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4. EXISTENCIÁLNA RÉTORIKA JÁNA JOHANIDESA 

 

Najmä prvé tri prozaické diela Jána Johanidesa Súkromie (1963), Podstata 

kameňolomu (1965) a Nie (1967) hodnotila dobová literárna kritika vo väčšej či menšej miere 

na pozadí filozoficko-literárneho kontextu, formulovaného jednak francúzskym 

existencializmom, jednak surrealizmom a francúzskym novým románom. Provokatívne názvy 

kníh a existenciálny a surreálny pátos všetkých noviel upriamoval literárnu kritiku k hľadaniu 

ich genetických predchodcov, čo ústilo do konštatovaní „odvodenosti“, pasívneho poddania 

sa (V. Petrík), nepôvodnosti či „imitácií“ (V. Marčok) sartrovského alebo camusovského 

existencializmu, butorovského „nového románu“ a surrealistických tendencií. Zora 

Prušková neskôr explicitne nazve Johanidesa existencialistom, „ktorý ako jediný zo 

slovenských prozaikov druhej polovice 60. rokov si naplno vyslúžil toto označenie“ 

(Prušková, 2008, s. 87). 

Vnímanie raných diel Jána Johanidesa v širších (európskych) kultúrnych, literárnych a 

filozofických súvislostiach bolo motivované niekoľkými indíciami, ktoré sa v priebehu 

ďalšieho uvažovania o Johanidesovej tvorbe modifikovali do podoby argumentačného 

podkladu pre formulovanie existencializmu v slovenskej literatúre. Johanidesove diela zo 

šesťdesiatych rokov vznikali v čase „bohatom na experimenty i prijímanie podnetov zo sveta 

literatúry. Nemožno sa teda čudovať, že recenzenti (...) svorne hľadali paralely s existujúcou 

záľahou nového románu, existencializmu a absurdnej literatúry“ (Kasarda, 1999a, s. 66). 

Jednou z podstatných indícií, ktoré posilňovali formulácie priameho kontaktu diel Jána 

Johanidesa s existencializmom, bola aj motivická a tematická štruktúra Johanidesových diel. 

Johanidesovo presadzovanie a akcentovanie existenciálnej problematiky človeka 

prostredníctvom existenciálnych motívov samoty, úzkosti, strachu, nevoľnosti, ohrozenia, 

voľby, viny, slobody, mravnosti, nepochopenia, ďalej kontextuálna okolnosť, že tak robí 

v období kulminácie Sartrovho a Camusovho vplyvu, a nakoniec skutočnosť, že jeho diela 

signalizujú filozoficky relevantné otázky položené aj francúzskymi autormi, viedlo 

niektorých literárnych teoretikov k uvažovaniu o Johanidesových prvých troch dielach ako 

o dielach existencialistických, resp. vznikajúcich pod priamym vplyvom existencializmu. Len 

málo kritikov a teoretikov zdôraznilo aj fakt, že Johanidesove otázky nie sú otázkami 

„francúzskymi“; spomeňme iba Jozefa Felixa
50

a Jozefa Mistríka
51

. 

                                                 
50

 „A otázky tohto Johanidesovho človeka sa netýkajú nijakých ‚malých‛ osobných problémov, ale základných 

problémov moderného človeka vôbec: problémov samej jeho existencie, jeho bytia na zemi, cieľov tohto bytia, 

vzťahov medzi ľuďmi, určitej hrozby, ktorá nad človekom visí, ľudskej slobody, ľudskej samoty, 
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4.1 Novela Nerozhodný ako Johanidesova polemika so Sartrovou explikáciou 

kategórií voľby a rozhodnutia 

 

Prvotný pohľad na stavebné prvky a výstavbové princípy úvodnej novely Nerozhodný 

skutočne odhaľuje existencialistické postupy modelovania sémantického plánu textu.  

Sujetový tok novely Johanides modeluje ako lineárny rad hraničných situácií, ktoré postavu 

lekára nútia k voľbe, rozhodnutiam a nakoniec ku konfrontácii s dôsledkami svojich 

rozhodnutí. Absencia epického deja a preferencia naratívneho pohybu vertikálnym smerom, 

pohybu k jadru tematizovaného javu, naznačuje nielen Johanidesovu analytickú metódu, 

stojacu za tvarovaním tematických aspektov, ale predovšetkým záujem o esenciálne 

parametre daného problému. S tým úzko súvisí aj spôsob, ktorým Johanides rozostaví a 

ozrejmuje jednotlivé položky svojho výskumu: oslabenie epického deja nachádza svoj 

dôsledok v „odživotnení“ a zabstraktnení tematizovaného javu a následne aj samotnej 

výpovede o ňom. Johanidesova próza takto vystupuje pred čitateľom ako prezentácia (či skôr 

reprezentácia) vysoko subjektivizovaného pojmového systému (J. Mistrík). V tom možno 

vidieť prvé podstatné odlíšenie Johanidesovho spôsobu uchopovania problémového javu od 

toho existencialistického. Pokiaľ francúzski spisovatelia (najmä J.-P. Sartre) sa v presune k 

„podstate“ tematicko-problémového spektra svojich próz opierajú o „zjasnenie“ umeleckého 

kódu tým, že sa snažia zúžiť, resp. anulovať konotačné polia výpovedí s ohľadom na 

posilnenie noetického jadra textu, Johanides tento kód spevňuje relativizáciou hraníc 

samotných pojmov, čím vedome, ako na to upozorňuje Jozef Mistrík, odmieta možnosť daný 

jav explikovať
52

. Príznakom tohto postupu je potom napríklad priame susedstvo 

antagonistických výpovedí, z ktorých ani jedna nie je interpretačne uprednostniteľná, ďalej 

                                                                                                                                                         
nekomunikovateľnosti ľudských bytostí, strachu z existencie, atď. – slovom všetkých tých problémov, ktoré už 

dávnejšie nastolili v literatúre spisovatelia typu Sartrovho a Camusovho a ktoré sú skutočne pálčivými 

problémami moderného človeka vôbec. Mohlo by sa zdať, že v tomto ohľade Johanidesova próza v istom zmysle 

slova väčšmi odráža literatúru – respektíve jeden druh literatúry – európskeho západu než skutočnosť, v ktorej 

žijeme. Nazdávam sa však, že je to len zdanie. Otázky, ktoré si kladú Johanidesove postavy, nie sú otázkami 

špecificky ‚francúzskymi‛ a problémy, s ktorými sa boria, nie sú iba problémami západoeurópskeho človeka. Sú 

to otázky i problémy všeobecne ľudské (...) Pre Johanidesove prózy (...) je však charakteristické nie nejaké 

pestovanie, a teda zmnožovanie modernej tzv. úzkosti, aké je príznačné pre toľkých západoeurópskych 

existencialistických epigónov (...) Práve naopak. Ak o niečo tomuto autorovi ide, tak práve o prekonanie oných 

stavov úzkosti, strachu i ľudskej osamelosti (...) Nazdávam sa však, že jednako len jeho kniha vyrástla 

predovšetkým z autorových najvlastnejších fondov, z celého jeho životného pocitu a názoru na človeka a svet.“ 

(Felix, In: Johanides, 1999b, s. 146 – 148). 
51

 „Len pri zbežnom pohybe a hrubom hodnotení Johanidesa ako príslušníka novej slovenskej prózy by sme 

mohli povedať, že je udržiavateľom kontinuity s niektorými z našich starších autorov (s. D. Tatarkom) alebo 

s francúzskymi existencionalistami (s J.P. Sartrom, A. Camusom). Je to však vcelku spisovateľ originálny, majúci 

vlastný pohľad a vlastný výraz.“ (Mistrík, 1966, s. 55). 
52

 Pozri MISTRÍK, J. 1966. Kapitoly o štýle mladej prózy. Skica o Johanidesových skiciach. In Slovenské 

pohľady. ISSN 1335-7786, 1966, roč. 82, č. 6, s. 55 – 60.  
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časté, asociáciou „riadené“ presuny z myšlienky na myšlienku, zo spomienky na spomienku, 

z kontextu do iného kontextu, odmietnutie, a teda zrušenie významu vypovedaného a pod. 

Tematizovaný jav sa takto triešti na významovo znejasnené „obrázky“, čo podstatným 

spôsobom narúša ideovú celostnosť prózy: „Hľadali ste v sebe nejaký pevný bod, ale objavili 

ste ľudí s rôznymi povahami a názormi.“ (Johanides, 1999b, s. 12). Aj z týchto dôvodov je 

interpretačne náročné rekonštruovať v Johanidesovom texte akýkoľvek ucelený názor, ktorý 

by bol podporený zrejmou motivickou konfiguráciou. V tomto pohľade preto nejde 

o Johanidesovo ponúkanie umeleckej formulácie hotovej myšlienky či ideovej platformy, ale 

o jej, zdá sa, tvorbu, pričom tvorba ako proces implikuje aj „pohyb po slepých uličkách“. 

Johanides bude v procese hľadania osobného ideového zázemia skúšať rôzne poetologické 

polohy; a zdá sa, že práve s týmto prvkom sa viaže presun Johanidesovho tvorivého gesta po 

zásadných slohovotypologických systémoch daného obdobia.  

Johanidesova autorská rétorika sa teda vo svojich začiatkoch ešte opiera o abstraktné 

kategórie sartrovskej proveniencie, no treba tiež konštatovať, že Johanides tieto kategórie 

využíva iba ako východiská pre hľadanie a formulovanie vlastného esteticko-filozofického 

pohybu. Jeho individuálne tvorivé gesto a „vlastná estetická reflexia“ (Z. Prušková) 

vybraných tematicko-motivických prvkov naznačuje viac polemiku s riešeniami francúzskych 

existencialistických koncepcií, než „pasívne poddávanie sa“ francúzskym vzorom tak, ako to 

naznačuje napríklad Vladimír Petrík v článku Stratená prozaická generácia, alebo Milan 

Hamada v štúdii Skutočnosť a konvencie
53

. Táto polemika je otvorená už názvom prvej 

novely zo zbierky Súkromie; „nerozhodný“ ako indícia autorom ponúkaná z takého 

exponovaného miesta textu ako je jeho názov, významovo komplikuje jednosmerné vnímanie 

jedného z podstatných motívov novely – motívu voľby a žiada si zmenu nastavenia 

interpretačného kľúča. Sémantický kontext daného motívu teda nie je prvotne napĺňaný 

prirodzene príbuznými motívmi rozhodovania a rozhodnutia, ale najmä jemu protirečiacim, 

z pozície názvu do popredia sa tlačiacim motívom nerozhodnosti. V nezmieriteľnom napätí sa 

takto ocitajú statické (nerozhodnosť, váhavosť, kontemplatívnosť) a dynamizujúce (nutnosť 

voľby, rozhodnutia a činu) prvky, generujúce rozštep osobnostného profilu postavy lekára.   

Jedným z ukazovateľov Johanidesovej polemiky so sartrovskými explikáciami je 

tendencia znejasňovania, resp. narúšania ich priamočiarych významových intencií. Johanides 

                                                 
53

 Aby nedošlo k nedorozumeniu: skutočne treba prijať Hamadovu konštatáciu „Johanides vo vyšších zložkách 

prózy (v motívoch, v konfliktoch a pod.) využíva veľmi intenzívne literatúru, nie priamo reálne motívy“ (Hamada, 

1966b, s. 186), no tiež treba zdôrazniť, že tieto prvky zapôsobia iným smerom a prinesú odlišnú noetickú 

informáciu. Preto Johanidesovu „literátskosť“ a „manierizmus“ nemusíme nutne vnímať v pejoratívnom 

význame, ale (s prihliadnutím k možnostiam noetickej relevancie jeho výpovede) ako znak Johanidesovej 

individualizácie.    
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ich síce použije, no aplikuje ich vo sférach, ktoré svojou komplikovanou štruktúrou narúšajú 

ich axiomatický výraz. Ilustrujme to: J.-P. Sartre v prednáške Existencializmus je humanizmus 

uvádza príklad študenta, ktorý ho ako profesora navštívil a žiadal radu. Študentov brat 

zahynul počas nemeckej ofenzívy a študent stál pred voľbou: odísť do Anglicka pomstiť 

svojho brata, alebo zostať pri zúfalej matke a starať sa o ňu (Sartre, 1997, s. 29 – 30). Sartre 

mu radí: „Ste slobodný, vyberte si, nájdite si vlastnú cestu. Nijaká všeobecná morálka vám 

neukáže, čo máte robiť.“ (Sartre, 1997, s. 34). Podľa Sartra žiadny vonkajší nátlak nemôže za 

študenta toto rozhodnutie urobiť. Johanides v novele Nerozhodný pracuje s rovnakým 

tematicko-motivickým aparátom, použije „sartrovskú situáciu“ (syn sa rozhoduje medzi 

chorým otcom a Povstaním), no verifikuje ju spôsobom a vo sférach, ktoré narušia jej 

jednosmernú tézovitú povahu. V novele Nerozhodný je (proti Sartrovej téze o slobode) 

postava pasívnym príjemcom vonkajších podnetov
54

 a jej jediným pohybom je gesto 

bezmocnosti a podriadenosti voči tomu, čo sa s ňou deje a čím je určovaná. Základné napätie 

medzi hlavnou postavou a jej sociálnym priestorom Johanides modeluje na základe princípu 

vplyvu. Prostredie ako výrazovo statická štruktúra sa voči postave „správa“ dynamicky 

a autoritatívne, jej charakteristickým prejavom je pripomínanie sa
55

, apel, vnucovanie 

a vynucovanie, ktoré postavu lekára nútia k voľbe, rozhodnutiu a činu. Reprezentantmi tohto 

princípu sú všetky sekundárne postavy: Viera, ktorá chce s hlavnou postavou (lekárom) 

vstúpiť do manželstva, laborant, ktorý od lekára žiada, aby vykonal potrat jeho manželke, 

Igor-partizán, ktorý na lekára apeluje, aby išiel do hôr liečiť zranených druhov, „okres“, ktorý 

od neho požaduje, aby vypátral príčinu epidémie. Postava sa pod vplyvom vonkajších 

požiadaviek ukazuje ako priesečník dvoch protichodných pohybov: na jednej strane ju 

                                                 
54

 Už Milan Hamada konštatoval: „Ide o podobu Johanidesovho človeka, ktorý sa poddáva sile náhody, sebe 

povoľuje právo iba na pasívne čakanie a rezignuje na svoju túžbu po sebauskutočnení (...) Človek ničím nehýbe, 

všetko hýbe človekom. Prejavuje sa to aj na kompozícii poviedok, v ktorej sa motívy vedľa seba ukladajú nie 

podľa určitého objavovaného zákona, ale silou náhody. Autorove záznamy, motívy sú rôznorodé, obsahovo veľmi 

diferencované a mnohotvárne a vypovedajú citlivo o obsahu ľudského vedomia a podvedomia. No zdá sa, že 

človek nie je len hračkou v rukách osudu, či podmienok... ale to je už vec ďalšieho zápasu a hľadania človeka 

a prozaika Jána Johanidesa.“ (Hamada, Milan: V hľadaní významu a tvaru. Bratislava: Smena 1966, s. 188). 
55

 Takmer všetky postavy Johanidesovej zbierky na sebe pociťujú „pohľady druhých“. Lekára z novely 

Nerozhodný desí, „ako sme všetci určovaný prostredím a podmienkami.“ (Johanides, 1999b, s. 12); Doval 

z novely Potápača priťahujú pramene mora, ktorý má pocit, že ho ľudia chcú naučiť nenávidieť (predovšetkým 

svoju ženu Martu), neskôr formuluje vedomie svojej determinovanosti takto: „Nemohol som sa zbaviť toho 

pochabého pocitu, že za mnou stoja rady rozrehotaných divákov, ktorí už vopred stanovili môj život ako nejaký 

osud a teraz sa zabávajú, ako sa s ním vyrovnávam.“ (Johanides, 1999b, s. 51 – 52); jedným z výrazných 

„prameňov“ Meckových súkromných (rodinných) problémov je verejná objednávka, požiadavka, ktorej sa snaží 

vyhovieť; v iných súvislostiach má Mecko pocit, „že na neho hľadí celá ulica“ (Johanides, 1999b, s. 96); 

v novele Podstata kameňolomu je prítomnosť cudzích pohľadov implicitne naznačená predovšetkým 

spoločenským postavením hlavného „hrdinu“ – je herec. Pripomeňme ešte Hyacintu z poslednej Johanidesovej 

novely Hmla na našej trpezlivosti: „Mala som pocit, že premýšľam uzavretá v akejsi kružnici, v akomsi kruhu, 

a že túto kružnicu okolo mňa opisuje a odjakživa opisovala Tilda“ (Johanides, 2005, s. 44).    
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charakterizuje jej sociálna otvorenosť, (s)účasť, na strane druhej však Johanides kladie do 

popredia jej súkromie.  

Preto azda najostrejšia Johanidesova polemika so Sartrom prebehne v rámci 

uchopovania kategórie voľby. Johanides, zdá sa, prijíma východisko, ktoré explikuje voľbu v 

situácii ako nutnosť, no verifikuje a autentifikuje jej dôsledky. Aby sme to jasnejšie odlíšili, 

opäť citujme zo Sartrovho „prístupnejšieho“ textu; z prednášky Existencializmus je 

humanizmus: „Keď hovoríme, že človek si volí, rozumieme tým, že každý z nás si volí, ale 

chceme tým povedať aj to, že voliac človek si volí všetkých ľudí. Skutočne niet ani jedného 

nášho činu, ktorý – utvárajúc človeka, ktorým chceme byť – by netvoril zároveň obraz takého 

človeka, o ktorom si myslíme, že musí byť. Rozhodnutie byť to alebo ono znamená potvrdiť 

zároveň hodnotu toho, čo si volíme, lebo nikdy si nemôžeme vyvoliť zlo. Vždy si vyberáme 

dobro a nič nemôže byť pre nás dobré, ak to nie je dobré pre všetkých. Na druhej strane, ak 

bytie predchádza podstatu a ak chceme jestvovať v tom istom čase, keď utvárame vlastný 

obraz, je tento obraz platný pre všetkých a pre celú našu dobu. Naša zodpovednosť je tak 

oveľa väčšia, ako by sme mohli predpokladať, lebo angažuje celé ľudstvo (...) A ak sa chcem 

oženiť, čo je osobnejší fakt, a mať deti, ba dokonca ak toto manželstvo závisí výlučne od mojej 

osobnej situácie, od mojej vášne alebo túžby, neangažujem tým iba seba samého, ale celé 

ľudstvo na cestu monogamie.“ (Sartre, 1997, s. 21 – 22). 

J.-P. Sartre predpokladá, že subjektívna individuálna voľba človeka implikuje intenciu 

k dobru. Vychádzajúc z ontologických premís o človeku, vzťahuje „dobro voľby“ na všetkých 

ľudí; keďže človek si nikdy pre seba nevolí zlo, nemôže byť to, čo volí, zlé ani pre iného 

človeka. V tom spočíva istá užitočnosť voľby, pretože jednotlivec je schopný kreovať nielen 

seba, ale aj celé ľudstvo; a to podľa seba a svojej voľby.   

Johanides ide presne opačným smerom. Jeho postava lekára v úvode vyslovuje želania 

a túžby o svojej užitočnosti pre druhých
56

, čo podmieňuje hodnotou šťastia, no v konfrontácii 

s konkrétnymi situáciami zisťuje, že jeho voľba má pre druhých iba tragické dôsledky. 

V úvodných situáciách novely modeluje Johanides lekárovu voľbu dokonca ako znak a prejav 

interpersonálnej a sociálnej neprispôsobivosti lekára; jeho voľba, rozhodnutie a konanie je 

potieraním toho, čo považujú iné postavy za dobré, prínosné či „zachraňujúce“. Johanidesova 

postava, konfrontujúc sa s dôsledkami svojich rozhodnutí, upriamuje pozornosť na otázku, či 

koná podľa svojho (individuálneho) chápania dobra, čím nepriamo devalvuje nielen hodnotu 

                                                 
56

 „Priznávate sa, že ste vlastne túžili len po okresnom šťastí. Znamenať, znamenať, ‚byť niečím‛ - je pôdorys 

toho šťastia a jeho základná vlastnosť ‚byť niečím‛, byť uznávaný svojimi známymi, cítiť sa užitočný pre nich 

a byť im skutočne na osoh, pomáhať im aj ako rozhodca... v sporoch, v rozhodovaní... a mať medzi nimi svoje 

miesto a pravdu.“ (Johanides, 1999, s. 8). 
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zvoleného, ale aj vlastnú hodnotu a vlastnú užitočnosť pre druhých. V závere lekár síce 

konštatuje, že konal v zmysle svojho chápania dobra, no keďže svojim konaním nevytvoril 

nič dobré pre druhého, nemá jeho myslenie hodnoty dobra platnosť. Lekár sa ocitá v patovej 

situácii – očakáva sa od neho, aby konal, aby sa rozhodol, aby volil, no on sám už toho nie je 

schopný, pretože stratil jediné kritérium: predstavu dobra, hodnoty, ktorá môže byť 

transcendovaná k druhému.  

Neschopnosť lekára pomenovať vlastné určenie ďalej ochromuje jeho socializačnú 

potenciu a v kombinácii s negatívnymi dôsledkami jeho predchádzajúcich rozhodnutí 

dochádza k snahe o anuláciu jeho spoločenskej funkcie: lekár po Vierinej samovražde už 

nechce „zasahovať do cudzích osudov“, nechce byť ani „súčasťou vášne storočia“, jeho 

spoločenské i pracovné pôsobenie je pociťované ako príťaž, ktorá vo svojom konkrétnom 

prejave rozvracia (hodnotovú, svetonázorovú, noetickú, mikrosociálnu) stabilitu postavy. Tú 

nedokáže zachovať ani pokusom o rekapituláciu svojho života: „Chceli ste si podrobne 

zopakovať svoj život, svoje názory, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Mali ste nádej, že sa vám 

podarí zopakovať aspoň to, čo ste prežili, a rozhodnúť sa pre otca alebo pre partizánov, 

dúfali ste, že sa nájdete uprostred svojich protichodných názorov a minulých činov, verili ste, 

že si ujasníte sám seba!“ (Johanides, 1999, s. 30). Patovosť jeho postavenia potom Johanides 

maximalizuje modelovaním vonkajšieho tlaku na postavu lekára (požiadavkou partizána), 

pričom lekár sa vo svojej bezmocnosti poddáva náhode, a teda stráca svoju slobodu, čím sa 

evidentne ako individualita znehodnocuje a vytráca. Tlak vonkajších síl na vnútornú stabilitu 

postavy je extrémny; dochádza k výkyvom všetkých osobnostných a spoločenských 

stabilizátorov. Postava, lekár akceptovaný a uznávaný širším okolím, preciťuje svoju 

neschopnosť, zlyhania a indispozíciu voči druhým, konfrontuje sa so zrútením hodnotových 

konštánt, prechádza spoločenskou dezilúziou, zbavuje sa dokonca aj svojej viny a jeho 

konečným postavením je pozícia neurčitej, nedefinovateľnej a takmer neuchopiteľnej 

existenciality. Johanides teda svoju postavu nenapĺňa tézami, postojmi či názormi, práve 

naopak, každá situácia novely postavu zneisťuje, dezorientuje, „zmenšuje“ jej názorový 

horizont
57

, odsúva všetky (aj negatívne) oporné body jej existencie a robí ju (proti Sartrovej 

                                                 
57

 „Unavili sa vaše teórie o ‚vášni storočí‛. Vaša zaťatosť mať vždy pravdu, únava, únava.“ (Johanides, 1999, s. 

26). Nasleduje scéna s popravou kreténa, ktorá vrcholí v pomenovaní rezignácie na vnútorný obsah postavy: 

„Kam ste sa uberali? Nevedeli ste, len ste šli, akoby odpoveď, prečo idete, mala prísť len uprostred vášho 

posledného kroku (...) Mysleli ste na svojho chorého otca, na svoju dávnu lásku, ktorá sa stratila po promócii... 

ale myšlienky sa vám vytratili z mozgu, vnímali ste len vlastný krok a razom ste zatúžili len ísť a ísť a mali ste 

pocit, akoby ste sa tým oslobodzovali od všetkého, zostali ste na temene vŕšku (...) Čakali ste, že sa hádam 

dozviete, prečo ste sem prišli? Podvedome ste dúfali v čosi také, v akúsi odpoveď, prečo ste zablúdili práve sem 

nad kúpalisko, prečo ste vystúpili hore na vrch, v nejakú pointu po tej práci medzi umierajúcimi, vykopanými 

hrobmi, únavou, pointu po včerajšom umučení kreténa, niečo... ale nebo bolo prázdne, nahé, bez oblakov, bez 
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predstave o človeku ako vlastnom projekte) skutočne bezmocnou „bábkou v rukách náhody a 

osudu“, pričom Johanides jej v závere necháva iba symbolický divný bôľ v sluchách: 

„Rozhodli ste sa pre otca, alebo pre ranených? Alebo ani pre jednu z dvoch možností, ale 

robili ste tak, akoby ste sa rozhodli pre Igora? Keby bol pred chvíľou vstúpil váš otec, hoci je 

to nemožné, do ordinácie a sadol si, nespúšťajúc z vás pohľad, boli by ste teraz vkladali svoje 

lieky a skalpely do priestranného kufríka s mnohými priehradkami? Neboli by ste ukladali 

tuby s chinínom vedľa seba, i keby bol potom, po príchode vášho otca, vstúpil Igor? Ale Igor 

prišiel prvý raz a konali ste azda z popudu jeho prítomnosti? Konali ste, pretože jeho osoba 

vás nútila, aby ste sa vyjadrili k obidvom možnostiam, no vy ste nemali síl, nevládali ste 

premýšľať (...) Hádam ste si predsa len trochu uvedomili seba, keď ste si naťahovali hodinky? 

(...) Igor sa vám prihovára, ale jeho hlas vám splýva s hukotom motora, neuvedomuje si, že 

vám rozpráva, ako sa máte zachovať pri styku so strážou, zdá sa mu, že premýšľate o otcovi, 

o svojom čine, kým vy už nepociťujete ani závan spomienky na to, že ste premýšľali, ani 

neuvažujete, že ste vlastne konali a rozhodli sa, len divný bôľ sa vám rozložil v sluchách.“ 

(Johanides, 1999, s. 31 – 32). Ako to naznačuje záver novely, posledné (a fatálne) rozhodnutie 

lekára ísť s partizánmi do lesov vlastne ani nie je voľbou a rozhodnutím, skôr prejavom 

zmätenosti, stŕpnutosti, paralýzy, nerozhodnosti a absolútnej rezignácie; ide o významovo 

a filozoficky zaťaženú psychicko-emočnú stagnáciu a totálne existenciálne ochromenie 

postavy v úzkosti nerozhodnosti. Opäť tu môžeme čítať Johanidesovu polemiku so Sartrom, 

tentokrát v priestore Sartrovho vymedzenia kategórie úzkosti. Podľa Sartra existenciálna 

úzkosť nevedie ku kvietizmu, k nečinnosti, naopak, úzkosť človeka núti konať, je „dokonca 

podmienkou konania.“ (Sartre, 1997, s. 25); u Johanidesa je existenciálna úzkosť fatálne 

paralyzujúca a ako taká anuluje slobodné konanie.  

V menšej miere sa Johanides so Sartrom konfrontuje aj cez kategóriu viny. 

U Johanidesa sa postava na svoju vinu síce môže pýtať, no nedokáže ju pomenovať, pretože 

jej zdroj je mimo nej – postava sa teda necíti byť vinná, ale predovšetkým obvinená; 

a rovnako: nekonfrontuje sa so svojou vinou, ale s obvinením, ktoré voči nej bolo vznesené 

situáciou (Vierinej samovraždy, smrti laborantovej ženy, Igorovým naliehaním). Pokiaľ 

napríklad Sartrova postava by okamžite a bezprecedentne uznala svoju vinu za vzniknutú 

situáciu, Johanidesova postava váha, premýšľa, zisťuje, pýta sa, či je naozaj vinná, pričom jej 

posledným rezultátom je prenesenie zodpovednosti na nadosobné „systémy“, reprezentované 

princípom života: „Znovu ste sa zamysleli nad laborantom. Premýšľate, že vy ste konali tak, 

                                                                                                                                                         
príznakov dažďa. Vtom sa vám zachcelo spať, spať, nič viac, len spať; natiahnuť sa a zavrieť oči. Mali ste chuť 

rozplynúť sa, zabudnúť, zobliecť sa zo všetkého, čo ste poznali.“ (Johanides, 1999, s. 29 – 30). 
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ako ste uznali za vhodné. Konali ste v zmysle svojho chápania dobra, ale bola tu anjeličkárka, 

bolo tu rozhodnutie laboranta, jeho ženy. Zdá sa vám, že ste väčšinou a doteraz obviňovali 

len seba, nechcete viniť ani ich, hoci ich viníte, ale obviňujete samotný život, podmienky, 

v ktorých sa ľudia rodia, vyspievajú a nakoniec i umierajú (...) Princíp života, ktorý robí 

nakoniec neznesiteľnou samu existenciu a dovoľuje vraždiť, milovať a mať nádej.“ 

(Johanides, 1999, s. 25).  

V Johanidesovej novele Nerozhodný sú sartrovské rezultáty, posilňujúce slobodu, 

jedinečnosť a absolútnosť človeka a jeho konania vo svete, tematizované vo vzťahu 

k totálnemu zlyhaniu jednotlivca voči druhému i sebe samému, teda vo výrazne 

„nesartrovských obsahoch“. Sartre vytvára z človeka „nového boha“, človek je mierou 

všetkého, Johanides narúša jeho „všemocnosť“ a ukazuje ho ako zraniteľného, odkázaného 

a ohrozeného. Proti sartrovskej téze, ktorá problémovú situáciu priamočiaro rieši, je 

u Johanidesa zvýraznená zraniteľná citlivosť ľudského vnútra. Preto sa Johanidesov boj 

o optimálne životné podmienky a existenciálnu vyrovnanosť človeka v ďalších novelách 

presunie do oblasti problému medziľudských vzťahov, v ktorých Johanides (azda podľa 

Tatarkovho vzoru) vidí možné východisko z problémových situácií.   

 

4.2 Interpretácia existenciálnych aspektov vybraných noviel zbierky Súkromie 

(Potápača priťahujú pramene mora, Súkromie, Kráska a výlet) 

 

V podprahových líniách novely Nerozhodný neurčito rezonujú tatarkovské rezultáty 

o odcudzení človeka voči človeku, no Johanides tento prvok výraznejšie tematizuje až 

v ďalších novelách zbierky Súkromie. Kompozično-štylistickou indíciou vyrastania 

socializačnej problematiky z existenciálneho rámca súkromia je presun dôrazu z 

monologického na dialogické riešenie tematizovaného javu. Princíp súkromia ako zástupný 

poukaz vnútorných obsahov postavy a tiež ako metafora fundamentálnych podmienok jej 

(autentickej) existencie sa síce zachováva, no dialogická podstata vzťahu postáv, vyjadrujúca 

nevyhnutnosť druhého, iného pre nadobudnutie šťastia, a neskôr umocnená potrebou 

hovorenia, vyjadrovania sa (Nie), uvádza súkromie postavy do modu otvorenosti pre druhého, 

ktorý podstatne zasahuje do jej kontinuity. Johanidesove postavy zo zbierky Súkromie ešte 

nehľadajú cestu k cudzím ľuďom („obývajúcim“ vonkajší priestor), ale prostredníctvom 

vstupnej pocitovej identifikácie neurčitého a len veľmi nejasne uchopiteľného odcudzenia sa 

snažia dopátrať sociálnej pozitivity predovšetkým v privátnej sfére muža a ženy. Až neskôr 
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Johanides tento horizont rozširuje, čo vrcholí v románe Previesť cez most, v ktorom necháva 

postavu Stefanidesa vstúpiť do pozitívneho kontaktu s náhodou okoloidúcou.     

Toto odstupňovanie (a teda rozčlenenie a utriedenie jednotlivých komponentov) 

socializačnej témy Johanidesovi umožňuje minuciózne rozvinúť otázku o možnostiach, 

limitoch a úskaliach uplatnenia pozitívnej sociálnej koexistencie a vyťažiť z nej filozoficky 

relevantné existenciálno-sociálne maximy. Ich formulácia, samozrejme, bude prebiehať 

v dlhšom časovom a tvorivom horizonte a bude verifikovaná (a falzifikovaná) z viacerých 

zorných uhlov. No keď Johanides v roku 1989 vysloví vetu: „Solidarita v utrpení je, bola 

a bude navždy koreňom humanizmu a bezpečnou váhou a mierou človeka“ (Johanides, 1989, 

s. 6), nevysloví tým len hlboké poznanie o človeku, ktorý žije vedľa človeka, ale pomenuje aj 

horizont svojho (minulého, prítomného i budúceho) umeleckého snaženia. 

Zhodnotiac Johanidesom ponúknutý kľúč možno predbežne vymedziť dve hlavné 

sémantické centrá, ktoré tvoria pôdorys epického konfliktu väčšiny noviel. Prvým je 

leitmotivicky zobrazované utrpenie, ktoré je viazané existenciálnymi pocitmi samoty, 

frustrácie, strachu, úzkosti, viny atď. Druhým je motivický partner utrpenia z protiľahlého 

pólu sémantickej osi: solidarita, ktorá je v jednotlivých prózach realizovaná ako individuálne 

vedomie spoločného utrpenia a svoj najexponovanejší výraz nachádza v princípe ústretovosti. 

Pokiaľ solidaritu možno považovať za vnútornú emocionálnu veličinu, ústretovosť je 

obohatením solidarity v tom zmysle, že je konkrétnym vonkajším prejavom (aktom) voči 

inému (exponovaný príklad nachádzame v závere novely Kráska a výlet); spája sa teda 

predovšetkým s konaním, resp. gestom (či už verbálnym alebo neverbálnym, prejavom účasti, 

pochopenia a pod.), pričom práve na túto kategóriu sa geneticky viažu motívy slobody, 

rozhodnutia a voľby. Pokiaľ motivické konfigurácie poukazujúce k utrpeniu sú základnou 

zložkou modelovania nielen ontologického rozvrhu postavy, ale predstavujú aj východisko 

epickej situácie, prítomnosť, resp. neprítomnosť motívov solidarity a ústretovosti určuje 

(ne)pesimistický rezultát o človeku. Novely zo zbierky Súkromie budú takto predstavovať 

jednak položenie problémových otázok a načrtnutie „manévrovacieho“ priestoru, jednak 

kategorizáciu základných výrazov a tematických okruhov. Novely Podstata kameňolomu 

a Nie ich rozvinú v modifikovanom a obohatenom tematicko-motivickom a štruktúrnom 

modely a román Previesť cez most bude pokusom o ich rekapitulačné zhodnotenie a noetickú 

stabilizáciu. V naznačenom kontexte je dôležité pripomenúť, že Johanides podstatným 

spôsobom nemení svoje videnie esenciálnych rámcov problémových javov; ich inventár 

a kontúry sú od Súkromia konštantné, čo sa však poznateľne obmieňa, to je dôraz, ktorý 

Johanides od textu k textu kladie na jednotlivé komponenty existenciálno-socializačnej témy. 
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Už v druhej novele debutovej zbierky, v novele Potápača priťahujú pramene mora, 

Johanides tematizuje vzťah manželov Dovalovcov v intenciách pozitívnej akceptácie 

spôsobov hľadania a nadobúdania životného šťastia. Johanides inštitúciu manželstva, 

konvencializovanú predstavou o pozitívnom súžití a trvalej láske medzi mužom a ženou, 

relativizuje prvkom nedostatočnosti daného vzťahu pre naplnenie túžby po súkromnom, 

osobnom šťastí Marty Dovalovej. Nenaplnenosť manželského súžitia hýrivej Marty 

a smrteľne chorého kuchára Dovala nachádza svoj výraz vo vzájomnej odcudzenosti jedného 

voči druhému, čoho dôkazom je napríklad skutočnosť, že nezdieľajú jednu posteľ. 

 Aj v tejto novele sa stretávame s postavou, ktorá prechádza existenciálnou hraničnou 

situáciou. Johanidesovo modelovanie jej konzekvencií naznačuje, v akých výrazových 

polohách chce hľadať autentické polohy života. Doval je prostredníctvom choroby (rakovina) 

konfrontovaný s vedomím smrteľnosti, no oproti sartrovskému objavovaniu absurdity a 

„přespočetnosti“ ľudskej existencie identifikuje podstatné významy života v perspektíve 

empatickosti, otvorenosti, ústretovosti a účasti voči druhému. Napriek Dovalovmu 

nezávideniahodnému, život ohrozujúcemu stavu, nie je to postava, ktorá je „nositeľom“ 

existenciálnych pocitov. Dovalov prejav je (napriek evidentnej sugestívnosti) vyrovnaný, 

zmierlivý, dokonca možno hovoriť o istej miere vnútornej harmónie, dobrosrdečnosti a 

starostlivosti; čo sa sekundárne prejavuje aj na kontinuite (neprerývanosti) jeho prehovorov. 

Po zistení choroby nerezignuje, navštevuje pre neho známe miesta, vyhovorí Cilke potrat, 

diskutuje o literatúre, študentovu milostnú avantúru s Martou vníma s porozumením 

a nakoniec formuluje svoj vzťah k životu takto: „Prosil ma, aby som mu odpustil, že život 

‚pre neho aj tak nemá význam‛ a podobne. Povedal som mu, že nemá pravdu, že život má 

zmysel aj význam. – Aj teraz? – spytoval sa. – aj teraz, keď ste chorý a stratili ste...a stratili 

ste... – Nedopovedal síce, hoci viem, že myslel Martu. Takmer kričal. Netriasol sa už ľútosťou 

a žiaľom, ale zlosťou, a cítil som, ako je blízko nenávisti. Začal mi dokonca nadávať, ale 

nevenoval som tomu nijakú pozornosť. Vravel som mu, že to, čo robí, nie je správne a že sa 

prezrádza, lebo už svojou nenávisťou prejavuje záujem o život.“ (Johanides, 1999b, s. 56). 

V inej pozícii sa ocitá postava Marty. Jej existenciálna kríza je evidentná aj napriek 

tomu, že sa s ňou oboznamujeme iba nepriamo cez výpovede či už periférnych postáv, alebo 

(a najmä) cez pohľad a vnímanie Dovala a študenta, jej milenca. Pokiaľ v úvode je Marta 

prostredníctvom výpovedí periférnych postáv vykresľovaná predovšetkým ako hýrivá 

a frivolná žena, neskôr, keď Johanides pomocou postáv Dovala a študenta postaví okolo nej 

kontext jej života, motívy frivolnosti a hýrivosti sa vo svojej genéze ukážu ako Martin pokus 

o prekonanie súkromného existenciálneho utrpenia. Opäť sa hraničná situácia ohlasuje cez jej 
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konzekvenciu, Johanides jej konkrétne príčiny zamlčí, no na druhej strane rámcovo naznačí 

jej „pramene“: Marta nemá príbuzných, rodinu, ani blízkych. Jej hýrivosť teda zastupuje 

hĺbku jej utrpenia; v tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že Martina nevera nemá prvotne 

fyzickú, ale psychicko-emočnú povahu; motív nevery takto zastupuje motív hľadania lásky a 

šťastia. 

Práve vďaka zástupnosti motívov nevery a hľadania lásky a šťastia môže Johanides 

funkčne konfrontovať túžbu nešťastnej ženy s formalizovanými pravidlami spoločenskej 

mienky. Marta je pre svoju neveru (a teda pre svoju túžbu nájsť šťastie a byť šťastná) 

„verejne“ odsudzovaná, čo dovoľuje Johanidesovi naplno rozvinúť motív porozumenia, 

ktorého hranicu bude tvoriť motív súkromia. Martino správanie je inými „ľuďmi zvonku“ 

označené hanlivo práve preto, že títo nemajú prístup k jej súkromiu a teda nemôžu 

porozumieť jej správaniu v inom než v povrchnom, javovom výraze. 

Naopak výraz hlbokého ľudského porozumenia, prenikajúceho za jav k podstate 

Martinho správania, nachádzame v postave jej manžela, „svedka“ Martinho súkromia: „A ten 

‚určitejší dôvod‛, pre ktorý sa znásobila – ak to tak možno povedať – moja láska k nej, bola 

prekrásna drzosť. Tak by som nazval tú jej nástojčivú túžbu byť šťastná. Hádam tušila už na 

začiatku, že jej zaistím existenciu a nebudem si na ňu robiť nijaké nároky. Prekrásnou 

drzosťou nazývam jej túžbu po šťastí preto, že si dovolila spraviť zo mňa ‚odrazový mostík‛, 

odrazový mostík k cieľom, o ktorých sa domnievala, že ju spravia šťastnou. Táto drzosť – 

nech je akokoľvek – je pre mňa zaujímavá, neodsudzujem ju. Dokazuje, že Marta musela byť 

veľmi nešťastná a sama. Maličkosťami, ktoré som jej poskytol za života, som jej chcel iba 

naznačiť, že jej k šťastiu zvlášť nepomôžu. Neviem, či to pochopila.“ (Johanides, 1999b, s. 

57). V Dovalovom porozumení Martinho správania sa odráža Dovalov hlboký ponor do 

oblasti určenia vlastného zmyslu a významu. Napriek tomu, že sa sám voči Marte 

identifikoval vo svojej neschopnosti (posledné tri vety citovaného textu), okamžite z druhej 

strany sémantického spektra Dovalovej reflexie rezonuje princíp nutnosti a potrebovania 

iného, ktorý sa vo svojom základnom výraze stretá s Tatarkovým explikovaním 

intersubjektívnej situácie. No pokiaľ Tatarka „hovorí“ skôr univerzalisticky „iba“ o potrebe 

iného, druhého človeka, Johanides to precizuje v zmysle hľadania „toho pravého“ druhého, 

ktorý bude schopný splynúť s Martinou predstavou šťastia. 

Podobný problém s použitím čiastočne odlišného výrazového aparátu a s jeho 

prenikavejším uzatvorením ponúkol Johanides vo vrcholných novelách zbierky, v novelách 

Súkromie a Kráska a výlet.    
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Novela Súkromie je vystavaná predovšetkým ako postmortálny monológ súdruha 

Mecka, ktorý (podobne ako Doval v novele Potápača priťahujú pramene mora) rekonštruuje 

život so svojou ženou Alicou, pričom táto rekonštrukcia je vo svojej podstate pátraním po 

autentických, základných a podstatných parametroch súkromného ľudského spolužitia a ich 

hodnote. Johanides túto problematiku otvára prvkom, ktorý bude tvoriť vonkajší významový 

plášť novely; tým je odhaľovanie verejných spoločenských funkcií jednotlivca ako 

neautentických životných pozícií, ktoré ostro kontrastujú s vnútorným (autentickým) obsahom 

človeka. Meckovo podriadenie sa vonkajším požiadavkám „spoločenského blaha“, resp. 

neschopnosť čeliť im, korigovať ich vplyv, plodí krízu manželstva, ktorá prvotne dostáva svoj 

najexponovanejší (existenciálny) výraz v postave Meckovej ženy Alice, neskôr sa však 

presúva na samotnú postavu Mecka. Ak možno v kontexte tejto novely hovoriť 

o Johanidesovej implicitnej kritike dobových spoločenských podmienok, tak potom je zrejmé, 

že ide predovšetkým o kritiku „budovateľských ideí“ a snahy naplniť ich aj za cenu narušenia 

privátnej sféry človeka. Mecko, „dobrovoľný komunista“, ktorý vie hľadieť iba do 

budúcnosti, je na tejto úrovni modelovaný ako deštrukčná sila manželstva
58

; a keďže je 

súčasťou tohto zväzku, je zákonite aj sebadeštrukčný. Johanides konflikt verejnej a súkromnej 

pozície postavy nakoniec rozšíri do fatálnych rozmerov; príčinou Meckovej smrti je jeho 

uprednostňovanie závodu pred vyšetrením srdca
59

. 

Východiskom pre vytvorenie napätia medzi manželmi sa v priamej nadväznosti na 

Meckovo pracovné nasadenie stane Alicin pocit odsunutosti, resp. vylúčenosti zo súkromného 

sveta svojho manžela Mecka: „‚Nevyhnutnou môžem byť... len pre teba, ale nie som, pochop, 

rozumieš?‛ Stála si predo mnou. A kričala si. Ale aj tak som mal pocit, že je veľmi ticho, hoci 

hralo rádio, hádam preto, že som ti nevidel do očí. Odvracala si ich, a keď som ti zdvihol 

tvár, zatvárala si ich. ‚Rozumieš, že môžem pohŕdať, že môžem pohŕdať tebou, ak nie som ti 

nevyhnutnou. Možno, že je to pre teba nezmyselná logika, ale je to tak!‛ Prišla som na to, 

každý má právo pohŕdať, ak nie je nevyhnutným! To ty nikdy nepochopíš, lebo si nikdy nič 

takého nepocítil, ale ja áno, rozumieš? (...) Priznávam sa, žiarlim na teba, že nie si nikdy sám. 

Že vždy môžeš byť s niekým, ale ja som vždy sama, nech som s kýmkoľvek.‛“ (Johanides, 

1999b, s. 89 – 90). Jadrom výpovede je motív nevyhnutnosti pre druhého, odkazujúci 
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 „‚Tak ty, ty ma máš rád, ale pritom nechceš byť so mnou?‛ pokračovala si. Odpovedal som ti, aby si sa 

usilovala pochopiť ma, a že všetko, v čo som veril, veril som predovšetkým tým, že som to uskutočňoval. ‚Prestal 

by si veriť v ten tvoj komunizmus?‛ spýtala si sa chladne. Odpovedal som, že by som ťa možno prestal mať rád. 

A povedal som ti ešte jedno: Hádam by som ťa ani nemohol mať rád, keby som nevedel, že sa môžem kedykoľvek 

vrátiť k svojej veci.“ (Johanides, 1999b, s. 90).  
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 „Povedal mi, aby som prišiel hneď ráno na elektrokardiogram (...) srdce som už necítil. Asi bolo v poriadku. 

Spomenul som si na elektrokardiogram, ale hnal som to radšej k našej Tesle. Veď ma Tyčka pozval na pohovor. 

Zastupuje námestníka Bobovnického a chcel som to mať z krku.“ (Johanides, 1999b, s. 96 – 97). 
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k podmienkam existencie postavy, no tu je dôležité, že ontologické konkretizácie tohto 

motívu sú významne doplnené o ich axiologicko-sociálne vyjadrenie. „Nebyť nevyhnutná“ tu 

teda predovšetkým znamená „nebyť hodnotná“, resp. „byť menejcenná pre teba“, pričom 

genéza tohto stavu prekračuje hranice Alicinej vlastnej bytnosti a priamo sa spája 

s Meckovým konaním a správaním sa. Kvalita Alicinho života je teda „v rukách“ iného 

človeka, v čom možno opäť čítať Johanidesovu polemiku so Sartrom. Zdá sa, že Johanides tu 

(azda v nadväzovaní na D. Tatarku) ponúka ontologicko-antropologickú maximu, ktorú 

možno explikovať takto: podmienky existencie jednotlivca sú určované kvalitou vzťahovania 

sa iného k tomuto jednotlivcovi. Johanides všetky existenciálne pocity svojich postáv 

motivuje modelovaním inej postavy. Vlastnej existenciálnej kríze sa preto Alica snaží čeliť 

práve dožadovaním sa Meckovej prítomnosti, jeho účasti v jej živote a zároveň jeho účasti na 

hodnote jej života, pričom tá je jednoznačne a definitívne tvarovateľná jeho empirickou, 

zachytiteľnou, citeľnou prítomnosťou: „‚Nič nechcem, len ťa stále vidieť! Chcem veľa? No 

povedz, je to veľa?‛“ (Johanides, 1999b, s. 95).  

Paralelne s tým sa však odvíja ešte jedna významová rovina. V Aliciných pocitoch sa 

odzrkadľuje Meckova hodnota pre druhého, ktorá je daná tým, ako pôsobí na iného. Mecko sa 

cez Alicu dostáva k sebe samému; najprv k neracionalizovanému pocitu, že Alicu zradil: „A 

ako som sa tak díval na teba, mal som pocit, že som ťa naraz zradil. Neviem, prečo som mal 

taký dojem“ (s. 88), neskôr k pocitu hanby: „Premýšľal som len o tebe i potom, keď som 

zaspával a budil sa v aute, neviem, odpusť mi, prečo som nešiel domov, ale trčal som radšej 

pred nemocnicou. Azda som nadránom celkom zaspal a pri prebúdzaní ma pochytila strašná 

úzkosť či pocit hanby alebo čo ja viem čo.“ (Johanides, 1999b, s. 96). Alica, jej stav, je 

zdrojom Meckovej frustrácie a znechutenia z vlastného pôsobenia na druhých a zdá sa, že 

Meckovu evidenciu nepriaznivého stavu blížneho Johanides využije vo funkcii prostriedku, 

pomocou ktorého nechá Mecka „zoznámiť sa“ so sebou samým. V pozadí tohto postupu 

rámcovo rezonujú Sartrove postuláty: „Aby som získal akúkoľvek pravdu o sebe, musím prejsť 

vedomím iného. Iný človek je neodmysliteľný od mojej existencie, napokon aj od 

sebapoznania, ktoré som nadobudol.“ (Sartre, 1997, s. 46), no pokiaľ Sartre prostredníctvom 

drámy S vylúčením verejnosti, drámy bez zrkadiel, dovedie tento princíp k formulácii „peklo, 

to sú tí druhí“, Johanides hľadá v nadobudnutom obraze impulz k vyrovnaniu medziľudského 

kontaktu. Blíži sa finále novely a teda očakávame isté zavŕšenie Johanidesovej 

problematizácie socializačných (in)dispozícií postáv. 

Podstatnú časť Meckovho postmortálneho monológu tvorí rekonštrukcia Aliciných 

výpovedí, najmä výčitiek a sebareflexií; a to v takej forme, ako si ich Mecko zapamätal. Aj 
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keď je možné interpretovať tieto situácie ako situácie dialogické, podstatnejšia je iná 

skutočnosť. To, že Johanides intimizuje komunikačný potenciál Mecka a Alice tým, že 

kompozične implantuje autonómne výpovede vyčítajúcej Alice do vedomia Mecka
60

 (trochu 

voľnejšie by bolo možné povedať, že ju „vpisuje“), a ďalej to, že Mecko ich dokáže 

„vysloviť“ v logickej, príčinno-následkovej štruktúre, je prvým signálom jeho porozumenia. 

Ak sa týmto pohľadom pozrieme na novelu ako celok, zisťujeme, že tematizovaný problém 

má svoju najspodnejšiu významovú vrstvu práve v neustálej prítomnosti porozumenia medzi 

Alicou a Meckom. 

V záverečnej scéne novely získava princíp porozumenia svojich tematicko-

motivických partnerov; do popredia vystupujú motívy viny a odpustenia: „(...) a ja som ti 

povedal, aby si mi odpustila (...) ‚Čo ti mám odpustiť? Nerozumiem. Čo chceš vlastne odo 

mňa?‛ (...) A ja som ti začal rozprávať, ale zmätene, o tom všetkom, ako som premýšľal nad 

tebou, a opäť som ťa prosil, aby si mi odpustila to, že som ti nerozumel a že je to moja vina, 

no ty si ma prerušila takým zvláštnym výrazom tváre (...) ‚Ja som vinná... ak je vôbec ktosi 

vinný. Ja som vinná, že som sa nikdy nesnažila k tebe priblížiť. Potrebovala som ťa vidieť, aby 

som sa nemusela k tebe nikdy priblížiť, vážne... Ale odkiaľ som sa mala k tebe priblížiť, keď 

nikde nestojím? A ty si čakal odo mňa toľko vecí. Toľko vecí si chcel, lebo sám si dával 

a niečo si robil! Vždy si niečo robil a ja som čakala, kedy s niečím začnem. Hovorila som si, 

že s niečím začnem a budem to robiť a už nič iné. Ale nevedela som ešte čo! Rozumieš? Proste 

niečo, čo ma naplní! Niečo také som chcela robiť celý život a bola som ti ženou! Chcela som, 

uver mi, robiť čosi, ale čakala som najprv, že mi niekto vysvetlí niečo také základné... To tvoje 

som nechcela prijať, preto som ani nezostupovala z toho svojho ničoho k tebe‛ (...) A vtedy 

som ťa objal. Zdá sa mi, že som ti povedal ‚rozumiem ti‛.“ (Johanides, 1999b, s. 114 – 115). 

Výsledkom spojenia motívov viny a odpustenia do komplementárneho zväzku nie je 

len absolútne sebaodhalenie, ale aj uvedenie motívu osobnej viny do intersujektívneho 

kontextu, ktorý modifikuje jeho štruktúru do podoby motívu spoločne zdieľanej viny za 

negatívny obraz osobných životov postáv: „Každý sa zbavuje osamelosti tou mierou, ako 

zbavuje samoty iných, no my sme to neboli schopní urobiť.“ (Johanides, 1999b, s. 115). Toto 

poznanie preniká k najhlbším sféram individuálnej existencie postavy a svojou silou mení jej 

rozhranie, čo vrcholí v sugestívnom obraze osamelej Alice, ktorá sa po Meckovej smrti (teda 

v krajne vyhranenej situácii, kedy stráca toho, pre ktorého má a chce byť nevyhnutnou) 

existenciálne prelína s údelom iných: „Neviem, aká myšlienka ťa priviedla do závodu. Možno 
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 Podobný postup, no menšej miere uplatnenia, nachádzame v Tatarkovej novele Kohútik v agónii. 
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osamelosť. Voľakedy si neprejavovala dostatok vôle zdieľať svoj osud s osudom iných. Ale 

teraz, keď svitá nad Nižnou a ty kráčaš do práce, myslíš na všetkých, s ktorými sa denne 

stretávaš, a zdá sa, že ožívaš v ich údeloch, pretože sa ponášajú na tvoj život. Máš blízkych, 

ktorí pociťujú rovnaké ticho nad sebou. To ticho si pocítila vtedy, keď ti oznámili moju smrť. 

Odvtedy tušíš, ba si presvedčená, že sme všetci akosi zomknutí, jeden pri druhom, plece pri 

pleci.“ (Johanides, 1999b, s. 115)
61

. Z tohto textového segmentu možno (aj napriek zrejmej 

sugestívnosti) odčítať ne-pesimistický horizont Johanidesovho uvažovania 

o interpersonálnych dispozíciách jednotlivca. Ak to ticho, ktoré Alica pocíti, identifikujeme 

ako zástupný motív existenciálneho precitnutia, v ktorého konotačnom poli nájdeme jednak 

Alicinu konfrontáciu s prázdnom, opustenosťou, nenaplnenosťou či bezobsažnosťou, jednak 

príčinu jej spoločenskej aktivizácie (spomína sa závod a to, že chodí do práce), potom celý 

textový segment možno interpretovať ako zmenu Alicinho postoja, ako prekonanie onej 

existenciálnej uzavretosti smerom k medziľudskej solidarite, teda k chápaniu a pochopeniu 

seba a svojej úlohy vo vzťahu k druhým, no už nie iným, ale k druhým, ktorí sú bytostne 

rovnakí (najmä vo svojej samote: „Máš blízkych, ktorí pociťujú rovnaké ticho nad sebou.“). 

Podľa Jozefa Felixa – a možno s ním súhlasiť – Johanides takto ukazuje „jasnú cestu 

k ľudskej družnosti a k nájdeniu samého zmyslu ľudskej existencie v službe človeku.“ (Felix, 

In Johanides, 1999b, s. 147).   

Ideovú rovinu formálne experimentátorskej novely Kráska a výlet možno považovať 

za precizovanie ideovej roviny novely Súkromie. Ak v jej závere čítame „Každý sa zbavuje 

osamelosti tou mierou, ako zbavuje samoty iných, no my sme to neboli schopní urobiť“, 

potom novela Kráska a výlet je vo svojej záverečnej pointe modifikáciou druhej časti tohto 

poznania (J. Felix); postava modistky „to je schopná urobiť“ – anuluje svoju samotu 

návratom k tyranskému, telesne postihnutému manželovi Alexovi, čím anuluje aj jeho 

samotu, na ktorú ho svojím odchodom „odsúdila“. Záverečná scéna novely už evidentne 

pomenuje optimistický horizont ďalšieho spolunažívania manželov: „Vzlykala. Objala ho 

okolo pása, ľavou rukou mu zovrela barlu a naklonila sa pred seba, nad vlastný tieň, práve 

tak ako i Alex. Obidvaja prešli k obloku. Alex sa vystrel na barlách, zahľadel sa do hviezd, 

necelú minútu zotrval v nepohodlnom postoji, potom sa náhle prelomil v páse, akoby sa 

hlboko poklonil, barla sa mu pošmykla, klesol na parkety. Nestačila ho zadržať. Rozplakala 
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 Pripomeňme Vincenta Šabíka, ktorý citujúc tento segment konštatuje: „(...) v tejto myšlienke je kvintesencia 

celej knihy, jej veľké mravné posolstvo. Po rokoch si človek márne láme hlavu, ako sa v tejto knihe mohol hľadať 

vplyv existencializmu.“ (Šabík, 1988, s. 340). 
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sa, ľútostivo a nahlas, bozkával jej nohy a ona mu hladila vlasy, uši, plecia a v rozžialenej 

tvári jej pomaly svital prísľub pokoja.“ (Johanides, 1999b, s. 138 – 139). 

Sú to práve tieto Johanidesove závery, ktoré slúžia niektorým literárnym vedcom ako 

argument pre odmietnutie zaraďovania Johanidesovej debutovej zbierky noviel do línie 

existencialistickej prózy. Ak sme vyššie pripomenuli konštatáciu Vincenta Šabíka, teraz k nej 

pripojme názor Viliama Marčoka: „Jeho poviedky však neboli ešte v pravom zmysle slova 

existencialistické, jednak preto, lebo postavy sa v nich nekoncentrujú na prežívanie svojich 

existenciálnych situácií a pocitov, len autor ich (i nás) núti vo vypätých chvíľach spätne do 

nich nazrieť, jednak preto, lebo ešte veril v možnosť vymanenia sa z ich úzkostného zovretia 

prostredníctvom mravného konania a ľudskej solidarity (viď záver titulnej poviedky, v ktorej 

sa žena zbavuje pocitu osamotenia v zástupe).“ (Marčok, 2006, s. 200).  

 *** 

Johanidesova vnútorná polemika s existencializmom (a predovšetkým s jeho 

ontologicko-antropologickými maximami) je zrejmá. Dotýka sa najmä otázok voľby, 

rozhodnutia, viny, zodpovednosti za seba a druhého, slobody, determinácií indivídua a jeho 

možností čeliť tlaku sveta. Aj keď Johanides buduje svoje univerzá na týchto 

„existencialistických prvkoch“, predsa len ich odlišne štrukturuje, uvádza do (pre 

existencializmus) neprirodzených vzťahov a ťaží z nich rámec vlastného svetonázoru. 

V sémantickom fundamente jeho próz neustále rezonuje možnosť prekročenia prahu k inému, 

čo možno v syntetizujúcom pohľade nazvať predstavou uskutočnenia (azda až metafyzickej) 

lásky a pokoja, ktoré sa formulujú cez vedomie spoločne zdieľaného utrpenia, pričom cestou 

k nim sa stáva súcit a porozumenie. Johanides tieto životné potreby vidí ako dosiahnuteľný 

horizont, ktorého vytýčenie spočíva v samotnom jadre konkrétneho človeka. Pre Johanidesa 

teda existencialistické kategórie nie sú konštanty, ktoré majú byť potvrdené ako ontologické 

súradnice človeka; skôr je to tak, že tvoria iba teoreticko-poetologické východisko pre 

hľadanie a odhalenie toho autentického a skrytého v človeku. Ak Jozef Felix povie, že 

u Johanidesa pred nami vystupuje „človek vo svojom súkromí (aj keď nie je človek súkromný, 

lebo autor ho stále vidí nie ako absolútum, ale v spoločenských vzťahoch).“ (Felix, In 

Johanides, 1999b, s. 145), zaznejú dva dôležité výrazy: Johanides človeka skutočne 

nezobrazuje ako absolútum, ale ako nedostatkovú bytosť
62

, ktorá ak trpí, tak práve touto 

svojou nedostatkovosťou. Vyplnením tohto „prázdneho miesta“ v človeku môže byť jedine 

                                                 
62

 Matejovič hovorí o „pocite životnej nenaplnenosti“. Pozri MATEJOVIČ, P. 2005. Ponory a morality (Ján 

Johanides: Súkromie). In Slovenská literatúra. ISSN 0037-6973, 2005, roč. 52, č. 2, s. 81 – 94.
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iný človek; ten druhý je pre Johanidesa jedným zo základných konštituentov človeka, jeho 

života, jeho túžob i jeho trápení. 

 

4.3 Existenciálny pôdorys Johanidesovej novely Nie 

 

Johanidesova novela Nie (1966) predstavuje záverečnú fázu autorovho umeleckého 

a mysliteľského výkonu v rámci šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia a ako taká výrazne 

komunikuje s noetickými intenciami predošlých Johanidesových textov. Aj v novele Nie sa 

v centre autorovej pozornosti ocitajú problémy spojené s traumatickými existenciálnymi 

situáciami a zároveň s preverovaním možností ich prekonania, ktoré je riadené najmä 

pokusmi o priblíženie sa k inému človeku. No v porovnaní s Podstatou kameňolomu, 

tentokrát sa negatívne riešenie pokusov o životnú vyváženosť postavy viac opiera o ideovú 

koherentnosť, zabezpečovanú filozofickou inštrukciou (Zora Prušková nachádza jej prameň 

v existencialistickej, konkrétne sartrovskej ontológii a gnozeológii; porovnaj Prušková, 2008, 

s. 96). Nič na tom nemení ani fakt, že Johanides pre formulovanie relatívne stabilných 

„existenciálnych horizontov“ novely preferuje interpretačne voľné, kritikou často 

diskutované, surrealistické kódy a symboly.  

Synkretizácia rôznorodých poetologických postupov bola črtou aj Johanidesových 

skorších próz, no pokiaľ napríklad v Podstate kameňolomu surrealistické postupy a obrazy 

participovali predovšetkým na zjavovaní absurdna (a teda akosi programovo mali byť 

takpovediac neracionalizovateľné), v novele Nie je ich funkcia iná; ich vlastné sémantické 

okruhy sú druhoradé, nie sú ani tak pôdorysom tematickej informácie, ako skôr príznakom 

narušenia hlbinných štruktúr postavy; a teda nie je ani tak dôležité to, k čomu tieto obrazy 

smerujú a čo vyvolávajú, ale to, čím sú vyvolané a čoho majú byť prejavom a zároveň 

dôkazom. Johanidesov slohovotypologický modus operandi je prispôsobený predovšetkým 

personálnemu modelovaniu svojej prózy. V tejto perspektíve sa surrealistické kódy stávajú 

čiastkovými, autorsky regulovanými prvkami, ktoré participujú na vzniku pevného 

poetologicko-noetického výrazu.  

V naznačených súvislostiach je potrebné doceniť postrehy českého literárneho kritika 

Jaroslava Janů z roku 1967, podľa ktorého Johanidesova surrealistická inšpirácia nie je 

samoúčelná, „nýbrž je jaksi po beckettovsku intelektualizována a naplňována etickými 

významy, takže obrazy a scény mají tendenci stávat se soudnými znaky, směrovanými 

k výkladu světa a lidské situace v něm. Surrealistický pohled je tu tedy ontologicky 

prohlubován a interpretuje se v témž smyslu, jak to nacházíme v řadě slovenských i českých 
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studií z poslední doby, jež domýšlejí noeticky ekvivalenty směru, vymezují jejich 

‚antropologickou konstantu‛ a vpojují tak výdobytky nadrealismu do kulturně-filozofických 

koncepcí druhé poloviny století.“ (Janů, In: Johanides, 1999a, s. 69). Podobne o tom uvažuje 

Martin Kasarda: „Obrazy vytvorené slovami, najmä ženino rozprávanie o ruži a teliatku 

v priestore smetiska, nás priamo vracia do hlbín umeleckého stvárňovania odvrátenej 

a nepoznanej strany ľudskej duše. Avšak táto inšpirácia a surrealistické filiácie majú svoju 

druhú tvár v intelektuálnom nadhľade absurdnosti beckettovského rázu. Vízie teda nie sú 

asociáciami, ale logickým či vlastne osudovým vrstvením, v ktorom neexistuje náhoda.“ 

(Kasarda, In: Johanides, 1999b, s. 67). Nakoniec sem niekde mieria aj Johanidesove vlastné 

úvahy, tentokrát v rámci hovorenia o využití novorománových postupov. Pripomeňme si jeho 

reakciu v Slovenských pohľadoch z roku 1966, ktorou sám seba vymedzuje voči poetike 

„nového románu“. Na otázku, či možno podľa neho mechanicky zlučovať reflexívne postupy, 

najmä existencialistického románu s postupmi „novorománového reizmu“, odpovedá 

zamyslením sa nad možnosťami epického „napodobňovania“ filmového záberu, pričom 

v závere formuluje svoje stanovisko takto: „Prozaik si teda pri výstavbe jednotlivého záberu 

počína ako gotický maliar: netvorí detail preto, aby vytvoril jeho ilúziu, ale preto, aby mu 

prisúdil dôležitosť, ktorá mu prináleží v dráme vzťahov. Z tohto jasne vyplýva, že ‚reizmus‛ 

má opodstatnenie len potiaľ, pokiaľ je popis vecí metaforou, prirovnávaním, a je zbytočný až 

komický (!) tam, kde chce suplovať fotografiu, ktorá nemá okrem prvého plánu nijaký. 

Siahodlhé popisy v dielach autorov antirománu sú neraz nudným zaťažením čitateľa preto, 

lebo program opisovania sa spĺňa práve týmto opisovaním, ktoré nie je, žiaľ, vo väčšine 

prípadov nijakým podobenstvom. Popis stráca dramatickosť vždy tam, kde mu chýba 

metaforickosť (...) Dlhý popis je vzrušujúci iba tam, kde vyslovuje nielen povrch, ale i esenciu 

(v zmysle existenciálnej filozofie), kde vzájomné vzťahy podstát tvoria metaforu. Predmet sa 

nemá opisovať, ale vyjadrovať, má ísť teda o vyjadrenie jeho imanentnej štruktúry, a nie 

o labužnícky impresionizmus. Ale i kombinácia názorov (nie pohľadov) na ten-ktorý predmet 

musí byť metaforou v kontexte ostatného textu. Vnútorný život sa začína vždy len vtedy, keď 

začína poslanie vzťahov, t. j. dramatickosť medzi vetami, ktorá sa niekedy nerodí z príbehov 

deskriptívneho definovania tvaru, farby, rozmeru atď.“ (Ján Johanides, 1966, s. 10).  

Uvedené zistenia kritikov a Johanidesova autorská inštrukcia sú dôležité, pretože 

prenikajú k podstate Johanidesovej svetatvorby (tak výrazovej, ako aj ideovej), čím sa stávajú 

orientujúcimi. Tiež však treba pripomenúť konštatovania niektorých kritikov, podľa ktorých 

sa Johanidesovi nie vždy a za každých okolností podarilo ustriehnuť funkčnosť motívov, 

generujúcich informácie o ontologicko-existenciálnych súradniciach postáv. Zdá sa, že práve 
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tam, kde nie je surreálny obraz nasmerovaný k etizácii a ontologizácii, stáva sa mystifikačnou 

hrou s čitateľom, ktorej podstatou je autorovo očakávanie, že čitateľ z ponúknutých prvkov na 

základe identifikovania ich rodokmeňu v literárnom kontexte „stvorí jednotu“, a nie odhalí, 

ale doplní neexistujúcu, iba naoko skrytú kauzalitu týchto indícií
63

. V tejto súvislosti treba tiež 

spomenúť zásadné výroky, ktoré Johanidesovej novele Nie adresoval Milan Hamada 

v recenzii nazvanej Modernistická mystifikácia: „(...) neschopnosť, neistotu a bezmocnosť 

človeka nepostihuje autenticky a dôsledne. Miesto toho, aby išiel až na dno týchto pocitov, 

začína vytvárať mystifikácie v podobe šokov, napísaných spôsobom blízkym surrealizmu. Jeho 

próza je v podstate surrealistickou halucináciou alebo hrôzostrašným snom jednej noci, ktorý 

síce tkvie čiastočne aj v skutočnosti, ale najmä nás má ohúriť, omráčiť sériou surreálnych 

šokov. Hovorím hrôzostrašný sen, napísaný najmä na spôsob hrôzostrašných jarmočných 

historiek, ktoré mali za úlohu tiež iba šokovať, a v konečnom dôsledku vlastne zabávať 

človeka s otupenými zmyslami. A podobne ako v týchto historkách bolo treba ich ľudský 

presah uskutočniť dodatočne pomocou nejakého moralistického zakončenia, tak aj Johanides 

siaha podobným spôsobom k moralite existencialistického typu. Johanides však namiesto 

toho, aby sa pokúsil všetkými ľudskými silami odhaliť tieto skutočné ľudské stavy, myslím stav 

neistoty, bezmocnosti, straty citu a podobne, venuje sa raz mondénnej a inokedy zasa 

škandalóznej, ak nechcem použiť označenie obscénnej alebo lascívnej mystifikácii týchto 

stavov. To, čo skutočne pociťuje, začína predstierať, a tak chtiac-nechtiac sa z osudovo 

vážnych vecí stávajú atraktívne a najmä v jeho prípade senzuálne exhibície (...) Prienik do 

konkrétnej iracionality a jej odhalenie, ktoré má viesť vždy k ďalšiemu ľudskému oslobodeniu, 

teda aj k ďalšej ľudskej sebareflexii, je u Johanidesa nahradený šokmi bez tejto 

oslobodzujúcej a sebapoznávajúcej funkcie. Autor si to začína uvedomovať, a tak (...) hľadá 

pomoc v existencialistických injekciách. Významovú prázdnotu surreálnych šokov chce 

zvýrazniť pomocou existencialistických reflexií. Napríklad motív zaklatého teľaťa, krvi, ruže 

a ženy, ktorá jedla ruže poliate krvou, dodatočne významovo ozvláštňuje pocitom viny, ale 

významovo sa nič nemení. Aj surreálny šok, aj zvýznamňovanie pomocou existenciálnych 

výkladov sú produktom prázdnej mystifikácie.“ (Hamada, 1967, s. 131 – 132). Hamada ďalej 
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 Ako o tom nepriamo uvažuje František Miko v inej súvislosti, v súvislosti s knihou Podstata kameňolomu: 

„Keďže Johanides je analytik a analýza je symptómom hľadania, t. j. gravituje k určitému zmyslu, chcem veriť, 

že jeho technika nie je kamuflážou a že nebudem sklamaný. Ak sa tento pocit nedostavuje, je to preto, že autor 

sám uvádza záruku dôvery do pochybností. Sám začína veriť technike a náhode. Spolieha sa na tú jej motiváciu, 

ktorú jej poskytuje celkový literárny kontext. Ináč povedané: ak sa o určitých postupoch existencialistického (a 

‚nového‛) románu vie, že za nimi je určité ideové zázemie, spolieha sa na túto asociáciu a necíti sa potreba 

vychádzať pri každom technickom postupe znovu od začiatku, t. j. od určitého neanalyzovateľného skúsenostného 

podložia, ku ktorému sa skusmo hľadá vhodná výrazová technika tak, aby bola v plnom rozsahu motivovaná 

funkciou slúžiť a nebola ani v najmenšom poplatná literárnej konvencii.“ (Miko, In Johanides, 2000, s. 144).  
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Johanidesovi upiera schopnosť odhaľovať a najmä analyzovať ľudskú situáciu, jeho spôsob 

uvažovania o podstatných veciach človeka nazýva „kúzelníckym predstavením so všetkými 

náležitosťami moderného avantgardného čarovania, ktoré nás ničím nepoznamenalo“. Sú to 

tvrdé, azda až príliš tvrdé slová pre autora, ktorého Július Vanovič v roku 1963 nazve 

najmysliteľskejším mladým prozaikom. 

S porozumením pre Hamadovu kritiku predsa len treba novele Nie priznať osobitú 

ideovú (noetickú) informáciu. Hamadova kritika je celkom prirodzeným dôsledkom čítania, 

ktoré vysúva do popredia surrealistické prvky a hľadá pre ne adekvátne významovo-tvarové 

ukotvenie; toto hľadanie však skutočne ide do prázdna. Aby sme použili Hamadov príklad: 

scénu s dievčatkom, teľaťom a krvou, ktorá je v popredí, nemôže podopierať (v tejto 

perspektíve) „nadhodený“, teda textovo nevýrazný pocit viny. Tento motív, stojaci hneď 

vedľa daného surrealistického obrazu vo funkcii prvku „ozvláštnenia“, skutočne budí dojem 

násilnej existencialistickej injekcie. Inak sa však tá istá situácia zjaví, keď do popredia 

vysunieme motív neodôvodnenej viny a na onen surrealistický obraz sa pozrieme ako na 

pokus o ukotvenie viny mimo hraníc racionálneho odôvodnenia. Už Zora Prušková zvýraznila 

skutočnosť, že surrealistická projekcia, vypĺňajúca monologickú pasáž ženy L., je kauzálne 

napojená na dialogickú situáciu, ktorá, aj keď je oproti štvorstranovému „surrealistickému 

úseku“ textovo nevýraznejšia, tvorí jeho kontext (porov. Prušková, 2008, s. 81 – 82). Ženin 

monológ, naplnený surrealistickým obrazom, je takto otvorený jednak priznaním „mám 

normálne pocit viny a – neviem prečo (...) tento môj pocit viny nie je vôbec odôvodniteľný. 

Nemá absolútne nijaký dôvod, aby, no, proste, aby vôbec existoval!“, jednak otázkou: „Prečo 

sa potom cítim taká vinná?“ (Johanides, 1999, s. 18), aby sa neskôr v kontradikcii k týmto 

výrokom naplno rozvinul ako dôsledné vysvetlenie príčiny vzniku daného pocitu. Celá pasáž 

je pritom realizovaná ako spomienka na udalosť z útleho detstva: „Bolo to dávno: bola som 

ešte dievča. Vlastne iba dievčatko.“ (Johanides, 1999, s. 19). Zrejmá nekompatibilita medzi 

výrazovo zacykleným, trhaným otvorením a výrazovo farbistým, dejovo plynulým, 

priestorovo rozložitým monologickým rozprávaním tu poukazuje na posun kvality 

sprostredkovanej informácie v rámci pólov pravdivé-vymyslené, resp. hlboko traumatizujúce-

zachraňujúce. Existenciálne paralyzujúce nevedenie je takmer okamžite nahradené 

absolútnym poznaním príčin, pričom práve istá vyváženosť a relatívna pokojnosť monológu 

dáva v porovnaní s doterajším trhaným prejavom ženy L. tušiť, že tu ide o odvrátenie sa od 

skutočnosti, ktorej vládne paralýza nevedenia, o vybočenie zo „skutočného sveta“ postáv do 

samostatného „sveta“, zo „sveta“ novorománovej deskripcie tvrdých, neosobných, cudzích, 

nepreniknuteľných predmetov do sveta (príliš) farbistých, dramatických vysvetlení, 
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opierajúcich sa metaforickú plnosť predmetov. Práve tento posun upozorňuje, že ženin 

monológ je neautentickým záznamom, teda nie je jasnou spomienkou na dávnu udalosť, ale 

vytváraním voči skutočnosti odťažitých rámcov. Na túto neautenticitu má upozorniť práve 

forma surrealistického výrazu a jeho účelové preexponovanie napríklad aj v jeho doznievaní – 

scéna v kostole a pri jazere. Ak si pripomenieme Johanidesovu „záľubu“ v neodôvodňovaní 

závažných pocitov (jeho postavy sa takmer nikdy nevedia dopátrať príčiny toho, čo práve 

cítia), musíme pripustiť, že funkciou daného surreálneho šokujúceho obrazu, ktorý je 

preexponovaný účelovo, je byť čitateľne umelou reakciou na pocit, o ktorom postava môže 

povedať iba to, že je, no nedokáže logicky ozrejmiť jeho pôvod a dôvod. Surrealistická 

preexponovanosť obrazu tu teda nie je autorovou nedôslednosťou, ale inštrukciou, 

upriamujúcou čitateľa na proces psychického a verbálneho vyrovnávania sa ženy L. s 

„prázdnym miestom“ v rozvrhu vlastnej identifikácie. Surreálne obrazy aj ich preexponovanie 

má preto svoj funkčný významotvorný potenciál. A teda tam, kde sa nemožno dopátrať 

skutočných príčin, sa príčiny (v sebaobrannom mechanizme voči „prázdnemu miestu“) tvoria, 

vehementne vymýšľajú, pričom spôsob, miera a intenzita tejto tvorby nepriamo identifikujú 

silu, ktorou onen neracionalizovateľný, bezpríčinný pocit ženu L. zasiahol. Aj napriek tomu, 

že žena L. v prvej kapitole (s. 24) presviedča spisovateľa o tom, že prerozprávaná príhoda sa 

jej skutočne stala, celá druhá kapitola, zdá sa, bola napísaná ako dodatočný a dostatočne 

vzdialený kľúč nielen k tejto príhode, ale aj k ženinmu trvaniu na jej pravdivosti. Ide o scénu, 

v ktorej žena L. oklame čašníka, tvrdí mu, že má meniny, zároveň narodeniny a práve prežila 

dopravnú nehodu, spisovateľa nazve svojím mužom. Jej gradujúce vymýšľanie nemá nijaké 

odôvodnenie a nikam nesmeruje, je takpovediac odťažité. Rozuzlenie významu tejto zhruba 

trojstranovej kapitoly aj pre skoršie pasáže novely však prichádza s poslednými vetami: „‚Tak 

dovidenia,‛ hovorí čašník a žena sa naňho díva s výraznou úpenlivosťou. Akoby sa jej 

strácala akási posledná skutočná ochrana alebo voľajaká možnosť azylu. ‚Prečo ste to všetko 

hovorili?‛ spýtal sa spisovateľ ostro. ‚Vy ste si ešte nič nevymysleli zo zúfalstva?‛ spytuje sa 

žena L. so všednou vľúdnosťou. A potom dodáva: ‚Ako to, že ste si ešte nič nevymysleli zo 

zúfalstva – veď ste spisovateľ!‛“ (Johanides, 1999, s. 43). Zdá sa, že Johanides 

prostredníctvom surrealistického modu výpovede modeluje obraz zápasu postavy 

o porozumenie významu a hodnoty individuálneho života v perspektíve jej sebaidentifikácie, 

teda obraz zápasu postavy proti faktickej nemožnosti preniknúť k príčinám existenciálnej viny 

a zúfalstva. Surrealistický postup, zvolený pre formulovanie vysvetlenia existenciálnych 

pocitov, je zároveň vhodným prostriedkom pre zvýraznenie práve tejto nemožnosti, keďže 

ono dobratie sa príčin je v kontexte novely výsledkom čitateľne umelého, štylizovaného, 
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neautentického, neplatného a svojvoľného formulovania. Johanides akoby predostieral 

noetickú pascu: bytostná potreba nájdenia a vysvetlenia príčin existenciálnej paralýzy naráža 

na ich neexistenciu, preto snaha o uchopenie existenciálnych aspektov ľudskej existencie 

nutne vedie ku konštruktom a mystifikácii, latentne smerujúcej k „mimosmernosti“; postava 

neodhaľuje pravdu, ale vytvára „náplasť“, zachraňujúcu „ilúziu“, ktorej prisudzuje 

pravdivostnú hodnotu. Tú sa potom snaží objektivizovať, potvrdiť ako platnú práve 

prostredníctvom druhého človeka, spisovateľa: „Musela som vám to všetko povedať (...) 

možno som vám to musela povedať, aby som mala pocit zadosťučinenia!“ (Johanides, 1999, s. 

23); Ženou L. hlboko preciťovaná bezpríčinnosť existenciálnych pocitov je týmto síce 

(verbálne) prekrytá, no v zásade zostáva neprekonaná a nedotknutá. 

Surreálny obraz teda nie je dodatočne ozvláštnený motívom viny ako 

existencialistickou injekciou, ale naopak, motív viny je zvýznamňovaný prostredníctvom 

surrealistickej projekcie. Ak Hamada povie, že Johanides „neschopnosť, neistotu 

a bezmocnosť človeka nepostihuje autenticky a dôsledne. Miesto toho, aby išiel až na dno 

týchto pocitov, začína vytvárať mystifikácie v podobe šokov, napísaných spôsobom blízkym 

surrealizmu“ a neskôr uprie Johanidesovi schopnosť odhaľovať a analyzovať ľudskú situáciu, 

azda vylúčil jedno z najvážnejších noetických východísk novely, a teda že tieto „veci 

človeka“ tu nie sú pre Johanidesa rozumovo postihnuteľné. Preto tak málo existenciálnych 

pocitov a ich reflexií (čo sa týka ženy L. možno hovoriť iba o dvoch – vine a zúfalstve, ktoré 

však pevne rámcujú surrealistické konštrukcie a mystifikácie
64

) a preto toľko surrealistického 

vymýšľania, plodiaceho iracionalitu - Johanides nechce k prameňom ľudskej situácie 

zostupovať a uchopovať ju racionálnou reflexiou, ale chce ju analyzovať a odhaľovať ako 

rozumom neuchopiteľnú. A ak je taká, potom prirodzeným dôsledkom snahy o jej uchopenie 

bude nepravdepodobná, zmätená výpoveď, ktorá svoju objektivizáciu hľadá vo vypočutí 

druhým človekom-spisovateľom. 

Vstupovanie do sociálne dynamickej situácie (dialógu) je preto istou možnosťou 

východiska z danej situácie; zmierňovanie ťažkostí s vlastnou existenciou sa uskutočňuje v 

snahe o sebaprekročenie v podobe gesta ústretovosti. Johanides však ani v tejto rovine 
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 Pripomeňme konštatáciu Zory Pruškovej „Napriek tomu, že dobová literárna kritika často označovala 

Johanidesov spôsob realizácie textu (...) za literárnu konštrukciu a mystifikáciu, predpokladáme, že sa dopustila 

nepresnosti práve v docenení týchto vlastností textu ako indikátorov jeho štýlovo-estetickej zmysluplnosti. 

Nazdávame sa, že je rozdiel medzi mystifikáciou a konštrukciou použitou ako účel alebo použitou ako 

prostriedok. V Johanidesovom prípade ide o druhý spôsob; konštrukcia a mystifikácia je z hľadiska 

významového plánu textu jeho pevnou funkčnou súčasťou a súvisí s konotačnou funkciou metonymie a symbolu 

vo významovom pláne epiky. Ich prepojenie so sujetovo-tematickou líniou prózy spočíva primárne v intenzívnej 

autorovej vizuálnej, resp. zmyslovej sugescii skutočnosťou, sekundárne je však funkčne využité vo vzťahu 

k charakteristike postoja a konania hrdinu.“ (Prušková, 2008, s. 80 – 81).    
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nenachádza dostatočne silný prvok, ktorý by postavy esenciálne priblížil. Aj keď jeho 

modeláciu naznačí viacerými prvkami (napríklad spomínanou dialogickou povahou prózy), 

v konečnom účtovaní pointuje vyústenie interpersonálnej situácie za hranicou pozitívneho 

akcentu: „Je pravda, že skúsenosti s ľuďmi neraz zatemňujú cestu k ľuďom.“ (Johanides, 

1999, s. 63). Už Z. Prušková upozornila na skutočnosť, že v celej novele vystupuje postava 

ženy L. ako verbálne dynamickejšia než postava spisovateľa, pričom ženine monológy (nie 

však ich obsah, ale ich realizácia a frekvencia) sú predovšetkým prejavom jej „hlbokej 

sociálnej frustrácie“ (Z. Prušková) a zároveň snahy prekonať ju: „(...) potreba hovoriť, 

rozprávať, zveriť sa je tu najvlastnejšou sférou socializácie indivídua, obrazom existenciálnej 

situácie subjektu, ktorý potrebuje vstúpiť do interpersonálnych kontaktov.“ (Prušková, 2008, 

s. 82). Táto potreba však stroskotáva na nevôli spisovateľa; ide o záverečnú, významovo 

a výrazovo azda najnekomunikovateľnejšiu časť textu. 

Je interpretačne zradné prisudzovať záverečnej scéne novely (scéna v dome) presné 

denotačné koreláty. No aj napriek tomu: ak obraz teľaťa, krvi, ruže a dievčaťa čitateľne 

zvýznamňoval hĺbku ženinho neodôvodneného pocitu viny, potom tento šokujúci 

surrealistický obraz rodiny kanibalov, podopretý motívom „jablka poznania“, možno 

nahliadať ako Johanidesovo zvýrazňovanie princípu nemožnosti, resp. absurdnosti snahy 

priblížiť sa k druhému. V závere Johanides tento „poznatok“ výrazovo uzemňuje a zároveň 

významovo extrapoluje na širší priestor mesta, pričom mesto je tu prirodzeným znakom 

spoločnosti a spolunažívania ľudí: „Spisovateľ pozrel ešte raz na toto košaté mesto (...) Každý 

rád spomína na svoje šťastné gestá a pózy a vždy bolo veľa ľudí, čo chceli byť bohmi. 

A niektorí by vždy radi verili, že tými bohmi sú. Lenže už potom nechcú mať partnerov medzi 

inými bohmi. Naraz niet bohov. Ale takisto niet ani ľudí. A to je tá najstrašnejšia cena: Cena 

za bohov. Cena za ľudí. Spisovateľ sa díva na toto mesto bez akejkoľvek hanby, na mesto, čo 

tu leží ako obrovská rozlomená pečať, ktorá práve stratila svoj zmysel“ (Johanides, 1999, s. 

63). Obraz mesta v podobe rozlomenej pečate
65

 už len potvrdzuje Johanidesovo negatívne 

riešenie interpersonálnych možností človeka. Podľa názoru Zory Pruškovej „Johanides 

považuje za ľudskejšiu a etickejšiu možnosť sociálny kontakt „obmedzený“ na rešpektovanie 

vnútorného tajomstva iného človeka“ (Prušková, 2008, s. 96). V týchto súvislostiach hovorí o 

„zreteľne artikulovanom autorskom NIE, ktoré je intencionálne orientované voči možnosti 

dokonalého poznania a sebapoznania“, pričom svoje zistenia transparentne dokladuje 
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 „Rozlomená pečeť – to je zničené přirozené společenství lidí, jež poté samota komolí a zvráceně vychyluje.“ 

(Janů, In: Johanides, 1999a, s. 70).  
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segmentom, znázorňujúcim spisovateľovo rázne odmietanie ženinej verbálnej agresivity
66

. 

Novela Nie sa v tomto pohľade (ale aj v rozšírení na celok jeho diela) javí ako Johanidesovo 

výnimočne špecifické vyjadrenie najhlbšej noetickej skepsy voči uchopiteľnosti a 

porozumeniu existenciálnej a interpersonálnej situácie človeka
67

.  

 

4.4 Esteticko-axiologická orientácia Jána Johanidesa po roku 1989 (Previesť cez 

most) 

 

Ako už niekoľkokrát konštatovala literárna kritika, Johanides v celom svojom diele 

rozvíja jeden problém, jeden príbeh, jednu otázku v mnohorakých podobách. Na otvorenie 

tohto problému a na položenie s ním súvisiacich otázok si vypracoval pojmový aparát už vo 

svojich prvých prózach zo šesťdesiatych rokov, no ich tematicky, naratívne, kompozične, 

axiologicky a epistemologicky „najčistejšiu“ artikuláciu nachádzame až v jeho prvom 

„poprevratovom“ románe Previesť cez most.  

V tomto kontexte je príznačné, že Johanides v bezprostredných ponovembrových 

dňoch, týždňoch, rokoch nepodlieha opojeniu z možnosti slobodného „vyrovnávania si účtov“ 

s bývalým režimom. Ako spisovateľská osobnosť prejavuje opatrnejšie, až skeptické 

nazeranie na novú prítomnosť, vyjadruje obavu, resp. identifikuje ohrozenie morálneho 

a hodnotového založenia človeka, pričom z tohto pohľadu, ktorý nie je prvotne zameraný na 

stav vecí, ale na obraz človeka a ľudskosti, dospieva až k obžalujúcemu stotožneniu 

prednovembrovej a ponovembrovej situácie: „Každodenná prax modernej spoločnosti 

založenej na konzume a práve takisto aj prax nedávnej smrtichtivej červenej totality 

spochybnili pojmy ako Boh, Láska, Obetavosť, pojmy, na ktorých stál a padal život 

v prirodzenosti, pohybujúci sa podľa cestovného poriadku prírody, no dnes sa pohybujeme 

podľa cestovného poriadku predmetov, ktorý nám zaclonil zrkadlo bezprostrednosti, čo nám 

ukazovalo, akí naozaj sme. Našou najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme pripustili 

odumieranie citov. Tento fakt je kľúčom k identite v kríze.“ – hovorí Johanides v decembri 
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 „‚Ale nechcete... vedieť ešte niečo... viac?‛ spýtala sa vecne. Spisovateľ nedáva odpoveď. Padá hmla. Žena L. 

opakuje: ‚Nechcete?‛ Ošedivený spisovateľ smrkol a cmukol. ‚Tak... fakt... ne... chcete... nič... vedieť o... 

všetkom‛ Jej otázka je plná slzotvornej nehy, možno, že v tejto otázke prepukla odrazu dáka prosba a dáke 

žalostné želanie, práve tak ako ututlávaná zmyselnosť, vracia bolesť, pobúrenie. Ale spisovateľ jej nedáva 

odpoveď. Mlčí bez akýchkoľvek znamení. ‚Nie?‛ spytuje sa žena L. takmer pokorne ešte raz. ‚Nie,‛ odpovedá 

spisovateľ rozhodne. Považuje túto otázku ženy L. za päsť na oko? Alebo ju pokladá za jej vlastnú neistotu? 

‚Nie,‛ odmieta spisovateľ uvážlivo ešte raz.“ (Johanides, 1999, s. 62 – 63); (porov. Prušková, 2008, s. 96). 
67

 V tomto kontexte nie je bez dôsledkov ani priestorové umiestnenie postáv. Absolútnym východiskom ich 

epickej existencie je smetisko; obraz človeka na smetisku (človeka odsunutého, náhodného, bezúčelného, 

nefunkčného, vnútorne neusporiadaného, nepotrebného) je poukazom na podmienky existencie človeka a dopĺňa 

noetický fundament novely prvkom antropologicko-sociálnej dezilúzie. 
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roku 1992 na konferencii Od aparátnikov a disidentov k spisovateľom „voľného trhu“, ktorú 

organizovala School of Slavonic and East Europian Studies pri Londýnskej univerzite 

(Johanides, 1996, s. 11 – 12).       

 J. Johanides teda vytušil, že so zmenou politicko-spoločenských pomerov nedochádza 

k premene či vyriešeniu bytostných interných otázok o človeku. Nazdávame sa, že existencia 

vnútornej kontinuity tvorby Jána Johanidesa, ako to oprávnene konštatuje literárna kritika, má 

svoj prameň práve v týchto autorových postojoch. Johanides nepotrebuje výraznejšie meniť 

svoju epistemológiu, axiológiu a poetiku, pretože ani pád režimu a „nová doba“ neprispeli 

k tomu, aby dospel k uspokojivému poznaniu tých problémových otázok, ktoré ako hĺbavý 

autor preferuje. Ako o tom hovorí Viliam Marčok, Johanides rozpoznal svoju tematiku hlbšie 

a ako omnoho zložitejšiu
68

. 

        Ak teda dochádza u „ponovembrového Johanidesa“ k zmene, nedeje sa tak vo výbere 

problému, či tvarových postupov, ale v korigovaní a rozširovaní pohľadov na antropologické 

a existenciálne konštanty, ktoré je motivované snahou o ďalšie rozvíjanie interných otázok, 

pričom spoločenská situácia (či už fašistická, socialistická, alebo demokratická) sa stáva iba 

premennou kulisou v rámci snahy o formulovanie (ďalších) antropologických maxím. Ak teda 

hovoríme o esteticko-axiologickej orientácii Jána Johanidesa po roku 1989, máme tým 

predovšetkým na mysli Johanidesov pohyb po už otvorených otázkach, v pozadí ktorého sa 

nachádza strategické, a teda vehementné autorské trvanie na ich aktuálnosti. A práve toto 

autorské trvanie na dôležitosti hlbších dimenzií ľudského bytia a žitia robí v čase rozkvetu 

„politicko-spoločenských trhákov šitých horúcou ihlou, či  lacných limonád svetových 

parametrov“ (Viliam Obert) z Johanidesa exkluzívneho, a možno použiť aj termín: 

aristokratického, autora. 

Román Previesť cez most predstavuje v celku Johanidesovej tvorby významný 

medzník, a to hneď z niekoľkých dôvodov: autor ním jednak sémanticky stabilizuje kontext 

epistemologicko-antropologických otázok, ktorých prehistória siaha až k zbierke noviel 

Súkromie (možno hovoriť o ich tematicky, naratívne, kompozične, axiologicky 

a epistemologicky „najčistejšej“ artikulácii), jednak v ucelenej podobe predkladá 

antropologickú maximu, ktorá v kontexte sociálneho rozmeru neskorších Johanidesových 

próz predstavuje kľúč k riešeniu otázky o súradniciach spolu-bytia postáv.  

Antropologická maxima sa v románe Previesť cez most rodí v intertextuálnej 

nadväznosti na autorove staršie diela; jej charakter je však výsledkom zmeny tvorivej optiky 
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 Pozri MARČOK, V.: Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. 

storočia. Bratislava: Literárne informačné centrum 2006, s. 258.   
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na existenciálne koordináty postavy. V tomto kontexte možno od osemdesiatych rokov 

(v rámci vývinu Johanidesovej poetiky) hovoriť o výraznom obohacovaní primárnych 

ontologických, resp. existenciálnych problémov o ich pozitívnu sociálnu rozmernosť, čo si 

všíma už Zora Prušková: „Ak v prvej fáze svojej literárnej tvorby, časovo približne v druhej 

polovici šesťdesiatych rokov, konkrétne v knihách Súkromie (1963), Podstata kameňolomu 

(1965), Nie (1966), J. Johanides ešte pomerne relativisticky nazeral na možné zobrazenie 

empatických prienikov do ľudskej individuality a subjektivity a problém medziľudskej 

sociability a komunikácie stvárňoval prevažne zo zorného uhla sociálnej skepsy a filozofie 

existenciálneho bytia, tak zhruba od druhej polovice osemdesiatych rokov (Pochovávanie 

brata, 1987, Najsmutnejšia oravská balada, 1988) sa Johanidesova estetika stvárnenia 

životnej frustrácie a jej pozitívne akcentovanej sociálnej podoby – súcitu, postupne modifikuje 

na proces hľadania čoraz užších a tesnejších vzťahov medzi empiricky signifikantnou 

a voluntárne kreatívnou súčasťou tejto literárnej témy.“ (Prušková, 2008, s. 72). 

Román Previesť cez most predstavuje kulmináciu týchto tendencií; sociálny rozmer 

postavy je tematicky centralizovaný, existencialita postavy zostáva v procese modelovania 

psychologicko-sociálnych profilov postáv prítomná ako sekundárny, zložkový, bližšie 

nekonkretizovaný aspekt, autorom (a následne aj čitateľom) zohľadňovaný iba ako to, čo už 

bolo povedané inde; ako to, čo má svoj zdroj v skoršej „podobe“ poetiky autora. Príznačné je, 

že Johanides ani tu nevytvára nový typ postavy, ten si ponecháva z minulosti, presúva však 

dôraz na sféry, ktoré doteraz tvorili problémový obal jadra jeho tvorivého záujmu. V tomto 

kontexte, využijúc metaforický potenciál názvov Johanidesových diel, možno hovoriť 

o vnútrorámcovom presune dôrazu z princípu súkromia na princíp mostu, presnejšie na 

princíp prevedenia (cez most). 

Existenciálne polohy tématického plánu Johanides v románe z roku 1991 neeliminuje, 

ale ich udržiava v textovo „odsunutom“ pozadí ako základ pre textové vyhranenie princípu 

prevedenia (cez most). Dostávajú sa tu do kontaktu dve roviny, z ktorých prvá nie je síce 

v tomto konkrétnom románe výraznejšie problematizovaná, no zároveň je sémantickým 

základom pre sujetovo dominantné rozvíjanie (vzhľadom na Sukromie) polemického princípu 

mosta. Dokumentujme to jednoduchým príkladom: v novele Súkromie z rovnomennej zbierky 

noviel, ktorá ešte rozvíja, ako to neustále pripomína a dokazuje literárna kritika, ontologicko-

existenciálne parametre témy, necháva Johanides postavu Mecka vysloviť zo záhrobia 

poznanie (J. Felix): „Každý sa zbavuje osamelosti tou mierou, ako zbavuje samoty iných, no 

my sme to neboli schopní urobiť.“ (Johanides, 1999, s. 115). Túto významovo 

najdominantnejšiu výpoveď skutočne možno relevantne pochopiť ako jedno zo základných 
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konceptuálnych jadier Johanidesovej stratégie tak, ako to naznačuje práve Jozef Felix. 

Socializačné procesy tu Johanides používa na centralizovanie ontologických problémov, 

alebo inak povedané, necháva postavy vstúpiť do kontaktu, aby zvýraznil ich bytostnú 

neschopnosť „byť s druhým“ v intenciách pozitívneho naplnenia medziľudského vzťahu. 

V závere románu Previesť cez most nachádzame textový segment: „Pokiaľ človek žije, 

nevie, že je niť, nič viac, iba obyčajná niť, ani nevie, ako sa táto jeho niť prepletá a spletá 

s ďalšími niťami. Ale ak nikomu naozaj nezáleží iba na sebe, tak vie aj to, že nie je naozaj 

ničím len tou niťou. Ničím menším, ale ani ničím väčším. Preto sa ani nepýta na to, prečo sa 

musí prepletať a spletať práve s touto alebo s tamtými niťami, s množstvom nití, ktoré 

prechádzajú cez jeho niť, a škrtia jeho pradiace vlny, a takto žije. Ale až potom, keď sa jeho 

život skončil, môže sa pozrieť na tú svoju prepletanú, s inými niťami popretkávanú 

a ukončenú niť. Vtedy ju odrazu uvidí z úplne inej strany: uvidí ju, ale už nie ako predtým 

z opaku, medzi bezpočetnými uzlíkmi, ale zoči-voči, v štruktúre nádherného gobelínu, na 

ktorom môže medzi množstvom iných, navzájom prepletených nití rôzneho zmyslu na okamih 

zazrieť aj lesk tej svojej nite, vtkanej do nepredstaviteľného obrazu. Ale možno ju v tom 

oslnení ani nespozná – šťastní už seba nepotrebujú – a istotne ani vtedy nebude vidieť celý 

gobelín, iba mihotavý lesk na priadzi, ktorý bude pre neho záhybom na rúchu pre chvíle 

tiesne.“ (Johanides, 1991, s. 202). Analogicky k názoru Jozefa Felixa možno konštatovať, že 

Johanides komponoval ideovú rovinu románu a rozvrh postáv tak, aby mohol vysloviť práve 

toto „poznanie“. Johanides touto antropologickou maximou nielen nadväzuje na formulácie 

zo Súkromia, ale ich aj filozoficky modifikuje. Dôležité však je to, že román Previesť cez 

most predstavuje takpovediac rozvetvenie problému, ktorého základy už Johanides 

nepotrebuje epicky nanovo otvárať, pretože čitateľ ho už pozná. Ak hovoríme, že princíp 

súkromia je v románe Previesť cez most „odsunutý“ do úzadia, máme tým na mysli práve iba 

toto autorské reflektovanie, či presnejšie polemické odkazovanie k „histórii“ svojej tvorby. 

Toto odkazovanie sa udeje najmä prostredníctvom postavy Jána Stefanidesa. Literárna kritika, 

ktorá síce priznáva románu vyššiu mieru výskytu sociálnych aspektov, si v súvislosti 

s nahliadaním postavy Stefanidesa udržiava terminologické penzum existenciálnej filozofie. 

Možno s tým súhlasiť iba čiastočne; a to v zmysle iba práve toho rozmeru postavy, ktorým 

Johanides „odkazuje“ k ontologickým (existenciálnym) súradniciam Súkromia. 

Jána Stefanidesa možno vnímať vo viacerých významotvorných rovinách: 1. ako 

narátora; 2. ako postavu; 3. ako motív; 4 ako znak. Prvé dve roviny považujeme za 

významotvorné iba vzhľadom na sémantickú rovinu románu Previesť cez most, tretiu 

považujeme v tomto kontexte za ambivalentnú, štvrtá rovina je skrytým intertextuálnym 
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„premostením“, ktoré v románe Previesť cez most udržiava ontologický rozmer problému. 

Voľba mena postavy Stefanidesa je v kontexte Johanidesovej tvorby špecifickým prípadom; 

v žiadnom inom diele pred románom Previesť cez most neponúkol natoľko zreteľnú indíciu. 

Tú však nepovažujeme za indíciu autobiografickú, ale poetologickú. Vysvetlime to. 

 Román sa začína komunikačnou situáciou medzi narátorom vo forme prvej osoby, 

ktorý je zároveň bezmennou postavou, a  Dušnicom. Táto bezmenná postava je adresátom 

nočného telefonátu. Rozhovor je pomerne dlhou epickou sekvenciou a práve preto sa možno 

domnievať, že Johanides ním hyperbolickým oblúkom vymedzuje sociálno-axiologický 

priestor románu. V tomto kontexte je poetologicky dominantným postupom vytvorenie 

kontrastu, ktorý spočíva v spojení Dušnicovej uvravenosti a istej komunikačnej 

rezervovanosti bezmennej postavy. Verbálne reakcie bezmennej postavy na Dušnicove 

repliky možno charakterizovať ako úsečné, no nie ako nepriateľské. Z tejto asymetrie 

vyplýva, že funkciou bezmennej postavy je „byť adresátom“; nie hovoriť, ale najmä počúvať. 

Modelovo rovnaká komunikačná atmosféra sa cyklicky opakuje v celom pláne románu. 

Pokiaľ však hovoríme o bezmennej postave, hovoríme o nekonfliktnom, sociálno-

antropologickom epicentre intencie sekundárnych postáv; tie sa k hlavnej (zatiaľ bezmennej) 

postave vzťahujú ako k svojej opore, ako k svojej záchrane (Lojzo, primár, Kristína), hlavná 

postava pre ne predstavuje prijateľného človeka, ktorý požíva ich dôveru. Korelátom tohto 

bezmenného, tichého, počúvajúceho hlasu je ontologicky bezobsažný socializačný prvok 

spolupatričnosti. V tomto kontexte je nutné zdôrazniť, že Johanides formuluje antropologickú 

maximu len na úkor (technického) očistenia vzťahu medzi hlavnou postavou a sekundárnymi 

postavami od konfliktov. Konflikty medzi postavami sú síce prítomné, no odohrávajú sa iba 

medzi sekundárnymi postavami (hlavná postava je iba svedkom, nie aktérom) a ich intenzita 

nie je natoľko silná, aby mali sémantický potenciál negovať formuláciu maximy. Prenesenie 

konfliktných situácií medzi sekundárne postavy podporuje Stefanidesovo neuvedomované 

postavenie ako opory či záchrany.   

Modelovanie postavy iba ako epicentra sociálnych väzieb znamená jednostranné 

zvýrazňovanie jedného rozmeru postavy; jednorozmernosť postavy je však neželaná nielen 

vzhľadom na estetiku textu, ale aj na Johanidesom zamýšľanú formuláciu „poznania“, ktorú 

v tomto kontexte musí nielen epicky, ale aj filozoficky podložiť; teda musí vytvoriť kontext, 

ktorý jednak bude smerovať k tejto formulácii, ale ktorý tiež bude (z opačnej strany) 

predstavovať jej verifikačný kód. Johanides teda potrebuje stabilizovať svoju postavu v hlbšej 

než sociálnej sfére, pretože iba takto možno vysloviť „poznanie“, nárokujúce si na 

gnómickosť, resp. všeobecnú platnosť.        
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Do tejto atmosféry zaznie meno doteraz bezmennej postavy: Ján Stefanides 

(povolaním kunshistorik, pracuje v galérii, chcel byť spisovateľom). Jednoznačná podobnosť 

mena postavy a mena autora zvádza k uvažovaniu v intenciách autobiograficky ladenej 

reflexie, s čím v zásade možno súhlasiť. Podstatnejší je však poetologický rozmer tohto mena. 

Prvok spolupatričnosti nemení svoje výsadné postavenie, no doteraz ontologicky bezobsažný 

hlas, ktorý bol iba fyzickou konkretizáciou tohto prvku, odhaľuje svoje ontologické pozadie, 

ktorého pôvodcom však nie je Ján Johanides ako človek, ale význam mena Ján Johanides 

v umenovednej oblasti
69

; meno Ján Stefanides je jazykovým znakom, ktorý figuruje v 

štruktúre románu Previesť cez most, no jeho implicitný význam smeruje (nepriamo 

prostredníctvom podobnosti s menom autora) k jeho poetologickému, metodologickému, 

konceptuálnemu a filozofickému rodokmeňu. Možno to povedať aj takto: postava Stefanidesa 

získava ontologicko-existenciálny rozmer iba vďaka svojmu menu; autor tento rozmer nemusí 

v románe Previesť cez most sujetovo duplicitne otvárať a predstavovať, pretože čitateľ ho už 

pozná vďaka dekódovaniu mena postavy. Meno postavy takto predstavuje rekapitulačnú 

skratku, minimálnu naratívnu konštrukciu s maximálnym (tematicko-filozofickým) 

odkazovým potenciálom. To, že táto skratka odkazuje k ontologicko-existenciálnym 

rozmerom postavy, dokazujú jednak sémantické paralely románu s prvými novelami, jednak 

(v širšom meradle) tematicko-konceptuálna polemickosť (a teda príbuznosť) románu práve 

s týmito novelami. Čiastočne to vysvetľuje, prečo literárna kritika stále hovorí o postave 

Stefanidesa terminológiou, použitou pri teoretickom uchopovaní Johanidesových 

„ontologicko-existenciálnych noviel“.  

V súvislosti s tým má Ján Stefanides ako motív z hľadiska jeho významotvornej 

potencie ambivalentnú povahu: na jednej strane je charakterizovateľný ako zložka nutná 

a potrebná pre uskutočnenie socializačných procesov, na strane druhej je „napĺňaný zo 

zdroja“, ktorý v pláne románu Previesť cez most priamo protirečí možnostiam pozitívneho 

výrazu týchto socializačných procesov. 

Naznačili sme, že základným rozmerom románu Previesť cez most je problém 

sociálnej interakcie, pričom ontologicko-existenciálne aspekty sú prítomné len ako „šedá 

eminencia“ v pozadí dominantne rozvíjanej socializačnej témy. Doteraz sme hovorili o dvoch 

významotvorných rovinách mena hlavnej postavy, ktorých primárnou funkciou je odkazovať 

k už inde formulovanému ontologicko-existenciálnemu konceptu, ktorý sa v románe Previesť 

cez most rehabilituje iba ako pôdorys pre rozohranie príbehov ľudskej spolupatričnosti. So 
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 Nejde teda o to, k akému človeku, resp. k akej autobiografii meno Ján Stefanides odkazuje, ale o to, k akej 

umeleckej stratégii odkazuje.  
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Stefanidesom sa však stretávame najmä v dvoch podobách: v pozícii narátora a v pozícii 

postavy. Z hľadiska ich sociálno-komunikačnej intencie možno tvrdiť, že Johanides tieto 

pozície modeluje na princípe „rub a líce“; Stefanides ako narátor neustále vypovedá, každá 

veta románu je jeho vetou, jeho podaním
70

, a teda Stefanides ako narátor je verbalizátorom 

empirických zážitkov Stefanidesa ako postavy. Inak povedané: Ján Stefanides ako narátor je 

referenčným prvkom, predkladajúcim výpovede o skutočnosti, v ktorej sa však nachádza ako 

mĺkva (stroho komunikujúca) postava: „(...) Lojzo v mojej pamäti znova rozprával ďalej: 

spomínal, že vývody a dôkazy toho starého majstra ich vraj neveľmi uspokojili aj preto (a 

podľa Lojza predovšetkým to), že ten starý montér bol málokomu sympatický. Vyrozprával 

nám, ako sa napokon nájomníci s údržbármi i s úradníkmi okresu dohodli...“ (Johanides, 

1991, s. 34). Stefanides ako postava existujúca medzi inými postavami je takto iba svedkom 

ich životných peripetií; je teda tým, kto je adresátom ich „spovedí“, je tým, kto najmä počúva 

a pamätá si
71

. Kontrastné pozície Jána Stefanidesa potom Johanides sémanticky syntetizuje vo 

frekventovanom motíve očí, ktorý prerastá do požiadavky „vidieť celé“.  

„Vidieť“ u Johanidesa tiež (a predovšetkým) znamená „byť videný“, teda „byť v 

dosahu videnia“, čo ústi v ontologickej maxime „byť prítomný“ a v jej sociálno-

antropologickom rozvedení „byť prítomný pre niekoho“, „komunikovať svojou 

prítomnosťou“, „byť súčasťou“, „byť potrebný“. Postavy už neexistujú iba pre seba, ale 

(neuvedomene) pre seba navzájom, pričom Johanides práve Stefanidesovým častým mlčaním 

naznačuje, že elementárnym, a teda najpodstatnejším predpokladom pozitívnej sociálnej 

interakcie je „pozitívna prítomnosť“, ktorá sama je spôsobom odpovede na „volanie“ postáv. 

V tomto kontexte si všimnime, ako klesá frekvencia priamych dialogických pasáží 

a simultánne stúpa pozitívny účinok Stefanidesovej neverbálnej „prítomnosti“, čo kulminuje v 

situácii, kedy sa Stefanides ocitá v Kristíninom aute. Narátor sprostredkuje iba minimálny 

dialóg medzi postavami, no „prítomnosť“ Stefanidesa má maximálny účinok: „Previedli ste 

ma cez most.“ (Johanides, 1991, 204); podobne sa vyjadrí Lojzo: „Ty si bol mojou záchranou 

pred tým, aby som so sebou neskoncoval.“ (Johanides, 1991, s. 216). A teda nielen dialóg, ale 

samotná „prítomnosť“, ktorá je jeho predpokladom, sa u Johanidesa ukazuje ako spôsob bytia 

pre druhého, „prítomnosť“ jedného je nevedomým ústretovým aktom voči druhému.  

 J. Johanides však modeluje „prítomnosť“ Stefanidesa tak, aby nezbavil sekundárne 

postavy ich existenciálnych ťažkostí, najmä však samoty; skôr možno povedať, že Stefanides 

je „prítomný v samote iných“, je „svedkom samoty iných“, čo otvára problém 
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 S tým úzko súvisí štýlová a štylistická homogénnosť replík, ktoré patria rozličným postavám. 
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 V románe nájdeme ukončenia viet typu „... – odpovedal som“ len sporadicky.  
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spolupatričnosti postáv nie v intenciách pozitívneho (vy)riešenia, ale v intenciách 

zmierňovania negatívnych dôsledkov ontologicko-existenciálnej samoty. Tu dostáva motív 

očí druhý rozmer: „vidieť“ znamená „vedieť“, „poznať“, „objaviť“, a teda „byť 

spoluúčastný“. Každé nové stretnutie s druhým otvára Stefanidesov „zážitok“ z očí toho, kto 

s ním vstupuje do rozhovoru, pričom oči tu majú dvojakú funkciu. Predstavujú „bránu“ 

k druhému, spoznanie druhého, čo možno doložiť špecifickým vývojom rozhovorov, 

v ktorých spravidla takmer okamžite v minimálnom naračnom priestore dochádza 

k absolútnemu sebaodhaleniu (postavy hovoria bez konformných konverzačných limitov, 

takpovediac bez diplomacie, ktorú si vyžaduje stretnutie s cudzím človekom, bez pretvárky či 

ešte inak bez istej racionálnej kontroly výpovedí; príkladom môže byť Stefanidesov rozhovor 

s primárom); prehovor postáv k Stefanidesovi sa takto javí ako verbalizované „rozprávanie 

očí“, „rozprávanie či spoveď duše“. Aby však Johanides potvrdil spolupatričnosť postáv 

a uviedol motív súcitu, musí na strane Stefanidesa dosiahnuť efekt porozumenia tomuto 

„rozprávaniu očí“. Johanides toto porozumenie zabezpečuje jednak Stefanidesovou 

schopnosťou pripodobňovať postavy, ktorým má byť porozumené, k postavám, ktoré sú 

z hľadiska aktuálneho diania neprítomné, jednak „vyplnením“ postavy Stefanidesa typovo 

rovnakou existenciálnou „ťažkosťou“. Tá je pre postavy, ktoré so Stefanidesom vstupujú do 

kontaktu, zase čitateľná v Stefanidesových očiach. Z tohto hľadiska má zásadný význam 

textová sekvencia: „Pozrel som sa do zrkadla a stŕpol som prvý raz nad výzorom svojich očí: 

akoby som nestretol seba samého, ale voľajakého cudzinca, mne neznámu osobu, dovtedy 

nikdy predtým nevideného človeka, nepriehľadného muža, o ktorom som si doposiaľ nemal 

príležitosť spraviť úsudok, ktorému sa mám sám predstaviť, povedať mu svoje meno, usmiať 

sa, po prípade riecť, prečo som tu a čo robím. Odrazu som mal veľmi nepríjemný 

a neuveriteľný pocit, že neviem, čo tu robím, že neviem, prečo som tu, a zdesil som sa z akejsi 

ustálenej zmesi žalosti a hrôzy, zlisovanej pod nepredstaviteľným tlakom do podoby mojich 

dúhoviek a zreníc. Naraz som zistil, že mám oči ako Kristína (...) Bezmála som vykríkol pri 

tom zrkadle, že ja tak nevyzerám, že ja nie som on, ten chlap v zrkadle, ten človek v tom 

zrkadle je holá nemožnosť, je to nezmysel, aby môj zrak vyzeral ako oči toho alkoholika 

v Kroměříži, keď ho brali do zvieracej kazajky, keď som sa každý deň – najmenej tridsaťtri 

rokov – holil a sledoval som nechtiac svoje oči s uštipačným pohŕdaním i vtipným 

znevažovaním. Číra nemožnosť, ešte dnes ráno som mal celkom iné oči.“ (Johanides, 1991, s. 

213 – 214).  

Johanides tu so všetkou vážnosťou pripomína existenciálne aspekty postavy 

Stefanidesa (pocit odcudzenia, pocit nezmyselnosti existencie), čím túto postavu otvorí pre 
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dovŕšenie interakčných procesov v intenciách vzájomného nevypovedaného porozumenia. 

Pokiaľ doteraz sme uvažovali o istej jednosmernosti pozitívneho pôsobenia Stefanidesovej 

„prítomnosti“, čo mohlo viesť k pochopeniu tejto postavy v zmysle jej výsadného postavenia, 

citovaná pasáž nepriamo naznačuje, že toto pôsobenie je dvojsmerné. Stefanides v aute 

spomína na svoju minulosť; podľa pravidiel, ktorými Johanides sémanticky modeluje motív 

očí, možno predpokladať, že jeho minulosť a najmä jej existenciálna „ťažkosť“ sa mu „vryla 

do pohľadu“ podobne, ako sa v očiach Kristíny odráža jej minulosť a s ňou spojená 

existenciálna „ťažkosť“
72

. Zrkadlo ukazuje Stefanidesovi obraz, ktorý doteraz videli iné 

postavy, tzn. nielen Stefanides vidí v očiach iných ich „ťažkosti“, ale aj oni vidia v jeho 

očiach jeho „ťažkosti“
73

. Takto vzniká medzi postavami pocit spolupatričnosti, iracionálny 

pocit o spoločne zdieľanom nešťastí a utrpení (hoci v rôznych podobách), pričom nielen 

Stefanides je takto „prítomný v samote Kristíny“, ale aj Kristína je „prítomná v samote 

Stefanidesa“. „Previedli ste ma cez most“ tu teda môže znamenať aj skutočnosť, že Stefanides 

vyvolal v Kristíne pocit „potrebnosti pre iného“, teda takpovediac svojím výrazom dal zmysel 

a význam jej „prítomnosti“ a zároveň sa ľudsky stal jej spoločníkom, čím ju zachránil. Inak 

povedané: Stefanides ju „previedol cez most“ tým, že sa tiež ukázal vo svojom utrpení a takto 

dal Kristíne vedieť, že nie je sama. Johanides to podčiarkuje poslednými pasážami románu: 

Dušnic číta Stefanidesovi novinovú inzerciu osamelých, zlomených ľudí hľadajúcich si 

partnera. Stefanidesova odpoveď Dušnicovi, ktorý sa ho pýta, kde bol pol pondelka, celý 

utorok a pol stredy, je takáto: „Odpovedal som na jeden inzerát.“ (Johanides, 1991, s. 223). 

Istým nepísaným pravidlom a zmyslom tohto typu inzercie je to, že na inzerát osamelého 

človeka odpovedá rovnako osamelý človek. 

 Antropologickú maximu Johanides neskôr opäť modifikuje do znepokojujúcejších 

formulácií. Spomeňme nezabudnuteľnú vetu z jeho posledného románu Hmla na našej 

trpezlivosti „Človek je spojený – človek je spojený s druhým človekom iba ostnatým drôtom“ 
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 „...ale napriek tomu som mal pri nej silný dojem, že jej pohľad bol kedysi iný, ale jedného pekného dňa ju 

navštívil úžas: čosi ako výbuch v onom parku poľského grófa, voľačo ako príšerná nemožnosť, akási 

nezabudnuteľná neprirodzenosť, zlý zázrak, a vtedy jej oči zostrašneli: stali sa dvoma konzervnými nádobami 

času, čo v sebe udržiavajú akúsi udalosť nepodliehajúcu času, rozmýšľal som, kde, kedy a u koho som už videl 

také oči. Zdá sa mi, že jej oči sa navlas ponášajú na zrak manželky jedného právnika, môjho priateľa, na ktorej 

razom vzbĺkol sveter z umelej hmoty, keď sa nakláňala nad horúci plyn pri sporáku (...) preležala pol roka 

v nemocnici, plastika dopadla veľmi dobre, ale odtlačky tých jej popálenín zostávajú v Mirkinom zraku i vtedy, 

keď sa od srdca smeje na veselohre. Tak akosi vyzerali aj oči tejto neznámej.“ (Johanides, 1991, s. 115 – 116).  
73

 Príklad pars pro toto: „‚Ja som Kristína. Môžete mi tykať.‛ Hovorila pomaly a zároveň sa na mňa zahľadela 

svojimi ustrašenými, tentoraz veľmi studenými, číhajúcimi a hneď zatrieďujúcimi očami, mal som dojem, že nech 

by som sa opýtal na čokoľvek, uvidím vzápätí v jej zreničkách a dúhovkách tôňu mojich vlastných rozpakov, 

uzriem zakreslený tieň mojej roztržitosti i habkajúcej otázky...“ (Johanides, 1991, s. 135 – 136).  
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(Johanides, 2005, s. 60), ktorá uzatvára kruh jeho umeleckého uvažovania o otázkach 

ľudského (spolu)bytia. 

* * * 

Johanidesovo uvádzanie ním vytvorených modelov zo šesťdesiatych rokov do diel 

vznikajúcich v novej spoločenskej situácii je identifikovateľné aj v ďalších jeho dielach 

(Zločin plachej lesbičky, Holomráz či Krik drozdov pred spaním). V súvislosti s týmito 

dielami však literárna kritika v rôznej miere vytušila a analyzovala to, čo možno na úrovni 

autorovho štýlu nazvať aktom ústretovosti voči čitateľovi. Asi najelegantnejšie to 

sformulovala Zora Prušková: „Paradoxom je, že Johanidesove texty sa čítajú knižka od knižky 

čoraz lepšie. Lepšie v zmysle ľahšie, plynulejšie, menej zadŕhavo.“ (Prušková, 2008, s. 123-

124). Podľa Pruškovej to má dva dôvody: „Menej vážny je ten, že autor začína písať 

s odkrytými kartami (dosť ťažko by sa mu kamuflovalo pri ôsmej knižke, keď sa ani typ 

konfliktu, ani spôsob rozprávania zásadne nemení, ale iba variuje), vážnejší je ten, že doba 

hrá do kariet autorovi (...) Johanidesovo epické významotvorné gesto nie je vo svojej podstate 

konštrukciou (napríklad ideologickou) existujúceho, naopak, zvyčajne býva subtílnou 

dekompozíciou potenciálne možného (ohrozenia ľudskosti, zosurovenia mravov). Práve 

v evokovaní potenciálne možného sa Johanidesova epika stretáva s dobou, vrcholí 

v pomenovaní, ktoré je mimoriadne presné“. (Prušková, 2008, s. 124). 

Evokovanie „potenciálne možného“, ako o tom hovorí Prušková, čerpá svoju energiu 

v presune minulosti do prítomnosti, v ich prelínaní, čo textovo zabezpečuje neustále prítomný 

motív pamäti, ktorý je v rôznej miere atakovaný pokusmi o zabudnutie, a teda pokusmi 

o očistenie sa, o znovuzrodenie, o zbavenie sa ťaživej skúsenosti. Opäť však nejde o obžalobu 

spoločenskej situácie, ale o vyjavenie a pomenovanie hlbinných a krehkých priestorov v 

človeku, ktorého nemožno jednoducho rozdeliť podľa spoločensko-historických medzníkov. 

Aj keď jedno spoločenské zriadenie vystriedalo a „vymazalo“ druhé, o konkrétnom človeku 

to neplatí. Stále zostáva v nadčasovo pôsobiacich determináciách, stále pociťuje strach 

o vlastnú existenciu, stále sa konfrontuje s vlastnou bezbrannosťou. 

*** 

Uzavrime naše uvažovanie o Jánovi Johanidesovi: Ján Johanides svojim dielom 

nevyznáva a nehlása žiadnu filozofickú či poetologickú koncepciu, ktorá by jeho dielam 

predchádzala, v jeho novelách nemožno identifikovať žiadnu hotovú a jednoznačnú 

filozofickú platformu. Existenciálne témy a motívy jeho diel nie sú výsledkom procesu 

priamej transplantácie axióm zo systému filozofického do literárneho, ale výrazom 

umeleckého premýšľania a pýtania sa na človeka. Za Johanidesovou postavou nestojí žiadny 
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filozofický systém, ktorého by chcel byť Johanides hlásateľom, pretože Johanidesova postava 

nie je postojová, ale hľadajúca (ten správny) postoj. Proces hľadania, sprevádzaný vedomím 

nestability a chvíľkovosti (pominuteľnosti) morálnych, hodnotových a životných opôr, sa 

stáva jej vyjadrením; vyjadrením jej prežívania, jej problémov a v konečnom dôsledku jej 

osobnou, súkromnou „filozofiou“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


