
je všetko zmätené, jedno nie je možné bez vylúčenia druhé-
ho.

Aj ja považujem možnosť dievčat rozhodovať sa medzi
sukňou a nohavicami za jednu z mála výhod v porovnaní
s mužmi. Niekedy si kladiem otázku, čo je vlastne také hroz-
né na šatočkách, o ktorých sexistickej povahe sa píše v teo-
retických štúdiách.25

Proti šatám hovorí vlastne práve spojenie tohto kusa ode-
vu s definíciou dievčaťa. Tak ako to včera vyjadrila predavač-
ka, ktorá Hanku oslovila „chlapče“, na čo Hanka rozhorčene
oponovala, že ona je predsa dievčatko: „No, keď nemáš suk-
ničku, tak nevidno, že si dievčatko.“

26. december 1983 (2 roky, 4 mesiace)

Sumár Vianoc:
Hankine vianočné darčeky — dve bábiky, plyšové zvierat-

ko, malá stavebnica lego duplo, rozprávková knižka (aj pre
rodičov), náhrdelník zo slonoviny. 

Jurko dostal drevenú železnicu, živého zajaca, viacero sta-
vebníc lego duplo s benzínovou pumpou, bagrom a pod.,
a spolu so svojou sedemročnou sestrou hračkársku predaj-
ňu. 

Félix dostal viacero veľkých áut a nákladiakov, nepre-
hliadnuteľné množstvo stavebníc lego duplo so všetkými
možnými zariadeniami a figúrkami, obrázkové knižky od
Mitgutscha.26

Nie je mi jasné, či som Hanke nekúpila žiadne takéto bag-
re, lietadlá a nákladiaky z dupla preto, že ju nechcem pri-
skoro konfrontovať s našou kultúrou preťaženou umelou
hmotou a technikou alebo preto, že je dievča. Alebo ma an-
tropozofické argumenty ľahšie presviedčajú, lebo mám dcé-
ru? Nemala by som pri synovi latentne zlé svedomie, čo
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u Hanky nemám? Tak ako to povedala jedna známa: „Chla-
pec by to mal neskôr v škôlke ťažké, keby nikdy nemal hrač-
ky iných chlapcov a hrával by sa iba s dievčatami.“ Zasa si raz
uvedomujem, aké veľké majú matky synov obavy, že by svo-
jich synov mohli experimentovaním vo výchove poškodiť, 
že by nedosiahli „mužskú identitu“, a preto by mohli mať
ťažkosti s uplatnením v mužskom svete. Tie obavy sú realis-
tické.

Máme na návšteve šesťročné dievčatko veľmi konzerva-
tívnych rodičov. Zhovárame sa o jej kamarátoch zo sused-
stva. Hovorí, že s Gunnim sa nikto nechce hrať, „pretože ten
sa hráva s bábikami“. Dievčatá sa s ním nehrajú preto, že je
chlapec, a chlapci preto, že sa hrá ako dievča.

28. december 1983 (2 roky, 4 mesiace)

Hanka sa hrá s legom, ktoré dostala na Vianoce. Práve zisti-
la, že jedna z vecí, ktorú má postaviť, je bager. Vraví, že na to
potrebuje „uja z bagra“. Klaus jej navrhne: „Vezmi si jednu
figúrku dievčaťa, tá to predsa dokáže rovnako dobre.“ Podá
jej figúrku. Hanka ju rozhorčene odmietne a povie: „Ale veď
to je dievča.“

Klaus: „Dievčatá nedokážu šoférovať bager?“
Hanka: „Nie, pretože by si umazali ruky.“
Som zaskočená, spoznávam v tom svoj vlastný strach

z mazadla, oleja a špiny na rukách pri oprave auta. (Pozri
2. november 1983.)

Som si však istá, že som jej to nikdy výslovne nepovedala,
a domýšľam si, že sa k tomuto zisteniu dopracovala pomo-
cou jednej z babičiek. Alebo stačilo aj moje správanie na to,
aby Hanka dospela k takémuto záveru? Nemôžem tomu
uveriť.
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