivá. Odmieta sa nechať vmanévrovať pocitom viny do toho, 
aby robila prácu za iných. Odmieta dávať vlastné potreby na posledné 
miesto, vždy, ale najmä vtedy, keď by sa muži okolo mohli zapájať aj 
viac. Vypýta si zvýšenie platu. Nerobí kávu, ak to nie je jej zamestnanie. 
Očakáva od svojich bratov, že budú starnúcich rodičov navštevovať 
rovnako často ako ona. Je jej jedno, či ju nazvete chlpatou lesbou, pretože 
možno pozná niekoľko  chlpatých lesieb a žijú si celkom super životy. 
Možno je ona sama chlpatá lesba a je s tým úplne uzrozumená. Neverí 
mu, keď jej hovorí, že už to nikdy neurobí, fakt, a vôbec, ona ho vlastne 
vyprovokovala. Vie, že jej povie, že nevie, čo je zábava, ak bude hovoriť 
o feminizme, ale za zavretými dverami sa budú s kamarátkami zadúšať od 
smiechu, možno i na jeho účet. Je jej jedno, či si myslíte, že vyzerá príliš 
žensky alebo nie dosť žensky. Keď si muž v metre sadne s nohami naširoko 
od seba, akoby jeho semenníky boli krehký jadrový odpad, nestiahne 
nohy automaticky k sebe, aby mu urobila miesto. Neospravedlňuje sa 
za to, že je ,,posadnutá ženskými otázkami“. Nosí topánky, v ktorých vie 
chodiť. Nosí oblečenie, v ktorom je schopná zjesť obed. Nosí make-up, 
lebo ju baví hrať sa s farbami a nie ako kamufláž alebo pokánie za to, 
že ma póry a vrásky. Bojuje za spoločnú starostlivosť o opierky na ruky 
v kine. Keď sa smeje, ukazuje zuby.



Kristína Sihelská, Ada Juhásová, Natália Fašánková, 
Iveta Pagáčová, Tajna Peršić



Bez ostychu sa napcháva na verejnosti. Snaží sa nerobiť si starosti pre 
svoj krk. Má skupinu kamarátok, s ktorými sa môže podeliť o krvavé 
detaily súvisiace s menštruáciou, pôrodom, menopauzou a celou tou 
ostatnou paletou ženských zážitkov, o ktorých sa nehovorí. Jej kamarátky 
hovoria neuveriteľne nechutné vtipy, z ktorých by mužom komikom padli 
sánky.

Cíti spriaznenosť s ostatnými ženami, s textúrou ich životov a skúseností. 
Verí, že čokoľvek ich rozdeľuje, je menej dôležité ako to, čo ich spája. 
Načúva ženám, ktoré boli na miestach, kam ona nikdy nevycestuje — 
možno aj v tej zvláštnej krajine menom Materstvo — a vie, že ich 
rozhodnutia nie sú komentárom k jej vlastným rozhodnutiam. Neverí mu, 
keď jej hovorí, že si už nikdy nikoho nenájde. Vie, že to nebola správna 
chvíľa na to, aby mala dieťa a stojí si za svojím rozhodnutím. Nie je obeť, 
je tá, čo prežila. Nemá pocit previnenia, ak nemôže dojčiť. Nevyrovná si 
svoje černošské vlasy, lebo jej spoločnosť hovorí, že sú ,,neprofesionálne": 
ona je profesionálka a jej vlasy sú v poriadku tak, ako ich chce, vďaka. 
Nemyslí si, že keď povie nie, je ,,frigidná“. Nepochybuje o svojej hodnote, 
keď povýšia namiesto nej mladého muža, lebo si nedal kariérnu pauzu. 
Nehanbí sa rozprávať o vlastnom tele, lebo nie je špinavé ani nechutné. 
Baví ju sledovať výraz tváre ľudí šokovaných tým, že žena s telesným 
postihnutím rozpráva o sexe a prevracia očami, keď sa muž chopí jej 
vozíka a tvári sa ako poondiaty hrdina, lebo jej ,,pomáha“. Vie, že si zaslúži 
riadny dôchodok. Nahlási to na polícii. Nevyzerá ako ženy v časopisoch 
a ani nechce. Nie je ochotná odísť z manželstva  chudobnejšia ako jej 
partner, lebo starostlivosť o rodinu je tiež práca. Ona aj jej priateľka sa 
smejú, keď sa ľudia pýtajú: ,,Tak ktorá z vás je vo vzťahu chlap?“, lebo ani 
jedna nemusí byť chlap. Nemá pocit, že zlyhala, lebo nechce deti. Nenechá 
ľudí, aby s ňou hovorili zhora, lebo v rukách nesie vrieskajúce dieťa. 
Odmieta sa nechať ignorovať len preto, že má šedivé vlasy. Nemá pocit 
viny, keď príde domov z práce a len pozerá televíziu alebo si na internete 
prezerá handry, či číta knihu: zaslúži si čas len pre seba. Pýta sa svojich 
mužských kolegov, aký majú plat. Odíde od neho.

A najmä vie, že žiadna žena nemôže tieto bitky vybojovať sama bez 
ohľadu na to, ako veľmi problémová je. Niekedy sa cíti unavená a uštvaná. 
No zachráni ju jedna vec: problémová žena by si mala vždy nájsť ďalšie 
problémové ženy. Pomôžu jej pamätať si, že aj ona, tak ako stovky iných 
po stáročia pred ňou, môže svoj štatút problémovej  ženy využiť na to, aby 
veci zmenila. Spolu dokážu problémové ženy zmeniť svet.

Helen Lewis Problémové ženy 8  

8 LEWIS, Helen: Problémové ženy : Dejiny feminizmus v 11 bojoch. N Press, s. r. o., 
Bratislava 2021, s. 353 — 355
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