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3. EXISTENCIÁLNA RÉTORIKA DOMINIKA TATARKU 

 

V slovenskej literatúre štyridsiatych rokov sa zdôrazňovanie väzby osudu človeka 

a vojnových, resp. vonkajších okolností stáva jedným zo základných východísk existenciálnej 

imaginácie. Pokiaľ možno trochu voľnejšie povedať, že stupňujúca sa dominancia 

existenciálnej rétoriky vo francúzskej (a svetovej) literatúre od počiatku dvadsiateho storočia 

nemohla smerovať nikde inde ako ku Sartrovi, v tvorbe ktorého našla svoje vyvrcholenie a 

vyhranenie, v kontexte slovenskej literatúry treba s plnou vážnosťou pripomenúť, že 

motiváciou pre exponovanie existenciálnych otázok prostredníctvom existenciálnej 

imaginácie bol v „predschematickom“ období predovšetkým reálny, konkrétny zážitok 

vojnovej situácie a bytostná potreba vyrovnať sa s prežitým
19

; čiastočné „použitie“ 

pojmových a rétorických rámcov, ktoré sa nachádzajú aj v tvorbe existencialistov, bolo teda 

u nás predovšetkým reakciou na konkrétnu reálnu životnú situáciu a na potrebu jej dôsledného 

uchopenia. Životná skutočnosť človeka sa ukazovala ako nesmierne zložitá, stav 

permanentného ohrozenia deformoval kultúrne i súkromné, no najmä všeobecne ľudské istoty 

a odhaľoval ich iluzívnu povahu. Človek čelil dehumanizácii v každej sfére svojho života, čo 

na rôznych úrovniach vzťahovania sa človeka k človeku ústilo najmä do konštatovaní úpadku 

medziľudskej pozitivity. Napríklad Karl Jaspers zachytil nepriaznivú situáciu človeka 

slovami: „Dnes je úpadek nejvíce pociťován v tom, že si lidé stále méně rozumejí, že se k sobě 

chovají lhostejně, že tu není žádná věrnost a pospolitost, které jsou nezpochybnitelné a na 

které se lze spolehnout. Dnes má pro nás rozhodující význam všeobecná situace, která tu 

fakticky vždy byla: že mohu i nemohu být s druhým zajedno v pravdě; že moje víra, právě když 

jsem si sám sebou jist, naráží na jinou víru; že někde na hranici jako by zůstával stále jen boj 

bez naděje na svornost, končící podmaněním nebo zničením.“ (Jaspers, 1996, s. 19 – 20).  

Hrôzy vojny upozornili konkrétneho európskeho človeka na jeho bezvýznamnosť, 

nezmyselnosť, nezakorenenosť a absurditu jeho existencie. Toto ťažké dejinné pozadie 

modifikuje otázky Kto som? Prečo som? Aký je zmysel môjho života? z teoretických 

konštruktov na reálnu starosť, pričom hľadanie odpovedí a ciest z „noci človeka“ sa stáva 

aktuálnou potrebou pre ďalšie prežitie. Životný pocit, podmienený danou situáciou a 

bytostným zakúšaním absencie zmyslu diania, si pre svoje vyjadrenie prirodzene vyžadoval 

nielen primeranú myšlienkovú odozvu, ale aj adekvátne referenčné prostriedky a postupy. 

Poetika tzv. básnikov sujetu, z nich najmä poetika D. Tatarku, má v tomto kontexte zásadný 
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 Nebude to platiť pre Dominika Tatarku, ktorý existenciálne otázky umelecky artikuluje už v 30-tych rokoch 

20. storočia.  
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význam, keďže jedným zo sekundárnych príznakov ich snahy o nový výraz bola ideová 

orientácia na „existenciálne uchopený humanizmus“ (O. Čepan). Tatarka však do 40-tych 

rokov nevstupuje bez prípravy, jeho debutovej knižnej zbierke poviedok a noviel V úzkosti 

hľadania z roku 1942 predchádzajú jednak tri kratšie prózy zo začiatku tridsiatych rokov, 

jednak študijný pobyt vo Francúzsku v roku 1938-1939. Tento rok sa neskôr stane vonkajšou 

okolnosťou hovorenia o Tatarkovom dôvernom poznaní francúzskeho existencializmu 

a sekundárne sa od toho budú odvíjať aj konštatácie o prítomnosti existencializmu v jeho 

tvorbe. A práve tematicko-motivické zázemie prvých Tatarkových poviedok výrazne 

relativizuje názory, podľa ktorých Tatarkova existenciálna problematika v 40-tych rokoch 

vznikala pod vplyvom francúzskeho existencializmu; jej pramene sú v 30-tych rokoch 

v Tatarkových krátkych prózach. 

 

3.1 Existenciálne aspekty Tatarkových poviedok z 30-tych rokov 

 

Z hľadiska výstavbových princípov sa všetky tri Tatarkove krátke prózy zo začiatku 

tridsiatych rokov ešte vyznačujú preferenciou lyrizačných postupov a lexikálno-štylistických 

prostriedkov expresionistickej proveniencie. Epickú príbehovosť výrazne prekrýva 

a zastupuje pohyb po vertikálnej osi; dejovú horizontálu Tatarka minimalizuje tým, že ju na 

malej ploche kombinuje s poetologicky dominantnejším rozvíjaním básnickej reflexie, 

pomocou ktorej kóduje jednotlivé roviny imanentnej sféry subjektu. Vo všetkých troch 

prózach (no najmä v Rozprávke o prichádzajúcej jari a v Záchvevoch duše) je prechod medzi 

nimi podmieňovaný formálne nevýrazným, no sémanticky dôkladne nastaveným 

prerušovaním prúdu básnickej impresie reflexívno-argumentačnými pasážami, 

sprítomňujúcimi filozofické pozadie próz. V takto kombinovanom postupe sa v sémantickom 

fundamente textov ocitajú abstraktnejšie problémy (vznikajúcej) Tatarkovej filozofie a 

noetiky; zobrazovanie duševných stavov a emocionálnych výkyvov subjektu, ktoré sa 

nachádzajú v textovom popredí, je nimi podmieňované. 

Expresívny výraz výpovedí teda zrkadlí u mladého Tatarku existenciálne problémy 

postavy; najmä v prvých dvoch prózach Rozprávka o prichádzajúcej jari a Cesty (Spoveď 

tulákova) sú čitateľné ako podklad výrazne metaforizovaných obrazov duševného 

a emocionálneho vypätia, ktoré sú umiestnené v textovom popredí. Dôležité však je, že už v 

prvých troch Tatarkových prózach sa stretávame s motívmi a problémami, ktoré neskôr budú 

tvoriť jadro jeho existenciálnej rétoriky: motívmi odcudzenia, individuálnosti a jedinečnosti, 

vedomia konečnosti, smrteľnosti či nesamozrejmosti vlastnej existencie, hľadania, stretávania 
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sa a lúčenia, nefunkčnej komunikácie, ale aj s motívmi Boha a vzdoru, či duchovnej a telesnej 

lásky. Ich výskyt a pozícia v rámci problémového jadra prózy, viazaného na modeláciu 

postáv, predznamenávajú postupy Tatarkovej neskoršej umeleckej intencie. 

V Rozprávke o prichádzajúcej jari je katalyzátorom duševného a emocionálneho 

vypätia postavy repetičný motív pýtania sa „prečo?“, problematizujúci zmysel každodenného, 

neuvedomovaného prežívania osadenstva dediny, ktorý ďalej nepriamo označuje otázku 

o zmysle a dôvodnosti ľudskej existencie vôbec. Tatarkovi tu však ešte nejde o hľadanie 

odpovede, viac zvýrazňuje iný moment: v okamihu, keď je postava schopná túto otázku 

položiť, vie, že všetko sa zmenilo a Tatarkovi pôjde práve o zachytenie stavu, ktorým 

pomenuje dôsledky tohto nahliadnutia. Vo filozofických prózach je toto moment, ktorý otvára 

sujetový rozvrh textu esejisticky ladenej narácii, ktorá často na úkor estetickej účinnosti 

posilňuje noetickú angažovanosť výpovedí odhaľujúcich spodné, existenciálne vrstvy 

problému (exponovaným príkladom je Sartrova Nevoľnosť). D. Tatarka sa noetickému nároku 

svojej prózy nevyhýba, no epicko-esejistickú dikciu, ktorá sa po vyslovení otázky „prečo?“ 

implicitne núka ako prirodzený nástroj ďalšieho rozvíjania textu, obchádza lyrizačným 

kódovaním existenciálnej problematiky. Paradoxne v takto nastavenej autorskej interpretácii 

je práve výraznejšia absencia epického aspektu príčinou oslabenej sémantickej prieraznosti 

existenciálnych motívov, keďže lyrický modus operandi je síce schopný splniť funkciu 

zásadného existenciálneho rozkrytia stavu človeka, no „neumožní tuto základní existenciální 

reflexi jakkoliv rozvíjet.“ (Papoušek, 2004, s. 50). Preto Tatarka po položení otázky „prečo?“ 

presúva všetok hromadiaci sa potenciál existenciálnej mikrotémy, vyplývajúci z jej 

artikulovania, do sekvenčných priestorových určení postavy, odkiaľ môže ako tieňový prvok 

expresívneho výrazu vstupovať do hlavnej sémantickej osi prózy a obohacovať ju o jej 

existenciálnu rozmernosť. Modelovanie priestorového určenia postavy sa sekundárne stáva aj 

tvarovaním existenciálnej hĺbky témy.   

Vstupná rámcová charakteristika hlavnej postavy je podaná prostredníctvom 

sugerovania vonkajšieho kontrastu medzi Martinom a dedinským spoločenstvom, pričom 

jediným faktorom, určujúcim ich nekompatibilitu, je práve prítomnosť otázky „Prečo?“ 

v Martinovej duši: „On stál na svojom môstiku (...) Ľudia sa hemžili dedinou ako mravce (...) 

A v duši mu revala otázka: Prečo? (...) Vtedy spoznal, že je šialenec... Prečo? Lebo táto 

otázka nejestvovala nikde v jeho okolí. Tí ľudia – poháňaní neviditeľnou silou – nepýtali sa 

nikdy prečo. Ale žiť, žiť chceli! A on sa pýtal, on už nechcel žiť, keď sa v duši zrodila táto 

otázka. Živoril len. Tiež kedysi žil, miloval, smial sa – pre nič (nepýtal sa), až ľudia ďaleko 

kdesi na frontoch ho nakazili, nakŕmili bacilmi a potom, aby bol prekliaty, vstrekli mu do duše 



29 

 

tú otázku... a že všetko je hlúposť.“ (Tatarka, 1997, s. 8). Martin je vytrhnutý z každodenného 

fungovania osadenstva, ktoré sa na nič nepýta, pričom práve umiestnenie motívu nehybnosti 

v blízkosti motívu otázky „prečo?“ naznačuje, že Martina pozícia nie je želaná, či prirodzená. 

Motív priestorovej a dejovej nehybnosti subjektu pod vplyvom jeho sémantického okolia 

(pohyb okolia umožnený neprítomnosťou otázky „prečo?“, nechcenie žiť po zrodení otázky, 

nákaza na frontoch, všetko je hlúposť) odhaľuje predovšetkým skrytý existenciálny podklad 

jeho vylúčenej pozície. Naznačením situačnej nehybnosti subjektu v dynamickom priestore 

Tatarka tieňovo buduje obraz o trvalej existenciálnej paralýze postavy.    

Úvodná scéna Rozprávky takto rámcuje jeden zo základných aspektov Tatarkovho 

neskoršieho postupu modelovania hlavných postáv. Vylúčenosť jednotlivca zo spoločnosti 

Tatarka motivuje, resp. podmieňuje schopnosťou subjektu podrobiť pozorované (vonkajšie) 

súvislosti problematizujúcej reflexii, ktorá sa nachádza pod motívom nehybnosti postavy 

(stretneme sa s tým napr. aj v novele Ľudia za priečkou: „Časnocha sedel nehybne ďalej 

a prehlboval chvíľu, ktorá ho skľučovala. Pomaly tragická skúsenosť osobná, možno, že 

i všeobecná, v ňom dozrievala“ (Tatarka, 1942, s. 55)). Pritom impulzom pre realizáciu 

reflexívneho aktu a zároveň axiologickým rámcom, v ktorom je reflektovaný jav 

spracovávaný, je v Rozprávke minulá (zväčša negatívna a životne paralyzujúca) skúsenosť 

s človekom a svetom. V pozadí tejto paralýzy doznieva bližšie netematizovaná hraničná 

situácia (dozvedáme sa iba, že ľudia na frontoch mu ju vstrekli do duše). Martinovo 

nahliadnutie nezmyselného, absurdného podložia životného diania ho vylučuje zo 

spoločenstva, on sám prestane splývať s okolím, vydeľuje sa z neho ako jedinečnosť, ktorá 

sama seba diferencuje od toho, s čím pred tým splývala.  

Otázka „prečo?“ má ešte jeden závažný dôsledok: cez jej artikuláciu prostredie 

a dianie strácajú rozmery, ktoré im vnútil rozum; ide o relativizáciou pozitívneho významu 

racionálnej reflexie, od ktorej sa odvíja reprezentácia rozpadnutého sveta rozumu. Racionálna 

konštrukcia stráca zmysel, jej plodom sú len nevyhovujúce iluzívne „ohromné svety“; a teda 

všetko (človek i svet) sa odohráva bez garanta, bez možnosti porozumenia „holej cieve“ (s. 

8), čo intenzifikuje predovšetkým pocit absurdity existencie a sveta: „a že všetko je hlúposť“ 

(s. 8).        

K existenciálnemu pôdorysu témy odkazuje korelácia vychýlenej polohy postavy s jej 

telesným úpadkom (vážnou chorobou), vrcholiacim v smrti postavy. Motív smrti je naviazaný 

na motív ľudí, ktorí ho na frontoch nakazili bacilmi a vstrekli mu do duše tú otázku (s. 8), čím 

okrem historickej motivácie v zmysle fyzického ohrozenia získava aj existenciálnu; ľudia na 

frontoch ho nakazili smrťou, Martin si ju v danom prostredí (v hraničnej situácii) uvedomil, 
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čím započal proces zrútenia kulís, ktorého výrazom je otázka „prečo?“. Určením vychýlenej 

polohy Martina a jeho vážnej choroby Tatarka významovo prepája vnútorné napätie postavy 

s jej vonkajším obrazom. Expresívny opis vonkajších prvkov takto opäť priamo súvisí 

s pomenovaniami emócií, pocitov a stavov subjektu, ktoré v ďalšom pláne textu opäť 

označujú existenciálny rozvrh postavy. A teda platí: čím expresívnejšie výrazové prostriedky 

narátor volí pre opis vonkajších javov, tým problémovejšia je emócia, pocit a stav postavy 

a sprostredkovane aj podmienky jej existencie; všetky priestorové aspekty sú tu indíciou 

rozvratu Martinovej privátnej sféry a zároveň odhalením prítomnosti ťaživého ľudského 

údelu, ktorého jediným možným vyvrcholením je smrť: „Kalným, tupým pohľadom díval sa 

do mútnej vody (...) V hlave mu hučala horská riava, ktorá ho uchvacovala ako bahno 

z brehov, aby ním zakalila svoj obsah (...) Na ústach objavila sa krvavá pena, ako keď na jar 

kalná voda stočí sa v kŕčoch vo víre. Voda zomierala vo víre, na povrchu zostala vybičovaná 

pena... K ránu zomrel.“ (Tatarka, 1997, s. 9-11). V tomto prepojení vonkajšieho obrazu 

a vnútorného dramatizmu postavy sa vyhodnocujú motívy života, smrti, nádeje a rodinného 

žitia vo výrazne negatívnom zafarbení, čo vrcholí v situácii, kedy postava odmieta celú svoju 

existenciu výrazne artikulovaným „dosť!“
20

. 

Od počiatočného položenia otázky „prečo?“ až po záverečnú scénu, v ktorej sa Život 

prihovára vdove po Martinovi, sú jednotlivé obrazy Martinovho úpadku kauzálne späté 

s noeticko-axiologickým fundamentom, nachádzajúcim sa v netextových priestoroch prózy. 

V tomto kontexte sa Rozprávka javí byť umeleckou artikuláciou princípu, ktorý možno spolu 

s I. Jančovičom verbalizovať takto: „(...) život zbavený svojho neuvedomeného plynutia sa 

ukazuje ako ťažko zvládnuteľný, až nezvládnuteľný. Vymanenie sa z nereflektovaného bytia 

(...) prináša neprekonateľné ťažkosti a ohrozuje človeka hlavne nezmyselnosťou, nemožnosťou 

obsiahnutia celku.“ (Jančovič, 1999a, s. 16). Keďže Tatarka ešte nenecháva svoju postavu 

prieraznejšie reflektovať vlastnú existenciu a jej kvality, spôsob ich uchopenia je založený na 

expresívnom a exponovanom predvádzaní pocitov a stavov, ktoré ju majú sprostredkovane 

označovať. Pritom prvkom, ktorý nasmeruje lyricko-expresívnu narativitu a obrazotvornosť 

do oblasti existenciálnej témy, je práve významovo sýta otázka „prečo?“, teda otázka týkajúca 

sa príčin a dôvodov.  
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 „Odišiel, odpľul si poslednú nádej, kus sadlej krvi. A to bolo dobre, lebo nádej bola zbytočná, lebo dobre sa 

umiera bez nádeje. Po päťatridsiatich rokoch boja, hladu, biedy bolo treba povedať dosť, bolo treba zakončiť 

život, ten bič, ktorý ustavične šibal, poháňal vpred. Bolo ho treba zakončiť tým jedovatým, ako zmija syčiacim 

slovkom ‚Dosť‛, aby bol koniec, koniec tomu krutému žartu. A on ho povedal tak tvrdo, odhodlane“ (Tatarka, 

1997, s. 10). 
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Problémový výkyv postavy je takto nepriamo spojený aj s nemožnosťou naplnenia 

abstraktnejšieho vzťahu otázka/odpoveď, v ktorom postava síce pozná zásadnú otázku, 

vyžadujúcu si svoje naplnenie, no nedostáva sa jej zmysluplnej odpovede. Postava, 

zlyhávajúca v tomto problémovom medzipostavení, pociťuje svoju existenciu vo výrazne 

negatívnom význame ako „krutý žart“, paradoxne podporovaný samotnou vitálnou silou – 

životom. Život sa na pozadí otázky „prečo?“ (teda zbavený neuvedomeného plynutia) ukazuje 

ako nezvládnuteľný (I. Jančovič), stáva sa jedine bytím k smrti; teda iba napĺňaním svojej 

jedinej určenosti. Prítomnosť smrti je zásadnou evidenciou o zmysle života, čo Tatarka 

naznačuje splývaním momentu Martinovho umierania s objavením holej cievy. Ide o obraz, 

v ktorom je objavenie jedinej istoty života spojené s jej textovou realizáciou: „Kozmos 

myšlienok začal sa rozpadať a zostávala iba holá os. A on ju už-už videl duševným zrakom. 

Tvár dostávala výraz veľkého strachu (…) Neodpovedal už. Myšlienky zastali, zomierajúci 

mozog prestal ich rodiť (…) Oči, v ktorých sa lesklo žlté svetlo sviečky, prestali vidieť, prosiť, 

žobrať, zabíjať druhých svojím jedom, milovať i nenávidieť, prestali robiť to, čo robia živé 

oči, lebo videli cievu svojich svetov, os svojho kozmu a viac nebolo treba.“ (Tatarka, 1997, s. 

10 – 11). 

Z trojice textov, ktorými Dominik Tatarka vstupoval do slovenskej literatúry, sa 

ukazuje ako umelecky a filozoficky najkompaktnejšia práve poviedka Záchvevy duše 

(Zlomky). Tatarka v nej zhodnocuje a ďalej rozvíja tematiku Rozprávky, no robí to 

takpovediac priezračnejšie, čo súvisí najmä s menšou mierou metaforizácie výpovedí. Zmenu 

postupu (oslabenie lyrizácie; posilnenie agrumentačno-referenčného jadra výpovedí) možno 

vnímať ako Tatarkovu snahu prispôsobiť celkovú štruktúru textu jeho ideovému zacieleniu. 

Motívy nepreniknuteľnosti k zmyslu univerza, odcudzenia, vedomia vlastnej smrteľnosti, 

úzkosti, vzdoru, ale aj lásky k žene dostávajú v tejto poviedke výraznejšie kontúry, pričom ich 

rozvrstvenie vo vertikálnom priestore textu nadobúda zreteľnejšiu príčinno-dôsledkovú 

postupnosť. V súvislosti s tým dochádza vo vnútri motivickej konfigurácie prózy 

k ozrejmeniu jednotlivých motivácií problémov, ktoré sa takto rozkladajú do radu. Pokiaľ 

v Rozprávke boli piliere ideového plánu textu súčasťou nasýteného (často až presýteného) 

statického básnického obrazu, zaberajúceho malú textovú plochu, v poviedke Záchvevy duše 

sa rozkladajú do širšieho toku, čo dovoľuje hovoriť o výraznejšej epickej situácii (aj keď stále 

rozvíjanej po vertikále textu). A teda existenciálne problémy postavy, ktoré boli v Rozprávke 

neurčito naznačené statickým polysémantickým obrazom, tu získavajú svoju situačnú, 

príčinno-následkovú dynamiku, no čo je dôležitejšie, svoju konkrétnejšiu predhistóriu. 
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Rovnako ako v Rozprávke o prichádzajúcej jari aj v Záchvevoch duše je tematický 

rozsah prózy rámcovo viazaný na explikáciu problémového vzťahu medzi postavou a jej 

okolím. Ťaživosť vnútornej situácie postavy Tatarka podmieňuje odhalením nepreniknuteľnej 

cudzosti okolia, pričom v spätnom pohybe reflexívneho aktu dochádza k uvedomeniu si 

vlastnej cudzosti: „Cítil iba, ako sa mu zrenice šíria, akoby chceli do seba pojať všetku 

nahotu vecí. Steny obielené mŕtvolne sinou farbou, ošarpaná ulica, kus neba a oblaky a on. 

I on si bol taký cudzí, ako mu boli cudzie predmety, ktoré ho tu obkľučovali. Nemali k nemu 

žiadny vzťah, ako aj on nemal k nim. Jestvovali pre seba, žil pre seba so svojou rodiacou sa 

myšlienkou. ‚Ba, prečo si musím uvedomovať, že tieto predmety tu jestvujú?‛ napadla ho 

neraz takáto myšlienka. ‚Možno by som sa stratil sám sebe.‛“ (Tatarka, 1997, s. 18). Tento 

obraz artikuluje existenciálny aspekt postavy v dvoch rovinách. Človek sa ocitá uprostred 

mlčiacich predmetov, ktoré stratili akýkoľvek vzťah k nemu samému („Nemali k nemu žiadny 

vzťah, ako aj on nemal k nim“) a v tejto perspektíve môžu byť len znakom samoty a bytostnej 

vylúčenosti subjektu. Podobné prostriedky využije neskôr napríklad aj A. Camus. V románe 

Cudzinec sú objekty zasadené do priestoru, v ktorom nič neznamenajú, nemajú jedna pred 

druhou prioritu a ako na to upozorňuje Vladimír Papoušek, „všechny objekty tu zastupují jen 

svou hmotnou bytnost, jsou užívány ve své nesymbolické jsoucnosti, židle je židlí a postel 

postelí.“ (Papoušek, 2004, s. 91). Objekty teda nemajú nijaký, ani skrytý význam a ich 

jedinou funkciou je referovať o existencialite človeka, o jeho náhodnosti, o jeho limitovanosti 

a absurdnej vrhnutosti do materiálneho sveta: „Žiju teď jen v téhle jedné místnosti, mezi 

proutěnými židlemi, už trochu proláklými, skřiní se zažloutlým zrcadlem, nočním stolkem 

a mosaznou postelí.“ (Camus, 2009, s. 49). Podobne postupuje Sartre v Nevoľnosti: 

„Úzkostně jsem se rozhlédl; prítomnosť, pouze a jedině přítomnost. Lehký i pevný nábytek 

pevně zaklíněný do své přítomnosti, stůl, postel, skříň se zrcadlem – a já. Odhalila se skutečná 

podstata přítomnosti: je tím, co existuje, a vše, co není přítomné, neexistuje.“ (Sartre, 2003, s. 

271).   

Z pozadia vzťahu subjektu k veciam vystupuje ešte iný proces, v existenciálne ladenej 

próze tiež častý. Evidencia predmetov zbavených akéhokoľvek významu v spätnom pohybe 

upozorňuje na sebavymedzenie evidujúceho subjektu, na jeho prítomnosť medzi mlčiacimi 

vecami, čo nachádza svoj výraz v existenciálnom odcudzení človeka voči sebe samému. 

Prvýkrát v Tatarkovej tvorbe dochádza k výraznému diferencovaniu celosti človeka na dve 

časti. Telesnosť, ktorej koreláty sa rozširujú na pomenovanie podmienok a zmyslu existencie 

v materiálnom svete, je vo vyššie citovanej sekvencii stotožnená s predmetnosťou blízkeho, 

videného okolia (steny, ulica, kus neba, oblaky a on), pričom práve v tomto stotožnení na seba 
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nutne preberá aj kvalitu pozorovaných javov (cudzosť). A keďže si Tatarka uvedomuje, že 

cudzosť je kategória vyžadujúca si svoje doplnenie v zmysle „byť cudzí pre niekoho; voči 

niekomu“, na druhú stranu postaví práve široko chápanú duchovnosť (rozum, duch, veľmi 

opatrne možno hovoriť o vedomí), pre ktorú je vnímaná predmetnosť (a s ňou aj vlastná 

telesná existencia) cudzia. Otázka „prečo si musím uvedomovať, že tieto predmety tu 

jestvujú?“ a odpoveď „možno by som sa stratil sám sebe“ naznačujú, že neuvedomovanie si 

materiálnej stránky sveta (predmetností) by viedlo k sebazabudnutiu. Reflexia predmetného 

sveta sa takto vo svojich dôsledkoch stretáva s reflexiou vecnosti a cudzosti vlastnej 

existencie, čím nepriamo uvádza motív absurdity. V tejto súvislosti sa u Tatarku opäť 

objavuje motív túžby preniknúť k „holej cieve“, no tentoraz v podobe „nahoty vecí“ a opäť sa 

viaže s empirickým poznávaním (zrenice). To je však nedostačujúce; zmysly sprostredkúvajú 

iba poznanie povrchu vecí, subjekt sa konfrontuje s ich chaotickou neusporiadanosťou, na 

ktorej sám ako súčasť materiálneho sveta participuje a zároveň ktorú nedokáže duchovne (a 

teda racionálne) spracovať: „Tie zvuky doliehali sem k jeho zmyslom – ako včera – v rôznych 

časových medzerách, ale zdalo sa, že nezanikali, ale zostávali väzieť v tom hluchom priestore 

– snáď to bolo aj v jeho mozgu, ale toho si nebol vedomý. Trčali tu všetky, aj tie najmárnejšie, 

či už sem zablúdili pred hodinou alebo len pred zlomkom sekundy, ale nezanikali, akoby 

čakali na ozvenu v jeho duši. Ale márne! On čakal onú myšlienku, ktorá vykupuje“ (Tatarka, 

1997, s. 18). V tomto ťaživom postavení subjektu sa ako oslobodzujúca ukazuje rúhavá, no 

vykupujúca myšlienka; myšlienka na samovraždu. Motív smrti Tatarka opäť uvádza 

prostredníctvom rozhodného „dosť“, ktoré má v poviedke dva zdroje. Prvý, podstatnejší, 

spočíva v pocite odcudzenosti sveta i seba samého, druhý v nenaplnenej láske.  

Výraz „dosť“ má v poviedke príznakovú pozíciu. Z jednej strany uzatvára a pointuje 

zobrazenie vzťahu jednotlivca s okolitým predmetným prostredím na úrovni ich ontologickej 

nesúmerateľnosti, z druhej strany prerastá do pomenovania negatívnej podoby sociálnej 

interakcie. Prepojenie ontologických a sociálno-antropologických aspektov má svoje 

dotykové plochy v noetických rezultátoch. Široko chápaná predmetnosť a jej 

nepreniknuteľnosť je Tatarkom uplatňovaná na všetko, čo je pozorovateľné, a teda vonkajšie. 

Druhý človek je prvotne vnímaný zmyslami, povrchovo, ako predmet v priestore, pričom 

práve v tomto postavení sa javí byť rovnako cudzí a nepreniknuteľný ako iné vnímané 

predmetnosti: „Bol tu sám s onou myšlienkou, ktorá mu vŕtala v duši ako červík. Ale boli tu aj 

svetlá, koľajnice, rušne. A ľudia začadení dymom, zachmúrení a neprístupní dojmom 

melancholického večera, pobiehali, mávali červenými vlajočkami, čo sa tak nápadne podobali 

jazykom zlých, rozdráždených dravcov. Ale on bol tu sám s pocitom naprostej samoty, taký 
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pocit mal azda aj Boh, keď sa vznášal nad priepasťami tmy, lebo musel stvoriť svet, aby tu 

nebol sám.“ (Tatarka, 1997, s. 21). A teda tu niekde, v explikovaní cudzosti predmetov, sa 

nachádza predobraz Tatarkovho neskoršieho modelovania druhého človeka ako človeka 

„vzdialenejšieho ako hviezda“. Objekty i ďalšie subjekty sú zdrojom Petrovho odcudzenia, 

čím dochádza k modelovaniu existenciálnej situovanosti človeka vo svete na póle samoty. 

Tento postup Tatarka opäť uplatňuje aj v procese sebapoznávania, či presnejšie 

sebapozorovania a sebavymedzenia. Keďže autor od začiatku zhodnotil pozorovateľné javy 

(neživé predmety a iných ľudí) ako cudzie, nemohol sa vyhnúť rozčleneniu pozorujúceho 

subjektu (tiež človeka) práve na dve konfrontujúce sa stránky: duchovnosť, pre ktorú je 

vlastná pozorovateľná telesnosť cudzia rovnako ako iné predmetnosti: „Cítil na sebe to telo, 

chladné a vlhké studeným potom. To telo bolo mu teraz nesmierne cudzie, ba až odporné. Mal 

dojem, že tu leží akási vytiahla húsenica, ktorú by bol tak nesmierne rád rozpučil, keby bol 

vedel v sebe premôcť neprekonateľný pocit odporu, keby bol mal k tomu síl.“ (Tatarka, 1997, 

s. 23)
21

. Odstúpenie vedomia od tela vyhraňuje obraz odcudzenia, svet sa pred vedomím 

postavy uzatvára a vytvára neprekonateľnú hranicu. 

Tatarka motív samoty akcentuje vytvorením klasickej kontrastnej situácie, kedy je 

postava, vychýlená z normality života („Sem, do tejto diery, k jeho zmyslom doliehali akési 

márne zvuky z ulice“), uvedená späť do sociálneho prostredia; teda medzi ľudí. Samota 

postavy, posilnená reálnou myšlienkou na smrť („Je tiež možné – hahahá – že v tento večer 

myslia na smrť i celkom riadni občania, lenže oni si smrť predstavujú ako sen, aby nemuseli 

trpieť žiadnym pocitom“), sa tak vo svojich kulminačných bodoch transformuje do podoby 

ľudského údelu a na pozadí „života okolia“ odhaľuje autentické polohy ľudskej existencie; 

kulisy sa zrútili: „Bol už večer, večer pridusený hmlou a nasýtený zomieraním. A on jasne si 

uvedomil, že je tu koniec. Že treba napľuť do očú horkú slinu tomu ‚snáď‛, tomu ‚snáď to 

akosi bude‛ (Tatarka, 1997, s. 19). Nasledujúce „Nechcem“ (s. 19), ktoré Peter Daniš 

vysloví, spojené s jeho pocitom „voľného psa“ (s. 19), ozrejmuje onu vykúpnú silu 

samovraždy aj v inom význame: podľa I. Jančoviča je myšlienka na samovraždu jednou z 

„možných odpovedí na absurditu bytia.“ (Jančovič, 1999a, s. 23); čiastočne to možno prijať, 

no žiada sa špecifikovať práve tie kvality, ktoré sa za danou odpoveďou skrývajú. V prvom 

rade samovražda je jedinou možnou odpoveďou Tatarkovej postavy, pretože táto postava ešte 

nemá vypracovaný sebazáchovný mechanizmus, ktorým by neúnosnej situácii čelila (ten si 

                                                 
21

 V tomto momente sa Tatarkova poviedka stretáva s neskôr napísaným Sartrovým románom Nevoľnosť, 

v ktorom sa evidenia cudzích predmetností prenáša na plochu Roquentinovho sebavzťahu a vyhodnocuje sa vo 

„zvecnení“ vlastného tela, ktorého pozorovanie plodí pocity nevoľnosti a odporu. Z inej strany paradigmy však 

komunikuje aj s Kafkovou Premenou (hmyz / húsenica).    
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vypracuje až v 40-tych rokoch). Samovražda je tu preto radikálnym gestom odmietnutia 

všetkého, čím Peter Daniš je. Ak Tatarka napĺňa a ohraničuje základnú štruktúru života Petra 

Daniša jedine a výhradne existenciálnymi motívmi poukazujúcimi na ontologickú náhodnosť, 

nezmyselnosť a samotu človeka, potom motív samovraždy nie je len zničením života, ale 

predovšetkým symbolickým odmietnutím tejto štruktúry a všetkého, čím je napĺňaná. 

Samovražda je odmietnutím ontologickej určenosti človeka, je odmietnutím absurdity jeho 

údelu a nemožnosti jeho porozumenia, je odmietnutím samoty, cudzoty či nepreniknuteľnosti 

okolia. Ak sme vyššie povedali, že v explikovaní cudzosti predmetov sa nachádza predobraz 

Tatarkovho neskoršieho modelovania druhého človeka ako človeka „vzdialenejšieho ako 

hviezda“, tak práve tu, v tomto „nechcem“ sa nachádza predobraz onoho súkromného, 

osobného gesta odmietania, pre ktoré v neskorších novelách Tatarka nájde menej radikálny 

výraz; a to v invazívnom upínaní sa na druhého človeka a zvýznamňovaní svojho okolia.   

V záverečnej scéne prvej časti poviedky Peter Daniš v stave pripomínajúcom agóniu 

prichádza o život na príznakovom mieste – na železničnej stanici plnej ľudí. Tatarka presúva 

narátora do vonkajšieho priestoru a necháva ho sledovať dianie okolo mŕtvoly. V centre jeho 

pozornosti už nie je moment, chvíľa, ale väčší časový a priestorový celok. S tým súvisí aj 

zmena naratívnej stratégie. Rozprávač sa mení z personálneho na vševediaceho, rozprávanie 

postupne „naberá“ na vecnosti a dynamike, pričom nezanedbateľný je aj ironický podtón 

výpovedí. Tatarka ho funkčne využíva na to, aby v tejto vecnosti a dynamike opäť zakódoval 

motívy cudzosti, ľahostajnosti a až brutálnej neúčastnosti človeka voči človeku: „...Vlak 

prišiel a odišiel. Ľudia sa zhŕkli, ani sa nehýbali. ‚Zomrel? Už je po ňom? Ozaj už je po 

ňom?‛ zazneli po chvíľkovom úžase ľudské hlasy, ale ho neľutovali, ani sa nerozhorčovali, iba 

sa divili. Prišla aj polícia. ‚Odstúpiť! Odpratať mŕtvolu z koľajníc!‛ zasipel akýsi malý 

nahnevaný človiečik, ktorý sa zaiste hneval, že bol vyrušený. Dvaja strážnici odvliekli mŕtvolu 

z koľajníc a tretí s odporom dvihol jeho lebku za vlasy. Ešte z nej kvapkala krv.“ (Tatarka, 

1997, s. 22). Ironický podtón výpovedí možno chápať v širokých reláciách ako výsmech voči 

aktivite života, ktorá sa v konfrontácii so smrťou javí ako absurdný „krutý žart“, čo neskôr 

dostáva svoju textovú konkretizáciu v opovrhujúcom úškľabku mŕtvoly: „Áno, tá lebka sa 

škerila opovržením a toho úškľabku sa ľudia báli viac než najprudšej otravy. Rozhorčovali sa, 

ale v ich očiach a posunkoch zračil sa hrozný strach ako u štvanej zveri. A tá lebka sa smiala 

ďalej, ako sa môže smiať len umretý boh, ktorý zabil svoju lásku k večnému životu.“ (Tatarka, 

1997, s. 22). Strach ľudí je tu zreteľne motivovaný Petrovou smrťou, ktorá im pripomína ich 

vlastnú, doteraz neuvedomovanú smrteľnosť (strach štvanej zveri). Mŕtve telo je pre okolie 

neželaným pripomenutím prvej istoty človeka (smrti) a absurdnosti jeho života, pred ktorou 
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človek „uteká“, resp. zbavuje sa jej: „Mŕtvolu a ten úškľabok prikryli vrecom.“ (Tatarka, 

1997, s. 23). Zároveň sa zdá, že mladý Tatarka tu vlastnými cestami načrtáva napätie medzi 

neautentickým a autentickým modom existencie človeka. Živý človek (okolie) si tu pred 

sebou zakrýva svoju konečnosť, utieka sa do neautenticity, ktorá mu takto dáva pocit večného 

života. Zakrytím mŕtvoly je teda iniciovaný tematický obrat, implicitne smerujúci 

k obnoveniu „lásky k večnému životu“ v ľuďoch, ktorá sa však na pozadí motivického 

aspektu „zakrytej mŕtvoly“ javí ako pokus o zachovanie ilúzie; ako pokus o odsunutie 

prítomnosti smrti a zároveň strachu, ktorý upozorňuje na autentické polohy ľudskej 

existencie.       

Na tomto mieste je nutné uviesť, že pointovanie myšlienok na smrť v závere 

uvedeným motívom nenaplnenej lásky neoslabuje prieraznosť existenciálnych motivických 

konfigurácií, ktoré tvoria významové pole prvej časti poviedky. Transformácia príčin 

myšlienok na smrť síce v konečnom dôsledku modifikuje celkový výraz poviedky, no nie je 

postačujúca na to, aby rovnomerne pokryla významovú viazanosť na už otvorené motívy, 

odôvodňujúce intenciu k smrti hlbšími, ontologicko-existenciálnymi súradnicami konfliktu 

jednotlivca a sveta
22

. 

*** 

Dominik Tatarka svojou umeleckou tvorbou z tridsiatych rokov v mnohých ohľadoch 

predbieha Camusom formulované stanoviská voči problému zmyslu života. V základných 

obrysoch ťažkostí Martinovej existencie možno vytušiť Tatarkovu umeleckú artikuláciu toho, 

čo nachádzame o približne desať rokov neskôr v úvode Camusovej filozofie – zastavenie sa 

uprostred každodenných pohybov a gest a položenie otázky „prečo?“
23

 odhaľuje 
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 Tejto skutočnosti venuje širšiu pozornosť Ivan Jančovič: Pozri JANČOVIČ, I. 1999. Tvorivé začiatky 

Dominika Tatarku. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 1999, s. 22 – 23.   
23

 J.-P. Sartre čítal Camusovo dielo Mýtus o Sizyfovi ako autorskú interpretáciu Cudzinca (Pozri Sartre, 1964, s. 

135 – 136). Filozofická reflexia tu uchopuje literárny svet ako svoj predmet a stabilizuje jeho sémantické polia 

v oblasti poznávania hlbinných štruktúr ľudskej skutočnosti. Vzťah Camusovho Mýtu o Sizyfovi k Tatarkovým 

poviedkam aj na pozadí týchto špecifikácií získava inú kvalitu. Nechajme teda (po Sartrovom vzore) Camusa 

interpretovať základný problém Tatarkových poviedok: „Velká díla se mnohdy rodí kolem nějakého nároží nebo 

v otáčavých dveřích nějaké restaurace. Tak je tomu i s absurditou. Víc než kterýkoliv svět odvozuje absurdní svět 

svou urozenost z takového ubohého zrození (...) Stáva se, že se kulisy zbortí. Vstát, tramvaj, čtyři hodiny 

v kanceláři nebo v továrně, jídlo, tramvaj, čtyři hodiny v práci, jídlo, spánek, a tento rytmus se opakuje 

v pondělí, v uterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, většinu doby se tomu lidé snadno podřízují. Ale stačí, 

aby se jednoho dne ozvalo ‚proč‛ a začíná ono znechucení poznamenané údivem. ‚Začíná‛, to je důležité. 

Znechucení přichází na konci činů mechanického života, zároveň však zahajuje pohyb vědomí. Probouzí je 

a vyvoláva pokračování (...) Samo o sobě má v sobě znechucení cosi odporného. Teď však musím dospět 

k závěru, že je dobré. Neboť vše začíná vědomím a má cenu jen díky jemu.“ (2006, s. 18 – 19); „postřehneme, že 

svět je ‚hutný‛, zahlédneme, do jaké míry je nám kámen cizí a ve vztahu k nám nesmířitelný, s jakou intenzitou 

nás příroda, krajina dokáže popírat. V hloubi každé krásy spočívá cosi nelidského a ty kopce, něžné nebe, kresba 

stromů, to vše během jediné minuty ztrácí svůj iluzórní smysl, do něhož jsme je zahalili, a je náhle vzdálenější 

než ztracený ráj. Základní nepřátelství světa postupuje tisíciletími až k nám. Na vteřinu ho přestaneme chápat, 

protože po staletí jsme z neho rozuměli pouze postojům a úmyslům, které jsme do něho předem vložili, a protože 
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nezmyselnosť konania (u Tatarku nachádzame výpoveď: „...a že všetko je hlúposť“) a sťažuje 

možnosti ďalšieho prežívania. U Tatarku rovnako ako neskôr u Camusa vedie „zrútenie kulís“ 

k nahliadnutiu márnosti akéhokoľvek úsilia, pretože nad všetkým v ľudskom živote vyhráva 

konečnosť existencie a uvedomenie si smrti, na pozadí ktorej sa ľudský život javí ako 

absurdný. Tatarka svojimi poviedkami iniciuje práve tento moment; no pokiaľ Martin a Peter 

kričia „Dosť!“ a na problémovú situáciu odpovedajú smrťou, Camus cez podľa neho 

najzávažnejšiu filozofickú otázku – „Existuje iba jeden skutočne vážny filozofický problém, 

a tým je samovražda. Posúdiť, či život stojí, alebo nestojí za to, aby sme ho žili znamená dať 

odpoveď na základnú filozofickú otázku.“ (Camus, 1993, s. 7) -  hovorí „Ide o to žiť!“ a žiada, 

aby sme sa na Sizyfa pozerali ako na šťastného človeka, pretože zmysel existencie vidí 

v samotnom vykonávaní absurdna. 

Vstupné rezultáty mladého Tatarku sa objavia u Camusa v prepracovanejšej podobe, 

pričom Camusova ďalšia práca s týmito problémami sa uberá diametrálne odlišným 

(„netatarkovským“) smerom. Až neskôr sa ešte raz rámcovo dotknú; a to pri téme ľudskej 

solidarity (D. Tatarka: Kohútik v agónii – prvá verzia: 1946; A. Camus: Mor - 1947); Tatarka 

ju však opäť bude hľadať oveľa skôr než Camus (v čase Tatarkovho hľadania človeka, 

hľadania posily v ňom, Camus ešte len reviduje svoju hru Caligula, ktorou v istom zmysle 

završuje absurdné obdobie svojej tvorby). V kontexte skúmania Tatarkovej tvorby z 30-tych 

rokov 20. storočia je však dôležité, že nachádzame hlbšiu príčinu jeho neskoršieho záujmu 

o existencialistickú filozofiu a literatúru; v podstate v nich čítal rozpracovanejšiu verziu 

svojich vlastných poetologicko-filozofických východísk.
24

 

 

3.2 Špecifiká Tatarkovej existenciálnej rétoriky (intepretácia noviel Ošiaľ 

a V úzkosti hľadania) 

 

Analýza Tatarkových juvenilných textov zo začiatku tridsiatych rokov odhalila rámec 

autorovho záujmu o skryté, vysoko problémové vrstvy ľudskej existencie, no zároveň 

evidujeme, ako je ich tematizácia limitovaná či už žánrom, sujetovou organizáciou textov, 

výrazovými prostriedkami alebo metaforizáciou vety.  

                                                                                                                                                         
nyní už se nám nedostává sil, abychom použili tohto úskoku. Svět nám uniká, protože se stává sebou samým. Tyto 

kulisy maskované zvykem se stávají tím, čím jsou (...) Je tu jen jedno: ta hutnost a podivnost světa, to je 

absurdno.“ (Camus, 2006a, s. 20).  
24

 Pozri tiež JANČOVIČ, I. 1999a. Tvorivé začiatky Dominika Tatarku. Banská Bystrica : Fakulta humanitných 

vied Univerzity Mateja Bela, 1999a, s. 23.  
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V porovnaní textov z tridsiatych rokov s knižným debutom sa ukazuje, že Dominik 

Tatarka ani po takmer desiatich rokoch nehľadá nové témy a problémové okruhy, ale spôsob 

ich sujetového uchopenia a stvárnenia. Prechádza od poviedky k novele, pričom širšie epické 

pásmo novely mu dovoľuje pracovať s postavou v konkrétnejších časových a priestorových 

súradniciach a zložitejších sociálno-spoločenských reláciách. Od toho sa odvíja možnosť 

vnútorne rozložiť (a teda hlbšie motivovať a konkretizovať) centrálny abstraktný problém. 

Prirodzeným dôsledkom nového tvaru sa tak stáva možnosť preniknúť k viacúrovňovej 

štruktúre problému. Centrálny problém, jeho totalita, takto odhaľuje svoje zložky a pred 

postavou sa rozlieva do súboru problémov, povaha ktorých zabraňuje tomu, aby ich postava 

odsúvala, resp. bez povšimnutia obchádzala. To podstatným spôsobom okliešťuje možnosti 

rozvíjania deja a otvára cestu analyticko-meditatívnemu jadru narácie. Aby autor zabezpečil 

relevantný sujetový kontakt s problémom, potrebuje nájsť s týmto problémom korešpondujúci 

register výrazových prostriedkov a, prirodzene, tiež postavu, ktorá by zodpovedala hĺbke, 

vážnosti a problematickosti nastolenej témy. Tatarka ju nachádza v mestskom prostredí, 

pričom, slovami Viliama Marčoka, „takmer všetky jeho literárne postavy z tohto obdobia sú 

typy s intelektuálnym odstupom od okolia i od seba samého, ľudia hĺbaví, sebaanalyzujúci.“ 

(Marčok, 1971, s. 223). Tatarka si uvedomoval, že nastolená téma a problém budú 

epistemologicky prístupné len tomuto typu postavy, no tiež si bol vedomý úskalia, ktoré tento 

typ so sebou prináša; a to úskalie jednostrannej preferencie intelektuálneho prístupu, ktorý za 

istých okolností môže viesť k prirýchlemu vyriešeniu, či vyčerpaniu problémov tézovitosťou 

a schematickosťou myslenia postavy. Preto musí nájsť mechanizmus, ktorým bude 

uchopovaný problém trvalo schopný vzdorovať pokusom o jeho racionálne postihnutie. 

Východisko nachádza v relativizácii pravdivostného nároku interpretácie skutočnosti, teda 

v rozkladaní intelektuálneho snaženia iba a jedine v procese hľadania, ktorý v naznačených 

súvislostiach zabezpečuje neistotu nájdenia, pričom hybným princípom procesu hľadania sa 

u Tatarku stáva rozpor medzi iluzívnym a reálnym chápaním skutočnosti (J. Števček). 

Akýkoľvek kontakt postavy so skutočnosťou je nutne sprevádzaný subjektívnou 

interpretáciou skutočnosti, pričom „úlohou postavy je rozlišovať zdanie od skutočnosti a tak 

sa vyhýbať tragédii, ktorá je v opačnom prípade neodvratná.“ (Marčok, 1971, s. 224-225). 

Ak Ján Števček povie, že ústrednú ideovú problematiku Tatarkovej novelistiky tvorí zápas 

postavy o predmetnosť, o skutočnosť, platí, že je to zápas postavy s vlastnými predstavami, 

proti ňou vytvoreným deformáciám skutočnosti, a teda zápas so sebou samou.  

Termín „skutočnosť“ tu ešte stále používame v najširšom význame, no v jednotlivých 

novelách získava špecifickejšiu podobu a odkazuje skôr k významu: „skutočný stav“. Realita, 
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ktorej sú postavy súčasťou a na ktorej participujú, sa odohráva pod vrstvou ich predstáv, preto 

neprekvapuje, že ono pátranie po „skutočnom stave“ Tatarka spája s pátraním po úlohe 

a postavení človeka v dianí sveta, čo latentne, no prirodzene, prerastá do hľadania zmyslu 

existencie človeka vo svete.  

Existenciálne ťažkosti spojené s interpersonálnymi situáciami (Z. Prušková) Tatarka 

modeluje prostredníctvom dvoch navzájom si odporujúcich kategórií – rozumu (racionálneho 

poznania, vedenia) a túžby (lásky, náklonnosti, ošiaľu). V stratégii autora sa uvádzanie 

kategórie (racionálneho) poznania (a jeho zlyhávania) do podprahových línií rozvíjaných 

príbehov stáva najstabilnejším a najúčinnejším spôsobom, ako uviesť postavy do 

existenciálne zaťažených situácií. Keďže pre Tatarku sa v prvom období jeho tvorby 

základnou noeticko-antropologickou premisou stáva to, že „individuálne bytie človeka je pre 

iných nesprostredkovateľné“ (Jančovič, 1999a, s. 86), Tatarka si vymedzením hlavnej postavy 

ako človeka nárokujúceho si na absolútne poznanie iného a zároveň zlyhávajúceho vzhľadom 

na tento nárok, vytvoril dostatočne širokú pôdu na uvádzanie registra negatívnych 

existenciálnych pocitov.   

Druhou kategóriou je kategória túžby, resp. lásky; v tomto prípade ide o iracionálnu 

túžbu, vyjadriteľnú prostredníctvom citov, náklonnosti, či posadnutosti voči inému, čo možno 

pochopiť ako korelát túžby poznať, citovo obsiahnuť iného v jeho svete. Pokiaľ iracionálna 

láska k človeku dynamizuje proces približovania sa inému, rozum a jeho zlyhania priamo 

protirečia tejto intencii. Preto môže Vladimír Petrík napísať: „V každej Tatarkovej novele 

narážame na myšlienku, že ľudia sú si vzájomne neprístupní, sú nepreniknuteľní. A pritom 

Tatarkov hrdina po ničom netúži tak ako po vzájomnej sympatii, po vniknutí do sveta iného 

človeka. U Tatarku má človek po človekovi ‚strašný smäd‛, vkráda sa druhému človeku do 

života, v úzkostiach hľadá človek človeka. Protirečenie medzi túžbou preniknúť k druhému 

človeku a nemožnosťou realizácie tejto túžby je základným protirečením v Tatarkovej tvorbe“ 

(Petrík, 1990, s. 112). D. Tatarka týmito kategóriami (iracionálnej, k inému priťahujúcej lásky 

a racionálneho poznania) zmiernil napätie a istú nekompatibilitu medzi atmosférou 

všeobecnej célinovskej „ohrozenosti človeka človekom“, dominujúcim sociálnym aspektom 

próz, reprezentovaným širokospektrálnym pozitívnym záujmom človeka o človeka, 

a negatívnou existenciálnou paralýzou jednotlivca. Pritom pre Tatarkovu poetiku je príznačné, 

že práve existenciálna paralýza jednotlivca je v novelách najmenej tematizovaným 

problémom, čo však neznamená, že je aj neprítomným. Skúmanie postavenia existenciálnych 

aspektov v dimenziách konkrétneho textu bude naším ďalším krokom. 

* * * 
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Ak sme v súvislosti s Tatarkovými juvenilnými textami konštatovali absolútnu 

vykorenenosť hlavných postáv zo spoločenstva, pre všetky novely zbierky V úzkosti hľadania 

platí, že hlavná postava síce zostáva vykorenená, no zároveň je vo veľmi krátkom čase 

uvedená do vzťahu k inej postave, cez ktorú sa zvýznamňuje povaha jej individuálnej 

bytnosti. S vedomím kontextu celej zbierky možno konštatovať, že jedným z centrálnych 

problémov Tatarkovej umeleckej intencie je problém vzťahu človeka k človeku. Aj pôvod 

existenciálnych motívov vyplýva z autorsky hlboko pociťovanej nedostatočnosti vzťahu 

človeka k človeku. A teda aby zo vzťahu človeka k človeku naozaj vznikol dominujúci a 

vážny problém, Tatarka potrebuje paradoxne postavy trvalo polarizovať, vnímať ich 

oddelene, no zároveň nájsť dostatočne silnú motiváciu pre ich uvádzanie do vzťahu. Tatarka 

teda hľadá fundament, ktorý dokáže polarizované postavy nerozlučne zviazať takým 

spôsobom, ktorý však nenaruší ich problémovú východiskovú polarizáciu. Nazdávame sa, že 

tento fundament Tatarka nájde v princípe permanentného potrebovania, teda v uvádzaní 

postáv do stavu, v ktorom je pre hlavnú postavu niekto alebo niečo žiadané, nevyhnutné, v 

ktorom sa dá ťažko bez niekoho alebo niečoho obísť. Z druhej strany toto potrebovanie 

latentne vyjadruje nedostatok niečoho, absenciu niečoho, pričom pre Tatarkove novely platí, 

že čím väčšia je miera žiadanosti niečoho, tým bytostnejšie je pociťovaný nedostatok. 

V konečnom dôsledku tým tragickejšie vyznieva neodstrániteľnosť tohto nedostatku. Tento 

princíp je zvlášť dôležitý v axiologickej rovine: potrebovanie je z ľudskej podstaty 

orientované vždy na pozitívne hodnoty vyjadrujúce životné istoty. Zároveň, pretože je to 

potreba, poukazuje na ich absenciu, a teda orientácia na istoty reprezentuje stav neistoty. 

A opäť: z ľudskej podstaty je stav neistoty prirodzene, akosi pudovo, automaticky, 

prekonávaný hľadaním istôt. Pre Tatarku je príznačné, že svoju postavu nenecháva hľadať 

tieto istoty v transcendentne, ale vo sfére, ktorá paradoxne tieto istoty zrušila – v inom 

človeku.  

To je, nazdávame sa, základný významový skelet Tatarkových hlavných postáv: stav 

neistoty prirodzene vyvoláva stav potrebovania istôt, stav potrebovania istôt núti k ich 

hľadaniu a nakoniec prejavom hľadania je záujem o človeka. Tatarkova postava potrebuje inú 

postavu, potrebuje vedieť o inej postave, potrebuje ju vnímať, poznávať, potrebuje byť 

súčasťou priestoru iného človeka, no zároveň Tatarka nenecháva postavy potrebovať sa 

navzájom; túto kategóriu vztiahne iba na jednu z postáv, druhú (potrebovanú) postavu 

modeluje buď ako absolútne ľahostajnú, neprístupnú alebo cudziu, teda v konečnom dôsledku 

ako vzdorujúcu intencii hlavnej postavy. Tu je dôležité uvedomiť si, že „vzdorujúca“ postava 

„nevzdoruje“ intencii hlavnej postavy vedome, nejakým cieleným konaním, v tomto „odpore“ 
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nie je ani osobná antipatia, ani nenávisť, ani akýkoľvek iný osobný či spoločenský dôvod. 

„Odpor“ postavy je prirodzený, bezdôvodný, je živený iba tým, že postava je tak, ako je. 

Hlavná postava takto prvotne vidí na druhej postave jej absolútnu nezávislosť voči inému 

človeku (sebe), pričom korelátmi tejto nezávislosti sú u Tatarku pojmy oddelenosť, 

autonómnosť, uzavretosť, či samostatnosť. Problém socializácie, uvádzaný zlyhaniami 

pokusov o priblíženie sa človeka k človeku, takto prerastá do problému existenciálneho; 

textovo dominantné sociálne aspekty próz u Tatarku latentne poukazujú na svoje existenciálne 

pozadie a uvádzajú pocity samoty, izolovanosti či životnej frustrácie.  

Existenciálne pocity postáv Tatarka zhodnocuje špecificky; a to tým, že ich v ich 

kulminačných bodoch prekrýva uvoľňujúcou ilúziou, aby ich nakoniec po zrušení ilúzie s o to 

väčším dôrazom pripomenul v ich negatívnej ťaživej podobe
25

. Tatarkova postava sa teda 

bráni svojmu ťažkému životnému položeniu vytvorením ilúzie, ktorá však v priamej 

konfrontácii so skutočnosťou zlyháva, čo ústí do ešte ťaživejšieho životného položenia.  

Exemplárnym príkladom tohto postupu modelovania postavy je Irena z novely Ošiaľ, 

ktorá aj napriek tomu, že sa má vydávať za človeka, ktorý ju nežne miluje, píše list svojmu 

bývalému priateľovi Žigmundovi Brežnému, v ktorom jednak pomenúva svoju životnú 

frustráciu a jej príčiny, jednak naznačuje možnosti jej prekonania
26

. Reprezentácia Ireniných 

existenciálnych pocitov je takto výrazne podmienená nenaplnenou a nenaplniteľnou láskou 

voči konkrétnemu človeku, Žigmundovi Brežnému. Motív nenaplnenej lásky tu však 

nezasahuje iba citovú sféru hrdinky; Tatarka ho používa aj na modelovanie ontologického 

rozvrhu postavy, a to tým, že Irenou pociťovanú absenciu lásky spojí s jej telesným, život 

ohrozujúcim úpadkom. Pozitívna prítomnosť Žigmunda Brežného v Ireninom živote je takto 

bytostne potrebná pre zachovanie jej plnohodnotnej existencie, pričom práve pocity 

osamelosti, stŕpnutosti, vyprahnutosti či frustrácie sa v kombinácii s láskou k Žigmundovi 

a chcením (prahnutím po) jeho prítomnosti vyhodnocujú ako podstatný impulz Ireninho 

pohybu za šťastím: „Dievčenské sny sa potratili so vzrastajúcou inteligenciou, ale súčasne, 

                                                 
25

 V novele Prútené kreslá nachádzame: „Trpieť človek iste bude, len o to ide, aby netrpel zbytočne. Zbytočne 

trpí najmä na svoje ilúzie“ (Tatarka, 2009, s. 62).  
26

 „Drahý, načo by som sa pretvarovala. Dusím sa, i píšem Ti. Strašne som vyprahnutá, sťa púšť uprostred ľudí, 

sama, a pustá. Nehnevaj sa, prepáč, nie je to výčitka. Tebou a pre teba som sama (...) A zvieraš ma 

osamotenosťou (...) Môj čas, prázdny a predsa čakaním naplnený, vysilil ma, na smrť unavil, zošklivil. Čakaním 

som schudla na kosť a je len koža zo mňa, prsia mi pľasnú (však toto je len imaginárny list, ani nie pre Teba, 

píšem, čo sa so sebou zhováram, kedykoľvek zablúdim pred zrkadlo kedykoľvek vidím svoje telo, kedykoľvek 

vidím vo výkladných skriniach svoj tieň, ktorým vyvstáva kupecké haraburdie), vlasy tratia lesk, oči sa lisknú ako 

v horúčke. Keby som mala pokračovať vo svojom stesku, videl by si, čo vidí iba môj Boh, Boh so mnou osamelý, 

videl by si moje celé telo, čakaním choré, ako vädne v dôverných miestach. Smrť sa v ňom zahniezdila (...) Smrť 

pozvoľna spracováva moje telo na strašnú podobu. Pomyslenie na ňu omieľa ma ako žarnovy. Čakám ju od teba. 

A zas len čakám. A to je môj život, čakanie. Ničím nemôže byť naplnený než čakaním, márnou nádejou? Či len 

smrť má byť jediným naplnením? Och, aký je nepravdepodobný ten život.“ (Tatarka, 1942, s. 12-13). 



42 

 

ako vzrastala oná rozkladná schopnosť, pestovala sa v nej rafinovanosť vynaliezať a opriadať 

sa do nových ilúzií, pretože bola z rodiny žien nešťastných, viac snivých než odbojných. 

Niekoľko dní po tom, čo napísala onen nerozumný list Žigmundovi Brežnému, ovládlo ju 

jediné rozhodnutie, ktoré nazvala vnútorným hlasom. Ozval sa v skryte úzkostlivej duše. 

S podivnou prefíkanosťou vedela ho brániť ako kúzlo pred pochybovačným rozumom 

a zatrpknutým dôvodením smyslov, doráňaných bolestnou skúsenosťou. Pôjde za ním. Nič sa 

jej nepostaví do cesty, a keby sa čo postavilo, sotva si uvedomí, vnútorným hlasom 

nadľahčená, že bolo treba čo prekonávať.“ (Tatarka, 1942, s. 14). 

Skutočný stav Ireninej existencie, pomenovaný v sebareflektívnych výpovediach, je 

zdrojom a katalyzátorom tvorby (život revitalizujúcej) ilúzie, vystupujúcej v podobe 

vnútorného sebazáchovného gesta. Dochádza k rozčleneniu textovej plochy na dve 

významotvorné línie, pričom v tomto kontexte je nanajvýš dôležité, že Tatarka nenahrádza 

jednu líniu druhou, ale necháva ich existovať paralelne. Aj keď Irenina ilúzia ovláda takmer 

celý textový priestor druhej časti novely (Irenina cesta za Žigmundom), Tatarka nezabudne 

v presne mierených sekvenciách pripomenúť nezrušiteľnosť skutočného stavu jej existencie; 

a to cez pomenovania kvalít priestoru. Keďže Irenin pohľad na skutočnosť a na seba je 

skreslený jej „vnútorným hlasom“, ktorý Tatarka nechce a nemôže pred blížiacim sa 

finálovým úsekom novely relativizovať
27

, prenesie jeho pomenovanie do vonkajších 

priestorov: „Zatiaľ, čo ubiehajúci kraj, planúci meňavými farbami jesene, plynul sietnicou jej 

oka ako voda, strážila svoju radosť s ostražitosťou ako rozprávkový hrad (...) Slnko bolo až 

priveľmi živé. Svojím šialiacim žiarom vybielilo mesto, ktoré práve videla a kam príde až 

o hodinu. Mesto ináč začadené a čudácke, oslepovalo jej zrak, ako by bolo zo samého 

cukru.“ (Tatarka, 1942, s. 16). Irenin aktuálny stav radosti, zobrazený v dominujúcich 

plochách textu, je takto iba nepriamo narúšaný druhým plánom textu, v ktorom sa pripomína 

paralelne existujúci skutočný stav Ireninej existencie. 

Paralelne existujúce línie sa opäť stretávajú v záverečnej scéne novely. Konfrontácia 

ilúzie s realitou nastáva vo chvíli, keď si Irena, sledujúc Žigmundovu bezstarostnú hru so 

psom, uvedomí, že v Žigmundovom živote je nenáležitá: „V hrudi a v mocných údoch mal 

radosť, štica mu viala radosťou, ľahostajnosťou k jej túžbe, ktorou ho privolávala (...) Tamten 

mužský je šťastný a s ním je šťastný jeho pes. Pripadala si ako by náhle sklamaná ich 

šťastím“ (Tatarka, 1942, s. 18-19).  

                                                 
27

 V autorovom záujme je vytvorenie si podmienok pre čo najzdrvujúcejší stret ilúzie a skutočnosti v záverečnej 

fáze novely. 
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Prudký kontrast jednak fyzických proporcií postáv (Irena – zošklivená čakaním, vlasy 

tratia lesk, oči sa lisknú ako v horúčke; Žigmund – silný, svieži, s rozhalenou košeľou), 

jednak ich psychických stavov (Irena – zničená, na pokraji zrútenia; Žigmund – radostný, 

uvoľnený, šťastný), predznamenávajú zrútenie Ireninej ilúzie a návratný nástup 

existenciálnych pocitov. Ten sa odohrá cez poznanie, že „súkromná radosť nie je sdielna“ 

(Tatarka, 1942, s. 19) a ďalej prerastá do uvedomenia si teraz už trvalej nemožnosti 

opätovného zblíženia. Pokiaľ do stretnutia so Žigmundom mohla Irena ešte dúfať a vytvárať 

si ilúziu, teraz je aj táto (posledná) možnosť anulovaná, pričom prienik negatívnych 

existenciálnych pocitov je natoľko intenzívny, že nemôže dôjsť k ich verbalizácii. Tatarka 

preto volí umelecky účinné „ticho“ („Tíško sa rozplakala v nemohúcnosti. Plakala dlho, to už 

len slza za slzou pramenili, stekajúc do trávy ako kvapky vlahy, lebo trýzeň už prežrela 

s horkou chuťou trávy. Hľadela meravo pred seba pomedzi steblá trávy a stvoly jesienok, 

veľké až do neba.“ (Tatarka, 1942, s. 19-20), ktoré v porovnaní s úvodným verbalizovaním 

dáva tušiť hĺbku zásahu do kvality Ireninho života. Zároveň naznačuje pesimistický horizont 

jej ďalšieho prežívania.  

Novela Ošiaľ naznačuje, že Tatarkovým esteticko-filozofickým gestom nie je 

výhradne analýza existenciálnych pocitov. Tatarka s nimi síce pracuje, no svoju postavu vidí 

v priesečníku komplexnejších životných problémov. Existenciálne pocity pritom prenáša 

z textových do netextových priestorov diela, pričom v prvom pláne, v reálnom dianí, sa 

uskutočňuje to, čo má vyjaviť spodný prúd diania, ktorý vtláča reálnemu dianiu ťaživú 

atmosféru. Ich prítomnosť preto nie je vždy explicitná. A keďže subjektom reálneho diania je 

postava, oná ťaživosť atmosféry nachádza svoj zdroj práve v nej. Existenciálne pocity takto 

nie sú predmetom postavy, ale jej atribútom, ktorý sa vyjavuje a potvrdzuje až v kontexte 

riešenia iného problému. Tieto poznámky nie sú nepatričné, ak si uvedomíme, že Tatarkovou 

prvotnou intenciou nie je zobraziť negatívne existenciálne stavy svojich postáv, ale pokusy 

o ich prekonávanie. Preto musia byť existenciálne stavy prítomné, no nie ako predmet, ale ako 

latentný zdroj a katalyzátor diania, cez ktoré sa spätne zhodnocujú. Z jednej strany sú takto 

prostriedkom dotácie „vyšších rovín“ príbehu požadovaným problémovým vstupným 

impulzom určujúcim tok diania, z druhej strany kontextujú „neexistencialistické“ situácie 

(nachádzajúce sa v prvom pláne textu) tak, že z nich vytvárajú podobenstvá, či metafory 

existencie. Vhodným materiálom na príkladovanie uvedených poznámok je novela V úzkosti 

hľadania. 

Opäť sa stretávame s intímnou výpoveďou vo forme listu, tentokrát však výpovede 

v liste neiniciujú impulz k „činom“ v reálnom dianí, ale predstavujú retrospektívnu 
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rekonštrukciu už uplynutých udalostí. V takto konštruovanom sujetovom postupe vynikne 

pisateľovo vstupné psychofyzické rozpoloženie ako hlboko problémové, pričom „samotný akt 

písania je potom v istom zmysle unikaním z tohto nevyhovujúceho položenia.“ (Jančovič, 

1999a, s. 81). S tým je úzko spojené nielen hľadanie zmyslu udalostí a zdôvodňovanie 

„činov“ v reálnom dianí, ale aj hľadanie zmyslu prítomného jestvovania (I. Jančovič): „Drahý 

priateľ, vedz, že ležím v nemocnici celý ochromený, úbohejší než kedykoľvek predtým. Telesne 

sa už zotavujem – tvrdia to aspoň lekári. Verím im a sile svojho organizmu. Ohrozený som 

však ničotnosťou. O existenciu vecí a ľudí musím úpornejšie zápasiť než o uzdravenie svojho 

organizmu. Aby som sa nezadusil prázdnotou, mnoho myslím na ľudí, ktorých som stretol 

v živote. Z nich najviac na Teba, drahý priateľ, a na nebohú pani Martu. Z potreby srdca. 

A predsa nie z lásky. Z nevyhnutnosti vás oživujem, utváram, aby ste naozaj pre mňa žili, aby 

ste zaľudnili môj prázdny priestor. Z tej istej nevyhnutnosti hľadám zmysel v príhode, ktorej 

rozprávaním Ťa chcem pobaviť. Splietla ju náhoda a čas, ako vlastne všetky, ale taká, akú ju 

budeš čítať z ústrižku Večerníka, ktorý ti do listu prikladám, je podstatne nezmyselná, až Ťa 

úzkosť zovrie. Z ľudí, zúčastnených v príhode, ja som jej zmyslom, alebo presnejšie, ja som to 

znova, ktorý jej zmysel vnucuje. A preto nechcem, aby si tak opravdive veril smútku 

literátskeho človeka, ktorému všetko je predmetom rozprávania, i to, o čom by múdry človek 

mlčal.“ (Tatarka, 1942, s. 23).  

Podobne ako v novele Ošiaľ aj tu sa stretávame s pokusom subjektu o „očistenie sa“ 

od existenciálnej krízy, no pokiaľ v Ošiali sú z hľadiska sujetového stvárnenia fabuly 

existenciálne ťažkosti postavy najprv vstupnou a potom výstupnou charakteristikou postavy, 

teda sujetový tok korešponduje s fabulou, v novele V úzkosti hľadania sú z hľadiska sujetu 

vstupnou, no z hľadiska fabuly výstupnou charakteristikou. Tatarka tým dosahuje zaujímavý 

efekt, pričom v nemalej miere je tu dôležitá intervencia recipienta. V tejto súvislosti sa 

oprieme o Čepanovu konštatáciu, v ktorej naznačuje komplementárnu väzbu medzi úvodom 

a záverom prozaického útvaru, keď tvrdí, že „pointovanie vlastného deja východiskovú 

situáciu neuzatváralo, ale dotváralo ju stále novými eventualitami.“ (Čepan, 1984, s. 747), no 

prevedieme ju na problematiku výskytu a modelovania existenciálnych aspektov 

v sémantickom pláne novely.  

Pokiaľ rekonštrukcia fabuly pomenuje sujetovo vstupné existenciálne stavy a ťažkosti 

pisateľa a rozprávača príbehu ako získané prežitím udalostí, teda ako podmienené reálnym 

dianím, sujetová organizácia textu, kedy je koniec príbehu na začiatku, „vnucuje“ 

rozprávanému dianiu atmosféru konca príbehu. Čitateľ, v úvodných pasážach orientovaný 

rozprávačom prostredníctvom vstupnej charakteristiky hrdinu na vážnosť a negatívny tvar 
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ďalej rozprávaného príbehu, tieňuje nielen aktérov diania, ale aj každú časť diania vstupnými 

informáciami, čím vytvára „atmosférický oblúk“ „vtláčajúci“ dianiu a subjektom diania 

negatívne existenciálne polohy
28

. Napríklad informácia, že v čase písania listu je pani Marta 

Ondráčová už nebohá, predznamenáva jej tragédiu, pričom je zrejmé, že ďalšie rozprávanie 

o pani Marte sa bude začínať tam, kde sa táto tragédia rodí. Takto Tatarka aj v celku 

bezproblémové, možno povedať prirodzené žitie pani Marty, manželky a matky, „podfarbí“ 

výrazom vyplývajúcim z nastávajúcej tragédie, čím zmení celkový výraz postavy a určí jej 

existenciálny rozmer. Takto sa napríklad aj taký odťažitý a textovo parciálny motív (nie 

veľmi šťastného) manželstva stáva motívom nepriamo pomenúvajúcim existenciálne rozmery 

postavy. Tatarka ďalej existenciálny rozmer neverbalizuje, iba na neho odkazuje 

prostredníctvom vývinu situácií, čím ho v konečnom dôsledku dodatočne, no nepriamo 

motivuje a zdôvodňuje.   

V introdukcii novely sú existenciálne pocity ničotnosti, prázdnoty a ohrozenosti 

postavy-pisateľa formulované ako pocity univerzálne, trvalé a bezpríčinné, pričom postupne 

sledujeme „zužovanie pohľadu“ smerom k pomenovaniu a ozrejmovaniu konkrétnej príčiny 

verbalizovaného stavu. Zdá sa, že rozprávaním príbehu sa anuluje nielen bezpríčinnosť 

daných stavov, ale aj ich trvalosť. Zároveň však fabulačný rozvrh novely naznačuje, že 

takpovediac menej výrazné, „neexistenciálne“ ťažkosti, spojené so sledom konkrétnych 

situácií, majú tendenciu prerásť do univerzálnych existenciálnych pocitov ohrozenia 

ničotnosťou či prázdnotou. Otázka teda znie: sú existenciálne stavy subjektu univerzálne, 

alebo podmienené príhodou? 

V naznačenom kontexte je zjavné, že vyrozprávaný príbeh väčšmi vysvetľuje 

„tajomstvo“ okolo telesného zotavovania pisateľa, než stav jeho vnútornej sféry. Sledujme 

spôsob, ktorým sa pisateľ dostáva k uvedeniu príhody: Prvá veta je informáciou o mieste, kde 

sa pisateľ nachádza (nemocnica) a stave, v ktorom sa nachádza (celý ochromený, úbohý), 

pričom v ďalšej vete upozorňuje na pozitívny vývin svojho liečenia (zotavuje sa). Napriek 

telesnému zotavovaniu je však (stále) ohrozený ničotnosťou. Tatarka takto diferencuje telesný 

a duchovný stav, čím relativizuje ich väzbu, ich vzájomnú podmienenosť. Ďalej zaznieva 

niekoľko vážnych pomenovaní vnútorného stavu, ktoré opäť nie sú podmienené telesným 

stavom, ale sú bezpríčinné („Ohrozený som však ničotnosťou. O existenciu vecí a ľudí musím 

úpornejšie zápasiť než o uzdravenie svojho organizmu. Aby som sa nezadusil prázdnotou, 

mnoho myslím na ľudí, ktorých som stretol v živote. Z nich najviac na Teba, drahý priateľ, 
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 V tomto kontexte sa ako príznaková javí byť výpoveď rozprávača: „Z ľudí, zúčastnených v príhode, ja som jej 

zmyslom, alebo presnejšie, ja som to znova, ktorý jej zmysel vnucuje.“ (Tatarka, 1942, s. 23).  
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a na nebohú pani Martu (...) Z nevyhnutnosti vás oživujem, utváram, aby ste naozaj pre mňa 

žili, aby ste zaľudnili môj prázdny priestor. Z tej istej nevyhnutnosti hľadám zmysel 

v príhode, ktorej rozprávaním Ťa chcem pobaviť“). V posledných dvoch citovaných vetách sa 

ukazuje, že samotný príbeh nie je vysvetľovaním a vysvetlením príčiny „ohrozenia 

ničotnosťou“, ale reakciou na tieto pocity a stavy, pričom hľadanie zmyslu v príhode, t.j. 

v prežitom, neznamená hľadanie zmyslu príhody, ale hľadanie zmyslu, na ktorom azda 

príhoda participuje. Rozprávanie príhody ako také takto síce vysvetľuje telesný stav pisateľa, 

no čo sa týka možnosti nájdenia zmyslu, na ktorom participuje, predstavuje iba akt hľadania. 

Stav „ohrozenia ničotnosťou“ pretrváva nezávisle na rozprávaní a rozprávanie samotné je iba 

„nevyhnutným zaľudňovaním prázdneho priestoru“, teda „obranou“ voči niečomu 

„väčšiemu“, „trvalejšiemu“. Príhoda sama, ako „výsek zo žitého“, sa takto nejaví ako príčina 

existenciálnych stavov, ale ako aktuálny prostriedok ich aktuálneho potlačovania: „Veď tvoja 

príhoda stále ešte nemá konca, namietneš mi netrpezlivý. Kedy ju ukončíš? Moja osobná 

príhoda je práve bez konca. Práve tak dobre by som mohol povedať, že je dávno ukončená. 

Ale to nemožno povedať o príhode pani Marty, ktorá ešte nedozrela vo svoj zmysel.“ (Tatarka, 

1942, s. 44). 

V citovanej pasáži je evidentné, že rozprávanie príhody je vlastne rozprávaním dvoch 

príhod. No pokiaľ na prvej úrovni sa rozprávanie príhody v podstate rovná iba hľadaniu 

zmyslu svojho jestvovania, na druhej úrovni je vnucovaním zmyslu príhode, no nie tej 

vlastnej, osobnej, ale iba príhode pani Marty. Pisateľ sa tak stáva „garantom“ zmyslu, no nie 

vlastného príbehu, ale príbehu pani Marty. Dôležitou orientáciou je tu viacvýznamová 

informácia z incipitu textu: „Splietla ju náhoda a čas, ako vlastne všetky, ale taká, akú ju 

budeš čítať z ústrižku Večerníka, ktorý ti do listu prikladám, je podstatne nezmyselná, až Ťa 

úzkosť zovrie. Z ľudí, zúčastnených v príhode, ja som jej zmyslom, alebo presnejšie, ja som to 

znova, ktorý jej zmysel vnucuje. A preto nechcem, aby si tak opravdive veril smútku 

literátskeho človeka, ktorému všetko je predmetom rozprávania, i to, o čom by múdry človek 

mlčal.“ (Tatarka, 1942, s. 23). Rozprávanie príhody je takto zápasom o „pravý zmysel“ 

príhody o pani Marte, keďže aj spomínaný ústrižok z novín je vlastne vnucovaním zmyslu 

odohranému dianiu. Rozdiel medzi pisateľovým a novinovým podaním spočíva v tom, že 

pisateľ bol na príbehu pani Marty osobne účastný, no to neznamená, že jeho podanie bude 

„pravdivejšie“. Skôr sa zdá, že konfrontácia pisateľa s novinovým článkom poukazuje na 

nejednoznačnosť akéhokoľvek vysvetlenia. Možno iba súhlasiť s Ivanom Jančovičom: „(...) 

neprekvapuje, ak napokon aj naše prípadné očakávanie uspokojivého a logicky ‚správneho‛ 

vysvetlenia ostane nenaplnené. Zložito šifrovaná textúra prózy smeruje kdesi inde – pôjde 
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vlastne o hru na hľadanie zmyslu, o preukázanie nemožnosti, či aspoň vysokej obtiažnosti 

jeho nachádzania.“ (Jančovič, 1999a, s. 83). 

V úvodných sentenciách textu nachádzame ešte jednu dôležitú informáciu, ktorá má 

zásadný význam pre odhalenie príčin Tatarkovho záujmu o človeka a zároveň tu nachádzame 

interpretačný kľúč k pomenovaniu motivácií interpersonálnych vzťahov v nasledujúcich 

textoch. Vyššie sme uviedli, že Tatarkovým fundamentom pre uvedenie polarizovaných 

postáv do problémového vzťahu je princíp jednostranného potrebovania iného. V úvode 

novely V úzkosti hľadania nachádzame pasáž čiastočne ozrejmujúcu toto potrebovanie: „Aby 

som sa nezadusil prázdnotou, mnoho myslím na ľudí, ktorých som stretol v živote (...) 

Z nevyhnutnosti vás oživujem, utváram, aby ste naozaj pre mňa žili, aby ste zaľudnili môj 

prázdny priestor.“ (Tatarka, 1942, s. 23). Čo teda očakávame od centrálneho príbehu? Okrem 

iného aj to, ako tieto významy sprostredkuje.  

Možno konštatovať: rozprávaný príbeh je predovšetkým príbehom o pani Marte, 

pričom pisateľ vystupuje v tomto príbehu viac ako pozorovateľ, než jeho aktér. Tatarka teda 

v tejto novele nepreferuje zobrazovanie vnútorných dejov postavy pisateľa (tie sú dostatočne 

účinne formulované v listovom úvode), ale zobrazenie záujmu pisateľa o pani Martu. Aby 

tento záujem hierarchizoval v dominantnom postavení, predpokladá to, že pisateľ bude 

hovoriť viac o Marte ako o sebe. V konečnom dôsledku to znamená, že v samotnom príbehu 

bude postava pisateľa skôr „prázdna“, iba referujúca, no nie sebareflexívna. Zároveň 

hovorenie o Marte túto postavu pisateľa napĺňa obsahom podobne, ako je obsahom jeho listu 

príbeh o Marte. Pisateľ teda vypovedaním o Marte vypovedá aj o sebe, identifikuje sa, 

„napĺňa a zaľudňuje svoju prázdnotu“, hovorenie a sprostredkovanie príbehu o Marte sa stáva 

jeho obsahom. 

V samotnom príbehu, aby vynikol práve tento proces zaľudňovania a napĺňania, 

Tatarka ho musí odstupňovať. Preto potrebuje postavy prvotne polarizovať a až následne ich 

postupne k sebe približovať. Je zrejmé, že umeleckú účinnosť nedosiahne lineárnym 

smerovaním „k cieľu“, ale potrebuje na to súbor problémových situácií, v ktorých vynikne 

nielen individualita postáv, ale aj ich potencia priblížiť sa k sebe. Pripomeňme len, že Tatarka 

opäť využíva mužsko-ženskú polarizáciu (slobodný muž – vydatá žena), ktorá mu umožňuje 

rozvíjať problém približovania sa postáv vo viacerých sémantických vrstvách súčasne 

a problémovo motivovať jednotlivé parciálne priblíženia i vzdiaľovania postáv ťažko 

verbalizovateľnými, neurčitými, iracionálnymi a emočnými posunmi, ktorých výraz možno 

nájsť opäť v incipite novely: „potreba srdca, a predsa nie láska“. Príbeh sa začína uložením 

vecí rozprávača, ktorý odchádza na dlhší čas do cudziny, u rodiny Ondráčovcov. Azda 
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najdôležitejšou z týchto vecí je obraz rozprávača, cez ktorý neskôr dochádza k prvému 

priblíženiu pani Marty k osobe rozprávača. Marta prostredníctvom obrazu hlbšie preciťuje 

(ne)prítomnosť jeho osoby, jej záujem o obraz prerastá do záujmu o muža na obraze, ktorý sa 

po návrate z cudziny stane objektom jej lásky. Tatarka opäť funkčne pracuje s tvorbou ilúzií 

ako s prostriedkom dramatizácie úpadku postavy: vyjavenie skutočného stavu vzťahu medzi 

Martou a rozprávačom
29

 spôsobí rozpad Martinej osobnosti a prehĺbenie jej vnútornej krízy 

(okrem iného živenej aj dlhodobou samotou, spôsobenou neprítomnosťou jej manžela), čo 

predznamenáva jej ďalší, teraz už zúfalý pokus o prekonanie neútešného postavenia. Keďže 

ilúzia lásky ako výraz čistých, vyšších duchovných pohnútok stroskotala, neprekvapuje, že 

Tatarka siahne po opačnom princípe, princípe nízkych telesných pudov, pričom dôsledky 

Martinho konania
30

 mu umožňujú opäť revitalizovať vzťah medzi Martou a rozprávačom, 

tentokrát však na kvalitatívne inej úrovni. Príznačné je, že Marta zo svojej samoty explicitne 

vstupuje do samoty rozprávača
31

, pričom rozprávač sa stáva priamo účastný na ďalšom 

Martinom vytriezvení z ilúzie a to aj napriek zmenenej optike vnímania jej osoby: „Sedela 

ako kus hliny, lebo jej telo bez pohybu a tvár bez hnutia, vysilením zgniavené, stratili, ako sa 

zdalo, dušu i výraznosť. Celá táto žena bola už len kus tela, husto pretkaného tkanivom 

nervov, strašne trpiaceho už samým vnímaním, ktorého i bolesť bola tak málo dôstojná.“ 

(Tatarka, 1942, s. 36). Uvedené vety predstavujú hodnotenia Martinho stavu a ako také 

poukazujú prostredníctvom tematizovania telesnosti na parametre Martinej existenciálnej 

krízy. Explicitná textúra teda opäť necháva rezonovať spodné prúdy významového plánu 

textu ako podstatnejšie pre modelovanie existenciálnych aspektov, pričom Tatarkovi to 

dovoľuje naplno explikovať princíp problémového približovania sa a potrebovania sa postáv: 

„Istotne opovrhoval som ňou. Ale v položení, ktoré sa naskytlo, musel som ju zdvihnúť 

a zaviesť dnu. Okúňal som sa. V lakti som pocítil, ako som ju viedol, to mľandravé telo bez 

pôvabu, i jeho nesmierne bremeno, čo pod ním kvíli duch“ (Tatarka, 1942, s. 36-37). 

Rozprávačovo gesto pomoci sa neskôr zhodnotí v oveľa závažnejšom význame, kedy sa 

vstupná, vo svojej podstate triviálna a nezáväzná účasť modifikuje na existenciálne zaťaženú 

spolupatričnosť, vrcholiacu v akte prenosu či preberania Martinho údelu: „Nesúhlasil som 
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 Nekorešpondencia obrazu a skutočnosti. 
30

 Marta otehotnie.  
31

 „Spoločnosť sa roztratila. Slečnu učiteľku povozil na aute jej Aristid. Pán učiteľ so suchotinárskym bratom 

odišiel do Tatier stráviť ostatok prázdnin. Zostala sama pani Marta. I mňa zahnala ďaleko do hôr potreba 

očistiť svoje telo v horských riavach a ducha v samote, odvrhnúť všetko, čím som žil doteraz, čím som sa mohol 

zdať priateľom výnimočným, matke a ženám hodným zbožňovania. I v ťažkej tiesni, ktorá ma zovrela, veril som, 

ba tým pevnejšie som teraz veril, keď som bol ohrozený, že človek môže žiť z ničoho, tak na útraty božie, 

stravujúc len všemohúcnosť života, ktorá je v ňom (...) Keď som sa raz popoludní vracal z prechádzky, našiel 

som ju na podstení koliby, oblečenú v ľahkých handričkách.“ (Tatarka, 1942, s. 36).  
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nikdy s vraždou, najmenej s vraždou detí, a predsa som vzal na seba bremeno, ktoré sama 

niesť nevládala, a odniesol som ho kus cesty.“ (Tatarka, 1942, s. 37). Zosobnenie cudzieho 

problému napriek prvotným výhradám uvádza postavu rozprávača pred otázku o pôvode 

vlastného (do značnej miery nechceného) konania: „Čo sa to len stalo, drahý Peter? Bola to 

zvedavosť preniknúť až ta, kde je život ponorený v mĺkvote? A či len zvedavosťou som 

zakrýval bohatý cit spoluútrpnosti, s ktorým sa ľudia sprevádzajú po cestách bolesti?“ 

(Tatarka, 1942, s. 38). Sériu otázok necháva Tatarka bez odpovede, čo možno hodnotiť ako 

posun od verbalizmu k umelecky účinnejšiemu naznačovaniu centrálnych významov textu, no 

v naznačených súvislostiach je dôležité, že Tatarka anuluje individuálnu etiku a morálku 

hodnotovo vyšším „citom spoluútrpnosti“, ktorý istým spôsobom zmierňuje ľudské „cesty 

bolesti“. Zdá sa, že Tatarka tu naznačuje kontúry základného piliera svojho konceptu záujmu 

človeka o človeka. Cit spoluútrpnosti sa tu javí ako rozumovo a vôľovo nekontrolovateľná 

sila približujúca človeka človeku z jeho podstaty, z jeho ľudskosti, pričom Tatarka sa pri 

motivovaní tejto sily a hľadaní impulzu k jej aktivácii evidentne pohybuje v konotačných 

poliach negatívne vymedzených termínov ako osud či údel („cesty bolesti“), ktoré možno 

trpieť iba spoločnou účasťou („ľudia sa sprevádzajú“). 

Nachádzame sa v mieste, v ktorom je pôdorys základnej významovej konfigurácie 

vzťahovej témy pevne určený a uzatvorený. V ďalších pasážach Tatarka pripomenie dôvod 

rozprávania príbehu a vzhľadom na rozprávača posunie hlavnú aktérku do významovo novej 

polohy, z ktorej nanovo skúma možnosti zblíženia postáv: „‚Rytiersky pán Jorge, nerozumne, 

bláznivo ste sa vrhli za svojou Psyché pod kolesá auta. Nerozumne, pretože neskoro‛ (...) 

Obávam sa, že správne uhádol zmysel môjho horúčkového blúznenia a uchoval mi meno ženy. 

Psyché. Buchot srdca, ktoré skoro vypadlo štrbinou rebier, nechce stlmiť ani silná vrstva 

obväzu na hrudníku. Jeho dutými údermi rytmizované je úsilie o zmysel tejto príhody. Na 

šťastie som bližšie jeho pravde, odkedy bolo vyslovené jej meno: Psyché. Teraz sa mi zdá, že 

vtedy, keď som ju odvážal po operácii domov autom, zostúpil som, zreteľne vedený Psyché, do 

predpeklia, ktoré je tu na zemi (...) Zo sveta neprežívala viac než čo pocítia podošvy bosých 

nôh, zahrúžených vo dvoch nepatrných ploškách do zeme. A ja som šiel, habkal, lopotil sa za 

ňou. Vo chvíľach omilosteného úsilia ohmatal som však len porušené telo. Bolo mi úzko. Môj 

duch protestoval proti mĺkvote a márnosti jej sveta, snoril po každom záblesku skúsenosti, 

nutkaný vydať svedectvo o nej“ (Tatarka, 1942, s. 40). 

 Z hľadiska sujetovej organizácie textu opäť dochádza k efektu „tieňovania“ situácií 

reálneho diania príbehu jeho koncom („teraz sa mi zdá, že vtedy...“), pričom vo významovo 

dominantnom postavení sa tu neocitá existenciálna kríza subjektu, ale motív Psyché. Tatarka 
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teda prenáša dôraz z existenciálnych problémov postáv na problémy spoznania druhého a ich 

vplyvu na možnosti skutočného vnútorného zblíženia postáv. Nasledujúca scéna (vcelku 

idylická–kúpanie, hra) preto neproblematizuje vzťah založený na onom „cite spoluútrpnosti“, 

ale abstrahujúc od týchto vonkajších nepriaznivých podmienok
32

 preniká do jeho vnútorných 

štruktúr s nárokom na preskúmanie pevnosti jeho jadra. V súvislosti s týmto postupom 

zaznamenávame zvýšenú mieru básnickej obrazotvornosti, ktorá mení situáciu na akýsi 

„pomíjivý“, snivý, čarovný, „prchavý básnivý výjav“, naznačujúci „vystúpenie“ diania 

z reality do  nadreálnych, či lepšie, duchovných sfér. Zdá sa, že Tatarka volí tento postup 

preto, aby všetky informácie, ktoré zaznejú v tejto atmosfére, získali gnómickú tajuplnosť, 

vylučujúcu racionálny podklad. Tým sa veľmi účinne vyhol intervencii rozumu 

a rozumovému zdôvodňovaniu neprístupnosti človeka človeku a sústredil sa „iba“ na 

„ukazovanie“, resp. „predvádzanie“ nemožnosti ich vzájomného zblíženia: „I najvyššie vrchy 

sa podobali otupne voňavým senným kopám. Keby si neoslovil veci rad-radom, bolo by ti 

veľmi clivo. Hľaď – hovoríš sám sebe – toto je rieka. Znám ťa prikrátky a zas pridlhý čas, ako 

sa to vezme. A toto je zas ostrov. Na vyšnom jeho hrote stojí skupinka mohutných vŕb. Vŕby ho 

chránia proti hlodavému prúdu. Nad riekou strmý breh. Smrekový les vyrástol na ňom 

v spoločnosti rieky. S pani Martou nemôžeš nadviazať takýto rozhovor ako s vecami. Pani 

Marta, myslíš a ustrnieš. Má svoje myšlienky. Práve teraz sa postavila po pás do vody. Kde ju 

voda rozpoľuje, je najútlejšia. Pod vodou by mohla mať plutvy. Táto chvíľa je najvhodnejšia, 

aby sa zmenila na nymfu. Ale ticho, ani myšlienkami ju nesmiem rušiť. Tá žena sníva o raji. 

Má veľkú schopnosť na to. Stačí len zavrieť mihalnice. Pst. Keby si ju prebudil, rozplakala by 

sa, lebo klíma jej sna je taká rozdielna od tohto clivého kraja. A Váh nie je mýtická rieka.“ 

(Tatarka, 1942, s. 42). 

Celý obraz referuje najmä o dištancii medzi rozprávačom a Martou, pričom Marta je 

evokovaná ako bytosť vzdialená, uzavretá a neuchopiteľná, žijúca vo svojom vlastnom 

nepreniknuteľnom priestore. Tým sa nepriamo vyhodnocuje aj pozícia rozprávača ako „toho 

vonku“, „toho mimo Martin priestor“, ktorého pokus o skúmanie a priblíženie sa Marte končí 

na hranici Martinho tela. Obraz teda zhodnocuje posledné vety predošlého citátu („A ja som 

šiel, habkal, lopotil sa za ňou. Vo chvíľach omilosteného úsilia ohmatal som však len 

porušené telo.“), teraz však z inej perspektívy, z perspektívy „principiálnej neprenosnosti 

                                                 
32

 Vychádzame z interpretácie Ivana Jančoviča, ktorý situáciu, kedy sa postavy kúpu v rieke, vníma ako situáciu 

poukazujúcu na očisťovanie sa postáv od predošlých neblahých skúseností (Jančovič, 1999a, s. 85). Vzťah 

postáv tu teda už nie je „držaný“ niečím, čo ho vyvoláva, prerastá a rámcuje, ale obnažuje sa v neproblémovej 

situácii. Tatarka v podstate skúma, čo sa stane, ak odstráni vonkajšie determinanty, ktoré tento vzťah založili 

a udržiavajú.    
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individuálnych ľudských obsahov“ (Jančovič). Ak významové gesto tohto obrazu 

sprostredkúva niečo z Tatarkovej filozofie človeka, je to obraz dvoch ľudí, ktorí aj napriek 

prítomnosti v jednom priestore zakúšajú svoju bytostnú osamelosť.   

Vyššie sme naznačili, že problém zmyslu príbehu sa štiepi z jednej strany na hľadanie 

zmyslu v príhode, z druhej strany na vnucovanie zmyslu tejto príhode. Pokiaľ vnucovanie sa 

týkalo najmä príhody pani Marty, hľadanie sa dotýka pisateľovej potreby vzdorovať 

existenciálnym pocitom. Pokiaľ pisateľova zmyslotvorba príbehu má byť korekciou 

nezmyselného novinového článku a takto v podstate bezproblémovo vyústi do pomenovania 

„skutočných“ príčin Martinej smrti („Po dlhom vysvetľovaní svitlo aspoň mne (...), že pani 

Marta i v osudnú chvíľu videla len prelud, zavolala naň dôverne menom a vrhla sa za ním 

pod kolesá áut a že Pavol Ondráč žiarlil len na zdanie Pavla.“ (Tatarka, 1942, s. 52), 

nájdenie zmyslu v príhode pre potreby vnútorného pokoja pisateľa zostáva nenaplnené, keďže 

samotné rozprávanie je iba „prezentáciou“ aktu hľadania. Istou indíciou je tu samotný názov 

novely: V úzkosti hľadania naznačuje, že celý text je iba metaforou hľadania, pretože „len čo 

vstupuje do hry racionálne založené pátranie po ‚zmysle‛ a rozprávač sa ocitá v polohe 

z odstupu skúmajúceho subjektu, (...) poznanie, či už len snaha po poznaní je zdrojom 

nekončiacich ťažkostí a sklamaní. Tatarkov človek v situácii stroskotávajúceho základného 

medziľudského vzťahu a nahliadajúci márnosť svojho úsilia preniknúť za triviálnu, 

skúsenostne prístupnú fakticitu svojej existencie, sa ocitá bez opory – rozum zlyháva a cit 

nepostačuje.“ (Jančovič, 1999a, s. 88). 

Interpretačné uchopenie noviel Ošiaľ a V úzkosti hľadania naznačilo, v akých 

problémových rámcoch sa v ranej tvorbe Dominika Tatarku nachádza a rieši otázka možností 

pozitívneho naplnenia interpersonálnych vzťahov. Výrazne negatívne polohy, v ktorých 

Tatarka situuje svoje postavy v procese nachádzania vzťahu k druhému, poukazujú na 

negatívne existenciálne aspekty ich individuálneho bytia. Tie nie sú len východiskovými 

charakteristikami postáv, ale aj ich výstupnými charakteristikami, pričom samotná snaha 

o naplnenie vzťahu človeka k človeku, ktorá tvorí dejové centrálne pásmo textu, sa takto stáva 

„konkretizáciou“ dvoch základných sémantických podloží postáv; z jednej strany je centrálne 

pásmo reakciou na východiskové položenie, ako celok predstavuje snahu o zmenu, z druhej 

strany je príčinou výstupného položenia postavy, pretože „prezentuje“ nemožnosť prekonania 

východiskového položenia. Zároveň životné zakúsenie nerealizovateľnosti zmeny vrhá 

postavu do ešte tragickejších polôh. Tu je však dôležité, že centrálne tematizované 

zlyhávajúce pokusy postáv vstúpiť do vzťahu s inou postavou dodatočne zvýznamňujú ich 

individuálne hranice. Princíp nemožnosti poznať, uchopiť druhého, takto poukazuje na 
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latentne prítomný princíp neschopnosti
33

 poznať, ktorého netematizovaným, no neustále 

prítomným výrazom je permanentná samota postáv. Samota je u Tatarku konštantnou 

kategóriou modelovania ontologického a axiologického podložia postáv. Odráža sa v každom 

ich pohybe a čine, Tatarkove postavy sú tragicky osamelé ustavične; aj vtedy, keď sú 

začlenené do väčšieho či menšieho spoločenstva. Pozíciu jednotlivca v tomto spoločenstve 

Tatarka najčastejšie pomenúva metaforicky, prostredníctvom tematizovania ľudského 

priestoru: „Každá ulica má dva rady domov a v každom býva mnoho ľudí, ktorí sa nepoznajú. 

Také mesto, to vám je ostrov koralov na dne pod morom a v každej kamennej ulitke býva 

neznámy človek, nesmierne mnoho neznámych ľudí je to.“ (Tatarka, 1942, s. 47), pričom 

kvalita celku (mesta; neskôr hotela) symbolizuje postavenie jednotlivca, ktorý je jeho 

súčasťou. Cudzosť okolia a jednotlivca je vzájomná (ak ten druhý je mi cudzí, znamená to, že 

aj ja som pre neho a všetkých, ktorí sú mi cudzí, cudzí), čo nemôže smerovať nikde inde ako 

k utvrdzovaniu permanentnej samoty.  

Z vyššie uvedených poznámok je zrejmé, že Tatarka nevníma existenciu človeka ako 

problém analyzovateľný v izolovanom prostredí, no tiež je zrejmé, že sa istej formy izolácie 

postavy nechce (a nemôže) vzdať. 

 

3.3 Dominik Tatarka (Ľudia za priečkou) a Louis Ferdinand Céline (Cesta do hlbín 

noci) 

 

Komparatívne vedené výskumy Tatarkovej poetiky už tradične nachádzajú pozíciu 

Tatarkovho tvorivého gesta v kontakte s dielami M. de Unamuna, G. Marcela, J.-P. Sartra, A. 

Camusa, E. Lévinasa či L. Feuerbacha. Tieto literárnovedné prístupy k dielu Dominika 

Tatarku sú však často prehľadom interpretácií, ktoré uvádzajú Tatarkov text do odstredivých 

koncepčných pohybov. Viac či menej úspešné snahy o nachádzanie kontaktov medzi 

Tatarkovým literárnym dielom a dielami spomínaných osobností sa takmer výlučne riadi 

porovnávaním Tatarkovho umeleckého prejavu s filozofickou tézou (Unamuna, Marcela, 

Sartra, Camusa atď.), ktorá sa má v Tatarkovom texte nachádzať; resp. ktorá v ňom má byť 

kódovaná. Pre takmer každé tematické jadro či konkrétny motív textu sa hľadá európsky vzor; 

a to takmer dôsledne v oblasti filozofických systémov. Interpretačné mriežkovanie 

významovej a výrazovej kontinuity textu a hľadanie európsky významných systémových 
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 Na tomto mieste je nutné poznamenať, že Tatarka vtláča konceptu nepreniknuteľnosti iného človeka dva 

významy, ktoré zväčša fungujú paralelne. Prvý smeruje k tomu, že nepreniknuteľnosť iného človeka je výrazom 

neschopnosti postavy, ktorá sa o to snaží. V druhom význame je „nepreniknuteľnosť“ vlastnosťou iného človeka.  
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platforiem, ktoré by mali stáť za jeho tematicko-motivickými jednotlivosťami, snáď 

napomáha k opakovanému potvrdzovaniu pohľadu na Tatarku ako na rozhľadeného 

európskeho autora, no nemožno si nevšimnúť, že v tomto nachádzaní svetovosti 

v Tatarkovom diele dochádza aj k jeho interpretačnému podriaďovaniu a v konečnom 

dôsledku aj k jeho rozplývaniu v jednotlivých filozofických systémoch; jeho otázky a riešenia 

problémových okruhov sú evidované ako marcelovské, jaspersovské, sartrovské, 

unamunovské, camusovské; akoby tvorba sémantického centra jednotlivých textov bola 

závislá od mimotextových platforiem. Zostáva teda otázkou, či tieto príznaky nie sú viac 

vecou jazyka interpretácie (zohľadňujúceho izolovaný aspekt textu), než jazyka textu, ktorý je 

voči daným vymedzeniam, zdá sa, univerzálnejší; a či varovanie zo strany autorov Teórie 

literatúry R. Welleka a A. Warrena neplatí aj v tomto prípade: „Redukování uměleckého díla 

na doktrínu – anebo, čož je ještě horší, vytrhávání jednotlivých pasáží z kontextu – je pro 

pochopení jedinečnosti díla katastrofální: rozkládá jeho strukturu a vnucuje mu cizí 

hodnotová kritéria.“ (Wellek – Warren, 1996, s. 155).        

A práve kvôli istým konceptuálnym a významovým paralelám Tatarkovej tvorby 

s vonkajšími platformami treba mať na pamäti, že existenciálna rétorika Dominika Tatarku 

nie je existencialistickou tvorbou. Opäť iba pripomenieme, že v týchto súvislostiach 

dôležitejšie než výskyt motívov a problémových okruhov existencialistickej proveniencie je 

ich spracovanie. Milan Hamada túto skutočnosť vyjadril trochu rozpačitým spojením 

„Tatarkov existencializmus“, ktorým chcel diferencovať Tatarku od Sartra a Camusa, pričom 

zrod tohto typu existencializmu Hamada vidí práve v Tatarkovom skúmaní a spracovaní 

svojej osobnej skúsenosti. Na dôvažok Hamada uzatvára: „(...) ide o náš slovenský variant 

existencializmu, obohatený našou kultúrnou tradíciou.“ (Hamada, 1994, s. 151). No pokiaľ 

teoretik v súvislosti s problematikou vzťahu diel Dominika Tatarku k francúzskemu 

literárnemu a filozofickému existencializmu presadzuje pomenovanie „Tatarkov 

existencializmus“, ktorým chce (oprávnene) poukázať na vonkajšiu podobnosť, no vnútornú 

nezlúčiteľnosť týchto „strán“, v súvislosti s premýšľaním o vzťahu Dominika Tatarku 

k odkazu španielskeho kresťanského filozofa Miguela de Unamuna sa nezdráha (patetizujúco 

a nie celkom oprávnene) tieto strany stotožňovať. V osobných poznámkach k Unamunovmu 

dielu Tragický pocit života v ľuďoch a národoch najprv uvádza Tatarku ako osobu, v ktorej 

Unamuno našiel svojho neobyčajne vnímavého čitateľa, svojho pokračovateľa či spoluautora 

a neskôr sa necháva unášať ich rámcovou príbuznosťou: „Ani nie o dvadsať rokov sa mladý 

slovenský básnik a filozof Dominik Tatarka vo svojej knihe noviel V úzkosti hľadania prihlásil 

k tomuto básnikovi a filozofovi celou podobou svojej meditatívno-reflexívnej osobnosti. 
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Jednotou básnika a filozofa, či filozofa a básnika vyvrel v našej kultúre unamunovský typ, 

žiada sa mi povedať – slovenský Unamuno, ktorého viera v úplnú nesmrteľnosť človeka, 

v ktorú tak neoblomne veril, sa takto čoskoro po jeho fyzickej smrti naplnila. Dominik Tatarka 

stelesnil vo svojej bytosti a diele práve túto Unamunovu túžbu a vieru v nesmrteľnosť človeka, 

ktorou bol tento mysliteľ priamo posadnutý. Nadýchol sa dychom z jeho výdychu, aby opäť 

pokračoval v donquijotsky bláznivom sne o nesmrteľnom človeku. Veď kto iný, ak nie Don 

Quijote, či vlastne Miguel de Unamuno, to hovorí v Tatarkovi, že jeho záujem o človeka je 

záujmom o človeka ako nevyčerpateľnú ľudskú bytosť. Svojho času som porovnával 

Tatarkovu filozofiu lásky s Patočkovou (...), ale po prečítaní Tragického pocitu života viem, že 

v jej základoch pulzuje básnická filozofia alebo filozofická poézia rytiera Miguela de 

Unamuno, toho večného kacíra, pri ktorom nemáme a nikdy nebudeme mať racionálnu istotu 

vysloveného slova, i keď on sám nikdy nepodceňoval silu rozumu, ale tiež nikdy nebol ochotný 

dať sa viesť jeho vyskúšanými a potvrdenými inštrukciami. Nezdá sa vám, že hovoriac 

o Unamunovi hovorím o Tatarkovi a naopak?“ (Hamada, 1994, s. 196 – 197). Hamadov 

názor prijíma Paulína Šišmišová, ktorá ho v článku V úzkostiach osamelosti (SP, 2002, č. 1) 

doplní o paralely životov a koncepcií obidvoch autorov. Rovnako Zora Prušková pripomína 

Hamadove názory, no zoznam mien „príbuzných“ filozofov rozširuje o Marcela a Lévinasa 

(Prušková, 2008, s. 12–13). Monografia Marcely Antošovej Dominik Tatarka v kontexte 

existencializmu je zase postavená na projektovaní Tatarkovho tvorivého gesta do priestoru 

časti Sartrovej a Marcelovej filozofickej pozície. Halina Janaszek-Ivaničková na dôvažok 

označí Tatarkove filozofické inšpirácie ako stirnerovsko-feuerbachovskú verziu 

existencializmu (Žemberová, 2008, s. 51).     

Všetky tieto názory na dielo Dominika Tatarku vypovedajú o šírke problému, ku 

ktorému sa ako spisovateľ a mysliteľ vzťahuje, o mnohostrannosti jeho poetologicko-

filozofických intencií, no zároveň o ich priepustnosti. Fakt, že pri Tatarkovom mene 

zaznievajú principiálne antipódy ako Feuerbach – Marcel či Unamuno – Sartre, odkazuje skôr 

k ťažkostiam uchopovania poetiky, filozofie a noetiky tohto autora, než k jasnej čitateľnosti 

rôznych svetových filozoficko-literárnych konceptov v jeho tvorbe. Ak aj pripustíme, že 

jednotlivé koreláty sú v jednotlivých parciálnych rovinách, problémoch a motívoch textu 

prítomné, v celku textu sú natoľko „premiešané“ a korigované, že ich hranice nemožno 

jednoznačne určiť. Tatarkov text preto nie je imitáciou, implantáciou ani centralizáciou 

rôznorodých prejasnených filozofických téz o probléme, ale centralizáciou problému 

samotného. A preto napriek myšlienkovým paralelám D. Tatarku a M. de Unamuna, napriek 

dotykom Tatarku s Marcelom či Lévinasom, nemožno ani tieto kontakty preceňovať; a najmä 
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nie v súvislosti s filozofickým potenciálom Tatarkovej literárnej produkcie zo štyridsiatych 

rokov. Zdá sa totiž, že Tatarka citlivo vníma otázky a problémové okruhy traumatizovaného 

európskeho človeka, tie chce ale polemicky premyslieť v rámci vlastných filozofických 

a poetologických pohybov. Vzniká tak platforma, ktorá, samozrejme, nie je izolovaná od 

európskeho kontextu, no ktorá sa vo svojom celku ukazuje ako výraz Tatarkovho 

autentického konceptu filozofie človeka a kultúry.  

Tatarka svojim dielom vstupuje do diskusie o existenciálnych a interpersonálnych 

parametroch ľudského života, aby raz viditeľnejšie, inokedy implicitnejšie polemizoval s 

Unamunovými
34

, Sartrovými či Camusovými postulátmi a ponúkol iné možnosti uchopenia 

daného problému. Nasledujúce úvahy budú pokusom o zachytenie práve tohto špecifika 

Tatarkovho postupu, ktoré sa pokúsime zvýrazniť komparatívnym vztiahnutím Tatarkovho 

diela predovšetkým k literárnym dielam L.F. Célina, J.P. Sartra a A. Camusa.  

*** 

Tatarkovo poznanie Célinovho diela, najmä jeho prvého románu Cesta do hlbín noci, 

čiastočne dotovalo jeho snahu o sprostredkovanie východiskového pesimistického bodu 

ľudskej existencie a literárno-filozofické uchopenie existenciálnych stavov človeka. V tomto 

kontexte je dôležité zvýrazniť práve termín „čiastočne“, pretože Tatarka vstupuje do 40-tych 

rokov ako osobnosť, ktorá už má pomenované a roztriedené jednotlivé aspekty existenciálnej 

problematiky a načrtnutý rámec, ktorým na nich chce reagovať. Célinov román takto nie je 

prameňom, z ktorého by sa Tatarka chcel poučiť o existenciálnych súradniciach človeka; ak 

dotuje svoje poetologické prostredie célinovskými významami, nie je to preto, aby Célina 

bezvýhradne prijal, ale aby Célinom vyslovenú nedôveru v človeka dekonštruoval na pôde 

ľudsky únosnejšieho výrazu
35

. V tomto bode existujú výraznejšie paralely medzi Célinovým 

románom Cesta do hlbín noci a jeho postavou Ferdinandom Bardamom a Tatarkovou novelou 

Ľudia za priečkou s postavou Gustáva Časnochu, neskôr s románom Prútené kreslá s jeho 

ústrednou postavou Bartolomejom Slzičkom. Pritom sa zdá, že Celinov Bardamu a jeho 

                                                 
34

 Precíznu interpretáciu vzťahu diel D. Tatarku a M. de Unamuna, ktorá zohľadňuje nielen momenty príbuznosti 

poetík a ideových intencií obidvoch autorov, ale aj zásadné body ich nekompatibility, ponúkol už Ivan Jančovič 

(pozri JANČOVIČ, I. 1999a. Tvorivé začiatky Dominika Tatarku. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied 

Univerzity Mateja Bela, 1999a, s. 137 – 140).   
35

 Pre špecifikáciu kvality Tatarkovho vzťahu k Célinovi možno uviesť Tatarkov názor na autorskú voľbu 

vplyvov: „Nechcem citovať, ale myslím, že citujem známeho spisovateľa, že vplyvy sú iba vtedy nebezpečné, keď 

sú neuvedomelé, keď sme si ich nevolili. Som za slobodne volené, dôkladne poznané vplyvy, ktoré majú byť 

doplnkom, upozornením, ktoré majú byť naším, nechcem povedať protivníkom, ale proste partnerom, s ktorým 

vedieme dialóg.“ (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). 
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situácia je pre Tatarku modelom, ktorý má byť odmietnutý a zároveň prekonaný oným 

„upnutím sa k človeku“.  

Jozef Felix charakterizoval Célinovu Cestu ako „halucinačnú víziu bezvýchodiskového 

stavu súčasnej Európy“, ako „vizionársky obraz ľudských nerestí a rozkladu všetkých 

tradičných mravných a duchovných hodnôt“ (Felix, 1991e, s. 468 – 469). J.O. Fischer nazve 

kapitolu o Célinovi „Literatura pohrdající člověkem“ (Fischer a kol., 1979, s. 91), aby 

zdôraznil autorov hnev na „človeka vôbec“ a naznačil tak vysvetlenie Célinovho nihilizmu 

a cynizmu. Célinov román je skutočne výrazom hlbokého, skúsenostne a filozoficky 

„ošetreného“ znechutenia z človeka; je v tom najvážnejšom slova zmysle jeho nemilosrdnou 

obžalobou; obžalobou, ktorej najsilnejším argumentom je skúsenosť s realitou ľudského sveta, 

neponúkajúcou takmer žiadne pozitívne signály pre život; obžalobou, ktorej najhlasnejšími 

hovorcami sú zatrpknutý intelekt a oná zarathustrovská jasnozrivosť, či rimbaudovská 

„vidoucnost“. V tomto kontexte možno otvoriť uvažovanie o Célinovom románe 

konštatovaním, že autorov kritický pohľad a názor na človeka nie je nemotivovaný 

a neopodstatnený. Céline je vypočutý celou Európou a stáva sa autoritou aj pre Sartra, ktorý 

bude z jeho románu priamo prepisovať pasáže do svojej Nevoľnosti
36

. Tatarkova konfrontácia 

so Célinom takto otvára autorovo polemické stanovisko voči absolútnym základom 

sartrovského či camusovského myšlienkového a literárneho gesta.  

Célinov román Cesta do hlbín noci bol v čase svojho vzniku vnímaný ako frontálny 

literárno-estetický útok na tematické a ideové cielenie dobovej prózy, v rôznej miere a forme 

uplatňujúce myšlienku (všeľudského) humanizmu. Ak J. Felix v článku O nové cesty v próze, 

alebo problém „anjelských zemí“ v našej literatúre z roku 1946 povie, že „aj po tejto vojne 

predsa ostali ešte nejaké mravné hodnoty, ktoré treba brániť“ (Felix, 1986, s. 18), Céline 

v roku 1932 vidí situáciu s človekom, mravnosťou a hodnotou po prvej svetovej vojne 

v pesimistickejších reláciách. Po otrasných skúsenostiach z prvej svetovej vojny sa mu človek 

                                                 
36

 Pre J.-P. Sartra a jeho životnú družku Simone de Beauvoir je Célinov román Cesta do hlbín noci (1932) 

najdôležitejšia francúzska kniha roka: „uměli jsme zpamäti spoustu pasáží; vzali jsme za svůj jeho anarchizmus, 

jeho kritiku války, kolonialismu, průměrnosti, banálností; Céline vykoval nový nástroj: jeho text je živý jako 

mluvené slovo.“ (Beauvoir, cit. podľa Lévy, 2003, s. 85). Sartre svoj počiatočný obdiv k Célinovej tvorivej 

intencii zase formalizoval mottom v Nevoľnosti: „Je to mládenec bez kolektivního významu, pouhý jedinec.“, 

ktoré pochádza zo Célinovej drámy Cirkev (z jej škandalózneho tretieho dejstva). Cirkev je Célinov prvý text, 

napísal ho v roku 1927, no bol odmietnutý a vydaný až v roku 1933, rok po Ceste, ktorej konceptom bola práve 

Cirkev. A žiaľ, už táto Célinova dráma je poznačená Célinovými antisemitskými postojmi, kumulujúcimi v sebe 

univerzálne sklamanie a pohŕdanie životom a ľudským svetom. A aj keď román Cesta do hlbín noci je zbavený 

týchto názorových „rámcov“, Céline sa podujme napísať „nenávistné pamflety“, ktoré mu prinášajú „večnú 

hanbu“. Sartre je pritom medzi prvými, ktorí Célinovi „nič z toho“ neodpustia, no napriek tomu, čím sa autor 

Cesty tesne pred vojnou a počas nej stal („menom, ktoré sa nemá vyslovovať“ – H.-B. Lévy, s. 90), Sartrov 

obdiv k Ceste je natoľko silný, že vstupuje do svetovej literatúry práve v jej znamení; z Cirkvi si Sartre požičiava 

nielen repliku, ktorou zastreší ideovo-filozofický plán Nevoľnosti, ale aj jej záver a z románu Cesta do hlbín noci 

urobí epicentrum významových relácií svojho románu. 
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ukázal ako obyvateľ dvoch svetov, ktoré sú na rôznych miestach románu konkretizované 

v motivickej opozícii navonok – vo vnútri. Céline si uvedomuje, že človek sa, voľne 

povedané, zahaľuje závojom pozitívnych hodnôt, ktoré si vytvoril, privlastnil a zosobnil, no 

v istých etapách svojho vývinu sa tento závoj zavlní, „rouška spadne a objeví se to, co bývá 

vidět na mořském pobřeží po odlivu: pravda, hnusně páchnoucí louže, ohyzdní krabi, 

zdechliny a výkaly.“ (Céline, 1995, s. 104). Na stabilizáciu týchto významových konštánt 

použije zvlášť príznakový motív zapáchajúceho dychu, ktorý má v jeho diele dvojakú 

intenciu: jednak je znakom vnútorného rozkladu človeka, jednak je znakom toho, čo zasahuje, 

znechucuje a odpudzuje druhého, ktorý sa chce priblížiť. Motív dychu takto prerastá do 

symbolických polôh a získava funkciu prostriedku, ktorým možno diagnostikovať stav 

človeka a stav človekom „stvoreného“ sveta. Ľuďom, s ktorými sa Bardamu stretáva, nech 

navonok pôsobia akokoľvek dôstojne, takmer vždy páchne z úst. Takto sa verejne ukazovaná 

pravda odhalí iba ako ilúzia a Célina bude ďalej zaujímať, čoho konkrétne je páchnuci dych 

príznakom a symbolom. V danej situácii pritom neprekvapuje, že Céline jednotlivé situácie 

extrapoluje na axiologickú rovinu, v ktorej sa Bardamu konfrontuje s hodnotovou 

univerzalitou. A teda tu niekde sa nachádza prameň Célinovej neustále prízvukovanej 

diagnózy, ktorá napĺňa významový plán Cesty do hlbín noci nietzscheánskymi klauzulami: 

človek (ľudstvo) je nevyliečiteľne chorý a svet je jedna veľká nemocnica. Odhliadnuc od 

toho, že Céline bol praktickým lekárom, ktorý vo svojej praxi napĺňal Hippokratovu prísahu, 

medicínsky postup zachytávania a diagnostikovania príznakov choroby, ich zaznamenávanie, 

analyzovanie ich priebehu, odhaľovanie ich príčin a možných dôsledkov, sa stalo jeho 

tvorivým, poetologickým nástrojom. Cesta je takto predovšetkým frontálnym výskumom, 

zaznamenávaním príznakov a analyzovaním tejto choroby a ako celok nápadne pripomína 

„chorobopis“, či „kartotéku príznakov choroby“, no najmä „kartotéku dôkazov“ o chorobe 

ľudstva. Motív vojny (v románe je vojnová situácia príznačne použitá iba ako vstupný, 

východiskový bod) možno spoľahlivo identifikovať predovšetkým ako to, čo na túto chorobu 

upozorňuje: „Kdo by byl mohl dřív, než do války opravdu vkročil, předvídat, co všecko v sobě 

má špinavá, hrdinská a ohavná lidská duše? Teď jsem byl stržen do tohoto hromadného úprku 

k hromadnému vraždení, k ohni... Přicházelo to zhluboka a teď to teda přišlo.“ (Céline, 1995, 

s. 17); „‚před válkou byl člověk pro psychiatra neznámem uzavřeným na deset zámků a síly 

jeho ducha mu byly hádankou (...) válka nám nepřekonatelným způsobem umožňuje vyzkoušet 

nosnost nervové soustavy, a tím se stává jakousi hroznou zjevovatelkou lidského ducha! Po 

celá staletí teď můžeme hloubat nad novými patologickými objevy, po celá staletí máme co se 

zanícením studovat... Přiznejme si upřimně... Až dosud jsme jen tušili citová a duchovní 
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bohatství člověka! Ale teď, zásluhou války, je to jinak!... vnikáme do jejich intimity jakýmsi 

vloupáním, bolestným sice, ale pro vědu nesmírně šťastným a důležitým.‛“ (Céline, 1995, s. 

86). Vo vojne nevznikne iný človek, práve naopak, je to stále ten istý človek, pričom vojna 

len „vyplaví“ na povrch to, čo je a bolo v človeku. Motív vojny v pozícii príznaku neustále 

odkazuje „za seba“, teda k tomu, čoho je príznakom; a takto sa vzdáva nároku na úplné 

pokrytie existenciálnej nedôvery človeka voči človeku. Podobne postupuje D. Tatarka 

v novele Ľudia za priečkou; vojna je tu len kulisou intenzifikujúcou všeobecnejší pocit 

ohrozenia človeka človekom. Sme pri prameni Bardamovho pohŕdania ľuďmi, ktoré sa neskôr 

zhodnotí v existenciálnych polohách Bardamovej osamelosti, vylúčenosti a pocitoch strachu, 

nezmyselnosti a hnusu: „To proto, že jsem ještě neznal lidi. Už nikdy nebudu věřit tomu, co 

říkají a co si myslí. Jsou to lidi, a bát se člověk musí vždycky jenom lidí.“ (Céline, 1995, s. 

19). Bardamu sa v týchto miestach ocitá v paradoxnom, absurdnom postavení: jeho myslenie 

je zamerané na život človeka, na jeho uchovanie, a preto nutne musí „stáť proti človeku“, 

ktorý životom celkom vehementne pohŕda.  

Nasledujúce časti románu sprostredkujú Bardamovu ďalšiu cestu po povojnovom 

svete, ktorá sa v tomto príbehovom rámci postupne profiluje ako dekompozícia významu 

a dôstojnosti človeka. To sa viaže s dvomi základnými postupmi: 1. s ironizáciou výpovede o 

človeku; 2. s nietzscheovským znižovaním človeka na úroveň živočícha a tematizovaním jeho 

„biologických mrzkostí“, čo v širšom významovom poli románu korešponduje so Célinovou 

snahou o vypátranie, uchopenie a „konkretizovanie zla“ (K. Bednárová).  

Pokiaľ Bardamove „zážitky“ z prvej svetovej vojny, z nemocnice, z cesty do 

francúzskej kolónie v Afrike a „zážitky“ z pobytu v pralese poskytovali materiál pre 

zachytenie vonkajších prejavov „choroby človeka“, t.j. prehlbovali empirické poznanie, toto 

je neskôr významne doplnené jeho metafyzickým zážitkom. Céline prechádza od evidencie 

a hodnotenia diania k filozoficko-reflexívnym vhľadom, odkrývajúcim predovšetkým 

existenciálnu traumu Ferdinanda Bardama. Epické rozprávanie (príhod a príbehov) vystrieda 

esejistická dikcia, ktorá miestami prerastá do halucinačného vizionárstva. Dotýka sa to najmä 

pasáží Baradamovho pobytu v New Yorku, ktoré Céline konštruuje ako metaforu podmienok 

ľudskej existencie. Pokiaľ do tohto momentu boli Bardamove kritické hodnotenia na adresu 

ľudí motivované osobným poznaním človeka a vo svojom jadre predstavovali zovšeobecnenie 

videných vlastností konkrétnych ľudí, v New Yorku sa Bardamu konfrontuje s absolútnou 

cudzosťou ľudí a úmerne s tým aj s vlastnou samotou. Ľudí už nedokáže vnímať konkrétne, 

ale iba ako masu, ktorej je nutnou súčasťou. 
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Bardamov vstup do mesta Céline sprostredkuje metaforou ľudského údelu, ktorú bude 

v nasledujúcich častiach precizovať, rozširovať a stabilizovať v ontologických sférach, 

referujúcich o podmienkach existencie človeka: „Po ulici, kterou jsem si vybral, opravdy 

nejužší ze všech, o nic širší než široký potok u nás a hnusně špinavé, hrozně vlhké a plné tmy, 

šlo už tolik jiných lidí, drobných i velikých, že mě s sebou odváděli jako stín. Kráčeli stejně 

jako já do města, patrně do práce, s nosem k zemi. Obyčejní chudáci tohoto světa (...) 

Působila jako smutná rána, ta nekonečná ulice, na dně s námi, s lidmi, od kraje ke kraji, od 

utrpení k utrpení, k cíli, který není nikdy vidět, k cíli všech ulic na celém světe.“ (Céline, 1995, 

s. 172 – 173). Štruktúra ulice, úzka, špinavá, ponurá, plná tmy a ľudí, ktorí kráčajú bez toho, 

aby bolo vidieť cieľ; všetko toto symbolizuje nesamozrejmosť a bezdôvodnosť ľudského 

existovania. Zaľudnené prostredie ulice a mesta je symbolickým pomenovaním štruktúry 

sveta a človeka v ňom žijúceho, pričom v týchto polohách konkretizuje predovšetkým 

existenciálnu vrhnutosť a osudovosť človeka vo svete. Céline tu však využije potenciál, ktorý 

mu ponúka priestor nového mesta, nielen na modelovanie pocitu prázdnoty a vylúčenosti, ale 

aj na fenomenologické „odsunutie“ („vyzátvorkovanie“) všetkých „umelých“ javov a istôt 

života, ktoré sú spojené s pobytom v známom, každodennom prostredí. Opäť sa stretávame 

s aplikáciou Célinovej koncepcie „pravdy“, ktorú neskôr využije Sartre. Neznáme prostredie 

nedovoľuje vnímať ľudí (v ňom obsiahnutých) prizmou akýchkoľvek identifikačných (či už 

kultúrnych, alebo hodnotovo-etických) kritérií; a teda jediný obraz, ktorý sa o nich núka, je 

obraz ich faktickej, telesnej, fyziologickej existencie, ktorá k nemu nemá žiadny vzťah. 

Noetické nahliadnutie tejto podoby človeka, mechanickosti a bezvýznamnosti jeho „čistej“ 

existencie, vzbudzuje, podobne ako neskôr u Sartra, pocity hnusu a existenciálnej skľúčenosti: 

„V jisté chvíli mezi dvěma způsoby svého života dospíváme k tomu, že se potácíme 

v prázdnu.“ (Céline, 1995, s. 178); „Vyhnanství, cizina, to je právě takové trýznivé 

pozorování života v jeho pravé podobě v těch několika jasných hodinách, výnimečných 

v pásmu lidského času, kdy vás zvyky předchozí země opuštějí, ačkoli ty druhé, ty nové, vás 

ještě dost nezpitoměly. V takových chvílích všecko zesiluje vaši hnusnou sklíčenost a nutí vás, 

zmalátnělého, poznávat věci, lidi a budoucnost v jejich nejskutečnejší podobě, to jest jako 

kostry, jako naprostá nic, která však přesto budete muset milovat, vážit si jich, naplňovat je 

životem, jako by skutečne existovala.“ (Céline, 1995, s. 193). Célinova noetika, posilnená 

existenciálnym nahliadnutím všeobecného ľudského pohybu ako „pohybu nikam“, zhodnotí 

nahliadnutie fakticity existencie vo výrazoch a významoch, ktoré neskôr inšpirujú Sartra 

natoľko, že ich takmer doslova prepíše do svojej Nevoľnosti. Bardamov prienik k fakticite 

existencie nutne plodí pocity nevoľnosti, vyplývajúce z poznania, že nič, čo sa ukazuje, nie je 
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v skutočnosti také, ako sa to ukazuje. Odhalená holá masa fakticity je v týchto polohách 

nezrozumiteľná, absurdná, pričom rozpad zrozumiteľnosti sveta (jeho desemantizácia) 

generuje na vyššej úrovni pocit vlastnej absurdity, rozšírenej o existenciálnu „přespočetnost“. 

„Existovať“ tu znamená byť navyše, byť náhodne, byť bez dôvodu a zmyslu, pričom 

najbližším motivickým partnerom, ktoré potvrdí tento stav ako platný, je nahliadnutie 

absurdity vlastnej individuálnej existencie na pozadí „prúdu života“ Človeka. Céline preto 

umiestňuje svoju postavu v tých najťažších existenciálnych stavoch do preplneného hotela 

a necháva ho prežiť a precítiť faktickú zbytočnosť, nepotrebnosť a „přespočetnost“ jeho 

existencie vo svete: „Ležel jsem v úzkostech na posteli a snažil se pro začátek přiviknout šeru 

té samoty“ (1995, s. 179); „Je zoufalé, když člověk myslí na to, jak jsou lidé uzavřeni jeden 

před druhým jako domy.“ (s. 181); „Shora, tam kde jsem byl, na ně člověk mohl kričet, co 

chtěl. Zkusil jsem to. Hnusili se mi všichni. Neměl jsem odvahu mluvit s nimi ve dne, když jsem 

jim stál tváří v tvář, ale tam nahoře, tam mi nehrozilo žádné nebezpečí; křičel jsem na ně: 

‚Pomóc! Pomóc!‛ - jenom tak, abych viděl, jestli něco udělají. Neudělali nic. Postrkovali před 

sebou život a noc a den, ti lidé. Život jim zakrýval všecko. Nadělají sami tolik hluku, že nic 

neslyší. Všecko je jim jedno. A čím je město větší a čím je vyšší, tím víc je jim všecko jedno. To 

mi věřte. Zkusil jsem to. Darmo mluvit.“ (Céline, 1995, s. 188). Mlčiaci ľudia tu označujú 

fatálnu negativitu Bardamovej situácie a existencie. Bardamu je takto cez nulovú reakciu 

okolia zobrazený ako fakticky vylúčený zo sveta, konfrontuje sa s vlastnou nepodstatnosťou, 

bezvýznamnosťou a beznádejnou samotou, a jediné, čo je mu v tomto stave prístupné, je 

nahliadnutie ničotnosti seba a absurdnej podstaty vlastnej existencie. Célinov výrok je 

absolútny a Sartre sa neskôr nezmôže na nič viac, iba ho takmer doslova opísať: „Odjakživa 

jsem míval děsivý pocit, že jsem skoro prázdný, že nemám celkem žádný vážný důvod pro svou 

jsoucnost. Teď jsem tváří tvář skutečnosti dospěl k úplné jistote o své osobní zbytečnosti.“ 

(Céline, 1995, s. 183 – 184). 

Célinova románová diagnostika je takmer nepriestrelná a má len jedno takpovediac 

slabé miesto, cez ktoré sa so Célinom mohlo výraznejšie polemizovať. Totiž jednou 

z charakteristických znakov Célinových románov, no predovšetkým jeho Cesty, je preferencia 

negatívneho zobrazovania človeka a sveta a to bez uvádzania akýchkoľvek významových 

okruhov, ktoré by kompenzovali nedostatok pozitivity a teda hodnotovo vyrovnávali ideové 

a tematické cielenie textu. U Célina totiž nejde len o jednosmerné odhaľovanie sveta v jeho 

najodpudzujúcejších „farbách“ z pozície človeka, ktorého možno vyhlasovať za mravný ideál, 

vznešene sa pohoršujúci nad tým, čo vidí. Napriek jeho odmietaniu „ľudských pokleskov“ je 

Ferdinand Bardamu, jeho jazyk, jeho postoje, jeho názory a pocity, poukazujúce na hlbokú 
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dezilúziu, on celý je v pravom zmysle slova dieťaťom tohto sveta, a teda v ňom a cez neho 

Céline necháva v kruhovom pohybe rezonovať obraz dopadu sveta na konkrétneho človeka: 

„Svět, když se přes vás převalí, vás umí jenom zabít jako spáč zabíjí blechy.“ (Céline, 1995, s. 

159). Bardamu takto paradoxne participuje na absurdite človeka vrhnutého do absurdného 

sveta a svojimi postojmi posilňuje nedôveru a „múry“ medzi ľuďmi.  

Takáto štruktúra vzniká celkom prirodzene z napätia medzi zvoleným výrazom 

a obsahom. Nielen v Ceste do hlbín noci, ale aj v Smrti na úver či v ďalších Célinových 

románoch, sa na rôznych miestach v rovine obsahu vyskytnú pozitívne momenty lásky, 

priateľstva či odovzdanosti, no základná štruktúra Célinovho románového sveta, onen 

fundament jeho literárneho sveta, teda jazyk a štýl, zasahuje do sémantiky týchto miest ako 

určujúci podklad. Svetlý významový moment takto vyrastá z výrazovej „tmy“, v nej sa 

ukazuje, ňou je obklopený a v nej nakoniec aj zaniká. Samotný akt rozprávania a štýl 

rozprávania sa tu stáva analógiou negatívnej existenciálnej situácie rozprávača Bardama, 

ktorá v tomto uzavretom kruhu nepustí tému, potenciálne obsahujúcu pozitívny axiologický, 

noetický či antropologicko-sociálny moment, za svoje hranice. Bardamova negativita nemá 

autonómneho oponenta, pretože neexistuje jazyk, ktorý by ho niesol. Avšak aj keď v prvom 

pláne rozsiahlej Cesty čitateľ nenájde veľa svetlých momentov, predsa len sa zdá, že 

v noeticko-antropologických presahoch románu ide o ľútostivý povzdych spisovateľa, ktorý 

odhaľuje, diagnostikuje, kritizuje, no najmä udiera, aby takto nepriamo pomenoval „situáciu 

s človekom“ na axiologickej rovine ako problém, spočívajúci v absencii vyšších hodnôt 

a celkovej slušnosti života. Céline však preniká „do noci človeka“ tak hlboko, že oná absencia 

vyšších hodnôt sa mu ukáže ako trvalá. A práve v tom azda spočíva tragédia Cesty: neustále 

poukazuje na niečo mysliteľné, no zároveň je dôkazom toho, že toto mysliteľné je 

nedosiahnuteľné. Možno to dokumentovať na motivickom pláne románu, konkrétne na 

Célinovej práci s centrálnym motívom noci. Ten je neustále pripomínaným motívom, no jeho 

prirodzený opozitný motivický partner, svetlo, vo výrazovom pláne románu absentuje. Jeho 

absencia však nie je bez konzekvencií. Céline sprostredkuje natoľko „hlbokú noc“, že čitateľa 

núti čítať Cestu nie ako „román o noci“, ale ako román o deficite svetla. Svetlo ako opozitný 

partner noci je ako absentujúci prvok výrazne významotvorným prvkom. A teda aby sme boli 

dôkladní a využili potenciál síce jemného, no zásadného významového posunu: Célinova 

Cesta nereferuje o zle len pre toto zlo; tematickou náplňou tohto románu je predovšetkým 

upozorniť na neprítomnosť dobra. Nazdávame sa, že Céline si bytostne uvedomoval noetický 

rozdiel medzi výrazmi: „existuje zlo“ a „neexistuje dobro“, pričom prvý z nich nie je natoľko 
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tragickým zistením, ako práve druhý
37

. Azda aj práve táto Célinova noetická intencia je 

jedným z dôvodov, prečo si Cesta (ale aj Smrť na úver) uchováva výhradne pesimistickú, až 

nihilistickú perspektívu. Céline nechce a nemôže tematizovať to, čo je nedosiahnuteľné, no 

nechce ani nezohľadniť onú mysliteľnosť tohto nedosiahnuteľného, preto Cestu v prvom 

pláne napĺňa negativizmom do takej miery, aby oná mysliteľná pozitivita iba rezonovala vo 

vzdialenom pozadí a zároveň sa tým neustále a trýznivo ostentatívne pripomínala vo forme 

nedosiahnuteľného stavu. Katarína Bednárová to vo svojom doslove k prvému slovenskému 

prekladu Célinovej Cesty pomenuje takto: „Aj u Célina sa objavuje odkaz na životný pocit 

formovaný tragédiou človeka, ktorý žije svoj ľudský údel a nemôže ho zmeniť ani zlepšiť, lebo 

mu nerozumie. Céline inštinktívne cíti, že život je zlý a chorý, že si v ňom nemožno vytvoriť 

ideál, nemožno ho zmeniť alebo vyliečiť, lebo človek nevie, v čom spočíva jeho dobro.“ 

(Bednárová, 2009, s. 398). 

L.F. Céline napísal Cestu do hlbín noci v roku 1932, obvinil v nej človeka 

z neľudskosti, diagnostikoval jeho chorobu, ukázal a pomenoval nebezpečenstvo, ktoré sa 

v ňom ukrýva. A v roku 1939 sa to všetko malo prejaviť opäť. Célinova Cesta sa takto nestala 

len analýzou minulého, ale aj svedkom prítomného; ukazovala, kto je za to všetko 

zodpovedný, kto je v pozadí rozrastajúceho sa ohrozenia.   

*** 

Vráťme sa k Tatarkovmu dielu. Jeho novela Ľudia za priečkou je svojim tematicko-

motivickým rozvrhom, priestorovým určením diania a formulovaním problémového jadra 

uchopiteľná ako paralelný pohľad na jednu príznakovú situáciu; totiž Célinove nihilistické 

stanoviská v oblasti zobrazovania interpersonálnych situácií nachádzajú svoje kulminačné 

body práve v obrazoch Bardamovho pobytu v newyorskom hoteli a jeho okolí. Aby sme 

docenili ich význam pre neskoršie sartrovské postuláty, pripomeňme, že takmer všetky 

zásadné Bardamove analýzy a výroky, viažuce sa k tomuto obrazu, Sartre neskôr buď prepíše, 

alebo domyslí vo svojej Nevoľnosti. Nejde tu teda len o epický obraz, ale priamo o analytický 

model ľudskej situácie.     

Jeho význam, no najmä noetickú relevantnosť, docenil, zdá sa, aj Dominik Tatarka; 

keďže jeho výber rekvizít (hotel, domy ako symbol hraníc medzi ľuďmi, neznáme prostredie, 

atď.) naznačuje snahu o polemiku práve so Célinom. Cez motivický plán novely Ľudia za 

priečkou Tatarka evidentne „vstupuje“ do významového priestoru Célinovho románu 

a prijíma ho ako východisko, z ktorého však chce vykročiť iným smerom a ponúknuť 
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paralelné riešenie Célinom ponúknutého obrazu. Zdá sa, že tu ide variáciu, ktorá nezakrýva 

svoje východisko (kulisy), no autonomizuje sa tým, že problémovú tému spracuje na 

hodnotovo výsadnejšej rovine. Ak sme vyššie povedali, že Céline preferuje negatívne 

zobrazovanie človeka a sveta a to bez uvádzania akýchkoľvek významových okruhov, ktoré 

by kompenzovali nedostatok pozitivity a teda hodnotovo vyrovnávali ideové a tematické 

cielenie textu, u Tatarku sa problémovej téme dostáva práve tohto obohatenia. A teda pokiaľ 

pôdorys novely Ľudia za priečkou, jej rámcové tematicko-motivické pozadie, je postavené 

podľa célinovského vzoru a kulís, personálne pohyby a gestá Gustáva Časnochu sú 

odmietnutím Bardamových postojov a zároveň ponúknutím optimálnejšieho riešenia 

problémovej situácie. Alebo inak: Tatarka si necháva základný rozvrh Bardamovej situácie, 

no modifikuje postoj hlavnej postavy k tejto situácii. Cez Časnochu Tatarka uvádza 

významové okruhy, ktoré kompenzujú nedostatok pozitivity pozadia a teda hodnotovo 

vyrovnávajú aj axiologický rámec textu. Nie je to nepodstatné, pretože práve táto skutočnosť 

Tatarku voči Célinovi, ale aj Sartrovi autonomizuje.  

Základný célinovský pocit „exilu“ Tatarkove hlavné postavy síce napĺňa a 

charakterizuje, no neparalyzuje ich, nerobí z nich ku všetkému nenávistných či cynických 

cudzincov. Tatarka rovnako ako Céline či Sartre vidí zlo, chaotickú neusporiadanosť sveta 

a medziľudskú nedôveru vyjadrenú v pocite ohrozenosti človeka človekom, no neuspokojí sa 

iba s ich analytickým konštatovaním; proti nim potrebuje postaviť seba-záchovné prvky
38

, 

ktoré nachádza v možnostiach a snažení sa človeka o prítomnosť zmyslu: „Človek chce žiť, 

ba povedal by som, že si uvzato zaumienil žiť.“ a preto „človek prichádza na to, že (...) musí 

byť stvoriteľom, ustavičným, každodenným tvoriteľom, musí chcieť ním byť; nemožno netvoriť, 

lebo by to bola jeho smrť.“ (Tatarka, 1968, s. 30 – 31). Vo svojich teoretických článkoch 

Neznáma tvár a O duchovnú orientáciu v slovenskej beletrii, ktoré považujeme okrem iného 

aj za rámcové interpretačné poznámky autora k vlastným literárnym dielam, určuje Tatarka 

zmyslotvorbu ako proces realizovaný navzdory tragickej životnej skúsenosti, čo je pozícia, 

ktorá „vyrovnanie s absurdnom odmieta spojiť so stratou nádeje budúcnostného rázu“ 

(Jančovič, 1999a, s. 143). Preto na hodnotovo vyprahnutom „célinovskom univerze“ Tatarka 

postaví a akcentuje obraz energického a cieľavedomého zápasu o význam a hodnotu 
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 O pude sebazáchovy ako o samej podstate bytia hovoril Miguel de Unamuno, odvolávajúc sa na Spinozovu 

teorému z Etiky: „každá vec, nakoľko je sama v sebe, usiluje sa zotrvať vo svojom bytí (...) úsilie každej veci 

zotrvať vo svojom bytí je súčasná podstata tej istej veci.“ (Unamuno, 1992, s. 9 – 10). No pokiaľ Unamuno 

z toho odvodzoval túžbu človeka po nesmrteľnosti („Spinoza chce tým povedať, že substancia (...) každého 

skutočného človeka nie je nič iné ako vrodené úsilie ostať ďalej človekom, čiže neumrieť.“), Tatarka je 

skromnejší – ide mu skôr o prirodzené zachovanie života, teda o vyhnutie sa predčasnej smrti než o nárok života 

na „pokorenie“ smrti. 
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individuálneho života v perspektíve života a prítomnosti iného, druhého, ktorý sa stáva 

bytostne potrebným pre naplnenie snahy o vytrhnutie sa z vychýlených polôh ľudskej 

existencie. Isté umŕtvenie negatívneho životného pocitu, generovaného obtiažnym kontaktom 

so spoločensko-sociálnym prostredím, je u Tatarku možné jedine v reflektovaní na vlastné 

možnosti sociálnej prispôsobivosti, pričom záverečným aktom zmierňovania ťažkostí 

s vlastnou existenciou má byť sebaprekročenie v podobe gesta ústretovosti; čoho Célinov 

Bardamu, uväznený vo výhradne pesimisticko-nihilistickej a cynickej perspektíve, nebol 

schopný. Problematický „presun“ k druhému takto v širších významových poliach zjavuje 

práve nesamozrejmosť pozitívnej ľudskej interakcie, čo iba podporuje jej hodnotu 

a zvýrazňuje jej význam pre konkretizáciu a naplnenie zmyslu a dôvodnosti ľudského života. 

A teda pokiaľ Céline obviňuje a rezignuje na hľadanie pozitívnych stránok ľudskej bytosti 

(„důvěřovat lidem, už to znamená dát se trochu zabíjet.“), Tatarka prostredníctvom tých 

istých kulís a evokovaním tej istej atmosféry ohrozenosti človeka človekom hľadá človeka, 

ktorý by bol posilou. Pokiaľ Céline zostupuje do hlbín noci, Tatarka chce tú istú noc 

odmietnuť dožadovaním sa účasti človeka na zmysle človeka. V tejto súvislosti nie je 

nepodstatná Hamadova poznámka: „To, že sa tomuto hľadajúcemu človeku nepodarí nájsť 

toho druhého, nie je také dôležité, dôležitý je samotný proces hľadania, jeho neukončenosť. 

V ňom sa totiž človek obohacuje a dotvára či vytvára.“ (Hamada, 1994, s. 152).  

Tematizácia hotela ako modelu sveta („hotel, v ktorom býva, zvonku masívny ako 

mohutný balvan“)
39

 a ľudskej situácie u Tatarku neprináša célinovskú rezignáciu, ale je 

impulzom pre hľadanie alternatívneho priestoru. Jeho povahu Tatarka antropologizuje; ide 

teda o pokus o objavenie vnútorného priestoru človeka. Tatarkovo literárne univerzum sa 

takto člení na dve základné časti: 1. nemenná, trvalá, faktická, ontologická samota 

a vylúčenosť človeka je prvou evidenciou, je invariantom, platformou Tatarkovho literárneho 

sveta, ktorá nachádza svoje vyjadrenie v priestorových určeniach (hotel); 2. nadstavbová časť, 

ktorej jadrom je pohyb nasmerovaný k druhému, pričom toto hľadanie človeka pre človeka sa 

odohráva jedine navzdory jeho ontologickému a faktickému určeniu, navzdory priestorovej 

danosti. Dobýjanie sa do priestoru druhého je teda pohyb, ktorým Tatarka čelí predovšetkým 

ontologickej a faktickej ohraničenosti človeka, je to hľadanie posily a nádeje, ktorá musí 

prebiehať neustále, pretože to, čo je v tomto pohybe na takto určenom pozadí nadobudnuté, 

nikdy nie je trvalé: „Nieto spočinutia pri človeku, hoci ho aj miluješ. Dosiahol si ho lopotne, 

a v tej istej chvíli uniká ti“ (Tatarka, 1942, s. 70). Keďže hľadanie nie je samostatnou 
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veličinou, ale iba nadstavbou realizovanou navzdory ontologickej istote samoty a vylúčenosti, 

uvoľnenie tejto snahy by človeka uvrhlo späť práve k tomuto pôvodnému, východiskovému 

bodu. Preto najdôležitejším noetickým rezultátom tejto zbierky nie je nachádzanie človeka, 

ale zvýraznenie nutnosti neustáleho hľadania, zvýraznenie obrazu upínania sa na človeka 

v zmysle procesu, ktorý tu nemôže byť pozitívne zavŕšený, pretože jeho zavŕšenie by na seba 

vztiahlo všetku pozornosť a sémanticky anulovalo práve to, čo chce Tatarka nechať v popredí 

– nutnosť permanencie snahy človeka o človeka a zmysel jeho existencie. Tatarkovi tu teda 

ešte nejde o obraz pozitívneho a trvalého prekonania izolácie postáv, ale o umelecky 

hodnotnejší a noeticky relevantnejší obraz neustáleho odmietania a atakovania faktickej 

izolácie človeka. Toto je bod, ktorý bude neskôr dôležitý pre identifikáciu konfrontačného 

vzťahovania sa D. Tatarku k noetike francúzskeho existencializmu.   

Konkretizujme tieto poznámky v intepretácii motivického plánu novely Ľudia za 

priečkou, ktorú možno považovať za reprezentatívny text Tatarkovho mysliteľského výrazu 

(literárna kritika si často všíma popri metaforickosti textu aj jeho diskurzívnu dikciu, 

hraničiacu s esejistickým písaním). Tatarka v ňom viac ako predtým odhalil základné piliere 

svojej filozofie človeka. Autor tu neponúka nový problém či tematicko-motivickú 

konfiguráciu, skôr ide o variáciu známych motívov, tém a problémov, čo je však v tejto 

novele (v porovnaní s ostatnými novelami zo zbierky V úzkosti hľadania) špecifické, to je ich 

„univerzalizujúce nasvietenie“. Tatarka si zjavne požičiava významotvorný aparát zo skorších 

próz, no (na rozdiel od noviel Ošiaľ a V úzkosti hľadania, v ktorých sú základné problémy 

Tatarkovho človeka potvrdzované v rámci takpovediac „z okolia vytrhnutého“, súkromného 

vzťahu dvoch konkrétnych poznajúcich sa ľudí
40

) tu ho aplikuje na modelovanie vzťahu 

človeka k človeku vo všeobecnosti. Symptomatickým prvkom, upozorňujúcim na túto zmenu, 

je bezmennosť, a teda neurčitosť, nekonkrétnosť, „nehmatateľnosť“ postáv, ku ktorým sa 

Gustáv Časnocha vzťahuje. Už teda nejde o Ireninu neschopnosť preniknúť do života 

Žigmunda, ani o Jorgeho nemožnosť myslieť Martu, ale o bytostnú, všeobecne platnú 

nepreniknuteľnosť kohokoľvek.  

S absolutizáciou princípu nepreniknuteľnosti k druhému sa v tejto novele priamo 

úmerne absolutizuje potreba po človeku, resp. potrebnosť človeka pre človeka; v tomto 

kontexte možno iba súhlasiť so Zorou Pruškovou, ktorá tvrdí, že „(...) celý text je 

komponovaný ako reflexia žiadaného, ale neexistujúceho stavu, ako apostrofa frustrácie 
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z nemožnosti zavŕšiť interpersonálny motív existencie pre iného človeka.“ (Prušková, 2008, s. 

15). 

Nepotrebnosť a „přespočetnost“ Célinovho Bardama nachádza svoj výraz vo vstupnej 

konštatácii Tatarkovho narátora: „Sú chvíle (…), keď človek vo vlastnom živote prichodí si 

málo dôležitým účastníkom.“ (Tatarka, 1942, s. 53). Podobne ako Céline aj Tatarka pre 

prienik a uchopenie existenciálnej cudzosti a osamelosti človeka využije priestor cudzieho 

mesta a hotela a opäť podobne ako u Célina
41

 aj v jeho novelách sa objaví odkaz na vnútorné 

hranice celku sveta (ulica, dom); najprv v novele V úzkosti hľadania: „Každá ulica má dva 

rady domov a v každom býva mnoho ľudí, ktorí sa nepoznajú. Také mesto, to vám je ostrov 

koralov na dne pod morom a v každej kamennej ulitke býva neznámy človek, nesmierne 

mnoho neznámych ľudí je to.“ (Tatarka, 1942, s. 47); potom v novele Ľudia za priečkou: 

„Časnocha v nočnom tichu čul, že hotel, v ktorom býva, zvonku masívny ako mohutný balvan, 

vnútri je dutý, poprehrádzaný tenkými priečkami ako z lepenky na malé, i úplne malé 

priestorčeky, v ktorých jednotlivo bývajú ľudia. Hotel bol podobný koraliemu trsu na dne 

mora. Niektoré ulitky boli zaplnené životom, iné boli hluché prázdnotou.“ (Tatarka, 1942, s. 

63). Hotel je potom typom priestoru, ktorý umožňuje vnímať spoločenstvo ľudí nie ako 

jednotu, ale predovšetkým ako množinu individualít, pričom hrdina sa tu môže usilovať 

jedine o porozumenie, nie o idylickú empatiu (Papoušek, 2004, s. 31). 

Pre modelovanie motívov samoty a ničotnosti má zásadný význam dynamické 

prostredie vstupnej haly hotela. Exponovaný verejný priestor podobne ako u Célina aj 

u Tatarku symbolizuje odosobnené, akési „technické“, z veľkej časti náhodné stretanie sa 

cudzích ľudí. Dynamické prostredie, neustále prúdenie ľudí, ich chvíľkové vstupovanie do 

zorného poľa Gustáva Časnochu a takmer okamžité vystúpenie z tohto poľa Časnochovi 

znemožňuje ich uspokojivé „zachytenie a ukotvenie“. Pocit spriaznenosti a blížnosti s iným 

človekom, ktorý Gustáva Časnochu pri pohľade na mihajúcich sa ľudí neurčito, no bytostne 

opantáva, sa kontrastne stretáva s ich chladnou ľahostajnosťou a anonymitou, čoho 

dôsledkom je poznanie o bytostnej neprístupnosti iného človeka: „Kde ste sa tu toľkí nabrali? 

Je vás neprehľadný zástup. Vás všetkých si pamätám, povedomí ste mi, ale vy všetci ste mi 

neprístupní, hoci nás viaže puto.“ (Tatarka, 1942, 57). Scéna sa končí symptomatickým 

motívom „prázdneho priestoru pred zrakom“, ktorý potvrdzuje nielen nemožnosť naplnenia 

medziľudského kontaktu, ale odkazuje aj k cudzosti a s tým spojenej osamelosti hlavného 

hrdinu ako k stavu existencie človeka vo svete (paradoxne) plnom ľudí. Podobne ako 
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 „Jaké nekonečno separovaných pokojíků nad mou hlavou!“ (Céline, 1995, s. 177). 
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v Célinovom románe i tu ide o obraz, v ktorom sa človek ocitá uprostred mlčiacich, 

neznámych, nepoznateľných objektov, ktoré nenaznačujú žiadny vzťah k jeho vlastnej 

prítomnosti a existencii. Obyvateľstvo hotela je takto len znamením prázdnoty a samoty 

človeka, ľudia sú znakom zničotnenia Gustáva Časnochu. Intenzifikujúcou metaforou tohto 

stavu je potom hotelová izba, vymedzujúca konkrétne hranice individuálneho bytia človeka 

a takto dotvárajúca prvotnú situáciu stretania sa ľudí jej vnútorným systémom; systémom 

priečok, hraníc. Motív hotelových izieb sa teda kauzálne napája na situáciu stretania sa ľudí 

vo vstupnej hale hotela a špecifikuje ju tým, že zviditeľní neprekročiteľnosť individuálnych 

ľudských obsahov „vymriežkovaním“ celého univerza (Tatarka, 1942, s. 63). Časnochova 

túžba po človeku takto naráža na priečku a zostáva nenaplnená iba ako vedomosť o faktickej 

prítomnosti seba vedľa neurčitej prítomnosti niekoho iného. Možnosť vstúpiť do kontaktu 

s človekom za priečkou síce naznačuje motív dverí, no tie ešte necháva Tatarka zahatané 

„velikánskou kasňou“, pričom symptomaticky dodáva: „aby to nerušilo.“ Motív skrine takto 

v novele figuruje nielen ako znak neprerušiteľnej cudzosti a osamelosti ľudí, ale aj ako znak 

izolovanosti a možno až intímnej skrytosti druhého a ako záruka zachovania jeho súkromia.  

Pokiaľ doteraz išlo o motivické konfigurácie, ktoré posilňovali pocit samoty Gustáva 

Časnochu, teraz nasleduje scéna, ktorá má daný pocit vytrhnúť z privátnej sféry hrdinu a 

objektivizovať ho v reálnej komunikačnej situácii; súkromný pocit sa má zmeniť na 

všeobecný stav. V záverečnej scéne novely je Gustáv Časnocha priamo oslovený iným 

človekom (rozhovor s Ratajom) a zdá sa, že Tatarka smeruje k prekonaniu východísk novely. 

Avšak napriek celkovej priateľskej atmosfére, evokujúcej pozitívne vyvrcholenie 

Časnochovej „snahy o človeka“, neskôr sa ukáže, že Tatarka nechce pustiť tému za svoje 

hranice; postupne zlyhávajúcej komunikácii, vytrácajúcemu sa vzájomnému porozumeniu 

a následnému oddiaľovaniu sa diskutérov sa snaží vzdorovať iba Gustáv Časnocha, a to tým, 

že sa odváži „hovoriť ako kedysi, pokúšajúc sa nájsť spoločný zdroj radosti“ (Tatarka, 1942, 

s. 67), no jeho snaha o udržanie úprimného a otvoreného dialógu sa v konečnom dôsledku 

stáva obťažujúcou. Dialóg sa postupne modifikuje na Časnochov monológ, pričom priamo 

úmerne sa Časnocha stáva pre svojho spoločníka nepríjemnou prekážkou. Rozhovor je 

ukončený chladným podaním rúk, ktoré iba rehabilituje a opäť pripomína východiskový stav: 

nemožnosť prekročenia hraníc a naplnenia interpersonálnej situácie v pozitívnych intenciách. 

Tatarka naznačuje príčinu tohto zlyhania: Časnocha, vyjadrujúc túžbu po človeku
42

, si položí 

                                                 
42

 „‚Podívaj sa, Jožo môj, ty si dôstojník, narábaš a hovorievaš o určitom, konkrétnom človeku, ktorý má 

vykonávať tie a tie rozkazy. Ty tomu veríš. Konkrétny človek... určitý...‛ Gustávov hlas znateľne zmäkol. ‚Keby 

bol človek určitý, konkrétny... Neznámy mi je človek, áno, chimérický – ako si povedal. Vieš, nehovorím 
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otázku „Prečo len človek človeku má byť osídlom, boľavým nepokojom?“ a hneď si aj 

odpovie „Pretože človek po človekovi má strašný smäd.“ (Tatarka, 1942, s. 70). A teda 

pokiaľ doteraz sa túžba po človeku javila ako pozitívna intencia, ktorou postava vzdorovala 

ťaživému položeniu v samote, odcudzenosti a izolovanosti, na tomto mieste je paradoxne 

identifikovaná ako podstatná príčina tohto ťaživého položenia a s tým spojeného 

existenciálneho nepokoja: „príčinou stroskotávajúceho medziľudského kontaktu je práve 

naliehavá túžba po človekovi; jediný spôsob, ako unikať z tragického položenia samoty 

smeruje proti sebe samému.“ (Jančovič, 1999a, s. 96). Príčina Časnochovho ťaživého 

položenia je paradoxne vysvetlená cez dôsledky jeho sústredeného záujmu. Každý Časnochov 

pohyb smerom k inému človeku ekvivalentne posilňuje a prehlbuje jeho krízu a to ho opäť 

v kruhovom pohybe „vrhá“ k inému človeku. Časnocha sa takto uväznený v kruhu vlastného 

protirečenia zmieta medzi túžbou po človeku a nemožnosťou túto túžbu naplniť, keďže na 

extrémnu existenciálnu traumu reaguje postava rovnako extrémnym invazívnym správaním, 

ktoré je len prirodzene odmietnuté. Takto radikalizovaná snaha o druhého ruší jej vnútorné 

pozitívne aspekty a semantizuje ju ako ďalšiu deštruktívnu silu, zabraňujúcu optimálnemu 

interpersonálnemu naplneniu. 

Tatarkovo explicitnejšie rozpracovanie tohto problému nachádzame v novele Človek 

na diaľku. Tatarka opäť tematizuje problém neuspokojenej túžby po človeku, no tu sa 

nevyhneme axiologickému konštatovaniu o neskrývanej „názornosti“ tohto problému, čo 

podstatne znižuje estetickú účinnosť novely. Pokiaľ v skorších novelách sa Tatarka predsa len 

snaží „krotiť“ nutkanie verbalizovať určujúce významy príbehu ich metaforizáciou či 

umiestnením v druhoplánovom priestore textu, v novele Človek na diaľku je Tatarkovo 

verbalizovanie len málo kontrolované, pričom „názornosť“ prózy celkom viditeľne (a nie 

vždy akceptovateľne) bráni príbehu rozvinúť sa do umelecky primeraného, neschematického 

prúdu. Postavy sa ocitajú v neprirodzených polohách, v súvislosti s ich pôsobením 

v interpersonálnych situáciách dochádza k ich redukovaniu na funkcie, ktoré Tatarkovi ďalej 

nedovoľujú modelovať ich trojrozmerne. Postava je gestom a preto sa prejavuje iba ako gesto, 

čo je duplicitne a nefunkčne zvýraznené aj atribútmi viazanými na mená postáv. Novela je 

teda predovšetkým rozohraním hry na hľadanie a nenájdenie, pričom aktérmi tejto hry sú 

„hľadajúci človek Viktor Valdia“ a „neznámy človek Jozef Šuhajda“.   

                                                                                                                                                         
o človekovi, pokiaľ je predmetom anatomického, biologického štúdia, pokiaľ je vykonávateľom spoločenských 

funkcií, ale o človekovi, pokiaľ sa upína k nemu naša túžba, náš smäd, ustavične prahnúci, potreba sympatie 

a lásky, naša úzkosť, ako zaľudniť ním priestor duše, ustavične sa rozrastajúci – láskou, smädom.‛“ (Tatarka, 

1942, s. 69). 
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Treba konštatovať evidentné väzby tejto novely najmä na novelu Ľudia za priečkou, 

prejavujúce sa najmä v myslení hlavnej postavy. V tejto súvislosti Tatarka takpovediac 

priamo napĺňa postavu Viktora Valdia myslením Gustáva Časnochu, no oproti hlavnej 

postave novely Ľudia za priečkou postavu Valdia extremizuje v jej konaní. Časnochov 

diskrétny záujem o človeka, prejavujúci sa nevtieravým, statickým pozorovaním 

a zhodnocovaním, prerastá u Viktora Valdia do obsedantného, v istých chvíľach až do 

posadnutosti stupňovaného prenasledovania Jozefa Šuhajdu. Princípom modelovania hlavnej 

postavy a jej vzťahu k Šuhajdovi sa potom stáva explicitná výpoveď narátora: „Valdia sa 

nedal odstrčiť a umienil si, že pôjde za týmto človekom, aby sa mu znova priblížil.“ (Tatarka, 

1942, s. 121). 

Ani v tejto novele nedôjde k uspokojivému naplneniu medziľudského kontaktu, 

postava zostáva vo svojom „plahočení sa“ za človekom bez uspokojivého výsledku práve 

kvôli extrémne invazívnej povahe svojho pohybu voči Šuhajdovi.  

Zbierku V úzkosti hľadania vnímame ako monotematickú „prácu“, vo svojej vnútornej 

štruktúre kontinuitnú, uchopujúcu a explikujúcu úzky okruh antropologických problémov, 

ktorých jadrom je mapovanie vychýlených polôh existencie človeka a skúmanie možností 

prekonávania jeho krízového stavu. Tieto možnosti Tatarka vidí vo väzbe na iného človeka. 

Za východisko explikácie problémových polôh postavy preto možno naozaj relevantne 

označiť „tragický pocit života“, ktorého korene „siahajú cez konkrétne historické udalosti 

hlbšie ku kríze človeka, ktorý cíti problémovosť v samotnom fakte svojho bytia a zažíva z neho 

úzkosť aj vtedy, keď na to niet ‚bezprostredných‛ dôvodov.“ (Jančovič, 1996, s. 22)
43

.  

V raných filozofujúcich úvahách Tatarka postavil proti nezmyselnosti sveta a útrpnosti 

človeka zmyslotvorbu ducha, ktorá ako možné východisko z krízového položenia človeka 

naznačovala cestu nájdenia životnej istoty. V prózach zbierky V úzkosti hľadania však 

evidujeme predovšetkým tematizáciu nemožnosti prekonania existenciálnych krízových 

stavov subjektu, pričom základným argumentom pre tento postup sa pre Tatarku stalo 

poznanie bytostnej, nepreniknuteľnej neprístupnosti iného človeka. Pocit všeobecnej 

ohrozenosti človeka človekom a nedôvera medzi ľuďmi sú v tejto atmosfére pevnejším 

tematickým rámcom než invazívny pokus o vyrovnanie výchylených polôh ľudskej 

existencie. Tatarka týmto návratným gestom k východiskovému položeniu postáv potvrdil 

relevanciu svojich umeleckých snažení; formuloval sa ako prozaik, ktorý nemá len schopnosť 
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 Tiež Vladimír Petrík v tejto súvislosti hovorí o dominujúcom pocite úzkosti, ktorý podľa neho „nevyplýva iba 

z momentálnej spoločenskej situácie (vojna, každodenné zločiny na ľudskosti), ale má hlbšie, takpovediac 

existenciálne korene.“ (Petrík, 1990, s. 111). 
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reflektovať aktuálnu realitu, ale aj ako prozaik s víziou. K umeleckej kvalite zbierky V úzkosti 

hľadania prispieva aj fakt, že nenecháva túto víziu umelo prekryť a anulovať východiskové 

ťažkosti postáv. Pozitívne vyriešenie problému by mohlo v danej situácii pôsobiť 

konštrukčne, umelohmotne, iluzívne; próza by sa nefunkčne vzdialila realite ľudského života. 

Zdá sa, že Tatarka si uvedomuje, že v danej historickej situácii stačí nepesimistický horizont 

artikulovať ako impulz ľudskosti, vznikajúci a zároveň zlyhávajúci na zvýraznenom pozadí 

trpkosti a nedôvery, než ho oddeliť od pozadia a napriek pôdorysu témy pozitívne zavŕšiť. 

Takto sa hľadanie človeka ustanovuje predovšetkým ako problém, ako úloha i ako námaha, 

ktorú treba vynaložiť aj napriek tomu, že hľadajúci nemá zaručené uspokojivé vyústenie 

svojej snahy. 

  

3.4 Existenciálne aspekty diel Kohútik v agónii a Prútené kreslá  

 

Rozhovory bez konca predstavujú Tatarkov návrat k literárnoestetickým hodnotám a 

literárnofilozofickým hĺbkam jeho starších próz (zaraďovaných do prvej fázy jeho tvorby). 

Textovo to možno konkretizovať ústupom deja, koncepčným príklonom k reflexívno-

analytickému, resp. reflexívno-meditatívnemu jadru narácie, ktoré je ďalej ozvláštňované 

výrazovými prostriedkami smerujúcimi k lyrizácii, a opätovnou inklináciou k motivickým 

konfiguráciám, zvýrazňujúcim existenciálne súradnice základných sujetových kategórií. 

Východisko tematického smerovania autobiografickej
44

 prózy Kohútik v agónii možno 

označiť ako aktualizáciu minulých (vojnových) skúseností človeka v priestore povojnového 

života, pričom oporné piliere významového rozvrhu novely Tatarka konkretizuje v rovine 

zhodnotenia týchto skúseností v pocitovej sfére dvoch postáv, súrodencov Paľka a Kataríny. 

Konkrétne motivácie negatívneho psychického a emocionálneho rozpoloženia predovšetkým 

postavy Kataríny Tatarka síce pomenuje zásahom konkrétnej historickej udalosti (vojny) do 

individuálneho osudu obyčajného človeka, no zároveň cez tieto polohy neustále posúva 

individuálnu starosť postáv do nadosobných súradníc, aby v závere naplno uviedol jednu 

z možností prekonávania „rán osudu“ a existenciálnej paralýzy „povojnového človeka“ – 

„požiadavku“ všeľudskej solidarity. Toto vyústenie si však žiada svoju prípravu, ktorá včlení 

zamýšľaný prvok do obrazu ďalšieho prežitia človeka ako bezpodmienečnú nutnosť. Aby teda 

vyústenie novely zapôsobilo v týchto hodnotových výškach, cesta k nemu nemôže viesť 

odinakiaľ než z tých najťažších a najneznesiteľnejších životných okolností. Tatarka teda 
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 Bližšie pozri BÁTOROVÁ, M.: 2011. Stopy autobiografie vo fikcii. Autentickosť diela Dominika Tatarku. In 

World literature studies. ISSN 1337-9690, 2011, roč. 3, č. 2, s. 46 – 60. 
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uvádza postavu Kataríny až na dno ľudského údelu, necháva ju prejsť hraničnou situáciou až 

do miest, z ktorých sa akákoľvek forma životnej pozitivity ukazuje ako nedostupná, pričom 

možnosť opätovného nadobudnutia plnohodnotného života sa v týchto miestach javí iba 

v podobe nevyhnutnej pomoci iného. Tatarka to precizuje tým, že táto pomoc druhého nie je 

vyžiadaná; Paľko sa ku Kataríne musí „prebojovať“, musí preniknúť hrubým plášťom 

Kataríninho negatívneho stavu, ktorý ju vytrháva z prirodzeného plynutia života, uzatvára a 

izoluje pred svetom v jej súkromnom, statickom a útrpnom svete
45

. Tatarka teda 

prostredníctvom modelovania existenciálnej krízy Kataríny nereferuje len o „zničení človeka“ 

vzhľadom na jeho aktuálne i budúce žitie, ale paralelne s tým prebieha proces formulácie 

hodnotovej výsadnosti potrebnosti úsilia iného pre stabilizáciu jednotlivca v únosných sférach 

bytia. Ak je prítomnosť Kataríny napĺňaná nezmeniteľnou minulosťou, ktorej tiaž ju bytostne 

paralyzuje, ono opätovné „uvedenie do životného pohybu“ a zároveň s tým aj perspektívu a 

kvalitu jej ďalšieho posunu Tatarka podmieňuje nevyhnutnou účasťou jej brata Paľka. 

Paľkovu výhradnú pozíciu Tatarka ďalej absolutizuje tým, že vedľa neho postaví motív 

„strateného Boha“ („Azda to bolo kedysi pekné, keď človek veril, že kdesi hore má 

starostlivého opatrovníka alebo spravodlivého mlynára. Ale nemá, človek nemá nikoho 

takého. Po prvej, po druhej svetovej vojne načisto prestal tomu veriť.“ (Tatarka, 1967, s. 

172)), čím evokuje ich zástupnosť. 

V kontexte predošlej Tatarkovej tvorby ide o signifikantný prvok v stratégii 

zobrazovania postáv. Pokiaľ v prvých novelách, ako to formuluje Vladimír Petrík, sa „druhý 

človek zdal Tatarkovi neprístupný, nepreniknuteľný, (...) kdesi za priečkou, ktorá sa nedá 

odstrániť“ (Petrík, 1992, s. 3), v novelách z konca päťdesiatych rokov začína Tatarka 

zobrazovať postavy v pozitívnych väzbách, pričom však neruší existenciálne súradnice svojej 

prózy; iba modifikuje ich podmienku a takto ich presúva do iných rovín. Pokiaľ v skorších 

prózach boli existenciálne problémy postáv viazané na ontologické sféry a textovo sa 

výraznejšie usadzovali vo sférach sociálno-spoločenských možností a limitov človeka, neskôr 

sú existenciálne problémy postáv zvýrazňované predovšetkým vonkajšími aspektmi, a teda 

zväčša majú svoju priamu historicko-spoločenskú konkretizáciu; no ako sme povedali vyššie, 
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 K tomuto, ako o tom hovorí Ivan Jančovič, odkazuje jednak „vyvýšeninka“, na ktorej sa postava Kataríny 

nachádza v úvodných pasážach novely, „čo ju doslovne, ale i v prenesenom význame dvíha nad plochu ‚okolia‛ 

do osobitnej, čímsi odlišnej roviny (...) Matka na ‚vyvýšeninke‛ akoby sa ocitala mimo (...) každodenného 

kolobehu života, bežných aktivít, nevyhnutne striedajúcich akokoľvek vypäté okamihy ľudského života; je 

izolovaná v osobitom svete (‚O ničom nevie‛) a pohltená vlastnými myšlienkami“, jednak  „prekrížené 

priestorové kulisy: zvuk veselého cvrlikania svrčkov príkro kontrastuje s negatívnymi asociáciami vizuálneho 

vnemu (‚uprostred ona, čierny bod‛). Konotatívne siločiary sprevádzajú aj refrénovite uvádzaný motív 

pošibávania zeme. Stereotypná, nezmyselná, no až uhrančivo pôsobiaca činnosť navodzuje predstavu 

zničujúceho sebatrýznenia.“ (Jančovič, 1999b, s. 8 – 9).    
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tento posun prebieha bez anulovania ich nadčasovej platnosti. V týchto súvislostiach sa 

vyjadrí Paľko: „Dosť a dosť je na svete nevyhnutného utrpenia. Človek sa dosť a dosť natrpí, 

za čo nemôže, čo nemá a nebude mať nikdy v moci.“ (Tatarka, 1967, s. 172). Modelovanie 

bratsko-sesterského vzťahu teda implikuje kauzálnu väzbu na vonkajšiu situáciu, ktorá tento 

vzťah presahuje, no zároveň ho nasycuje problémom a tým vnucuje obidvom aktérom ich 

prvotnú východiskovú pozíciu; a to predovšetkým vzhľadom na proces vyrovnávania sa 

s danými okolnosťami. Zároveň je, resp. má byť bratsko-sesterský vzťah výrazom ľudského 

popretia toho, čo predstavuje daná historicko-spoločenská situácia (neľudskosť vojny). 

Za najexponovanejší existenciálny moment novely možno považovať situáciu, ktorá je 

modelovaná koexistenciou motívov implikujúcich životné bezpečie, stabilitu a čistotu (motívy 

bytostnej prepojenosti matky a syna, ľudskosti a neviny) a motívov, ktoré sú ich opakom. 

Katarína stráca syna, pretože sa spolieha na všeobecnú platnosť ľudskosti a z nej vyplývajúci 

princíp nedotknuteľnosti nevinných
46

. Jej vina (nie však zodpovednosť) takto odráža 

„zlomenú ľudskosť“, všeobecnú dehumanizáciu vzťahu človeka k človeku, pričom zasahuje a 

rozvracia elementárne konštanty života. Katarína prestáva komunikovať, prestáva plniť svoju 

úlohu matky voči ďalšiemu dieťaťu, pretože práve trvaním na princípoch materstva sa stala 

vinnou za smrť svojho syna Milka. Príznačné však je, že rezignáciu na plnohodnotný život 

a prázdne prežívanie Kataríny Tatarka ponúka už ako vstupnú charakteristiku postavy, pričom 

ďalšie rozvíjanie sujetu neustále naznačuje tvorivé prekonávanie načrtnutého rámca. 

Zobrazenie koexistencie postáv v pozitívnej väzbe takto nie je Tatarkovým cieľom, ale iba 

prostriedkom pre formulovanie inej sémantickej konštanty, ktorá „obýva“ fundamentálne 

polohy rozvrhu postáv a predstavuje jedno z jadier autorovej neskoršej antropologicko-

noetickej základne – súcit: „Počnú sa vynárať z tmy, do ktorej sa pohrúžili. Oni sú to. Dlho 

tŕpli, nevediac o sebe, dlho tápali, stratení, vzájomne si nedostupní, no teraz sa už smelšie 

seba dotýkajú, pomyslením, hnutím mysle, predstavou. Súcitom sa ohľadávajú, súcitom sa 

nachádzajú: Áno, to som ja a toto si ty, to sme my, čo sme to všetko prežili. A počnú sa 

vynárať, vynárať z tmy, v ktorej sa boli stretali.“ (Tatarka, 1967, s. 167). Ak táto informácia 

naznačuje presah privátneho vzťahu brata a sestry smerom k pomenovaniu princípu, na 

základe ktorého sa ľudia vo všeobecnosti stretajú a pomáhajú si, je to bod, ktorým Tatarka 

komunikuje so svojimi predošlými textami (najmä s novelami zbierky V úzkosti hľadania), 

aby určil základný prvok pozitívnej medziľudskej integrity.  

                                                 
46

 „Vieš, pomyslela som si: Veď sú ľudia. Sme nevinní, ja a môj chlapec sme nevinní! Videla som, že je zle, ale ja 

hlúpa mať som si pomyslela, chvíľu som sa na to spoľahla (...) Ale môj chlapec? Zostal pri mne – mal to po mne 

– a ja som ho zahubila. Preto som taký hrozný hriech spáchala. Iba pre to, že som sa na chvíľočku spoľahla: veď 

sú ľudia? Majú byľku citu v sebe.“ (Tatarka, 1967, s. 171). 
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Súcit možno v naznačených súvislostiach považovať za poetologickú stabilizáciu, 

respektíve poetologické vyrovnávanie narušených medziľudských vzťahov. V pozícii 

sémantickej konštanty sa však žiada jeho viazanie na konkrétnu sféru prežívania jednotlivca 

a jeho sociálnej funkcie. Neprekvapuje, že Tatarka motív súcitu zhodnotí práve v „prebudení“ 

životnej aktivity Kataríny sprevádzanej a zároveň posilňovanej možnosťou komunikovať, 

hovoriť a byť vypočutá: „Naveľa sestra sa k nemu pritúli (...) Ktosi s ňou predsa na život, na 

smrť drží. Čosi sa v nej naberá, zdvíha a púšťa sa do kolobehu. (...) To je to, čo sa v nich 

najhúževnatejšie drzí života: Nádej. A súcit. Sestra tým súcitom pri bratovi nažíva, až 

napokon sa mu ozve (...) A, Paľko, počúvaš ma? – Počúvam, Katarínka. Však som pri tebe.“ 

(Tatarka, 1967, s. 167). V tomto kontexte sa „zlepšenie“ Kataríninho stavu viaže na možnosť 

vyrozprávania sa; čo tu znamená možnosť podeliť sa, a teda čiastočne sa zbaviť, presunúť, no 

najmä zmierniť ťarchu jej individuálneho osudu. Rehabilitáciu človeka ako človeka takto 

Tatarka synonymizuje so základným predpokladom uskutočnenia vzťahu človeka k človeku - 

s jeho schopnosťou rozumieť a porozumieť. 

Princíp porozumenia a empatie je v spätnom pohľade sekundárne rozvíjaný v celom 

pláne novely (a to najmä prostredníctvom naratívnej kompetencie postavy Paľka, ktorý, 

referujúc o Kataríne, preniká k psychicko-duševným a citovým sféram tejto postavy, pričom 

práve v tomto ich pomenúvaní je ukrytý výraz Paľkovho hlbokého porozumenia)
47

, no až 

v závere novely sa transformuje na existenciálnu konštantu, keďže autor tento princíp, 

prvotne smerujúci k vyjadreniu intimity vzťahu iba dvoch postáv, „podloží“ aj ontologicky: 

„Nuž ale, keď niekto ničím nevládne a pre nikoho nič neznamená, potom už nie je, ten sa 

stratí? – Nestratí. Lebo takého človeka niet! Každý človek pre niekoho niečo znamená (...) Zo 

dvaja-traja ľudia každého človeka majú radi. A to stačí. Katarínka, mne stačí, že my dvaja 

sme tu takto spolu.“ (Tatarka, 1967, s. 179), čím sa dotýka univerzálnejších otázok 

dôvodnosti, zmyslu a významu ľudskej existencie. 

Potenciál dôverného vzťahu medzi bratom a sestrou umožňuje Tatarkovi otvoriť 

diapazón existenciálnych problémov a tém, ktorých východisková „ťažkosť“ je postupne 

prekonávaná obyčajným ľudským porozumením a účasťou, vyvierajúcou zo samotnej 

prítomnosti jedného v prítomnosti druhého. Podobne o tom uvažuje Vladimír Petrík: „Sestra 

paralyzovaná najmä vedomím, že ona sama zavinila synovu smrť, postupne nájde v bratovom 

náručí upokojenie (...) Pritom brat nepresvedčí sestru rozumovými argumentmi, rozhodujúca 

je pre ňu – a Tatarka to zdôrazní – bratova telesná blízkosť a duševná spriaznenosť; teda čosi 
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 Spolu s Vladimírom Petríkom možno hovoriť o „takmer splynutí individuálnych vedomí najbližších“. Bližšie 

pozri: PETRÍK, V.: Vzťah muža a ženy v Tatarkovom diele. In: Romboid, 27, 1992, č. 3, s. 3 – 6.  
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reálne a zároveň iracionálne. Je to vzťah intímny a zároveň čistý (...) Bratov vnímavo-

láskyplný vzťah uzdravil Katarínu; to je asi zmysel príbehu“ (Petrík, 1992, s. 4 – 5).  

Na tomto mieste zvýraznime jeden moment Petríkovej konštatácie: „brat nepresvedčí 

sestru rozumovými argumentmi“. Doplňme to formuláciou Valéra Mikulu: Tatarka „opisuje 

neprekonateľnú bolesť matky, bolesť priam existenciálnu, ktorú nijaké filozofické či 

ideologické vysvetlenie zmyslu tejto smrti nemôže utíšiť.“ (Mikula, 2010, s. 34). V obidvoch 

prípadoch ide o dôležité poznanie, pretože zachytáva Tatarkov tematicko-motivický modus 

operandi mimo oblasť racionálnych štruktúr, filozofických modelov a ideových platforiem. 

Sujetový tok s jeho tematicko-motivickým vyhranením v princípe porozumenia a solidarity 

takto nie je určovaný abstraktnou filozofickou tézou; v jeho výraze rezonujú hlbšie, 

predracionálne impulzy, ktoré smerujú k archetypálnemu prameňu (čo naznačuje aj 

využívanie prvkov ľudovej slovesnosti). Preto nie je nutné vnucovať tomuto sujetovému 

pohybu filozofické podložie tak, ako to urobí napríklad Marcela Antošová: „druhý človek 

predstavuje (...) nevyhnutnosť prežitia, naplnenia života, jeho zjemnenia, pretože navzájom 

sme si zmyslami. Táto filozofia vyrieknutá v dielku má v tejto fáze - ,možno všetko je to okrem 

lásky a súcitu strašný nezmysel...ʽ - tak blízko tomu G. Marcelovmu ,Opravdu být znamená být 

pohromadě s nějakým Ty na prapůvodním základě láskyʽ“ (Antošová, 2011, s. 106). Motív 

priblíženia sa človeka človeku a vzájomného porozumenia nie je rozvíjaný v rovine 

filozofickej projekcie a argumentácie, ktorá by mala zrejmého denotačného partnera. Skôr je 

to tak, že Tatarka obchádza filozofické vzorce, aby zdôraznil bytostnú, pôvodnú povahu 

človeka (jeho možnosti voči inému človeku), nie myšlienku ako výsledok logicky 

a pragmaticky nastavenej racionálnej konštrukcie. Tatarka tým vylučuje z konania, myslenia 

a pocitovej sféry svojich postáv nielen ideologickú inštrukciu
48

, ale aj filozofický 

„schematizmus“ a relativizmus, čím ho významovo prehlbuje a doceňuje v priestore 

prirodzenej intencie človeka voči človeku. Preto Tatarkov obraz nie je výsledkom morálnej či 

etickej maximy; je umiestnený v priestore, z ktorého by potenciálna maxima, po vojne tak 

potrebná, mala čerpať. Tatarkov vzťah k narácii, téme, problému a postavám je 

nesprostredkovaný, neprechádza žiadnym filozofickým či ideologickým výberom, táto próza 

nechce byť „poplatná“ žiadnej politickej či filozofickej platforme; naopak, je to úspešný 

pokus o „očistenie“ prózy (jej tematického, naratívneho, výrazového rozvrhu) i prozaického 

gesta autora; povedané s Husserlom je to „návrat k veciam samým“, teda nie vkladaním, ale 

nachádzaním prirodzenej povahy a javenia sa človeka pre človeka na báze bytostnej 
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 K tomu pozri aj KRNOVÁ, K. 1994. Účasť príslušníkov dejinotvornej prozaickej generácie na popieraní 

povstaleckého mýtu. In: Literatúra a SNP. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1994, s. 22 – 27. 
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príbuznosti (čo je sekundárne vyjadrené aj bratsko-sesterským vzťahom). Téma Kohútika 

v agónii takto hľadá mimo oblasť konkrétnych, historicky viazaných filozofických „právd“ 

svoju všeobecnú zákonitosť a (možno až mýtickú) platnosť.  

 *** 

V novele Kohútik v agónii Tatarka vyriešil problém úzkosti hľadania v rovine dvoch 

známych postáv brata a sestry. Avšak pre dovŕšenie pozitívneho prekonania problému, ktorý 

ho zamestnáva od začiatku 40-tych rokov, potrebuje výraz, nájdený v Kohútiku v agónii, 

presunúť do prostredia, ktoré gesto priblíženia sa človeka človeku neuľahčuje napr. rodinnou 

predispozíciou. Teraz musí jeho postava nájsť cestu k bytostne neznámemu človeku. To si 

žiada zmenu nastavenia autorského prístupu k postavám, téme a problému, pretože do procesu 

ich uchopovania musia byť začlenené všetky tie problémové predpoklady medziľudského 

kontaktu, ktoré bratsko-sesterský vzťah netematicky vylučuje. Aj to je azda dôvod, prečo sú 

sémantické okraje Prútených kresiel postavené na základoch, ktoré boli artikulované 

v novelách zbierky V úzkosti hľadania (najmä v textoch Ľudia za priečkou a Človek na 

diaľku).  

Avšak v kontexte nami skúmanej problematiky je iným, podstatnejším dôvodom tohto 

prekrývania Tatarkova snaha prepojiť historicko-politickú motiváciu Bartolomejovej cudzoty, 

samoty, ohrozenia atď. s motiváciou existenciálnou. Modelovanie Slzičku ako „druhého 

Časnochu“ je prostriedkom prenosu informačného kódu novely Ľudia za priečkou do 

kontextu Bartolomejovho ťaživého životného podložia, ktoré je určované predovšetkým 

stratou národnosti a vlasti.         

V románe Prútené kreslá sú vychýlené polohy života Bartolomeja Slzičku dané 

predovšetkým politicko-spoločenským „delením“ Európy v roku 1938. Aj keď v modelovaní 

hlavnej postavy románu nachádzajú významné postavenie motívy cudzoty, vylúčenosti, 

nezakorenenosti, stratenosti, väzenia, zajatia, vyhnanstva, ohrozenia, zrady a podobne, tieto sú 

vo väčšine prípadov vyjadrené v pevnej väzbe na problémové, pretože násilne narušené 

„vedomie štátnej príslušnosti“ Bartolomeja Slzičku. Slzička to niekoľkokrát priamo 

pomenuje, uveďme iba príklad pars pro toto: „Keďže som sa nechcel stať prípadom, ktorým 

sa tí ostatní zaoberajú, musel som sa zatváriť akoby nič, po večeroch ostávať v spoločnosti 

a hovoriť, aspoň sa snažiť, aby som nedal znať na sebe zmätok, údiv, že mi do najdôvernejších 

predstáv a pocitov vtrhla politika, svetová situácia a či ako sa vyjadriť.“ (Tatarka, 2009, s. 

81). Ak teda hovoríme napríklad o motíve cudzosti, v prísnom slova zmysle hovoríme 

o motíve cudzokrajnosti či cudzozemskosti, ktorý až druhotne generuje silný pocit (národnej, 

spoločenskej a nakoniec medziľudskej) cudzosti. V popredí významových relácií románu sa 
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takto nevyskytuje človek a jeho problémy, ale krajan či ne-krajan, už nie ľudstvo, ale národ či 

národnosť, už nie univerzum, ale domov či cudzina (Francúzsko). Zároveň však na rôznych 

miestach románu evidujeme snahu začleniť konkrétne motivácie Bartolomejových 

negatívnych pocitov do univerzálneho „prúdu“, ktorý by bol vyjadrením všeobecného 

ohrozenia všetkých ľudí bez rozdielu. Tatarka to však naplno pomenuje až v závere románu: 

„Daniela i všetci moji vrstovníci rôznych národností sa zhodovali v pocite: Nič dobrého nás 

nečaká. Boli sme ako deti, ktoré majú vstúpiť do temného lesa.“ (Tatarka, 2009, s. 82). 

Jedine motív samoty, oddeľujúci sa od motívu cudzokrajnosti, no nesúci jeho 

genetický kód, výraznejšie preniká historizujúcim významovým plášťom románu k spodným 

vrstvám štruktúry postavy a v kooperácii s motívom lásky, resp. pohybom približovania sa či 

oddiaľovania sa od Daniely, sa relatívne autonomizuje, čím zakladá rozplývavú existenciálnu 

„naladenosť“ nielen hlavnej postavy, ale sprostredkovane aj románu. Takto sa otvára druhý 

plán románu, ktorý, aj keď s istými obmedzeniami, no predsa len vďaka výraznej dotácii 

kontextu vytvoreného novelami zo zbierky V úzkosti hľadania, možno vnímať ako 

podobenstvo o univerzálnej situácii človeka. V týchto polohách sa román Prútené kreslá 

celkom prirodzene stretáva s novelou Ľudia za priečkou. Existenciálny rozvrh postavy 

Bartolomeja Slzičku, ktorý je umiestnený v (neustále zdôrazňovanej) konkrétnej historickej 

situácii (rok 1938), prerastá ponad tento historický rámec do priestoru univerzálnych 

pomenovaní situácie s človekom, kde sa stretáva s postavou Gustáva Časnochu, aby sa od 

neho (s použitím tých istých, resp. veľmi podobných rekvizít, kulís a gest) definitívne 

odpútal. Podobne ako Célinov Bardamu a Tatarkov Časnocha aj Bartolomej prežíva v novom 

prostredí intenzívny pocit samoty medzi ľuďmi, ktorý Tatarka necháva rezonovať 

predovšetkým v odosobnenom priestore penziónu-hotela, kde sa stretávajú a opúšťajú 

cudzinci. No pokiaľ Bardamu a Časnocha nevstupujú do priameho verbálneho kontaktu 

s obyvateľmi hotela, Bartolomej je priateľsky prijatý. Pokiaľ teda Bardamove a Časnochove 

pocity sú z veľkej časti dané neosobnosťou, anonymitou a ľahostajnosťou okolia, Bartolomej 

sa priamo realizuje v komunikačnom rámci spoločnosti hotela a spoznáva ľudí okolo seba. 

Zároveň však evidujeme, že ani priateľské prijatie a úctivé správanie obyvateľov penziónu 

nedokáže pokryť a eliminovať Slzičkove negatívne pocity, ktoré sa takto ukazujú ako hlbšie 

motivované; a to absenciou skutočného priateľstva. A teda pokiaľ pocitom cudzosti 

a vyhnanstva Bartolomej čelí hľadaním a nachádzaním svojich krajanov, čo sa spája 

predovšetkým s jeho historicko-politickou pozíciou, s pocitom existenciálnej osamelosti sa 

vyrovnáva aj mimo tento rámec, a to prostredníctvom nachádzania cesty k Daniele. Aj keď v 

pozadí ich vzťahu neustále rezonuje ich národná príslušnosť a politický stav krajín, ich 
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„spoločný príbeh“ sa odvíja v podstatnejších rovinách medziľudského kontaktu, čo 

v konečnom dôsledku poukazuje na existenciálno-sociálny rozsah problému: „Pokým som sa 

slnil v Danielinej spoločnosti, necítil som sa cudzincom, hoci som to sebe i jej v narážkach 

pripomínal. No len čo sa odo mňa vzdialila (...) zavalil ma pocit, že hluchnem a onemievam. 

Naraz len nedostávalo sa mi to podstatné, čo dýchame ako povetrie, v čom žijeme ako ryba vo 

vode, čo nám dávajú tí ostatní.“ (Tatarka, 2009, s. 46). 

„Očisťovanie“ existenciálno-sociálneho problému od jeho historických motivácií 

a kryštalizáciu Bartolomejovej „túžby po človeku“ ako „túžby“ podmienenej existenciálnymi 

parametrami Tatarka „dokončí“ v záverečných scénach románu: predovšetkým 

v modifikovanom scénickom prevedení situácie z novely Ľudia za priečkou. Tatarka necháva 

Bartolomeja v čase nadchádzajúcich Vianoc dobrovoľne prerušiť vzťah s Danielou (z dôvodu 

možného rozdelenia), aby ho neskôr, v príznakovom čase Vianoc (teda čase pohody, radosti 

a ľudskej družnosti), tragicky osamelého umiestnil do prázdneho domu a izby. Aj keď si 

Bartolomej uvedomuje, že Vianoce strávi v úplnom osamení, a tiež to, že je viac ako 

nepravdepodobná možnosť zmeniť tento stav, predsa len pripraví pohostenie pre väčšiu 

spoločnosť. Zároveň je toto Bartolomejovo gesto (orientácia na neprítomných ľudí) čitateľné 

ako Tatarkova účinná intenzifikácia motívu samoty. Tatarkovi to umožňuje nasýtiť 

ohraničený priestor izby dostatočne výraznou silou, ktorej tiaž stupňuje vážnosť a závažnosť 

diania až po hranicu, kde sa „nepríjemná“ situácia stáva špecifickým typom hraničnej 

situácie. Tatarka teda evidentne modeluje dianie v izbe tak, aby jediným možným 

východiskom nebolo nič hodnotovo menšie ako buď „zachránenie“ Bartolomeja, alebo jeho 

„zničenie“. Funkciou motívu pripraveného pohostenia je takto konkretizovať a zviditeľniť 

Bartolomejovo približovanie sa k negatívnemu vyústeniu: pohostenie, ktoré je tu znakom 

očakávania ľudí, sa Bartolomej v stave „horkosti žlče“ rozhodne načať, čo možno spolu s 

Ivanom Jančovičom interpretovať ako predznamenávanie Bartolomejovej „totálnej rezignácie 

na možnú spoluúčasť s inými: samotou strovené pohostenie pre očakávaných znamená koniec 

čakania a stratu perspektívy.“ (Jančovič, 1999, s. 19). 

Približne potiaľ sa Bartolomej Slzička prekrýva s Gustávom Časnochom, no 

v nasledujúcom konaní ho Bartolomej prekonáva tým, čoho Časnocha ešte nebol schopný: 

reálnym gestom, ktoré uvádza Bartolomejovu hlbinnú „túžbu po človeku“ do otvoreného 

priestoru konania voči druhému. Slzička, ktorý „zo zúfalstva, osamelosti, vzdoru nemohol 

pripustiť, že tu nikto nie je“ (Tatarka, 2009, s. 115), a ktorý postupne stráca aj túto záchranu, 

zaznamená zapraskanie starej skrine. Jeho následná reakcia len podčiarkuje hlbokú negativitu 

stavu, v ktorom sa nachádza: v bežnom kontexte nič neznamenajúce a celkom prirodzené 
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praskanie starej skrine Slzička vníma  ako osudovú indíciu; bez toho, aby vedel, čo skriňa 

ukrýva, „besne“ ju prehľadáva. Zapraskaniu teda podvedome „vtlačí“ význam indície, ktorá 

ho môže nasmerovať k druhému človeku a ďalej už pôjde iba o to, či sa toto jeho dúfanie 

naplní. Oproti Časnochovi Bartolomej vynakladá reálnu námahu, aby sa dostal k druhému; 

hmatá škáru, „roztrhne“ dosky, šramotí, klope, kričí. No v záverečnej fáze sa zastavuje, 

zostáva vo svojom priestore a čaká na dovolenie vstúpiť. To sa mu nakoniec aj dostáva: „‚Tak 

ho teda otvorte a nekričte tak.‛“ (Tatarka, 2009, s. 117). Bartolomej vstupuje, Daniela ho 

objíme, následne ho odstrčí a niekoľko krát prejde skriňou zo svojej izby do Slzičkovej. 

Všetky tieto mikrosituácie naznačujú prekonanie východiskových bodov Tatarkovej noetiky, 

čo mu (v porovnaní s novelami V úzkosti hľadania) dovoľuje predovšetkým zmena 

v modelovaní vedľajšej postavy. Ide o textovo nevýrazné, no sémanticky zásadné 

modifikovanie správania sa človeka v susednej izbe. V novele Ľudia za priečkou Časnocha, 

túžiaci po druhom človeku, vidí za skriňou (symbolické) dvere do susednej izby, no rezignuje 

na ich otvorenie. A zároveň evidentne ustarostený Časnochov sused, do súkromia ktorého 

spolu s Časnochom nemáme prístup, no ktoré sa ohlasuje vyslovovaním počuteľnej modlitby 

obsahujúcej žiadosť o pokoj pre seba a svojich blížnych, neregistruje dvere, ktoré mu otvárajú 

priestor Časnochovej izby. V Prútených kreslách je však sused neustále v nepriamom 

kontakte s Bartolomejom
49

 a práve vedomie tohto kontaktu motivuje a zároveň v konečnom 

dôsledku akosi ospravedlňuje a „odobruje“ Slzičkovo počínanie, ktoré až po záverečné 

zastavenie sa pred dverami predstavuje jeho invazívne dobíjanie sa do priestoru iného. Práve 

tu sa nachádza dôležitý posun v modelovaní vedľajšej postavy; Bartolomej Slzička nezostáva 

Gustávom Časnochom iba vďaka Daniele, ktorá svojím dovolením anuluje Slzičkovu 

rozpínajúcu sa osamelosť. Tatarka tak zhodnotí postup príznačný pre Kohútika v agónii (kde 

Paľko pozitívne „zasahuje“ do existenciálnej a životnej paralýzy svojej sestry, aby jej 

„prinavrátil život“), aby v Prútených kreslách odpovedal na Časnochov „smäd po človeku“ 

pozitívnou účasťou druhého. 

Milan Hamada to príznačne nazýva Tatarkovou filozofiou lásky, no zdá sa, že v jej 

interpretačnom konkretizovaní treba doceniť podstatnosť reálneho gesta druhého. Z tohto 

pohľadu sa Danielino ústretové konanie javí ako významovo určujúce, pretože dopĺňa 

prázdny interval Tatarkovej antropologickej „koncepcie“ z čias V úzkosti hľadania. 

                                                 
49

 „Z druhej strany priečky niekto býval. Iste žena. Lebo som vše pobadal, že ktosi za stenou odpovedá na hrmot, 

ktorý som nevedomky i vedome spôsoboval. Ešte sa mi nestalo, že by mi bol muž niekedy takto odpovedal 

v hotelovej izbe, chate, nocľahárni. Ona za priečkou vše mi dala znať, že sa ukladá spať. Náročky zavŕzgala 

stolička alebo dokonca poskákala si na posteli. Bola mladá. A ja v nočnom tichu zahrmotil som stoličkou 

a želával jej dobrú noc. A ráno, keď hrčala u nej voda v umývadle, pozdravoval som ju: Dobré ráno.“ (Tatarka, 

2009, s. 115). 
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Samozrejme, Tatarka tento aspekt zvlášť nezvýrazňuje, aj v Prútených kreslách zostáva verný 

naratívnej perspektíve hlavnej postavy, ktorá len veľmi ťažko preniká k vnútorným sféram 

druhého človeka, no z uvedeného možno dedukovať, že práve tu Tatarka výraznejšie 

poodhalil svoju predstavu o bode, ktorého absencia predtým zabraňovala naplniť vzťah 

človeka k človeku pozitívnymi výrazmi. Na tomto mieste môžeme nechať interpretovať 

Danielino správanie (a vlastne celú predmetnú scénu) Jána Johanidesa, ktorý v novele 

Súkromie vysloví poznanie (J. Felix): „Každý sa zbavuje osamelosti tou mierou, ako zbavuje 

samoty iných“ (Johanides, 1999, s. 115). Principiálnosť Tatarkovho postupu je neskôr 

potvrdená návštevou dvojice u (tiež na sviatky) osamelej Mauricette, ktorej stav sa 

v základných významoch približuje Bartolomejovej vstupnej situácii: „‚Daniela, ty môj anjel! 

Musím uznať, to bol nápad, že si prišla. Už som aj smoklila, myslela, že sa napijem vitriolu. 

Ty si moje zlatko, môj poklad jediný, srdiečko. Vypime si teda šampanského.‛ (...) Mauricette 

sa mi prizrela. Potom Daniele. Ona to už mala za sebou, bola z toho smutná a nešťastná. 

Keby to bolo šťastie vypálilo, nebola by tu teraz sama. Bozkala ma na líce a poťapkala po 

chrbte“ (Tatarka, 2009, s. 120 – 121). Do ľudského priestoru rozpínajúca sa a Bartolomejov 

vzťah s Danielou prekračujúca spoluúčasť dáva vedieť, čo napĺňa prázdny interval Tatarkovej 

noetiky zo 40-tych rokov. V naznačených súvislostiach sa to však netýka len Bartolomeja 

Slzičku, ale zasahuje aj ostatné postavy. 

V týchto významových reláciách Tatarka opúšťa dvojicu a presúva sa do aktuálneho 

času Slzičkovho rozhovoru s Jarmilou. Časový posun tu otvára možnosť pre skúsenosťou 

podchytené hodnotenie tematizovaných udalostí, pričom neprekvapuje, že Tatarka „neklesne“ 

k harmonizujúcemu záveru. Vysoké tematické polohy jadra prózy Tatarka usmerní k motívu 

životnej melanchólie, ktorá sa nachádza v rámcových častiach a ktorá sprostredkuje poznanie 

o prirodzenej neudržateľnosti „ideálneho“ stavu lásky: „City, úzkosti a nádeje z tých čias sa 

už dávno rozplynuli, ale zostal mi spôsob cítenie a myslenia – ako tomu bezrukému, ktorý cíti 

práve tou amputovanou rukou (...) Ostal mi po nej pozorný pohľad na ženu. Zostala mi po nej 

prázdnota dávno uzmierená. Z nej sa utešujem, vša čítam básne a vše dvorím ženám, 

s ktorými sme si obapolne sympatický. Nenápadne sa snažím ich presvedčiť, že áno, veľká 

láska existuje, i manželská veľká láska existuje. Daniela je prítomná aj v tejto mojej záľube, 

na ktorú akiste raz aj zle skončím (...) Som kadlubom, prázdnym, dutým kadlubom lásky, 

o ktorej som vám rozprával“ (Tatarka, 2009, s. 124-125). Uplynulé udalosti teda zhodnotí 

v melancholicko-tragizujúcich výpovediach, ktoré svedčia o pretrvávajúcej osamelosti. Tá 

však už je prirodzeným partnerom „životnej platnosti“, skrývajúcej sa za rezonujúcim 

motívom zmierenia sa. 
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3.4 Záver 

 

V súvislosti s Tatarkovými juvenilnými textami sme konštatovali absolútnu 

vykorenenosť hlavných postáv zo spoločenstva, cez ktorú Tatarka naznačuje absurdnú povahu 

diania a jednotlivca. Zbierka V úzkosti hľadania komunikuje s týmito textami práve v tomto 

bode: osamelosť, ontologická samota človeka, nedôvera vyplývajúca z ohrozenia človeka 

človekom je prvá istota rodiacej sa Tatarkovej myšlienkovej intencie; je to existenciálna 

trauma samotného autora i jeho postáv, prvá charakteristika personálneho rozvrhu 

Tatarkových noviel, ktorá určuje zapojenie Tatarkovho diela do diskusie o existenciálnych 

aspektoch ľudského bytia. V tomto bode sa Tatarka približuje Célinovi i Sartrovi, avšak len 

preto, aby sa od nich okamžite, ešte v priestore toho istého textu, oddelil. Základnú situáciu 

Tatarkových postáv zo 40-tych rokov vhodne interpretoval už Vladimír Petrík, opäť si 

pripomeňme jeho slová: „V každej Tatarkovej novele narážame na myšlienku, že ľudia sú si 

vzájomne neprístupní, sú nepreniknuteľní. A pritom Tatarkov hrdina po ničom netúži tak ako 

po vzájomnej sympatii, po vniknutí do sveta iného človeka. U Tatarku má človek po človekovi 

‚strašný smäd‛, vkráda sa druhému človeku do života, v úzkostiach hľadá človek človeka. 

Protirečenie medzi túžbou preniknúť k druhému človeku a nemožnosťou realizácie tejto túžby 

je základným protirečením v Tatarkovej tvorbe“ (Petrík, 1990, s. 112).  

V úvode tejto kapitoly sme konštatovali: pre všetky novely zbierky V úzkosti hľadania 

teda platí, že hlavná postava je vo veľmi krátkom čase uvedená do vzťahu k inej postave, cez 

ktorú sa zvýznamňuje povaha jej individuálnej bytnosti. Centrálnym problémom Tatarkovej 

umeleckej intencie zo začiatku 40-tych rokov takto nie je analýza existenciálnej samoty, ale 

skúmanie možností jej prekročenia; teda bytostný problém vzťahu človeka k človeku ako 

platformy pre anulovanie chaotickej, človeka ohrozujúcej neusporiadanosti a absurdnosti 

diania. A teda aby zo vzťahu človeka k človeku naozaj vznikol dominujúci a vážny problém, 

Tatarka paradoxne potrebuje postavy trvalo polarizovať, vnímať ich oddelene, no zároveň 

nájsť dostatočne silnú motiváciu pre ich uvádzanie do vzťahu. Tatarka hľadá fundament, 

ktorý dokáže polarizované postavy nerozlučne zviazať takým spôsobom, ktorý však nenaruší 

ich problémovú východiskovú polarizáciu. Tento fundament nájde v princípe permanentného 

potrebovania druhého, ktorý je zvlášť dôležitý v axiologickej rovine: potrebovanie je 

z ľudskej podstaty orientované vždy na pozitívne hodnoty vyjadrujúce životné istoty. 

Zároveň, pretože je to potreba, poukazuje na ich absenciu, a teda orientácia na nenaplnené 

istoty reprezentuje stav neistoty. A opäť: z ľudskej podstaty je stav neistoty prirodzene, akosi 

pudovo, automaticky, prekonávaný hľadaním istôt, teda zvýznamňovaním iného a jeho sveta 
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v perspektíve uskutočnenia významu, zmyslu a hodnoty vlastného existovania. To je prvý 

bod, ktorým Tatarka koriguje existencialistické intencie zo 40-tych rokov. Pokiaľ Sartrova 

a Camusova tvorba zo 40. rokov zobrazovala svet spôsobom, ktorý neskôr nachádza svoje 

systémové vyjadrenie v Mýte o Sizyfovi ako „filozofia nevýznamnosti sveta“, Tatarka 

postupuje presne opačne; na každom mieste svojho literárneho sveta cez svoju postavu 

radikálne zvýznamňuje všetky jeho jednotlivosti. Proti meursaultovskej ľahostajnosti voči 

okoliu je u Tatarku precizované upretie sa na druhého v ošiali chcenia a nutnosti.   

S týmto bodom súvisí ďalší; podstatným ukazovateľom autonómnosti Tatarkovej 

poetiky (voči poetikám francúzskych autorov) je jeho voľba personálnej perspektívy. 

Pripomeňme si: Tatarkova postava bytostne potrebuje inú postavu, potrebuje vedieť o inej 

postave, potrebuje ju vnímať, poznávať, potrebuje byť súčasťou priestoru iného človeka, no 

zároveň Tatarka nenecháva postavy potrebovať sa navzájom; túto kategóriu vztiahne iba na 

jednu z postáv, druhú (potrebovanú) postavu modeluje buď ako absolútne ľahostajnú, 

odmietajúcu, neprístupnú, neuchopiteľnú alebo cudziu, teda v konečnom dôsledku ako 

vzdorujúcu intencii hlavnej postavy. Tu je dôležité uvedomiť si, že „vzdorujúca“ postava 

„nevzdoruje“ intencii hlavnej postavy vedome, nejakým cieleným konaním, v tomto „odpore“ 

nie je ani osobná antipatia, ani nenávisť, ani akýkoľvek iný osobný či spoločenský dôvod. 

„Odpor“ postavy je prirodzený, bezdôvodný, je živený iba tým, že postava je tak, ako je; ako 

ohraničené bytie (I. Jančovič). Tatarkova hlavná postava takto prvotne vidí na druhej postave 

jej absolútnu nezávislosť voči inému človeku (sebe), pričom korelátmi tejto nezávislosti sú 

u Tatarku pojmy oddelenosť, autonómnosť, uzavretosť či samostatnosť. V porovnaní 

Tatarkových textov s Camusovými a Sartrovými teda odhaľujeme prepólovanie personálneho 

nastavenia literárneho univerza; totiž Tatarkove hlavné postavy sa typovo a charakterovo 

približujú postavám, ktoré v Sartrových a Camusových textoch vystupujú ako sekundárne; 

a naopak Tatarkove sekundárne postavy, neprístupné, ľahostajné, odmietajúce, unikajúce, nič 

nezvýznamňujúce, sa typovo a postojovo približujú postavám Meursaulta a Roquentina. Ak sa 

Tatarkove postavy zo 40-tych rokov (Časnocha, Valdia, Irena a ďalšie) „pokúšajú prekonať 

pesimistickú víziu bezcieľnosti ľudskej existencie pozitívnou filozofiou lásky“ (Mikula, 2010, 

s. 16), nedarí sa im to práve preto, že narážajú na neprístupnosť a odmietanie druhého, na 

neprístupnosť cudzincov, podobne ako naráža Marie a Raymond na Meursaultovu 

ľahostajnosť či Autodidaktove priateľské gestá na „múry“, za ktoré sa vo svojom 

rozpoznávaní absurdnej povahy vecí i seba samého „ukryl“ Roquentin. 

Tatarkova existenciálna rétorika je budovaná na opačnom póle existencialistickej 

noetiky. V tomto prepólovaní sa mení najmä predstava o autentickom a neautentickom mode 
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existencie človeka. Postavy J.-P. Sartra a A. Camusa prechádzajú hraničnou situáciou 

a autentické polohy existencie vyjadrujú absurditou, samotou, ľahostajnosťou a nedôverou 

voči druhým. Tatarkovu postavu nahliadnutie práve týchto polôh (absurdity, neprístupnosti 

a ľahostajnosti druhých, ohrozenosti človeka človekom v nedôvere, samoty) naopak vrhá do 

hraničnej situácie, v ktorej objavuje autentické polohy ľudskej existencie v perspektíve 

snaženia sa o druhého. 

Tatarkove hlavné postavy si teda uvedomujú, že ľudská existencia vo svete je 

poznamenaná hranicami, ktoré sú dôsledkom interpersonálnej dezorientácie človeka (v tejto 

súvislosti je „pocit všeobecnej ohrozenosti človeka človekom“ pocitom všeobecnej nedôvery 

človeka voči človeku, „prameniacim predovšetkým zo vzájomného neporozumenia.“ (Mikula, 

2010, s. 16)), no keďže osamelosť, cudzosť, vylúčenosť a nevýznamnosť Tatarkových postáv 

je viazaná na neprístupnosť druhých, riešenie existenciálnej krízy svojich hlavných postáv 

Tatarka môže vidieť jedine v prekonaní postoja sekundárnych postáv. V 40-tych rokoch na ne 

ešte nemá naratívny dosah, ten si autorsky buduje až neskôr a svoj exponovaný výraz 

nachádza najmä v novele Kohútik v agónii a v Prútených kreslách. Katarína je práve tou 

postavou, ktorá v hraničnej situácii stráca všetky významy života, nevidí zmysel vo 

vykonávaní ďalšieho životného postupu a stáva sa ľahostajnou i voči svojmu najbližiemu 

rodinnému okoliu (nestará sa o ďalšie dieťa). Katarína je takto prototypom existenciálne 

paralyzovanej postavy, ohrozenej nahliadnutím absurdnosti diania a zrútením istôt ľudskosti. 

Jej záchrana je vonku, v postave brata Paľka, ktorý preniká do tejto existenciálnej temnoty 

a svojou prítomnosťou oživuje archetypálny modus medziľudskej dôvery na pôde 

obyčajného, no bytostného porozumenia. V Prútených kreslách je existenciálna samota 

Bartolomeja Slzičku prekonaná Danieliným dovolením vstúpiť. A sú to práve tieto polohy 

ľudskej existencie, ktoré Tatarka v protiklade k existencialistickej noetike zvýznamňuje ako 

autentické, bytostné, pôvodné. Tatarka teda nehľadá autentické mody ľudskej existencie 

v absurdne, ale v možnostiach pozitívneho spolubytia. Za neautentickým bytím človeka, 

uväzneného v priečkach, Tatarka nachádza autentické spolubytie, čím tvorivo prekračuje 

existencialistický model ľudskej situácie, pretože tu nejde o „vzťahy v nejakej abstraktnej 

podobe, ani o často sprofanované vylepšovanie ich kvality. Reč je o vskutku existenciálnych, 

pre život nevyhnutných interpersonálnych väzbách, poskytujúcich nášmu bytiu ukotvenie 

zmyslu.“ (Jančovič, 1996, s. 16). Pre Tatarku nie je podstatné objavenie a dokazovanie 

ontologického podložia človeka; autentifikujúce parametre jeho existencie vidí v sociálno-

antropologickej realizácii jeho života.     

 


