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Dezintegrita Ja a pocit viny  

(interpretácia básnickej skladby Jána Ondruša Kľak) 

 

Jozef PALAŠČÁK 

 

 Vo svojej práci sa venujem interpretácii básnickej skladby Jána Ondruša Kľak vydanej 

v roku 1970. Báseň pod týmto názvom vyšla aj v súbornom vydaní Ondrušových básní z roku 

1996 s názvom Prehlĺanie vlasu. Z pôvodnej básnickej skladby v nej však zostal len jeden 

motív v rozsahu desať strán, oproti pôvodným päťdesiatim. Z pochopiteľných dôvodov 

interpretujem pôvodný text. 

 Na jeho základe vznikla dvojčlenná typológia dezintgrity. Dezintegritu chápem ako 

rozpad Ja, narušenie jeho celistvosti – integrity. K dezintegrite dochádza kvôli atrofii vzťahov 

a tiež kvôli zlu, ktorého sa ja stáva účastné, či už ako paciens, alebo agens. Dva členy tejto 

typológie dostali mená ako hlavné postavy v básnickej skladbe: Viktor a Gašpar. Na 

minuloročnej konferencii som sa venoval presnejšiemu popisu symptómov, ktorého sú 

prítomné v jednom a druhom type vychýlenia a tiež odhaľovaniu dôvodov vychýlení.  

 V mojom tohtoročnom príspevku som sa s pomocou Práce Paula Ricoeura snažil 

popísať, akým spôsobom sa zlo v texte Kľaku vyskytuje. Ricoeur stanovuje tri vývojové 

stupne symbolu zla. Ich prítomnosť, či neprítomnosť v texte Kľaku môže ukázať korene zla, 

ktorým dezintegrita nepochybne je. V druhej časti práce som na položenú otázku: „Odkiaľ zlo 

prichádza?“ hľadal odpoveď s pomocou Ricoeurovej typológie mýtov. Delí ich podľa toho, či 

sa v nich zlo objavuje pred človekom a on je jeho obeťou, alebo v nich zlo prichádza skrze 

človeka. Počas mojej interpretácie dôjde k zaujímavej zhode medzi dvojčlennou typológiou 

mýtov a dvojčlennou typológiou dezintegrovaného Ja. Dozvieme sa však skôr to, aké Ja a 

prečo si daný model nastávania zla vyberá, než to odkiaľ zlo objektívne prichádza.  

 V závere spomeniem interpretáciou vzniknutý Ondrušov dodatok k Ricoeurovej 

typológii. Svoje uvažovanie uzavriem objavením prítomnosti niektorých symbolov zla v 

súčasnej spoločnosti. 

 

1 

 

 Viktora a Gašpara ťaží vina, s ktorou sa každý z nich vysporiadava po svojom. 

Presnejšie by bolo povedať, že jej odstránenie zložitým, ale systematickým spôsobom 
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odsúvajú inam. Každý o jej príčine vie čosi iné a nevedieť je raz dôvodom na hnev a potrebu 

očisty, inokedy nevedieť by bolo lepšie, ľahšie. Vina je dôsledok prečinu, dôsledok zla 

konaného Ja. Paul Ricoeur vo svoje práci Řád symbolu zachytáva vývin symbolu zla. 

Pomocou tejto jeho práce sa pokúsim objasniť, za akých okolností došlo v Kľaku k zlu a do 

akej miery zaňho dezintegrované Ja Gašpar a Viktor môžu niesť zodpovednosť, do akej miery 

sa môžu cítiť vinnými. Ricoeur v snahe zachytiť dynamiku symbolu zla rozdeľuje mýty na 

dva typy: 

 

 Na jedné straně jsou mýty, které počátek a pramen zla spojují s nějakou katastrofou, či 

púvodním konfliktem, k němuž došlo ještě před objevením člověka a na druhé straně jsou 

mýty, které pûvod zla přičítají člověku samému. (Ricoeur, 1993, strana 102) 

 

 Mýty z prvej skupiny charakterizuje ďalej takto: 

 

 Do stejné, velice početné skupiny, patří i tragické mýty, které své hrdiny předvádějí 

jako oběti nějakého nevyhnutelného osudu; podle tohto tragického schématu upadá člověk do 

viny tak, jak upadá do existence... (Ricoeur, 1993, strana 102) 

 

 Do tejto skupiny patrí aj mýtus o Oidipovi. Ricoeur ho nespomína, pre ďalšie 

uvažovanie je však užitočný. Do druhej skupiny patrí biblický mýtus o Adamovi. Najprv sa 

však budem venovať Ricoeurovmu popisu vývoja symbolu zla v troch vývojových stupňoch. 

 Prvým stupňom vývoja symbolu zla je poškvrnenie, škvrna. Ten, kto sa previnil, je 

poznačený aj fyzicky. Preto v Biblii, v Starom zákone malomocní a chorí sú vnímaní ako 

nečistí nielen telesne. Sú potrestaní za svoje viny. Takéhoto poškvrnenia sa dá zbaviť 

rituálnou očistou, vykonaním obety, alebo skutku, ktorý je viditeľný navonok rovnako, ako je 

viditeľná škvrna. 

 Druhým stupňom symbolu zla je odbočenie, zídenie z cesty, hriech: 

 

 Zlo na jedné straně není již nejaká věc, nýbrž je to zpřetrhaný vztah, nicota; tato 

nicota se vyjadřuje obrazy vanutí, pouště, bláta, nicotnosti modly. Rovněž hněv Boží je 

pociťován jako nicota jeho absence. Současně s tím se však ukazuje i nová pozitivita existence 

zla, která již na sebe neupozorňuje čímsi vnějším, nýbrž je reálnou silou, podmaňující si 

člověka. […] Dík této nové pozitivitě zla bylo možno znovu uchopit starý symbolismus skvrny: 
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vrací se schéma čehosi, co prichází zvenčí, avšak jsme teď na rovině etické, nikoli 

magické.(Ricoeur, 1993, strana 100) 

 

 Tretím stupňom je symbol viny. Ricoeur o ňom vraví: 

 

 Na jedné straně se místo realistické a, chcete-li, ontologické afirmace hříchu postupně 

prosazuje čisté subjektivní zkušenost pochybení; zatímco hřích sám má reálný charakter 

tehdy, není li poznán, měří se vina svědomím člověka, jež u něj vzniká tím, že na sebe sama 

hledí jako na pûvodce svých vlastních pochybení. Obrazy odchýlení, odvrácení, zbloudění 

jsou nahrazeny obrazem tíže, břemene: ono „před Bohem“, se v hlubinách vědomí mění v 

„před sebou samým“; človek je vinen, pokud se cítí být vinen. Za tuto proměnu bezpochyby 

vděčíme jemnejšímu a přiměřenejšímu smyslu pro zodpovednost, jež již není pojímána 

kolektivně, nýbrž individuálně, není již totální, nýbrž stupňovitá. Vstupujeme tak do světa 

racionálního obviňování, do světa soudu a skrupulózního svědomí. Nicméně archaická 

symbolika skvrny se neztratila, neboť peklo se pouze z vnějšku přesunulo do nitra... (Ricoeur, 

1993, strana 101) 

  

 Ricoeur vraví, že hriech ťaží, hoci je neuvedomený. Je tomu tak jednoducho preto, 

lebo nad človekom je pri tomto stupni zákon, ktorého platnosť je zaručená človeka 

transcendujúcou osobou Boha. Podľa Ricoeura tomu tak pri vine nie je, lebo človek sám si je 

sudcom, jeho vlastné svedomie ho ujarmuje, nie zákon nad ním, či bytosť s vyšším statusom 

existencie. Neskôr sa na texte Kľaku ukáže, že to môže byť aj inak. Vina totiž ujarmuje a 

preukazuje sa, hoci je premlčiavaná, či nepoznaná.  

 Ricoeur proces vývoja mýtu popisuje takto: „Od jednoho symbolu k druhému dochází 

na jedné straně k zřetelnému procesu zniterňování a na druhé straně tu sledujeme postupné 

ochuzování symbolického bohatství.“ (Ricoeur,1993, strana 98) Ochudobňovanie spočíva v 

znižovaní obraznosti. Od znaku škvrny, ako vonkajšieho pendanta prečinu, k pochopeniu 

toho, čo znak zastupuje, je dlhšia cesta. Pri vine vonkajší materiálny pendant vlastne už 

neexistuje. O zvnútorňovaní, „sústreďovaní sa do seba“, vypovedá aj to, že kým škvrna je 

vonku, na tele, a hriech je vnímaný zas interpersonálne, v zmysle narušenia vzťahu s Bohom, 

vina je subjektívna, vlastná, kotviaca vo vedomí toho, kto ju cíti. Ak vravíme o vine, máme na 

mysli svet, v ktorom človek už osamel, kde svoju vinu prežíva sám, nie kolektívne, a nezbaví 

sa jej rituálnym očistením. Napriek tomu sa Gašpar snaží očistiť, tušiac, že sa stalo čosi, čo ho 

bude prenasledovať.  
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Gašpar vychádza na ulicu, necháva  

za sebou vlhké stopy, kupuje  

v trafike noviny, berie ich do ruky  

v obväze, je to pondelník,  

v zmätku ich krčí, trhá,  

dupe po nich nohami a zapaľuje  

a v ich ohni si umýva  

ruky a tvár. 

  (Ondruš, 1970, strana 30) 

 

 V úryvku z Kľaku je dôvodom na hnev a zmätok fakt, že Gašpar si líha v sobotu večer 

a vstáva ráno, nie však v nedeľu. Noviny, ktoré si kúpi, sú pondelník, teda jeden deň chýba. 

Rovnako ako Oidipus bude pátrať, aby objavil, že to čo hľadá, už pozná. Sám je pôvodcom 

zla. Gašpara mučí „miesto na pamäti“, v ktorom sa skrýva odpoveď nielen na otázku kde je 

Bella, ale aj kto je Gašpar. Alebo presnejšie – do akej miery môže dezintegrované Ja niesť 

zodpovednosť za skutky, ak sa ukazuje, že nenesie zodpovednosť za seba samé.  

 Symptómy zla viditeľné navonok, ako odťatá Viktorova ruka, voľne bežiaca po stole, 

či Gašparova ruka v obväze, sú problémom vo svete, kde ešte existujú vzťahy. V 

individualistickom svete, v ktorom vzťahy padli, je však ťažšie niesť vinu, ktorá je ako 

„miesto na pamäti“. Tam už na societe nezáleží. Kým Oidipus je hrdina, ktorý odhalením seba 

ako vinníka zachráni mestský štát, pretože aj chór, vystupujúci v tragédii, je postava 

zastupujúca mesto, s ktorou Oidipus udržiava vzťah, Gašpar sa bojí len akýchsi „ich“.  

 

A už vidím, už prichádzajú 

k bielemu miestu na pamäti,  

kľaknú si, ako cez lupu 

hľadia cezeň na mňa, ukazujú cezeň 

na moju tvár a prehadzujú ho slinou, 

mapujú ho, vyšliapu chodník  

  (Ondruš, 1970, strana 37) 

 

 Oni „zakresľujú [...] načúvajú a bežia [...] hľadajú mňa“ (Ondruš, 1970, str. 38).

 Gašpar s „nimi“ nemá vzťah a aj oni k nemu zaujímajú akýsi sprostredkovaný, viac 
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skúmajúci, než zbližujúci postoj. Namiesto nadviazania komunikácie merajú, hľadajú, hľadia 

nie na komplexné Ja, ale na kúsok skrytý v „mieste na pamäti“. To už nie je kolektív, ktorého 

by sa dalo stať súčasťou. On je Gašpar, sám, a oni – bezmenná skupina. „Oni“ zaniká vo 

chvíli, keď sa vzťah nadviaže. „Oni“ sa vtedy rozdelí na mnoho rôznych Ja. Nič také sa však 

nestane v celej skladbe Kľak. Neprítomnosť „tých druhých“ by vlastne mohla byť riešením. 

Nie je. Pred sebou samým Gašpar uniknúť nemôže. Byť, byť takým akým už vlastne je, je 

najväčším trestom, peklom. Byť bez vzťahov, bez vzťahu v sebe. Ak aj odhalí pôvod svojej 

viny, niet pre koho byť hrdinom.  

 Ondrušovo majstrovstvo sa prejavuje v slobode, s akou narába s vinou, ktorá sa 

materializuje na „miesto na pamäti“. Miesto na pamäti sa dá prehodiť slinou, zakryť dlaňou. 

Kvet, ktorý je doň položený, zvädne. Miesto na pamäti sťahuje, je dostredivé. Je kameň, ktorý 

Gašpar hodí preč, ale pamäť ten kameň zdvihne a hodí ho za Gašparom. Ondruš používa 

posledný, interiorizovaný symbol zla – vinu, ktorá sa pripomína, ktorá sa nedá obísť, pred 

ktorou sa nedá uniknúť. Zároveň používa aj prvotný archaický stupeň symbolu zla – 

vonkajšiu poznačenosť. Gašpar totiž už prichádza s rukou v obväze. Viktor a jeho ruka sú tiež 

príkladom na vonkajšiu poznačenosť. 

 

[Viktor] ponorí ruku do stola, prirazí šuplík 

a oslobodená ruka, useknutá 

v stole, netrpezlivo hrabe prstami... 

 

... [Viktor] otvorí šuplík, ruka vybehne 

krabími nôžkami na stôl, 

vezme fľašu, naleje do pohára, 

ťukne ním o fľašu a podá Viktorovi, 

  (Ondruš, 1970, strana 18) 

 

 Zlo sa v Kľaku objavuje najsilnejšie ako fyzické poznačenie, čím však nestráca hĺbku 

symbolu. Vonkajšia dezintegrita ilustruje vnútornú dezintegritu. Viktorova ruka a Gašparov 

obväz zároveň odhaľujú ich totožnosť – spoločnú totožnosť. Gašpar a Viktor sú dve rôzne 

typy vychýlenia toho istého Ja. Gašpar a Viktor sú jeden a ten istý človek. Čo nevie o mieste 

na pamäti Gašpar, vie Viktor. Viktorova ruka nájde Gašparovi vo vrecku skrvavený nôž. 

Bellina mŕtvola s mokvajúcou ranou v hrudi po bodnutí sa nájde v hladine zrkadla, pred 

ktorým stál Gašpar. Po dni, ktorý chýba, po nedeli, ktorú si Gašpar nepamätá, necháva Gašpar 
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za sebou vlhké stopy, keď predtým navštívil Bellu, ktorá plávala v zrkadle. Viktor je v sobotu 

opitý, ale domov sa potáca Gašpar a nedeľu si nepamätá Gašpar. Viktor vraví, že škrtenie je 

tuhšie objatie, bodnutie silnejšie pohladenie, splynutie tiel, je mäkké mäsom. Nôž má však vo 

vrecku Gašpar, rovnako ako krvavú škvrnu na rukáve. Toto vymenúvanie dostatočne 

podporuje interpretáciu, podľa ktorej sú Gašpar a Viktor totožní.  

  Zlo je v Kľaku ďalej predvádzané ako vina, ktorej sa nedá uniknúť, pretože je vo 

vnútri, je v pamäti. Nemožno povedať, že zlo ako hriech, ako pretrhnutie vzťahu, nie je v 

centre pozornosti. Nie je popisované, až materializované takým spôsobom, ako vina, či 

poškvrnenie. Verbálna pozornosť sa venuje vine a škvrne, avšak podľa mojej teórie je centrom 

práve absencia vzťahu. Môžem vysloviť tézu, že absenciu vzťahu vedie k deformácii, k 

pokriveniu podobnému poškvrneniu zlom, a toto pokrivenie vedie k činom, ktorých 

dôsledkom je prítomnosť viny. Tým som nenarušil postupnosť, ktorú stanovil Ricoeur – od 

škvrny, cez hriech/odbočenie, po vinu. Sám vraví, že „... není nic divného na tom, přetrvává -

li poskvrnění jako nejarchajičtejší symbol až do třetí fáze.“(Ricoeur, 1993, strana 99) Navyše 

sa nesnažím ako Ricoeur stanoviť vývoj symbolu zla, ale skôr odhaliť podoby, akými sa zlo 

prejavuje a za akých podmienok sa stáva a ako k tomuto hľadaniu prispieva obraz zla a viny 

v Ondrušovej básnickej skladbe. Z hľadiska chápania dobra ako prítomnosti vzťahu by snáď 

bolo presnejšie napísať, že zlo je skôr to, čo „nie je“, než to, čo „je“.  

  

2 

 

 V pátraní po pôvode zla, dezintegrity sa teraz znova vrátim k Ricoeurovmu deleniu 

mýtov. Sú také, v ktorých zlo konanie predchádza a také, v ktorých zlo prichádza skrze 

konanie človeka. Napríklad gnostické chápanie existencie sa zhoduje s prvým modelom mýtu. 

Tiež orfický mýtus, ktorý Ricoeur spomína. Podľa tohto mýtu telo je hrob, život je utrpením, 

do existencie sa padá, klesá. Trvá sa v nej znevýhodnený ňou samou. Takýto prístup k pôvodu 

zla prezentuje Gašpar. 

 Gašpar už vstúpi s obviazanou rukou. Je hednikepovaný skôr, než mohol konať. Belle 

naozaj ponúka seba, avšak seba neúplného, seba ako ranu. Vníma sa ako obeť, ako ten, kto je 

na smiech, veď je Gašparom neschopným činu. Na Belline krútenie hlavou a jej šepot: „Bože 

môj, Bože moj,“ (Ondruš, 1970, strana 16) Gašpar mávne rukou a chrbtom ustúpi k dverám. 

Viktor neskôr o pohladení, teda o fyzickom kontakte s pozitívnymi konotáciami, vraví, že „je 

to vlastne/mávnutie rukou nad sebou“ (Ondruš, 1970, strana 23). Rovnako sa dá chápať 

mávnutie rukou, ktoré Gašpar urobí, keď Bellina odpoveď na jeho vyzvania do vzťahu je 
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krútenie hlavou a slová „Bože môj“. Gašpar len mávne rukou nad sebou. Ako nad čímsi 

strateným, zbytočným. Akoby jej prekvapenie nad jeho stavom, hraničiace so zdesením, 

možno súcitom, bolo predpokladateľné, očakávané. Akoby zmarenie svojich snáh o vzťah už 

zažil a mávol rukou nie prvý krát. Spomínané situácie z Kľaku ozrejmujú, že snaha o získanie 

pozitívnejších životných kvalít je z pozície Gašpara dopredu neuskutočniteľná. Rovnako je to 

s Oidipom. Oidipus si nemohol vybrať. Narodil sa a kliatba určila jeho osud. O čo viac sa 

snažil uniknúť zlej veštbe, o to viac ju potvrdzuje a nakoniec naplní. Osud je nemenný, so 

slobodnou vôľou neráta ako s niečím, čo môže ovplyvniť beh udalostí. Oidipus zachránil 

Théby, získal trón, ale to všetko iba preto, aby zistil, že zabil svojho otca a jeho mama je jeho 

manželkou. Gašpar a Oidipus sú si podobní aj v tom, že Oidipus podobne ako Gašpar hľadá 

pôvodcu zla. Oidipus je ochotný ho trestať v mene božích zákonov. Vo svete, v ktorom žije, 

také zákony sú. V Gašparovom svete niet hriechu, lebo niet Boha a niet vzťahov. Možno 

povedať, že v jeho svete niet Boha práve preto, lebo v ňom niet vzťahov. Oidipus, nájduc 

pôvodcu zla v sebe, vykorení sa zo spoločnosti a stane sa tragickým hrdinom. Jeho obeta má 

zmysel pre spoločenstvo a on sa stáva tragickým hrdinom, prijíma svoj osud, čím jeho obeta 

má zmysel aj preňho. Gašpar je však zo spoločenstva vykorenený skôr, než k zlu v zmysle 

zločinu došlo. Je obeťou, ktorá celý čas uniká svojmu prekliatiu a nakoniec neadekvátnosť 

svojej existencie potvrdzuje a vzdáva sa kompetencií za svoje konanie, nechávajúc priestor 

pre Viktora. Uspí sa bolehlavom a Viktor zaujme priestor s gráciou jemu vlastnou. Je 

príznačné, že Gašpar potvrdzuje to, ako som ho charakterizoval skôr. Nielenže nemôže 

zmeniť beh udalostí, lebo je prislabý, ale tak konať ani nechce. Potrebuje byť prislabý, udržať 

sa v submisívnej pozícii, lebo iná pozícia by bola preňho výzvou na prekonanie sa, na zmenu. 

Gašpar má samozrejme sklon podliehať modelu mýtu, v ktorom človek je obeťou, čokoľvek 

by robil. Zlo bolo pred ním, on je ním len zasiahnutý. Keď sa na konci Kľaku ukáže, že 

zakrvavený nôž je vo vrecku Gašpara, že červená škvrna je na jeho rukáve, bol by zrazu 

kýmsi, kto má moc vziať život. Túto pozíciu odmieta. Je obeť, ňou chce zostať. Napije sa 

bolehlavu a zatlačí si oči, aby sa odovzdal spánku, „lebo len / v spánku sa nám spĺňajú denné 

sny“ (Ondruš, 1970, strana 50). Odpoveďou Gašpara na to, odkiaľ prichádza zlo a do akej 

miery je zaňho on zodpovedný, je preňho charakteristická. On je obeť, nemôže preto prevziať 

zodpovednosť.  

 Gašpar je nielen postavou z Kľaku, ale modelom prístupu k svetu, spôsobom, ako sa 

dá vyhnúť produktívnemu vzťahu, je príkladom dezintegrovaného subjektu. V tomto svetle 

možno povedať, že pozíciu Gašpara si bude vyberať človek, ktorý sa namiesto integrácie 

svojho Ja rozhodne vzdať zodpovednosti za seba. Pre takého človeka je svet, v ktorom je on 
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obeťou, tým vhodným miestom, ktoré ospravedlní jeho nečinnosť. Nedozvedeli sme sa teda, 

aký je svet. Dozvedeli sme sa, aký človek si tento model sveta vyberie. 

 

3 

 

 Do druhej skupiny mýtov podľa Paula Ricoeura patrí biblický mýtus o Adamovi. Zlo 

podľa tohto druhu mýtu prišlo skrze človeka, skrze jeho pád. Tento mýtus je však výnimočný, 

keďže priamo v jeho centre sa zrazu objavuje had. Kým Adam tu bol skôr ako hriech, had je v 

priestore prítomný skôr, ako Adam. Tak zlo akoby znova predchádzalo konanie človeka. Kým 

sa však budem zaoberať zvláštnosťou tohto mýtu, zostanem pri jadre tohto typu mýtu, ktorým 

je téza, že zlo prišlo skrze človeka.  

 Pre Gašpara, ktorému sa nedarí byť agensom vo vzťahu, byť tým, od koho konanie 

vychádza a pôsobí zmeny, je takýto druh nastávania zla neprijateľný. Túžba po sile, moci, 

schopnosti pôsobiť konaním či prehovormi sa sústreďuje v postave Viktora. Gašparovo 

pohladenie sa skĺzne, oslovenie nedosiahne a nevysloví človeka. Viktor sa snahy o 

pohladenie, či oslovenie vzdáva. Znova odcitujem jednu z jeho replík: 

 

[...namiesto po hladenia, či oslovenia... – poznámka autora] 

... treba nájsť inšie, treba nájsť  

kladenie stopy ako vypálenej,  

vykĺbiť tvár dozadu k tvojej tvári  

a časovať jej úškľab svojím, 

 

treba do človeka vtrhnúť, narezanými  

ústami sa vlámať doň a vyplniť  

ho sebou a jeho pohľad šošovkou  

vytočiť na seba ako na sekeru... 

  (Ondruš, 1970, strana 23) 

  

 Viktor sa nielenže rozhoduje, že bude agensom konania vo vzťahu, nielenže zaujme 

celý komunikačný priestor, „vyplní ho sebou“, ale rozhoduje sa byť tým, kto nechá skrze seba 

prichádzať zlo. Viktor seba manifestuje ako absolútny subjekt, ako pôvodcu. O tomto vraví 

Ricoeur: „Zlo je zlem pouze potud, pokud jej zakládám, ale v tomto kladení zla ze svobody se 

ukazuje moc svodu „zlem již existujícím“...“ (Ricoeur, 1993, strana 99). Špecifikom mýtu o 
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Adamovi je podľa Ricoeura to, že v ňom zlo síce prišlo skrze človeka, teda v mýte nastal 

zlom medzi časom pred a časom po dejinnej udalosti, ale ani tento zlom, ako vraví Ricoeur, 

nie je taký radikálny, ako by sa zdalo. Predchádza ho pokušenie, postupné podliehanie Evy a 

až potom rozhodnutie Adama. Rovnako ako v mýte o Odipovi je tu predsa len v centre mýtu 

zlo, ktoré konanie predchádza. Je to had – ten iný, starší ako Adam, ten, kto zvádza. Rozdiel 

medzi dvoma typmi mýtov je však ešte v čomsi, čo Ricoeur nespomína. Odipova slobodná 

vôľa bola zanedbateľná. Akokoľvek pred osudom unikal, napĺňal ho. Eva a Adam sa však 

rozhodnúť mohli. Sú naozajstnými agensmi, subjektmi konania. Môžu teda za svoju vinu 

niesť zodpovednosť. Druhý typ mýtu teda pripúšťa, aby bol Viktor volaný na zodpovednosť 

za svoje činy. Viktor, ako narcistický, sadistický, vníma seba ako centrum. Preto aj pozícia 

pôvodcu zla, pri neschopnosti produktívne tvoriť, je pozícia vlastne výnimočná. Nehľadí sa 

pri tom na akési apriórne dobro, či zlo, hodnotí sa len významnosť vlastnej pozície. Touto 

výnimočnosťou sa nechal zlákať aj Friedrich Nietzsche, keď vo svojej práci Zrod tragédie z 

ducha hudby vraví:  

 

 To najlepšie a najvyššie, na čom sa ľudstvo môže zúčastniť, sa dosahuje iba zločinom 

a k nemu treba pribrať aj dôsledky, najmä záplavu bolestí a zármutkov, ktorými stíhajú 

urazení nebešťania ušľachtilý vzdorujúci a dvíhajúci sa ľudský rod – lebo musia. Trpká 

myšlienka, že dôstojnosť sa pripisuje zločinu, sa odlišuje najmä od semitského mýtu o večnom 

hriechu, v ktorom sa za základ všetkého zla pokladá zvedavosť, lživé predstieranie, zvodnosť, 

chlípnosť, skrátka množstvo najmä ženských afektov. To, čím sa vyznačuje árijská predstava, 

je vznešená mienka o aktívnom hriechu ako o vlastnej prométeovskej cnosti. (Nietzsche, 1998, 

strana 50) 

 

 A pokračuje: „Preto Árijec chápe zločin ako muža, Semita hriech poníma ako ženu, 

tak isto ako prazločin sa začína mužom (Prométeom – poznámka autora), pra-hriech 

ženou.“(Nietzsche, 1998, strana 51) Stav Viktora je však stav človeka, ktorému atrofovali 

vzťahy. Rovnako ako sa v Gašparovom svete nemožno spasiť prijatím osudu, nemôže vo 

Viktorovom svete byť súdený ten, kto je nad zákonom, pretože sám je centrom svojho sveta. 

V Gašparovom svete bez vzťahov niet Boha, ktorý by odpustil, vo Viktorom svet bez vzťahov 

niet Boha, ktorý by súdil. Z toho človeku, ktorý prijíma Viktorov model sveta, vyplýva 

doslova neobmedzená sloboda. Sám je totiž bohom, ktorého konanie je „mimo dobro a zlo“. 

Nietzsche kritizuje dezintegráciu v jednom z jej prejavov, v type Gašpara, toho slabého, toho, 

ktorý ie je dosť silný. Ale adoruje silu a mužnosť, akou sa pácha zločin. Tým sa však stavia 
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do pozície Viktora – dezintegrovaného subjektu polárne na druhej strane neproduktivity. 

Radosť z produktívneho vzťahu je nahradená radosťou zo slobody, v ktorej je možné všetko. 

Kde víťazom – Viktorom – je ten, kto má silu, kto „vykĺbi tvár dozadu k svojej tvári, pohľad 

obráti na seba, ako na sekeru“.  

 Vybraný úryvok z Nietzscheho diela ilustrujú nielen radosť z vlastnej odpútanej, 

princípu tvorivosti nepodliehajúcej, slobody, ale aj dôsledky takéhoto odpútania. Je v ňom 

implicitne prítomná antipatia voči možnosti pokoriť sa, ponížiť, ukázať sa slabým. Kto 

zhrešil, alebo spáchal zločin, potrebuje sa totiž pokoriť, alebo prijať zodpovednosť. Ak sa 

Viktor niečoho bojí, je to možnosť byť objektom, byť podriadený. Stratil by sa z centra svojho 

sveta. Viktorovo „náboženstvo“ by bolo „náboženstvom silných“. Náboženstvo pre 

„übermensch“ - nadľudí. Ženy, ako fyzicky krehkejšie, uctievanými členkami tohto 

náboženstva byť nemôžu. Ale dajú sa použiť ako objekt sebaukojenia pre Viktorov. Aj preto 

Bella zomiera. Je vhodným objektom, na ktorom sa dá demonštrovať sila, nadradenosť. A 

zároveň ženským pôvabom, s akým sa vrhá do vody, pláva v nej naznak, skrátka inakosťou 

oveľa zásadnejšou, než je mužská inakosť, vytvára protiváha sveta, v ktorom je bohom Viktor. 

Už samotné prítomnosť tak silne odlišného prvku, ako je ženskosť, nabúrava 

nespochybniteľnosť a neotrasiteľnosť Viktorovho sveta.1 

 Viktor tiež túži po slobode, ktorú mu dáva neukotvenosť vo vzťahoch, ich 

neprítomnosť. Hľadať Boha, alebo akúkoľvek autoritu, ku ktorej by sa dalo odvolať, je 

zbytočné vo svete, v ktorom zanikajú vzťahy. Tam, kde nie je živý Boh, je buď človek Gašpar 

– obeť neschopná vzdorovať sile mimo seba, alebo je tam Viktor – človek v pozícii 

všemohúceho boha.  

 Podobne ako pri Gašparovi a zle, ktorému sa nedá vzdorovať, sa ani pri Viktorovi 

neobjasňuje, ako to s príchodom zla naozaj je, pretože Viktorova odpoveď je skôr odpoveďou, 

aký svet si vyberá on, akú pozíciu by si zvolil.  

                                                 
1  Antipatický prístup k ženám sa opakuje pri myšlienkových smeroch, ktoré hlásajú radikálne odmietavý, 

obrazoborecký vzťah k tradícii, k nadobudnutej kultúre, teda v takých myšlienkových prúdoch, ktoré sú 

protispoločenské, prípadne v mene akéhosi nového spoločenstva nemajú úctu k jednotlivcovi. Futurizmus so 

svojou láskou k vojne, vôľou k búraniu galérií, má v hlavných bodoch manifestu artikulovanú nenávisť k ženám. 

Expresionizmus, vnímajúci sa ako rozporný, alebo stratený v novej spoločnosti, vytrhnutý z koreňov, má v 

inventári typických postáv ženu – vampíra. Dnešná spoločnosť s prevahou individuality okrem používania ženy 

ako objektu, veci s istým súborom funkcií, ale nie produktívnych vzťahov, robí ešte čosi horšie, čo je výrazom 

atrofie vzťahu a dezintegrity na Viktorov spôsob. Netvorí produktívne vzťahy, čím odobruje nevznikanie nových 

osôb v Ja. Odobruje však aj zabíjanie celých vznikajúcich Ja. Odobruje zabíjanie ešte nenarodených detí. 

Hlavným argumentom pre takéto počínanie je možnosť voľby, možnosť slobodne sa rozhodnúť.  
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4 

 

 Motív, ktorý pretrváva v oboch typoch mýtov, je zlo, ktoré konanie predchádza. V 

prvom prípade sa mu nedá vzdorovať vôľou, v druhom dá. Druhý typ mýtu necháva viac 

kompetencií v rukách človeka. V mýte o Adamovi je zlo zosobnené do postavy hada. Prečo 

práve tento symbol je veľmi bohatý na významy súvisiace so zlom som vysvetlil vyššie, preto 

ich len stručne zhrniem: Rozdvojený hadí jazyk je výrazom nezlúčiteľnosti právd, ktoré had 

môže vravieť, pretože je rovnako ako jeho jazyk dezintegrovaný. Nie je cicavcom, ani rybou. 

Plazí sa, nemá končatiny. Je akoby tvorom uviaznutým uprostred premeny na čosi určitejšie. 

Jeho meno, meno toho, ktorý sa za obraz hada skrýva je Diabol. Znamená rozkolník, 

pôsobiteľ rozkolu, v rámci tejto teórie by sa dalo povedať: pôsobiteľ dezintegrity. Ďalším 

pomenovaním zla, okrem spomenutého Diabol, je Satan. Je to slovo hebrejského pôvodu a 

znamená protivník, obviňovateľ. Podľa tradície stál pred božou tvárou a žaloval a obviňoval 

ľudí, potupujúc ich. Vina, ako dôsledok dezintegrity, je plodom zla. Byť sebou obviňovaný, 

cítiť v sebe vinu je dokladom prítomnosti zla. Toto zlo je zosobnené do postavy z menom 

toho, ktorý toto sebaprenasledovanie spôsobuje. Zlo spôsobuje sebaobviňovanie, zlo osebe je 

sebaobviňovanie, ktoré ujarmuje. Byť vo vzťahu znamená byť prijatý. To podporuje integritu. 

Byť obviňovaný, označovaný ako vinný, je zas dôsledkom dezintegrity. Vďaka menám, ktoré 

zlo a vina dostávala aj v súvislosti s mýtmi, ktoré spomína Ricoeur, sa objasňuje kauzalita, 

ktorá pôsobí medzi zlom a následnou vinou. 

 Ricoeur vraví, že vina, na rozdiel od hriechu, nezávisí od zákonov, ktoré by boli dané 

autoritou mimo Ja, napríklad Bohom. Podľa neho vina je vecou postoja Ja k sebe samému. 

Tak sa údajne môže ja cítiť vinné, hoci nie je. Ondrušov text tento pohľad dopĺňa. Gašpar 

nemôže uniknúť vine. Musí uhranuto sledovať stopy, ktoré vedú cez škvrnu na rukáve k 

mŕtvej Belle. Je zaujatý miestom na pamäti, myšlienkou na nemožnosť úniku nutkavej túžbe 

dozvedieť sa, čo sa stalo v deň, ktorý v pamäti chýba. Gašpar teda unikať nechce, preto pátra. 

Viktor však s ľahkosťou a veľkorysosťou mladého boha tvrdí, že miesto na pamäti sa dá 

skryť. Jeho optimizmus v tejto veci je daný vierou v svet, v ktorom je on všemohúci. Nie je to 

však tak. Pravdu o jeho dezintegrite ukazuje ruka, ktorá sa dostane spod jeho nadvlády. Nie je 

len výrazom zbavovania sa zodpovednosti za to, čo urobila ruka, ktorá si koná podľa svojho. 

Ruka síce pravdepodobne držala vraždiaci nôž a preto nechce byť súčasťou celku, lebo by 

pripomínala okolnosti súvisiace s miestom na pamäti, bola však oddelená ešte pred zločinom. 

Dá sa to chápať rôzne.  

 Dezintegrované Ja, hľadiac do minulosti, hľadí už ako dezintegrované a teda aj vidí 
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nepravdivo. Za takých okolností sa javí problém ruky ako večne prítomný, ako ten, ktorý tu 

predsa bol stále. Ruka teda nemusela byť oddelená pred zločinom. Mohlo sa tak stať neskôr, 

ale dezintegrovaný ju vidí v sebe ako oddelenú odjakživa, pretože hľadí cez optiku svojej 

dezintegrity. Rovnako dezintegrované Ja pri pohľadoch späť vidí zlo prítomné vo svojom 

vnútornom vzťahu, oproti tomu produktívne vzťahovo zamerané Ja vidí zas zmysel pri 

spätnom pohľade do seba aj pri pohľade na potenciálne dezintegrujúce udalosti svojej 

minulosti.  

 Druhým možným vysvetlením odťatej ruky je to, že hoci Viktor vystupuje vždy ako 

sebaistý, ako ten, kto má odstup a nadhľad, ako boh svojho malého sveta, nemá sa v moci. To, 

čo sa zdá byť pravdivé jemu a pre čo sa rozhodol, nepodlieha jeho vôli do takej miery, ako by 

si želal. Ruka sa totiž dobrovoľne oslobodí, aby naštrbila obraz pohodlnej bohorovnosti a 

sebou ilustrovala nesúrodosť Viktorovho Ja ako celku. Je teda výrazom toho, že vina, vedome 

prehliadaná, neoznačená ako vina – ako by mohol byť vinný ten, kto si vo vlastnom svete 

určuje zákony ako boh – že teda aj neuvedomená, nevedomá vina prenasleduje, zotročuje, 

manifestuje sa navonok. Rozoznanie viny teda nezávisí len od vedomia toho, kto sa prečinil. 

Vina sa sama aktívne pripomína, aj keby chcela byť prehliadaná. Ja je stiesňované nielen tým 

zlom, ktoré koná vedome, ale aj tým, ktoré koná, nevediac, že koná zlo. Nevedomosť môže 

ospravedlňovať, veď Gašpar túžil po vzťahu a podnikol kroky v rámci svojich možností. O 

vražde Belly sa dozvedá nie preto, že by pri nej bol vedome prítomný, ale cez stopy 

dezintegrity v sebe. A na rozdiel od Viktora chce poznať pravdu o vražde. Ale jeho 

nevedomosť o vlastnom prečine ho nezbavuje dezintegrity. V tom spočíva Ondrušovo 

doplnenie Ricoeura. Človek si nie je sám sudcom v tom zmysle, že by rozhodoval o tom, čo 

ho ujarmí vinou a čo nie. Človek si je sám sudcom v tom zmysle, že neuteká len pred 

societou, ktorá vidí jeho škvrnu, alebo pred Bohom, z ktorým si spretrhal vzťah, ale že uteká a 

neutečie pred miestom na pamäti. Neutečie pred sebou samým. Je to tak preto, že Ja samotné 

má charakter vzťahu medzi osobami. Ak sa ničia osoby, či celé Ja hoci aj mimo vlastného Ja, 

alebo ak sa dezintegruje vzťah, škodí Ja sebe samému. Prestupuje zákon svojej vlastnej 

organizácie, svojej vlastnej uspôsobenosti. Ja sa môže rozhodnúť nerešpektovať tento zákon, 

nemôže však prestať existovať podľa neho. Sloboda Ja nie je limitovaná v konaní, ale je 

limitovaná v prijímaní dôsledkov svojho konania.  

 Uverím autorovi, že ruka sa oddelila v sobotný večer. Predošlé možnosti vysvetlenia 

teda beriem len ako pohľady ktoré objasňujú okolnosti dezintegrity, ale nie oddelenie ruky 

konkrétne v texte Kľaku.  
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5 

 

 Zločin, ktorý sa stal, je dôsledkom zla, ktorým je dezintegrita. Je prítomná skôr, než k 

zločinu dôjde. Dezintegrita, ako choroba vzťahu v sebe a vzťahov k iným je tým zlom osebe, 

ktoré predchádza konanie. Je hadom z mýtu o Adamovi. Rozdvojené Ja Viktora a Gašpara 

pripomína rozdvojený hadí jazyk. Ondruš kladie dezintegritu ešte pred konanie zla. V tom je v 

zhode s druhým typom mýtu. Zlo je síce privedené na svet človekom, ale človek sa môže 

rozhodnúť, či zlo, ktoré už existuje ako dezintegrita, zhmotní a dá mu konkrétnu formu. Či 

nechá zlo udiať sa, stať sa zločinom. V tom Ondruš dopĺňa Ricoeura. Vína sa v Kľaku 

neobjavuje len ako dôsledok konaného zla, ale aj ako sprievodný jav dezintegrity.  

 Odpoveď na to, či je Gašpar vinný, ak je dezintegrovaný, sa presúva inam. 

Dezintegrita predchádza ľudské konanie zla. Znamená to, že človek je zlý osebe? Zlo je totiž 

v ňom ako potenciálna možnosť, ktorá, rozvinutá do dezintegrity, prekáža pri snahách o 

integritu. Dva typy vychýlenia z integrity, nazvané podľa postáv z Kľaku Gašpar a Viktor sú 

dvoma spôsobmi, ktoré si vyberáme, aby sme vine zdanlivo unikli. Sú lákavé, pretože človeka 

v kríze stavajú buď do pozície toho, kto predsa za nič nemôže, alebo do pozície boha, ktorého 

konanie je ospravedlniteľné, pretože si sám určuje zákony. Vďaka týmto vychýleniam je vinu 

ťažké pomenovať, ako sa však ukázalo, je nemožné jej uniknúť. A dezintegrita plodí zlo 

väčšie, konkrétnejšie, než je sama. Dezintegrita môže totiž plynúť z nedostatku vzťahov. Jej 

dôsledkom však je v Kľaku vražda, zločin väčší ako prechodný nedostatok vzťahov. Okrem 

modelov dezintegrity je tu však aj model integrity. Je ním Ja so zdravým vzťahom k sebe a 

teda aj zdravým vzťahom k iným. Môj model existencie Ja je modelom vzťahu, ktorý sa 

zväčšuje a upevňuje novými interpersonálnymi vzťahmi a novými osobami v zástupe Ja. Ak 

som zlo zlúčil s dezintegritou a dezintegrovaním, je dobro integritou, integrovaním. Ja 

existuje bez problémov, teda tak, ako má, ak je integrované. Človek je taký, aký má byť, ak je 

integrovaný. Zlo síce vstupuje do Ja cez dezintegritu a do sveta cez konanie dezintegrovaného 

Ja, čím ukazuje, že predchádza konanie, avšak dobro predchádza existenciu Ja. Ja je dobré, 

produktívne zamerané už v spôsobe, akým je. Spôsob, akým je – teda zástupy s osobami vo 

vzťahu – je dobrom. Jednoduchšie povedané: zlo predchádza konanie Ja, ale dobro 

predchádza, určuje jeho existenciu. Zlo môže Ja ovplyvňovať, ale Ja sa plne rozvíja, ak je na 

obraz dobra, ktorým je integrita. Ja je zodpovedné za svoju dezintegritu, zlo zakladá konaním 

a tak je zodpovedné aj za svoje činy.  
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Mimotextové presahy namiesto záveru 

 

 Záver venujem pohľadu na časť súčasnej spoločnosti, na jej stav. Hrdinom za Sofokla 

bol Oidipus, postavami bližšími dnešnému stavu človeka sú skôr Viktor a Gašpar. 

Severoatlantická civilizácia si za svojich hrdinov však vyberá častejšie Viktorov, víťazov, 

očarených možnosťou byť nezraniteľní, nepremožiteľní a nezmeniteľní, než Gašparov, obete. 

Postavy ako Superman, alebo nedávno sfilmovaný Spiderman, či Ironman sú všetci typom 

toho istého hrdinu. Do deja vstupujú pevní, výnimoční a ich úlohou je bojovať proti zlu. 

Hrdinovia bojujú proti „inému“, cudziemu elementu, ktorý ohrozuje stabilitu ich sveta. 

Riešením však nikdy nie je asimilácia, alebo komunikácia, ktorej plodom by bolo čosi nové, 

neznáme pre obe z komunikujúcich strán. Riešením je to iné, neznáme zničiť. Dôvodom na 

tekéto konanie je fakt, že na to, aby čosi bolo vnímané ako nepriateľské, stačí, aby to bolo iné. 

Je to tak preto, že svojou inakosťou kladie nárok na zmenu a spoločnú prácu na niečom, čo je 

neznáme tak pre hrdinu, ako aj nový, neznámy prvok v priestore sujetu. To však vyžaduje 

zakladanie vzťahu a sebaprekonanie, smrť starej konfigurácie Ja. Ale pre Viktora a Gašpara 

prispôsobiť sa je priam desivá požiadavka. Viktor radšej Bellu zabije, akoby s ňou vstúpil do 

vzťahu.  

 Ak je priestor hrdinu navštívený novým podnetom, vyjadrením strachu z nového je v 

týchto sujetoch fakt, že nové je spravidla nepriateľské. Očakávané nové je často stelesnením 

strachov, nie nádejí. Tak sa stáva, že aj cudzia civilizácia v sujete je skôr stelesnením strachov 

a vlastností, vytesnených z vlastného Ja hrdinu, než aby bola naozaj zásadne iná. Akoby sa 

hrdinovo Ja pozeralo do zrkadla a obávalo sa svojho nepredpokladaného obrazu, ktorý nemá v 

moci. 

 Strach zo zmeny, z iného, z kontaktu a komunikácie s ním nachádza svoje vyjadrenie 

aj v istote, akú získavajú hrdinovia akčných filmov, ak držia v ruke zbraň. Zbraň, ako 

vonkajšková podoba inej sily, sa však obmedzuje práve na fyzickú ničivú silu. Sila a istota 

spomínaných hrdinov sa opiera práve o rôzne zbrane. Radosť, s akou sa publikum uvidelo v 

Rambovi a jeho nasledovníkoch, zvierajúcich svoje zbrane, ukazuje, ako veľmi ustráchané 

bolo, ak potrebovalo tento druh istoty. Kým život kladie stále nové požiadavky na nové 

zaujatie postoja, získanie novej pozície, sujety, v ktorých si hrdina hravo poradí s nepriazňou 

okolností, ukazujú inú realitu. Je to realita Viktora – boha, ktorý si vo svojom svete určuje 

mieru zraniteľnosti, zasiahnuteľnosti. Drží potenciálnu hrozbu, ktorou je požiadavka zmeniť 

sa vo vzťahu, dosť ďaleko od seba. Vyjadril to už v Kľaku. Lebo až „nožom sa ruka predĺži“, 

„bodnutie je silnejšie pohladenie“, „nôž priblíži“. Strelné zbrane dovoľujú zachovať si ešte 
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väčší odstup, než bodné. Dokážu totiž odstrániť hrozbu vzťahu na väčšiu diaľku, než nôž. 

Istota, ktorá zo zbrane vyplýva, však pôsobí až detinsky smiešne, keď na hrdinu hľadíme nie 

ako na istého, nezraniteľného, ale ako na toho, ktorý v strachu pred zmenou kŕčovito zviera 

zbraň a pripraví o život všetko, čo by mohlo zmeniť jeho spôsob života. Javí sa tak skôr ako 

dieťa stískajúce plyšového macíka pri prechode tmavou chodbou.  

 Tendencia k hrdinom, ktorí nesmú byť zmenení, len si musia aj za cenu straty 

vlastného života ustrážiť svoju pozíciu, je vyjadrením stavu, v ktorom sa Ja nevystavuje 

nebezpečenstvu vlastnej zmeny v prospech vzniku napríklad novej osoby v Ja. Tento stav je 

úplne prirodzený, ak má hrdina zastupovať zachovaniahodné žiadúce vlastnosti, ak je čímsi 

ako koncentrátom ideálnych vlastností vyznávaných spoločnosťou, ktorú reprezentuje. 

Potreba ničiť všetko iné však už taká logická a samozrejmá nie je. Dezintegrovaný subjekt s 

nevôľou uzatvárať produktívne vzťahy zmnožuje seba. Nepodriaďuje sa inému, ako Gašpar. 

Pohlcuje a ničí iné, ako Viktor. V krajinách, kde sa šíri severoatlantická kultúra, sa stretneme s 

infikovaním rovnakosťou, ktorého príkladmi sú MacDonaldy, Cola, jeden jazyk, ktorým sa 

všade vraví, tie isté populárne piesne kdekoľvek v spomenutom priestore. S tým na druhej 

strane súvisí nedôvera ku krajinám, v ktorých spomínané znaky chýbajú.  

 Opakovaním rovnakého takáto civilizácia anticipuje smrť, pretože nie je naozaj 

produktívna, nevstupuje do vzťahov, len sa opakuje, sebaukája sa, ako Viktor v poslednej 

scéne, keď sa vysemenil. Akoby vravel, že k rastu nepotrebuje iné. Stačí si sám, už to 

najlepšie našiel, teraz to zmnoží. Zmnoží to však len zdanlivo. Stav zavŕšenia je totiž až stav 

smrti. Až ňou prestávajú vznikať nové osoby v Ja. Táto civilizácia akoby k smrti chcela dôjsť 

skôr, než smrť dôjde k nej. Prejavuje sa to v stupňujúcej sa individualistickosti. 

Individualistickosť, ako prejav presvedčenia o vlastnej sebestačnosti, je vlastne ochabovanie 

vzťahov. Ja však existuje jedine vo vzťahu, bez neho teda prestáva existovať. Potvrdzovanie 

vôle k smrti sa prejavuje aj v zjednodušovaní zabíjania ešte nenarodených. Táto tendencia tu 

vždy bola, ale zákonom chránená sa stáva až teraz. Tým akoby si množenie smrti – vlastnej 

smrti – severoatlantická civilizácia zaradila k svojim charakteristikám. Pribúdanie lebiek na 

oblečení a módnych doplnkoch je len jedným so sprievodných znakov tejto tendencie.  

 Množiace sa kultúrou ponúkané obrazy ženy, v ktorých je dominantná erotická 

funkcia, sú tiež výrazom subjekto-objektového, nie interpersonálneho, ekvivalentného 

vzťahu. Žena ako vec, ako objekt vyžitia a vlastná sexualita, ako spôsob využitia sa, vlastná 

sexualita ako nástroj na dosahovanie účelu nesúvisiaceho priamo so sexualitou svedčia o 

dezintegrite vzťahu k sebe samému, sebe samej. Ak sa dá s vlastnou sexualitou zaobchádzať 

ako s niečím, čo sa dá použiť, je to uplatnenie toho istého princípu, ktorý dovoľuje Viktorovej 
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ruke behať po stole a nalievať do pohárov. Niečo, čo je súčasťou Ja a teda nedeliteľné, sa 

oddelí, dezintegruje a používa ako časť nezávislá na celku. Je to zlo dezintegrity, ktorým sa 

otvárajú dvere pre zlo činu. Ním môže byť napríklad práve spomínaný potrat. 

 Spomínal som znaky myšlienkových prúdov, ktoré majú antipatický vzťah k ženám. 

Severoatlantická kultúra takýto vzťah prejavuje tým, že vraviac o emancipácii, nedáva 

možnosť rozvíjať to iné, čím sú ženy od mužov odlišné. Zo strachu pred inakosťou, ktorá by 

si vyžadovala hľadanie komunikačných kanálov a teda nové postoje, sa radšej rozhoduje pre 

proklamovanú rovnosť, zhodu, rovnakosť. V praxi to končí tak, že sa ženské znaky strácajú, 

nastupujú mužské, Viktorovské.  

 Médiami sú ešte stále ponúkané hladké a krásne nahé telá. Mal som však skúsenosť s 

prácou pri bazéne v jednej z prestížnych cestovateľských destinácií a nájsť ženu z Británie 

nad dvadsať rokov, ktorá nemá tetovanie, bolo naozaj neobvyklé. Jednou z interpretácií 

tetovania je vidieť ho ako škvrnu, poškvrnenie, pre ktoré sa však jej nositeľ rozhodne sám. 

Škvrnu ako najarchaickejšieho symbolu zla. Nositeľ sa poznačí preto, lebo sa cez optiku 

svojho dezintegrovaného vzťahu vidí ako poškvrnený a tak sa stvárňuje na obraz svojho Ja, 

aby nebol v rozpore so sebou, čo však v skutočnosti znamená, že svoj rozpor zvonkajští, 

materializuje rovnako, ako ho materializuje Viktor vo svojej odťatej ruke a Gašpar vo svojej 

ruke v obväze. Lebo rovnako ako ruka je nástrojom pohladenia, teda umožňuje vyjadriť 

vzťah, je aj koža sociálnym orgánom. Je viditeľná, ňou sa dá dať čosi najavo, ukázať. 

Tetovania na chrbtoch, či krížoch človek sám nevidí, sú teda informáciou pre iných.   

 Tetovanie sa dá chápať aj ako doplnenie toho, čo je vnímané ako nie dosť krásne, nie 

dosť zaujímavé. Telo však je, aké je. Potreba ho doplniť, čosi dopovedať, vyplýva z 

podhodnotenia v dôsledku dezintegrity. Nedostatočne silná identita sa potvrdí, urobí 

nezameniteľnou tetovaním.  

 A nakoniec môže byť tetovanie kompenzáciou v zmysle presunutia ťažiska navonok 

zvnútra, v ktorom je ťažké sa zmeniť, zbaviť dezintegrity. Doplniť to, čo sa vníma ako 

chýbajúce. Namiesto získania presvedčenia o svoje úplnosti, ktoré sa dá získať vo vzťahu k 

sebe a k iným, je tu možnosť to chýbajúce doplniť vonku. Bez potreby zaniknúť a znova sa 

stať vo vzťahu. 

 Piercing2 sa dá chápať ako tetovanie, ako zvonkajštenie dezintegrity, ako škvrna. 

Alebo ako potreba sa doplniť, dopovedať. Kým však tetovanie človek necíti, a na niektorých 

miestach ani nevidí, piercing cíti. Kým tetovanie je na povrchu, kov vniká do tela. Teda 

                                                 
2 Autorom väčšiny myšlienok o piercingu je Sebastián Palaščák 
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problém prežívania, cítenia niečoho vnútri, nielen na povrchu, sa dá vyriešiť práve 

piercingom. Zrazu človek cíti, je vyrušovaný zo svojej necitlivosti. Viktor sa teší z toho, že 

vzťah neexistuje. Potvrdzuje to jeho suverénnosť. Zároveň však potrebuje vzruch. Čosi, čo je 

„mäkké mäsom“. Piercing ako dráždič slúži teda nie na odovzdanie informácie iným, ale pre 

vlastnú potrebu potvrdiť silu, výraznosť svojho prežívania. Viktor stupňovanie potreby 

zasiahnuť, zvýšiť intenzitu dotyku vraví o bodaní do tela, o škrtení. 

 Piercingy sa umiestňujú nielen do uší, či nosov, ale často do pupka, brady, jazyka, či 

bradaviek, alebo genitálií. Kým na tvári môžu mať informačnú či sebazasahujúcu funkciu, v 

jazyku a brade majú utilitárnu funkciu dráždiča, ktorý urobí bozkávanie dráždivejším. Ak 

bežný prejav vzťahu nie je zaujímavý, svedčí to o necitlivosti, ktorá šteklí ako nôž. Ako 

Viktor, tak aj piercing takto do extrému doháňajú dotyk, aby bol vnímateľný aj pre kohosi 

necitlivého, nevnímavého na podnety súvisiace s prejavením vzťahu. Piercing v pupku, 

bradavke, na genitáliách je vrcholne narcistický. Je sebaukájaním. Erotogénne zóny, ktoré 

svojou prítomnosťou dráždi, sú miestom permanentného vysemenovávania sa Viktora. 

Piercing je výrazom egoizmu, egocentrizmu, zatiaľčo tetovanie je sebaprezentáciou, 

sebaidentifikáciou.  

 Slovom: úpravy tela môžu byť kompenzáciou neschopnosti tvarovať sa vnútorne 

tvarovaním sa navonok.  

 Dezintegrita je neprirodzený, nepôvodný stav. Pri interpretácii Kľaku sa ozrejmilo, že 

je to stav podobný prekliatiu, nemožnosti uniknúť z neslobody. Dezintegrovaný cíti len svoju 

ranu a každý dotyk vzťahu sa prednostne dotýka rany práve preto, lebo tá musí byť 

zvýznamnená ako čosi, čo sa do komunikácie vedome, alebo nevedome neprináša. 

Dôsledkom je stav upätosti, snahy udržiavať si kontrolu, nepoľaviť v skrývaní rovnako, ako 

nemôže poľaviť Gašpar v úteku pred miestom na pamäti. Snaha o kontrolu nad sebou sa 

prejavuje v obsesívnom zaujatí sebou samým, stvárnenom nielen v pokrývaní tela tetovaním, 

čo dráždením svojej citlivosti piercingom, ale napríklad aj v holení takmer všetkých chĺpkov 

zvlášť ženského tela. Byť pokrytá chlpmi znamená nemať sa v moci, vystavovať sa 

nebezpečenstvu meniť sa v istej miere nezávisle na svojej vôli. Prirodzené, teda zhodné so 

spôsobom vlastnej organizácie Ja, je zhodné s integritou, napríklad aj s nezabíjaním detí. V 

ženách akoby sa spoločnosť umývala ako výčitkami prenasledovaná Lady Macbeth, akoby 

celé telo chcela očistiť, olúpať k hladkosti, k voňavosti. Ženským idolom akoby bol nový 

druh nepoškvrnenosti, nezasiahnuteľnosti, sebaformovania podriadeného vôli Viktora, nie 

vôli tela. Telo, ktoré neustále zarastá, má nestálu farbu a vôňu je výrazom premenlivej reality, 

ku ktorej je potrebné zaujímať stále nové postoje. Telo, ktoré nemá pach, nemá chĺpky, má 
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stálu farbu a je definitívne určené, či poznačené tetovaním, alebo piercingom je dôkazom 

víťazstva nad premenlivosťou, ako jedným z atribútov živosti. 
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