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Už samotné chápanie textu ako tkaniva poukazuje na jeho spätosť s telom, telesnosťou: „Práve 

Barthes vybudoval obdivuhodnú analógiu medzi telom a textom, textom a telom. V S/Z písal 

o textovosti tela, ktorú prijímame ako estetický komunikát. Telesnosť textu sa stáva ešte enigmatic-

kejšou. V tej istej práci Barthes píše, že text môže byť substitúciou tela“ (Borkowska, 1991, s. 105 – 

106). 

Štruktúra daného textu sa tiež podobá skutočnej „textúre“ organických vláken, sieti, ktorá je prí-

značná polycentrickosťou (množstvom spájacích bodov – uzlov). Pohyb, smerovanie textu nie je za-

ložené na princípe linearity, ale funguje na báze neustáleho pomyselného kríženia dvoch osí (kolmej 

a zvislej), čo zapríčiňuje „narastanie textu do strán“, nadobúdanie jeho šírky. Vzťah textového 

a telesného sa v prípade textu – tkaniva dokonca realizuje na najvyššej možnej úrovni. V texte – tka-

nive totiž možno hovoriť o splynutí telesného (empirického) a textového (arteficiálneho). Text doslo-

va reprezentuje telo píšuceho subjektu, preto sa neraz v súvislosti s ním hovorí o tzv. vpisovaní sa do 

textu, ktoré je charakteristické obzvlášť pre jingové (ženské) písanie. Pre ženu sa text stáva priestorom 

sebarealizácie a súčasne sa prostredníctvom neho subjektka (Rebro, 2011) vyrovnáva s individuálnou 

i kolektívnou históriou. Naliehavosť sebavyjadrenia žien vyplýva z dlhodobej frustrácie zapríčinenej 

vynútením mlčaním, potláčaním „ženského hlasu“ (najmä autoriek devätnásteho a dvadsiateho storo-

čia), a to nielen v literatúre, ale aj v ostatných sférach spoločenského, kultúrneho a politického života 

podliehajúceho patriarchalizmu (Woolfová, 2000). 

 Tzv. vpisovanie sa do textu definuje vo svojej eseji Smiech medúzy aj francúzska teoretička 

Hélѐne Cixous. Pomenúva ho ako „písanie bielym atramentom“, vlastným telom: „Podrob své tělo 

cenzuře a seškrtáš současně dech i řeč. Napiš sebe sama. Tvé tělo musí být slyšet. Jedině pak se uvol-

ní ohromné zdroje nevědomí...“ (Cixous, 1995, č. 2 – 3).
1
 Tým, že sa text stáva telom, premieňa sa na 

                                                      
1
 Cixous ďalej poukazuje nielen na potrebu ženského subjektu vypovedať, ale aj na samotné špecifiká vypoveda-

nia, ktoré jeho „hlas“ odlišujú od „mužského hlasu“. V tejto súvislosti si však dovolíme poznamenať, že na objasnenie 

ženského vpisovania sa do textu používa Cixous „metafory tela“, čo je na jednej strane pochopiteľné, ak prijímame 

tézu, podľa ktorej sa text stáva telom, na druhej strane paradoxné. Podľa Cixous je napríklad v každom texte písanom 

ženským subjektom obsiahnutá i troška materského mlieka (tzv. bieleho atramentu – pozn. L. Š.). Hoci má konštato-

vanie Cixous zjavný metaforický charakter, autorka využíva lexikálne prostriedky viažuce sa na biologické predispo-

zície ženského subjektu. Zjednodušene povedané, akoby to, čo je ženské, bolo u Cixous definované iba pomocou 

nástrojov odkazujúcich na telesnosť a v danom prípade materstvo: „Jestliže falus tvoří znak racionálně založeného 

řádu, je proti němu nyní postavena figura matky jako souhrnný pojem nonverbálního vztahu, jenž se rozvíjí v médiu 

tělesnosti a zvuku hlasu“ (Nagl-Docekal, 2007, s. 136). Je preto na mieste položiť si otázku, či možno ženské písanie 

definovať s určitosťou aj inak ako prostredníctvom (biologicky) ženského. Viaceré feministické teoretičky totiž tvrdia, 

že to, čo je reprezentáciou ženského, nevyplýva výlučne z biologickej odlišnosti v porovnaní s tým, čo vnímame ako 

mužské. Dôvodom na definovanie ženského písania nie je príslušnosť píšucej subjektky k inému pohlaviu. Ženské 
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živý, pulzujúci organizmus. Danú syntézu či dokonca prestúpenie čitateľ neraz pociťuje ako nalieha-

vosť či nevyhnutnosť, s akou subjektka vypovedá. Text pre neho predstavuje bytostnú záležitosť sub-

jektu, prostredníctvom ktorej sa identifikuje sám so sebou. Vypovedať totiž pre neho znamená skú-

mať a poznávať sa, čo vyznieva paradoxne, pretože takéto písanie možno označiť za „terapeutické“, 

otvorené a zároveň arteficiálne, fikčné, skonštruované, za ktoré sa dokáže subjekt „ukryť“. Zároveň 

možno hovoriť o špecifickej forme sebareferenčnosti, keď subjekt, ktorý sa vpisuje do textu, hovorí 

o sebe, odkazuje sám na seba. Text – telo sa tvorí tým, že sa kumulujú poznatky subjektu o sebe sa-

mom. Štruktúra textu – tkaniva je zároveň podobná textúre tkaniny, pre ktorú je charakteristická ne-

schopnosť určenia začiatku a konca či absencia jedného stredu. Ten je nahradený množstvom navzá-

jom prepojených vláken, „uzlov“, „zámotkov“, „chuchvalcov“. V texte – tkanive či tkanine sa mení 

i pozícia subjektu. Subjekt prestáva byť tým, ktorý text spája, „vládne mu“. Namiesto toho sa v ňom 

rozpúšťa, rozplýva, transformuje sa na subjekt – pole, čo však automaticky neznamená stratu jeho 

identity, ale predovšetkým jej rozšírenie, obohatenie (Hodrová, 2006, s. 100 – 101). Rozpustenie sub-

jektu v texte opätovne potvrdzuje jeho splynutie s ním. Subjekt – pole prechádza premenami – proce-

som „rozmotávania“ (objasňovania identity), „zauzľovania“ (problematizovania situácie) či opätov-

ného rozuzľovania, ktoré však býva „rozuzlením“ často iba na prvý pohľad. Subjekt totiž neraz do-

spieva k zložitejšiemu rezultátu, ako by sa na počiatku zdalo: „Ak chce subjekt vykonávať pavúčiu 

činnosť – tkanie –, z hmyzej mutácie preň súčasne vyplýva úloha trpnej obete, uväznenosť.“ (Bokní-

ková, 2002, s. 240). Ide preto skôr o „zakuklenie“ subjektu do seba, čo sa v básni prejavuje nezriedka 

zvýšenou mierou entropie a vznikom komunikačnej „priepasti“ medzi ním a čitateľom. Súčasne toto 

zakuklenie môže symbolizovať „prepadnutie“ sa do vlastného bytia, obohateného poznania o sebe.
2
 

Ide tak o dvojakú priepasť; ocitá sa v nej nielen subjekt, ale často i čitateľ. Entropia subjektu sa sú-

časne prejavuje ako entropia textu, čo napokon zodpovedá textu – tkanine, v ktorej sa okrem spomí-

naných uzlov, zámotkov nachádzajú aj „pravidelné“ medzery. Tieto medzery sú vyplnené, podobne 

ako v prípade vzdialenosti (odstupu) subjektu od objektu, ničím, napriek tomu aj vďaka „tomuto nič“, 

a práve vďaka nemu, vzniká text – tkanina.
3
 Medzery vypovedajú o nevypovedateľnom: „Différance 

féminime nemá čisto jazykový charakter, v jazykových štruktúrach sa prejavuje iba výnimočne, 

v drobnostiach a paradoxným spôsobom – ako nedostač, medzera, diera. Ženský štýl – women wri-

ting, spočíva skôr v ,tichej´ dekonštrukcii významov, v rozkladaní cesty, spájajúcej signifié so signi-

fiant, v oneskorení konečnej kryštalizácie zmyslu.“ (Borkowska, 1991, s. 102 – 103).  

                                                                                                                                                                     
písanie navyše nemá ambíciu byť „iba“ „nemužské“ a teda vymedzujúce sa voči mužskému: „Písanie nie je podmien-

kou vyjavenia sexuálnej odlišnosti, je iba spôsobom prezentácie ženskosti. Literatúra vzniká v sexuálnom rámci, 

v hraniciach, ktoré sú vyznačené pohlavím. Preto text nemôže byť metaforou sexuality, skôr je jej produktom, 

predĺžením.“ (Borkowska, 1991, s. 105). Vieme však s určitosťou povedať, čo je ženské? A dokážeme zakaždým 

odhaliť literárnu mystifikáciu (napríklad M. Habaj ako Anna Snegina či P. Macsovszky ako P. Malúchová), ak sa 

v texte detabuizuje menštruácia, ženské prežívanie alebo sa v ňom analyzujú vzťahy z pohľadu ženského subjektu? 

Možno s istotou polemizovať o (ne)hodnovernosti zobrazenia, ak dané témy spracováva mužský autor, pre ktorého sa 

zobrazenie ženského v texte stáva zároveň priestorom ironického modu? A ak aj prijmeme premisu J. Kristevy, podľa 

ktorej môže byť jazyk lásky artikulovaný i mužským subjektom a uznáme, tak ako H. Cixous, že existujú „ženské 

texty“ písané mužskými autormi, nepotlačíme tým význam „ženského“ a teda toho, čo je podstatou écriture féminine? 

Nedôjdeme opäť k myšlienke, že to, čo sa pokúšame signifikovať ako „ženské“, predsa len podlieha našim asociáciám 

ženskosti, viaže sa na ženu ako bio-psycho-sociálnu bytosť? Prečo H. Cixous aj J. Kristeva hovoria v súvislosti 

s deskripiciou ženského písania či „s otázkou, jak mohou ženy prolomit svou marginalizaci a vložit se do symbolické-

ho řádu“ (Nagl-Docekal, 2007, s. 154) práve o materstve? Vzhľadom na pravdepodobný odklon od témy načrtávame 

dané úvahy iba fragmentárne a do značnej miery povrchne, no považovali sme za relevantné naznačiť problematiku 

ženského písania aj z iného ako literárnovedného aspektu. 
2
 Je potrebné rozlíšiť aj spôsob, akým sa subjekt prepadáva do seba a tým i do textu. Výsledkom totiž nemusí byť 

zákonite ničota – definitívne pohltenie subjektu v akýchsi „pohyblivých pieskoch“ symbolizujúcich vlastnú tekutosť. 

Strhávanie subjektu sebou samým môže mať i podobu víru o ktorom, ako o jednom zo znakov tkaného textu píše D. 

Hodrová (2006, s. 105). Hodrová síce používa prirovnanie k víru v inom kontexte, no daná lexéma vyjadruje situáciu 

subjektu v texte. Subjekt strácajúci sa vo víre sa v ňom totiž súčasne obnovuje. Výsledkom je akýsi zámotok pripomí-

najúci zvírené vlákna, ktorý je v skutočnosti „obohatením“ subjektu, jeho „rozšírením“ a znovuobnovením v inej 

podobe. 
3
 To isté sa uplatňuje pri tkaní látky – vlákna sú (podobne ako slová) iba pomocným materiálom ohraničujúcim 

medzery, dávajú im formu, podobu, len na základe nich môžu medzery „vyznieť“. 
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Entropia sa stáva umeleckým konceptom nielen v literatúre, ale aj v iných druhoch umenia. Od 

konca šesťdesiatych rokov sa zvýznamňuje najmä pojem negatívneho priestoru, ktorý funguje na 

princípe entropie a vyplňuje vnútorný priestor objektov, prípadne ich obkolesuje. Negatívny priestor 

má implicitný charakter a nachádza sa všade okolo nás. Obvykle ho však nevnímame z dôvodu domi-

nancie explicitného priestoru. Umelci ako R. Smithson či B. Neumann sa vo svojej tvorbe pokúsili nega-

tívny priestor zviditeľniť. Entropia sa pre nich stala konceptom, založili na nej svoju tvorivú metódu. 

 
Bruce Naumann: Odliatok priestoru pod mojou stoličkou, 1965 – 1968 

 

Entropiu možno považovať doslova za stavebný princíp textu – tkaniny. V závislosti od jej miery 

by sme mohli odlíšiť text – tkaninu od textu – siete. Zatiaľ čo zvýšená miera entropie a dekonštrukcie 

významov zodpovedá textu – sieti, v porovnaní s ním sa text – tkanina vyznačuje nižšou mierou neur-

čitosti (i keď neporovnateľne vyššou v komparácii s lineárnym textom, kde entropia nie je konštrukč-

ným princípom, hoci dochádza rovnako k oslabeniu sémantiky a koherencie
4
:  

Medzi mnou a predmetom výskumu 
je nič.  
Odstup je zahrnutý vo mne, 
celkom. 
Medzi mnou a predmetom výskumu 
nie je rozdiel, nie je vzdialenosť. 
Predmetom výskumu je prísavka, 
ktorá odčerpáva odstup. 
Je to moja prítomnosť, 
ktorú som sa rozhodla 
neprerušovať. 
 
(Ružičková, 2000, s. 72). 

                                                      
4
 Ako sme už viackrát naznačili, „medzery“ v texte – tkanine nemožno stotožňovať s ingardenovskými tzv. mie-

stami nedourčenosti. Dané miesta so zvýšenou mierou entropie totiž predstavujú , iserovsky povedané, súčasne tvori-

vý potenciál textu čakajúci na (seba)realizáciu čitateľa. Ten by sa mal pri ich dopĺňaní riadiť nielen kontextom, ale aj 

vlastnými schopnosti a skúsenosťami . Spomínaný kontext a zámer textu mu zároveň slúžia na to, aby nedošlo 

k nadinterpretácii . Zatiaľ čo tzv. miesta nedourčenosti nechávajú v texte priestor na realizáciu čitateľa, entropické 

miesta v texte – tkanine slúžia vypovedajúcemu subjektu na (seba)určenie. Napriek tomu, že pôsobia „prázdno“, sú 

„obsadené“ samotným subjektom, ktorý vypovedá prostredníctvom nevypovedateľného – hovorí mlčaním. Zároveň 

tieto miesta často nemožno interpretovať na základe kontextu, ako v prípade tzv. miest nedourčenosti, pretože ženské 

písanie funguje neraz na príncípe dekonštrukcie (kontext veľakrát zdanlivo akoby ani neexistoval) a symbolického, 

ktoré je podľa Kristevy späté so semiotickým (Kristeva, 2014, s. 18). Entropické miesta v texte – tkanine nemajú 

výlučne funkciu „spojov“ medzi tými časťami textu, ktoré sú sémanticky priezračnejšie. 
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K rozštiepeniu subjektu (na subjekt a objekt) dochádza so zámerom sebaskúmania 

a sebapozorovania. Z uvedeného dôvodu by sa dalo očakávať, že sa bude rozdvojený subjekt správať 

tak, aby si udržal čo možno najväčší odstup. N. Ružičková však naše očakávanie narúša. Poetkin text 

sa stáva invenčným vďaka originálnemu uhlu pohľadu, z akého subjektka situáciu vníma a zobrazuje. 

Ak neexistuje odstup medzi subjektom a objektom (zastúpeným totožnou entitou), teda predmetom 

výskumu, nejestvuje dištancia ani medzi „zorným poľom“ vypovedajúceho subjektu a tým, čo sa zob-

razuje, skúma. Jediná dištancia spočíva v schopnosti subjektu vnímať seba samého ako „objekt“ – 

predmet výskumu. Pod odstupom máme na mysli anestetický prístup subjektu k sebe samému. Vlast-

ným spredmetnením dochádza k „umŕtveniu“ akýchkoľvek emócií. V texte zároveň dochádza 

k paradoxnej situácii. Zatiaľ čo sa text stáva telom – oživuje sa, telo sa stáva textom (subjekt – pole sa 

v ňom rozptyľuje, navyše predstavuje predmet skúmania) – možno hovoriť o špecifickej forme jeho 

„umŕtvenia“, spredmetnenia organického. Subjekt však môže dosiahnuť emocionálny odstup od seba 

samého a súčasne splynúť s textom jedine tak, že podstúpi „sebaanestéziu“.
5
  

Postup zobrazenia ženy ako objektu a nasledovné vymedzenie sa subjektu voči sebe samému 

v umení nie je novým javom, čo konštatuje aj A. Bokníková
6
: „Podľa S. Eiblmayr je tradícia ženy ako 

objektu taká zaužívaná, že mnohé autorky sa od nej potrebujú odpútať, preto hľadia na svoje hrdinky, 

alteregá, okom pozorovateľa, aby s ním polemizovali. Tak sa uskutočňuje body art umelkýň, ktorý 

býva nazývaný znovuzrodením.“ (Bokníková, 2002, s. 240). Pre nás je podnetná spomínaná ambiva-

lentná povaha rozdvojenia, ktoré sa v istom zmysle „neguje“ absenciou odstupu a tiež realizácia danej 

polemiky potvrdzujúca, že „ženské“ sa v prípade textov N. Ružičkovej identifikuje až vtedy, keď sa 

stane „textovým“ a naopak; Ružičkovej básne sa stávajú osobité tým, že je v nich obsiahnutá indivi-

dualizovaná ženskosť. Vychádzame pritom z tézy J. Kristevy, ktorá spochybňuje existenciu jednotia-

ceho ženského princípu a neexistuje podľa nej ani „jeden jediný druh ženské existence (...), nikdo 

nereprezentuje ,pravé ženství´ “ (Nagl-Docekal, 2007, s. 154). Podľa Kristevy je každá žena reprezen-

táciou personalizovanej ženskosti. Jednotlivé podoby ženskosti však nezriedka spája spomínaná roz-

štiepenosť ženského subjektu, heglovská tekutosť, amorfnosť. Rozštiepenosť nemusí byť realizovaná 

výlučne v podobe rozdvojenia na subjekt a objekt, pozorujúceho a pozorovaného: 

okrem možnosti byť priehľadná, alebo (byť) bez vlastností, 

je ešte (pre mňa) možnosť byť neviditeľná (neľudská?); 

nechať všetky hľadiská, z ktorých som pozorovateľná 

neobsadené, alebo ich, čo je dôslednejšie, obsadiť práve 

a len sebou 

 

(Ružičková, 2004, s. 43). 

 

Daná báseň je opätovným príkladom na vyvrátenie konštatovania o schematickom používaní mo-

tívu rozdvojenosti, v tomto prípade presnejšie motívu rozštiepenosti v ženskom umeleckom prejave. 

Hoci si na prvý pohľad možno všimnúť striktnú priestorovú diferenciáciu a polarizáciu na topos hľa-

diska a javiska obsadený objektmi a subjektom, neslúžia tieto miesta výlučne pôvodným účelom 

a komplikovanejšie je i samotné chápanie rozštiepenia subjektu. Topos hľadiska obsadzuje v básni 

viacero objektov (nie jeden), ktoré v skutočnosti predstavujú „odštiepené JA“ subjektu. Tieto objekty 

sú zároveň odštiepenými subjektmi pozorujúcimi ústredný, bazálny subjekt – akúsi jeho najindividua-

lizovanejšiu podstatu –, ktorý zastáva súčasne pozíciu objektu, pretože sa stáva predmetom pozorova-

                                                      
5
 Prirodzene, tak ako je znakom textu arteficiálnosť, pripúšťame, že napriek hodnovernosti a sugestívnosti vý-

povede môže byť Ružičkovej báseň stále „iba“ dobre premyslenou hrou či mystifikáciou. 
6
 Na paralely medzi textúrou pozostávajúcou zo sústavy priečnych a vzhľadom na ne kolmých nití a názvom zbi-

erky upozornili viacerí recenzenti a kritici (A. Bokníková, J. Šrank), preto sa tomuto pomenovaniu nebudeme bližšie 

venovať. Radi by sme však v daných súvislostiach upozornili na poetologický „posun“ oproti Ružičkovej debutu 

Mikronauti, o ktorom píše aj J. Šrank: „Jednotlivosť bodu sugerujúca predstavu atomizovaného sveta a sebastrednosť, 

všestranne exploatovaná v prvej zbierke, bola vo funkcii rámcujúceho princípu druhej knihy nahradená predstavou 

štruktúry či decentralizovanej siete, založenej na vzájomnej previazanosti, spletenosti až neprehľadnosti mnohých 

prvkov.“ (Šrank, 2013, s. 17). 
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nia.
7
 Stierajú sa rozdiely (nielen) medzi vnímaním subjektu a objektu, tiež nemožno s určitosťou ho-

voriť ani o priestorových opozíciách, ktoré zastávajú. Prvotnú polarizáciu priestoru relativizuje naprí-

klad lexéma hľadiská, použitá aj vo význame viacerých zorných uhlov pohľadu. Nemožno preto vylú-

čiť, že okrem náprotivnej pozície „bazálneho subjektu“ k odštiepeným subjektom je možné aj centrál-

ne postavenie bazálneho subjektu obkoleseného sebou samým – „odštiepenými subjektmi“. 

V takomto prípade by sme mohli hovoriť o vzniku „víru“, podobne ako v predošlej analyzovanej bás-

ni, prispievajúceho k rozširovaniu významu, obohacovaniu identity „bazálneho subjektu“ 

o pohľady/podoby „odštiepených subjektov“. K spomínanému obohateniu identity môže dôjsť na 

základe vzniku vnútorného dialógu, ktorý implikuje viacero perspektív. V lineárnych textoch sa často 

uplatňuje jediná naračná perspektíva príznačná istými limitmi: „(...) můj pohled uchopuje předměty 

a místa z jistého úhlu, zjednává si svůj vlastní smysl daný pozicí, z níž daný předmět vnímám. Per-

spektivnost nás však upozorňuje i na to, že naše rozumění je vždy jen částečné, že k bytí míst, věcí, 

druhých lidí patří také odvrácená strana, která nám není aktuálně dostupná.“ (Tlustý, 2012, s. 56). Za 

predpokladu, že by sme v interpretácii prijali subjektom ponúknutú možnosť nadviazať dialóg so se-

bou samým, uvažovali by sme v texte o polyperspektivizme (znaku textu – tkaniny/tkaniva), vďaka 

ktorému sa subjekt poznáva komplexnejšie. 

Ak by sme, naopak, akceptovali podobu Ružičkovej subjektu ako toho, ktorý ponecháva miesta 

(seba)pozorovania neobsadené, prijíma možnosť byť neviditeľným, tiež by sme ju neinterpretovali 

výhradne vo význame straty či stratenosti identity. Prijať a stotožniť sa s vlastnou neviditeľnosťou 

totiž môže pre ženský subjekt znamenať aj jej spomínané upevňovanie. „Neviditeľnosť“ je podobne 

ako tekutosť istým znakom ženského subjektu a dovolíme si tvrdiť, že i symptómom ženského tvori-

vého aktu v procese histórie. Domnievame sa, že neviditeľnosť identity, jej nekonkrétnosť, amor-

fnosť, nekompaktnosť, sa v texte zdôrazňuje aj lexémami v zátvorkách vzťahujúcimi sa na bytie 

a jeho formu, podobu. „Bytie“ uvádza autorka v zátvorke, čím sa stáva súčasne (ne)bytím – neviditeľ-

ným bytím. Byť neviditeľnou z hľadiska textu znamená byť i „neľudskou“ a teda „textovou“. Ak by 

sme si slová v zátvorkách odmysleli, význam textu by sa rozšíril a nevzťahoval by sa výlučne na vy-

povedajúci subjekt, ale na ženu vo všeobecnosti.
8
 Verbum byť nie je v zátvorke iba vtedy, ak má 

funkciu predikátu a nielen verbálnej časti zloženého prísudku. 

 Neviditeľnosť či priehľadnosť nie je prechodným, ale je, naopak, stabilným stavom, na čo autorka 

upozorňuje aj použitím slovesa byť vo význame byť niečo, čím vytvára slovesno-menný predikát 

v nominatíve vyjadrujúci vo všeobecnosti stálosť. Ak by bolo uvedené spojenie v inštrumentálovom 

tvare, teda vo význame byť niečím, autorka by tým vystihla prechodný stav. 

 

V básňach N. Ružičkovej sme skúmali predovšetkým spätosť textu a telesnosti a pozorovali sme 

na konkrétnom príklade, ako sa telesné stáva textovým a textové telesným. Zaznamenávali sme i 

zmeny subjektu, ktoré sa na daný transformačný proces vzťahovali a vyvodili záver, že acentrickosť 

textu – tkaniny/tkaniva (prítomnosť viacerých stredov v štruktúre textu) môže v niektorých prípadoch 

súvisieť s rozplývaním sa subjektu v texte. Spomínané podoby rozplývania sa subjektu sme interpre-

tovali ako špecifickú formu trieštenia, pri ktorej však nedochádza ku kríze až k rozpadu indentity, ale 

naopak, k jej sceľovaniu prostredníctvom obohacovania vedomia subjektu o sebe. V tejto súvislosti 

sme zaviedli i pomocné termíny bazálny subjekt a odštiepený/é subjekt/y, pričom sme poukázali na 

fakt, že i tieto fragmenty subjektu môžu zaujímať pozíciu objektu/ov a stať sa pozorovanými a súčas-

ne pozorujúcimi. Načrtáva sa tak medzi nimi možnosť vnútorného dialógu, čo sa v texte premieta do 

tendencie k polyperspektivizmu. Poznávanie subjektu z rôznych perspektív súčasne pokladáme za 

komplexnejšie a výsledok takéhoto sebaskúmania za hodnovernejší, objektívnejší: „Čím větší počet 

úhlů pohledů a interpretací jsme schopni obsáhnout, tím úplnější může být naše poznání.“ (porov. 

Hilský, 1995, s. 29). Už samotné lexikálne spojenie uhol pohľadu evokuje spätosť s priestorom a urči-

tú pozíciu, z ktorej subjekt vypovedá. V Ružičkovej básni by pozorovateľskej pozícii zodpovedal 

                                                      
7
 Termíny ako odštiepený subjekt či bazálny subjekt sme si vytvorili ako pomocné pojmy, keďže sme v odbornej 

literatúre doposiaľ nenašli vhodný ekvivalent na pomenovanie takých foriem subjektu, s akými pracuje napríklad N. 

Ružičková. 
8
 Rodovú určenosť vyjadruje relačná morféma – á napríklad v lexéme „neviditeľná“. 
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topos hľadiska. Jednotlivé priestorové opozície (topos javiska a topos hľadiska) sa však v básni (vy-

chádzajúc z prvej možnosti, ktorú subjekt uvádza ako jednu z možných alternatív a to obsadenia po-

zorovateľských pozícií samým sebou) relativizujú, takisto ako sa stierajú rozdiely medzi vnímaním 

subjektu a objektu. Domnievame sa, že k spomínaným javom dochádza taktiež z dôvodu polyperspek-

tivizmu, pri ktorom počet perspektív (najmä v textoch N. Ružičkovej) nebýva obmedzený, ale inkli-

nuje skôr k neustálemu zmnožovaniu. Pozícia, z akej pozorovaný vystupuje, už nie je podstatná, ba 

nemusí byť ani identifikovateľná. Španielsky filozof a spisovateľ J. Ortega y Gasset inšpirovaný aj 

Einsteinovou teóriou relativity v daných súvislostiach popiera existenciu absolútneho priestoru, čo 

zdôvodňuje neexistenciou absolútnej perspektívy. Prítomnosťou viacerých uhlov pohľadu dochádza 

podľa neho k harmonizácii perspektív (porov. Hilský, 1995, s. 29), podobne ako je tomu v básňach N. 

Ružičkovej. 
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