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1. POSTAVENIE EXISTENCIALIZMU V RÁMCI SYSTÉMU 

FILOZOFICKÉHO A LITERÁRNEHO MYSLENIA 

 

Uvádzať slovenskú literatúru do vzťahu k existencializmu ako filozoficko-literárnej 

platforme je vždy náročnou operáciou, keďže jeho ideová integrita a „personálna náplň“ je 

neustále spochybňovaná výskumami, ktoré upozorňujú na neprekonateľné rozdiely v myslení 

a výraze jednotlivých osobností. Pokiaľ autori slovníkových hesiel a literárnych príručiek 

formulujú povrchné spoločné črty diel M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.-P. Sartra 

a A. Camusa, špeciálne filozofické a literárne interpretácie sa sústreďujú na zvýrazňovanie 

zásadných odlišností medzi nimi. Treba podotknúť, že týmto rozrušujúcim tendenciám dávajú 

za pravdu aj historické a vývinové súvislosti existencializmu. 

Všeobecné definície filozofického aj literárneho existencializmu sa často snažia 

definovať celok na základe uchopenia jednej jeho časti, čo vedie k frekventovanému javu: 

obsahom definície existencializmu sa najčastejšie stáva filozofická a literárna iniciatíva jeho 

hlavného predstaviteľa Jeana-Paula Sartra. V priestore interpretačnej literatúry nachádzame 

množstvo príkladov, argumentujme tieto tvrdenia na jednom z nich; Ján Šlosiar v štúdii Od 

antropologizmu k filozofickej antropológii uvádza: „Základným pojmom, ktorý má kľúčový 

význam v existencialistickej filozofii človeka, je pojem existencie (...) Existencializmus 

vychádza z tézy, že ‚existencia‛ predchádza ‚esencii‛, podstate. Ostro rozlišuje medzi bytím 

predmetne daným a existenciálnym bytím vždy jedinečného človeka. V existencialistickej 

filozofii sa ľudské (existenciálne) bytie, t.j. bytie ako ‚existencia‛ vyznačuje tým, že ho 

nemožno pochopiť ako prípad druhu, ktorý je nám daný jednoducho predmetne, ako sú dané 

druhy minerálov alebo živočíchov. Ľudské (existenciálne) bytie možno charakterizovať ako 

byť alebo nebyť tým, čím je, vrátane možnosti spôsobiť svoje nebytie. Existenciálne bytie sa 

vyznačuje i tým, že je voľbou a projektom, možnosťou autentického bytia, ale i možnosťou 

straty autentického bytia, a tiež je smrteľným bytím. Uvedená téza o predchádzaní existencie 

esencii (podstate) vyjadruje základnú myšlienku existencializmu, podľa ktorej človek nie je 

ničím iným, než tým, čo zo seba sám učiní.“ (Šlosiar, 2002, s. 64 – 65). 

Šlosiarova definícia existencializmu však korešponduje iba s explikáciou problému 

existencie vo filozofii Jeana-Paula Sartra, neplatí súhrnne pre filozofické systémy iných 

mysliteľov, ktorí sú zotrvačne za existencialistov považovaní. Napríklad Gabriel Marcel ostro 

kritizoval práve túto základnú tézu Sartrovej filozofie o predchádzaní existencie esencii. 

Rovnako neprijateľná bola pre Marcela Sartrova téza, podľa ktorej človek nie je ničím iným, 
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než tým, čo zo seba sám urobí. Dôsledkom všeobecného prijatia týchto Sartrových téz za 

základ existencializmu bolo, že Gabriel Marcel sa od neho okamžite dištancoval; Marcel, 

podobne ako Karl Jaspers, opúšťa pozíciu, ktorá ho s existencializmom spája a v tomto 

zmysle aj dehonestuje a diskredituje. Sprostredkujme rozhovor, ktorý s G. Marcelom viedol 

P. Ricoeur: „Milý Gabrieli Marceli, v tomto čtvrtém rozhovoru Vám chci položit otázku, 

kterou už nemůžeme déle odkládat. K Vašemu dílu byla připojena nálepka – není tu jiného 

slova – nálepka křesťanského existencialisty. Běžně se říká: máme existencialismus 

atheistický, tedy Sartrův a Heideggerův, a existencialismus křesťanský, to jest Jasperse 

a Gabriela Marcela: co si o tom myslíte?“ – Gabriel Marcel: „Musím říci, že se stavím zcela 

proti této klasifikaci, víte stejně jako já, že ji zavedl Sartre ve své proslulé přednášce Je 

existencialismus humanismem? Nemohu ani dostatečně protestovat proti tomuto způsobu 

vykládání věcí; ve skutečnosti jsem slova „existencialismus“ nikdy spontánně nepoužil. Bylo 

to na Římském kongresu v roce 1946, kdy jsem zjistil, že se tohoto slova užilo jako mé 

charakteristiky. V té chvíli mě to nechalo vcelku lhostejným, ale později jsem byl na 

rozpacích. (...) Ovšem velmi záhy, jakmile jsem měl příležitost se dovědět o všech hloupostech, 

k nimiž slovo existencialismus zavdalo podnět, litoval jsem, že jsem byl tak povolný, a od roku 

1949 při každé příležitosti říkám, že tuto nálepku odmítám.“ (Paul Ricoeur – Gabriel Marcel, 

1999, s. 45 – 46).
3
 

Aj Martin Heidegger sa tomuto označeniu svojej filozofie bránil. Z pozície 

fundamentálnej ontológie razantne kritizuje práve spomínanú východiskovú myšlienku 

Sartrovej fenomenologickej ontológie, ktorá sa akosi unáhlene stala emblémom 

existencializmu. Heidegger svoj odmietavý postoj najdôraznejšie formuluje v liste 

O humanismu: „(…) Sartre naproti tomu vyjadřuje základní princíp existencialismu takto: 

existence předchází esenci. Chápe přitom existenia a essentia ve smyslu metafyziky, jež od 

Platóna říká: essentia předchází existenia. Sartre túto větu obrací. Převrácení metafyzické 

věty však nadále zůstává metafyzickou větou. Stejně jako tato věta setrvává Sartre spolu 

s metafyzikou v zapomenutosti bytí.“ (Heidegger, 2000, s. 20). Ak si pripomenieme, že Sartre 

sa snažil o vytvorenie fenomenologickej ontológie, kritika z Heideggerovej strany, 

odhaľujúca metafyzické základy Sartrovej filozofie, nie je len ostrá, ale sa javí aj ako 

                                                 
3
 K tomuto problému tiež pozri BENDLOVÁ, P. 2003. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha 

: Academia, 2009. 150 s. ISBN 80-200-1070-X.; BENDLOVÁ, P. 1993. Gabriel Marcel. Praha : FILOSOFIA, 

1993. 104 s. ISBN 80-7007-048-X.; BENDLOVÁ, P. 2007. Marcelův vztah k fenomenologii a k existenciálním 

fenomenologům. In Filosofický časopis. ISSN 0015-1831, 2007, roč. 55, č. 6, s. 833-855; NOVOZÁMSKÁ, J. 

1998. Existoval existencializmus? Výzva a stroskotání J. P. Sartra. Praha : Filosofia, 1998. 160 s. ISBN 80-

7007-108-7.   
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zosmiešňujúca a nadobúda až poučný charakter
4
. Martin Heidegger teda obhajuje Bytie a čas 

a fundamentálnu ontológiu (najmä svoju analytiku pobytu) pred tými, ktorí v nej chcú vidieť 

existencializmus. Vysvetľuje, že jeho použitie termínu existencia v Bytí a čase stojí mimo 

metafyzických téz a kontextov, v ktorých sa tento termín používa napríklad u Jaspersa či 

neskôr u Sartra; jeho filozofia sa orientuje mimo rámec otázok, ktoré stoja v centre pozornosti 

filozofie existencie
5
. Nejde mu teda o skúmanie vzťahu esencie a existencie, nezaujíma sa 

o človeka, ktorého by sa mal pokúšať vysvetliť cez tieto pojmy, ako sa o to pokúšal Jean-Paul 

Sartre; Heideggera nezaujíma otázka existencie, ale otázka bytia: „Otázka po existenci byla 

pro něj vždy jen ve službě jediné otázce myšlení, totiž otázce, která se měla teprve rozvinout, 

otázce po bytí jako skrytém základu veškeré metafyziky.“ (Novozámská, 1998, s. 24). 

Označovať Heideggerovu filozofiu ako existencialistickú je teda nedorozumenie, ktoré ešte 

viac posilnilo práve Sartrovo časté odvolávanie sa na Heideggerov spis. 

Ani zaradenie Alberta Camusa do línie existencializmu nie je neproblematické. Camus 

sa za existencialistu nepovažoval a tento termín pre označenie svojej filozofie nikdy 

nepoužil
6
. Esejistický charakter jeho filozofických diel dokonca nedovoľuje hovoriť 

o filozofii v tradičnom zmysle slova. Jeho zaradenie do línie filozofického ateistického 

existencializmu je teda motivované predovšetkým jeho literárnou tvorbou a iba na margo veci 

pripomeňme, že Camus sa nepovažoval ani za filozofa; ak sa aj mal nejako vymedziť, 

uprednostňoval spojenie „angažovaný spisovateľ“.  

Po tomto krátkom historicko-filozofickom exkurze je načase položiť si otázku: Kto je 

teda existencialista? K. Jaspers ani M. Heidegger, ako bolo naznačené, nimi nie sú, G. Marcel 

síce „priniesol“ do Francúzska filozofiu existencie, čerpajúcu z Kierkegaardovho odkazu, no 

s rozrastajúcim sa vplyvom J.-P. Sartra sa od tejto línie dištancoval. Sartrova ostrá polemika 

s Merleau-Pontym (Merleau-Ponty kriticky hodnotí jednak Sartrovo pertraktovanie bytia-o-

sebe a bytia-pre-seba ako zotrvávanie v subjektovo-objektovej dichotómii, jednak Sartrovu 

koncepciu absolútnej slobody
7
; čo sú dva základné piliere Sartrovej filozofie) a Camusom 

(okolo Camusovho diela Vzbúrený človek) eliminovala z okruhu existencialistov aj týchto 

                                                 
4
 Iba okrajovo uveďme, že ani termín fenomenologická v podnázve Bytia a ničoty nevzbudzoval, vzhľadom na 

Sartrov postup v tomto spise, afirmatívne reakcie. Napríklad jeden z popredných francúzskych filozofov J.-F. 

Lyotard priamo odmieta Sartra uznať za fenomenológa (pozri LYOTARD, J.-F. 1998. Fenomenológia. 

Bratislava : SOFA, 1998. 131 s. ISBN 80-85752-34-4.) 
5
 Pozri HEIDEGGER, M. 2000. O humanismu. Rychnov nad Kněžnou : Ježek, 2000. 56 s. 

6
 Pripomeňme jeho výrok z roku 1945: „Ne, nejsem existencialista. Sartre i já jsme vždy překvapěni, když si lidé 

naše jména spojují. Dokonce jednou hodláme uveřejnit menší inzerát, kde níže podepsaní prohlásí, že spolu 

nemají nic společného a že odmítají uznávat jakékoli vzájemné pohledávky“ (cit. podľa Beránková, 2006, s. 

131). 
7
 Podľa Merleau-Pontyho je Sartrom pertraktovaná „absolútna sloboda“ prázdnym pojmom a niečím, čo sa 

neguje.  
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filozofov. Existencializmus sa teda v konečnom dôsledku stáva výrazom pre schému – 

schému rámcovanú sartrizmom. 

V súčasnosti sa teda to, čo tu ešte nazývame existencializmom, opäť teší zvýšenej 

pozornosti
8
, no to neznamená, že aj prijatiu. Početní komentátori dnes už ustupujú od opisno-

výkladového, pozitivisticky ladeného spôsobu jeho reflexie a prikláňajú sa ku kritickému 

vyrovnávaniu sa s týmto filozoficko-literárnych javom 20. storočia; a to nielen na úrovni jeho 

noetickej relevantnosti, ale aj spôsobu jeho existencie v dejinách filozofie a literatúry. Najmä 

filozofia a dejiny filozofie pracujú s termínom existencializmus zvlášť opatrne. Pre označenie 

jednotlivých (často si protirečiacich) „existencialistických“ koncepcií ako jednotnej tendencie 

volia obozretnejší a rámcujúcejší termín – filozofia existencie. Sartrov pokus o 

fenomenologickú ontológiu je takto jednou z línií filozofie existencie, spolu s Heideggerovou 

fundamentálnou ontológiou či filozofiou bytia, Camusovou filozofiou absurdity, Marcelovou 

konkrétnou filozofiou, resp. novosokratizmom, Kierkegaardovou sokratikou, Berďajevovým 

existenciálnym personalizmom atď. Použitie termínu filozofia existencie umožňuje vnímať 

jednotlivé filozofické koncepcie mimo rámca existencializmu, no stále ako súčasť myslenia 

zaoberajúceho sa otázkou ľudskej existencie, analýzou ľudskej situácie a hraničných situácií, 

ďalej otázkou zmyslu bytia či otázkou ľudskej slobody, atď. Ide tu o širší myšlienkový rámec, 

ktorý sa pokúša definitoricky uchopiť napríklad aj Wolfgang Janke: „Filosofie existence 

představuje již od Kierkegaardových dob zvláštní cestu ‚subjektivních myslitelů‛, kteří spojují 

vyjasnění vlastního existování se zkoumáním bytí předcházejícího jakémukoli myšlení. Tato 

myšlenková cesta vzešla z bídy doby, v níž reflexivní filosofie spekulativního idealismu 

a pozitivistická víra ve vědu zapomněli na existování. Od té doby spočívají vážnost a zájem 

nečasového zkoumání v tom, hledat při přemýšlení o zapomenutosti existence a bytí odpověď 

na základní otázky: Co je to bytí pobytu, jemuž jde v jeho existování o jeho bytí? Jak souvisí 

autentičnost a odcizení lidského světa s odkrýváním a skrýváním pravdy? Jak ‚potřebuje‛ 

člověk bytí a bytí člověka? (...) Filosofie existence se domáhá stanoviska ve věci úzkosti 

a smrti, existence a bytí, Boha a nicoty, které se vesměs týkají ‚specifické‛, fundamentální 

skutečnosti člověka. Právě proto je to něco jiného než antropologie a něco víc než 

hermeneutická fenomenologie existence. Vězí v ní stopadesátiletá vášeň duchovní práce, která 

se snaží na základě postmetafyzického proniknutí skutečnosti a pravdy originálně rozvíjet 

klasická témata světa a člověka, Boha a bytí jsoucího.“ (Janke, 1994, s. 8).  

                                                 
8
 V slovensko-českom priestore o tom svedčia nielen nové a ďalšie reedície všetkých filozofických a literárnych 

diel Jeana-Paula Sartra, Alberta Camusa, Sӧrena Kierkegaarda, ale aj zorganizovanie veľkej medzinárodnej 

konferencie Etika a existencializmus. Podnety a výzvy pre súčasnosť, ktorá sa konala 23. a 24. septembra 2010 

v Nitre.   
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Ani toto uchopenie však nie je neproblematické. V 13. zväzku prestížnej 

oikoymenhovskej edície Dějiny filosofie, zameranej na filozofiu konca 19. storočia a 20. 

storočia, sa termín existencializmus už nevyskytne. Kapitoly venované K. Jaspersovi, M. 

Heideggerovi, J.-P. Sartrovi a A. Camusovi rámcuje identifikátor Myšlení zaměřené 

k existenci, pričom toto je sprevádzané poznámkou: „V další části se budeme zabývat 

mysliteli, kteří bývají často řazeni k ‚filosofii existence‛. Vědome se tomuto výrazu vyhýbáme, 

protože sugeruje představu, že tito myslitelé tvoří nějaký ‚směr‛ anebo ‚školu‛ s jednotným 

filosofickým směřováním. Tak tomu ale není. Dáváme proto přednost označení ‚myšlení 

zaměřené k existenci‛. To spíše vystihuje okolnost, že všichni tito myslitelé sice vycházejí 

z existence člověka, přitom však sledují zcela svébytné a různorodé filosofické cíle.“ 

(Thurnher – Rӧd – Schmidinger, 2009, s. 221).  

V posledných rokoch dokonca dochádza k problematizácii historickej existencie 

existencializmu vôbec. Existencializmus v podobe smeru či školy je postupne odmietaný, 

rozbíja sa na jednotlivé osobnosti, ktoré s existencializmom „ako ho poznáme“ majú len málo 

spoločných čŕt, čo ústi do zatiaľ opatrne, no predsa formulovaných otázok, v ktorých jadre sa 

ukrýva a zároveň odhaľuje „smrť tejto podoby“ existencializmu. V roku 1994 vsunie Dagmar 

Smreková do názvu svojho príspevku pre Slovenské pohľady otázku: „Je existencialistická 

problematika mŕtva?“. O dva roky neskôr ju zopakuje v závere svojej monografie, tentokrát ju 

však rámcuje otázkou, ktorá dala monografii názov: Zbohom Sartrovi? V roku 1998 sa taktiež 

prostredníctvom názvu monografie podstatne znepokojujúcejšie pýta Jana Novozámska: 

„Existoval existencializmus?“. Existencializmus, ako ho poznáme, prestáva mať ako systém, 

znak, charakteristika či vo funkcii prirovnania platnosť; a neovplyvní to ani zdanlivá 

kontinuálnosť a autenticita Sartrovej tvorby, keďže práve interdisciplinárne a intertextuálne 

výskumy Sartrovej filozofie a literárnych diel odhaľujú také množstvo genetických kódov 

Sartrom uvedených motívov, že sa začína (opäť skôr diplomaticky) hovoriť o kompilačnom, a 

teda do literárneho a filozofického priestoru rozptýlenom jadre jeho riešení. 

*** 

Tieto posuny sa nevyhnutne musia odraziť aj v jazyku interpretácie 

„existencialistickej“ prózy. Zmena vo vnímaní postavenia a charakteru existencializmu totiž 

decentralizuje všetky jeho zložky a upiera mu nárok na výhradné vlastníctvo otázok a 

odpovedí o povahe existencie človeka. Prejavom týchto tendencií sa v procese interpretácie 

stáva odklon od identifikácie existencialistických aspektov smerom k identifikácii aspektov 

existenciálnych. Táto zmena v označovaní textových zložiek (motívov, tém, problémov 

a pod.) sa nevyčerpáva len formálnym tvarom. Jej obsahom je uvedomenie si skutočnosti, že 
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Sartrova a Camusova filozoficko-literárna iniciatíva je z veľkej časti vyhranením a 

radikalizáciou tendencií, ktoré vo svetovej literatúre existujú a fungujú od polovice 19. 

storočia, a teda že ono sartrovské či camusovské „existencialistické“ myslenie vznikalo 

z pôvodného existenciálneho rozvrhu, ktoré napĺňalo svetovú literatúru dávno pred Sartrom a 

Camusom
9
. Touto cestou ide napríklad Vladimír Papoušek v štúdii Existencialisté. Papoušek 

si uvedomuje, že za posledných približne 150 rokov vzniklo množstvo diel pracujúcich 

s obraznými reprezentáciami existencie, ktoré však nemožno pokryť výrazom 

existencializmus či existencialistická tvorba. Preto navrhuje používať širší identifikačný 

termín „dílo s existenciálními fenomény“, čo mu dovoľuje skúmať širší okruh textov 

tvoriacich existenciálnu líniu (diela autorov ako F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, F. Kafka, 

J.-P. Sartre, A. Camus, G. Bernanos, F. Mauriac, M. de Unamuno, G. Marcel, A. Robbe-

Grillet, N. Sarrautová, A. Moravia, N. Mailer, W. Faulkner a ďalších).    

Papouškov postup je pre výskum diel slovenskej literatúry inšpiratívny práve 

v dokazovaní skutočnosti, že literárne dielo môže relevantne pracovať s existenciálnymi 

aspektmi bez toho, aby muselo byť považované a zužované na dielo existencialistické, resp. 

bez toho, aby bolo spájané s existencializmom či už sartrovského alebo camusovského typu
10

. 

Týmto sa podstatne zvýrazňuje možnosť, že interpretačné uchopovanie slovenského autora 

a jeho diel v kontexte existencializmu (len cez identifikáciu výskytu existenciálnych motívov) 

by mohlo byť zbytočne zužujúce. Slovenský spisovateľ si síce osvojuje pojmový rámec, resp. 

terminologické (motivické) penzum, sčasti korešpondujúce s poetologickými platformami M. 

de Unamuna, G. Marcela, J.-P. Sartra, A. Camusa, E. Lévinasa a iných, no jednak ho napĺňa 

originálnymi obsahmi, jednak ho dopĺňa, resp. koriguje o ďalšie, nie nepodstatné súradnice
11

, 

čím „pôvodný model“ tvorivo prekračuje a vytvára tak originálny, paralelný pohľad na 

problémový jav. Slovenský autor sa takto nepohybuje takpovediac v tieni existencializmu, ale 

rovnoprávne sa zapája do európskej diskusie o otázkach a problémoch existencie, podstate, 

                                                 
9
 Existencialistická myšlienková platforma bola často formulovaná i ako re-interpretácia starších diel. J.-P. Sartre 

sa vo svojich argumentáciách odvoláva na celý rad literárnych postáv, podobne tiež A. Camus, ktorý svoju 

filozofiu absurdity dokladá jednak odvolávaním sa na Dostojevského postavu Kirillova, jednak tvorivo 

interpretuje dielo F. Kafku (pozri CAMUS, A. 1993. Mýtus o Sizyfovi. Pád. Caligula. Bratislava : Slovenský 

spisovateľ 1993. 246 s. ISBN 80-220-0502-9). 
10

 Preto nepovažujeme za korektné hovoriť o existencialistických prvkoch v expresionizme alebo napríklad 

v diele F. Kafku či F. M. Dostojevského. Skôr je to tak, že existencializmus pracuje s prvkami, ktoré sa vyskytli 

už v expresionizme a napríklad v diele F. Kafku a F. M. Dostojevského. 
11

 Pars pro toto spomeňme Tatarkom exponovaný motív lásky, ktorým modifikuje a (širšie) filozoficky koriguje 

existencialistické riešenia problému bytia s druhým. V tejto súvislosti pripomeňme M. Hamadu: „Ak sa Tatarka 

bránil proti zaradeniu jeho tvorby do existencializmu, bolo to aj preto, že v jeho textoch sa nestretávame len 

s klasickými kategóriami existenciálnej filozofie, ako sú osamelosť, úzkosť, otrávenosť, hnus a nepreniknuteľnosť 

do človeka, jeho izolovanosť a podobne, ale aj s kategóriami iného pôvodu, ktorými na tieto v podstate negatívne 

vymedzenia človeka odpovedá, prípadne ich chce prekonať.“ (Hamada, 1994, s. 152). 
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údele a charaktere človeka ako jeden z jej aktívnych tvorcov-prispievateľov. V slovenskej 

literatúre sú existenciálne prvky iba jedným z aspektov autentického poetologického systému 

autora, nie určujúcim podkladom jeho tvorivého gesta.    

Myšlienkovo vyspelé a vyhranené umelecké prejavy niektorých slovenských 

spisovateľov, naznačujúce záujem o hlbinné štruktúry ľudskej existencie a jej podmienok, 

však posmelili časť literárnej kritiky k formuláciám, ktoré smerujú k podmieňovaniu týchto 

výkonov práve v tej dobe aktuálnym filozofickým a literárnym dielom Sartra a Camusa. A sú 

to práve literárni kritici, ktorí svojimi absolutistickými tvrdeniami o vplyvoch, prenosoch či 

priamom nadväzovaní paradoxne popierajú rovnoprávne postavenie slovenského spisovateľa 

v tejto diskusii, a to aj napriek tomu, že najmä meno „Jean-Paul Sartre“ je pre nich známejšie 

ako dielo Jeana-Paula Sartra. V tejto súvislosti pripomeňme nielen Kautmanovu provokujúcu 

otázku: „Známe Sartra?“
12

, či názorovú zhodu medzi J. Felixom, A. Marenčinom a D. 

Tatarkom na dostupnosť francúzskej literatúry
13

, ale opäť napríklad aj „kajúceho sa“ Jána 

Roznera či novšie štúdie, ktorých autori a autorky charakterizujú existencializmus výhradne 

len na pozadí čítania Sartrovej popularizačnej prednášky Existencializmus je humanizmus 

a niekoľkých slovníkových hesiel. 

Slovo „vplyv“ sa pod „vplyvom“ novších skúmaní v oblasti literárnej komparatistiky 

z literárnoteoretického slovníka literárneho vedca vytráca, no zároveň v myslení o slovenskej 

literatúre (najmä v situáciách „znovu otvorených okien“) akosi tieňovo zotrváva. Napríklad 

v kontexte riešenia vzťahu „Camus-Tatarka“ zostanú Tatarkove literárne riešenia z 30-tych 

rokov 20. storočia „camusovské“ aj napriek tomu, že pokus o rigoróznejšie hodnotenie 

(napriek jeho kontroverzii), zohľadňujúce historický horizont tvorby jednotlivých autorov, by 

túto konštrukciu otočil. Samozrejme, do uvažovania o Camusovom myslení a tvorbe vstupuje 

celá francúzska a širšie európska tradícia, no v prípade mladého Tatarku to nie je inak, preto 

nie je dôvod zužovať jeho poučenosť len na francúzske literárne impulzy; keďže do jeho 

tvorby je okrem iného implementovaná širšia kultúrna, ale napríklad aj osobne životná či 

národná pozícia. Naplno tu platia slová Jana Mukařovského, ktoré treba mať 

v interpretačných dotykoch s jednotlivými dielami na pamäti: „Tradiční pojetí chápe vliv 

jednostranně, staví proti sobě v trvalý protiklad stranu ovlivňující a ovlivňovanou, aniž počítá 

                                                 
12

 KAUTMAN, F. 1968. Literatura a filosofie. Praha : Svoboda, 1968. 141 s. ISBN 25-088-68. 
13

 Sprostredkujme sekvenciu rozhovoru, ktorý sa odohral v roku 1964: A. Marenčin: „Systematické vydávanie 

francúzskej literatúry sa napríklad skončilo pri Balzacovi a Maupassantovi, teda v minulom storočí. Potom sú už 

len jednotlivé mená, jednotlivé diela. Ale takí autori ako povedzme Gide, Malraux, Mauriac, Duhamel, Proust 

a napokon aj Sartre sú dodnes viac-menej neznámi.“ (...) D. Tatarka: „Hovorilo sa o existencializme, stal sa 

z neho strašiak, no nepoznáme ho.“; J. Felix: „Alebo len nepriamo cez polemiky s ním.“ (In: Malá obrana 

vplyvov a náš vzťah k francúzskej literatúre. Dialógy. J. Felix, A. Marenčin, D. Tatarka. In Kultúrny život, 1964, 

roč. 19, č. 11, s. 1 a 3.)   
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s tím, že vliv, má-li být přijat, musí být připraven podmínkami domácími, které rozhodnou 

o tom, jakého nabude smyslu a kterým směrem zapůsobí. V žádném případe nezapůsobí vliv 

tak, aby anuloval domácí vývojovou situaci“ (Mukařovský, 2007, s. 37). Preto treba v procese 

interpretácie zohľadniť skutočnosť, že „jednotlivá národní umění se stýkají na základě 

vzájemné rovnosti.“ (Mukařovský, 2007, s. 37).  

A teda aj napriek istým paralelám, spočívajúcim skôr v terminologických, než 

v sémantických, kompozičných či naratívnych rovinách, je literárno-filozofická platforma 

existencializmu pre teoreticko-axiologické uchopenie slovenského autora priúzka. Ten síce 

využíva existenciálnu imagináciu ako jeden zo základných a pevných prostriedkov pre 

tematizovanie „problémov s človekom“ a jeho „problémov so skutočnosťou“, no jej genézu 

nemusíme nevyhnutne hľadať a projektovať vo vyprázdnenom priestore francúzskeho 

existencializmu. Tvorivý výkon slovenského autora, v základných výrazoch dotovaný 

predovšetkým jeho vlastným ľudským a mysliteľským naturelom, možno v niektorých 

polohách dokonca vnímať aj ako podstatné korekcie či polemiky s existencialistickými 

(najmä sartrovskými) postulátmi, čo možno spoľahlivo dokumentovať práve na príklade diel 

Dominika Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


