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ZÁVER 

 

Ambíciou hĺbkovej interpretácie vybraných diel slovenských autorov Dominika 

Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu bolo preniknúť pod povrchové výrazy textov, 

naznačujúce ich odvodenosť od francúzskeho modelu, priamo k jadru autorskej stratégie, 

ktorá sa v tejto perspektíve ukázala ako autonómny a pôvodný príspevok v rámci „diskusie“ 

o existenciálnych a sociálno-spoločenských problémoch človeka, otvorenej dvadsiatym 

storočím. V tomto kontexte neprekvapuje, že slovenský autor pristupuje na terminologické 

penzum a obsahovú náplň tejto diskusie, čo však nemôže byť nástrojom výčitiek ani 

podceňovania. Dejiny svetovej literatúry 19. a 20. storočia spoľahlivo dokazujú, že 

existencializmus túto diskusiu neotvoril, „iba“ (a nie vždy akceptovateľne) vyhranil. Je však 

otázne, či toto vyhranenie oprávňuje vtláčať ostatným „diskutujúcim“ jeho „značku“. V tejto 

súvislosti sa preto ponúka možnosť (po vzore súčasných interpretácií v oblasti filozofie) 

odsunúť, resp. rozpustiť dnes už len veľmi ťažko udržateľný rámec „všade vtláčaného 

existencializmu“ v prospech ustanovenia azda prijateľnejšieho riešenia, ktoré by spočívalo 

v širšom uvažovaní o „existenciálnej tvorbe“.         

Identifikácia vstupu francúzskeho existencializmu do priestoru slovenskej literatúry sa 

preskúmaním hlbších rovín textov slovenských autorov ukázala ako problémová, čo je 

zapríčinené absenciou výraznejšej zhody tak na úrovni gnozeologických východísk a ideovo-

filozofických záverov, ako aj na úrovni výrazových prostriedkov a motivických konfigurácií. 

Napriek paralelám, spočívajúcim skôr v terminologických, než v sémantických, 

kompozičných či naratívnych rovinách, je literárno-filozofická platforma existencializmu pre 

teoreticko-axiologické uchopenie slovenského autora priúzka. Ten síce využíva existenciálnu 

imagináciu ako jeden zo základných a pevných prostriedkov pre tematizovanie „problémov 

s človekom“ a jeho „problémov so skutočnosťou“, no túto nemusíme nevyhnutne pripisovať 

„vplyvu“ či „poddávaniu sa“ francúzskemu existencializmu. V tejto súvislosti pripomeňme 

konštatácie Dušana Kužela: „Základné otázky, ktoré si mladá prozaická generácia kladie 

v súvislosti s človekom, sú otázky existenciálne. Možno preto sa (najmä v súvislosti s dielom 

Johanidesovým) hovorilo o vplyve existencializmu. Existencializmus sám ako filozofia je však 

veľmi nepresný, neurčitý. Neodpovedá na všetky základné filozofické otázky a je skôr 

vyjadrením určitého dobového pocitu ako racionálnou sústavou spoločenských a prírodných 

zákonitostí (...) Jeho vplyv možno ľahko niekomu prisúdiť, tak isto ľahko ho možno odtajiť. 

Mladá próza šesťdesiatych rokov si kládla podobné otázky, aké si kládli existencialisti. V tom 
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čase si tie otázky jednoducho bolo treba položiť. Ak tu aj dajaký vplyv bol, rozhodne nebol 

podstatný.“ (Kužel, 2003, s. 394). 

Príklon mladých autorov k západným literárnym poetikám v šesťdesiatych rokoch 

kritizoval najmä Vladimír Mináč, proti ktorému v roku 1964 programovo vystúpil Milan 

Hamada najprv článkom Slovo cez prsty, neskôr apelačnou úvahou Nie o existencializmus – 

o existenciu človeka! Hamada tu trpezlivo vysvetľuje príčiny tohto javu: „Aktualizácia 

niektorých myšlienok existencializmu v našom súčasnom filozofickom myslení i v našej 

literatúre nie je však vecou infiltrácie postulátov, ale vyrastá priamo z konkrétnej 

problematiky človeka. Nejde tu o zavádzanie doktrín (existencializmus ani nie je 

systematickou filozofickou doktrínou). Existencializmus iba exponuje niektoré problémy 

moderného človeka a podáva v niektorých prípadoch aj pre nás platnú diagnózu.“ (Hamada, 

1966b, s. 240). 

V syntetizujúcom pohľade možno konštatovať, že v rôznej miere uplatnené 

existenciálne aspekty pokrývali celú slovenskú literatúru daného obdobia (oficiálnu 

i neoficiálnu), tvoria pevnú súčasť tvorivej metódy mnohých, resp. väčšiny autorov, no ich 

nedopracovanosť, nekoherentnosť, či tematicko-významová periférnosť neumožňujú skúmať 

väčšinu konkrétnych textových celkov ako „produkty“ existenciálnej obrazotvornosti. 

V tomto kontexte sa nevyhneme lapidárnemu konštatovaniu: aj keď textov obsahujúcich 

existenciálne prvky a aspekty je mnoho, textov, ktoré by bolo možné identifikovať ako 

existenciálne, resp. existencialistické je (ne)prekvapujúco málo. Okrem v tejto práci 

tematizovaných diel možno zamerať pozornosť ešte na tvorbu L. Ťažkého (predovšetkým na 

Dunajské hroby), L. Laholu (niektoré poviedky a novely zbierky Posledná vec), R. Slobodu 

(Narcis, Rozum), A. Bednára (Sklený vrch, Hodiny a minúty); sú to diela, v ktorých je podľa 

nášho názoru existenciálny aspekt problému autorsky výraznejšie reflektovaný. 

Ako sme sa to snažili ukázať v samostatných interpretáciách, tvorivý výkon 

slovenského autora, v základných výrazoch dotovaný predovšetkým jeho vlastným ľudským 

a mysliteľským naturelom, možno dokonca vnímať ako isté korekcie či polemiky s 

abstraktnými existencialistickými postulátmi. Slovenský autor napríklad na existencialistický 

mizantropizmus odpovedá hľadaním medziľudskej harmónie, ideou absolútnej slobody 

diktovanú zodpovednosť za človeka a celé ľudstvo obchádza uvádzaním prirodzenej 

a bytostnej túžby byť účastný na živote a útrapách blížneho, existencialistickú (najmä 

sartrovskú) jednostrannú tézovitosť literárneho obrazu odmieta dôrazom na autentický výraz, 

akceptujúci heterogénny životný rytmus (najmä R. Sloboda). U Johanidesa proti tejto 

tézovitosti stojí dôraz na omyl v životnej orientácii, ktorého odhalenie a poznanie ústi nie do 
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tézy, ale do pomenovania životnej (a „živej“) pravdy. Oproti významovo a hodnotovo 

vyprahnutému „existencialistickému univerzu“ akcentujú slovenskí autori obraz zápasu 

o význam a hodnotu individuálneho života v perspektíve života iného, druhého, ktorý sa takto 

stáva bytostne potrebným pre naplnenie snahy o vytrhnutie sa z vychýlených polôh ľudskej 

existencie. Slovenský autor sa nenecháva ovplyvniť existencialistickou tézou, za ktorou sa 

živý človek stráca, práve naopak, proti nej postaví životnú skúsenosť, hľadanie, blúdenie, 

úteky, omyly, pády, skepsu, zlosť, ale aj nádej, ľútosť, porozumenie, priateľstvo, lásku, 

návraty, oporu a sebaobetovanie či vždy nové a ďalšie vzopätie k ustanoveniu človeka; nie 

však ako kategórie, ale ako hodnoty, rodiacej sa v úzkosti, strachu a (seba)nedôvere, no 

završujúcej sa vo svojej autenticite a platnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


