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 Súčasná literatúra a jej špecifiká - anestetika ako necitlivosť v sociálnej 

role „zevlouna“ 

 

Daniela LEŠOVÁ 

 

(České slovo zevlovat znamená zízať a zároveň ponevierať sa.) Všetkých vidiaci, ale sám 

nevidený, skrytý v dave, ale k davu neprislúchajúci. [...] Mestský „zevloun“ tak predstavuje 

zážitok slobody, slobody úplnej, nezávislej na vôli a rozmaroch iných ľudí, ale takisto 

slobody len predstavovanej, bezzubej, ktorá na tvare sveta nezanecháva žiadne stopy.“ 

(Baumann, 2002, s. 41 – 42).  

„Zevloun“ obsahuje v sebe viacero protikladov, jedným z nich je aj na jednej strane zízanie, 

okukávanie, ktoré je možné len pri státí, na druhej strane potulovanie sa. Dívanie sa s jediným 

zámerom – získať dojmy, zmyslovo príjemné obrazy, neanalyzovať, len kochať sa. Je 

podobný turistovi spod slnečníka, ktorý platí za výhľad na more, turistovi, ktorý je taký istý 

ako turisti naokolo, líši sa od nich len polohou v rade slnečníkov. Sám pred sebou sa však z 

davu vyčleňuje, porovnáva sa, nachádza často umelé odlišnosti, aby si nemusel pripustiť, že je 

taký ako oni. V „zevlounovi“ je aj čosi z hráča, ktorý vníma život ako hru, vďaka fantázii, 

ktorá mu dodáva bezhraničnú slobodu, je presvedčený o tom, že on je určovateľom pravidiel, 

že všetko sa deje kvôli nemu. Má v sebe aj kúsok z tuláka, pohyb je preňho prejavom 

slobody, zachováva si od pozorovaného odstup, nezapája sa do diania, nemení prostredie 

svojou prítomnosťou, na rozdiel od tuláka sa však situáciám, prostrediu a ľuďom 

neprispôsobuje. Reálny svet je len podkladom pre vlastný svet vytvorený fantáziou, kde sa 

všetko deje v závislosti od „zevlouna“, v ktorom všetko môže a nič nemusí. Napĺňa ho len 

sledovanie, svet je pre „zevlouna“ predstavením.  

„V jeho svete je človek človeku premietacím plátnom, ničím viac. [...] Vznikol s modernou 

spoločnosťou, s anonymitou, ktorú vytvorilo husto zaľudnené mesto, v ktorom spolu deň čo 

deň koexistujú ľudia vzájomne si cudzí, ktorí nemajú ani nádej ani chuť k tomu, aby 

vzájomnú cudzotu prekonávali.“ (Baumann, 2002, s. 42).  

Nielen prostredie a situácie, ale dokonca aj ľudia sú pre „zevlouna“ figúrkami, sú dôležití len 

preto, že mu umožňujú snívať, byť pánom vo fantázii a určovať pravidlá. Ľudia nie sú 

zrkadlami, v ktorých môže vidieť svoj obraz, a tak sa o sebe dozvedieť viac, sú premietacími 

plochami, miestami, na ktorých prezentuje seba, neberúc ohľad na nič a na nikoho.  
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Wolf Vostell – Electronic Dé-coll/age, Happening Room 

„Zevloun“ nepripúšťa možnosť, že aj on sám je len premietacou plochou, len prostriedkom. 

Hľadaním možností vytvoriť si vlastný svet sa stáva nástrojom konzumu a médií. Stáva sa 

strojom, ktorý ničí a rozbité sklo odsúva k iným. Dôsledkom nevytvárania vzťahov je 

nerozlišovanie medzi ubližovaním a rozbíjaním, medzi jazvami a črepinami. Ak je človek 

strojom, dá sa kedykoľvek vypnúť, jeho výkon nie je závislý od podmienok, od psychického 

stavu, vyžaduje si len minimálnu pozornosť a údržbu. „Zevloun“ teda ostatných vníma len 

ako priestor, v ktorom sa môže realizovať jeho fantázia, sú miestom na jeho prezentáciu. On 

sám sa však môže stať nástrojom. Dobrovoľne sa oddáva všetkému, čo zamestná jeho zmysly 

a obrazotvornosť, aj za cenu toho, že je manipulovaný. 

„Zákazníci sa do obchodov masovo pohrnú nielen preto, aby „niečo rýchlo kúpili a odišli“, 

ale preto, aby svoje oči dosýta nakŕmili výkladmi. Akonáhle to urobia, stanú sa sami 
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výkladom, sami pre seba, premenia sa na neplatených hercov nekonečného predstavenia, 

atrakciou, ktorá priťahuje sama seba (...).“ (Baumann, 2002, s. 43).  

Konzumom je viac ovplyvnený zberateľ ako „zevloun“, ich motivácie sa od seba líšia. Pre 

zberateľa je obchod miestom, kde horúčkovito nachádza ďalšie a ďalšie predmety do svojej 

zbierky, pre „zevlouna“ je miestom zábavy, cirkusom, v ktorom je on divákom 

predvádzaných uchvacujúcich pestrofarebných čísel a neuvedomuje si, že sa sám stáva 

vystupujúcim. Väčšie možnosti a menej námahy „zevlounovi“ poskytuje televízia či počítač. 

„Práve obrazovka sa stáva hlavným, najčastejšie a najochotnejšie navštevovaným výbehom 

pre postmoderného zevlouna. Tým sa rozsah jeho potuliek nesmierne rozšíril: ani najväčšia 

‚nákupná promenáda’ sa so svojím objemom nemôže porovnávať s televíznou obrazovkou. 

Pohodlne usadený v kresle, vyzbrojený len diaľkovým ovládačom, môže televízny divák 

preniesť v jedinom okamihu z polynézskej dediny do modernej kancelárie Wall Street, z 

paláca stredovekého kniežaťa do rakety putujúcej vesmírom.“ (Baumann, 2002, s. 44).  

Divák ma prostredníctvom obrazovky možnosť vidieť ľudí, predmety či krajiny, ktoré doteraz 

nevidel a možno nebude mať nikdy možnosť navštíviť ich. Televízii nemôžeme uprieť jej 

vzdelávaciu a výchovnú funkciu, problémom však je, ak v spĺňaní týchto funkcií nahrádza 

tých, ktorí majú primárne vzdelávať a vychovávať (rodičov, učiteľov a vychovávateľov). 

Samotné virtuálne svety, existencia televízie a počítačov, nie je problémová, deštrukčné pre 

„zevlouna“ je, že nepotrebuje realitu, televízia a počítač mu ju nahrádzajú, nepotrebuje 

cestovať, stačí mu to, čo videl v prírodopisných filmoch a web kamery ho môžu preniesť, 

kam si zaželá, nepotrebuje sa učiť variť, veď čo potrebuje, si buď pozrie na internete, alebo 

ešte jednoduchšie je objednať si jedlo od donáškovej služby. Internet obsahuje vedomosti zo 

všetkých oblastí, takže stačí mať pri sebe počítač a „zevloun“ vie všetko. Virtuálne reality pre 

„zevlouna“ nahrádzajú aj ľudí. Všetko, čo preňho môže spraviť človek, je schopný aj počítač. 

City, ktoré by prežil vo vzťahoch – lásku, priateľstvo, nenávisť, zlosť, vďačnosť a i. prežíva 

nedištancovaním sa od filmových a seriálových postáv. Potešenie mu prináša extrémovosť 

zobrazovania.  

„Obrazy a deje na obrazovke sú vypulírované, vycizelované, dopracované do posledného 

detailu, sú dokonalé v miere, ktorú neusporiadaná a neporiadna skutočnosť nedosahuje a na 

ktorú ani neašpiruje. To, čo sa na obrazovke objavuje je slovami Baudrillarda „ešte 
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skutočnejšie ako skutočnosť. [...] Roly sa obracajú, to, čo sa zrodilo ako reprezentácia 

skutočnosti, sa teraz stáva jej mierou, štandardom.“ (Baumann, 2002, s. 45).  

Svet, ktorý nám predstavuje obrazovka, je bezchybný, nie je však bez konfliktov, bez zla, 

jeho zobrazenie je bezchybné. Televízia nepozná stred, ktorý by bol zobrazením sveta, v 

ktorom reálne žijeme, má veľkú záľubu v extrémoch – na jednej strane bezkonfliktné filmy, 

romantické komédie, ktorým stačí útržkovitá pozornosť diváka, aby splnili svoj účel, na 

druhej strane filmy, v ktorých sa priam hemžia konflikty, každou scénou narastá pocit, že to 

už nemôže byť horšie, horory, drámy, či trillery, ktoré pri plnom vnímaní môžu pôsobiť na 

človeka deštrukčne. „Zevloun“ vedome nedodržiava dištanciu, čo mu umožňuje vytvárať si 

vlastný svet – nie vciťovanie sa do postáv, ale bytie postavami. Virtuálny svet, ktorým je aj 

svet filmov aj počítačov, mu ponúka dočasnosť – človek môže kedykoľvek z predstavenia 

odísť a navštíviť nové. „Zevloun“ má pocit, že je režisérom, že on určuje pravidlá, rozdeľuje 

roly, pri týchto hrách (televízia, počítač, konzum) však stačí, aby vstúpil a stáva sa hercom. 

Nie je potrebná zodpovednosť, rozhodnutia nie sú závažné, dajú sa okamžite zmeniť, netreba 

sa nimi zaťažovať a nemajú takmer žiadne dôsledky (rozhodnutie pre prepnutie programu má 

za následok objavenie ďalšieho priestoru na realizáciu svojej fantázie). Dôležitým lákadlom je 

pre „zevlouna“ príjemnosť, kolísavosť, nie komplexnosť, celistvosť. 

„Svet zložený z epizód je rajom pre zevlouna: gigantický rezervoár po brehy naplnený 

čačkami – brať a preberať, brať to, čo sa najviac leskne, čo priťahuje zrak, čo je na pohľad 

príjemné, čo ucho poteší a dlaň príjemne zaplní. V jeho raji sú veci oslobodené od vlastnej 

váhy. Váhu im dodáva len uspokojenie, ktoré z nich dokážeme vykresať.“ (Baumann, 2002, s. 

46).  

Príjemnosť, ktorá je podmienkou pre „zevlouna“, sa prejavuje ako rôznorodosť, zapájanie 

zmyslov a ich uspokojovanie. Možnosť výberu z nepreberného množstva predmetov a 

podneto len umocňuje „zevlounov“ pocit nadradenosti, vládnutia nad svetom, ktorého 

tvorcom je on sám. Všetky atribúty z citovaného textu – lesk, dráždiaca zmyslovosť, 

príjemnosť, v sebe obsahuje aj nasledujúca fotografia z výstavy objektov Jeffa Koonsa. 
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Jeff Koons – Mačiatko na šnúre 

Usmievavé mačiatko v pestrej ponožke prištipcovanej k šnúre, na ktorej úplne prirodzene 

rastú žltá a ružová margarétka. Medzi znaky gýča patrí jednoznačnosť – rozpoznateľnosť, 

prvoplánovosť, zobrazovanie predmetov, ktoré sú považované za krásne, milé (v našom 

prípade mačiatko a margarétky) a nepridávanie asociácií, ktoré sa nám s predmetmi spájajú. 

Cieľom gýča je vyvolať pozitívnu, príjemnú reakciu, obdiv veci pomocou ružovkastej 

sladkosti, čitateľnosti a nevedomosti príjemcu. 
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Pestrofarebnosť, výraznosť farieb, veľké farebné plochy, samotná veľkosť objektu, lesk či 

symetria sú vlastnosti, ktoré zamestnajú, naplnia zmysly „zevlouna“. Kochá sa týmto a jemu 

podobnými „umeleckými dielami“, ktoré mu vyvolávajú na tvári úsmev a navodzujú stav 

bezproblémovosti, vedú ho do sveta natiahnutých šnúr, zelených záhrad, domčekov s veľkou 

terasou, pobehujúcimi psami a hrajúcimi sa deťmi. „Zevloun“ má jediné kritérium pre výber 

vecí, ktorým venuje pozornosť – zmyslovú príjemnosť. Nerozlišuje medzi tým, čo je umenie 

a čo nie, nepozná gýč, dokonca nemá dôvod na oddeľovanie morálne dobrého a zlého. 

Uverenie virtuálnemu svetu môže spôsobiť, že „zevloun“ prestane vnímať rozdiel medzi 

dobrom a zlom.  

„ Nedávno zaplavili operadlá pražských lavičiek reklamné plagáty na novú počítačovú hru. 

Príjemcovia boli oslovení otázkou: Koho povedieš do vojny? A ponúknuté im boli dve 

alternatívne armády, z ktorých si mohli vybrať: kladní hrdinovia alebo „sily zla“. […] 

Kvalitná hra ponúka možnosť zahrať si aj za stranu zla. Sú však aj hry, kde iná ako zlá strana 

nie je. Slávny Carmageddon, kde vodič auta zbiera body za masakrovanie chodcov a za 

zrazenie tehotnej ženy získava bonus, je typom hry, ktorá už nemá žiadnu potrebu schovávať 

agresiu a rozkoš z násilia za boj dobra so zlom.“ (Stern, 2006, s. 71).  

Film či počítačová hra sú pre „zevlouna“ svetmi, v ktorých neexistujú hranice, kde je možné 

všetko:  

„... za menej ako tri dekády sa mu podarilo dosiahnuť, aby sa deti v myšlienkach, vo 

virtuálnom priestore zapodievali ‚problémami‘ sveta dospelých a dospelí, očarení ohromnými 

trojdimenzionálnymi grafikami hier, sa opäť mohli vrátiť do detstva a prežívať závratné 

adrenalínové a endorfínové adventúry.“ (Macsovszky, 2002, s. 19).  

Virtuálne svety lákajú práve rušením hraníc, nahrádzajú divákom to, o čom si myslia, že 

nikdy neprežijú. V tomto úryvku je však vplyv hier o to deštrukčnejší, že hráči prežívajú buď 

„budúcnosť“ alebo „minulosť“ vo virtuálnom svete, ktorá im bráni v zažívaní reálnej 

prítomnosti. Prítomnosť je realitou, fantáziu môže „zevloun“ zapojiť len v minulosti a 

budúcnosti. Sentimentálne zažltnuté spomienky sa menia na pestrofarebné vzrušujúce obrazy, 

ktoré v očiach „zevlouna“ prekrývajú šedivosť prítomnosti a pochybnosti o vlastnej hodnote. 

Prežívanie vo virtuálnych svetoch vylučuje život v reálnom svete, nedokáže v nich existovať 

paralelne. 
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Richard Crewdson – My father 

Jeden dom, jeden manželský pár, dve izby, dvaja ľudia a dva odlišné svety. Svet mŕtvolného 

starca osvetľovaného televízorom je ohraničený samotným televíznym prijímačom a jeho 

žiarením, kobercom, kreslom, rozkladacím stolíkom a stojanom na noviny a časopisy. 

Hranice manželkinho pôsobenia, určené svetlom v kuchyni a kuchynskými stenami a línia 

sveta starca sú neprestupiteľné, medzi nimi je neosvetlený priestor schodiska a vchodových 

dverí, žena je mužovi obrátená chrbtom a starec sleduje televíziu. Okná v kuchyni sú 

odtiahnuté, vidieť plot a dokonca časť susedného domu, starcov priestor je uzavretý, nielen 

vecami, ktoré ho obkolesujú, ale aj záclonami s hrubým závesom. Žena pôvodne nestála za 

pracovnou doskou, neupravená pohovka za starcom naznačuje, že predtým ležala na nej. Ona 

zrejme bola tou, ktorá zasvietila svetlo, čo sa dá vnímať ako spôsob upozornenia na svoju 

prítomnosť. Starec sa však neobrátil, nevenoval jej pohľad, pretože je uchvátený pobytom v 

inom svete, ktorý mu nahrádza realitu. „Virtualita“ je anestetikou sociálnou a psychickou. 

Pobyt v nej je útekom pred skutočnosťou, je samotou, ktorú si „zevloun“ nepripúšťa, ak by s 

ním niekto zdieľal jeho svet, musel by sa „zevloun“ prispôsobovať, zmenšovať priestor, v 

ktorom pôsobí jeho fantázia. 

„Jasné, som doma. V mojom brlohu. Okná sú úplne zatemnené. Nevadí. V tme našmátram 

sieťové okuliare. Pripojený. Aspoň nejaká istota. Telom sa mi prevalí vlna hrejivého tepla a 

potom ostrý výbuch. Rovno do očí. Miliardy drobných plamienkov. Ohňostroj. Všetko 

najlepšie k narodeninám! Vzadu pulzuje veselá 30. Bože, ktorý idiot (...)Uvedomujem si, že ja 

sám som si minulý rok naprogramoval tento darček.“ (Šulej, 2001, s. 50).  
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Uzavretý priestor, podobne ako na predošlej fotografii symbolizujúci samotu a izoláciu, ktorú 

vidí len pozorovateľ, samotná postava ju nepociťuje ako problémovú – zatemnené okná 

postave neprekážajú, sama si nasadzuje čierne okuliare, ktoré absolutizujú jej izoláciu od 

reálneho sveta. Virtuálny svet je pre muža záchranou, istotou, pretože ho ovláda sám, on 

určuje, čo sa stane, kedy a ako, aj o tom, či mu niekto zablahoželá alebo nie. Pre postavu je 

obťažujúce prijímať priania k narodeninám, najradšej by sa stal v skutočnom svete 

neviditeľným, čo mu umožňuje počítač. Mužovi neprekáža, že mu k okrúhlym narodeninám 

gratuluje program, ktorý vytvoril on sám. Udalosti, ktoré sa odohrajú vo „virtualite“, trvajú 

krátko, nemajú následky, a tak si nevyžadujú rozhodovanie, zvažovanie a zodpovednosť, 

majú menšiu váhu ako deje v realite, a preto si postava ani nepamätá, že program vôbec 

vytvorila. Vo „virtualite“ je rozprávková krajina pravdepodobná podobne, ako svet, v ktorom 

sa život dá zachrániť len zabíjaním ostatných. Nie je pritom dôležité, či som zločincom, ktorý 

uteká pred políciou, alebo agentom, ktorý sa snaží vyriešiť prípad. Svet počítačových hier a 

filmov používa „virtualitu“ ako argument na rušenie hraníc medzi dobrým a zlým – keďže nie 

je realitou, platia v ňom iné zákony, ktoré sú často rozdielne ako v skutočnom svete, ale 

dokonca tvoria úplné protiklady. Pobyt človeka v reálnom a virtuálnom svete sa prelína, nedá 

sa oddeliť, zabrániť prenášaniu dojmov z jedného sveta do druhého. Ľudské vnímanie si 

nedokáže pamätať, v ktorom svete vzniklo zovšeobecnenie, zážitok, dojem, predsudok, pocit 

slobody, preto sa správanie, typické pre jeden zo svetov, prenáša do druhého:  

„Pred mojimi očami sa strhla surová bitka. Nesprávny rozptyl svetla spôsobil prudké zvýšenie 

maskulínnej agresivity. Také čosi som ešte nevidel. Muži vyskočili z pohodlných kresiel a 

zúrivo sa na seba vrhli. Kopali sa. Škriabali sa nechtami. Skákali po sebe. Hrýzli sa do krkov. 

Rýchlo som usmernil ich emočné správanie, ale zrejme v dôsledku chybnej intenzity 

frekvencie nastala u nich dezorientácia. Rozbehli sa, zastali. Vrážali do seba. Padali na 

kolená. Plazili sa po štyroch a šmátrali rukami.“ (Hvorecký, 2006, s. 50).  

Hyperbolickosť stavu ovládania ľuďí televíznym vysielaním nevyznieva absurdne, ak si 

uvedomíme manipulatívnosť médií. V úryvku je ovládanie relativizované faktom, že postava 

– rozprávač je ovládajúcim, televízia je len prostriedkom. „Zevloun“ sa vzdáva seba, aby sa 

mohol na chvíľu stať niekým iným cez vciťovanie sa do postáv. Na rozdiel od tuláka sa vždy 

vráti k pôvodnej identite, zmena osobnosti je preňho predstavením, ktoré sa po čase končí, z 

ktorého však pôsobením kostýmov, príbehu a hudby nemôže odísť, odíde, až keď diváci 

zatlieskajú. „Zevlounovi“ nezáleží na tom, akú úlohu bude hrať, rozhoduje lesk a farba 
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kostýmu, nepravdepodobnosť zažitia roly v skutočnom živote. „Zevloun“ sa môže stať 

hocikým, čím je však manipulácia väčšia, tým viac sa „zevloun“ vzďaľuje od seba samého – 

pod vplyvom médií sa z neho môže stať agresívny tvor, ktorý kope a škriabe, tak ako 

pokazená bábika na kľúčik, ktorá naráža do ostatných aj do stien okolo, ktorá sa cíti ako vo 

sne: 

„Ale on sa zrazu narovnal. Vtedy, ako ho dohnali, sám sa stal prenasledovateľom. Vybral si 

jedného z nich. Najslabšieho. Ukázal naňho. A naozaj, bol označený. A potom sa stal vodcom. 

Keď sa zobudil, bolo počuť vtáky, izba sa kúpala v slnečných lúčoch. Bol to príjemný sen. 

Bojíte sa, že vás prepadnú? Prepadávajte! Bojíte sa, že vás zavraždí nejaký maniak? Staňte sa 

maniakom. Vraždite. Bojíte sa tzv. zla? Páchajte ho. Osud vás vytresce? Staňte sa ním.“ 

(Horváth, 2004, s. 143).  

„Zevloun“ má dvojitý život – jeden reálny a druhý virtuálny. Virtuálny život je snívaním, z 

ktorého sa nezobudí, len preto, že sám chce prestať snívať. Analógia so spánkom je 

odôvodnená faktom, že virtuálny život je aktivitou, v ktorej má účastník pocit, že koná, 

vynakladá snahu, z nezainteresovaného pohľadu je však snívanie neproduktívne. Sen o 

vodcovstve v citovanom úryvku je pre postavu príjemný, je pre ňu prostriedkom na virtuálnu 

pomstu tým, ktorí ho v realite ponížili. Sen sa od pobytu „zevlouna“ v nie reálnych svetoch 

odlišuje v miere pôsobenia na skutočný život. Prebudenie znamená úplné opustenie sveta sna, 

väčšinou si buď nepamätáme, čo sa nám snívalo, alebo to po krátkom čase zabudneme. 

Pobyty „zevlouna“ však, tak ako v úryvku, menia človeka. Zážitok z videného prebudí 

chcenie po dosiahnutí, prenesení fantazijného do reálneho sveta, po pociťovaní nadradenosti, 

vládcovstva nad všetkým aj v skutočnosti. Zážitok vo svete fantázie je nielen motiváciou pre 

zážitok v realite, je tiež dôvodom miznutia rozdielu medzi možným a nemožným, správnym a 

nesprávnym, vhodným a nevhodným, dobrým a zlým. „Zevlounovi“ pomáha virtuálny svet 

stať sa anestetickým voči zlému. Empatizované prežitie násilia vo filme či v počítačovej hre 

môže byť základom pre reálne násilie. 

„Zamračila sa ešte väčšmi, ešte chmúrnejšie, pevne zovrela pery a predstavila si, ako toho 

psa, ktorý práve prebehol okolo železničnej stanice, obesí na drôt v rajskej záhrade, lebo 

rajská záhrada je kolískou zverských praktík. [...] Obesí psa do výšky svojich svetlomodrých 

očí, tie sú svojou nebeskou farbou ďalším darom božím, nimi zblízka a podrobne prebáda psie 

utrpenie, chlpáčove sliny budú pristávať na bezchybne hladkej pleti zvedavej mučiteľky, v 
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okolí pier a nosíka, trochu pyšne smerujúceho úzkym koncom nahor, až kým slintanie 

neutíchne tempom, akým v podobných situáciách zvyčajne mizne život.“ (Balla, 2005, s. 105). 

Je samozrejmé, že násilie nie je spôsobené len pobytom vo virtuálnych svetoch, dôležité je 

však uvedomiťsi, že ubližovať nie je človeku prirodzené. Dôvodom na zraňovanie môže byť 

vlastné zranenie spôsobené prístupom ľudí, blízkych či neznámych, alebo potreba 

dokazovania, zvyšovania si vlastnej hodnoty. Faktom však zostáva, že „virtualita“ človeka 

otupuje voči násiliu. Krutosť postavy v úryvku zaráža o to viac, že je ženou, bytosťou 

javiacou sa krehko, ktorá takto pristupuje k ostatným aj k svetu ako takému. Je stelesnením 

nežnosti, zraniteľnosti, zároveň však vie byť silnou, rozhodnou a matersky ochraňujúcou. 

Fyzická tvrdosť je typickejšia pre mužov. Emócia tematizovaná v úryvku však nie je ani 

mužskou tvrdosťou, ráznosťou, je defektnou potrebou fyzicky ubližovať, týrať, je nutkaním, 

ktoré postava nadobudla, nebolo jej súčasťou, čo je zdôraznené protikladnosťou miesta, na 

ktorom si týranie predstavuje, a jej konania, jej výzoru, ktorý vypovedá o ženskosti, jemnosti 

(svetlomodré oči a hladká pleť) a výzoru slintajúceho psa. Jej predstavy o ubližovaní by sa 

dali vysvetliť otupením voči násiliu, ktoré bolo páchané na nej samej tak dlho, až si naňho 

zvykla. Prijateľnejšie však je, že žena ešte stále pociťuje, pretože k týraniu nedochádza v 

realite, ale len v predstavách. Potrebu sledovania utrpenia však interpretujem ako reakciu na 

vlastné zážitky týrania, postava túži po zmene rolí – chce sa zbaviť pozície objektu týrania. 

Najradikálnejšie sa jej javí negácia tejto roly, prijatie roly tyrana. Anestetika produkuje 

anestetiku tak, ako to bude aj pri vlastníctve vo vzťahoch. Na fotografii nižšie je zobrazená 

takisto túžba po zmene rolí, ktorá môže byť spôsobená viacerými podnetmi, viac sa však 

budem venovať spôsobu, aký i postava vybrala na vyjadrenie odporu. 

 

Wiliam Klein – Ruky hore 
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Výraz chlapca plný hnevu, napnutá ruka v pohybe pripravená vystreliť, hlaveň namierená na 

diváka je obžalobou sveta dospelých. Emóciami, ktoré sú výsledkom pôsobenia dospelých, 

nie je zasiahnutý malý chlapec, ktorý stojí pri postave so zbraňou. Svoj hnev neobracia na 

slabšieho, tak ako to voči nemu robia dospelí, ale na pôvodcu jeho nahnevania. O zbrani sa 

mohol dozvedieť z vlastnej skúsenosti, ale frekventovanejšie je zoznámenie sa s ňou cez 

médiá, najčastejšie televíziu, internet a počítačové hry. Odpor dieťaťa už nemá formu 

búchania pästí, každodenným vciťovaním sa do postavy vojaka, ktorý zabíja nepriateľov, či 

zločinca na úteku, pre ktorého sú ľudia prekážkou, sa z neho stalo mierenie zbraňou na ľudí, 

ktorí mu spôsobili bolesť, bezproblémovým, bez toho, aby si naplno uvedomoval dôsledky. 

Počítačová hra totiž umožňuje po „smrti“ postavy začať odznova, smrť je v televízii aj v 

počítačových hrách relativizovaná, nie je konečným stavom, tvorí len prechod medzi fázou 

hrania/pozerania a fázou oddychu. Hra sa snaží byť čo najreálnejšou, zároveň chce 

poskytovať čo najväčší priestor fantázii. Ak zobrazuje diskutabilné konanie, ako argument jej 

slúži práve odvolávanie sa na to, že nie je realitou. Najzjavnejšie je skryté otupovanie pri 

animovaných postavičkách, ktoré prekonávajú všetky prekážky pri poľovaní na inú 

postavičku (napr. Tom a Jerry), alebo bezdôvodne ubližujú ostatným aj sebe vždy novým 

spôsobom (napr. Happy tree friends alebo Itchy a Scratchy). Násilie je relativizované na 

nezáväznú hru:  

„Zohol sa a polámal mu prsty. Varila myšička kašičku. Tomu dala, chrup, tomu do mištičky, 

chrups, a na najmladšieho – vylomil ešte malíček.“ (Horváth, 2004, s. 144).  

Hra, ktorú evokuje nevinná riekanka bez následkov, je maskovaním krutosti, ktoré, ak je 

odhalené, znechucuje, pretože sa skrýva za detské, naivné, čisté. Ak však protiklad 

neuvidíme, vyznieva ubližovanie len ako onomatopoje.  

 Rozprávky s tematizovaním zraňovania zaujímajú k násiliu postoj, zarážajúce je, že sú 

prostriedkami na vyvolanie smiechu, komickým faktorom. Kedysi vzbudzujúce odpor či 

strach, dnes vyvoláva smiech. Aj v minulosti bolo násilie v rozprávkach prítomné, vždy však 

bolo potrestané víťazstvom dobra. Dieťa poznalo vďaka rozprávke násilie, takisto však bolo 

poučené o nesprávnosti násilia jeho prehrou:  

„Zdá sa, že chlapcovi odbilo – leží so sklopeným zrakom nepohnuto, opretý o kamennú stenu. 

Ale Hamburgera to nezaujíma. Vzápätí škrtí ďalšieho chlapca obrusom a pôsobivo mu 

rozbíja popolník o hlavu.“ (Bavi Pain, 2006, s. 15). 



 822

 Neošúchanosť výrazu, ktorý vyjadruje zneškodnenie chlapca a spôsobov útoku, pôsobia 

komicky, humorná je ich absurdnosť, nepravdepodobnosť. Predpokladám, že sa otupovanie 

voči reagovaniu na násilie začalo komickým zobrazovaním násilia páchaného na zločincoch. 

Smiech je v tomto zmysle prostriedkom na vyjadrenie postoja k morálnemu zlu, formou 

výsmechu a odsúdenia. V citácii aj v rozprávkach s podobnou tematikou dnes nie je rozdiel v 

tom, na ktorej strane „morálnej osi“ sa nachádza ten, kto zraňuje. V súčasnosti sa rozšíril 

názor, že násilie je dovolené, môže byť uznané spoločnosťou ako oprávnené, ak preňho 

existuje dôvod. 

 

Bettina Flitner – cyklus Môj nepriateľ  

Fotografia je výsledkom autorkinho projektu, pri ktorom fotografka zastavovala uprostred dňa 

na ulici okoloidúcich a kládla im otázku, kto je ich nepriateľ a ako by mu ublížili, ak by mali 

možnosť. Na záver vznikol portrét, na ktorom osoba drží v ruke zbraň, ktorú si vybrala s 
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zo zbraní poskytnutých fotografkou. Konkrétne na tomto portréte sa nachádza starenka, ktorej 

odpoveď na otázku znela: „My enemy? Someone who tries to grab my handbag. First I'd ram 

the tip of the spear into his stomach and then Id kick him in the legs. And then I'd run away. 

Preklad do slovenčiny je nasledovný: „Môj nepriateľ? Niekto, kto sa mi pokúsi uchmatnúť 

kabelku. Najprv by som mu zabodla hrot oštepu do brucha a potom by som ho kopla do nôh. 

A potom by som utiekla.“ Jedno z kresťanských prikázaní vraví: Nezabiješ! a neexistuje z 

neho žiadna výnimka. Z filmov, internetu, počítačových hier, aj z umenia znie, že ublížiť až 

zabiť môžeme, ak niekto ohrozuje nás. Je naozaj kabelka rovnako hodnotná ako ľudský život? 

Čo o nás vraví to, že si prajeme predstavovať si, ako ubližujeme? Už sa nepýtame, teší nás, že 

môžeme byť pánmi nad životom aj nad smrťou. 

Vo virtuálnom svete nie je rozdiel medzi tematizovaním problému (odrážaním skutočného 

stavu) a vytváraním ilúzii o reálnom svete a jeho problémoch. Svet počítačov a filmu učí k 

anestetike, k necitlivosti, vychováva „zevlounov“, ktorí absolútnym vcítením sa do postavy 

konajú tak, ako ona, bez morálnych hraníc. Raz vykonané je predpokladom pre opakované 

konanie. Čím častejšie sa násilie objavuje na obrazovkách televízorov či počítačov, tým sa pre 

nás stáva bežnejším, menej problémovým. Rezignácia, otupenie sa teda neprejavuje len v 

nekladení otázok u tuláka, nehľadaní kvality u zberateľa, ale aj v nerozlišovaní medzi dobrým 

a zlým u „zevlouna“: 

„(...) vedela, že chlap, ktorý dokáže udrieť, dokáže aj pritúliť a také pritúlenie je potom 

hodnotnejšie, treba si to vedieť predstaviť, koľko premáhania ho to stojí, veď oveľa radšej by 

udrel a potom bil až dovtedy, kým by mu k nohám neklesla krvavá kaša.“ (Balla, 2005, s. 

109).  

Útek od jednotlivého problému či celého sveta nie je ospravedlniteľný pádnym dôvodom, je 

však vysvetlením odchodu. Ak si však tak ako postava, nepripustíme problematickosť javu, 

nemáme dôvod utekať a len pozorovateľ vie, že utešovanie samo je útekom. Veď násilie ani 

nie je taký problém a ak ten, kto ho pácha, na chvíľu prestane, mali by sme byť vďační. 

Predtým bolo pre človeka prirodzené byť mierumilovný, báť sa zranenia, dnes, keď sme buď 

nebojácni superhrdinovia, alebo fóbiami pozväzovaní, je ubližovanie najistejšie – 

superhrdinom zvyšuje hodnotu a uznanie, plným strachu slúži ako forma obrany. 

„ V prvých minútach rozbije hlavný hrdina Sailor hlavu mužovi, ktorý sa ho pokúsil 

zavraždiť, o kamenné schody. [...] Divák márne premýšľa nad tým, prečo je také dôležité 

zobraziť krvavú autohaváriu, psa bežiaceho s odhryznutou rukou alebo dopad vystreleného 
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mozgu na zem. Podobne ako pri prvom filme sa takéto otázky nekladú a nepredpokladá sa, že 

by na nich bolo potrebné zo strany autora odpovedať.“ (Smelý, 2000, s. 33 – o filmoch D. 

Lyncha)  

Film má schopnosť z problémového spraviť bezproblémové. Obrazy násilia v tejto citácii 

zodpovedajú mechanizmu vo filmovej produkcii, neustále hľadať efektnejšie a ohurujúcejšie 

formy pôsobenia. Pôsobivejšie však znamená brutálnejšie, zvrátenejšie – najskôr „len“ 

autohavária, ktorá je pravdepodobná aj v realite, menej však už pes s rukou v papuli a 

napokon, takmer absurdne pôsobí vystrelený mozog na zemi. Aj diváci prijímajú tieto obrazy 

pokorne, veď vo filme, ako v rozprávke, je možné všetko. „Film dneška“ a rozprávka majú 

spoločnú prítomnosťou fantazíjneho sveta s vlastnými pravidlami. Ak je však účel rozprávky 

čítanej dieťaťu na dobrú noc nielen uspať, ale aj vychovávať (viesť k morálnym hodnotám, 

správnosti činov, učiť o dvoj- a viacpólovosti sveta atď.), k čomu nás vedú a učia dnešné 

filmy s prebytkom násilia a rušenia akýchkoľvek tabu. 
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