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V nepriateľských krajinách sa ženám vodí strašne zle. Buď
sú ženami v domácnosti, alebo prostitútkami, čo je v ko-
nečnom dôsledku to isté. Či si už líhajú kvôli cudzím mu-
žom odeté len v maličkých farebných nohavičkách, ktoré
by sa naše továrne hanbili vyrábať, alebo celý deň utiera-
jú prach, polievajú muškáty a večer sa hrbia, aby svojmu
živiteľovi podali papuče, každopádne slúžia jednému ale-
bo viacerým utláčateľom.
Naše ženy, vraví súdružka učiteľka, nepotrebujú almužny
od mužov. Zarábajú si samy ako Robotníčky, Lekárky, vše-
lijaké Riaditeľky alebo Dozorkyne vo väzniciach. V zime
nosia hrubé biele bavlnené bombardiaky, ktoré sú bom-
bovou zbraňou proti nachladnutiu vaječníkov. Štát dáva
pozor na vaječníky matiek, v ktorých čakajú budúci pro-
letári. Ženy u nás nikdy nemajú voľné ruky, aby mohli vo
chvíli záhaľky objať mužov, majú pred očami cieľ a v ru-
kách plné tašky. U nás niet takej neho-
ráznosti ako matka bez ťažkých tašiek 
v oboch rukách, či neupachtená matka,
ktorá sedí a len tak sa díva do vzduchu.
Jeden deň v roku je venovaný žene.
Vtedy nakreslíme srdce a podeň
napíšeme: Blahoželám ti, milova-
ná mamička, ku Dňu žien. V celej
krajine oslavujú súdružku ženu
kyticami a muži ju prirovnávajú
ku kvetine, je vraj taká nežná a
krásna, že si na to treba pripiť.
Deň žien vo mne vyvoláva strach –
patrí mužom, chodníky sa už napo-
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8. marec vo mne zväčša vyvoláva rozpaky – okrem toho,
že deň jemu predchádzajúci venujem pamiatke Starej
blaškovej, predsa len spomienka na oslavy spred roku
1989 a neistota, čo s dňom, ktorého symbolika pomaly
devalvovala, vytvorila akési hluché miesto. Deň prejde
a o rok si ho užijem opäť v inofarebnom vydaní. Aké sú
však významy tohto dňa, ktoré boli vyprázdnené, a aké sú
tie, ktoré sa v rôznych ikonografiách ani nedostali k slo-
vu? Sviatky, výročia a pamätné dni sú jedným zo spôso-
bov, ako sa v prevládajúcich historických predstavách
formuje a artikuluje kolektívna pamäť. Nie inak je to pri
formovaní pamäti feministického hnutia. Rodová histo-
rička Maria Grever sa nerozpakuje nazvať Medzinárodný
deň žien „vynájdenou tradíciou“, pričom tento termín
nemusí vzbudzovať podozrenie z nedôveryhodnosti a po-
treby legitimizovať nejakú neexistujúcu históriu. Práve
naopak, vynájdenie, ustanovenie tradície (tento pojem
uviedol do teórie Eric Hobsbawm) je celkom bežnou pra-
xou, ako sa z či už skonštruovaných a inštitucionalizova-
ných, alebo aj ťažšie identifikovateľných procesov stávajú
v krátkom období významné referenčné body komunity
alebo spoločenstva.


Ľubica Kobová in: ASPEKTin
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ludnie plnia potácajúcimi sa gratulantmi. Túto jar som
po ceste domov papierové srdce roztrhala. Babka nie je
žena, nepoletí do vesmíru.
Irena Brežná v knihe Na slepačích krídlach
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