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2. EXISTENCIÁLNA RÉTORIKA, EXISTENCIÁLNE MOTÍVY 

A HRANIČNÁ SITUÁCIA V PROZAICKOM TEXTE 

 

V komparatívne vedených interpretáciách je odhaľovanie vzťahu slovenskej prózy 

k dielam francúzskych autorov J.-P. Sartra, A. Camusa či G. Marcela založené buď na 

dokazovaní príbuznosti filozofém
14

, alebo na identifikácii korešpondujúcich motivických 

jednotiek, ktoré sú špecifikované ako existenciálne motívy a hraničné situácie. 

Treba si však uvedomiť, že samotný výskyt motívov úzkosti, samoty, strachu, 

zúfalstva, smrti a pod. vo výrazovom pláne textu ešte nedovoľuje uvažovať v kontexte 

existenciálnej imaginácie, a teda, že napríklad motív úzkosti ešte nemusí byť motívom 

existenciálnym. Výstižne to pomenoval Vladimír Papoušek, ktorý v rámci riešenia problému 

stanovenia okruhu diel, ktoré by z hľadiska skúmania existenciálnej imaginácie mali stáť 

v centre pozornosti, konštatuje: „Ne každý obraz smrtelné úzkosti a opuštěnosti je možné 

spojovat s vědomím existence (...) Teprve v okamžiku, kdy lze nalézt v dějinách literatury 

takové reprezentace úzkosti, boje o život či samoty, v nichž lidský život je navrácen svému 

nositeli, kdy tento nositel vnímá sám sebe jako individualitu uvnitř světa, kdy se sám pokouší 

své existování rozkrýt či zastihnout, kdy se jeho vědomí obrací k němu samotnému, jako by 

chtělo zastihnout samo sebe, a shledává, že to není možné, neboť zastihnout lze pohybující se 

ruku, která se zdvihá, klesá, píše nebo bije, ústa, jež mluví, oko vnímající svět, ale nikdy sebe 

sama, teprve tehdy lze hovořit o rozvoji existenciální imaginace, jejíž manifestace nacházíme 

v literárních textech“ (Papoušek, 2004, s. 10 – 11); „(...) nemá smysl zabývat se každým 

textem, v němž hrdina prožívá strach ze smrti nebo mluví o úzkosti. Smysluplné se jeví 

zkoumání takových textů, kde tyto jednotlivé motivy vytvářejí určitý komplexní obraz 

o nesamozřejmosti lidského bytí, přičemž toto bytí musí být reflektováno jako obtížné v samé 

podstatě lidského pobytu ve světe. (...) Obraz těžkého života horníka v sociálním románu 

devatenáctého století nepovažuji za produkt existenciální imaginace, protože ze samotné 

obtížnosti pobytu není vyvozováno nic vůči jedinci. Hrdinův stav může být příkladem 

nespravedlivého sociálního zřízení a on sám pak produktem a reprezentantem těchto 

podmínek, popř. tohto řádu, ale ani on, ani vypravěč nijak nespojují tuto situaci 

s antropologickou podstatou jedince. Pro existenciální obraz musí být splněna ještě jedna 

podmínka: vždy v tomto obraze stojí jedinec a univerzum. Situace je absolútní, svět a jedinec 

jsou ve fatálním rozporu či střetu. Stejně totální pak je reflexe situace (...) Proto bude 
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 V tomto prípade sa literárne diela slovenských spisovateľov často interpretujú vo vzťahu k filozofickej téze 

a zisťuje sa, resp. projektuje sa prekrývanie ich sémantických plánov s obsahom danej tézy.  
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podstatná existence právě takových obrazů, které jistým způsobem absolutizují lidskou situaci 

ve světe“ (Papoušek, 2004, s. 20 – 21). 

Zhodnotiac Papouškove konštatácie, no s vlastným prínosom: Existenciálnu 

imagináciu nezakladá vybraný počet ani druh motívov a obrazov, ale spôsob, ktorým je 

akýkoľvek motív a obraz schopný kódovať existenciálnu problematiku. V tomto kontexte je 

nutné pýtať sa nielen na výskyt samotného motívu či obrazu, ale aj na to, kedy (za akých 

podmienok) je daný motív či obraz použitý v zmysle existenciálnej obrazotvornosti. 

Podmienky, za ktorých sa akýkoľvek motív či obraz stáva súčasťou existenciálnej imaginácie, 

odkazujú k špecifickému spôsobu tvorby, ktorý tu nazývame existenciálnou rétorikou. 

V tomto kontexte sa ako naliehavé javí položenie otázky o identite existenciálnych motívov 

a hraničných situácií.  

Bolo by zaujímavé vystopovať miesto a čas, v ktorom sa z neobmedzenej ponuky 

motívov vybrali isté konkrétne motívy, v literatúre prítomné od jej počiatkov, a začali sa 

vnímať ako motívy existenciálne. V každom prípade tým, že boli takto špecifikované, im bola 

prisúdená istá osobitá kvalita. Aj keď je možné, že toto vnímanie má hlbšie historické korene, 

predsa len sa možno s určitosťou domnievať, že jeho stabilizáciu v priestore filozofického 

a literárnovedného poznávania hlbinných štruktúr človeka (postavy) možno pričítať Martinovi 

Heideggerovi, konkrétne jeho existenciálnej analytike pobytu. Venujme jej pozornosť iba 

v tom rozsahu, ktorý pomôže objasniť osobité postavenie a funkciu existenciálnych motívov 

v priestore literárneho diela. M. Heidegger, v sledovaní otázky „aký je zmysel bytia“, 

postuluje onticko-ontologickú diferenciu (diferenciu bytia a súcna), ktorej výsledkom je 

zistenie, že ak chceme odpovedať na položenú otázku o bytí, musíme zamerať svoju 

pozornosť na také súcno, skúmanie ktorého nám na ňu môže sprostredkovať odpoveď. Týmto 

súcnom je pobyt; a to preto, lebo jedine pobyt je tým súcnom, ktoré bytiu nejako rozumie, 

a teda líši sa od iných súcien (vecí, rastlín a pod.) svojím vzťahom k bytiu
15

. Pozornosť teda 

treba usmerniť na pobyt, no Heidegger rázne upozorňuje, že v procese jeho uchopovania je 

nutné sústrediť sa na spôsob jeho bytia, na to, ako je, ako vykonáva svoje bytie. Heidegger 

pokračuje: pobyt je také súcno, ktorému nie je ľahostajné, ako je. Tento spôsob bytia pobytu 

nazýva Heidegger existenciou. A práve existenciou, touto neľahostajnosťou pobytu voči 

svojmu bytiu, sa pobyt ako súcno odlišuje od iných súcien, ktoré takto majú iný spôsob bytia. 

Existencia ako spôsob bytia pobytu je teda sebavzťah založený na starosti: „Starost je starání 

se pobytu o jeho vlastní ‚moci být‛. Pobyt, který je jakožto existence ve vztahu k sobě, je 
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 M. Heidegger doslova hovorí: „Pobyt je jsoucno, o kterém nelze říci, že se mezi jiným jsoucnem jen vyskytuje. 

Toto jsoucno se onticky vyznačuje spíše tím, že mu v jeho bytí o toto bytí samo jde.“ (Heidegger, 2008, s. 28). 



19 

 

bytostně starostí o své bytí.“ (Thurnher a kol., 2009, s. 306). Pre analytické uchopenie tohto 

spôsobu bytia pobytu, teda pre uchopenie štruktúry existencie, Heidegger používa 

existenciály. Pokiaľ metafyzické kategórie explikujú vlastnosti výskytového súcna (vecí), 

existenciály sú fundamentálne konštituenty existencie ako spôsobu bytia pobytu
16

.  

V ďalších Heideggerových úvahách zaznieva množstvo zásadných analýz, ktoré na 

tomto mieste nemožno uvádzať. Pre porozumenie osobitého statusu a funkcie existenciálnych 

motívov je však nutné spomenúť ešte jeden podstatný moment Heideggerovho uvažovania; 

a to jeho interpretáciu autentického a neautentického spôsobu existencie. Sumarizujúc to 

postihuje Miroslav Petříček, využime jeho presné interpretácie: „existence má vždy dvě 

základní možnosti (...): buď být existencí autentickou, tj. přijmout sebe, vzít na sebe tíži své 

existence, přihlásit se k sobě a starosti, což znamená: interesovat se na svém bytí ryzím 

způsobem, anebo být naopak existencí neautentickou, tj. utéci před zodpovědností za své bytí, 

prchnout před možností být vskutku sebou samým a uchýlit se k tomu, jak žije každý, jak žije 

kdokoli.“ (Petříček, 1997, s. 79).
17

 Príčinou unikania človeka z autentického spôsobu 

existencie do neautentického je podľa Heideggera to, že existencia je zásadne necelá. Zároveň 

jej únik je únikom pred celostnosťou, pričom celostnosť tu znamená prijatie svojej konečnosti. 

Aspekt smrti je u Heideggera formulovaný ako to, čo patrí existencii, nie je to nič 

„vonkajšie“. Neautentická existencia je takto existencia „zakrývajúca si svoju konečnosť“ 

(Petříček, 1997, s. 81); naproti tomu autentická je existencia vtedy, keď neustále má vedomie 

svojej konečnosti.   

Človeku, ktorý sa vo všeobecnosti „vyžíva“ v neautenticite, sa autentická oblasť 

pripomína prostredníctvom existenciálnych stavov. Takými sú napríklad úzkosť, vina, zásah 

svedomia, pociťovanie blízkosti smrti, ale aj aktivita umenia. S ohľadom na problematiku 

existenciálnych motívov v literárnom texte však nie je dôležité, ktoré konkrétne „prvky“ 

Heidegger určuje ako existenciálne stavy, ale to, že existenciálne stavy sú odhaľujúce; tzn. 

navracajú človeka autenticite a ukazujú mu jeho pôvodný existenciálny rozvrh, určenia a 

rysy. 
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 M. Heidegger: „Všechny explikáty získané při analytice pobytu pramení ze zřetele na strukturu jeho existence. 

Poněvadž se určují z existenciality, nazýváme tyto bytostné rysy existenciály. Je třeba je ostře odlišovat od 

bytostných určení nepobytového jsoucna, která nazýváme kategorie (...) Existenciály a kategorie jsou dva 

základní možné druhy bytostných rysů. Na jsoucna, jež jim odpovídají, je třeba se primárně tázat dvojím různým 

způsobem: jsoucno je buď kdo (existence), nebo co (jsoucno výskytové v nejširším smyslu).“ (Heidegger, 2008, s. 

63 – 64). 
17

 Možno to doplniť o explikácie Ivana Blechu: neautentický spôsob ľudskej existencie („man“) tu znamená, že 

človek sa okráda „o svou jedinečnost, o autentickou možnost, o starost, o bytí k smrti – tedy o nejdůležitější 

existenciály. Stává se z ní zaměnitelná položka v běhu dnů, na její míste, zdá se, by mohl být kdokoli, přičemž 

ona sama nežije s širším rozhledem (...) ‚žije se‛ v davu a ve společenství, v němž všichni dělají totéž a v němž je 

zahodno dělat totéž.“ (Blecha, 2007, s. 233). 
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Heideggerova existenciálna analýza pobytu je ako analýza, ako výklad, ako 

interpretácia svojho predmetu spoľahlivo použiteľná v procese uchopovania epickej 

existencie postavy, a to bez toho, aby akýkoľvek text, na ktorý sa táto analýza uplatní, bolo 

nutné označiť za implantáciu Heideggerovej filozofie. Už Milan Kundera upozornil na 

skutočnosť, že to, čo Heidegger opísal, nie je nič, čo by literatúra už dávno pred ním 

nevyjadrovala vlastnými prostriedkami: „Všechna velká existenciální témata, která Heidegger 

analyzuje v Bytí a čase, témata podle něho zanedbaná předchozí filozofií, byla totiž odhalena, 

předvedena, osvětlena čtyřmi staletími evropského románu. Svým vlastním způsobem, svou 

vlastní logikou, odhaloval román jednu po druhé různé stránky existence“ (Kundera, 2005, s. 

11). Heidegger tomu takpovediac dal meno a azda najrigoróznejšie analyzoval procesy, ktoré 

prebiehajú v tých najskrytejších a najelementárnejších rovinách daného fenoménu.  

Heideggerov prínos pre porozumenie špecifického statusu a funkcie existenciálnych 

motívov možno zhodnotiť predovšetkým v súvislosti s ich sprostredkujúcou intenciou. Do 

úzadia sa tak dostáva ich formálna a prvoplánová významová štruktúra; do popredia zase ich 

schopnosť otvoriť, resp. odhaliť ukryté, autentické, fundamentálne priestory epickej 

existencie postáv. Ako existenciálny motív teda možno nazvať iba ten motív, ktorý je 

v systéme epickej situácie použitý ako prvok sprostredkujúci prechod medzi neautentickým 

a autentickým spôsobom existencie postavy, t.j. motív, resp. motívy, ktoré signalizujú prienik 

k hlbinným štruktúram ľudského pobytu a spoluzakladajú obraz o kontúrach existencie 

a podmienkach ľudského bytia. V Sartrovom debutovom románe Nevoľnosť čítame: 

„nenávist, zhnusení existencí, to jsou různé způsoby, jimiž jsem přiveden k existenci, jež mě 

ponořují do existence.“ (Sartre, 2003, s. 275). Z väčšej časti sú existenciálnymi motívmi 

skutočne motívy pomenúvajúce negatívnu „naladenosť“ indivídua, teda pocity úzkosti, 

strachu, viny, zodpovednosti, nezmyselnosti, vedomie konečnosti, smrteľnosti, nestálosti 

existencie atď., no nie je to bezvýhradné; v pozícii existenciálneho motívu sa takto môže 

vyskytnúť aj motív, ktorý v prvom pláne nemusí signalizovať, že je existenciálnym motívom. 

A teda ide tu o jeho funkciu, nie vlastnosť. 

Na tomto mieste sa ukazuje oprávnenosť zavedenia existenciálnej rétoriky do procesu 

uvažovania o autorských stratégiách výstavby existenciálne ladených diel. Vo všeobecnosti, 

a najmä od nástupu existencializmu, sa uvažuje o existenciálnych motívoch ako o špecifickej 

skupine obrazných pomenovaní, ktoré vyjadrujú problémovú, nesamozrejmú existenciu 

človeka vo svete. Tento existujúci ohraničený súbor motívov, ktoré sú v interpretačnej praxi 

označované ako existenciálne motívy, sa však vo vyššie uvedenej perspektíve ukazuje ako 

variabilný. Prednosťou uvedenia existenciálnej rétoriky je to, že dokáže korigovať 
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i rozširovať „zoznam“ existenciálnych motívov. Ako sme povedali vyššie, samotný výskyt 

daných motívov ešte nedovoľuje uvažovať v kontexte existenciálnej imaginácie. Napríklad 

motívy samoty, úzkosti či smrti nemusia byť nutne motívmi existenciálnymi, ak sa z nich 

nevyvodzuje nič voči existencialite postavy. Na druhej strane existenciálnym motívom sa 

môže stať aj motív, ktorý sám o sebe nenesie túto kvalitu (napr. nudy, úžasu, ľahostajnosti 

atď.); rozhoduje spôsob, akým je daný (akýkoľvek) motív a obraz významovo kódovaný. Je 

zjavné, že úzkosť, ktorú prežíva Lear v Shakespearovej dráme nebude korešpondovať 

s Roquentinovým prežívaním úzkosti v Sartrovom románe Nevoľnosť a ďalej, že 

Roquentinova úzkosť nie je toho istého druhu ako úzkosť ženy L. v Johanidesovej novele Nie. 

A teda aj napriek invariantnej forme konkrétneho motívu, ktorá evokuje jeho intertextovú 

dimenziu (D. Hodrová), jeho obsah a výraz je v podstate variantný a dynamický. Autorská 

interpretácia motívu, teda jeho špecifické autorské kódovanie, tak zakladá akt, výsledkom 

ktorého nie je nový obraz úzkosti ako rámec, ale nový obsah a výraz tohto obrazu. Takto sa aj 

jednotlivé diela, vystavané na existenciálnych obrazoch, dostávajú do napätia; intertextuálne 

intencie tvorby D. Tatarku a J. Johanidesa, v prvom pláne nasmerované do sémantických 

oblastí existencialistickej tvorby, nevytvárajú obraz o súzvuku ich poetologických konštánt, 

ale o ich napätí. Jednotlivých autorov, ktorí v sujetových realizáciách kódujú existenciálnu 

problematiku, síce spája použitie niekoľkých obrazov a motívov ako rámcov, no výrazne ich 

odlišuje spôsob kódovania týchto obrazov a motívov, ďalej spôsob, ktorým tieto obrazy 

nechávajú existovať v epickej situácii, a nakoniec a najmä aj to, ktorým smerom toto 

kódovanie zapôsobí a akú noetickú informáciu prinesie. Preto je sústredenie sa na kontext, 

v ktorom sa daný motív nachádza, kľúčovým interpretačným odhaľovaním jeho možností 

a limitov. Hovoríme tu o existenciálnej motivácii prvkov textu, ktorá určuje ich intenciu 

vzhľadom na odhalenie existenciality postavy; vzhľadom na zachytenie spôsobu a podmienok 

jej existencie. V tomto kontexte si treba uvedomiť existujúcu heterogénnosť motivácií 

významotvorných prvkov; môžu byť motivované historicky, politicky, životne, subjektívne, 

emocionálne, psychologicky, sociálne a podobne. Napríklad osamelosť Tatarkovho 

Bartolomeja Slzičku z Prútených kresiel je motivovaná najmä a predovšetkým historicko-

politicky, nie existenciálne. 

Aby existenciálne stavy mohli postave sprostredkovať autentické polohy jej 

existencie, nutne musia byť niečím vyvolané; a to s takou intenzitou, aby postavu 

existenciálne zasahovali. To sa najčastejšie dosahuje prostredníctvom modelovania tzv. 

hraničnej situácie. Označenie „hraničná situácia“ pochádza z filozofie Karla Jaspersa. Jaspers 

v nadväznosti na S. Kierkegaarda postuluje existenciu človeka ako to, k čomu sa človek musí 
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dopracovať; existencia mu nie je daná s jeho bytím, práve naopak, človek si musí svoju 

existenciu takpovediac získať, je to úloha, ktorú má každý človek splniť. Toto 

sebanachádzanie človeka sa podľa Jaspersa deje v dvoch momentoch: v komunikácii 

a v hraničnej situácii. Jaspers si uvedomuje, že človek sa vždy a za každých okolností 

nachádza v nejakej situácii; situácia je tu myslená ako jeden zo základných spôsobov bytia 

človeka. Ak človek vyhodnotí túto situáciu ako ťažkú, či znepokojujúcu, bude (podľa 

Jaspersa) jeho konanie orientované tak, aby danú situáciu zmenil, ovplyvnil vo svoj prospech, 

alebo jej unikol. „Obyčajná“ situácia teda podlieha ľudskému pôsobeniu. Hraničná situácia sa 

naproti tomu vzpiera pôsobeniu subjektu, dokonca možnosť subjektívneho konania anuluje: 

„Existují však situace, které se ve své bytnosti nemění, i když se mění jejich okamžité projevy 

a jejich uchvacující moc se zahaluje rouškou: musím umřít, musím trpět, musím bojovat, jsem 

vydán náhodě, nevyhnutelně se zaplétám do viny. Tyto základní situace našeho bytí nazýváme 

mezní situace. Existují tedy situace, z nichž nemůžeme vystoupit, které nemůžeme změnit (...) 

V pouhém bytí se těmto situacím často vyhýbáme tím, že před nimi zavíráme oči a žijeme, jako 

by nebyly. Zapomínáme, že musíme umřít, že jsme bytostně vinni a vydáni všanc náhodě. 

Máme pak co činit jen s konkrétními situacemi, které zvládáme ke svému prospěchu a na než 

ve světě reagujeme plánováním a obchodováním, jsouce hnáni zájmy pouhého bytí. Na mezní 

situace tedy reagujeme buď tím, že si je zastíráme, nebo tím, že je skutečně uchopíme 

v zoufalství a v opětném sebenalezení: stáváme se sami sebou v proměně svého vědomí bytí. 

(...) V mezních situacích se ukazuje buď nicota, nebo je pociťováno to, co je navzdory veškeré 

pomíjivosti bytí světa autentické.“ (Jaspers, 1996, s. 16 – 18). 

Všimnime si, že pokiaľ „obyčajnú“ situáciu dokáže človek pretvárať, hraničná situácia 

naopak pretvára človeka a to tým, že ho privádza k nemu samému a ukazuje mu, čo je v jeho 

bytí pôvodné a podstatné. Jaspers to uvádza na príklade hraničnej situácie smrti: „Co zůstává 

bytostným tváří v tvář smrti, to je v moci existování; co je zbytečné, je na straně pouhého 

bytí.“ (Jaspers, In: Thurnher – Rӧd – Schmidinger, 2009, s. 250). 

Hraničná situácia nemusí byť racionalizovaná, ale vždy musí byť subjektom evidovaná 

ako hraničná situácia. V literárnom texte preto nemusí byť hraničná situácia vždy a nutne 

tematizovaná, nemusí byť ani situáciou, v ktorej je subjekt ohrozený. Tu nezáleží ani tak na 

konkrétnom dianí, tematizácii jeho priebehu, ale na reakcii subjektu. Pre konkrétny subjekt sa 

hraničnou situáciou môžu stať aj pre mnohých „obyčajné“ situácie, no na to, že ide o hraničnú 

situáciu, upozorňujú predovšetkým jej konzekvencie, t.j. subjekt je pretváraný; mení sa najmä 

jeho vnímanie postavenia seba vo svete a odhalia sa mu autentické polohy existencie. 

Vedomie postavy, doteraz orientované na všednú každodennosť, sa prostredníctvom hraničnej 
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situácie dostáva k vlastnej existencii. Hraničná situácia je preto v literatúre vždy zlomová, nie 

však nutne v zmysle vonkajšieho ohrozenia subjektu, ale v zmysle onoho prebudenia 

vedomia, v iniciácii jeho obratu k existencii. Ako taká rozčleňuje významové línie textu na 

dve základné časti; prvá časť väčšinou sprostredkúva alebo pripomína banálny, každodenný, 

neuvedomovaný život (neautentickú existenciu), druhá časť (po vstupe do hraničnej situácie 

a zrútení neautentickej ilúzie) je orientovaná na porozumenie vlastnej existencii a zachytenie 

podstatných významov a hodnôt života človeka, resp. je orientovaná na identifikáciu 

nevýznamnosti existencie človeka, predmetov a sveta.  

Úvaha o hraničných situáciách odhaľujúcich autentický spôsob existencie nesie v 

pozadí kategóriu zmeny. Hraničná situácia, ktorá nemusí byť nutne tematizovaná, mení 

subjektívne vnímanie sveta a odhaľuje podstatné a pôvodné rysy individuálnej existencie, čím 

sprostredkuje subjektu obraz o tom, ako (nie aký) v skutočnosti je. V existenciálne ladenej 

tvorbe získava premena motivickú funkciu východiska procesu sebaodhaľovania, a teda je aj 

východiskom obrátenia vedomia na existenciu a autentický modus bytia. V úvodných 

pasážach Sartrovej Nevoľnosti čítame: „Nejlepší by bylo popisovat události den po dni. Psát 

si deník, aby měl člověk jasno. Neopomenout odstíny, drobné skutečnosti, i když vypadají 

nicotně, a především je utřídit. Musím vypovědět, jak vidím tento stůl, ulici, lidi, balíček 

tabáku, protože to se změnilo. Musím přesně určit rozsah a povahu té změny (…) Co se událo 

ve mně, nezanechalo jasné stopy (…) Je však jisté, že jsem měl strach nebo nějaký podobný 

pocit. Kdybych jen věděl, z čeho jsem měl strach, to by byl velký krok vpřed.“ (Sartre, 2003, s. 

169-170). Už v tomto krátkom fragmente sú naznačené všetky neskoršie významové impulzy 

románu. Evidencia zmeny netematicky upozorňuje na v pozadí sa odohrávajúcu, no bližšie 

neurčenú hraničnú situáciu a len prirodzene ústi do snahy o zmyslovú evidenciu predmetov, 

ktorých zachytenie má priniesť poznatky o prebiehajúcej zmene. Roquentin pociťuje 

narušenie „každodenných tvarov“, no nedokáže ho racionálne spracovať. Absencia 

porozumenia otvára priestor pre pochybnosť, ktorá sa neskôr stane účinným prostriedkom 

analytického uchopovania štruktúry vlastnej existencie. Existenciálny stav (strach) sa ohlasuje 

ako sprievodný jav potvrdzujúci reálnosť prebiehajúceho procesu a zároveň je dokladom 

toho, že situácia, ktorá nastala, zasahuje predovšetkým Roquentina. Aj keď je Roquentin 

spočiatku presvedčený, že „všechny změny se týkají předmětů“ (s. 170), v neskoršom texte sa 

ukáže, že zasiahnuté zmenou nie sú predmety, ale práve Roquentinovo vnímanie ich 

prítomnosti: „Něco se se mnou stalo, nemohu už o tom pochybovat.“ (Sartre, 2003, s. 171).  

Rovnakým spôsobom motivuje A. Camus Meursaultovo „podivné“ správanie. Ide 

o krátky textový segment v polovici románu, ktorý zapĺňa prázdne miesto vo významovom 
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pláne textu tým, že uvedie doteraz zamlčovaný východiskový bod Meursaultovej 

ľahostajnosti: „Když jsem si to rozvážil, nešťastný jsem nebyl. Za studií jsem míval spoustu 

ctižádostivých plánů. Ale pak jsem musel školy zanechat a brzy jsem pochopil, že to všechno 

ve skutečnosti není důležité.“ (Camus, 2009, s. 95). Nepriamo tematizovaná hraničná situácia 

sa ohlasuje cez jej konzekvenciu: Meursault naznačuje zmysluplnosť a aktívnosť svojho 

minulého života, ktorý je však narušený bližšie nekonkretizovanou udalosťou, vedúcou k 

zanechaniu školy, čo vrcholí vo vedomom odhalení, že to všetko v skutočnosti, vo svojej 

pravde, nemá hodnotu a význam. 

Pozitívny obraz minulosti krutého Caligulu z rovnomennej drámy uvádza Camus 

v replikách sekundárnych postáv
18

. Zmena Caligulovho postoja je potom motivovaná jednak 

úmrtím jeho milovanej sestry Drusilly, jednak „čudným pohľadom“ (Camus, 1993, s. 180), 

s ktorým opúšťa na niekoľko dní palác, a ktorý takto pomenúva východisko neskoršieho 

dramatického konfliktu. 

S rovnakou funkciou motívu premeny sa stretávame vo viacerých dielach 

reprezentujúcich existenciálne ladenú tvorbu. V Célinovom románe Cesta do hlbín noci je 

premena pohľadu na človeka a svet motivovaná existenciálnou skúsenosťou s tvorom, ktorý 

dokáže vojnu nielen vyvolať, ale ju aj udržiavať „pri živote“. V románe Hermanna Hesseho 

Demian poznačuje existenciálna skúsenosť s hraničnou situáciou mladého Emila Sinclaira. 

Spočiatku nevinný Emil, žijúci vo svete svetla, vo svete otca a matky, vo svete svojho 

pokojného, no príliš čistého domova, sa osobne stretáva s protikladom dobra, a to v podobe 

Franza Kromera, ktorý Emila vydiera jeho vlastným klamstvom. Emilov osobný, rozrastajúci 

sa hriech, všadeprítomný strach z prezradenia a tajomstvo viny mu ukážu, že svet otca 

a matky, teda svet dobra a mravnej čistoty, ktorý považoval za svoj jediný svet, je ilúzia, 

ktorou postupne začína pohŕdať: „Přitom ve mně zajiskřil zvláštní, nový pocit plný ostnů: cítil 

jsem nad otcem nadřazenost! Na okamžik jsem pocítil určité opovržení nad jeho 

nevědomostí...“ (Hesse, 2008, s. 21).  

V Tatarkovej Rozprávke o prichádzajúcej jari je hraničná situácia a zmena vnímania 

signalizovaná v krátkom textovom segmente: „Tiež kedysi žil, miloval, smial sa – pre nič 

(nepýtal sa), až ľudia ďaleko na frontoch ho nakazili, nakŕmili bacilmi a potom, aby bol 

prekliaty, vstrekli mu do duše tú otázku... a že všetko je hlúposť.“ (Tatarka, 1997, s. 8). 

Dôsledkom tejto skúsenosti  je Martinovo zrušenie ilúzie a nahliadnutie autentických polôh 

                                                 
18

 „Cherea. To mi nevadí, veď dosiaľ bolo všetko v poriadku. Cisár bol výborný človek.“ (Camus, 1993, s. 181); 

„Scipio. Mám ho rád. Bol ku mne dobrý. Povzbudzoval ma a niektoré jeho výroky viem spamäti. Hovorieval mi, 

že život nie je ľahký, ale že máme náboženstvo, umenie a toho, kto nás ľúbi. Často opakoval, že jediný spôsob, 

ako sa mýliť, je zapríčiňovať utrpenie. Chcel byť spravodlivý.“ (Camus, 1993, s. 186).   
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existencie človeka, čo textovo reprezentuje jeho vychýlená pozícia v rámci štruktúry 

spoločenstva dediny a otázka „prečo“, ktorá smeruje k podobnému konštatovaniu, aké 

nachádzame neskôr u Camusa: „všetko je hlúposť“ (u Camusa: „to všechno ve skutečnosti 

není důležité.“). 

U Johanidesa má hraničná situácia napríklad aj podobu rozhodovania sa o opustení 

otca. Johanidesova postava cez tento tematický rámec preveruje základné orientácie svojho 

života a problematizuje svoje hodnotové pozície, čo naruší jej stereotypnosť a privádza ju 

k sebe samej: „Márne ste sa usilovali nájsť skutočný zmysel vecí, nadchnúť sa, pocítili ste len 

väčšiu únavu, podráždenosť. Čo robiť, čo robiť? Opakovali ste (...) A teraz sa máte 

rozhodnúť.“ (Johanides, 1999, s. 26).    

V naznačených súvislostiach treba pripomenúť, že genetický kód (nielen) týchto 

zobrazení nesie meno Gregor Samsa (F. Kafka: Premena). Evidentné je to najmä v románoch 

J.-P. Sartra a A. Camusa, ktorých významové polia sú založené kafkovsky náhlou 

a nevysvetliteľnou (Nevoľnosť), alebo bližšie a hlbšie netematizovanou (Cudzinec) premenou. 

Zároveň fyzickú inakosť Kafkovho hrdinu, ktorá je výsledkom premeny a ktorá metaforicky 

pomenúva základné podmienky existencie človeka na póle bytostnej cudzosti, vylúčenosti, 

nemožnosti komunikácie a porozumenia, Sartre a Camus prepisujú ako absolútne odcudzenie 

sa jednotlivca nielen voči svetu, ale aj voči vlastnému telu, ktorého „hmotná“ podoba plodí 

pocity nevoľnosti. Preto je s existenciálne ladenou tvorbou spojený predovšetkým axiologický 

nihilizmus. S procesom sebaodhaľovania v existenciálnych hraničných situáciách úzko súvisí 

prehodnocovanie všetkých hodnôt života, čo je epizodicky čitateľné aj ako jeho 

desemantizácia. Tu sa však vec nekončí. Je to proces absolútneho zničenia hodnôt a 

významov, aby mohol byť vybudovaný obraz „pravdivej“ existencie v autentickom mode 

bytia. Neautentický spôsob existencie je zväčša nahliadaný ako ilúzia a ako taká 

sprostredkúva poznanie o „živote v klamstve“, čo prirodzene vyvoláva pocity nevoľnosti, 

odporu a hnusu. No pokiaľ neautentický spôsob existencie je odmietnutý ako klamstvo, 

autentický spôsob je iba nahliadnutý, videný, čo však neznamená, že je aj zrozumiteľný. 

Nezrozumiteľnosť autenticity spolu s odvýznamnením seba a sveta takto v snahe o jej 

uchopenie vytvára priestor pre uvedenie absurdna, nezmyselnosti, či bezdôvodnosti 

existencie. Život zbavený významu uvedie postavu do stavu ničoty, do takzvaného „prázdna“, 

v ktorom buď ustrnie, alebo je subjektívnou aktivitou postavená nová axiológia; axiológia 

indivídua. U Sartra je to čitateľné ako dôraz na projekt a slobodu, u Camusa ako sizyfovská 

revolta proti absurdite. Tatarka, Johanides, Sloboda pôjdu ale vlastnou cestou. 

 


