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EXISTENCIÁLNA ANALÝZA NARCIZMU 

(NA MATERIÁLI TEXTOV R. SLOBODU) 

 

Marcel FORGÁČ 

 

.-P. Sartre postuloval podstatu človeka za existenciou, čím vlastne povedal, že podstata 

človeka sa vytvára na základe spôsobu jeho existovania. Spôsob existovania človeka „me-

dzi Druhými“ sa tak stáva primárnym určením jeho „Ja“. Cieľom nášho príspevku bude 

ozrejmiť proces, ktorým sa toto „Ja“ utvára. Filozofickým východiskom sa pre nás stane fe-

nomenologická ontológia J.-P. Sartra, v oblasti literatúry uplatníme svoje skúmanie na ume-

leckých textoch R. Slobodu. 

Termín „narcizmus“ sa vo všeobecnosti synonymizuje s pojmom „sebaláska“. Ide o zame-

ranie pozornosti subjektu na vlastný subjekt, na vyzdvihovanie svojho „Ja“, ktoré takto nado-

búda primárny status, striktne oddelený od „Ne-Ja“. Aby sme hlbšie prenikli k podstate obrá-

tenia pozornosti subjektu k vlastnému subjektu, musíme sa bližšie zaoberať problematikou 

vedomia. 

 

1.1 Vedomie 

Postoj človeka k svetu a bytiu spočíva v tom, že naivným spôsobom vykonáva akty, pomo-

cou ktorých pre neho existuje svet. Tieto akty patria do sféry vedomia, ktoré konštituuje prí-

rodu s ich transcendentnými tézami a necháva sa určovať v nich spočívajúcimi motiváciami 

ku stále novým transcendentným tézam. Tento postoj Husserl nazýva prirodzeným a zároveň 

nastoľuje požiadavku jeho vylúčenia zo skúmania skutočnosti. Sartre sa necháva inšpirovať 

touto požiadavkou a prijíma Husserlovu fenomenologickú redukciu (έποχή1), ktorá všetky 

transcendentné tézy vyraďuje „mimo pôsobnosť“ (Husserl, 2004, s. 103). To, čo je v protikla-

de k prirodzenému postoju, ktorého korelátom je svet, teda to, čo po vyradení tohto psychofy-

zického prírodného univerza zostáva „obnažené“, je celé pole absolútneho vedomia. Smerom 

k tomuto čistému vedomiu v jeho absolútnej osobitosti máme zamerať svoj skúmavý pohľad, 

pretože práve toto „celé absolutní bytí v sobě skrývá všechny světské transcendence“ (Hus-

serl, 2004, s. 103). Je dôležité dodať, že toto čisté vedomie je vzhľadom k svetu konštituujúce. 

Výskumnou oblasťou fenomenologickej analýzy sa tak stáva „prúd vedomia“. Ako upozorňu-

                                                 
1 Gr. έποχή – epoché – metóda fenomenologickej redukcie – vyzátvorkovanie, vylúčenie. 
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je Bernet, táto oblasť je tematicky daná „výhradně prostředníctvím proti-přirozeného zaměře-

ní nazírání a myšlení v reflexi“ (Bernet – Kern – Marbach, 2004, s. 70). Husserla teda nezau-

jíma existencia objektov vonkajšieho sveta, ale to ako sa tieto objekty javia vedomiu v refle-

xii. Tá však nemá byť zameraná len na akty vedomia, ale predovšetkým je potrebné metodic-

ky zachytiť samo vedomie, pretože len v ňom sa pôvodne stretávame so svetom. Fenomeno-

logická téza ísť späť k veciam samým v tomto kontexte znamená prekročiť naivný prirodzený 

postoj k svetu a obrátiť svoju pozornosť k vedomiu, v ktorom sa nám ukazujú fenomény pro-

stredníctvom intencionálnych aktov samotného vedomia. 

J.-P. Sartre plne súhlasí s existenciou konštituujúceho vedomia. Prijíma každú z Husserlo-

vých deskripcií, v ktorých sa ukazuje, ako transcendentálne vedomie konštituuje svet tým, že 

sa uzatvára do empirického vedomia. Spolu s Husserlom je presvedčený, že naše psychické 

a psychofyzické „Ja“ je transcendentný predmet, ktorý má byť v έποχή vyradený. Husserl po-

chopil „Ja“ ako syntetický a transcendentálny výtvor vedomia. Transcendentálne „Ja“ je tým-

to určené ako pozadie každého vedomia, je nutnou štruktúrou všetkých vedomí, je zjednocu-

júcim a individualizujúcim „Ja“. V tomto bode sa Sartre s fenomenológiou rozchádza. Podľa 

neho fenomenológia nepotrebuje toto zjednocujúce transcendentálne „Ja“. Vedomie je totiž 

definované intencionalitou, čo znamená, že transcendencia je konštitutívnou štruktúrou ve-

domia. Neexistuje žiadne vedomie, ktoré by nebolo kladením transcendentného predmetu, čo 

vlastne znamená, že vedomie ako také nemá obsah. Vedomie sa od začiatku vytrhuje samo zo 

seba a smeruje k predmetom – vedomie je vždy vedomím niečoho. „Dík intencionalitě trans-

cenduje sebe sama a unikajíc sobě dáva si svou jednotu“ (Sartre, 2006, s. 13). Inak povedané, 

v súhre intencionalít si vedomie samo dáva konkrétnu jednotu, neustále odkazuje samo k se-

be, a teda jeho individualita pochádza z jeho vlastnej povahy bez ohľadu na to, aký je jeho 

vzťah k „Ja“. Vedomie tvorí „individuální a syntetickou totalitu, jež je zcela izolována od ji-

ných totalit téhož typu, a „já“ může být zjevně pouze výrazem (a nikoli podmínkou) této ni-

ternosti vědomí.“ (Sartre, 2006, s. 14) Z toho plynie záver, že zjednocujúca a individualizujú-

ca rola „Ja“ je pre fenomenologické pojatie vedomia zbytočná, pretože „transcendentálnímu 

„já“ chybí jakýkoli raison d’etre“ (Sartre, 2006, s. 14). 

J. P. Sartre v práci Transcendence ega rozvíja kritiku koncepcie ja ako substanciálnej plat-

formy duchovných aktivít človeka. Keďže vedomie si je vedomé samo seba, Sartre pripisuje 

existencii vedomia absolútnosť. Zároveň je však vedomím transcendentného predmetu, vzni-

ká ako smerujúce k bytiu, ktorým ono samo nie je, vo svojom bytí implikuje „nevedomé“ by-

tie: „Ve vědomí je tedy vše jasné a průzračné: před ním je předmět se svou charakteristickou 

neprůhledností, avšak vědomí je čistě a jednoduše vědomí toho, že si je vědomo předmětu, to 
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je zákon jeho existence.“ (Sartre, 2006, s. 15) Toto vedomie vedomia nie je sebe samému 

predmetom,2 jeho predmet je „vonku“ a preto ho jedným a tým istým aktom kladie i uchopu-

je. Samo seba však vedomie poznáva ako absolútnu „vnútornosť“. Takéto vedomie Sartre na-

zýva nereflektovaným vedomím a priznáva mu status prvotnosti. Do rámca tohto predreflexív-

neho vedomia zahrňuje predovšetkým bezprostredné kontakty s vonkajšími javmi, ktoré ešte 

nedosiahli stupeň reflexie. „Ja“ nepatrí do sféry predreflexívneho vedomia,3 vzniká až v re-

flektovanom vedomí prostredníctvom reflexívneho aktu samotného vedomia, ktorý by bez 

predreflexívneho vedomia nemohol existovať. Sartre na základe analýzy karteziánskej tézy ja 

myslím konštatuje, že „Ja“ je existujúce súcno, ktoré má určitý typ reálnej existencie, podobne 

ako matematické pravdy či významy. Dáva sa ako transcendentné a prístup k nemu otvára 

zvláštny typ názoru, ktorý ho uchopuje v pozadí reflektovaného vedomia. Ego sa teda zjavuje 

v reflexii ako transcendentný predmet, ktorý podľa Sartra ustavične syntetizuje duševno – je 

jednotou stavov a konaní, ktoré sú svojím charakterom transcendentné. „Ego je na strane du-

ševna“, píše Sartre v Transcendenci ega a dodáva, že ego nie je bytím pre seba (Sartre, 2006). 

Nepochádza totiž z vedomia, práve naopak, je mimo neho, je transcendentným bytím v sebe, 

existujúcim v ľudskom svete. 

Týmto je zavŕšená Sartrova negácia tradične postulovaného vedomia. Vedomie je totálnou 

prázdnotou, bezobsažné, ohraničené len samým sebou v tom zmysle, že je vnútorným zdro-

jom seba samého. Jeho hranice nemôžeme prekročiť, ako také je úplnou aktivitou, jeho spon-

tánne akty sú ontologicky pred reflexiou. Samo je nesubstanciálne, existuje len ako ne-bytie 

vo vzťahu k bytiu, ako postoj k bytiu, tzn. nevyhnutnosť jeho existencie je vyjadrená v inten-

cionalite, zameranosti k objektom. Vedomie nemôže existovať inak ako vo vzťahu k objektom 

vonkajšej skutočnosti, ktoré sú voči nemu transcendentné. Pritom skutočnosť je vo vedomí 

prítomná len vo forme javu,4 ktorému človek dáva svoj vlastný význam – len v tomto vý-

zname sa mu javí ako skutočnosť. Vedomie však nie je odrazom týchto javov, nezapisujú sa 

do vedomia ako „odtlačky“ reality, Sartre skôr naznačuje jednotu vedomia a sveta – jav je 

skutočnosťou, ktorá sa ako bytie realizuje v bytí toho, kto ho poznáva. Stôl, na ktorom píšem, 

                                                 
2 „Každé vědomí kladoucí předmět je současně nethetickým vědomím sebe sama.“ (Sartre, 2006a, s. 19) 
3 „Když běžím za tramvají, když se dívám na hodinky, když jsem pohroužen do prohlížení obrazu, není tu žád-

né „já“. Je zde pouze vědomí tramvaje, jež má být dostižena atd., a non-thetické vědomí vědomí. Jsem po-

hroužen do světa předmětů a tyto předměty konstituují jednotu mých vědomí, prezentují se spolu s hodnota-

mi, kvalitami, avšak já sám jsem zmizel.“ (Sartre, 2006b, s. 20) 
4 Javom sa tu rozumie iba aspekt bytia, zložka bytia. Vyplýva to z toho, že bytie sa vo vzťahu k ne-bytiu (ve-

domiu) rozpadá na nekonečné množstvo javov. 
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nie je vo vedomí, nie je ani v mojej predstave. Je iba vedomie stola ako jednota vedomia 

a sveta, uskutočnená intencionálnym aktom. Sartre týmto ruší kompetenciu filozofických 

koncepcií, ktoré postulujú vedomie ako danosť, ktorá môže existovať nezávisle od vonkajšej 

skutočnosti. Zároveň som si však vedomý seba samého. Uvedomujem si, že mám vedomie 

tohto stola, avšak toto seba-vedomie je len nepostojové, pretože nemôžem byť pre seba objek-

tom a zároveň sa ako postojové vedomie vzťahovať k objektom (transcendentným predme-

tom). Na základe takéhoto zdôrazňovania kompetencie predreflexívneho vedomia Sartre po-

stuluje človeka ako špecifickú realitu, unikajúcu vlastnej podstate. Človek je subjektivita, kto-

rej hranice sú neprekročiteľné, avšak zároveň je orientovaný navonok, uskutočňuje sa vo von-

kajšej realite, je bytím vo svete. 

 

1.2 Narcizmus (axiologický relativizmus a morálka indivídua) 

Dominantný bodom poetiky R. Slobodu je koncepcia ľudskej osobnosti ako autonómneho 

jedinca, izolovaného a osamoteného vo svojom bytí, komplikovaného vo vzťahoch k svetu, 

ale pritom zodpovedného v sociálnom zmysle. Chápanie človeka – indivídua ako bytia pre 

seba, ktoré vstupuje do sociálnej interakcie ako samostatné vedomie so všetkými pozitívnymi 

i negatívnymi črtami, sa prenáša do literárnych diel v podobe formovania a psychologizácie 

hlavných, ale aj vedľajších postáv. Postava ako literárny ekvivalent ľudskej existencie prežíva 

osamelosť vyúsťujúcu až do vedomej, často krát chcenej izolovanosti, ktorej dôsledkom je 

snaha o uchopenie vlastnej autentickej existencie. Neustále sa opakujúce motívy samoty, axio-

logického, gnozeologického, sociálneho antagonizmu, premýšľania a prehodnocovania život-

ných istôt, vyjadrujú nihilistickú platformu chápania indivídua, ktorý je bez pomoci a vo svo-

jej prvotnej bezmocnosti postavený priamo proti absurdnému svetu. Redukciou človeka na 

slobodnú, ničím neobmedzenú existenciu je vytvorená subjektivistická orientácia, ktorá svo-

jím dosahom a platnosťou vylučuje akúkoľvek možnosť pochopiť a objektívne vidieť koho-

koľvek Druhého. Spoločenské procesy, vznikajúce z nutnej sociálnej interakcie postáv, nema-

jú objektívny – všeobecne platný zmysel, čím sa vytvára priestor pre atmosféru absolútnej 

skepsy a relatívnosti všetkých noriem. Konflikt postáv je takto založený na individuálnom, 

nepredpokladateľnom reagovaní v konkrétnom a neopakovateľnom okamihu, kedy sa postava 

ako normotvorná individuálna existencia nedokáže stotožniť s inou normotvornou individuál-

nou existenciou. Formálnym prienikom medzi postavami vzniká situácia, ktorej nesúmerateľ-

ný charakter spôsobuje bezvýchodiskovosť akejkoľvek komunikácie. Odcudzenie tak nie je 
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dôsledkom všeobecnej každodennosti, práve naopak, príčinou odcudzenia sa stáva zaujatie 

postoja k tejto každodennosti. 

Kompetentnosť objektívnych hodnôt a axiologických kritérií určujúcich obsah transcen-

dentne proklamovaného svetonázoru je v kontexte literárnych diel Rudolfa Slobodu negovaná 

presadzovaním subjektu, ktorého axiologicko – noetické zameranie predstavuje potenciál, 

problematizujúci všeobecnú platnosť systému „mimo Ja“. Postava ako výraz, ako komplex 

znakov zahrňujúci psychologické i materiálne potreby, emócie, stavy a činnosti, formulovaná 

v užšom spoločenskom kontexte, figuruje v Slobodových dielach v podobe svojbytnej normo-

tvornej persony. Normotvornosť má v tomto kontexte negatívny charakter, ktorý spočíva 

v pokusoch o prijatie všeobecných kritérií. Inak povedané, subjektívne zvolenou hodnotou je 

priblíženie sa k hodnote objektívnej. Takáto tendencia je zjavná v Slobodovom románovom 

debute Narcis, v ktorom sa hlavný hrdina z potreby „byť zaradený do“ rozhodne oženiť. Prija-

tie manželského záväzku je prijatím pravidiel spoločenskej hry. Urban Chromý sa tým snaží 

utlmiť svoju nikam nezapadajúcu individualitu, tendenčne sa prejavujúcu k (ne)činnosti. 

Konzekvenciou (ne)činnosti, ktorá je vyjadrená ambivalentným charakterom konania (prijí-

manie – odmietanie, tvorba – deštrukcia, vyjadrenie – vyhýbanie, únik – návrat), je pocit od-

trhnutia sa od spoločenstva, pocit osamelosti a nakoniec aj skutočná osamelosť, ktorá už nie 

je „len“ pocitom, ale faktickým statusom indivídua. 

Zlyhanie v oblasti medziľudskej komunikácie, v ktorej sa postava cíti byť nepochopená, 

podmieňuje vytvorenie špecifického druhu komunikácie, a to komunikácie so sebou samým. 

Ide o spôsob rozvíjania podmienok svojej existencie, kedy sa postava ako subjektívny aspekt 

vrhnutý a ohraničený vonkajším kultúrnym obsahom snaží uchopiť svoje vlastné bytie priamo 

pred sebou samou, aby sa tým potvrdila ako zmysluplná autenticita. K tomu jej má dopomôcť 

zavrhnutie už známeho vonkajšieho priestoru a prijatie priestoru nového, ktoré je zárukou ži-

votného začínania: „Príchod bol temer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal“ (Slo-

boda, 2004, s. 5). Motív žiadanej osamelosti je explicitne naznačený v malom naračnom 

priestore, a to už v prvej vete Narcisa, kde bipolarita výrazu nadobúda ostrý kontrast s látko-

vým chápaním skutočnosti, čím sa vyzdvihuje sémantická zaťaženosť príchodu / odchodu ako 

pohybu. V tomto kontexte dobrovoľný, teda žiadaný odchod Urbana Chromého (Narcis) do 

neznámeho kultúrneho priestoru sémanticky signalizuje pokus o „očistenie“ vnúteného axio-

logicko-noetického vnímania skutočnosti. Vyžiadaná a udržiavaná samota však nie je v prípa-

de Urbana Chromého „samota pre samotu“. Prvotná osihotenosť ako nutná podmienka vyplý-

vajúca z charakteru cudzieho priestoru má byť prvopočiatkom pre sformovanie samostatnosti 

indivídua: „Nikomu nepísal a ani nikto nepísal jemu“ (Sloboda, 2004, s. 8). V novom komu-
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nikačnom, hodnotovom a zároveň existenčnom prostredí vystupuje hlavná postava ako ničím 

nezaťažená existencia, ako existencia bez minulosti, ktorá sa má ešte len utvoriť z práve pre-

biehajúcej prítomnosti. Chromého narcizmus, ktorý sa v modifikovanej podobe prenáša do 

ďalších Slobodových románov, vyplýva práve z uvedomenia si podmienok svojej existencie. 

Urban Chromý to explicitne vyjadruje v obhajovacom monológu, ktorým bráni svoju faktickú 

existenciu proti svojim sudcom a katom: 

„Predovšetkým vylúčme všetky nejasné pojmy, najmä ak sú zbytočné. Určime rozsah ponechaných poj-

mov, aby sa po precíznej definícii každého z nich neukázalo, že ešte niektorý z ponechaných je zbytočný. 

Zaujmime k nim nezmieriteľný postoj nie ako k prepychu, ale ako ku škodlivine ... Stredom nášho záuj-

mu bude pojem, ktorý sa na prvý pohľad môže zdať negáciou jestvujúceho, alebo ani nie ako negácia, ale 

nedorozumenie, slovo, ktoré nič neznamená, a predsa bude chcieť stáť pri slove matéria. Ide o neviditeľ-

nosť. V najbežnejšom ponímaní sa pripisuje predmetom, ktoré sa každú chvíľu môžu stať pozorovateľ-

nými. Napríklad loď blížiaca sa spoza obzoru. Toto najbežnejšie ponímanie nahraďme tiež bežným poní-

maním, a to napríklad trvalou možnosťou dostávať sa do neviditeľnosti na určitý povel, asi tak, ako to 

poznáme z orientálnych rozprávok. Neviditeľnosť tohto druhu by už mala istý zmysel, dokonca by sa dalo 

o ňu oprieť – nebyť cynikom. Naša neviditeľnosť bude teda vyššieho druhu, niečo, čo naše zmyslové or-

gány vôbec nie sú schopné zachytiť. Predmet, ktorého sa takto začíname zmocňovať, musí byť najprv de-

finovaný [...] Prax nás privádza k podstate vecí? Okľukou [...] V skutočnosti existuje len povrch a podsta-

ta je v nás. Sme tak tuho zlepení s okolím, že nijaké disproporcie z toho vyplývajúce nemôžu ohroziť na-

šu existenciu“ (Sloboda, 2004, s. 11 – 12). 

Takto umelecky stvárnená fenomenologická redukcia upozorňuje na existenciu ako pojem, 

ako na abstraktnú formu bytostne a neodlučiteľne vrhnutú do sveta. Z tejto prvotnej podmien-

ky existencie, z tohto pojmu, sa vytvára osobnosť limitovaná len vlastnými rozhodnutiami. 

Situácie, ktoré sú podnetom pre rozhodnutia, však v tvorbe R. Slobodu nemajú charakter exis-

tenciálne hraničných situácií. Sartrovské „tvorenie seba“ smerom k budúcnosti v existenciálne 

hraničných momentoch Sloboda explicitne uplatňuje a zároveň bagatelizuje v podobe vše-

dných, každodenných rozhodnutí: „Keď vyriešim otázku raňajok, treba sa mi vážne zamys-

lieť, či sa dnes oholím“ (Sloboda, 2004, s. 13). 

Dôraz položený na subjekt, na indivíduum mimo hraníc svojej minulej všednosti, ktorého 

prítomnosť je existenciálne zaťažená jeho osamelosťou v podobe samostatnosti, vytvára prie-

stor pre formulovanie postavy na základe princípu narcizmu. 

Je zrejmé, že v centre spisovateľského záujmu R. Slobodu stojí človek – autonómne indi-

víduum, u ktorého sa narcizmus modeluje v dvoch rovinách. Vo vnútornej vrstve na pôdoryse 

hľadania vlastnej osobnosti ide o narcistickú sebareflexiu, ktorá je formotvorným aspektom 

intelektuálneho vnímania univerza hlavného hrdinu. Na vonkajšej vrstve je narcizmus mode-
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lovaný ako neprekonateľná prekážka, brániaca zaradeniu do spoločensko-kultúrnych vzťahov, 

je príčinou „vonkajšieho“ zlyhania osobnosti. Motív mytologického Narcisa, ktorého bohovia 

za pohŕdanie láskou potrestali tým, že sa zamiloval do vlastnej podoby na vodnej hladine, po-

súva Sloboda k neurčitosti – román Narcis (no aj ďalšie Slobodove romány) je skúmaním to-

ho, čo v sebe človek vlastne miluje. 

Skôr ako pristúpime k priamej interpretačnej analýze motívu narcizmu a jeho konkrétnemu 

prejavu, ktorý má priamy dosah na axiologický relativizmus prezentovaný v tvorbe Rudolfa 

Slobodu, musíme preskúmať základné podnety (podmienky) vzniku tohto „fenoménu“. Mu-

síme sa teda ešte raz dotknúť problematiky bytia a vedomia. 

Francúzsky filozof Jean Beaufret v jednom zo svojich listov, adresovaných Martinovi Hei-

deggerovi, položí otázku: „Jakým způsobem lze slovu humanismus vrátit smysl?“ (Heidegger, 

2000, s. 35). Heidegger k tomu právom poznamenáva, že predpokladom položenia takto for-

mulovanej otázky je uvedomenie si skutočnosti, že termín „humanizmus“ svoj zmysel stratil. 

Túto stratu zmyslu možno podľa Heideggera vysvetliť „zabudnutosťou bytia“, ktorá postavila 

človeka na samého seba a urobila ho tak stredom, ktorý seba samého zakladá a seba samého 

osvetľuje. Takto sa človek podľa Heideggera míňa so svojou základnou situáciou a so sebou 

samým, čím nakoniec prichádza o vlastný obsah i humanizmus. V protiklade k tomu je po-

trebné „bytnost člověka myslet původneji“, a tá spočíva v „ek-sistenci“ (Heidegger, 2000, 

s. 35). Tým má byť vyjadrené, že človek je vztiahnutý k bytiu a bytím je úplne určovaný. 

Týmto prístupom k bytiu a človeku M. Heidegger zároveň postuluje ontologickú diferen-

ciu, spočívajúcu v rozlíšení bytia a súcna. Súcno sa primárne prezentuje v porozumení bytiu, 

ktoré je základom každého nášho vzťahu k svetu, k osobám a veciam. Podľa Heideggera totiž 

vždy rozlišujeme, i keď nejasne, medzi bytím a súcnom. Rozlíšením bytia a súcna chce Hei-

degger povedať, že súčasťou všetkej našej činnosti je vždy aj sémantická interpretácia sku-

točnosti, spočívajúca práve v onom rozlíšení a porozumení. To, na čo reagujeme (na vec, oso-

bu, myšlienku či pocit), vždy už nejakým spôsobom začleňujeme do významových súvislostí 

a naše správanie, reagovanie, konanie je vždy usmerňované i významom veci. Predmet nám 

nie je jednoducho daný, ale vždy je nám daný ako to a to, ako taký a taký. Predmet vždy vní-

mame na pozadí určitej významovej interpretácie skutočnosti. Heidegger nazýva bytím tie 

interpretácie, za ktoré už nemožno ísť, ktoré už nemožno redukovať na nejaké danosti. Hei-

degger ďalej predpokladá, že toto pochopenie bytia je späté so štruktúrou ľudskej existencie, 

so štruktúrou Da-sein. 

Bytie a súcno však nemôžeme chápať ako dve nezávislé entity, ktoré by prípadne mohli 

existovať nezávisle od seba. M. Heidegger neustále zdôrazňuje, že „bytí je vždy bytí nějakého 
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jsoucna“ (Heidegger, 1996, s. 25), z čoho vyplýva, že bytie „je“ to, na základe čoho sa dajú 

identifikovať jednotlivé konkrétne súcna ako také a také, teda „je“ pozadím, na ktorom rozli-

šujeme štruktúry skutočnosti. 

Jediným súcnom, ktoré môže položiť otázku po bytí, je Da-Sein (pobyt), pretože k jeho by-

tostnej štruktúre patrí to, že má vo svojom bytí k tomuto bytiu bytostný vzťah: „Pobyt je jso-

ucno, o kterém nelze říci, že se mezi jiným jsoucnem jen vyskytuje. Toto jsoucno se onticky 

vyznačuje spíše tím, že mu v jeho bytí o toto bytí samo jde“ (Heidegger, 1996, s. 27). To, 

že sa Da-sein vzťahuje k svojmu vlastnému bytiu, určuje jeho bytie ako existenciu. V jeho 

špecifickom spôsobe „byť“ spočíva jeho význačnosť, a tento špecifický spôsob zase spočíva 

v tom, že sa môže resp. musí voliť. Práve tu sa nachádza základ pre kľúčové rozlíšenie medzi 

autenticitou a neautenticitou ľudského pobytu (sartrovsky povedané, ľudskej existencie): 

„Pobyt rozumí sobě samému vždy ze své existence, z jisté možnosti sebe sama, jak sebou samým být, či 

sebou samým nebýt. Tyto možnosti si pobyt buď sám zvolil, nebo se do nich dostal, či v nich již vyrostl. 

O existenci, pokud se týče toho, zda se jí chopí, anebo zda ji zanedbá, rozhoduje vždy pouze ten 

který pobyt sám. Otázka existence je řešitelná vždy jen existováním samým“ (Heidegger, 1996, 

s. 28). 

Voľba sa môže uskutočniť tak, že skrz ňu a v nej Da-sein dospeje k „sebe samému“, a teda 

uskutoční svoje možnosti, alebo tak, že si Da-sein nechá voľbu „podstrčiť“, „nahovoriť“ – to 

zodpovedá neautentickému spôsobu existovania. 

J.-P. Sartre vo veľkej miere preberá Heideggerove postrehy tým spôsobom, že ich na roz-

diel od Heideggera, ktorému ide o bytie, uplatňuje pri skúmaní človeka. Inak povedané, Hei-

deggerovo neurčité Dasein (tu-bytie, pobyt) prechádza do Sartrovej fenomenologickej ontoló-

gie ako uzavretá existencia – subjektivita v podobe bytia pre seba, ktorého fundamentálny zá-

klad tvorí vedomie. V súvislosti s problematikou narcizmu musíme uviesť rozlíšenie Vedomia 

od Ja. 

„Ego nie je bytím pre seba, pretože nepochádza z vedomia“ – tvrdí Sartre. Toto sartrovské 

rozlíšenie „Ja“ a vedomia nás odkazuje k pochopeniu „Ja“ ako spôsobu bytia, ktoré je vedo-

mím tvorené. A práve tento proces tvorby nazývame narcizmom. Narcizmus vyjadruje ontolo-

gické zameranie vedomia k podmienkam, ktoré sa stávajú „materiálom“ k postulovaniu „Ja“, 

teda k vedomiu samému. V tejto súvislosti teda musíme rozlíšiť narcizmus od „Ja“, ktoré sa 

stáva konzekvenciou narcistickej reflexie. „Ja“ je „Ja“; termín „Ja“ je určením už nezmeniteľ-

ného existujúceho vo svojej identickej plnosti (ako bytie v sebe). Narcizmus je však proces, 

ktorým sa vedomie uchopuje, je to proces vedomia, ktoré samo seba problematizuje formou 
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otázky po vlastnej identite.5 Narcizmus je teda ontologicky nutné reflektovanie-seba. Ak J.-P. Sar-

tre naznačuje jednotu vedomia a sveta (stôl nie je vo vedomí; je iba vedomie stola ako jednota 

vedomia a sveta uskutočnená intencionálnym aktom), narcizmus je vyjadrením odstupu ve-

domia od seba, ktorý sa prejavuje v spôsobe otázky po sebe samom. V príklade so stolom by 

sme to mohli vyjadriť takto: Čo alebo aké je to vedomie, ktoré je vedomím stola? Charakter 

tejto otázky je narcistický. V tomto kontexte má každá výpoveď narcistický charakter, pretože 

samotné tvrdenie či položenie otázky sa uskutočňuje cez prizmu vedomia, ktoré má vždy 

permanentný odstup od seba samého v spôsobe pýtania sa po sebe samom. Aby som mohol 

položiť otázku, musím byť vedomím tejto otázky v spôsobe uvedomenia si svojho pýtania sa. 

Ak poviem: „Mária pôjde do školy až zajtra“, potvrdzujem tým svoj narcizmus a to tak, že 

týmto tvrdením sa vytvorí proces, v ktorom sa vedomie ako vedomie Márie a zároveň vedo-

mie informácie o jej príchode a zároveň vedomie miesta či cieľa jej príchodu potvrdí ako mo-

je non-thetické vedomie Márie, príchodu a cieľa jej príchodu. Špecifickú úlohu v reflektova-

ní-seba zohrávajú časové dimenzie. Zo Sartrových úvah vyplýva, že v momente, keď hovorím 

„Mária pôjde do školy až zajtra“ skladá sa vedomie zo súhrnu vedomia Márie, vedomia ško-

ly, vedomia príchodu a vedomia zajtrajška. Moje vedomie je teda podľa Sartra prázdnym ve-

domím, ktoré sa vzťahuje k svetu. Zároveň sa však toto vedomie musí vzťahovať k sebe sa-

mému ako to, ktoré je tu „dnes“ a je vedomím „zajtrajška“. Musí byť istým nepostojovým po-

rozumením seba, aby sa vôbec mohlo formulovať ako („byť“) vedomím „zajtrajška“. Práve 

toto porozumenie seba ako vedomie sveta nazývame narcizmom. Takto postulovaný narciz-

mus sa stáva časťou každého nášho konania, myslenia, cítenia, teda javenia sa, ktorým sa 

utvára „Ja“. 

Súhlasíme so J.-P. Sartrom, ktorý postuluje „Ja“ mimo vedomia: „... toto „já“ není ani 

předmět a rovněž nepochází z vědomí, poněvadž je něčím pro vědomí“ (Sartre, 2006, s. 15). 

Takáto formulácia „Ja“ predpokladá akt reflexie, a práve tento reflexívny akt je tým, čo dáva 

v reflektovanom vedomí vzniknúť „Ja“. „Ja“ je tu však iba prázdny pojem, dôležitý je tu sa-

motný reflexívny akt vedomia, ktorý vyjadruje „Ja“ ako otázku svojej kompetencie. 

Narcizmus sa takto stáva vyjadrením konštituovania ontologicky nutnej prizmy vedomia, 

cez ktorú svet existuje. Nie je iba „sebaláskou“ (tento pojem mu v tradičnom ponímaní pripi-

suje neprávom negatívny význam), ale je nevyhnutnou podmienkou sebautvárania človeka 

ako bytia pre seba, ktoré existuje ako bytie vo svete, pretože každé konanie je zároveň „non-

                                                 
5 Pripomíname, že položenie otázky o identite neznamená potvrdenie nejakej možnej identity. Dôležitá je tu 

práve schopnosť vedomia položiť otázku o povahe samého seba. 
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thetickým konaním“ s ohľadom na seba. Najmä v tvorbe R. Slobodu sa nám narcizmus javí 

ako metóda, prostredníctvom ktorej sa ponúka možnosť odpovedať na otázky týkajúce sa 

vlastnej identity, „zaradenia“ a existovania medzi tými druhými. Súčasne narcizmus predsta-

vuje vyjadrenie kritickej sebareflexie, na základe ktorej dochádza k (pre)hodnoteniu spôsobu 

svojej existencie. 

Povedali sme, že v kontexte celej tvorby R. Slobodu sa narcizmus modeluje v dvoch rovi-

nách; vo vnútornej vrstve na pôdoryse hľadania vlastnej osobnosti ide o narcistickú reflexiu-

seba, ktorá je formotvorným aspektom intelektuálneho vnímania univerza hlavného hrdinu. 

Na vonkajšej vrstve je narcizmus modelovaný ako neprekonateľná prekážka, brániaca zarade-

niu indivídua do spoločensko-kultúrnych vzťahov, je príčinou „vonkajšieho“ zlyhania osob-

nosti. 

Narcistická reflexia-seba je v dielach R. Slobodu vyjadrená neustálym pýtaním sa postavy 

po vlastnom statuse a identite. Toto neprestajné hľadanie seba samého je výrazom hlbokej 

krízy, ktorá má existenciálny vplyv na akékoľvek javenie sa indivídua v spoločenskom kon-

texte a intímnych medziľudských súvislostiach. Systematické premýšľanie svojej existencie 

naznačuje neschopnosť určiť zmysel svojmu životu. Tento zmysel je deštruovaný vonkajšími 

vplyvmi, samotná „podstata“ indivídua je zahalená proklamovaním všeobecnej „podstaty“ 

človeka (Rozum). V dôsledku odosobnenia sa od vlastného vnímania, v pokuse priať hru na 

„všeobecného človeka“, sa nutne vytvára vnútorné napätie indivídua, spočívajúce v antago-

nistickom vedení svojej existencie. Vnútorne rozdvojená osobnosť postavy je príčinou anta-

gonistickej pozície voči akémukoľvek konaniu, postava zostáva, je nehybným prvkom v ten-

zii existencie. Uvedomenie si straty vlastnej identity vedie postavu k revoltujúcemu správa-

niu, ktorého výsledkom má byť uchopenie seba samého ako toho a toho, takého a takého. 

Tento proces predpokladá obrátenie vedomia na vlastné javenie sa, postava sa stáva sama pre 

seba otázkou, teda predmetom skúmania. Analýza vnútorných stavov a konaní ju privádza 

k dvojakému výsledku – na jednej strane sa potvrdí ako autonómna autentická existencia, na 

druhej ako nedefinovateľná zmena, pohyblivosť (sartrovsky povedané, ako bytie pre seba). 

Proces hľadania-seba a nachádzania-seba je však v kontexte umeleckých diel R. Slobodu 

nemysliteľný bez korelácie historickej a priestorovej situovanosti, v ktorej sa postava nachá-

dza, a teda v ktorej sa má potvrdiť výsledok jej psychickej aktivity. Nutný kontakt hlavného 

hrdinu so svojím spoločenským okolím (či už berieme do úvahy Urbana Chromého, Jana Ho-

džu či subjektívneho rozprávača z románu Rozum) spôsobuje, že v premýšľaní postavy 

o vlastnej existencii dochádza k neustálemu porovnávaniu sa s vonkajším svetom, so spoloč-

nosťou a jej konvenciami. Konflikt, ale zároveň aj potvrdenie-seba ako autentickej existencie, 
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vyplýva z toho, že v tomto porovnávaní nedochádza k prijatiu spoločenskej všeobecnosti, 

práve naopak, vedome postulované, premyslené názory a postoje jednotlivca narážajú na ne-

zmeniteľné axiologické a etické kritériá plytkej masovej kultúry. Indivíduum si v tomto kon-

flikte uvedomuje svoju jedinečnosť. Samotné uvedomenie si svojej jedinečnosti však ešte 

nemôžeme nazvať narcizmom. Narcizmus vyplýva až z otázky po tento jedinečnosti. Inak po-

vedané, aj keď si Slobodova postava uvedomuje svoju autenticitu, tá však pre neho zostáva 

stále neznámou. Neustále pozorovanie-seba, hodnotenie a prehodnocovanie vlastných schop-

ností, problematizovanie-seba v zmysle problematizovania vlastnej autenticity – to nazývame 

v kontexte Slobodových diel termínom narcizmus. 

„Môj mozog je najplatnejšou autoritou“ (Sloboda, 2004, s. 19), prehlási Urban Chromý na 

začiatku svojho príhovoru pred plnou aulou, ktorá odkazuje k tým Druhým. Týmto je pred-

znamenaný permanentný konflikt jednotlivca a spoločnosti, ktorý tvorí hlavnú tematickú 

štruktúru – líniu Slobodových diel. Narcistický postoj ho vyradzuje spomedzi ľudí a vzbudzu-

je v ňom až pocit božskosti: „... aká je vaša mienka? Splodil som vás alebo nie?“ (Sloboda, 

2004, s. 20). Uzavretie sa do narcistickej pozície v ňom vyvoláva odcudzenosť sveta, ktorého 

spoločenskú váhu odmieta akceptovať. Keďže je vyčlenený a zostáva iba sám pre seba, zod-

povednosť, vyplývajúca zo spoločenského zaradenia, sa ho prestáva týkať: „Pretože vyhnal zo 

svedomia posledné zvyšky spoločenskej zodpovednosti, mohol sa po tomto akte dokonca 

usmiať na polosexbombu vo väčšom meradle“ (Sloboda, 2004, s. 26). Odmietanie spoločnos-

ťou proklamovaných morálnych, etických či axiologických kritérií ho oslobodzuje, no v tom-

to oslobodení prežíva náznak existenciálnej zodpovednosti a úzkosti z nej vyplývajúcej. Na 

podklade uvedomenia si zbytočnosti a smiešnosti svojho doterajšieho života formuluje svoje 

prítomné postavenie, z ktorého sa má, sartrovsky povedané, utvoriť a stať „Ja“: „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 [ako možnosť], sa aj vo mne zrodí. Časovo sa nedá nič vyhraňovať. 

Zrodím sa teda zo svojej schopnosti“. Predpokladom takto formulovanej reflexie-seba je ne-

prítomnosť „Ja“ v existencii. „Ja“ je niečo, čo sa ešte len má vytvoriť a to na základe voľby 

spôsobu existencie. 

Existencia bez „Ja“ odkazuje k svojmu východiskovému „statusu“, teda k fakticite svojej 

existencie. Explicitne je to vyjadrené v románe Narcis, kedy sa Urban Chromý pýta na svoju 

identitu: „Som doma? Kde som? Čo som?“. Samotné pýtanie sa relativizuje pevnú istotu kon-

krétnosti existencie, pretože podmienkou otázky je nevedenie. Urban je konkrétnou existen-
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ciou, tzn. je na spôsob Berkeleyho esse-esse percipi,6 no nie je konkrétnym človekom. Inak 

povedané, je konkrétnou existenciou, ktorá existuje v spôsobe abstraktného človeka – človeka 

„Nikto“. Naznačuje to jeho odpoveď: „Som nič – pred sebou som nebol ničím ani vtedy, no 

dnes som smeť aj pred inými“. Podobne je to vyjadrené v románe Rozum: „Čo si vymyslím 

pre svoj ďalší život? Môj stav, to už nie je ani skepsa, ani hnev ani zúfalstvo. Som mŕtva duša 

... zabitý človek“. 

S obrazom „abstraktného človeka“ úzko súvisí aj skutočnosť, že (anti)hrdinami Slobodo-

vých diel sú v prevažnej miere ľudia – postavy v zrelom veku života, spoločensky vykorenení 

intelektuáli, filozoficky vyspelí a samostatní. Na úrovni gnozeológie sa zaoberajú znechucuj-

úcimi stránkami života, pričom ich intelektuálna vyspelosť ich vrhá až na hranice „intelektu-

álnej asociálnosti“. Keďže sú nepochopení, strácajú ilúzie o sociálnej komunikácii, čoho 

dôsledkom je práve ich osamelosť a akýsi úzkostlivý narcizmus, prejavujúci sa ako existenci-

álna sebareflexia. „Abstraktný človek“ je hlboko nepokojný, znechutený okolím i sebou sa-

mým. Vo vzťahoch k Druhým je až tragický a akékoľvek pokusy nadviazať hlbší vzťah 

stroskotávajú v dôsledku filozofickej reflexie toho, čo práve prežíva. Postava sa vo svojom 

hľadaní a utváraní nemôže spoliehať na nikoho iného než na seba. Neexistuje nijaká vyššia 

inštancia, nijaká určujúca autorita, ktorá by mohla byť zárukou správnosti voľby, hodnôt, po-

stojov, konaní, atď. Existuje len človek - odsúdený na slobodu, odsúdený vytvárať sa voľbou. 

Keďže neexistujú determinanty, ktoré by určovali spôsob existencie bytia ako bytia vo svete, 

slobodná voľba indivídua je nielen tým, čím sa človek vo svete určuje sám, ale aj tým, čo určí 

význam sveta, vychádzajúc pritom z faktu opustenosti. Svet, ktorý bytie obklopuje, dostáva 

svoj zmysel až v intencionálnej aktivite vedomia a odhaľuje sa až v aktoch mojej voľby. Až 

v tejto intencionalite a v následnom akte voľby vychádza svet ako situácia zo svojej strnulosti, 

nehybnosti a začína nadobúdať význam – je to však význam, ktorý mu dávam ja sám, je to 

význam sveta pre mňa. Ak niečo určím ako neznesiteľné či absurdné, je to neznesiteľné len vo 

vzťahu ku mne. Nijaká situácia nie je absurdná či neznesiteľná sama osebe; absurdnou či ne-

znesiteľnou sa stane až vtedy, keď sa voči nej zvolím ako ten, kto ju za takú bude považovať. 

Narcizmus sa takto stáva podnetom a zároveň vyjadrením autenticity existencie. Na tomto 

mieste považuje za dôležité upozorniť na odchýlku v chápaní autenticity. Autentickosťou sa 

vo všeobecnosti a z kompetencie tradičných - nekriticky prijímaných - postulátov rozumie 

spôsob života, v ktorom je človek sám sebou. Vnútorná kontradikcia tohto tvrdenia je zjavná 

pre každého, kto sa bližšie zoznámil s filozofiou existencie. Postulovanie človeka ako bytia 

                                                 
6 Esse-esse percipi – byť znamená byť vnímaný. 
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pre seba v prítomnosti pri sebe nenecháva priestor pre myslenie v intenciách uzavretej exis-

tencie, ktorá „je sama sebou“ – aj keď sa to týka práve vnútorného prežívania jedinca. Zmysel 

tohto tvrdenia spočíva práve v neuchopiteľnosti podstaty. Autentická existencia z tohto po-

hľadu neznamená, že postava je sama sebou, ale podľa nášho názoru vyjadruje uvedomenie si 

vlastnej neidentifikovateľnosti, a to práve na pozadí nevyhnutnej neautenticity, ktorá v posta-

ve vyvoláva hlboký nepokoj. Inak povedané, postava musí byť v neautentickom spôsobe exis-

tencie, pretože nepozná svoju autenticitu (tá sa ešte len vytvára), a pretože je nutne začlenený 

do spoločenskej situácie. Autenticita znamená neidentifikovateľnosť, a jej uvedomenie zna-

mená „vychýlenie“ (nie odtrhnutie) z neautenticity. Myslenie o autentickom spôsobe existen-

cie sa tak prenáša do oblasti neautenticity, ktorá je podmienkou položenia a prijatia otázky 

o vlastnej identite. Neautentický spôsob existencie je hra, a keďže si svoju hru vždy uvedo-

mujem, pretože som si ju zvolil, musím byť z tejto neautentickosti „vychýlený“ smerom 

k otázke po svojej identite. Postava si podľa nášho názoru práve cez neautentickosť uvedomu-

je svoju neidentifikovateľnosť. Z toho vyplýva nemožnosť sebauchopenia postavy. Táto ne-

možnosť je dôsledkom skutočnosti, že človek sa vymyká podstate (existencia predchádza 

podstatu), vymyká sa definovaniu, teda otázka po identite zostáva neriešiteľná, pretože človek 

sa neustále vyvíja, je tým, čím nie je, a nie je tým, čím je. Slobodova postava je z tohto aspek-

tu v neustálom, neriešiteľnom a neodstrániteľnom konflikte nielen so sebou samou, ale aj so 

svojím okolím. Narcizmus ako reflexia-seba, ako hľadanie, ktoré nemôže byť naplnené odpo-

veďou, sa tak stáva spôsobom bytia existencie postavy. Inak povedané, jej výrazom je otázka, 

teda nevedenie. 
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