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5. EXISTENCIÁLNY PÔDORYS SLOBODOVHO ROMÁNU NARCIS 

 

 

Výsledkom takmer štyridsaťročnej tvorivej aktivity Rudolfa Slobodu je (okrem 

zbierky básní, dvoch drám, množstva osobných denníkov, esejí a tvorby pre deti a mládež) 

monumentálny, „relatívne homogénny, takmer refrénovite koncipovaný“ (Z. Prušková) 

prozaický celok (20 kníh), ktorý možno opäť spolu so Zorou Pruškovou nazvať „veľkým 

textom“. Ako však teoretička ďalej naznačuje v Úvodných margináliách svojej 

kalligramovskej monografie Rudolf Sloboda, singulárne pomenovanie Slobodových diel ako 

„veľký text“ nemá byť dôvodom pre konštatovanie, že autorovo písanie má monotónny alebo 

stereotypný charakter (Prušková, 2001, s. 11). 

Pruškovej vstupná konštatácia sa stretáva s názormi množstva literárnych kritikov a 

teoretikov, ktorí v procese stopovania kontúr Slobodovej poetiky a posudzovania jej kvalít 

viac či menej operujú aj s elementárnou čitateľskou skúsenosťou sprostredkujúcou poznanie, 

že Slobodov umelecký výraz, akokoľvek časovo rozložitý, kvantitatívne široký a (tematicky) 

rôznorodý, predsa len je vystavaný na nerozložiteľnom ideovo-filozofickom pôdoryse, 

zabezpečujúcom jeho vnútornú koherentnosť a významovú stabilnosť (no nie statickosť!).  

V tomto kontexte sa často pripomína Slobodovo opakovanie postupov výstavby textu, 

repetičnosť tém a motívov, migrácia niektorých Slobodových (anti)hrdinov či (anti)hrdiniek 

z textu do textu (pričom spolu s nimi sa v nových, resp. modifikovaných textových 

kontextoch ocitajú nielen ich „verejné“ problémy, ale aj ich vnútorné, privátne presvedčenia, 

názory, postoje či celková osobnostná rozporuplnosť), alebo v neposlednom rade autorova 

ironicko-analytická a meditatívno-argumentačná narácia smerujúca k sebaprezentácii či 

autobiografickosti (či skôr by bolo možné hovoriť o „štylizovanej autobiografickosti“), ktorá 

vtláča skutočnosti románu „formu života“ a buduje tak jednotlivé príbehy ako disciplinované 

a sústredené pokusy o uchopenie permanentne unikajúcich odpovedí na širokospektrálne 

otázky o sebe samom. 

Zdá sa, že fundamentálne kontúry onoho ideovo-filozofického pôdorysu „veľkého 

textu“ Sloboda vytvoril už vo svojom románovom debute Narcis (1965), pričom (takmer) 

každé ďalšie dielo bolo jeho miernym rozšírením, dotvorením či spresnením, dodatočným 

výkladom, „dokresľovaním a prekresľovaním“, a to najmä jeho noetických aspektov. 

Z celkového obrazu potom vystupuje jedna dominantná línia „veľkého textu“, ktorú Prušková 

v nadväznosti na Hamadovu interpretáciu románu Krv „skusmo a hypoteticky“ vymedzuje 
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ako časovo pretržitý „triptych“ („jeho prvú časť tvorí knižný debut Narcis z roku 1965, 

nasleduje Rozum z roku 1982 a líniu iniciačného ja-rozprávania završuje román Krv z roku 

1991.“ (Prušková, 2001, s. 30).  

Nadväzujúc na tieto poznámky treba konštatovať druhotné postavenie Slobodových 

„menších románov“, ktoré sa voči jednotlivým častiam „triptychu“ javia ako nimi iniciované, 

a teda predstavujú akési tematicko-analytické rozvinutia, dopovedania, či variovania 

vybraných motívov a problémov, ktorých predhistória je pevne zakorenená v pláne 

prototextu, no v ktorom sa z rôznych príčin nemohli uplatniť ako svojbytné tematické plány
74

. 

Takto by sme mohli napríklad celý román Britva považovať za metatextové rozšírenie, resp. 

„dopovedanie“ tematického segmentu zo záveru Narcisa, a to špecificky v ohľade na 

tematické cielenie k problému funkčnosti či nefunkčnosti partnerstva, manželstva či rodiny. 

Z druhej strany sa z hľadiska vybraného problému zhodnocujú motivické konfigurácie 

Narcisa vo svojom mimotextovom pokračovaní a (v istom zmysle aj) zavŕšení. A teda to, čo 

bolo v záverečných pasážach románu Narcis otvorené prostredníctvom vedľajšej motivickej 

línie ako „mikrotéma“ (uzavretie manželstva medzi Urbanom Chromým a Danou 

a naznačenie jeho problematickosti), je v Britve tematizované ako centrálny problém, ktorého 

uchopenie produkuje množstvo na prvý pohľad „nižších“, no pre dokreslenie charakteru 

neskoršej (a celkovej) Slobodovej tvorby významovo relevantných výpovedí o osobnostnom 

obraze „hrdinu“ a jeho vzťahu k blízkemu okoliu.  

Podobných príkladov možno nájsť v Slobodovom „veľkom texte“ mnoho a nie sú 

neproblematické. Pokiaľ v uvažovaní o vzťahu medzi románmi Narcis a Britva sa možno 

oprieť o predstavu o chronologickom nadväzovaní, v rozšírení pohľadu na celok Slobodovej 

tvorby sa môže diachronické čítanie ukázať ako problémové. Na tomto mieste sa však tomuto 

problému nemožno venovať konkrétnejšie, preto v naznačených súvislostiach iba spomeňme 

(a oceňme) štúdiu Valéra Mikulu Autentický autor (K poetike Slobodovej prózy), v ktorej 

(vychádzajúc z recenzie Petra Zajaca na Romaneto don Juan, kde Zajac uvažuje 

o významovej súvislosti Slobodových textov) na danú komplikáciu upozornil. Mikula, 

odmietajúc predstavu o Slobodovej tvorbe ako mozaike, v ktorej postupným pridávaním 

jednotlivých prvkov (románov, noviel, poviedok) vzniká jednoliaty celistvý obraz, poukazuje 

na diametrálne odlišné podoby hrdinu nachádzajúceho sa v rôznych textoch, no v tej istej, 

resp. veľmi podobnej situácii. V konečnom dôsledku to možno pomenovať ako autorovu 
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 Pre úplnosť dodajme, že odvodenosť niektorých tematicko-motivických vrstiev neskorších Slobodových 

románov z Narcisa evidoval a konštatoval napríklad už Ján Števček (Pozri ŠTEVČEK, Ján: Román krízy. In: 

Súčasný slovenský román. Bratislava: Tatran 1987, s. 190). 
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snahu preveriť nosnosť rôznych hľadísk a rôznych stanovísk k zvolenej téme a problému, 

pričom „ak chceme odhaliť významovú integritu Slobodových textov, musíme opustiť 

predstavu chronologickej skladačky a brať rôzne – i protirečivé – podoby Slobodovho hrdinu 

ako varianty tej istej podstaty. Aká je to podstata, na to môžeme hľadať odpoveď len vo 

variantoch samotných, a nikde inde (...) Autor obmieňa situácie, v ktorých sa jeho hrdina 

ocitá, analyzuje predchádzajúce riešenia a skúša riešenia nové, často extrémne opačné. (V 

Narcisovi napr. jeho hrdina, dospelý človek, je panic, kým inde ako dospievajúci chlapec je 

hotovým Donom Juanom, prežívajúcim ak aj nie román, tak aspoň romaneto (...) Varianty 

poukazujú na niečo viac, ako sú samé, poukazujú do hĺbky textu, na invariantné jadro. Napr. 

invariantným jadrom uvedeného ‚márnivého‛ (Britva) a ‚nemárneho‛, opätovaného (Hudba) 

zaľúbenia sa do tanečnice je práve téma lásky (láska nerealizovaná vs. láska realizovaná). 

Láska je tiež len jedným z variantov témy, ktorá leží ešte hlbšie k významovému jadru 

Slobodových próz – témy manželstva. No i táto téma je len jednou možnosťou realizácie 

hlbšieho významu – etickej kategórie čistoty (ktorej druhým realizovaným variantom je 

samota) atď.“ (Mikula, 1989, s. 139-140). Valér Mikula preto v súvislosti so snahou 

o uchopenie sémantickej výstavby Slobodovho „veľkého textu“ odporúča čítať jeho texty 

synchrónne, t.j. nie podľa časovej, ale predovšetkým podľa významovej logiky. V tomto 

kontexte Mikula upozorňuje na fakt synsémickosti textových celkov u Slobodu, teda na ich 

významovú neautonómnosť, čo znamená, že pre interpretačné uchopenie a zvládnutie 

významovej potencie konkrétnych viet, motívov, epizód, či väčších textových celkov, ktoré sa 

v samostatnom postavení javia ako neúplné, je potrebné poznanie ich kontextových polí, ktoré 

však majú svoj základ v iných Slobodových textoch a s ktorými dané textové štruktúry 

významovo komunikujú. Pritom však tieto kontextové polia nemusia nevyhnutne existovať „v 

zapísanej podobe“
75

, ale môžu byť prípadom, keď sa autor „opiera o ‚kontext‛ svojho 

vedomia, svojho modelu sveta, ktorý však čitateľ nepozná, alebo pozná iba neúplne.“ 

(Mikula, 1989, s. 145). Podľa Mikulu „takýto autorský postup núti čitateľa doberať sa k 

zmyslu mnohých spojení, mnohých asociáciami vytvorených syntagiem práve cez generátor 

týchto asociácií – autorov subjekt.“ (Mikula, 1989, s. 145). 

Prijímajúc Mikulove konštatácie o synsémickosti Slobodových textových segmentov 

a významových parciel možno doplniť Pruškovou zvýraznenú líniu (Narcis – Rozum – Krv) 

o ďalšie časti. Z hľadiska stopovania významovej integrity Slobodových románov možno 
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 „Význam mnohých Slobodových viet, motívov, príbehov pochopíme často až o niekoľko kníh neskôr. 

Komunikatívnou situáciou, o ktorú sa ich pomenovacia neúplnosť opiera, je práve významová štruktúra jeho 

próz ako celku, a to i próz ešte nerealizovaných, ktorých potencialita je však systémová. Čím máme neurčitejšiu 

predstavu o tejto štruktúre, tým menej rozumieme jeho textom.“ (Mikula, 1989, s. 141). 
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hovoriť o akejsi viacsmernej línii, ktorú otvára pevná väzba medzi románmi Narcis a Britva, 

a ktorá sa ďalej štiepi v dvoch výrazných smeroch: prvá, zhodnocujúc najmä významové 

polia Narcisa smeruje cez Šedé ruže, zbierku poviedok Uhorský rok a novelu Druhý človek 

(prvotne príznačne nazvaný ako Starý narcis) k Láske, druhá, budujúc prevažne na Britve, 

prechádza Romanetom Don Juan, Hudbou a Vernosťou. Obidve línie (vhodnejšie by predsa 

len bolo hovoriť o množinách) sa opäť stretávajú v Rozume, ktorý v spätnom pohybe 

„dokresľuje“ niektoré staršie „otvorené otázky“ (napríklad, ako na to upozornil už Ján 

Števček, pojem a koncept „druhého človeka“) a zároveň otvára priestor pre pokračovanie, 

vertikálne rozvíjanie a z istého uhla pohľadu aj zavŕšenie „veľkej témy“ v Krvi či Jeseni.  

Samozrejme, uvedené poznámky nemožno vnímať rigorózne, sú skôr prezentáciou 

„hrubého rysu“, ktorý vo svojom zjemnení môže odhaliť niekoľko ďalších príznakových 

množín. Nás na tomto mieste bude zaujímať iba jeden prípad, a to otázka obsahu a objemu 

množiny, ktorej stavebným materiálom a zároveň identifikačným kritériom je relevantný 

podiel existenciálnej imaginácie na výstavbe konkrétneho sujetu ako potenciálneho prvku 

tejto množiny. 

Tzv. existencialistické prvky boli viac či menej vierohodne, no v zásade správne, 

identifikované v takmer všetkých Slobodových dielach, čo však v niektorých prípadoch 

vyústilo do podprahového či podvedomého vymedzovania jeho románovej problematiky ako 

problematiky existencialistickej. Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí tieto súvislosti 

zmierňovali, či dementovali
76

. „Existencialistický prvok“ či prvky vo významovom toku 

románu zameranom na zobrazovanie takpovediac „neexistencialistických“ problémov 

neoprávňuje hodnotiť text či dokonca súbor textov pojmom „existencialistické“. To je aj 
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 Spomeňme iba Jána Števčeka: „Bolo by pomerne ľahké, ale aj povrchné, vymedziť románovú problematiku 

Rudolfa Slobodu pojmom existencializmus. Ale je to aj lákavé, tým skôr, že slovenský román štyridsiatych rokov 

nebol bez vplyvu francúzskeho románu tohto filozofického a literárneho smeru (...) Existencializmus má svoje 

definovateľné princípy, či už v oblasti románu alebo vo sfére filozofie, ale to neznamená, že je to definícia platná 

vo všetkých kontextoch národných kultúr (...) existencialistické tendencie u nás sú doslova ‚nabyté‛ 

problematikou, vyplývajúcou zo sociologicky odlišného prostredia, sú zasiahnuté onou dvojpodobou slovenského 

intelektuála ako intelektuála ľudového pôvodu, prepájajúceho svet elementárnych životných reakcií s ich 

rafinovanou intelektuálnou transpozíciou. Ak porovnáme všeobecný model literárneho existencializmu s jeho 

(hypotetickým) pretvorením v románových prácach Rudolfa Slobodu, hneď zistíme, že medzi francúzskym 

‚originálom‛ a jeho slovenskou obdobou je pri všetkej vonkajšej podobnosti podstatný rozdiel (...) Aj Slobodov 

hrdina je autodidakt, a to dosť spoločensky vykorenený, s predstavami a jazykom básnika, skúmajúceho naozaj 

predovšetkým znechucujúce polohy života. No obdoba medzi základným modelom existencializmu a Slobodovým 

videním reality je aj napriek tejto zhode v základných i povrchových čiarach len zdanlivá. Slobodov autodidakt 

(filozof) súdi svoj svet a svet iných s nepochybným timbrom sklamania a znechutenia, ale pravdivejšie a – 

insitnejšie, ak toto slovo nezastrie pôvod i pôvodnosť Slobodovej koncepcie (...) Slobodove myšlienky, vložené do 

jeho postáv, teda štylizované prehovory, majú širšiu osnovu, než je to obvyklé u tých, čo sa nazývajú 

nasledovníkmi J.P. Sartra a A. Camusa, i osnovu užšiu, konkrétnejšiu. Ak však chceme charakterizovať práve 

túto ‚osnovanosť‛ Slobodovho myšlienkového a epického sveta, musíme zhodnotiť aj takú závažnú skutočnosť, že 

spoločenský pôvod Slobodovho románu je daný druhou polovicou rokov šesťdesiatych.“  (Števček, 1987, s. 189-

190).   
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prípad Rudolfa Slobodu. Synsémická povaha jeho textových celkov núti interpreta, 

usilujúceho o rekonštrukciu existenciálnych aspektov, preskakovať z textu do textu a izolovať 

dané štruktúry od ich primárneho významového kontextu. Výsledkom môže byť relevantná, 

takpovediac jednoliata odpoveď na otázku o existenciálnej rovine Slobodovej tvorby, no 

zostáva otázka, do akej miery bude táto odpoveď korešpondovať s konkrétnym jedným 

textom (keďže napríklad motív samoty má v románe Narcis iné „zafarbenie“ ako v románe 

Hudba a zase iné v románe Rozum).  

V naznačenom kontexte sa neodbytne vtláča otázka: ak je korektné hovoriť 

o prozaickej tvorbe Rudolfa Slobodu ako o tvorbe existencialistickej či existenciálnej, na 

základe ktorých autorových diel je to možné? Alebo je to skôr tak, že existencialistický či 

existenciálny je „iba“ Slobodov „veľký text“, pričom jeho konkrétne zložky ako (relatívne) 

samostatné celky sú iba akýmisi nositeľmi potenciálu, ktorý sa môže vykryštalizovať v reálnej 

podobe až v spojení všetkých textov do celku? Ak pripomenieme elementárny poznatok 

o istej montážovosti Slobodových textov, vzniká ďalšia otázka: ktoré „časti“ jednotlivých 

románov treba abstrahovať pre potreby vyjavenia existenciálneho charakteru Slobodovho 

„veľkého textu“? A ktorá časť Slobodovej tvorby má predstavovať podklad pre implantáciu 

segmentov abstrahovaných z rôznych textov? Iste to nemôže byť svojvoľné „lepenie“ 

navonok vyhovujúcich častí, založené na princípe „menšie k väčšiemu“. 

V zásade je možné k danému problému pristúpiť dvojakým spôsobom. Môžeme 

hľadať stopy existenciálnej imaginácie v celej Slobodovej tvorbe a ďalej ich uvádzať do 

súvislostí aj za cenu ich izolovania od im najbližšieho kontextu (teda kontextu ich 

„materského“ textu). Tým by sme síce mohli nadobudnúť obraz o existenciálnom charaktere 

„veľkého textu“ Rudolfa Slobodu, no nemohli by sme sa vyhnúť interpretačnému pohybu, 

realizovanému permanentne „nad textami“. Inak povedané: hrozí, ako sme naznačili, že 

budeme hovoriť o všetkých textoch a zároveň o žiadnom konkrétnom texte. Informácie, ku 

ktorým by sme sa takto dopracovali, by síce mohli korešpondovať s predstavou o celku 

Slobodovej tvorby, no v konečnom dôsledku by nemuseli korešpondovať s tematicko-

motivickou štruktúrou jedného, dvoch, troch konkrétnych textov.  

Druhou možnosťou je to, že sa pokúsime rekonštruovať Slobodovu existenciálnu 

rétoriku rigoróznejšie; a to vzhľadom na jej konkrétne prejavy v konkrétnom texte. Tu však 

hrozí obtiažnosť pomenovania charakteru „veľkého textu“, keďže práve kvôli Slobodovým 

variáciám zobrazovania jednej témy či problému nemožno (bez evidentného rizika 

nekorektnej zástupnosti) vehementne vyhlasovať jeden prípad ako pars pro toto.   
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Napriek tomu predsa len sa prikloníme k druhej možnosti a budeme hľadať text, 

v ktorom je existenciálna imaginácia uplatnená systémovo a má dosah na celkový výraz textu, 

a nie je reprezentovaná „len“ fragmentárnym naratívnym pásmom alebo výrazovým 

prostriedkom s krátkodobým dosahom. 

Nazdávame sa, že práve románmi Narcis a Britva Sloboda vystaval dva základné 

piliere nielen svojho umeleckého výrazu (čo sa týka uspôsobenia jeho „veľkého textu“), ale 

najmä a predovšetkým piliere svojej „veľkej témy“, ktorá so sebou nesie a sprostredkúva 

autorovu filozofiu človeka. Predbiehajúc možno totiž tvrdiť, že Sloboda vníma existenciu 

človeka v dvoch základných modoch trvania: v existenciálnom osamotení a v sociálnej 

koexistencii, ktorá však implicitne obsahuje práve problém existenciálneho osamotenia, 

vylúčenosti, noetickej skepsy atď. Tieto mody existujú v konkrétnom románovom celku 

paralelne, pričom v románe Narcis je umiestnený do popredia problém existencie postavy 

v mode existenciálnej samoty, v románe Britva je naopak v popredí problém partnerského 

(manželského) súžitia. 

Ak chceme určiť povahu a funkciu existenciálnych kategórií v Slobodovom debute 

Narcis, musíme si predovšetkým položiť triviálnu otázku: kde, resp. na ktorých miestach sa 

nachádzajú. Nie je to nedôležité, pretože aj napriek jednoznačnosti ich vplyvu na celkový 

výraz textu predsa len nie je zrejmé, v akých podobách a z ktorých polôh zasahujú do 

sémantického plánu textu ako elementy podstatne určujúce jeho štruktúru. 

Pohľad na bohatý počet interpretačných a recenzistických prác, ktoré sú venované 

dielam Rudolfa Slobodu, sprostredkúva poznanie, že literárna kritika mala a stále má problém 

s typologizáciou druhov textov, ktoré koexistujú v Slobodovej tvorbe. Nielen žánrová, ale aj 

tematická montážovosť, susedstvo nesúvisiacich prvkov, preskakovanie z témy na tému (V. 

Mikula), významové osihotenie väčšiny epizód a sémantická rozbitosť (M. Šútovec), 

heterogénnosť textu a jeho významových jednotiek (J. Števček), nemotivovanosť, resp. iba 

slabá motivovanosť konania „hrdinov“ – to všetko skutočne pripomína surrealistické postupy 

skladania textu (A. Bagin), alebo, ako to pomenoval Peter Zajac v súvislosti s hodnotením 

Slobodovej poviedkovej knihy Uhorský rok, princíp kalendára či princíp obchodu so 

zmiešaným tovarom. Táto stratégia komponovania textu relativizuje priamu väzbu 

jednotlivých textových fragmentov ako prvkov príbehu; román sa stáva výrazom pre rad 

voľne na seba nadväzujúcich noviel či poviedok, ktoré sceľuje iba minimálne množstvo 

textových indícií (napr. rozprávač, postava). Takto pôsobí nielen Narcis (autor explicitne 

potvrdzuje, že Narcis je výsledkom „zbeletrizovania“ osobného denníka a čiastkových 
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poznámok, čím nepriamo podporuje túto úvahu), ale aj Britva, Šedé ruže, Romaneto Don Juan 

či Láska. 

Konzekvencie rozloženia epiky na epické textové fragmenty (dekomponovanie sujetu) 

podstatným spôsobom zasahujú aj vnútornú koherentnosť ideovo-filozofickej línie ako 

produktu explicitnej textúry konkrétneho textu. Jednotlivé textové fragmenty si vytvárajú 

vlastnú sféru sémantických polí, ktoré nie vždy významovo a logicky súvisia so sémantickými 

poľami iných textových fragmentov v rámci jedného konkrétneho textu. Dostávame sa tak ku 

konštatovaniu istej fragmentárnosti, útržkovitosti a protirečivosti toho, čo napĺňa ideovo-

filozofickú líniu obsahom.  

Z tohto hľadiska sa v románe Narcis vyskytuje priepastná neprimeranosť medzi 

informáciami sprostredkovanými vo svojej podstate banálnym príbehom, dejom a úvahovými, 

snovými či analytickými pasážami, referujúcimi o vnútornom stave, myslení a postojoch 

Urbana Chromého voči svetu a jeho systému
77

. Onen banálny príbeh síce otvára a nesie istý 

súbor problémov, no tie naratívne nedorastajú do takých rozmerov, aby dokázali 

plnohodnotne motivovať zložité a dramatické vnútorné reakcie Urbana Chromého. Inak 

povedané: Urbanove reakcie nezodpovedajú miere vážnosti jeho „verejných“ problémov, 

ktoré sprostredkúva naratívne pásmo príbehu; stoja síce v príbehu, no ako relatívne 

samostatné sekvencie. Ak si to obrazne rozložíme do vertikálnej línie, ukáže sa, že 

sémantické polia príbehu sa vo svojich kulminačných bodoch nekryjú so „spodnou hranicou“ 

sémantických polí úvahovo-reflexívnych zložiek textu, pretože k nim takpovediac 

nedorastajú. Medzi týmito zložkami teda existuje netematizované miesto (raz užšie, inokedy 

širšie); interval, ktorý tvorí spojnicu medzi jednotlivými zložkami. Na tieto miesta poukazuje 

samotný kontrast medzi banalitou, nízkosťou problému a mierou odozvy, ktorá nasleduje.    

Banálne dianie príbehu, ktoré narátor v rôznych formách sprostredkúva predovšetkým 

ako aktuálne, zväčša triviálne, povrchné, žité (nie životné) peripetie hrdinu (napr. bývanie na 

internáte, prechádzky po meste, stretnutia s inými ľuďmi a spoločné rozhovory, „pracovné 

epizódy“ atď.), sa v týchto zamlčaných miestach transformuje do podoby zložitej 

existenciálnej krízy subjektu, ktorý na ňu reaguje v podobe diskurzívnych úvahových, 

esejistických, analytických pasáží či snových vízií. Tieto „metaforicko-reflexívne“ zložky 
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 Banálnosť príbehu oproti zložitosti hlavnej postavy v Slobodových textoch konštatovala literárna kritika 

niekoľkokrát. Za všetkých spomeňme iba Martu Součkovú: „Príbeh v autorových prozaických textoch je 

jednoduchý, ba priam banálny už tým, že sa opiera o tému žiarlivosti, nevery, straty panictva atď. O to 

komplikovanejšia je Slobodova postava, ktorá trivialitu deja takpovediac vyvažuje svojským a najmä zložitým 

videním sveta.“ (Součková, 2001, s. 89). 
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textu (M. Hamada) teda nie sú Urbanovou priamou reakciou na jeho „verejné“ problémy, ale 

na to, čo tieto vo svojej podstate banálne problémy vyvolávajú.  

Akákoľvek žitá situácia, ktorá je v aktuálnom čase „hrdinom“ pociťovaná ako 

problémová, sa môže stať existenciálne krízotvornou. Hovoríme akákoľvek (nie však každá) 

žitá situácia, pretože u Slobodu vôbec nemusí ísť o vyhranené životné či existenciálne 

situácie. Práve naopak, krízotvornou sa u Slobodu často stáva na prvý pohľad existenciálne 

nepríznaková situácia, situácia spojená s bežným životom, na ktorú sa v poetike tohto autora 

najčastejšie viažu socializačné motívy rodiny, partnerstva muža a ženy, susedstva, profesie, 

túžby byť inými akceptovaný a uznávaný atď. Preto môže Peter Zajac povedať: „Banálny 

príbeh má presne ten istý význam ako filozofujúca reflexia.“ (Zajac, 1970a, s. 26), Viliam 

Marčok argumentovať: „Sloboda (...) prijal rodinu nie ako spoločenský záväzok, ale ako 

existenciálne mravný záväzok na celý život.“ (Marčok, In: Diskusia o knihe Rudolfa Slobodu 

Láska, 2002, s. 19) alebo Milan Šútovec konštatovať: „(...) všetky čiastkové ľudské problémy 

– etické, noetické, psychologické, ale aj špecificky sociálne, komunikačné, erotické – 

vystupujú na vyššej rovine ešte aj ako problémy ontologické, problémy bytnosti. Ontologická 

transformácia a ontická transcendencia a vyústenie sociálnych, mravných či psychologických 

problémov nebýva vždy tematizovaná alebo ináč explikovaná, ale najčastejšie vystupuje ako 

potencia, ako realizovateľná a realizovaná schopnosť analyticky presiahnuť evidentné stránky 

reality a rozkrytím osudu literárnych postáv v konkrétnych epických okolnostiach pýtať sa na 

zmysel a na hodnotu života a bytia.“ (Šútovec, 1988, s. 22). 

V nadväznosti na tieto poznámky možno vysloviť tvrdenie o tom, že Sloboda používa 

niektoré socializačné motívy aj ako motívy existenciálne. Momenty, ktoré poukazujú na 

transformáciu socializačných motívov na motívy existenciálne, možno pracovne nazvať 

„ukazovatele priebehu existenciálnej krízy“. Sú to textové signály, ktoré dodatočne referujú 

o banálnej situácii verejného života „hrdinu“ ako o situácii, ktorá vo svojej vnútornej 

štruktúre generuje existenciálnu krízu subjektu. Medzi tieto signály možno zaradiť celé 

spektrum motívov, spájajúcich sa jednak s disharmonickou povahou privátnej sféry „hrdinu“, 

jednak s jeho negatívnym fyzickým prejavom a pohybom: odchody a návraty, úteky, stavy 

nervozity, rozčarovania, nenávisti, odporu, ale aj bolesti hlavy, niektoré návratné ironické 

gestá, premýšľanie o vražde či samovražde, oscilácia medzi vierou a ateistickým odmietaním 

„vyššieho princípu“ a ďalšie, ktoré tvoria východisko pre rozvíjanie úvahovej línie a impulz 

pre tematizovanie univerzálnych otázok týkajúcich sa ľudského života (Boha, viery, 

postavenia a významu človeka v systéme sveta, jeho údelu, účelu, smerovania, ale aj otázok 

slobody, nevyhnutnosti, možností šťastia atď.). 
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 Zhodnocujúc tieto poznámky treba pripomenúť konštatácie literárnej kritiky, ktorá 

v súvislosti s uchopovaním ideovo-filozofickej línie románu Narcis prisudzovala zásadný 

význam tretej kapitole Pokus o smrť v duši
78

. Napríklad Ján Števček ju označuje ako kapitolu, 

v ktorej je „najinštruktívnejšie vyjadrený všeobecný plán Slobodovho románu“, pričom podľa 

neho „v skutočnosti práve táto kapitola naznačuje celú originálnosť Rudolfa Slobodu ako 

prozaika.“ (Števček, 1987, s. 194). 

 Z hľadiska ideovo-filozofickej štruktúry románu vystupuje tretia kapitola nielen ako 

centrálna, ale najmä a predovšetkým aj ako „stredová“. Jej prvé dve časti sa voľne viažu na 

úvodnú situáciu románu, situáciu Urbanovho príchodu do Ostravy, čím ju významovo 

prehlbujú. Zároveň istá miera nekompatibility tejto kapitoly s ostatnými kapitolami románu, 

spočívajúca v jej diskurzívno-reflexívnej povahe, upriamuje pozornosť na jej sémantickú 

vysunutosť či odtrhnutosť. Ak však na tomto mieste hovoríme o odtrhnutosti, neznamená to, 

že neexistuje vzťah medzi danými textovými sekvenciami. Práve naopak, ich sémantický 

kontakt je zaručený súborom problémov „hrdinu“; čo sa však radikálne mení, to je spôsob 

uvádzania tohto súboru problémov. Pokiaľ v prvých kapitolách románu Narcis sú banálne, 

triviálne problémy „hrdinu“ zobrazované, predvádzané, v tretej (a štvrtej) kapitole sú 

prevažne pomenúvané a diagnostikované. Diagnostika sa tu nemôže zaobísť bez intervencie 

príbehu, ktorý ponúka významovo nižší materiál pre významovo vyššie analyzovanie, pričom 

týmto materiálom nie je nič iné ako individuálne pociťovaná, žitá skutočnosť. Ak sa rôzne (aj 

banálne, či dokonca zväčša banálne) momenty žitého ukazujú ako problémy individuálneho 

ľudského života, Sloboda ich v esejistických a úvahových pasážach románu pretvára na 

existenciály, ktorými možno nemetafyzicky hovoriť o charaktere ľudskej existencie. 

Napríklad ak je v prvých kapitolách zobrazovaný aktuálny vzťah Urbana Chromého k ženám 

ako problematický, no v podstate bežný, nevýnimočný, v úvahových pasážach dochádza 

k transformácii tohto problému do podoby existenciálu, ktorým sa zachytáva jeden zo 

skladobných momentov jeho existencie. Tento existenciál nie je metafyzickou kategóriou, 

pretože je „vyťažený“ zo žitej skutočnosti, je zakúšateľný, takpovediac reálny a konkrétny. 

Žitá aktuálnosť je takto u Slobodu vnímaná ako fundamentálny konštituent človeka a jeho 

života, a práve preto je jej venovaná toľká pozornosť. Ona totiž nepoukazuje kdesi nad seba či 

mimo seba do „oblasti podstát“, ale sama je nositeľom podstatných vecí človeka, ukrýva ich 

vo svojej štruktúre pod vrstvou napríklad aj banálnosti. Jednou zo základných funkcií 
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 Števček dekóduje názov kapitoly ako alúziu na tretiu časť Sartrovej nedokončenej tetralógie Cesty k slobode. 

Smrť v duši. Skôr sa však zdá, že Sloboda sa tu poetologicky stretáva s Camusovou poviedkou Smrť v duši zo 

zbierky poviedok Rub a líce.   
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reflexívnych pasáží, kombinovaných s obrazmi banálneho života „hrdinu“, je nielen v 

Narcise, ale vo všetkých Slobodových dielach odhaľovať žité ako bytostné. Reflexia teda 

v prvom rade zvýznamňuje momenty, ktoré sa v rozprávaní javia ako nevýznamné či 

bezvýznamné; a to tým, že ich nahliada ako fundamentálne konštituenty života človeka, jeho 

kvality. 

 Východiskovou situáciou románu Narcis je príchod Urbana Chromého do Ostravy. 

Z hľadiska sémantickej výstavby textu má táto situácia zásadný význam, preto si ju 

pripomeňme: „Príchod bol temer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal. Mal slamený 

klobúk, ktorý dobre sedel na dohola ostrihanej hlave, sivé sako s jedným gombíkom, nohavice 

tej istej farby a staršie poltopánky, pravda veľmi dobré. Cesta z Bratislavy do Ostravy 

Urbana vôbec neunavila. Jeho batožina neváži viac ako desať kíl, okrem toho stretol vo vlaku 

niekoľko výnimočných ľudí, na ktorých zapôsobil. Kufor mal svoje roky. Bol obsažný 

a zvyknutý na nadávky, pretože pri dobrej vôli sa doň zmestilo aj šesťdesiat kilogramov, 

a rukoväť mal tenkú. Bola to vari len rukoviatka. Teraz obsahoval päť knižiek, dve košele, zo 

tri vreckovky, holiace náčinie za päťdesiat korún, písanku, ktorá sa neskôr stane denníkom, 

tubu lepidla Drago, pastelky, zubnú kefku a zubnú pastu, šesť párov ponožiek a bonboniéru 

alias album aj schránku na prijatú poštu, dýku a mydlo. Keď Urban vystúpil z vlaku na stanici 

Poruba, zaduneli tympany a tuby zahrali niekoľko alogických, ale krásnych akordov. Prudký 

úsmev a odpočinuté pohyby voľnou rukou mohli zaujať nestranného pozorovateľa. Bola jar. 

Slnečný sklonok dňa v cudzej zemi.“ (Sloboda, 2004, s. 5). 

V citovanej textovej sekvencii evidujeme, ako Sloboda v malom naračnom priestore a 

s funkčne vyváženou dávkou ironického gesta kumuluje významy, ktoré sa neskôr budú 

objavovať v hlbších a vážnejších kontextoch ako invariantné prvky Slobodovej existenciálnej 

imaginácie. Neskoršie „odsunutie“ ironizujúceho tónu výpovede sa stane impulzom pre 

významovú transformáciu ich vnútornej štruktúry, pričom ich referenčná schopnosť sa v 

tomto novom postavení zhodnotí predovšetkým vzhľadom na pomenovanie súradníc 

privátneho problému Urbana Chromého. A teda to, čo sa v úvode v ironizujúcom nasvietení 

javí ako radostné či slávnostné, sa v novej perspektíve (určovanej tónom narácie) ukáže ako 

prvok, ktorý výrazným spôsobom participuje na odhaľovaní negatívneho charakteru 

vnútorného sveta postavy.  

 Prvým a základným momentom, ktorý bude neskôr vo svojej vnútornej štruktúre 

transformovaný do podoby výrazne negatívneho prvku, je motív príchodu: „Príchod bol 

temer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal“. V úvodnej vete románu je príznačne 

kódovaná sémantická platforma, z ktorej sa neskôr vyvinie Urbanova (existenciálne zaťažená) 
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situácia. Motív príchodu, ktorý je temer slávnostný, pretože „náš hrdina“ je na novom mieste 

nepoznaný, nachádza svoju neskoršiu sémantickú transformáciu v príznakovejšom 

a významovo zaťaženejšom motíve odchodu z Bratislavy, ktorý možno v prvom rade 

klasifikovať ako referenciu o čine. Sledujúc transformačné posuny motívu príchodu v ďalšom 

rozšírení možno uchopiť kategóriu činu v priamej motivačnej väzbe na motív reakcie proti 

niečomu či niekomu (čo dostatočne naznačuje práve fakt, že príchod je slávnostný preto, lebo 

„tu ho nikto nepozná“). V situácii príchodu „nášho hrdinu“ do nového priestoru sú teda 

kódované indície referujúce o povahe minulej situácie Urbana Chromého, a samozrejme, 

v súvislosti s tým je pozornosť upriamená predovšetkým na konkrétne dôvody jeho konania. 

Možno očakávať, že tieto budú podstatným spôsobom participovať na modelovaní 

negatívneho obrazu vnútorného sveta „hrdinu“.  

Fakt, že Urbana v Ostrave nikto nepozná, opäť odkazuje k závažnejšej skutočnosti, t.j. 

k faktu, že ani Urban v Ostrave nikoho nepozná. Ak je táto skutočnosť jeho príchodu 

slávnostná, možno sa domnievať, že dôvody Urbanovho odchodu z Bratislavy budú dané jeho 

negatívnym vzťahom k ľudskému okoliu, no najmä k tomu, čo toto okolie predstavuje a ako 

na Urbana vplýva. Ak túto úvahu podporíme motívom Urbanovho nekonvenčného účesu 

(dohola ostrihaná hlava), ktorý predstavuje jednak vehementný znak vzdoru a provokácie, za 

ktorým sa skrýva pohŕdanie voči „bežnému“, jednak snahu vyniknúť, byť iný, nezapadať, 

vyčleňovať sa, t.j. snahu dávať najavo svoju inak neviditeľnú inakosť, možno uzavrieť, že 

Urbanov odchod bol motivovaný istou formou jeho nespokojnosti; nie však nespokojnosťou 

povrchnou, ale nespokojnosťou, ktorá má hlbšie korene; teda tou, z ktorej sa rodí rozhodnutie 

odísť niekam, kde ho nikto nepozná, a kde on nikoho nepozná, zbaviť sa neželaného: 

„Nikomu nepísal a ani nikto nepísal jemu.“ (Sloboda, 2004, s. 8).    

Sémantika príchodu sa ďalej nepriamo prehlbuje výpočtom obsahu Urbanovej 

batožiny. Minimálne množstvo vecí zvýrazňuje konotačné polia motívu príchodu v zmysle 

úniku, t.j. okamžitého a rýchleho opustenia priestoru, čo implicitne pomenúva hĺbku a silu 

jeho nespokojnosti. 

Vidíme, že Rudolf Sloboda už v úvode svojho románu ponúka textové signály, 

ktorými možno aktualizovať Chromého životnú situáciu ako výrazne negatívnu, a to aj 

napriek tomu, že citovaný textový segment v prvom pláne zvýrazňuje skôr pozitívne polohy 

diania. Neskoršie pomenovanie niektorých dôvodov Urbanovho odchodu z Bratislavy do 

Ostravy (ako napríklad nechuť k zápočtu z angličtiny, chcenie istej voľnosti vo výbere 

študijnej literatúry, túžba po očistení sa fyzickou prácou, atď.) síce v prvom pláne 

bagatelizujú význam jeho príchodu (a sprostredkovane aj negativitu jeho situácie), no zároveň 
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ako čitatelia tušíme, že Slobodom uvedené dôvody nedokážu pokryť zložitosť vnútorných 

pochodov Urbana Chromého, a teda dostatočne vysvetliť jeho konanie. 

Na pozadí bezproblémového príchodu Urbana Chromého do nového mesta sa teda 

nachádza a odohráva zatiaľ bližšie nekonkretizovaná kríza „hrdinu“, pričom každý ďalší 

(priestorový, ale aj intelektuálny) Urbanov pohyb v novom prostredí bude implicitnou 

konfrontáciou s dôvodmi odchodu z Bratislavy: „Celý doterajší život mu prichodil nanajvýš 

smiešny a zbytočný.“ (Sloboda, 2004, s. 41). V tejto perspektíve sa Chromého príchod do 

Ostravy javí byť snahou o celkovú zmenu kvality jeho života a istým spôsobom sa dotýka 

onoho profánneho výrazu: „túžba začať život odznova“, avšak to len do chvíle, pokiaľ sa 

Urbanova minulá pozícia, pred ktorou ušiel do Ostravy, nezačne implantovať do jeho 

aktuálneho prostredia. V tomto kontexte na túto implantáciu „starých problémov“ do nového 

priestoru poukazuje príznaková posledná veta románu: „Urban si vo vestibule vyhľadal 

odchod osobného vlaku do Zohora a pomyslel si, že roky, ktoré prežil mimo domova, sú jeho 

prehrou.“ (Sloboda, 2004, s. 270).  

Toto záverečné konštatovanie hlavného protagonistu sa vo svojich základných rysoch 

významovo kryje s implicitným kontextom vstupnej situácie románu, čo nás vedie 

k parciálnemu záveru: dôvody Urbanovho odchodu z Ostravy domov zo záveru románu sú vo 

svojej podstate tie isté ako dôvody jeho odchodu z Bratislavy do Ostravy z románového 

úvodu; keďže Urbanove problémy sú neodstrániteľné, pretože sú to problémy, ktoré majú 

svoj zdroj v ňom samom, v jeho osobnosti, v jeho videní, vnímaní, chápaní a hodnotení seba 

a svojho okolia, snaha o zmenu nepriniesla výsledok a všetko podstatne ťaživé zostáva tak, 

ako to bolo predtým (čo naznačuje práve posledná veta románu). Kríza „hrdinu“, ktorá ho 

prinútila odísť do Ostravy, je teda vo svojej podstate tá istá, ktorá ho v závere románu ženie 

späť domov; a keďže sa táto kríza opakovaním v novom priestore takpovediac objektivizuje, 

stáva sa stálou, trvalou, možno ju hodnotiť ako krízu existenciálnu. 

Motívy príchodu a odchodu ako ukazovatele referujúce o priebehu existenciálnej krízy 

subjektu upriamujú pozornosť na rozmery sémantických konfigurácií, ktoré dané priestorové 

pohyby postavy iniciujú a motivujú.  

Nadväzujúc na konštatácie Zory Pruškovej: „K vonkajšej tematickej vrstve textu sa 

viaže fabulačný pôdorys poznávania nového prostredia (séria Urbanových zážitkov a príhod 

so ženami a spolupracovníkmi), k vnútornej tematickej vrstve textu sa viaže sujetová línia 

permanentných rozpomienok, snov, vízií a úvah, ktorá s fabulačnou líniou textu významovo 

súvisí.“ (Prušková, 2004, s. 32), možno identifikovať pôsobnosť dvoch sémantických 

konfigurácií, vytváraných jednotlivými tematickými vrstvami textu. Ich väzby nie sú vždy a 
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za každých okolností komplementárne, no v naznačených súvislostiach je zvlášť dôležitým 

poznatkom pre nami skúmanú problematiku to, že Sloboda textovo rozčleňuje, no esenciálne 

spája empirické poznanie, sprostredkované pohybom postavy v životnej matérii, 

s intelektuálnou odozvou, ktorá modifikuje získané „údaje“ podľa povahy pozorujúceho 

subjektu na kategórie, aplikovateľné v procese uchopovania sveta a svojho postavenia.  

 Intelektuálna odozva Urbana Chromého na problémové javy nie je vo svojom výraze 

a platnosti homogénna; čo, samozrejme, nemožno hodnotiť negatívne
79

. Napriek tomu je však 

zaujímavé sledovať, v akých rámcoch necháva Sloboda svoju postavu uvažovať. Nazdávame 

sa, že prieraznosť Urbanovho intelektuálneho výkonu možno vnútorne diferencovať podľa 

toho, ku ktorému problému sa vzťahuje. Nachádzame tri okruhy: 1. úvahy o svete a univerze, 

2. sebareflexívne pasáže, 3. hodnotenia sociálneho prostredia.  

Pokiaľ empirické poznanie sprostredkuje isté množstvo prevažne nižších motívov, 

onen intelektuálny výkon ich začlení do procesu uvažovania o univerzálnych podmienkach 

a možnostiach bytia, čím ich v konečnom dôsledku zvýznamní a stabilizuje. Slobodov 

„hrdina“ si viac ako ktorýkoľvek iný hrdina svetovej a slovenskej literatúry uvedomuje, že 

uvažovať o svete, o Bohu, o zmysle všetkého, čo je atď., znamená uvažovať aj o na pohľad 

nepodstatných trivialitách a maličkostiach bežného života. Preto pre rozvinutie významovo 

vysokých „filozofických“ úvah Sloboda nepotrebuje modelovať realitu napríklad ako 

existenciálne hraničnú situáciu (oproti napríklad Johanidesovi), ale práve naopak, aby ju 

mohol problematizovať ako realitu, potrebuje ju mať takú, aká sa ukazuje vo svojej bežnosti, 

každodennosti, samozrejmosti a banálnosti, v jej „prirodzenom výraze“. Jej problematickosť 

je takto výsledkom azda jasnozrivej problematizácie zo strany subjektu; je ním narúšaná a 

takto sa stáva výrazom „hrdinu“, ktorý nie je schopný (oproti iným postavám) prijať ju ako 

banálnu, triviálnu a neproblematickú.             

Realita sa takto subjektivizuje
80

; v Slobodovom texte teda nie je dôležité to, ako realita 

je, resp. ako sa realita odohráva, ale to, ako jej môže byť porozumené, ako môže byť chápaná 

a následne zhodnotená vzhľadom na jej subjektívne prežívanie postavy: „Tak som sa pýtal 

sám seba: čo ak existuje vyššia bytosť od človeka – nie Boh, nie anjel, ale hoci teleso, ktoré 

myslí, a galaxia je jeho bunkou či čímsi podobným – čo ak je preň naša prítomnosť dávnou 

minulosťou? Možno sme jeho pojmom, niečím, čo sa už dávno odohralo, on to zbadal 
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 Pripomeňme iba názor Albína Bagina: „Filozofia v próze nemôže byť systémová, ucelená; jej znakom býva – 

práve naopak – útržkovitosť, príležitostnosť a protirečenia, ktoré by v ‚čistej‛ filozofii pôsobili nelegitímne.“ 

(Bagin, 1971, s. 127).   
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 O parametroch Slobodovej tendencie k subjektivizácii prehovoril napríklad Vincent Šabík v súvislosti 

s hodnotením románu Rozum. Šabíkove konštatácie však možno plnohodnotne vztiahnuť aj na Slobodov debut. 

Pozri Kritici diskutujú o Slobodovom Rozume. In Romboid. ISSN 0231-6714, 1983, roč. 18, č. 1, s. 14-32. 
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a spracoval... sme teda jeho vedomím, a skutočnosť, ktorá je našou prítomnosťou, pred týmto 

mechanizmom ešte iba čaká, čaká, aby ju mechanizmus spracoval. Potom sme subjektívnou 

skutočnosťou a sme minulosťou (...) Neskôr som si nakreslil úsečku. Pohybujeme sa odkiaľsi 

k jednému bodu a potom sa po tej istej ceste vraciame späť a znova všetko prežívame 

v opačnom poriadku. Parabola mi už nevyhovovala, nedalo sa ísť naspäť po tej istej ceste. 

Len oveľa neskôr som spoznal, že úsečka by bola takým istým obmedzením, akým je dnešné 

postupovanie povedzme po špirále, a že teda istý systém sme si pre svoju objektívnu realitu 

museli zvoliť, aby sme ju vôbec mohli spoznávať.“ (Sloboda, 2004, s. 174-175). 

Uvedený citát vhodne ilustruje (v románe všeobecne aplikovanú) „filozofujúcu“ 

intenciu Slobodovej postavy voči svetu a univerzu. V tomto kontexte je príznačné, že jeho 

úvahy (často nazývané ako filozofické) nemajú platnosť a hodnotu. Vyrastajú síce 

z podstatných kanonizovaných otázok filozofie, no ďalej sa kryštalizujú „iba“ ako privátne, 

pre iných nekomunikovateľné, resp. iba veľmi ťažko komunikovateľné meditácie, napoly 

asociatívne, napoly racionálne rozvíjané „nápady“, fragmentárne predstavy, ktoré sa postava 

snaží aplikovať, t.j. rozumovo stabilizovať a objektivizovať, alebo dokonca ide „iba“ o 

štylistické cvičenia, ktorých ideový účinok je anulovaný tým, že nenachádzajú oporu 

v románovom kontexte. Preto nie je dôležitý ich obsah (oproti povedzme Sartrovi či 

Camusovi), ale ich výskyt, čo ďalej poukazuje viac na ich terapeutickú funkciu než funkciu 

epistemologickú. Máme tu teda možnosť sledovať skôr prezentáciu „prúdu myslenia“, 

obrazotvornosti a štylistickej virtuozity (ekvilibristiky?), než filozofickú výpoveď, ktorá by 

mohla mať dosah na sémantické línie románu. Alebo inak povedané: Sloboda filozofiu 

takpovediac intimizuje; myslenie postavy sa nepodriaďuje pravidlám filozofickej výpovede (o 

ktorých má Urban ako bývalý študent filozofie poznatky), ale naopak: filozofiu a jej jazyk 

prispôsobuje vlastným vnútorným pochodom
81

. V takto explikovanom vzťahu postavy k jej 

skutočnosti nachádza svoj pevný základ princíp variantnosti perspektívy, čo vysvetľuje nielen 

množstvo navzájom nesúvisiacich modelov (či projekcií) sveta, ale aj náhle zmeny 

Urbanových názorov, postojov a zásad voči svetu. Implicitne sa takto zjavuje tiež (a 

predovšetkým) aj jeho bytostná nezakorenenosť, vyplývajúca z jeho epistemologickej 

dezorientácie. „Filozofovanie“ o svete a univerze v Slobodovom románe takto nepoukazuje 

len na Urbanovu poučenosť či akúsi intelektuálne jasnozrivú rozmarnosť, ale tiež na 

schopnosť vymaniť sa z nereflektovaného života a problematizovať (aj keď bez účinku) 

každú jeho vrstvu ako bytostne podstatnú: „Videl som vari lepšie biedu celého ľudstva? Opäť 
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tá moja ‚chuť aplikovať‛. Hľadám protitrumfy, hľadám cudziu biedu cez seba... dobre, prečo 

som potom na seba hrdý? Hľadám nie preto, že som biedu objavil? Objavil som svoj strach, 

prekonal som ho a pre tých, ktorí nemôžu zistiť, čoho sa vlastne boja, mám len posmech. 

Nepoviem im nič!“ (Sloboda, 2004, s. 176-177).  

Intelektuálna intencia Urbana Chromého zameraná na seba samého sa oproti úvahám 

o svete a univerze vyznačuje menšou mierou významovej odťažitosti; v skutočnosti práve 

tieto úvahy zabezpečujú sémantickú celistvosť románu, čo je významne podporené tým, že sa 

odvíjajú v tesnejšej väzbe na príbeh, ktorý je ich pôdorysom, a teda aj ich konštantným 

iniciátorom. Zároveň v kumulačných bodoch týchto reflexií dochádza k zovšeobecňovaniu 

príznakových momentov života Urbana Chromého, ktoré si nárokuje na univerzálnu platnosť. 

V zhode s týmto postupom evidujeme menšiu mieru „voľnosti“ výpovede; primárnu 

funkciu zastáva logickosť argumentácie, ktorá je vysoko komunikatívna najmä vzhľadom na 

jej kontextuálne parametre: „V prázdnom temnom vlaku uvažuješ, či by si bol schopný prežiť 

tu nejaké dobrodružstvo. Ak však vieš, aká je cena utrpenia, musíš uznať, že utrpenie nie je 

trestom. Je vyjadrením bezprostredného styku so svetom, a netreba veriť v Boha či v Krista, 

aby si to uznal. Bolesti síce máme unikať, ale nie tak, aby sa nám rehotala. Zatúžil si čosi 

vykonať.“ (Sloboda, 2004, s. 129); „Povedal si si, keby som mal nádej, že budem raz 

filozofom, ostal by som žiť. No to bol iba najvšeobecnejší jed na tých a na všetko (aj na seba), 

čo ťa zrazilo až do dnešného stavu, k pocitu, že nie si ničím. Aký by to bol senzačný človek, čo 

by sa v tvojej situácii vzchopil a prihlásil do večernej školy, všetci by ho chválili a dávali za 

vzor – no tebe len dokazujú, že nie si hrdina, že si niktoš. Si niktoš a nikto ťa nepresvedčí, že 

svojou prácou a svojím postavením získaš čiesi sympatie. Už dávno si mal pochopiť, že nemáš 

nič, čím by si niekoho nadchol. To je výborné! Čo mám robiť, aby som si vás získal? Ja viem, 

nikomu nezáleží na nejakom... napokon ani mne nezáleží na vás. Dnes ukončím veľký 

nezmysel, že som totiž žil bez úhony a bázne. Báť som sa síce bál, ale nie toho, čo vy, vás sa 

také veci, ktorých sa ja bojím, ani netýkajú, nie ste schopní ich vnímať“ (Sloboda, 2004, s. 

160-161); „Keď som sa narodil, nebol som tým, čím som dnes. Teda nemôžem povedať, že 

som sa narodil ako ‚ja‛. Ale ‚ja‛, ktoré je vo mne, sa aj vo mne zrodí. Časovo sa nedá nič 

vyhraňovať. Zrodím sa teda zo svojej schopnosti (...) Nezáleží mi na nejakých princípoch, 

ktoré klasifikujú za šťastie vždy niečo iné, než sa všeobecne myslí a cíti, chcem sa preto dostať 

sem, lebo závidím. Nikto predsa nemôže vedieť, že stredobodom som práve ja, to musí cítiť 

každý zvlášť. Ak vzniknú rozpory medzi tým, čo chcú iní a čo ja, nie je vždy na mieste 

demokracia. Takto sa dostávam k sebe a už sa mi zdá, že mi začínaš rozumieť. Chcel som, aby 

si prišiel na podobné chute sám.“ (Sloboda, 2004, s. 182). 
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V Chromého sebareflexiách sa okrem sebaodhaľovania zhodnocuje aj jeho postoj 

k okoliu a (románovému) dianiu. Už to teda nie sú metafyzické otázky a metafyzické 

konštrukcie „bezobsažne vypovedajúce“ o povahe sveta, ale otázky a výroky o povahe diania 

a svojej pozície v tomto dianí. Sledujeme zužovanie perspektívy výpovede smerom k životnej 

skúsenosti subjektu, pričom implicitným, no predsa konštitutívnym prvkom týchto výpovedí 

sa tu stáva subjektívny pocit, ktorý je dianím vyvolaný. Zároveň sa tento subjektívny pocit 

sprostredkovane, teda cez racionálnu verbalizáciu problémového prvku diania, 

„objektivizuje“, „ustaľuje“, čo má predovšetkým významový dosah na konkrétnejšiu 

identifikáciu povahy subjektu výpovede.  

V naznačenom kontexte a s odvolaním sa na príbehový pôdorys románu Narcis možno 

konštatovať, že základným životným pocitom Slobodovej postavy je frustrácia, vyvierajúca 

z viacerých prameňov: z nespokojnosti so životom a jeho (ne)smerovaním, z neschopnosti 

adaptovať sa v novom prostredí, z nenávisti voči ľuďom, z odporu k práci a pracovnému 

režimu, z vedomia nedocenenosti, zo vzťahových, partnerských a špeciálne sexuálnych 

neúspechov atď. V Chromého prípade pritom platí, že čím častejšie je frustrácia ako životný 

pocit potvrdzovaná zvonku (dianím), tým rýchlejšie sa modifikuje na stav, ktorý v konečnom 

dôsledku dezorientuje postavu nielen v jej aktualite, ale aj v jej budúcich plánoch: „Sadol si si 

na lavičku v parku a všetko naokolo ti prichodilo načisto zbytočné, nemuselo by byť, ani ty by 

si nemusel byť. Dostal si strach z budúcnosti. Nebolo výhľadov. Nemal si nádej, že by sa tvoje 

pocity mohli zmeniť. Dostal si sa do pekla, v ktorom niet harmónie, lepšie povedané, tí, ktorí 

ťa presviedčali o harmónii, zmizli v rozhodnej chvíli bez stopy. Všetci sú tlčhubovia, Kristom 

počnúc a Tolstým končiac.“ (Sloboda, 2004, s. 148). 

Konštatovania o zbytočnosti a nezmyselnosti prechádzajú celým románom, pričom ich 

postavenie v motivickej štruktúre textu je špecifikované väzobným kontaktom na jednej 

strane na situácie zlyhania v sociálnej, resp. intímnej partnerskej sfére, na strane druhej na 

situácie rozhodnutí k činu, zmene, ďalšiemu pokračovaniu v snažení sa. Urban sa týmito 

reflexiami vracia k počiatočnému bodu, takpovediac na dno (k nezmyselnosti), aby opäť 

„vykročil“ novým smerom v perspektíve ďalšieho pokusu o sebatvorbu. Tu je dôležité 

poznamenať, že Chromého výroky o nezmyselnosti všetkého si nenárokujú byť odhaľovaním 

skutočnej povahy sveta a človeka tak, ako to môžeme vidieť v Sartrovej či Camusovej tvorbe. 

Svet sa pre Urbana stáva nezmyselným iba vtedy, keď sa mu nedarí realizovať sa v ňom; 

a teda tieto hodnotenia sú skôr a opäť výrazom jeho frustrácie z vlastnej neschopnosti, sú skôr 

hnevlivou lamentáciou. Zároveň však nie je bezvýznamné ani to, že konštatácie 

nezmyselnosti všetkého sú fundamentom, konštantou a pevnou platformou akéhokoľvek 
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Urbanovho pohybu; odtiaľ vždy vychádza a sem sa vždy vracia. Každý jeho pohyb smerom 

k životnému naplneniu je takto možné vnímať aj v camusovských reláciách, teda ako 

vzdorovanie absurdnu.      

Nemožno teda povedať, že by Urban Chromý frustrácii podliehal, práve naopak, 

všetka jeho intelektuálna intencia (od myšlienok na vraždu či samovraždu až po prijímanie 

a opúšťanie božej autority), aktivita v priestore (príchod a odchod, vystúpenie na horu 

Premenenia), či sociálno-spoločenské gestá (manželstvo s Danou) poukazujú na jeho 

permanentnú snahu o stabilizáciu svojej pozície a dosiahnutie šťastia či harmónie: „Osmutnel 

a pýtal sa sám seba, čo by potreboval, aby sa cítil šťastný. Domov? Ženu? Ľahšie 

zamestnanie? Ktovie. No predsa čosi z toho. Čo si môže človek ešte želať?“ (Sloboda, 2004, s. 

76–77); „Veľmi by som chcel byť spokojným mužom, ktorý si dá po zmene zapísať vykonanú 

prácu a teší sa na odmenu. Čaká ho žena, deti, a keď tie nie, tak víno alebo iné radosti. 

Každému je príjemné zarábať, sporiť si na auto, no mne sa to hnusí. Anča mi raz pred 

zálohou povedala, že má už tri dni chuť na čokoládu za jedenásť korún. Soňa si kupuje po 

každej výplate platne a hneď si ich prehráva. Všetci sa tešia, že si niečo kúpia... do frasa, 

prečo by to nemalo byť krásne! Kto mi natĺkol do lebky, že to nie je krásne, kedy som na to 

prišiel?“ (Sloboda, 2004, s. 188). Urbanova snaha v sociálno-spoločenských rovinách takto 

v základných kontúrach napĺňa onen Tatarkov rezultát o hľadaní (blízkeho) človeka, no 

pokiaľ Dominik Tatarka v novelách zo zbierky V úzkosti hľadania hovorí o permanentnom 

hľadaní (z čoho možno odvodiť naznačenie pozitívnej zavŕšiteľnosti tohto procesu (Kohútik 

v agónii), Sloboda necháva svoju postavu neustále zakúšať zrútenie tohto procesu, jeho 

disfunkčnosť: „Sloboda vytvára model psychicky ohrozeného aktéra, ohrozeného kvôli 

intenzívnej potrebe pozitívneho hodnotenia, ktoré však absentuje v prípade Urbana Chromého 

v Narcise, Daniela v Britve, scenáristu v Rozume, či gazdu v Krvi; všetkých vystihuje úsilie 

získať uznanie a následné stroskotávanie, vylúčenie, izolácia.“ (Mihalková, 2011, s. 100-

101). Príčinu pritom Urban vidí jednak vo vlastnej výnimočnosti, ktorá mu zabraňuje včleniť 

sa do sociálneho kolektívu („akosi sa nemohol vžiť do nezmyselných problémov svojich 

priateľov“ (Sloboda, 2004, s. 46), jednak v neschopnosti sociálneho prostredia vidieť ho a 

prijať ho takého, aký je. Urban to v rozhovore s Vierou Volanskou pomenuje takto: „Som 

roztrpčený. Pomaly začnem byť cynický ku všetkému, čo iní obdivujú. Možno i k ženám. 

Musím si vytvoriť pancier, lebo by som bol nešťastnejší... ako za detstva. Neprivolávam ho, 

nie, ale ak nie sú ľudia ochotní vidieť vo mne výnimočného človeka, tak musím aj ja skončiť 

s úctou k tomu, čo mi je ľahostajné.“ (Sloboda, 2004, s. 202). 
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Pocit, že je odmietaný, nepochopený, neprijatý nielen ženou, ale aj širším sociálnym 

okolím, ho vedie k odmietaniu iného človeka a ďalej sa rozširuje na kritické hodnotenia 

širšieho sociálneho prostredia: „Neobviňoval si seba, ale štát, ktorý ti neumožňuje plne sa 

rozvinúť. Lebo teraz si už nemohol brať na zodpovednosť Boha. Cítil si sa úplne nevinný. 

Nazdával si sa, že si urobil všetko, aby si bol šťastný, no spoločnosť o tvoje úsilie nestála, si 

jej ľahostajný, takých, ako si ty, má dosť.“ (Sloboda, 2004, s. 147); „Dokážem vám, že vás 

nepotrebujem. Chcete mi nahovoriť, že vás potrebujem ako priateľov. Tam sa cítite silní. 

I keď viem, aký dlhý je život, beriem si záväzok, že vás nebudem vyhľadávať. Dosť! Mám po 

krk podlízavosti! Ja som chcel, vy ste nechceli! Dosť! Od zajtra mlčím.“ (Sloboda, 2004, s. 

210). Neskôr to potvrdí aj cestou-výletom na Lysú horu, ktorej primárnym zmyslom je (v 

priamom protiklade k Tatarkovmu riešeniu interpersonálnych problémov) ujsť pred ľuďmi, 

byť bez nich, sám, v tichu; čím naplní svoje skoršie intencie: „Kombinoval si tak, aby si sa 

nestretal so spolubývajúcimi, mával si chuť na čítanie, no býval si taký unavený, že si vydržal 

nad knihou najviac hodinu. Kam ujsť? Obyčajný komár človeku znemožní dlhší pobyt 

v horách. Pri vode je hluk a horúčava. Doma stále ktosi počúva rádio. Neexistovalo miesto, 

kde by si mal chvíľu pokoja.“ (Sloboda, 2004, s. 141).    

Chcená a vyhľadávaná samota ako prechodné riešenie problémov súvisiacich 

s Urbanovým zlyhávaním v interpersonálnych vzťahoch sa postupne (podobne ako frustrácia) 

objektivizuje a takto sa stáva stavom, ktorý predovšetkým vyvoláva a živí Chromého 

negativizmus a nihilizmus.  

Samotu však dokáže Urban zvládať len vtedy, ak je chcená, no ak ju zakúša aj vtedy, 

keď je jeho životná energia nasmerovaná k pozitívnemu naplneniu interpersonálnej situácie, 

pričom pretrvávajúca samota predstavuje elementárny dôkaz a potvrdenie ďalšieho zlyhania 

tohto smerovania, jeho intelektuálna reflexia sa prenesie do roviny otázok o zmysle života, 

samozrejme v negatívnom význame. Tu však treba dôrazne pripomenúť špecifický prvok 

Slobodovej existenciálnej rétoriky: Sloboda nenecháva svoju postavu uvažovať o zmysle 

života ako takom, vo všeobecnosti, ale necháva ju devalvovať „iba“ zmysel svojho života: 

„Jednoducho som sa nazdával, že tu ošťastniem a moje šťastie sa neskončí. Teraz vidím, aká 

som smeť. Som nič – pred sebou som nebol ničím ani vtedy, no dnes som smeť aj pred 

ostatnými. Azda budem žiť ešte dlho, a ja neviem ako a s čím.“ (Sloboda, 2004, s. 185). Tento 

postoj len prirodzene ústi do premýšľania o samovražde: „Keď ráno vstával, preblesklo mu 

hlavou, že dnes by sa mohol zabiť, lebo má veľmi jasnú hlavu a nenašiel nič, čo by ho k životu 

pútalo.“ (Sloboda, 2004, s. 251). 
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Slobodova existenciálna rétorika sa (nielen v kontexte románu Narcis) evidentne 

vyvíja v rámci preverovania socializačných (in)dispozícií subjektu. Zároveň túto konštatáciu 

možno precizovať v tom zmysle, že socializačná téma výrazným spôsobom kontroluje 

existenciálnu obrazotvornosť. Existencialita Slobodovho „hrdinu“ je takto kódovaná 

emocionálnym a intelektuálnym zakúšaním vlastnej neschopnosti „zavŕšiť svoj život ako 

plnohodnotnú existenciu pre niekoho iného.“ (Sloboda, 2004, s. 94).  

Aspekt „iného“, ktorý spolu s „hrdinovými“ zlyhávajúcimi sociálnymi dispozíciami a 

„schopnosťami“ určuje negativitu „hrdinovej“ životnej situácie, je takto krízotvorný v zmysle 

jeho zástupnosti väčšieho sociálneho celku. Odpor, nenávisť, vzdor „hrdinu“ voči charakteru, 

povahe či konaniu konkrétneho „iného“ sa modifikuje na kritiku neosobných veličín 

(„všetkých“; resp. spoločnosti), čím sa „hrdina“ vyčleňuje ako subjekt, ktorý je v priamom 

strete so systémom a povahou diania. Rovnako relevantné je však explikovať vzťah medzi 

„hrdinom“ a širším sociálnym prostredím v pozitívnom význame: láska, túžba, potreba istoty 

adresovaná konkrétnemu „inému“ sa v širších významových líniách identifikuje ako snaha 

o nájdenie miesta v širšom spoločenstve. Pokiaľ „hrdinova“ identifikácia s jedným alebo 

druhým pólom ho charakterizuje iba aktuálne, netrvalo, neustálu osciláciu „hrdinu“ medzi 

týmito pólmi možno charakterizovať ako obraz jeho existencie. Zdá sa teda, že dôležité nie je 

ani tak to, z akej pozície na akú pozíciu prechádza, ale to, že prechádza. Tento pohyb (či skôr 

turbulentnosť) upozorňuje na bytostnú nefixovanosť subjektu, na jeho vnútornú nestabilitu 

a nepokoj.  

V týchto turbulenciách sa okrem iného zhodnocuje aj etická a axiologická intencia 

„hrdinu“. Napriek vnútornej rozporuplnosti Chromého postojov predsa len možno 

konštatovať, že jeho celková etická a axiologická platforma sa odvíja mimobežne od 

konformných spoločenských „normalít“. Pritom generátorom týchto „normalít“, a zároveň ich 

výrazom, je opäť príbehový pôdorys románu a špecificky banalita situácie. To je jeden 

z ďalších dôvodov toho, prečo Sloboda necháva svojho „hrdinu“ pohybovať sa v trivialite 

a banálnom príbehu – pretože ten ako taký je „najvernejším nositeľom a predstaviteľom“ 

životného (etického a axiologického) konformizmu. V tomto kontexte tiež nie je nepatričné 

pripomenúť si vývinové obdobie, v ktorom román Narcis vznikal, teda obdobie, v ktorom sa 

vyhrocuje „estetická polemika literatúry 60. rokov s literatúrou obdobia schematizmu.“ 

(Prušková, 2008, s. 52). V tomto kontexte necháva Sloboda svojho hrdinu vypovedať: „Celá 

tá prekliata morálka je len na to, aby obmedzovala naše túžby, aby sme sa uspokojili 

s nedostatkom. Nech vás vezme čert, zbabelci, idem a budem žiť ináč.“ (Sloboda, 2004, s. 

147). 


