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CELISTVÉ JA V ŤAŽKOSTIACH TEXTU 

Jozef PALAŠČÁK 

 

„Preto je lepšie pozerať si do tyla, 

stáť radšej za sebou, 

mať odstup, 

chodiť v zástupe, 

ktorého čelo tvorí chlapec s jablkom 

a na konci ktorého je muž 

– chuť toho jablka má stále na jazyku – 

a čaká, kedy sa ponad plecia nahne k nemu smrť...“ 1 

 

z básne Miroslava Válka Poviedka s osou 

 

1 

Model ponúkaný mojou teóriou je prvotne inšpirovaný básňou Miroslava Válka Poviedka 

s osou. Pri jej interpretácii sa ponúka možnosť vnímať ľudské Ja ako zástup. V zástupe stoja 

všetci, ktorými osobnosť bola v rôznom čase. V čase dochádza k premenám v Ja. 

V konkrétnom časovom úseku bolo Ja osobou so súborom vymedziteľných vlastností. Ja sa 

definovalo vzhľadom na rôzne situácie, rôzne reagovalo v rôznych vzťahoch, v komunikácii, 

prijímalo, či neprijímalo výzvy prekonať svoje možnosti, alebo potvrdiť svoje zvyčajné 

smerovanie. Tak v Ja vznikal zástup osôb. 

Pre prehľadné rozlišovanie pojmov, ktoré budem používať, si ich na základe vyššie 

povedaného definujem. 

Prvým je subjekt. Chápem ho ako fiktívnu súčasť diela. Odraz reality osoby v diele. Je 

tým, ktorý je v diele prítomný a má niekoľko charakteristických vlastností, ktoré ho určujú 

v konkrétnom texte. 

O osobe vravím, keď mám na mysli nefiktívny predobraz subjektu, alebo interpretátorský 

rezultát subjektu z diela. 
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Model, ktorý sa snažím popísať, je model existencie Ja. Je to špecifický model, ktorý 

bude popísaný v tejto práci. 

 

1.1 

Subjekt Válkovej básne je popisovaný ako zástup, v ktorom na začiatku stojí chlapec. Je 

príznačné, že sa nevraví o dieťati na začiatku básne. Dieťa totiž ešte nevykonáva sebareflexiu, 

ktorá by mu umožnila uvedomiť si seba. Je ponorené do života do tej miery, že ešte nie je 

schopné povedať, ktoré sú preňho jeho záväzné vlastnosti, podľa ktorých si vytvára obraz 

o sebe. Sme zvyknutí vnímať sa ako „nejakí“ vzhľadom na vzťahy a objekty záujmu. Dieťa je 

v tomto slobodné. Spočiatku môže byť čímkoľvek. Platí, že nie je vytvárané len sebou, ale aj 

tým, ako je vnímané okolím. Vo chvíli, keď začne o sebe nadobúdať istú predstavu a niektoré 

z ponúkaných a popisovaných vlastností začne vnímať ako svoje, sformuje chlapca na 

začiatku zástupu. Kým sa tak nestane, je dieťa v prvých krokoch k svojmu Ja akoby 

v tekutom, beztvarom, ale slobodnom stave, ktorý mu dovoľuje vnímať svet a seba 

nepredpojatým spôsobom. 

Napriek tomu, že máme sklon udržiavať istú kontinuitu nášho Ja, stáva sa, že sa z nej 

vychýlime. Kontinuita vyplýva zo zodpovednosti voči iným a zo zodpovednosti za seba. 

o Zodpovednosť voči iným je vôľa vytvárať a udržiavať produktívne vzťahy. Môj 

model Ja poskytuje vysvetlenie, prečo je pre Ja vlastné vytvárať vzťahy a aký vzťah 

označujem za produktívny. 

o Zodpovednosť voči sebe znamená vôľu byť sebe do istej miery zrozumiteľným. 

Zrozumiteľnosť je však udržiavaná v dynamickej rovnováhe, ktorá pripúšťa chvenie 

a odchýlky, ktoré sú zárukou zmien a schopnosti prispôsobiť sa do istej miery 

spoločenstvu, zažívať nové skúsenosti a na základe interferencií s okolím sa stávať 

novým. 

Osoby, ktorými sme boli počas nášho života, ktoré sú v zástupe Ja, sa však nie vždy 

podobajú. Dokonca sme sa v rôznych životných situáciách mohli správať v rozpore so 

zvyčajným správaním členov zástupu, ktorým sme. Dochádza k protirečivým rozporom. Sú 

chvíle, keď sa nám nedarí zmieriť osoby nášho zástupu, nášho Ja. Nerozumieme si, samy seba 

prekvapíme tým, čo v sebe objavujeme. Alebo ľutujeme časť nášho správania a vravíme, že 

„takými už nechceme byť“. Výchovou a sebavýchovou v sebe posilňujeme isté sklony, istý 

typ osôb v zástupe, a popierame, alebo akceptujeme iný typ osôb. Nie vždy sa to darí. 
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Ja však nemôže byť vymedzené len ako zástup. Boli by sme sebe nezrozumiteľní 

a nepredvídateľní, ak by sme boli len súhrnom osôb, ktorý sa nesystematicky prejavuje 

v závislosti od situácie. Boli by sme pre seba aj iných nepredpokladateľní. A istá miera 

predpokladateľnosti je potrebná pre kontinuitu a dynamickú rovnováhu. 

Ak má byť zástup schopný byť chápaný ako Ja, nie ako nesúrodý súbor prvkov, musí byť 

usporiadaný systematicky. Najjednoduchšia definícia systému, ktorá sa nám ponúka, znie: 

„Systém sú prvky a vzťahy medzi nimi“2. Doteraz sme sa venovali povahe prvkov. Ako by 

sme však mohli niesť zodpovednosť za niečo, čo nie je v našom dosahu? Myslím teraz rôzne 

osoby v zástupe. Jednotlivé osoby sú však nadosah práve vďaka vzťahom medzi nimi. Táto 

charakteristika Ja je natoľko podstatná, že by sme mohli vysloviť tézu: „Ja je vzťah“3. Naozaj, 

vzťah je rozhodujúcou charakteristikou modelu Ja, ktorý ponúkam. 

Vo Válkovej básni spojivom, ktoré spája osoby v zástupe, je čosi natoľko neuchopiteľné, 

ako chuť jablka na jazyku. Je to však aj to jediné, čo musí byť prítomné v celom zástupe. 

Lebo kým na začiatku stojí chlapec, na konci stojí muž. Ale chuť jablka, ako znak totožnosti, 

pretrváva od chlapca po starca. O tom, aké namáhavé je udržiavať vzťah, ktorý má trvať 

medzi osobami v Ja, svedčí ťažkosť udržiavať chuť na jazyku. 

V tejto chvíli je už zrejmé, prečo je základnou charakteristikou Ja vytvárať vzťahy. Ja 

totiž existuje ako celok vďaka vzťahu v sebe samom. 

1.2 

Udržať kontinuitu, integritu Ja je možné udržaním existencie osôb v zástupe a udržaním 

vzťahov medzi nimi. Vzťahy, ktoré sú medzi osobami však samé osebe nestačia. Veď už 

dieťa je spočiatku vymedzované zvonku. A v interpersonálnych vzťahoch sme stavaní pred 

výzvu zaujať postoj. Ukázať, kým sme a znova sa stať nejakými. Ak by „znova sa stať“ 

znamenalo opakovať sa, nevznikali by v zástupe nové osoby. Potom by interpersonálny vzťah 

nebol skutočným vzťahom. Nedochádzalo by k výmene informácií, ktorá spôsobí zmenu, 

ktorá je zárodkom novej osoby v zástupe. Vzťah, v ktorom v nás nevzniká nová osoba 

s novými postojmi, je v skutočnosti ignoráciou druhého člena komunikácie. 

Ak sa stretnú dve Ja, dochádza k stretu a zážitku zásadne iného, než toho, ktoré obe Ja 

doposiaľ poznali. Môžu si byť podobné niektorými osobami v zástupe, ale ako celok sú ich Ja 

viac rôzne, ako rovnaké. V prípade, že má vzniknúť nová osoba na oboch stranách 

komunikácie, je potrebné, aby komunikáciou bol vytvorený medzi dvoma Ja vzťah. Vzťah 

však nie je niečo, čo by bolo obsiahnuté v ktoromkoľvek Ja. Vzťah je medzi dvoma Ja. Nie je 
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majetkom žiadneho z Ja. Vzťah je to nové, čo doposiaľ v žiadnom z Ja neexistovalo, je to to 

nové, čo sa tvorí a v dôsledku čoho vznikne v Ja nová osoba. Vzťah obe rôzne Ja 

transcenduje. Pri komunikácii, pri vzťahu dochádza k synergii. „1 + 1 > 2.“ 

Aby bol vzťah potvrdený a uvedený do existencie, musí dôjsť k interferencii v dvoch Ja. 

Musí sa prechodne narušiť stabilita. V rámci istej kontinuity musí v zážitku komunikácie 

s iným Ja dať staré Ja seba celé. Staré Ja, ako celok ktorý sa bude podieľať pri vzniku nového, 

ponúka svoje znaky. Niektoré sa zachovajú. V tom spočíva kontinuita, stabilita. Ale zároveň, 

z dôvodu potreby dynamizácie, musí zaujať pod vplyvom druhého Ja nový postoj. Tak 

vznikne nový člen zástupu, nová osoba. Nová osoba je charakterizovaná ako tá, ktorou sa Ja 

stalo na základe konkrétneho zážitku komunikácie. 

Nový člen zohľadňuje charakter druhého Ja. Ale keďže sa Ja stretlo s iným Ja, než je jeho, 

jemu známe, aj nový člen bude iný, než by bolo predpokladateľné. Zároveň však nový člen 

obsahuje aj pretrvávajúce znaky starého Ja, lebo vznikol vzťahom, ktorý je spoločným 

komunikátom známeho a neznámeho Ja. Nová osoba v Ja je teda tým, čo spoločné vytvorili 

dve rôzne Ja. Vzniká mimo Ja a zároveň je obsiahnutá v Ja. Je mimo aj vnúti zároveň. Nová 

osoba je v oboch Ja. V každom z Ja má istú mieru odlišnosti a istú mieru podobnosti 

s ostatnými osobami v dvoch Ja. Tak sa vzťahom každé z Ja transcenduje do druhého Ja. 

Komunikácia tvorí vzťah. Základnou charakteristikou Ja je, že je vzťahom. Vo vzťahoch 

teda Ja potvrdzuje a aktualizuje to, čím vo svojej podstate je. Aby Ja podalo o sebe kompletnú 

informáciu, musí aktualizovať vzťah v sebe, vzťah k sebe. Musí si pripomenúť charakter chuti 

jablka na jazyku. To pôsobí, že všetky osoby v zástupe potvrdia svoju totožnosť v Ja a s Ja. 

A toto je ponúkané v komunikácii. To je kompletná informácia o osobe, ktorá môže s druhou 

kompletnou informáciou splodiť nové osoby. 

1.2.1 

Komunikácia, vzťahy vznikajúce medzi dvoma Ja, popisované touto teóriou, sú princípom 

podobné pohlavnému rozmožovaniu. Aj tu z dvoch iných bytostí vznikne nová, spoločná, 

ktorá má v rôznej miere znaky oboch. Je mimo dvoch a pritom je aj nimi. A vznikla na 

základe veľmi zásadnej komunikácie, pri ktorej sa odovzdala podstatná informácia o oboch 

fyzických Ja – genetická informácia. Bez kompletnej informácie nemôže nové Ja vzniknúť. 

Fyzické nové Ja v tomto prípade nemôže vzniknúť samooplodnením, sebakomunikáciou. 

Je tu ešte ďalší dôležitý znak. Všetko, čím Ja je, musí byť odovzdané, aby nové Ja 

vzniklo. Neplatí to len o odovzdaní kompletnej genetickej informácie, hoci je zaujímavé, že 
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ľudské telo pracuje na tom, aby vytváralo plnohodnotné genetické komunikáty. Platí to hlavne 

v nefyzickej komunikácii medzi dvoma Ja, pri ktorej nevzniká dieťa, ale nová osoba v oboch 

Ja. Aj tu sa musí odovzdať kompletná informácia, aby došlo k vzniku nedegenerovanej novej 

osoby. A komunikácia je na to najvhodnejším spôsobom. 

 

„OTEC: Podľa mňa sa každý považuje za „jedného“, ale to je nie pravda, sme „mnohí“ 

podľa možností, ktoré v sebe máme: jeden je s týmto, druhý zas s tamtým – sme teda 

„mnohí“! A my si namýšľame, že sme vždy jeden a ten istý pre všetkých, pri všetkých 

príležitostiach, pri každom našom čine. To je nie pravda! Nie je to pravda! Prídeme na to, ak 

naraz pri niektorom z našich nepekných skutkov ostaneme sami, ako keby sme boli zavesení 

na háku: dobre si uvedomíme, že sme nie celí v tomto skutku a že by to bola ukrutná 

nespravodlivosť posudzovať nás len podľa tohto jedného skutku, že by nebolo správne, 

vystaviť nás na pranier na celý život, ako keby tento život bol obsiahnutý len v tomto jedinom 

skutku.“ 4 

 

Luigi Pirandello, divadelná hra Šesť postáv hľadá autora 

2 

V tejto chvíli po prečítaní jednej z replík postáv z divadelnej hry môžem vysvetliť, čo 

bráni tomu, aby bola v komunikácii odovzdaná kompletná informácia o Ja. Integrované, 

celistvé Ja udržiava komunikáciu so všetkými členmi zástupu. Môže tak preberať za seba 

zodpovednosť, pretože má všetky svoje osoby v dosahu komunikácie. Pri rozhovoroch nič 

netají a ak odpovedá na výzvu tvorbou vzťahu, je vzťah, ktorý tvorí s cudzím Ja, presahom 

vzťahu v ňom samom. Tak každý autentický vzťah upevňuje a potvrdzuje integritu Ja. Práve 

vo vzťahu s iným Ja pribúda do zástupu nová osoba. Tá je tiež predmetom vzťahu Ja. 

Ak sme sa však v istej chvíli správali tak, že nechceme, aby sme za svoje správanie 

prevzali zodpovednosť, dochádza k dezintegrite5. Skutok, podľa ktorého nechce byť otec 

posudzovaný, je naozaj zahanbujúci. Bez toho, aby totožnosť svojej partnerky poznal, je 

pristihnutý v nevestinci s dievčaťom, ktoré je jeho dcérou. Do nemilej situácie sa dievča 

dostalo práve preto, že im otec roky nepomáhal. Jeho spoločenská reputácia bola do tohto 

činu v poriadku. Otec si myslí, že ak sa bude prehliadať aj tento priestupok, zachová si 

sebaúctu. Keďže však nechce byť vnímaný ako celok aj s týmto skutkom, v jeho zástupe je 

zrazu osoba, ktorá nie je pozývaná do komunikácie. Otec sa snaží ju nevidieť, prehliadať, 
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snaží sa ju zatajiť a už vôbec ju neprináša do komunikácie. V jeho zástupe sa teda narušil 

vzťah. Narušila sa integrita. Nechce sa prijať ako celok so všetkými osobami. Isté osoby chce 

prehliadať. Má strach, aby sa prečin neprezradil. 

Do komunikácie neprináša seba ako celok. Preto aj vzťah, ktorý vzikne, ho nezasahuje 

celého. Je totiž neustále rozdelený. Neustále myslí na zatajenie jednej z osôb. S jeho rastúcou 

snahou uzavrieť vzťah si zároveň o to intenzívnejšie uvedomuje časť seba, ktorá je skrytá. 

Pretože nechce, aby bol prezradený, musí sa sledovať. Avšak ten, kto sleduje, rozdelil sa na 

toho, ktorý koná a toho, ktorý sleduje konajúceho. A zároveň vníma seba ako toho, kto sa 

roztvára v komunikácii a toho, kto sa musí v komunikácii skryť. Skrývaním jednej z osôb 

v sebe sa dopracoval k dezintegrite Ja. Zlo, ktorého bol účastný, spôsobilo, že sa rozdelil. 

Ja však nie je rozkladané iba zlom, ktorého je Ja pôvodcom, ale aj zlom, ktorého je 

obeťou. Ak Ja zažije veľmi traumatizujúci zážitok, ktorý nevie prijať, neprináša do 

komunikácie osobu, ktorá bola tohto zážitku účastná. V rozdelení chce vedome, ale aj 

nevedome prehliadať prítomnosť tej osoby v sebe. Tak sa Ja ako celok nedostáva do 

interpersonálneho vzťahu. Dostáva sa doň vždy len časť, zmenšená o zranenú osobu. 

Zdôrazňujem, že potreba vytesniť negatívne zážitky môže byť vedomá, ale aj nevedomá. 

 

„... aj tak ho už dosť bili, zahnali 

ho do kúta. Nemôže ani sledovať svoj zástup. Všetky 

jeho tváre sa rozutekali a obracajú sa k nemu s nemou výčitkou. „6 

z básne Miroslava Válka Poviedka s osou 

 

Vyslovené tézy potvrdzuje aj už citovaná báseň Poviedka s osou. Je to sujetová báseň, ale 

jej sujet nie je možné úplne zrekonštruovať a verifikovať v texte práve preto, že jedna 

z postáv básne je silne dezintegrovaná a teda neschopná vytvoriť systematický komunikát – 

obraz systematického Ja. Napriek tomu však možno tušiť, že Ja sa stalo účastným smrti, 

pravdepodobne samo je vrahom. Základom Ja je vzťah a pre Ja je teda typické tvoriť vzťahy, 

ktoré ho presahujú. Ak však Ja vykoná zlo, narúša potenciálne vzťahy. Vražda je výrazom 

absolútneho sebectva, neúcty k druhému človeku. Ja, ktoré je vzťahom osebe, vraždou 

popiera v základe svoje esenciálne určenie. Preto sa Ja v básni rozpadlo natoľko, že už 

nedokáže sledovať osoby svojho zástupu. Nerobí to vedome. Vo chvíli, keď Ja hrubo porušilo 

tvorivý princíp vo vzťahoch k iným vraždou iného Ja, je jeho integrita rozmetaná na 

nespojiteľné kúsky. Myslím, že nasledujúce verše z Válkovej básne dávajú odpoveď na 

otázku, akým spôsobom došlo k plnej dezintegrite Ja. 
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„Postav sa tvárou k stene! 

Nebuď ku mne zlá! 

Ach, aká si bledá! 

Ako keby v tebe padal sneh 

a krieda.“ 7 

 

Ja z básne zaniká. Či zaniká fyzicky, je diskutabilné. Isté však je, že svojou dezintegritou 

dosiahlo stav, podobný tomu, ktorý v Ja existoval ešte pred vznikom zástupu. Chaos, 

neprehľadnosť, možnosť byť všetkým, ale aj ničím. Vrátilo sa do času, kedy dieťa, ešte 

neschopné komunikovať a používať jazyk, nevie komunikovať samo so sebou, reflektovať sa 

a tak preberať zodpovednosť za osoby svojho zástupu. 

„Jazyk je systém znakov. Systém obsahuje prvky a vzťahy medzi nimi.“ 8 Ja je systém. 

Obsahuje osoby a vzťahy medzi nimi. Ak zaniká vzťah v Ja, zaniká schopnosť zmysluplne 

komunikovať. Jazyk ako systém sa stáva zbytočným. Kým dieťa stojí ešte pred prahom Ja, 

ktorým sa stane, subjekt básne sa svojím činom zo svojho integrovaného Ja vyhnal. 

 

„Jeho smrť sa podobala klbku nití, 

ktoré niekto trpezlivo odvíja. 

Ale kto je na tej druhej strane? 

Matka, matka, si to ty? 

Tvoja ihla pod nechtom, 

matka, horí vo mne strom! 

Prší. Nebo uplakané 

ako oči siroty.“ 9 

 

Archetypálne obrazy tohoto úryvku znova potvrdzujú nesystematickosť Ja. Matka, 

iracionálne obrazy (s prvkom agresie voči telu) z detstva. Strom, ako obraz ľudskej psychiky. 

Strom horí. Horí jadro človeka. Či ide v prvom verši o smrť fyzickú, zodpovedať s istotou 

nepotrebujem. Vo chvíli zániku Ja sa v básne totiž deje čosi povšimnutiahodné. Vraví sa, že 

vo chvíli smrti sa človeku premietne celý život. Povedané mojím slovníkom: zástup osôb Ja 

vo chvíli smrti celý vstúpi do vzťahu vnútri Ja. Preto si Ja uvedomí seba ako celok. Chuť 

jablka sa aktualizuje od chlapca na začiatku zástupu, po toho posledného, ktorý stojí na konci 

a čaká, kým sa k nemu nahne smrť. Smrť je teda takým zásadným momentom, že svojou 
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prítomnosťou aktualizuje celý zástup. Keďže sa zástup subjektu básne rozpadol, smrť svojou 

prítomnosťou odhalí chaos. 

Ak to tak však je, naskytá sa otázka, aký charakter má smrť, že v Ja dokáže spôsobiť také 

vzopätie intrapersonálneho vzťahu. Pri čítaní posledného úryvku sa zdá, akoby vzťah v Ja 

vykríkol pri stretnutí sa so smrťou. Odpoveď na vyslovené i nevyslovené otázky o smrti si 

zatiaľ odložím. Kým ich zodpoviem, alebo skôr naznačím možné odpovede, budem sa 

venovať čomusi inému. 

2.1 

Na základe modelu Ja, ako som ho doteraz opísal, môžem opísať charakteristky vzťahov, 

ktoré by som označil ako produktívne, alebo neproduktívne. 

2.1.1 

Produktívny vzťah je taký, ktorý vedie k tvorivému rozvíjaniu Ja. Spôsobuje vznik 

nových plnohodnotných Ja. Plnohodnotné Ja sú také, ktoré do istej miery zachovávajú chuť 

jablka pôvodného Ja a do istej miery ju obohacujú o nové prvky. Vznikajú tak nové osoby, 

nie také, ktoré iba opakujú to, čo už je. Produktívne Ja je schopné ponúknuť sa v komunikácii, 

vo vzťahu celé a celé sa komunikáciou aktualizuje – nanovo sa stáva, nanovo ochutnáva chuť 

jablka na jazyku, rozširujúc ju. Jeho tvorivý proces je pravdepodobne zavŕšený až smrťou. 

Aby Ja plnohodnotne existovalo, musí zachovávať princíp tvorivosti . Je to schopnosť 

neustále vstupovať do nového vzťahu, spolutvoriť s inými Ja nové osoby. Ak túto schopnosť 

Ja nerozvíja, nie je plnohodnotným. 

O negativite smrti budem hovoriť pri jej anticipácii stagnáciou pri tvorbe nových osôb 

dezintegrovanými Ja. Pri princípe tvorivosti však možno vravieť o pozitívnom rozmere smrti. 

Ja sa totiž zrieka toho, čím bolo ako celok doteraz a vystaví sa vplyvu zásadne iného Ja. 

Osoba, ktorá vznikne, okrem toho, že sčasti potvrdzuje staré Ja, zároveň niektoré časti z neho 

popiera, ináč by nebola nová. Tak staré Ja zomiera, aby vzniklo nové Ja. Princíp tvorivosti 

predpokladá prekonať strach zo smrti toho, čím Ja doteraz bolo, v mene vzťahu s iným Ja 

a tiež v mene toho, čím sa Ja stane. Dezintegrované Ja nedokážu strach zo smrti prekonať 

a preto ju potvrdzujú a anticipujú. Ja dodržiavajúce tvorivý princíp dokáže strach zo smrti 

prekonať a preto aj smrť samotnú prekoná ako jeden stupeň vo vývine. Zanikne, aby vzniklo 

na inom kvalitatívnom stupni. Prekročí strach a tak prekročí smrť, aby získalo seba nové. Ak 
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by neprekročilo v strachu o seba svoj strach, získalo by seba staré, vychýlené, odsúdené na 

negatívny zánik. 

Preto som pri doterajších zmienkach o smrti v tejto práci napísal, že proces tvorby Ja je 

iba pravdepodobne ukončený smrťou. Ak by tu platil rovnaký princíp, ako pri zániku starého 

Ja a vzniku nového, mohol by život pokračovať po fyzickej smrti na inej kvalitatívnej úrovni. 

Rozhodujúcim by bolo, v mene čoho (vzťah, komunikácia), alebo koho (nové Ja, ktorým sa 

staré stane, alebo dôvera v iné Ja v komunikácii) dôjde k smrti. Zodpovedanie týchto otázok 

však predpokladá vieru, ktorá predchádza aj položenie otázkok. 

2.1.2 

Neproduktívny vzťah je taký, ktorý nedodržiava princíp tvorivosti. Nevznikajú v ňom 

nové osoby. Znamená to zároveň, že vzťahy, ktoré komunikáciou tvorí, sú asymetrické 

a osoby, ktoré sú produktom týchto vzťahov, sú degenerované. Takéto Ja kvantitatívne 

nepokrýva správne množstvo komunikačného priestoru. Zaberá ho priveľa, viac, než mu patrí, 

alebo primálo. Ale okrem toho degeneruje aj kvalitatívne. Nechce oplodňovať vo vzťahoch 

cudzie Ja, pretože neponúka o sebe vo vzťahu kompletnú informáciu, ktorá by sa podieľala na 

tvorbe novej osoby v ňom i v cudzom Ja. Degeneruje vo vzťahu k iným Ja. 

Zároveň však degeneruje aj vo vzťahu k sebe. Neponúka kompletnú informáciu, čo 

znamená, že netvorí plný vzťah, plnú komunikáciu, do ktorej sa celé Ja so všetkými osobami 

a s celou chuťou jablka – teda s celým vzťahom medzi osobami – odovzdáva, nevystavuje sa 

s dôverou napospas cudziemu Ja. Ak by tak toto Ja robilo, udržiavalo by vzťah v sebe. Vzťah, 

ktorý zaručuje integritu Ja. Zaručuje ju preto, lebo zmieruje a spája do prijateľného systému 

všetky rôzne osoby. V plnej komunikácii, v ktorej by sa celé Ja zverejnilo, by sa aktualizoval 

aj vzťah vnútri Ja. Naozaj by sa potvrdilo. Stalo by sa nanovo aktuálnym. Ak sa však 

nezverejní vo vzťahu ako celok, lebo sa chce zachovať a má strach sa riskovať, riskovať to, čo 

už získalo, dosiahne pravý opak ako sebazáchovu. Dosiahne dezintegritu svojho Ja. 

Dezintegrita Ja sa prejavuje ako sťažená schopnosť vytvoriť vzťah a novú osobu. Táto 

schopnosť však nie je stratená. Ak sa v mene dôvery vo vzťah strach prekoná, kedykoľvek sa 

môže integrita znova obnovovať. Je to však procesuálny, nie definitívny dej. Zdá sa, že 

definitívna je až smrť. Kým nepríde, je potrebné integritu vždy nanovo vo vzťahoch 

obnovovať. 

Dezintegrita sa zároveň prejavuje ako neschopnosť prevziať za seba zodpovednosť. Ak by 

Ja bolo len súborom osôb, bez vzťahov medzi nimi, nedala by sa niesť zodpovednosť za svoje 
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činy, lebo rôzne osoby by neboli v dosahu Ja, pretože by s nimi nebolo vo vzťahu. 

Dezintegrované Ja je teda neschopné zodpovednosti. Platí to však aj naopak. Integrované Ja 

môže o integritu prísť, ak sa zrieka zodpovednosti za svoje činy. V dezintegrovanom Ja 

v dôsledku neaktualizácie vzťahu nie je dosah na všetky osoby. Preto to, čo ponúka do 

komunikácie, do vzťahu, nie je pravda o Ja. Netvorí v sebe celok. Je roztrieštené. Keďže 

jednotlivé osoby v Ja medzi sebou nedostatočne komunikujú, ich pravdy nie sú uvedené 

v spoločný súlad a môžu si protirečiť. Môžu tvrdiť dve rôzne výroky. Nedá sa veriť osobe, 

ktorá vznikla vo vzťahu s dezintegrovaným Ja. Sama si totiž neverí, neručí za seba celkom Ja, 

z ktorého vznikla. Vzniká tak schizofrenická komunikácia. Dezintegrované Ja v sebe nesie 

rôzne osobnosti rovnako, ako schizofrenik. V nedostatku skutočných vzťahov a skutočnej 

komunikácie (pod skutočnými myslíme dodržiavajúce tvorivý princíp) tkvie aj problém 

súčasnosti – stúpajúci počet duševných ochorení v krajinách, ktoré síce dosiahli materiálny 

blahobyt, ale pre nedostatok reálnej komunikácie sa v nich žijúce Ja dostávajú do 

dezintegrity. 

Dezintegrované Ja, nemajúc vo svojom dosahu všetky svoje osoby, vysiela komunikáty, 

v ktorých nie je ako celok. Podľa toho, ktorá jeho časť práve komunikuje, ponúka rôzne chute 

jablka, neuvedené v jeden homogénny celok. 

2.2 

Dezintegrita však nie je len dôsledkom zla, ktorého sa stali osoby v Ja svedkami, či 

pôvodcami. K dezintegrácii nedochádza len ak je problém v osobách, ale aj vtedy, ak 

v systéme zlyháva vzťah. Ideálnym vzťahom je láska. Lásku je potrebné dávať, aby ju iné Ja 

mohli zažívať a dostávať. Ak je Ja vystavené neláske, dochádza k dezintegrite. Ak je Ja 

ochudobnené o plnohodnotnú komunikáciu, dochádza k dezintegrite. Ja, ktoré nebolo 

príjímané inými Ja, má problém uveriť, že je hodné vlastnej lásky. Ak sa však nevie mať rado 

samo, nebude sa ponúkať vo vzťahoch. Ak nebolo vo vzťahoch akceptované, nebude sa 

akceptovať samo. Bude na seba hľadieť apriori negatívne. Vydieť seba už predom ako 

odmietnutiahodné. Bude si uvedomovať vinu, ktorá predchádza jeho snaženia nadviazať 

vzťah. Kvôli predošlým neprijatiam inými Ja bude mať strach nadväzovať nové vzťahy. 

Problémové teda nebudú osoby v Ja, ale samotný charakter vzťahu v Ja. 

K dezintegrite dochádza teda aj nesprávnym, neproduktívnym vzťahom v Ja. A navyše Ja 

je vzťah. Ak chýba dostatok kvalitných vzťahov, ktoré by boli pre Ja plnou realizáciou jeho 

schopnosti tvoriť vzťahy, Ja atrofuje. Ak Ja nenachádza pochopenie u iných Ja, ak zostáva aj 



 394 

vo svojich pokusoch o vzťahy osamelé, dezintegruje a kriví sa vzťah v ňom. Dôsledkom je 

strach z neprijatia, z neakceptácie. Iracionálne vedomie neodôvodnenej viny, prítomné skôr, 

než je to zdôvodniteľné. Neschopnosť vypátrať korene viny spočíva v tom, že vzťah, ktorým 

sa oslovujú osoby na počiatku zástupu, je už nakazený vinou. Teda chorý oslovuje 

potenciálne zdravé osoby v zástupe, a teda aj odpovede, ktoré od nich počuje, sú už 

interpretované chorým. Preto neznesiteľný stav dezintegrity ovládne celý svet Ja. Takéto Ja 

nedokáže vidieť inak. Jeho bolesť pokrýva všetko, na čo siahne, s čím chce nadviazať vzťah. 

Riešením sa zdá byť intenzívny zážitok lásky, absolútneho prijatia iným Ja. To však v dielach, 

ktoré sa stali základom tejto teórie, nenachádzame. Nič to však neuberá z ich estetickej 

pôsobivosti a hodnoty. 

2.3 

Pre poslednú úvahu tejto kapitoly si pomôžem si citátom z Biblie: „Na počiatku bolo 

Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“ 10 (Ján, 1, 1). Povedal som už, že Ja ako 

systém vzniká vo chvíli, keď je dieťa schopné sebareflexie a sebakomunikácie, keď si 

uvedomí chuť jablka. 

V žiadnom prípade si však netrúfam tvrdiť, že dieťa nemá Ja predtým, než začne vznikať 

zástup. To, čo zažíva dieťa ešte v prenatálnom období, má skúsenosťami overiteľný vplyv na 

to, aký charakter a sklony bude mať zástup. Rovnako nesystematizované zážitky z obdobia 

pred tvorbou zástupu sú v Ja čitateľné celý život. Táto teória/ tento model však vraví 

o období, ktorého počiatok začína chlapcom v zástupe a končí smrťou. 

Elementárnou podmienkou komunikácie je byť schopný odovzdávať informácie. Preto 

existuje zhoda medzi schopnosťou komunikovať a vznikom Ja. Biblický citát kladie na 

počiatok Slovo. V tomto sa moja teória s ním zhoduje, ak pokladá slovo za zástupný znak za 

zmysluplný komunikát. Biblia však uvádza Slovo s majuskulou na začiatku. Ide teda o veľmi 

zásadné, jedinečné slovo, slovo s charakteristikou vlastného mena. Slovo zosobnené, osobné. 

Tým slovom je dokonca Boh sám. Jeho charakteristikou je, že je Slovom. Je komunikátom. 

Jeho Ja je tým, čo umožňuje komunikáciu. V mojej teórii osoby v zástupe spája vzťah. Boh je 

teda vzťahom osebe. Na inom mieste v Biblii je charakteristikou Boha to, že je Láskou. „Boh 

je Láska a kto zostáva v Láske, ten zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.“ 11 Láska je 

maximálne pozitívny rozmer vzťahu. Vzťah vo svojej ideálnej úplnosti. Znova tu dochádza 

k zhode medzi Bohom/Slovom a Bohom/Láskou. Podľa biblie sme stvorení na Boží obraz. 

Podľa mojej teórie by to mohlo znamenať, že aj našou základnou charakteristikou je byť vo 
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vzťahu, mať vzťah v sebe, aby sme vôbec boli živí. Znamená to, že ak chceme dosiahnuť 

maximum pozitívnej charakteristiky a integrity Ja, máme zotrvávať vo vzťahoch, ktoré sú čo 

najúplnejšie. Najúplnejším vzťahom je nepochybne láska, pretože pri nej dochádza 

k maximálnej akceptácii seba a druhej bytosti. Ak milujeme iné Ja, chceme sa mu celí 

odovzdať. Ak však neveríme vo svoju vlastnú hodnotu, ako by sme mu mohli dávať seba. Ak 

by sme neverili, že sme hodnotným darom, nepripadali by sme si vhodní na vzťah lásky. Teda 

podmienkou lásky nie je iba vôľa milovať druhé Ja, ale aj milovať seba. Láska okrem 

sebaakceptácie predpokladá akceptáciu druhého Ja. Tak vzniká vzťah, ktorý v plnej miere 

aktualizuje intrapresonálny aj interpersonálny vzťah. Chuť jablka sa pripomína všetkým 

osobám v zástupe, pretože ak je Ja milované ako celok, bez výhrad, sú milované všetky osoby 

v Ja. A ako pri fyzickom splynutí dvoch tiel do jedného potenciálne vzniká dieťa, tak aj pri 

plnom láskyplnom vzťahu medzi dvoma Ja vzniká v každom nové Ja, ktoré má 

charakteristiky oboch. Pozitívnym vymedzením vzťahu medzi Ja som objasnil idealitu, ktorú 

v kresťanskom poňatí stelesňuje Boh, ktorý je tak absolútne integrovaným Ja, že hoci je tromi 

osobami, je zároveň jedinou a úplnou. 

Negatívnym vymedzením vzťahu je opak Boha. V židokresťanskej symbolike je 

zastúpený v osobe diabla. V Biblii je jeho prvým stelesnením had. Had má jazyk s dvoma 

koncami. Môže teda každým končekom jazyka tvrdiť čosi iné. Môže si protirečiť. Každá 

z rozdelených častí má svoju pravdu. Jeho jazyk je dezintegrovaný. Je rozštiepený. Ak sa 

jazyk, ako jeden zo základných artikulačných orgánov rozdelí, je reč ním artikulovaná 

defektná. Ako vziať na zodpovednosť niekoho, kto nemôže ručiť ani za to, čo vraví? Had 

zároveň nie je rybou, ale nie je ani ako bežné plazy, alebo cicavce. Nemá totiž nohy. Znova 

teda nepôsobí ako jasne vymedzená bytosť, ako celistvé integrované Ja, ale skôr ako niečo 

neurčité, nepresné. Nie náhodou je symbolom zla. Meno diabol, jedno z označení 

predstaviteľa zla (popri napríklad „satan“), pochádza z latinčiny, kde znie diabolus, čo 

znamená pôsobiteľ rozkolu, ten, čo rozdeľuje, rozkolník. Inak povedané: ten, čo dezintegruje. 

Rozdelený s rozdeleným jazykom, s nevymedzenou podobou. 

Kultúrou podmienené symboly dobra a zla sú teda aj touto teóriou aktualizované a 

potvrdzujú svoju nadčasovosť. 
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Ideálnym nevychýleným typom komunikácie je taká komunikácia, v ktorej informácia 

podávaná jedným z Ja ráta s informáciou od druhého Ja. Aj genetický kód pohlavnej bunky 

nesie polovicu informácie o novej bytosti. Ráta s príspevkom druhého Ja. Zatiaľ čo ženy 

musia dodnes bojovať a pripomínať svoje práva a muži pochopiť, v čom ich práva spočívajú, 

mužské a ženské pohlavné bunky sa dávno správajú nezaujato a s úctou k informácii, ktorú 

ponúka druhá, rozdielna pohlavná bunka. Sú obrazom správneho prístupu k symetrickej 

komunikácii. Treba však povedať, že dokonale symetrická komunikácia neexistuje. Snáď 

k nej dochádza pri milovaní, keď sa dvaja stanú jedným. Aj tu však ide o viac, než iba 

o symetriu. Dochádza k synergii. Dva, ktoré sa spoja v jedno, vytvoria nové Ja – dieťa. Tu 

doslova platí, že 1 + 1 > 2. 

Na básnickej skladbe Kľak, ktorej autorom je Ján Ondruš, zjavne vidno dve systematické 

typy vychýlenia z integrácie Ja. Toto dielo je obrazom dezintegrity na mnohých úrovniach 

(Napríklad psychickej a fyzickej zároveň.). Má epické, lyrické, aj dramatické prvky. 

Vystupujú v nej tri subjekty, ale popisovaná je iba vzájomná konfrontácia dvoch z nich: 

Viktora a Gašpara. Podľa týchto dvoch subjektov som nazval dva typy vychýlenia. Dve 

základné vychýlenia v Ja majú charakter asymetrickej komunikácie. Sú to tieto: 

1. Zaujatie priestoru, ktorý leží za polovicou, ktorá prináleží na ploche vzťahu jednému 

z Ja. 

Takto sa správa Viktor. 

2. Zaujatie menšieho priestoru, než je polovica priestoru vo vzťahu prináležiaca jednému 

z Ja. 

Takto sa správa vo vzťahu Gašpar. 

3.1 

Zaujatie priestoru, ktorý leží za polovicou, ktorá prináleží vo vzťahu jednému z Ja. 

VIKTOR 

 

„Viktor 

 

Pohladenie prikladáš, je navyše 



 397 

a zvonku, je menšie od človeka 

a ľahšie od úderu, pohladenie 

sa pošmykne a skĺzne, zotrie 

svoju stopu a je to vlastne 

mávnutie rukou nad sebou, 

 

oslovenie nepadne 

z úst na zem a nechodí po nej, 

uzavreté a žijúce, ide jedným smerom 

a zmizne, vytratí sa, je to 

prestávka v tichu, sú to 

dočasné ústa, ktoré sa otvoria a zavrú 

na tvojej strane oboch...“ 12 

 

Zaujatím viac ako polovice komunikačného priestoru sa odoberie časť priestoru, ktorý 

patrí druhému Ja. Je znakom nedostatočnej úcty k druhému Ja, prílišným zaujatím svojím Ja. 

Prílišné zaujatie svojím Ja je spôsobené presvedčením, že moje Ja je hodnotnejšie, 

zaujímavejšie a je správne, aby nová osoba obsahovala viac zo mňa. Tým však v egocentricky 

zameranom Ja nedochádza k dostatočnému vývinu. Nové osoby sú viac opakovaním starých, 

než naozaj hodnotnými novými originálmi. Dochádza tak k stagnácii. Systém prestáva byť 

dynamickým a Ja s primalým počtom rôznych osôb nemá v skutočnosti v komunikácii čo 

poskytnúť. Jeho vývoj sa zastavil. Takéto Ja nie je dosť veľké a rozhľadené. Opakuje naučené 

pozície. Definitívnym zastavením procesu vzniku nových osôb v Ja a teda možnosti vzniku 

nového Ja sa zdá byť smrť. Egocentrické Ja svojím potvrdzovaním stagnácie, neoplodňovania 

sa vo vzťahoch zásadne novým, ale opakovaním starého znova a znova vo vzťahoch 

predznamenáva stav smrti. Nemusí preto ani cieľavedome ničiť. Stačí, že nie dosť rastie, nie 

dosť sa tvorí. Škodí tak nielen sebe — tým, že sa opakuje a potvrdzuje stav zavŕšenia 

podobný smrti, ale aj spoločnosti, teda všetkým cudzím Ja, lebo do vzťahov ponúka nie dosť 

kvalitnú informáciu. Šíri komunikát,, ktorý nie že by nebol schopný podieľať sa na tvorbe, ale 

je agresívny a tým potláča to, čo má spolutvoriť. 

Viktor jasne artikuluje prístup, v ktorom o pohladení, teda o fyzickom nadviazaní vzťahu 

vraví, že sa míňa účinku. Je od počiatku k vzťahu skeptický. Na rozdiel od produktívneho 

vzťahu a viery v zmysel komunikácie vraví, že oslovenie, teda komunikát zakladajúci vzťah, 

nie je živý. Nie je mimo osoby. Je jednostranný. Keďže nepozná, že by oslovenie dosiahlo 
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ústa cudzieho Ja, vraví, že komunikát sa odohráva iba na jednej strane vzťahu. Tak však 

nemôže dôjsť k vzťahu, ktorý by spôsobil vznik novej osoby. Ak nedochádza k vzťahu, 

nevznikajú vo Viktorovi iné osoby, ktoré by mohli narušiť jeho istotu o tom, čo vraví. Jeho 

vzťah k iným Ja je však popísaný v nasledujúcich veršoch. 

 

„... 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...“ 13 

 

Namiesto tvorenia vzťahu, ktorý by mal záujem o poznávanie druhého Ja, Viktor celé 

cudzie Ja násilím sústreďuje na seba. Sebou zaplní celý komunikačný priestor. Vzťah nie je 

naplnený spoločnou tvorbou. Viktor zaplní priestor, aby získal pozornosť, ktorá patrí vzťahu. 

Viktor je narcistický. Narcis sa zamiloval do seba a vo svojom obraze sa utopil. Viktor 

tvorí v sebe veľmi podobné osoby, preto iba zmnožuje seba a o to ťažšie sa zmení, o čo viac 

šancí na vznik novej osoby premrhalo. V jeho Ja totiž kvantitatívne prevažujú rovnaké osoby. 

Nezanikne vinou agresívneho zásahu zvonku. Utopí sa sám v sebe. 

 

„Musíš pretrhnúť 

sieť tváre, do ktorej sa chytáš, 

zhrnúť ju k uchu, zauzliť ju 

a vykĺznuť von...“ 14 

 

Zdá sa, že si je vedomý toho, že ak by vytváral vzťah, musel by sa do istej miery zriekať 

seba, urobiť miesto druhému Ja. Preto a priori vzťahy odmieta. Uniká z nich násilím. Trhá 

sieť tváre, tvár popiera, demoluje. 

 

„... smrťou 

sa človek dotvorí, podľa jeho pádu 
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poznáš jeho veľkosť a zvuk, 

 

škrtenie je tuhšie objatie, 

bodnutie je silnejšie pohladenie, 

je mäkké mäsom, je to 

splynutie tiel, nožom sa ruka 

predĺži, nôž priblíži 

miesto a príčinu a pravý dôvod.“ 15 

 

Viktor je sadistický. Netvorí symetrický vzťah, ale agresívne vstupuje na plochu druhého 

Ja, ktorá mu nepatrí, a tam násilím presadzuje seba. Násilím udržuje svoju prevahu. Akt 

tvorenia osoby nie je symetrickým vzťahom s úctou k druhej strane. Je sebapresadením na 

území druhého Ja, ktoré mu neprináleží. Zmnožením seba. Jeho konanie je znakom neúcty 

a neempatie k druhému Ja. Výrazom takéhoto správania je sadizmus. Výrazom vzťahu nie je 

preňho pohladenie, ale bodnutie, škrtenie. V pohladení sa necíti ako plne realizovaný. 

V bodnutí zanechá pečať, ktorá podľa neho zanecháva stopu. 

Sadizmus vedome budí v iných pocit viny, aby ich tým paralyzoval, donútil uviaznuť, 

nerozvíjať sa. Paralyzovaní sa dajú ľahšie ovládať, dá sa nimi ľahšie manipulovať, vyvýšiť sa 

nad nich. V prítomnosti vinných a paralyzovaných si Narcis pripadá ešte krajší. 

3.1.1 

Dôvodom na takéto správanie v Ja však nie je len presvedčenie o oprávnenosti svojej 

nadradenosti. Takéto správanie pramení v čomsi inom. Paradoxne vyviera z nedostatočného 

presvedčenia o kvalite svojho Ja. Ak Ja nie je presvedčené o svojej hodnote, o pozitívnej 

kvalite charakteru vzťahu v sebe a o pozitívnych charakteristikách jednotlivých osôb v Ja, 

potrebuje seba aj iné Ja nanovo presviedčať o svojej kvalite. Ak by si bolo Ja vedomé svojej 

hodnoty, asertívne by sa v komunikácii ponúkalo. Nezaujalo by viac, ako polovicu priestoru. 

Keďže však vo svoju hodnotu neverí, zaujme viac miesta, než mu vo vzťahu patrí, lebo sa mu 

zdá, že by – zaujmúc polovicu – nebolo dostatočné. Aj preto Viktor namiesto pohladenia 

navrhuje bodnutie, namiesto objatia škrtenie. Potvrdzuje preňho jeho nadradenosť, ale aj 

dokazuje, že je presvedčený, že by si druhé Ja jeho pohladenie nevšimlo. Jeho pohladenie je 

prislabé, aby ho vyjadrilo. Musí konať násilie, aby bol viditeľný, aby zanechal stopu. Keby vo 

svoju hodnotu naozaj dôveroval a veril si, polovica by sa mu zdala dosť. Potrebuje však 
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množiť seba, aby nadobudol istotu – zo sebazáchovy je narcisom. Narcis má strach z iného, 

preto radšej miluje seba. Má pocit, že polovicou by dosť nezaujal. Potrebuje sa povýšiť tak, že 

poníži partnera v komunikácii. Preto je sadistický. Svoju hodnotu vníma ako viditeľnú nie 

vtedy, keď má rovnaký priestor ako druhé Ja. Vtedy sa mu jeho hodnota zdá malá. Svoju 

hodnotu vidí až po ponížení partnera v komunikácii. Partnera nepotrebuje na to, aby sa stal 

novým, ale aby sa potvrdil, povýšil. Kto sa potrebuje potvrdzovať, nemá v sebe dosť istoty. 

A nemá hodnotu osebe. Má ju, podľa svojho vnímania, iba vo vzťahu k inému Ja. Sadistické, 

narcistické Ja je svojím správaním podhodnotené Ja. Dáva o sebe vedieť, že sa vníma ako 

podhodnotené. 

Inými manipuluje násilne. V jeho pohnútkach je ukrytá túžba po moci, ktorá mu dodáva 

pocit vlastnej hodnoty. Zopakujem však, že kto sa potrebuje vyvýšiť, nemá svoju hodnotu 

ukotvenú v sebe. Je vychýlený. Viktor, teda Ja, ktoré sa vnucuje do priestoru druhého Ja, 

v skutočnosti vychádza vo svojich pohnútkach zo strachu a neistoty. 

Jeho dezintegritu potvrdzuje aj nasledujúci úryvok. 

 

(Viktor)“ponorí ruku do stola, prirazí šuplík 

a oslobodená ruka, useknutá 

v stole, netrpezlivo hrabe prstami, 

 

vtom ktosi klope, Viktor 

zavolá: „Ďalej,“ 

 

otvorí šuplík, ruka vybehne 

krabími nôžkami na stôl, 

vezme fľašu, naleje do pohára, 

ťukne ním o fľaša a podá Viktorovi,“ 16 

 

Viktor nie je dezintegrovaný len vnútorne. Aj jeho telesná integrita je narušená. Jeho ruka 

nie je súčasťou jeho tela. Koná na vlastnú päsť, slobodne behá, prejavuje sa. V rôznych 

momentoch je rozhodnejšia ako Viktor sám. Kým on vraví, ona koná a akoby vedela viac, než 

Viktor sám, nachádza vražedný nástroj. Jej konanie a opisovanie možno interpretovať 

pomocou repliky otca z Pirandollovej hry. Ak došlo v sujete Kľaku ku škrteniu a bodnutiu, 

obe sa muselo odohrať rukou. Tak, ako Ja vytesňuje osoby, za ktoré odmieta niesť 

zodpovednosť, tak fyzické Ja Viktora odmieta byť vnímané ako celok s vraždiacou rukou. 
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Viktor môže povedať, že to síce je jeho ruka, ale on za ňu nezodpovedá. Ruka je slobodná. On 

s ňou nemá taký blízky vzťah, aby ju vnímal ako zo svojej integrity nevydeliteľnú časť. Je to 

práve on, kto ju pribuchol v šuplíku. Ak by tam ostala, bola by skrytá. Nebola by na očiach, 

nepripomínala by sa. Konala zlo. Zlo však vraždu predchádza. Dezintegrita predchádza 

konanie zla. Udalosť odťatia ruky sa totiž stala v sobotu večer. Prázdne miesto v pamäti, 

o ktorom sa v kľaku hovorí, je nedeľa. V nedeľu sa stala vražda, ktorú si Ja nechce priznať, 

odmieta komunikovať s osobou, ktorá bola vraždy účastná, hoci zároveň je Ja tým miestom 

na pamäti hypnoticky priťahované. Keďže však ruka bola odseknutá už deň pred vraždou, 

dezintegrita vzťahu vo Viktorovi predchádza dezintegritu v dôsledku nevôle komunikovať 

s osobou v zástupe účastnou na vražde. 

Pre túto chvíľu s charakteristikou Viktora končím. Už iba zinterpretujem jeho meno. 

Viktor znamená víťaz. Viktor sa chápe ako víťaz vo vzťahoch, keďže sa nikdy nechytí do 

siete cudzej tváre. Stále sa mu darí presadiť seba. Aj posledné verše skladby vravia o jeho 

víťazstve a Gašparovej rezignácii. 

 

„... a Viktor zvýskol, hlavou 

prerazil okno (do izby, v ktorej zaspáva Gašpar – poznámka autora), 

rozchechtal sa 

až k slzám, pustil vetry, 

odpľul si a sa vysemenil,“ 17 

 

Viktor zvýskne od radosti nad svojím víťazstvom. Výskotom však aj naplní priestor 

svojím hlasom hlasnejšie, než je bežné. Násilím vnikne do izby. Nepozvaný. Rozchechtá sa. 

Jednou z charakteristík komiky, spôsobujúcej smiech, je to, že sa vylučuje so súcitom. Ak by 

sme mali súcit s klaunmi padajúcimi na banánovej šupke, nesmiali by sme sa, ale ľutovali ich. 

Viktor vstupuje do izby nešťastného Gašpara a neempaticky sa smeje. Tým, že pustí vetry, 

naplní vzduch nielen zvukmi, ale aj pachmi. Znova len zmnožuje seba a to navyše spôsobom, 

ktorý popiera kultúru, teda popiera spoločnú niekoľkotisícročnú snahu mnohých Ja dať 

spoločnosti nezameniteľnú tvár. Pre Viktora jediná dôležitá tvár je jeho tvár, preto kultúru 

popiera púšťaním vetrov aj vysemenením sa. Zároveň je vysemenenie sa prejavom 

sebastrednej autoerotiky. Teda nie erotiky ako výrazu náklonnosti k cudziemu Ja, ale 

zameraniu sa na seba aj pri tomto akte. Sebaerotizácia je neplodná. Semeno sa nestretá so 

zásadne iným, teda pre Viktora ženským Ja, ktoré by mohlo oplodniť. Viktor sa tak snaží 

demonštrovať svoju nezávislosť, nepotrebnosť iných. Tak nielenže sprítomňuje smrť vraždou, 
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ale potvrdzuje mrhanie životom. Z jeho hľadiska život trvá, veď on sa predsa bez zmeny 

zachoval. Z hľadiska spoločnosti nielenže zabíja jej členov, ale neoplodňuje a tak udržuje 

stagnujúce status quo, čo v konečnom dôsledku spôsobí zánik spoločnosti. 

Viktorom — víťazom je iba zdanlivo. Svojím prístupom spôsobí zánik spoločnosti a tak 

sa pripraví o možnosť vyvyšovať sa. Ak by sa mu to aj nejavilo ako problém, treba poukázať 

na čosi iné. Ja sa tvorí iba vzťahmi. Iba vďaka vzťahu je. Vzťah nie je však majetkom 

ktorejkoľvek z osôb dvoch Ja. Je medzi. Hodnotou je to, čo spolu dve Ja vytvoria. Neexistuje 

pravda jedného Ja vo vzťahu. Pravda je to, v čom sú obsiahnuté obe Ja. Ten, kto vo vzťahu 

vyhráva, uzurpuje si prioritné práva, vzťah ničí, stráca. Ten, kto vo vzťahu vyhráva, prehral. 

Vzťah sa nedá vyhrať, dá sa len tvoriť. Nesúťaží sa v ňom, tvorí sa v ňom spoločný priestor. 

Víťaz je ten, kto sa zriekol časti seba. Kto sa snaží okradnúť druhého, okráda o vzťah aj seba. 

Viktor je obeťou svojho omylu. Zostáva dezintegrovaný. 

3.2 

Zaujatie menšieho priestoru, než je polovica priestoru vo vzťahu prináležiaca jednému 

z Ja. 

GAŠPAR 

 

„Gašpar 

 

Keď pohľadím, akoby som nechcel 

urobiť posledný krok, 

len ruku vztiahnem pred seba 

a idem po povrchu, obchádzam, nepreniknem 

a keď oslovím, akoby som nechcel 

pokročiť a vravieť do úst...“ 18 

 

Ak Ja vedome zaujme menší priestor, než mu patrí, dáv tým najavo, že si o sebe nemyslí, 

že by jeho hodnota bola dosť veľká, aby malo právo zaujať toľko priestoru, koľko mu patrí. 

Gašpar si neverí, neskúša si veriť, neriskuje, nerozvíja sa, len sa necháva presahovať cudzími 

Ja. Spoločnosti tým však pôsobí ujmu, lebo nerobí všetko preto, aby v ňom vznikali nové 

osoby, v ktorých by bola úplne nová informácia. Vzniká v ňom informácia, do ktorej 

dostatočne Gašpar neprispel. Potvrdzuje tak status quo v spoločnosti. Tým podobne ako 
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agresívne narcistické Ja tiež anticipuje smrť. Necháva možnosť tým Ja, ktoré majú 

egocentrické sklony, aby ich na ňom rozvinuli. 

Vo vzťahu k sebe samému udržiava navonok heterogénnu beztvarosť. Je podobný 

všetkým, ale nikomu dosť. Keďže necháva sebe prislúchajúci priestor zapĺňať inými Ja, je 

v osobách, ktoré v ňom vznikajú, málo prítomný. Stáva sa chaotickým. Jeho systém ťažko 

obsiahne komunikáciou tak rozdielne osoby, akými sa stáva, prispôsobujúc sa. Tvorí zo seba 

chaos. Dieťa za seba nenesie plnú zodpovednosť, pretože ešte nie je oboznámené so všetkými 

pravidlami fungovania systému. Dieťa je slobodne nevyhranené. Spočiatku môže byť 

všetkým. Výchovou a sebavýchovou sa stáva jedinečným zástupom s nezameniteľným 

súborom osôb. Gašpar však odmieta za seba prevziať zodpovednosť. Okrem potvrdzovania 

mocenských sklonov v iných Ja zároveň retarduje spoločnosť aj svojou prehnanou 

závislosťou na množstve práce v komunikácii, ktorú má robiť iné Ja namiesto neho. Dieťa je 

vo svojej nevyhranenosti nevinné. Potrebuje vedenie, pomoc. Gašpar však odmieta za seba 

prevziať zodpovednosť. Je to vedomý čin, preto je zaňho zodpovedný. Žiada o pomoc, ale 

chce zotrvať v slabosti. Ak by to tak nebolo, pomoc by viedla k vývinu, ale uňho vedie 

k závislosti, k zbavovaniu sa svojich kompetencií. Tým, že nechá viac priestoru 

v komunikácii druhému Ja, vyčerpáva ho, lebo od neho očakáva urobiť viac práce na novej 

osobe, než je druhé Ja schopné a oprávnené. 

 

„Gašpar 

 

Podám ti ruku v obväze a budeme 

ty z jednej strany bolesti 

a ja z druhej a cez ňu 

budeme prechádzať jeden do druhého 

ako cez kolienko v steble, 

 

chytíme sa za ruky a ruky 

zviažeme obväzom, vložíme do sadry 

a keď ukážeš na seba, ukážeš 

mojou bolesťou v prste, špením 

a štiepaním v ňom a skrivíš tvár, 

 

obväz nás spojí, mojím 
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štiepaním v ruke sa budeme 

stýkať, hladiť ním tvoje vlasy, 

ním sa žehnať, potľapkáme 

ním psa a pes naň zavrčí... 

 

a keby padlo slovo a chrbtom k sebe 

pôjdeme ty napravo z dverí a ja 

naľavo, položíme obväz na klát, 

rozsekneme ho a komuže z nás boľavý 

prst pripadne...“ 19 

 

Gašpar, ktorý nie je presvedčený o svojej hodnote, vstupuje do vzťahu s vedomím 

vlastných deficitov. Neponúka seba ako hodnotu. Ponúka svoju bolesť, ktorú zdôrazňuje. 

Tam, kde by mala vo vzťahu nastúpi každodenná radosť zo vzájomného spolužitia, ako pri 

hladení vlasov, žehnaní sa, potľapkaní psa, všade tam bude prítomná neúplnosť Gašpara. On 

vlastne neponúka hodnotu, ale žiada o starostlivosť. Nie je jasné, v čom spočíva výhoda 

vzťahu pre Bellu – objekt jeho túžby. On však vo vzťahu bude objektom starostlivosti. Bella 

ho odmietne, vraviac „Bože môj“. Udeje sa to skôr, než nadviažu vzťah. Vzťah je totiž pre 

Gašpara možnosťou vzdať sa časti svojej bolesti. Dať ju inému. Pripútať si iného práve 

bolesťou. Pripútať, zviazať ho obväzom, sadrou. Vzťah je možnosťou zbaviť sa bolesti, ale 

nie osobnou snahou, ale tak, že pri rozpade vzťahu možno bolesť pripadne inému. Tak je 

Belle ponúkaný nie vzťah, v ktorom sa možno ľudsky realizovať, ale bolesť, ktorú doposiaľ 

nemala a ktorú teraz bude niesť aj za Gašpara. Je jej ponúkané obmedzenie slobody. Už 

nebude môcť kráčať voľne. Bude zviazaná s Gašparom. Je jej ponúkaná nemožnosť slobody 

pri odchode zo vzťahu. Ak sa však predsa len rozhodne vzťah ukončiť, nepôjde to ľahko. 

Treba sekať. Teda znova sa vystavovať možnosti byť zranená. Ak aj sekera nezasiahne ju, 

pripadne jej Gašparova bolesť. Bude s ňou a bude výčitkou, že vzťah prerušili. 

To, čo ich má spájať, nie je láska, pevný vzťah. Je to vedomie bolesti. Tá bude spoločná. 

Cez ňu sa budú stýkať. Nie radostné vedomie blízkosti iného Ja bude poznávacím znamením 

vzťahu, ale znova sa pripomínajúca bolesť. Podľa bolesti budú vedieť, že sú vo vzťahu. Kým 

bude vzťah trvať, budú trpieť. Gašpar ponúka utrpenie, nepohodu, ťažkosti, nepríjemnosť. 

Keď je odmietnutý, mávne rukou. Možno mávol rukou nad sebou, možno sa len utvrdil v tom, 

že nie je prijatý a znova si uvedomil, že s bolesťou prijatý nebýva, čím jeho bolesť ešte 

vzrástla. 
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Gašpar má oproti komplexu Narcisa komplex menejcennosti. Kým Narcis sa utopí v sebe, 

Gašpar sa chce utopiť v iných. Jeho vlastná existencia je preňho neprijateľná a výzvy na 

zmenu neprijíma, lebo na nich nemá odvahu. Kým v Narcisovi kvantitatívne preváži 

neproduktívna rovnakosť, v Gašparovi, ktorý sa vníma ako menejcenný, sa nedá nájsť 

dostatočná kontinuita osôb. Osoba na konci zástupu ľahkovážne stratila chuť jablka na 

jazyku. 

Gašpar je masochistický. To znamená, že nielen sám odmieta zaujať priestor, čo mu 

prináleží, ale aj od iných vyžaduje, aby mu uznali submisívnu pozíciu. Jeho hodnota 

nespočíva v ňom samom. Potrebuje iných, aby sa v takejto pozícii udržal. Aby potvrdil 

oprávnenie svojej menejcennosti, vmanipuluváva iných do pozícií násilníkov, tých, ktorí 

škodia, tých, ktorí bránia rozvoju. Ak by to nerobil, muselo by prevziať zodpovednosť za 

svoje činy, za osoby, ktorými sa stáva. Ale ak je vinník mimo Gašpara, je on vždy len obeťou 

a teda pasívny. Byť obeťou znamená byť nevinný. Kompetencie bojovať a snažiť sa vzdáva 

napríklad na konci básnickej skladby, keď vypitím bolehlavu a zaspatím necháva priestor 

Viktorovi. 

3.2.1 

Gašpar vedome budí v ostatných pocit viny a tiaže a zodpovednosti za seba samého. Môže 

tak nimi manipulovať. Úloha obete je uňho hraná, nie je autentická, ako nie je autentický on 

sám. Obeť je totiž bezmocná, ale Gašpar po moci túži a potrebuje ju. Jeho manipulatívnosť je 

však skrytejšia, než u Viktora, lebo je maskovaná predstieranou neschopnosťou. Potom 

vyžadovanie zvýšenej aktivity od Gašpara pôsobí od ostatných ako neempatickosť voči 

trpiacemu. Pri sadistovi je násilie konané na skutočnej obeti zjavnejšie a preto ľahšie 

pomenovateľné. Pri masochistovi je skryté násilie vo vzťahoch nazývané obetavosťou, 

nezištnosťou, pokorou, láskou. Ten, kto však potrebuje iných, aby im slúžil, nie aby s nimi 

kráčal, rád tých, ktorým slúži, udrží v neúplnosti, aby ho ako služobníka potrebovali. 

A naopak. Ten, kto iných potrebuje, aby bol nimi obsluhovaný, sa rád udrží v stave, v ktorom 

musí byť naďalej obsluhovaný. 

Jeho bolesť je nepochybne reálna. Pravdepodobne je naozaj v mnohom neschopný tvoriť 

symetrické vzťahy. V Kľaku dokonca aj tuší, čo je správne. Túži po vzťahu, v ktorom dvaja 

splynú v jedno. Iba tak môže byť pravda prítomná, s čím súhlasím. Zatiaľ čo Viktor chce 

vyhrať, zostať zo vzťahu jediným, Gašpar túži stať sa s Bellou jedným. To demonštruje 

nasledujúci úryvok. 
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„Gašpar 

 

Oči si previažem vreckovkou, lebo len 

v spánku sa nám spĺňajú denné sny 

a keď sa dusíme v golieri, 

pod čiapkou, v šále, v spánku 

z nich vyjdeme živí, 

 

a zabudnutý spánok je stratené 

vedomie nášho pitia z jedného 

jablka, dvoma ústami, nášho tlenia 

v jednom vetre, dvoma tvárami a nášho 

bytia v jedinom fazuľovom struku, 

 

len v spánku dosiahneme a zabudnutý 

spánok je stratené vedomie nášho 

úteku zo spodnej do vrchnej časti 

pieskových hodín, proti prúdu, 

 

oči si zalepím voskom, lebo v spánku 

už všetko bolo, už sa všetko stalo 

a zabudnutý spánok je stratené 

vedomie že blízkosť pravdy 

je blízkosť všetkých štyroch rúk...“ 20 

 

Odmieta však v mene pravdy, o ktorej vie to najpodstatnejšie, bojovať. Netrúfa si. Z boja 

uniká. Je víťazom len v spánku. Nechce vidieť realitu, aká je. Uniká do snov. Len tam je 

víťazom. Len tam je akceptovaným, len tam ešte nie je stratené vedomie správnej povahy 

vzťahu. 

Podobne ako Viktorova, aj Gašparova dezintegrita predchádza udalosť vraždy. V čase, 

keď vraví túto nami citovanú repliku, sa však už vražda odohrala. Preto chce vrátiť čas, 

uniknúť proti prúdu hodín. K prítomnosti živý vzťah nemá. Tušiac pravdu o smrti Belly, 

zavraždenej, túži radšej nevedieť, zabudnúť, zaspať. Vrahom je Viktor, ale Viktorove finálne 



 407 

víťazstvo, opisované o čosi vyššie, je možné hlavne preto, že nemá v Gašparovi dosť silného 

protivníka. Viktor vyhrá, pretože Gašpar sa napije bolehlavu, zatlačí si oči a zaspáva, aby 

nemusel čeliť náporu desivej reality. Viktor rád preberie kormidlo udalostí do svojich rúk. 

Lebo zatiaľ čo Gašparove správanie je znakom nesprávne pochopenej dôvery voči iným, 

dôvery, ktorá sa vzdáva vlastných kompetencií, Viktorovo správanie je znakom nepochopenej 

zodpovednosti za iných. Viktor si uzurpuje právo rozhodovať aj v otázkach, ktorých 

zodpovedanie je v kompetencii druhých. 

Gašparova hodnota nie je z neho. Potrebuje iných, aby mu jeho nízku hodnotu 

potvrdzovali. Jeho masochizmus je rozhodnutím, dobrovoľným zrieknutím sa kontinuity v 

zástupe, dobrovoľnou stagnáciou. Tieto, od predchádzajúceho typu vychýlenia odlišné znaky 

Ja, paradoxne pramenia v rovnakých príčinách. Vyvierajú zo strachu a neistoty. Z nedôvery Ja 

v seba samé. 

Pre obe vychýlenia je teda rovnaký zdroj: vina spôsobujúca neistotu a strach. Takže 

neproduktívne zlo, ktoré takto pokrivené Ja svojím správaním tvoria, ich správanie 

predchádza. 

3.3 

Záverom tohto náčrtu teórie by som rád vyslovil optimistickú myšlienku, že zlo síce 

prechádza naše konanie, keďže dezintegrita je obsiahnutá už vo vôli ho konať, ale dobro 

predchádza našu existenciu, pretože to, ako sme – teda bytosti, ktorých základným určením je 

byť vo vzťahu – je základom dobra. Zlo nami môže hýbať, ale naozaj sme iba ak sme na 

obraz dobra. 
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