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ÚVOD 

 

 Vedecká monografia Existencializmus a slovenská literatúra (interpretácia foriem 

existenciálnej rétoriky v dielach Dominika Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu) je 

určená predovšetkým vedeckým pracovníkom pôsobiacim v oblasti literárnej vedy 

a komparatistiky.  

Vedecká monografia Existencializmus a slovenská literatúra (interpretácia foriem 

existenciálnej rétoriky v dielach Dominika Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu) 

predstavuje rozšírenie a doplnenie prvého vydania, ktoré vyšlo pod názvom Existencializmus 

a slovenská literatúra v Prešove v roku 2012. 

  

*** 

 

Slovenská literárna veda už niekoľkokrát konštatovala absenciu analyticko-

interpretačných prác, ktoré by sa systematickejšie zaoberali problematikou kontaktu 

slovenskej literatúry s filozoficko-literárnou iniciatívou, vystupujúcou pod označením 

existencializmus. Naposledy Viliam Marčok v treťom zväzku Dejín slovenskej literatúry 

(2006) v súvislosti s otvorením problému slovenskej povojnovej literatúry a všímajúc si 

prítomnosť hlbokého existenciálneho znepokojenia v tvorbe vojnou zasiahnutých súčasníkov 

vyjadril názor, že „pomerne početný a najmä hodnotovo významný rad diel existenciálneho 

znepokojenia nebol len nejakou krátkodobou tematickou konjunktúrou, ale ide o významnú 

diferenciačnú tendenciu, ktorá dopĺňa a presahuje predstavu o piatich (ôsmich?) dobových 

smeroch. Zdá sa, že túto existencialistickú líniu či tendenciu bude treba na ich pozadí 

exponovať.“ (Marčok, 2006, s. 22). 

 Tematizovanie oblasti slovenskej literatúry po roku 1945 vždy znamená postaviť sa 

pred priestorovo široké a vnútorne zložito štruktúrované obdobie, ktoré produkovalo mnoho 

turbulentných názorových a poetologických platforiem. Zároveň každá z týchto umeleckých 

iniciatív (dokonca aj metóda socialistického realizmu) špecifickým spôsobom vypovedala 

o svojej predstave ontologicko-existenciálnych súradníc človeka a sveta. V pohľade 

interpreta, snažiaceho sa v danom období zachytiť nielen stopy existencializmu, ale aj jeho 

špecifickú modifikáciu, sa preto objavuje dlhý rad autorov, ktorých intelektuálne a literárne 

uvažovanie o „veciach človeka“ bolo viac či menej podopierané aj tzv. existenciálnymi či 

existencializmu pripisovanými aspektmi. K zúženiu predmetu výskumu podnecuje opäť V. 
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Marčok: „Špecifikom slovenskej literatúry je to, že existencializmus sa v nej ako smer 

nevyhranil a zostal roztrúsený v tvorbe mnohých autorov v podobe jednotlivých diel či 

tematických aspektov (v predchádzajúcich etapách najmä pod plášťom expresionizmu).“ 

(Marčok, 2006, s. 22). 

Nasledujúce úvahy sa pokúsia sprostredkovať obraz o tom, akým konkrétnym 

spôsobom sa existenciálna rétorika a existenciálna imaginácia
1
 uplatňuje v prozaických 

dielach slovenských spisovateľov. Existenciálnu rétoriku a imagináciu budeme analyzovať 

v perspektíve jej funkcie pre modelovanie ideového plánu prózy a v jej súčinnosti 

s významovým a výrazových celkom diela. Primárnym predmetom výskumu sa z hľadiska 

takto postaveného cieľa stali najpríznakovejšie diela vyhranených spisovateľských osobností: 

Dominika Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu. Týmto výberom nechceme označiť 

spomenutých slovenských autorov termínom existencializmus či existencialista (ako to môže 

naznačovať názov práce). Práve naopak, našou ambíciou je preveriť nosnosť týchto a 

podobných tvrdení o slovenskom spisovateľovi. Ak sa hovorenie o existencializme v 

slovenskej literatúre po roku 1945 zväčša odvíja od základnej otázky „ako sa existencializmus 

u nás uplatnil?“, my chceme udržiavať v pozadí všetkých konkrétnych výskumov otázku, či 

sa existencializmus vôbec uplatnil. Túto otázku netreba podceňovať, pretože aj keď 

implicitne, predsa podstatne rozhoduje o metodike prístupu ku konkrétnym dielam. Zároveň 

udržiava interpreta v procese interpretácie v permanentnej ostražitosti voči pasci takzvaného 

existencialistického písania o dielach, ktoré s týmto francúzskym filozoficko-literárnym 

prúdom nemusia plnohodnotne korešpondovať. A teda v nasledujúcich úvahách nepôjde 

o skúmanie pôsobenia diel Sartra a Camusa na tvorbu Tatarku, Johanidesa a Slobodu, ale 

o zachytenie umeleckej artikulácie vzťahu a postoja týchto autorov k problémom a okruhom, 

ktoré sa vyskytujú aj u Sartra a Camusa. Porovnávanie diel Dominika Tatarku, Jána 

Johanidesa a Rudolfa Slobodu s dielami existencialistov bude preto smerovať viac 

k zvýrazneniu jedinečnosti ich existenciálnej rétoriky. 

 *** 

V dobových, ale aj v súčasných literárnoteoretických a literárnokritických prameňoch, 

analyzujúcich slovenskú literárnu scénu v období po roku 1945, nachádzame identifikačné 

konštrukcie ako slovenský existencializmus, Tatarkov existencializmus (M. Hamada), 

existencialistické novely, existencialistická estetika (Z. Prušková), slovenská existencialistická 

próza, ktoré takto formulujú nielen intelektuálne založenie autora a širšie metodologické, 

                                                 
1
 Používanie výrazu „existenciálna imaginácia“ v tejto vedeckej monografii je viazané na knihu Vladimíra 

Papouška Existencialisté (Praha : Torst, 2004).   
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teoretické a axiologické konzekvencie, vyplývajúce z tohto označenia pre jeho texty, ale 

sprostredkujú aj skreslenú predstavu o afirmatívnom prístupe slovenského prozaika či 

dramatika k tomuto myšlienkovému prúdu. Udržiavanie apriórneho predpokladu o 

„nachádzaní sa“ existencializmu v priestore slovenskej literatúry na jednej strane vedie k  

uvažovaniu o umeleckej stratégii niektorých slovenských autorov ako o stratégii 

napodobňovania francúzskeho existencializmu, na druhej strane podsúva ťažko udržateľnú 

axiómu o prenose a uplatnení existencialistických téz v tvorbe slovenských autorov. V týchto 

prípadoch môže byť slovenský autor buď nepriamo označovaný za literárneho či ideového 

eklektika, alebo je jeho tvorba reflektovaná prizmou termínov, postojov, téz, názorov či 

umeleckých postupov francúzskeho existencializmu; výskum miery uplatnenia existenciálnej 

obrazotvornosti v slovenskej literatúre sa stáva vnucovaním existencializmu slovenskej 

literatúre. 

Proti tomu chceme postaviť a dokázať inú perspektívu: hovorenie o prenose, uplatnení 

a udomácnení sa francúzskeho existencializmu ako poetologicko-filozofického systému 

v tvorbe slovenských autorov je neudržateľné a vedie k nepresnostiam. Základom 

formulovania týchto nepresností tak v minulosti ako aj v súčasnosti sa stáva najmä kritikovo 

„bezpečné rozpoznanie“ existenciálnych motívov a hraničných situácií v pláne textu. Svojho 

času sa k takejto práci kritiky vyjadril Dominik Tatarka; v roku 1965 vychádza na stránkach 

Slovenských pohľadov rozhovor Hlas o avantgarde, v ktorom sa poburuje nad výrokmi 

dobovej literárnej kritiky, stotožňujúcej zbierku V úzkosti hľadania s francúzskym 

existencializmom: „A podobne v prvej mojej zbierke noviel V úzkosti hľadania kritika 

nachodí existencialistické nálady (doslovne). Nálady, pravda, bývajú všelijaké, preto sú 

nálady. Ale prečo existencialistické, keď v tých rokoch existencializmus nebol známy ani vo 

Francúzsku? To pri takýchto sebaistých súdoch nestojí ani len za námahu, aby sme sa čo len 

pozreli, kedy ktoré knihy vychádzali. U nás doma pod Tatrami je to vžitý názor, to je priam 

názorová skamenelina, že tu zákonom je iba epigónstvo, doznievanie, ponáškovosť raz 

folklórna, raz avantgardná.“ (Tatarka, 1968, s. 217). 

Zvlášť vážne boli v minulosti „existencialistickým kľúčom“ dezinterpretované aj 

drámy Leopolda Laholu, najmä hra Atentát. Ide o známu situáciu s neblahými dôsledkami pre 

autora. Pripomeňme si výroky jedného z aktérov, Jána Roznera, ktorý v roku 1949, v recenzii 

Existencializmus po slovensky – Atentát uverejnenej v 120-tom čísle Pravdy, tvrdo a scestne 

kritizuje Laholovu metódu ako typicky existencialistickú: „Lahola myslí natoľko 

v existencialistických kategóriách, že sa v jeho hre objavuje tá istá situácia, ktorú nadhadzuje 

Sartre v brožúrke s pokryteckým titulom Existencializmus je humanizmus: čo urobíš, keď si 
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musíš vybrať – opustiť matku alebo boj za oslobodenie. Lahola odpovedá na to tak ako 

Sartre: každý má slobodu voľby.“ (Rozner, 1949, s. 4). O takmer dvadsať rokov neskôr, 

v roku 1968, precitne zo svojho minulého postoja a koriguje svoje tvrdenia: „Ak sa raz 

‚zistilo‛, že hra je existencialistická, argumenty na podopretie tohto tvrdenia sa už našli. 

Najmä ak uvážime, že ani vtedajší autori týchto obvinení, ani ich čitatelia nevedeli, čo to 

existencializmus vlastne je. Maximum, čo o ňom bolo vtedy známe, pochádzalo z Lukácsovej 

knihy Marxizmus a existencializmus, jedinej Lukácsovej knihy dosiaľ preloženej do češtiny, 

knihy inak pochybnej, lebo Lukács si v nej zatriedil existencializmus do rubriky nemeckého 

iracionalizmu a vyvodil z toho svoje závery. Fakticky pre nás bol existencializmus vtedy 

jedným z tých typických strašiakov, ktoré mátožili v hlavách ako dôsledok duchovnej izolácie: 

bol ‚zbraňou buržoázie‛, a teda imperializmu, a jeho cieľom bolo vykonávať ‚ideologickú 

subverziu‛, a tak tento pojem zahŕňal rozvrat a nihilizmus, opovrhovanie človekom a akýsi 

zvrátený individualistický humanizmus. Existencializmus bolo teda iba meno, ktoré sa na 

Atentát prilepilo ako odsudzujúca etiketa.“ (Rozner, 1968, s. 170 – 171). 

Prvú vetu uvedeného citátu možno vztiahnuť aj na súčasnosť, keďže mnoho 

z aktuálnych štúdií o existencializme v slovenskej literatúre vlastne len podopiera minulé 

„zistenia“ bez výraznejšej literánokritickej kontroly témy. Ako sa prostredníctvom detailnej 

interpretácie vybraných textov pokúsime dokázať v ďalších častiach práce, existencializmus 

nie je primárnou filozoficko-umeleckou a svetonázorovou koncepciou tých slovenských 

autorov, ktorým sa tieto súvislosti rámcovo pripisujú, pretože existencializmus nevstupuje do 

slovenskej literatúry po roku 1945, ani do konkrétnej poetiky autora tohto obdobia; a už vôbec 

nie ako celok, afirmatívne, vo svojej filozofickej hĺbke a zložitosti, vo svojej literárnej 

štylizovanosti. Označenie slovenského autora termínmi existencializmus / existencialista / 

existencialistický vnímame ako výsledok práce časti literárnej kritiky, ktorá si síce korektne 

všíma isté výrazové a významové paralely (ktoré sú často iba letmými dotykmi 

gnozeologických východísk) medzi poetikami jednotlivých slovenských a francúzskych 

autorov, no na druhej strane formulovanie týchto paralel je podstatne voľné, založené na 

rôznych generalizáciách, „odkazovaniach“ a sprostredkovaných informáciách o tomto smere. 

Je zrejmé, že slovenskí autori a literárni vedci daného obdobia nenechávajú francúzsku 

literárnu a filozofickú scénu, formujúcu sa v polovici 20. storočia, bez pozornosti
2
 a reakcie. 

Problémom sa však nestáva iba miera pochopenia toho, na čo reagujú (miera recepcie), ale aj 

miera zastúpenia tejto reakcie v konkrétnych literárnych dielach; a to v pomere k miere 

                                                 
2
 Pozri Malá obrana vplyvov a náš vzťah k francúzskej literatúre. Dialógy. J. Felix, A. Marenčin, D. Tatarka. In 

Kultúrny život, 1964, roč. 19, č. 11, s. 1 a 3. 
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autentickej umeleckej kreácie tematického a sémantického horizontu textov. V tomto kontexte 

sa ukazuje ako naliehavé teoreticky preskúmať práve východiská tejto reakcie, jej povahu 

a jej konkrétnu podobu; tak, ako sa ukazuje v stratégii konkrétneho slovenského autora, keďže 

vo všeobecnosti platí princíp: zaoberať sa existenciálnymi otázkami napríklad po Sartrovi 

nemusí vždy a nutne znamenať transponovanie Sartra; a už vôbec nemusí znamenať 

transponovanie existencializmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


