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The goal of the paper is to outline a brief literary historical overview of the development 
of  existential discourse in the domestic context from the 1940s until now. The given 
overview is supposed to be one of the assumptions of theoretical reflection on the poetics 
of reconfiguration (existentially oriented production). The research was mainly focused 
on literary and historical reflection on individual periods of time which featured discus-
sions about existential elements in literature, while the discussions were interpreted 
with regard to the current state of the subject matter. It turned out that while the 1940s 
saw configuration of a certain form of existential discourse which became a standard 
functioning in a manifested way until today, from the start of configuring there were 
at the same time other latent contents exceeding the frameworks of the classic way 
of processing the subject. These did not begin to be formed explicitly until the 1960s. 
Due to the constraints caused by the period of time, the reconfiguration of existential 
discourse was not significantly affected. Apparent efforts to reassess the approach to 
the subject that is supposed to take care of the reconfiguration of existential discourse 
corresponding to the achieved level of contemporary knowledge were not made until 
the 2000s. At the same time it becomes clear that the process of reconfiguration is not 
easy because it gets into conflict with classic configuration, which has a standardized 
form in today´s existential discourse.
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Otvoriť otázku poetiky rekonfigurácie ako špecifického problému novej poetiky 
textu a udalosti nie je možné bez istých teoretických východísk. Tento text 

však pristúpi k problematike z inej strany a poskytne východiská pre literárnovedné 
spracovanie poetiky rekonfigurácie prostredníctvom konkrétnej oblasti – existen-
ciálne ladenej tvorby v domácom kontexte. Na základe takéhoto literárnohisto-
rického prehľadu sa totiž môžu naznačiť vybrané špecifiká, kľúčové pre poňatie 
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poetiky rekonfigurácie, keďže práve pre oblasť existenciálneho diskurzu je charak-
teristické postupné prehodnocovanie manifestovaných a latentných obsahov, ktoré 
v domácom kontexte vytvárajú rôzne podoby konfigurácií od štyridsiatych rokov. 

Existenciálne ladená tvorba nadobudla nové kontúry v domácom kontex-
te v štyridsiatych rokoch 20. storočia. To znamená, že na základe dobovej úrovne 
myslenia sa zoskupila a rozvrstvila istá podoba existenciálneho diskurzu, jeho 
významov a literárnych hodnôt, ktoré sa postarali o to, čo sa považuje v tejto ob-
lasti za hodnotné a čo nie, ale aj o to, akým spôsobom sa o hodnotených veciach 
rozprávame a na čo sa vôbec zameriavame, alebo čo naopak nepovažujeme za 
podstatné, čo zamlčiavame.

V prípade existenciálnych tém sa dobová úroveň myslenia viazala naj-
mä na osobu a myslenie Jeana Paula Sartra, dá sa povedať, že s istým typom jeho 
myslenia dokonca zrástla. Prvé štúdie sa u nás objavili v roku 1946 v Slovenských 
pohľadoch, pričom išlo práve o štúdie prezentujúce informácie o existencializme 
ako o istej „škole“ : „sme svedkami vzrastu ‚školy‘, založenej na spoločnej ideoló-
gii. Je to existencializmus,“1 škole jedného autora, vyznačenej pojmom „Sartrovo 
učenie“.2 Čo sa týka konkrétneho obsahu, išlo predovšetkým o dôraz na motívy 
ako sloboda, vôľa, možnosť, úzkosť, údel, tragický pocit života, pričom existen-
cialistické poňatie týchto motívov akcentovalo presah do roviny etickej, sociálnej 
a politickej. To bol onen zvýraznený obsah, ktorý predstavoval štandardný a po-
stupne stále viac sa štandardizujúci koncept existenciálne ladenej tvorby aj u nás.

Okrem toho však existoval aj spomenutý – latentne prítomný obsah, kto-
rý prekračoval rámce toho zreteľne pomenovaného, manifestovaného obsahu, 
konkrétne ide napríklad o Jozefa Felixa a jeho esej O nové cesty v próze, alebo prob-
lém „anjelských zemí“ v našej literatúre. Na súvis tejto polemiky s existenciálnym 
diskurzom upozornil a zároveň nový interpretačný pohľad priniesol René Bílik 
v štúdii Polemika o anjelských zemiach ako literárnohistorický problém.3 Notoricky 
známy spor sa v jeho interpretácii posúva od tradičného nazerania na tento spor 
ako konflikt modernosti s tradičnosťou, resp. modernosti so socialistickým rea-
lizmom, k sporu o podobu modernosti, pričom podstatné je predovšetkým pozna-
nie, že modernosť, o ktorej hovorí Felix, je práve modernosťou, ktorá by sa dala 
nazvať existenciálnou. Pravda, Felix túto povahu ním protežovanej modernosti 
takto explicitne nepomenoval. René Bílik však zreteľne poukazuje na to, že Felix 
vyjadril „v roku 1946 (a rovnako aj neskôr) predstavu modernej prózy ako ‚reči 
samej (do ľudskej existencie vrastenej) reality‘. Faktom však zostáva, že túto svo-
ju predstavu inej modernosti a ‚iného realizmu‘ (...) nedostatočne explikoval...“.4 
Bílik taktiež hovorí, že „je tu v hre ono, v čase vzniku Felixových hodnotení isto 
neznáme, no predsa heideggerovsky myslené ‚odhalenie‘, odokrytie ‚existenciální 
konstituce našeho tu‘“.5  
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Iný prípad predstavujú denníkové záznamy Františka Švantnera, v kto-
rých sa taktiež odráža nie striktne existencialistické reflektovanie existenciálnych 
perspektív: „Človek začína starnúť, siahne si pod pazuchu a vonia si prsty – pách-
ne to ako stará handra a vo vlasoch prestáta pleseň (...) Potom budú zapáchať aj 
tvoje šaty, aj tvoj dych a nakoniec už nebude vládať nikto pri tebe vydržať, musia 
ťa zabiť do truhly a zasypať zemou.“6 Denníkové záznamy Františka Švantnera 
pod názvom Integrálny denník vyšli až v deväťdesiatych rokoch, v štyridsiatych 
rokoch mali teda pochopiteľne celkom latentnú povahu, avšak z nášho spätného 
pohľadu je podstatné uvedomiť si, že v štyridsiatych rokoch, teda v období keď 
jediný manifestovaný obsah existenciálneho diskurzu predstavovalo „Sartrovo 
učenie“, bola reflektovaná a spracovávaná existenciálna perspektíva v prípade 
Švantnera originálne – polyperspektívne, spolu s inými, univerzalizujúcejšími 
myšlienkovými prúdmi. 

Felixove i Švantnerove myšlienky mali pre charakter existenciálneho 
diskurzu v štyridsiatych rokoch celkom latentný význam a o nejaký vplyv na kon-
figurovanie existenciálneho diskurzu v jeho manifestovanej podobe sa postarať 
nemohli, no postupom času – a tým teraz myslím šesťdesiate roky – sa objavovali 
ďalšie myšlienky prekračujúce rámce existencializmu, ktoré vstupovali do disku-
sie výraznejšie. Osobne išlo opäť o Jozefa Felixa, ale aj Dominika Tatarku, Júliusa 
Vanoviča či najvýraznejšie Milana Hamadu. 

Milan Hamada sa v šesťdesiatych rokoch dostal z nášho hľadiska do dvoch 
významných sporov spadajúcich do existenciálneho diskurzu, a to do sporu s Vla-
dimírom Mináčom a o niečo neskôr aj do sporu so Stanislavom Šmatlákom.  

Polemika s Vladimírom Mináčom, ktorá sa odohrala v roku 1964 pro-
stredníctvom niekoľ kých čísel Kultúrneho života, sa môže zdať, ak sa zameriavame 
na otázky existenciálneho myslenia, sporom o teoretické prijatie francúzskeho 
existencializmu. Z hľadiska snáh vystopovať teoretické manipulovanie s exis-
tenciálnymi otázkami naprieč desaťročiam našej literárnej histórie od štyridsia-
tych rokov má však táto polemika svoje jasné obmedzenia a podstatnejší je tak 
skôr jej iniciačný charakter. De facto totiž v prípade polemiky medzi Hamadom 
a Mináčom nešlo o filozofickú, ani literárnovednú debatu, ale ani o žiadnu inú 
teoretickú diskusiu snažiacu sa odborne preskúmavať všeobecnejšie otázky či 
možnosti existenciálnosti v literatúre a v myslení. O existencializme či širších 
existenciálnych rámcoch sa totiž hovorilo len zanedbateľne málo, oveľa viac sa 
hovorilo o interpretáciách marxizmu. Ako sa vyjadril Fedor Matejov, išlo o spor 
„medzi interpretáciou marxizmu ako deterministickej teórie nadosobného chodu 
dejín a marxizmu ako antropologickej vízie oslobodzovania (...)“.7 Tohto tvrde-
nia sa chytil aj Pavel Matejovič, ktorý však šiel ešte ďalej, keď tvrdil, že „obsahom 
polemiky nie sú filozofické problémy marxizmu, či vzťah marxizmu k existen-
cializmu, Mináčovou snahou je uviesť na ‚správnu mieru‘ prílišnú intelektuálnu 
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neviazanosť a bezbrehosť diskusií prebiehajúcich v liberálnejšom prostredí 60. 
rokov“.8 Napriek tomu sa predovšetkým Vladimír Mináč snažil v manifestačnej 
rovine vyvolávať dojem, že sa predsa len debatuje o existencializme. Tento nátlako-
vý prístup pomenoval v polemike aj sám Hamada: „...Vladimír Mináč manipuluje, 
no povedzme, so mnou ako s existencialistom.“9 A práve toto je veľmi podstatný 
moment, keďže Hamada sa tu po akejsi obhajobe existencializmu zároveň voči 
existencializmu vymedzuje. Ide tu však len o prvý náznak, ktorý oveľa explicit-
nejšie vyjadril Hamada v polemike so Stanislavom Šmatlákom.

V štúdii Nie o existencializmus – o existenciu človeka!, ktorá tejto polemi-
ke predchádzala, artikuluje Milan Hamada svoj „naozaj nový, iný životný pocit, 
povedzme, mojej generácie“.10 Tento nový pocit nestotožňuje s existencializ-
mom, ktorého význam vidí len v „jeho pomoci pri formulovaní nového poňatia 
človeka“,11 naopak, hovorí o vlastnej koncepcii, v ktorej ide o „úsilie človeka byť 
človekom“ a to „v rozpätí od narodenia až po smrť“.12 Hamada v tomto texte teda 
na viacerých miestach vyjadril vzhľadom na dovtedy prezentovanú podobu exis-
tenciálneho diskurzu veľmi nekonvenčný prístup, založený na širšom vnímaní 
existenciálnych rámcov, ktorých existencializmus nie je dominantným prúdom. 
Problém z dnešného hľadiska spočíva v tom, že Hamada nastolené širšie rámce 
existenciálneho diskurzu, ktorých menovateľom mal byť práve oný nový životný 
pocit, len veľmi málo teoreticky popísal, či analyzoval a oveľa viac sa zameral na 
zdôvodnenie jeho legitímnosti. Veľa tak hovoril najmä o povinnostiach literatú-
ry – o „odvahe k mravnosti“,13 o potrebe „hľadať skryté príčiny a súvislosti deš-
trukcií v človeku i mimo neho“,14 o tom, že „tejto sfére je naša literatúra veľmi 
veľa dlžná“,15 o „poznávacej funkcii umenia“16 atď. K samotnej podstate, zmyslu 
daného životného pocitu a jeho rozpracovaniu sa dostáva len okrajovo a navyše 
veľmi všeobecne. Humanistické, veľmi sebavedomé akcentovanie úloh a povin-
ností literatúry na úkor podrobnejšej analýzy Hamadovho existenciálneho poci-
tu sa napokon stalo hlavnou témou aj ďalších jeho kritických textov, v ktorých sa 
hovorilo o existencializme, resp. o existencii všeobecne. 

Hamadov najväčší prínos pre vývin diskusie o existenciálnych otázkach 
tak tkvie najmä v jeho vnímaní širších existenciálnych rámcov, s upozornením na 
čiastkové postavenie existencializmu v tomto diskurze, čo bolo v podstate prvým 
momentom rekonfigurovania existenciálneho diskurzu v jeho manifestovanej 
podobe. Z hľadiska potenciálneho rozvinutia tejto snahy je problémom to, že Ha-
mada svoje chápanie existenciálnych rámcov nie dostatočne rozvádza, ale skôr 
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sa orientuje na verbálne zdôvodňovanie a obhajovanie svojich zámerov a záro-
veň sa sústreďuje na akcentovanie potreby ich humanistického vypointovania.

Podobný „spor“ o humanizmus, aj keď v tomto prípade len s pomysel-
ným súperom, vedie v šesťdesiatych rokoch aj Jozef Felix v štúdii Nad novelami 
Leopolda Laholu, keď postaví proti sebe na jednu stranu existencialistov, ktorých 
nihilizmus ironizuje: „úzkosť zo strašnej prázdnoty devalorizovaného univerza, 
z nezmyselnosti života, z absurdity sociálnej a metafyzickej, z pocitov bezcieľnosti 
života samého a samej existencie, z mátožných, ale vzdialených predstáv smrti 
a pod.“17 a na druhú stranu pateticky glorifikuje humanizmus Leopolda Laholu, 
ktorý „má nadovšetko rád človeka a život a ktorý chce obrazom dehumanizova-
ného sveta človeka i svet humanizovať“.18

Zdá sa tak, že hlavnou otázkou, ktorá zohrávala kľúčové miesto v dis-
kusiách viažucich sa takým či onakým spôsobom na existenciálny diskurz, bola 
otázka, či literatúra existenciálneho charakteru môže napĺňať humanistické ide-
ály. Autori ako Hamada či Felix na jednej strane cítili spojitosť istého typu lite-
ratúry s existenciálnym diskurzom, no zároveň, cez prizmu humanizmu, ktorý 
objavovali v existenciálnej tvorbe domáceho prostredia a na druhej strane nena-
chádzali v literárnych textoch francúzskeho existencializmu, sa dištancovali od 
dovtedajšieho chápania existenciálnosti v slovenskom literárnom prostredí. Ta-
kýmto spôsobom sa v šesťdesiatych rokoch prvýkrát začínalo s prehodnocovaním 
a rekonfigurovaním existenciálneho diskurzu. 

Treba si však zároveň uvedomiť, že aj keď spomenutý spor humanizmu 
domácej existenciálnej literatúry v opozícii voči nihilizmu literatúry francúzskeho 
existencializmu naštartoval rekonfigurovanie, k hlbšiemu pochopeniu významov 
širšie chápaného existenciálneho myslenia tento spor nijako neprispieval, a to naj-
mä preto, že sa nepertraktoval odborne – z hľadiska existenciálnej analytiky. To 
malo dôsledky aj v oblasti terminológie, na čo poukázal Fedor Matejov: „nechce-
ným rubom je dnes zrejme rýchle opotrebúvanie dobových kľúčových slov, pojmo-
vého inštrumentária (‚človek‘, ‚situácia‘, ‚existenciálny‘, ‚ontologický‘, a pod.).“19

Hoci sa teda nedarilo precizovať otázky širšie chápaného existenciálneho 
diskurzu, podstatné pre nás je to, že sa čoraz zreteľnejšie pociťovali obmedzujúce 
možnosti v prípade protežovania existencializmu ako ústredného prúdu diskusie 
o existenciálnosti v literatúre a v myslení všeobecne.     

Túto skutočnosť potvrdzuje aj ďalší aktér diskusie šesťdesiatych rokov –  
Dominik Tatarka. Hoci v jeho prípade nejde o nijako rozsiahle zapojenie sa do dis-
kusie, je pre nás zaujímavé najmä preto, že ide o jedného z hlavných protagonistov 
– spisovateľov, ktorý bol v štyridsiatych rokoch s existencializmom spájaný. Práve 
k tomu sa vyjadril Tatarka najprv v Slovenských pohľadoch: „v prvej mojej zbierke 
V úzkosti hľadania kritika nachodí existencialistické nálady (doslovne). Nálady, 
pravda, bývajú všelijaké, preto nálady. Ale prečo existencialistické, keď v tých 
rokoch existencializmus nebol známy ani vo Francúzsku?“20 Neskôr toto svoje 

17 FELIX, Jozef: Nad novelami Leopolda Laholu, In: Literárne križovatky. Bratislava : Slovenský spiso-
vateľ, 1991, s. 114.
18 Tamže, s. 115.
19 MATEJOV, Fedor: Meandre. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, s. 227 – 228.
20 TATARKA, Dominik: Niekoľ ko hlasov o avantgarde. In: Slovenské pohľady, roč. 84, 1965, č. 10, s. 51.
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„Naše generace vnímala jaksi celistvě uspořádání Evropy. O trvalosti republiky 
nepochybovali snad ani nejkrajnější pravičácké živly na Slovensku. Náraz třetí říše 
na tehdejší uspořádání světa byl skutečný psychický, mentální otřes. A uprostřed 
tohoto pocitu otřásající se Evropy se zřejmě logicky vynořovaly myšlenky o po-
stavení člověka ve světe. Ze svých nejsoukromějších zkušeností mohu potvrdit, 
že je to tak.“21 Ak by sme sa vrátili k Hamadovmu „novému životnému pocitu“, 
Dominik Tatarka síce tento pocit rovnako ako Hamada nijako bližšie existenciál-
ne neteoretizuje, čo je v tomto prípade, vzhľadom na charakter Tatarkovej reak-
cie prirodzené, no zhoduje sa s ním v jednej zásadnej záležitosti – taktiež hovorí 
o človeku a jeho existencii zreteľne sa dištancujúc od najužívanejšieho spôsobu 
hovoru o existenciálnych otázkach – od existencializmu.   

Do obdobia šesťdesiatych rokov treba ešte zaradiť monografiu o Júliu-
sovi Barčovi-Ivanovi Cesta samotárova od Júliusa Vanoviča, ktorá síce vyšla až 
v deväťdesiatych rokoch, avšak texty písal autor, ako hovorí sám v doslove, už 
od šesťdesiatych rokov. Z hľadiska dovtedajšieho vnímania tvorby Barča-Ivana 
ide o prácu prinášajúcu nové súvislosti a nové interpretačné pohľady osvetľujúce 
i súvislosti s existencializmom francúzskeho typu, podstatné je však aj to, že na 
viacerých miestach Vanovičovi inštrumentárium existencializmu na objasnenie 
existenciálnej povahy textov Barča-Ivana taktiež nestačilo. 

Naznačené súvislosti i problémy však neboli len špecifikom šesťdesiatych 
rokov. K prvým pokusom o rekonfiguráciu vzťahu medzi pojmami existenciálny 
– existencialistický dochádza po roku 1989, keď začali vo väčšej miere vychádzať 
nielen pôvodné, predovšetkým české práce o existencializme zo štyridsiatych ro-
kov, ale najmä filozofické texty Martina Heideggera, či Mauricea Merlaua-Pontyho 
v nesprostredkovanej podobe. Marcel Forgáč sa v práci Existencializmus a slovenská 
literatúra22 deklaratívne veľmi otvorene vymedzuje voči existencializmu a dosta-
točne prepracovanou analýzou poukazuje na čiastkové postavenie existencializmu 
v existenciálnom diskurze: „Interpretačné uchopovanie slovenského autora a jeho 
diel v kontexte existencializmu (len cez identifikáciu výskytu existenciálnych mo-
tívov) by mohlo byť zbytočne zužujúce“23 a manifestuje „odklon od identifikácie 
existencialistických aspektov smerom k identifikácii aspektov existenciálnych“.24 
Pravda je však taká, že jediný dôsledok, ktorý Forgáč z vlastnej analýzy vyvodil, 
mal terminologickú povahu – vybral si pojem „existenciálnej imaginácie“.25 No 
vysvetlenie, čo myslí onou identifikáciou existenciálnych aspektov a aký spôsob 
výskumu preňho filozofia existencie ako pozadie jeho myslenia predstavuje, spadá 
celkom mimo ním deklarované ciele. Problém predstavuje už Forgáčovo úvodné 
zamyslenie: „Bolo by zaujímavé vystopovať miesto a čas, v ktorom sa z neobme-
dzenej ponuky motívov vybrali isté konkrétne motívy, v literatúre prítomné od 

21 LIEHM, Antonín: Generace. Praha : Československý spisovatel, 1990,  s. 155.
22 FORGÁČ, Marcel: Existencializmus a slovenská literatúra. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity, 2012.
23 Tamže, s. 14.
24 Tamže, s. 13.
25 S termínom existenciálnej imaginácie začal pracovať, so zámerom vymedziť sa voči úzko chápanej 
poetike existencializmu, v českom kontexte PAPOUŠEK, Vladimír: Existencialisté. Praha : Torst, 2004.
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26 FORGÁČ, Marcel: Existencializmus a slovenská literatúra. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity, 2012, s. 18 (zvýraznil D. D.).
27 MIKULA, Valér: Čakanie na dejiny. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013.
28 MIKULA, Valér: Postinterpretácie. Bratislava : Cathedra, 2014.
29 MIKULA, Valér: Postinterpretácie. Bratislava : Cathedra, 2014, s. 140.
30 MIKULA, Valér: Hodnoty a literárne dejiny. In: Čakanie na dejiny. State k slovenskej literárnej histórii. 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 159.
31 ZAJAC, Peter: Román tkanivo. In: Sondy. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. 
Bratislava : Kalligram, 2014; ZAJAC, Peter: Slovenské kargo. Bratislava : Kalligram, 2016; ZAJAC, Peter: 
Števčekove závoje. In: K dielu Jána Števčeka : pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho 
vedca, pedagóga, prekladateľa. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015.

jej počiatkov, a začali sa vnímať ako motívy existenciálne. V každom prípade tým, 
že boli takto špecifikované, im bola prisúdená istá osobitá kvalita.“26 Už týmto 
vyjadrením dáva Forgáč tušiť, že jeho výskum existenciálnych aspektov nebude 
celkom otvorený, ale naopak, že bude založený na podrobení vybraných textov 
vopred stanovenému okruhu motívov, pričom, a to je rozhodujúce, vybraná skupi-
na motívov je skupinou tradičných motívov francúzskeho existencializmu. Je síce 
pravda, že Forgáč venuje dosť priestoru a snahy aj na zdôraznenie širšieho chápania 
vybraných motívov a ich variabilnosti, faktom však zostáva, že aj pri obšírnejšom 
vysvetľovaní tejto variabilnosti zostáva verný len definíciám a ilustráciám Jeana 
Paula Sartra či Sartrom interpretovaného Heideggera, prípadne Alberta Camusa.

Jedným z príkladov hľadania širšieho vymedzenia pojmov, opierajúce-
ho sa najmä o filozofiu Jana Patočku, môže byť práca s existenciálnou literatúrou 
v prípade Valéra Mikulu. Ten vo svojich prácach z posledných rokov viackrát vyjad-
ruje presvedčenie o existenciálnej tvorbe ako o vývinovej línii so začiatkom v šty-
ridsiatych rokoch, ústiacej až do dnešnej tvorby (ako konkrétny príklad súčasnej 
literatúry menuje Pavla Vilikovského). Existenciálne ladenú literatúru zasadzuje 
do širších rámcov ako francúzsky existencializmus prvej polovice 20. storočia.27 
V prípade konkrétnych interpretácií existenciálne ladenej tvorby, akými sú napr. 
v jeho Postinterpretáciách  čítania Štefana Strážaya,28 sa však tiež takmer výlučne 
opiera o pojmové inštrumentárium, o príklady i citáty práve francúzskeho exis-
tencializmu, predovšetkým Jeana Paula Sartra: „Zastávam hypotézu, že tým cen-
trálnym hĺbkovým problémom u Strážaya je smrť, ponímaná existencialisticky 
ako konečný bod, v ktorom sa fixuje zmysel bytia. V tomto chápaní na začiatku 
svojej existencie človek je ničím, až tým, ako je, sa postupne určuje. Ako sa vy-
slovil Sartre vo svojej prednáške Existencializmus je humanizmus, ‚človek nie 
je nič iné, iba to, čo zo seba urobí‘.“29 Tento príklad poukazuje na skutočnosť, že 
hoci Mikula už celkom zreteľne vníma obmedzenia existencialistických rámcov 
a odvoláva sa na Patočkov existenciálny pojem „hledání bytí“,30 predsa ostáva 
preňho inštrumentárium existencializmu spojené najmä so Sartrom. 

V aktuálnom diskurze sa vyskytuje, a to oproti šesťdesiatym rokom ešte 
výraznejšie, snaha dištancovať sa od poetiky existencializmu, resp. od jej aplikova-
nia na širší okruh existenciálne ladenej tvorby domáceho kontextu a rekonfiguro-
vať tak manifestované obsahy existenciálneho diskurzu, no nová, širšie chápaná 
existenciálna poetika, ktorá by mala byť fundamentom aj nového konfigurovania, 
stále nenachádza svoj zreteľne manifestovaný výraz. O snahu načrtnúť ho sa zatiaľ 
najviac postaral Peter Zajac, ktorý sa otázkam okolo existenciálne ladenej tvorby 
venuje od nultých rokov 21. storočia. Peter Zajac prostredníctvom viacerých textov31 



št
úd

ie

199

32 PRUŠKOVÁ, Zora: Skica k Johanidesovi. In: Ako si porozumieť s literatúrou. Bratislava : Literárne 
informačné centrum, 2016, s. 72.
33 Tamže, s. 73.

jasnejšie pomenoval a objasnil rozdiel medzi existencializmom a existenciálnou 
literatúrou, začal v našom kontexte pracovať so spomenutým termínom „existen-
ciálnej imaginácie“, prostredníctvom „univerzálnych emócií a pocitov“, ktorých 
prejavom je „rozľahlý register indikátorov a somatických (telesných) markerov“ 
popísal širšie chápané existenciálne situácie, vytýčil a vysvetlil súvislosti medzi 
existenciálnosťou a autobiografickosťou a taktiež upozornil na „modalitný cha-
rakter“ existenciálnosti v textoch existenciálnej imaginácie, a tak aj na potrebu 
„polyperspektívneho čítania“ takýchto textov. To sú v skratke vymenované zák-
ladné kontúry existenciálnej poetiky, ktorá môže slúžiť ako východisko k novej 
konfigurácii, resp. rekonfigurácii. 

S existenciálnosťou literatúry pracuje v súčasnosti inovatívne aj Zora 
Prušková. V publikácii Ako si porozumieť s literatúrou tak robí v kontexte vlastných 
výskumných zámerov, predovšetkým pri interpretovaní Johanidesovho Súkro-
mia. Poetiku existenciálnej imaginácie vovádza Prušková do svojho uvažovania 
na viacerých miestach, napr. keď hovorí o „heideggerovskom chápaní existencie 
ako neustále obnovovaného latentného stavu naladenia k vnútorným zážitkom“, 
čo je u Johanidesa „spúšťacím mechanizmom, impulzom na evidenciu sveta na 
rozhraní empírie a jej ťažko prepísateľného odtlačku v ľudskom vedomí. Johani-
des preto nikdy nepíše príbeh v zmysle kopírovania miesta, času a okolností“.32 
Ďalším produktom existenciálnej imaginácie je napr. „nekauzálna fabulácia epic-
kého príbehu. Uskutočňuje sa v paralelnej línii s rozprávačom v podobe masív-
nej epickej mimézy, predovšetkým ako opis, perifráza, kumulovanie náhodných 
podobností, alebo, naopak, nezbadaných súvislostí, ktoré sugerujú mohutnosť 
a zložitosť sveta za hranicou bežne artikulovanej ľudskej skúsenosti, teda predo-
všetkým vo vnútri intimity a súkromia. Týka sa to rovnako fyzikálneho, zmyslami 
evidovateľného sveta, ako aj sveta medzipersonálnej komunikácie“.33 Prušková 
sa teda nesnaží teoretizovať existenciálnosť literatúry na celej ploche nejakého 
textu, pracuje s existenciálnou imagináciou ako so súčasťou metodologicky širšie 
nastaveného interpretačného prístupu. Napriek tomu prispieva k rekonfigurácii 
existenciálneho diskurzu, keďže nachádza vlastnú metodologickú využiteľnosť 
existenciálneho prístupu k textu v spojitosti s chronotopom či naratívom textu, čo 
prekračuje rámec štandardne používaných existenciálnych motívov, ktoré tvoria 
jadro klasickej konfigurácie existenciálneho diskurzu.     

Ako vidno, napriek tomu, že existencialistická poetika vytvorená klasic-
kou konfiguráciou v štyridsiatych rokoch jestvovala od začiatku v štandardizova-
ných rámcoch Sartrovho uvažovania o existencializme, myslenie o existenciálnych 
otázkach v spojitosti s literárnou tvorbou sa od počiatku rozvíjalo aj iným smerom 
a postupne si nachádzalo aj svoj výraz. Čo je však podstatné, nový spôsob mysle-
nia sa s výnimkou osihotených pokusov zatiaľ nepodpísal na celkovom rekonfi-
gurovaní samotných literárnych hodnôt. To bude úlohou poetiky rekonfigurácie 
existenciálnej literatúry.   
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