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„Hľa, čím treba byť, vodou! Ak nemá prekážku tečie, ak je tu hrádza, zastaví sa, ak sa hrádza pre-

trhne, potečie znova. V hranatej nádobe je hranatá, v okrúhlej okrúhla. Aj pre toto všetko je najpo-

trebnejšia a najsilnejšia“ (Lao-C´).
1
 

Text Nóry Ružičkovej, ktorý som sa rozhodla interpretovať, vykazuje fragmentárnosť, vyššiu mie-

ru entropie, je vyskladaný z „významových ostrovčekov“, medzi ktorými sa často stráca súvislosť. Je 

výsledkom intelektuálnej hravosti autorky, ktorý môže u čitateľa neraz vyvolávať „rozpaky“. Napriek 

tomu som sa rozhodla interpretovať ho, a to z aspektu toho, čo je v texte azda najevidentnejšie. Cie-

ľom mojej analýzy sa tak stal motív vody a interpretácia jeho podôb. Rovnako aj vyzdvihnutie 

a opísanie (ne)tradičných atribútov daného živlu v uvedenej básni vo vzťahu k jeho všeobecným cha-

rakteristikám. 

Ak sa filozofka Z. Kalnická (2002) vo svojej publikácii Archetyp vody a ženy usiluje poukázať 

na vyživujúcu silu vody, ak konštatuje, že život vznikol vo vode a práve ženské telo je pokračovate-

ľom a sprostredkovateľom tohto života, ak hovorí o vode ako o zdroji plodnosti a úrodnosti, ak spája 

vodu s očisťovaním, potom je vybraná báseň Nóry Ružičkovej vybočením z Kalnickej úvah, či do-

konca popretím jej tvrdení. V analyzovanej básni poetky je voda tým elementom, ktorý život nedáva 

ale berie. Pôsobí na subjektku
2
 deštruktívne, poškodzujúco, zraňujúco, pričom sú jej dôsledky nezvrá-

titeľné. Nie je to voda živá, ale voda umŕtvujúca, voda, ktorá predstavuje hranicu medzi životom 

a smrťou, „voda – nôž“.  

Na dané vlastnosti vody poukazuje jeden z úvodných veršov básne – „hladina ma delí na dve“, 

ktorý je azda typickým príkladom akéhosi rozpoltenia ženy, príznačného pre celý analyzovaný text. 

Vodná hladina diferencuje subjektku na dve časti: na „Ja“, ktoré sa nachádza nad vodou a „Ja“, ktoré 

sa nachádza pod vodou. Rozdvojenosť sa však netýka len ženy, ako naznačuje citovaný verš, ale im-

plicitne aj priestoru, v ktorom sa nachádza. Uvažujem teda o splynutí priestoru a subjektky nad hladi-

nou, a priestoru a subjektky pod hladinou. Rozdvojenosť ženy a diferencovanosť priestoru potvrdzuje 

aj výber slov, s ktorými autorka pracuje. Ide zväčša o slová vyjadrujúce priestorový protiklad alebo 

slová významovo vyjadrujúce vzájomné osamostatnenie sa dvoch predtým spojených častí, ako na-

príklad nad/pod, z okna/dnu, z niečoho/do niečoho, oddelenie, voda ako hranica, ale aj o zámerné 

delenie slov, horľa-vina, žiera-vina. Ako som už uviedla, diferenciácia, rozpoltenie, rozdvojenie sa 

netýka len priestoru, ale aj samotnej subjektky. Jej delenie na dve „Ja“ vo vodnom priestore môže 

čitateľ vnímať nielen obrazne, ale aj doslovne. Žena je v Ružičkovej básni„nad vodou odstupom 

umŕtvená“, čo indikuje dostatočný a možno až prílišný (sebadeštrukčný) odstup subjektky od seba 

samej. 

                                                      
1
 http://www.citaty.emamut.eu/citat/lao_c/506 

2
 Tento termín používame vo vymedzení D. Rebra (2013). 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/lao_c/506
http://www.citaty.emamut.eu/citat/lao_c/506
http://www.citaty.emamut.eu/citat/lao_c/506
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Zároveň verš explicitne odkazuje na rozpoltenosť ženy nachádzajúcej sa nad aj pod vodou. Nie 

náhodou sa nachádza v intímnom, zúženom priestore vane, ktorý má povahu konvergentného priesto-

ru. V pokojnom prostredí pod vodou má vytvorené ideálne podmienky na to, aby mohla byť „sama 

sebou“. Pod vodou je človek sám so svojimi myšlienkami, je k nim „bližšie“, dokáže im načúvať, 

sústrediť sa na ne, nie je vyrušovaný podnetmi z vonkajšieho prostredia. Avšak v básni je toto poro-

zumenie samej sebe sproblematizované. „Ja“ pod vodou „v sebe monotónne kričí nad sebou“. Daný 

verš možno interpretovať viacerými spôsobmi, avšak ani jeden nesmeruje k pozitívnemu ozrejmeniu 

stavu subjektky. Vybraný verš opäť evokuje jej rozpoltenosť, kedy žena môže kričať nad sebou vo 

význame prejavovania zúfalstva nad stavom seba samej. Vníma sa teda z istej dištancie. Jej krik však 

je monotónny. Monotónnosť môže naznačovať istú stereotypnosť, ktorá ženu, ako uvidíme ďalej, 

nakoniec zahubí. Monotónnosť kriku sa tiež viaže na špecifické vodné prostredie, v ktorom je hlas 

tlmený, tichší, dutý a čo považujem za dôležité spomenúť, môže ho počuť len subjektka, nikto 

z vonkajšieho „mimovodného“ priestoru, v čom spočíva samotná tragickosť ženinej situácie. Zároveň 

si subjektka v danom priestore môže dovoliť zúfalo kričať, prejaviť svoje emócie, pričom ju nik nepo-

čuje. Dané konanie jej však neprináša úľavu a niet z neho východiska. A hoci je krik prejavom života, 

monotónnosť signalizuje proces umŕtvovania. Ak je krik ženy monotónny, možno predpokladať, že 

dochádza k jej postupnému umŕtvovaniu. Tiché a monotónne kričanie korešponduje aj s prirovnaním 

ženy k rybe, kedy je „dôverčivá ústami ryby.“ Monotónnosť, stereotypnosť súvisí práve s pohybom 

rybích úst, ktoré nie je počuť.  

Ružičková rozvíja motív ryby aj na inom mieste v texte. „Ja“ subjektky je – „s rybou na páse pri-

viazanou/ po prúde vztýčenou.“ Motív ryby v poézii Nóry Ružičkovej vnímam ako nenáhodný, preto-

že symbolicky odkazuje na ženské lono, zastupuje ženskú identitu. Subjektka v texte miestami „splý-

va“ s rybou, je – „dôverčivá ústami ryby“, ako ryba splývas vodou, živlom prislúchajúcim ženskému 

elementu – „ryba žiera-vina číra na nerozoznanie od vody.“ Ryba, ktorú ma žena priviazanú na páse, 

pre ňu predstavuje záťaž. Nedokáže sa jej zbaviť, ryba ju ťahá pod hladinu. V kontexte predošlého 

uvažovania nad súvzťažnosťou symbolu ryby a ženskej entity možno pracovať aj s možnosťou, že 

záťažou pre subjektku môže byť práve jedna z jej identít. Paralelu medzi ženou a rybou signalizuje aj 

verš – „i(s)krami v tvojej bolesti sa zabýva“, odkazujúci na spôsobovanie bolesti niekomu inému (čo 

naznačuje aj zámeno tvoj), pravdepodobne mužovi, a zároveň vzťahujúci sa na objekt ryby, ako jed-

nej z jej identít. Bližší vzťah medzi ženou – rybou a mužom (objektom) vyjadrujú verše „dôverčivá 

ústami ryby /sa tvojho nahého mozgu dotýkam/ na povrchu jemne rozkoš vyvolávam.“ Verš na prvý 

pohľad evokuje intimitu, nežnosť, potvrdzuje to aj zámeno „tvoj“. Ak sa žena ako ryba – vrtko, jemne 

a ladne chce dotýkať muža, vyvolávať rozkoš, očakávali by sme slovné spojenie ako „dotknúť sa te-

la“, dotknúť sa srdca“, avšak subjektka sa dotýka „nahého mozgu.“ V otázkach intimity, zbližovania 

sa, je jej výpoveď ambivalentná: na jednej strane evokuje vyvolanie túžby, rozkoše, ale na strane dru-

hej pôsobí šokujúco, ba až nechutne. Verše vyznievajú necitlivo, hrubo a chladne. Takéto verše sú až 

bizarné, pre Ružičkovú typicky anestetické. S anestetikou výrazu a anestetizáciou subjektky však 

súvisí aj skutočnosť, že zámeno “tvoj” v poetkinej básni nemusí odkazovať výlučne na inú osobu, na 

lyrický objekt, muža. 

Ak som spomínala, že hladina delí subjektku na dve „Ja“, tak zámeno „tvoj“ môže odkazovaťna jej 

druhé „Ja“, pričom pripúšťam aj možnosť, že do vzťahu dvoch „Ja“ vstupuje aj tretie. Subjektka sa 

vníma ako odlišná entita, keď odkazuje na seba zámenom „ty“, ale zároveň je s rybou – sebou neustá-

le spätá – „ryba...ustrnie mi na bruchu...hľadí nahor.“ Tieto úvahy potvrdzuje nasledujúci verš – 

„...hľadí...cez dva otvory/ do jediného priestoru.“ Tým, kto hľadí do spoločného priestoru je ryba 

a súčasne jedno „Ja“ subjektky, ktoré hľadí cez dva očné otvory v lebke do priestoru – mozgu – do 

„najvnútornejšieho vnútra“, do seba. V priestore lebky sa nachádzajú aj „dva balóny.../ k uchám 

dvoch nádob pripútané.“ Balóny v tomto prípade značia oči, ktoré sú pripútané nervami k časti moz-

gu nazývaného thalamus. Ten je rozdelený na ľavý a pravý a ich tvar pripomína uši, pričom nádoby 

označujú pravú a ľavú hemisféru. Thalamus predstavuje aj tzv. „bránu vedomia“, čo potvrdzuje na 

prvý pohľad bizarnú interpretáciu obracania sa subjektky do seba, do svojho najhlbšieho „Ja“, do 

svojej „anatomickej“ podstaty. Výber motívov a odkazovanie na fyziológiu je tiež prejavom anesteti-

ky, čo korešponduje s Ružičkovej poetikou. Thalamus funguje predovšetkým ako prepojovacia stani-

ca takmer všetkých aferentných dráh, ktoré vedú od receptorov ku kôre, teda má dôležitú úlohu pri 
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prijímaní a prepojovaní všetkých senzitívnych vnemov do mozgovej kôry. V básni Nóry Ružičkovej 

sa zdôrazňuje predovšetkým vnem zrakový. Subjektka má možnosť nahliadnuť do seba prostredníc-

tvom zraku, skúmať svoje druhé „Ja“. Vďaka preniknutiu do seba vidí svoje vnútro. V texte sú oči „v 

nich z čistej a hladkej vody predošlého deja nabraté.“ Motív čistej a hladkej vody symbolizuje moz-

govomiechový mok, ktorý fyziologicky vypĺňa mozgové komory. Je číry, podobne ako aj voda, 

v ktorej subjektka pláva. V básni dochádza k paralele „vodných“ priestorov ale ajviacerých „Ja“, kto-

ré som interpretovala ako „Ja“ nachádzajúce sa pod vodou a „Ja“, ktoré je tiež vo vode, ale vnútri 

subjektky. Iné „Ja“, nachádzajúce sa v podobe ryby priviazanej na jej páse vnímam ako alter ego, 

s ktorým je v neustálom spojení.  

Vrátim sa však ešte k spojeniu subjektky so svojím najvnútornejším „Ja“ prostredníctvom reflek-

tovania sa na základe zrakového vnemu. V záverečných veršoch sa totiž rozvíjanie motívu preniknutia 

do vlastnej podstaty, ako aj nájdenia skutočného, pravého „Ja“ (napriek očakávaniu) nerealizuje. Sub-

jektka si uvedomí, že zrak môže byť klamný, akoby tušila, že jej druhé „Ja“ je deštruktívne. 

V záverečných veršoch akoby obe časti medzi sebou bojovali. „Ja“ nazerajúce dnu skočí, ale vnútorné 

„Ja“ odreže kontakt s vonkajším svetom – „na život siahne balónom“. Jedno „Ja“ v básni usmrcuje 

druhé.  

Možno očakávať, že alter ego v podobe ryby ženu zachráni, ale neudeje sa tak. Viaceré motívy 

v texte dokonca signalizujú smrť utopením, ako napríklad motív krútiacej sa topánky. Vrátim sa však 

k priestoru, kde motív ryby plávajúcej v priestore vane pôsobí na prvý pohľad nezvyčajne. Rovnako 

príznakovo môže pôsobiť aj verš, ktorý vyjadruje, že na dno vane „...sa ponára, ...krúti topánka.“ 

Motív topánky, vodného víru, ryby vo vode odkazuje na priestor vody širší, špinavší, ktorý pripomína 

priestor mora alebo inú väčšiu prírodnú vodnú plochu.  

Obe alebo viaceré „Ja“ sa nachádzajú, ako som už spomenula v priestore pod vodou. Na začiatku 

sa v básni zobrazuje zúžený priestor vane, ktorý nie je ničím zvláštny, avšak autorka ho robí neoby-

čajným práve nezvyčajnými atribútmi, ktoré v nás asociujú prírodné vodné prostredie, prípadne na 

neho nepriamo odkazujú, a to nielen motívom ryby, prúdom, ale aj úvodnou tragickou situáciou, ktorá 

sa potvrdí v záverečných veršoch. Čitateľ nevie s istotou určiť, či topánka patrí žene, alebo jej partne-

rovi, na ktorého v texte odkazuje. Môže len predpokladať, že patrí jednému z nich, keďže nakoniec 

k hladine stúpajú (pravdepodobne dvaja) utopenci.  

Topánka netypickým výskytom vo vani odkazuje na väčšiu vodnú plochu, pripomína napríklad 

priestor mora. Topánka v Ružičkovej básni nie je „pripútaná“ k nohe, práve naopak, noha je číra, 

s vodou splýva. Na tomto mieste v básni sa azda najexplicitnejšie vyjadruje stav, kedy časť ženinho 

tela s vodou splýva. Žena v Ružičkovej básni je teda zobrazená ambivalentne. Raz sa javí ako samo-

statná entita, inokedy sa stáva amorfnou, „tekutou“. Nazdávam sa, že amorfnosť súvisí aj 

s premenlivosťou jednotlivých „Ja“ subjektky. Ak nemá topánku a noha jej splýva s vodou, odkazuje 

táto skutočnosť na telo topiace sa alebo unášané vodou. Domnievam sa, že „Ja“ je vodou usmrcované. 

Potvrdzuje to aj verš, ktorý hovorí, že subjektka pod vodou monotónne kričí. Monotónny, teda rovna-

ko znejúci hlas je pod vodou tichý, tak ako aj spomínané rybie ústa, nie je ho počuť nikým iným. Mo-

notónny hlas evokuje stratu nádeje na záchranu.  

 

Záverom by som sa ešte rada vrátila k vertikálnemu a horizontálnemu princípu, na základe ktorých 

delí Ružičková vodné prostredie. Ako som už viackrát naznačila, okrem horizontálneho členenia au-

torka uplatňuje v texte aj vertikálne členenie a to prostredníctvom subjektky a jej nadhľadu nad sebou 

(zhora nadol) ale aj pohľad z pod hladiny nahor. Raz ryba pláva po prúde, evokuje horizontálnu hra-

nicu, inokedy ju ťahá pod vodu, čo značí vertikálny pohyb. Takáto neustálenosť a rozbitosť je typická 

aj pre hladinu vody. Hladina vody u Ružičkovej nie je výlučne tekutá, nie je premenlivá, nie je tá, 

ktorá sa ľahko narúša, cez ktorú sa plynule prechádza, ktorá sa prispôsobuje ženinmutelu. Je to hladi-

na tenká a zároveň ostrá ako čiara, je zradná, poškodzujúca. Subjektku ťahá pod hladinu ryba: „pod 

čiaru hladiny ma ťahá“, pričom „namiesto očakávaného spojenia“ dôjde k „definitívnemu oddele-

niu“.  

Voda ako jeden zo základných živlov implikuje množstvo protikladov. Môže byť očisťujúca ale aj 

mŕtva, číra ale aj kalná, zničujúca ale aj oživujúca. Voda v Ružičkovej básni prechádza procesom 

metamorfózy. Na začiatku je voda číra a tekutá, dynamická, prúdi a unáša. Topánka sa do nej ponára 
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a krúti sa v nej. V priebehu textu sa mení na vodu, ktorá dokáže oddeľovať. Hladina prirovnaná 

k deliacej čiare evokuje niečo hmatateľné, viditeľné, pevné, v porovnaní s vodou čírou, tekutou, pre-

menlivou, priehľadnou. Predstava deliacej hladiny sa čitateľovi zároveň spája s jej statickosťou. Sub-

jektka sa neusiluje vo vode hýbať, prispôsobiť si ju, uniknúť z nej, narušiť jej statickosť. Voda sa 

stáva nielen statickou, ale aj toxickou, keď ju autorka prirovnáva k žieravine, ktorá ženu poškodzuje, 

ničí. Subjektke už nič iné neostáva, iba „hľadieť nahor“, a nechať sa vodou unášať, viesť. Voda ju 

nadnáša, determinuje. Voda v Ružičkovej texte pomyselne mení svoje skupenstvo z tekutej, plynúcej 

na vodu tuhšiu, pevnejšiu. Ak je hladina rezná, je zraňujúca, poškodzujúca, podobne ako aj žieravina 

vo vode.  

Prichádzam k záveru, kedy – „k reznej hladine stúpajú vlastným plynom nafúknutí utopenci“. 

Dospela som k názoru, že subjektka a jej druhé „Ja“, medzi sebou bojujú, jedno oddelilo druhé od 

vonkajšieho sveta, konečne by malo dôjsť k spojeniu, avšak toto tvrdenie problematizuje slovo „odde-

lí.“ Oddelenie chápem, ako som už naznačila, ako stratu „zrakového“ kontaktu s okolitým svetom – 

„na život siahať balónom“, ale aj ako oddelenie jedného „Ja“ od druhého. Rovnaký problém predsta-

vuje v závere slovo „utopenci“. Môžem ich interpretovať ako dve „Ja“, rozpadnutú osobnosť, ktoré 

medzi sebou bojovali ale nikdy nesplynuli. Každopádne utopenca s dvomi „Ja“ musí voda na povrch 

vyplaviť. Tu odkazujem na tzv. rozpoltenosť, ktorú som opisovala bližšie v úvodnej časti. Voda vy-

plavila na povrch dve mŕtve telá, no zároveň sa voda stáva pevnejšou, nedostupnejšou, znemožňujú-

cou pohyb. Aj v tomto prípade možno hovoriť o determinácii vodou, kedy sú tela ňou vyplavované. 

Po celý čas to bola voda, ktorá „ovplyvňovala subjektku a určovala pravidlá“. 

Voda sa prispôsobí tvaru pohára, vani, ak však tvorí väčšiu plochu, sama si určuje cestu, ktorou 

pôjde, mení ráz krajiny na svoj obraz a práve vtedy sa môže stať nebezpečnou. Istý druh nebezpečen-

stva predstavuje aj pre subjektku v analyzovanej básni. Voda sa všeobecne chápe ako jemná, pohla-

dzujúca, ozdravujúca, no v texte Nóry Ružičkovej nadobúda vlastnosti žieraviny, horľaviny. Ružič-

ková nepoukazuje na vodu, ktorú bežní ľudia vnímajú ako nevyhnutnú pre život, ale na takú, ktorá 

život berie. Ak bytosť umiera, poslednýkrát vydýchne, no Ružičkovej subjektka naopak, vdychuje. 

Vdychuje pravdepodobne vodu, ktorá je najskôr príčinou smrti. Voda je usmrcujúca, deštruktívna. 

Žena akoby vnímala všetkými zmyslami postupnú smrť, resp. život po smrti až po moment, kedy aj 

duša z tela odíde.  
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