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1. Veľké provizórium (1963 - 1971) 

   

   V závere prvej časti učebných textov venovaných situácii v slovenskej literatúre po roku 

1945 sme spomenuli, že tretí zjazd Zväzu spisovateľov (22. - 24. 5. 1963) 

 sa otvorene prihlásil k destalinizačnému impulzu XX. zjazdu Komunistickej strany 

Sovietskeho zväzu a v rétorike viacerých diskutérov zazneli výzvy na toleranciu a 

„znášanlivosť. Explicitne toto slovo zaznelo vo vystúpení Vladimíra Mináča. Čitateľným 

výrazom „politiky znášanlivosti“ sa stala postupná reintegrácia  slovenskej literatúry, ktorú 

udalosti bezprostredne po vojne, ale najmä udalosti prvej polovice päťdesiatych rokov, 

výrazne rozdrobili a poškodili. Do komunikačného poľa živej kultúry sa popri Novomeskom 

vracajú diela aj ďalších autorov tvoriacich medzi oboma svetovými vojnami - I. Horvátha, M. 

Urbana, V. Beniaka, E. B. Lukáča, novým hodnotením prechádza činnosť skupiny a časopisu 

DAV i tvorba slovenských nadrealistov. Dominantnými prejavmi pulzovania literárneho 

života sa stávajú diskusie, polemiky a dialógy, čo signalizuje prirodzenú dynamiku a 

životaschopnosť literárneho organizmu. Avšak témy o ktorých sa diskutuje, resp. polemizuje, 

presne ukazujú hranice onej „znášanlivosti“.  

   Do centra pozornosti sa totiž dostávajú problémy, ktoré radikálne zasahujú podstatu samého 

socializmu ako spoločenského systému. Odkrýva sa problém otvorenej spoločnosti, diskutuje 

sa problém otvoreného umeleckého diela, témou dňa sa stáva „odcudzený človek“, ktorý je 

výsledkom „poroby ...’definitívne‘ kodifikovanými a absolutizovanými teoretickými  

poučkami“ (Hrušovský, 1965, s. 78 - 80). Problematizovanie uzavretosti - teda 

problematizovanie jedného zo zakladajúcich princípov socializmu i proklamovanej  

každodennej ľudskej angažovanosti na stavbe tohto systému (v zdôrazňovaní odcudzenia 

človeka) narazilo na obranné reflexy zástancov systémovej čistoty panujúceho spoločenského 

usporiadania. Výrazom tohto stretu sú, okrem iného, aj dobové literárne polemiky. V ich 

samej podstate je problematika subjektu a jeho centrálnej pozície v tvorivom procese, teda 

problematika autora ako tvorivého subjektu. To na jednej strane. Zároveň sa diskutuje aj 

problematika tej verzie subjektu, ktorú možno označiť za „fikčný svet lyriky“. Ide o poeticky 

tematizovaný subjekt, individuálne lyrické ja, ktoré sa v poézii, obsahujúcej ako tému 

známy socialistickorealistický ideologický konštrukt kolektívneho JA, strácalo. 

   Vyššie spomenuté polemiky sa uskutočnili práve v týchto rámcoch a išlo najmä o 

konfrontáciu medzi Milanom Hamadom a "zvestovateľom" politiky znášanlivosti Vladimírom 

Mináčom. Hamada, ktorý sa začiatkom šiesteho desaťročia profiloval ako jedna z kľúčových 
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osobností vtedajšej slovenskej literárnej kritiky, upozorňuje vo svojich vystúpeniach na 

význam „antropologickej orientácie“ literatúry, na dôležitosť tematizácie problému 

„odcudzeného“, sociálnou revolúciou identity zbaveného človeka, ktorý prežíva pocity 

úzkosti z vlastnej existencie. Oproti tomu kladie Mináč svoj „osobný vkus“, podľa ktorého je 

„...radšej, ak na umenie vplýva - neumelecká sila - v podobe sociálnej revolúcie, ktorá 

napriek všetkému má svoj ľudský obsah“ (Mináč 1965, s. 49). Mináčovo „napriek 

všetkému“ demaskuje a konkretizuje Hamada ako „degradáciu ľudského obsahu“ (Hamada 

1966) sociálnej revolúcie, ktorej hmatateľným výrazom boli stalinistické represie u nás v 

prvej polovici päťdesiatych rokov. Hamada tak, artikulujúc životný pocit „svojej generácie“, 

kladie voči chápaniu stalinizmu ako „chyby, omylu, excesu“ jeho chápanie ako odľudšteného, 

nehumánneho mechanizmu. Preto akcentuje jeho „humanitnú transcendenciu“ (tamže). Tento 

obrat k človeku, k jeho „všednému dňu“ a každodennému životu pokladá Mináč, pohybujúci 

sa v tradičných stalinských hraniciach pokrokového na jednej a reakčného na druhej strane, za 

postavenie človeka „do ríše vzťahov náhodných, falošných a neprirodzených“, pretože ide „o 

človeka bez súvislostí, aspoň bez skutočných súvislostí“ (Mináč cit. čl.,  s. 50). Ozýva sa tu 

známa marxistická predstava o dejinnej nevyhnutnosti, historickej predurčenosti ľudského 

osudu, o absolútnej podriadenosti človeka chodu „veľkých dejín“. V nej, samozrejme, nie je 

miesto pre elementárnu ľudskú každodennosť, tak ako o nej hovorí Hamada. Preto Mináč 

pokladá takúto koncepciu života i literatúry, ktorá ho tematizuje, za útok existencializmu voči 

zakladajúcim princípom politického marxizmu, ako na to upozornil v reakcii na druhý 

Mináčov článok - Hory svetové, myš slovenská ( Kultúrny život 1964, č. 16, s. 3) M. Hamada 

( Nie o existencializmus - o existenciu človeka!. In.: Kritika 64.). Bola to pravda (až na ten 

existencializmus), a to aj napriek tomu, že sa Hamada odvoláva na snahu o „hlbšie 

zdôvodnenie ... obsahu a zmyslu“ sociálnej revolúcie, na úsilie rozpracúvať „zasunuté 

možnosti Marxovho učenia ...,problémy Marxovho radikálneho humanizmu, Marxa ako 

autora modernej vedeckej antropológie“, s cieľom obnoviť „ľudskú, humanistickú podstatu 

socializmu“ (cit. čl. In. 1966). Pokus o nájdenie „humanistickej podstaty“ socializmu, ktorý sa 

neskôr transformoval do politického konceptu „socializmu s ľudskou tvárou“ smeroval totiž 

nevyhnutne k dvom výsledkom:  

1. k odhaleniu neosobnosti a absolútnej odľudštenosti socializmu a  

2. k záveru, ktorý z toho rezultuje, totiž k zisteniu nereformovateľnosti socializmu v tomto 

základnom článku. Odtiaľ je už len krok k radikálnej systémovej zmene - k otvoreniu 

spoločnosti . To však už nie je socializmus! Mináč „a iní“, povedané s Hamadom, túto hrozbu 
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reálne vnímali. Detailne poznali mechanizmus moci, a preto sa voči jej oslabovaniu agresívne 

stavali. 

   Variantom tohto sporu bola polemika o literárnej kritike, ktorú svojim článkom O mladej 

poézii a kritike (1965) otvoril Vojtech Mihálik. S reakciou naň vystúpil Jozef Bžoch - ďalšia 

výrazná kritická osobnosť toho času - a, opäť, Milan Hamada. Kým Bžoch sa pohybuje na tej 

úrovni Mihálikovho uvažovania, ktoré reflektuje jestvujúci „ literárny stav“ ako pokračujúci 

generačný spor, Hamada sa dotýka kľúčového momentu textu V. Mihálika, jeho obavy „aby 

sa spor, ktorý dnes prebieha zväčša na rovine estetickej a morálnej, nedostal v celej šírke na 

rovinu filozofickú a svetonázorovú“ (Mihálik cit. čl. In. 1966, s. 58). Aj keď s istým 

oneskorením, ako ukázala polemika z r. 1964, zapája sa Vojtech Mihálik do pulzujúceho 

sociálneho procesu hľadania hodnotovej orientácie a odporúča ho udržiavať v utlmenej 

podobe ako spor primárne estetický a morálny. Hamada toto Mihálikove úsilie demaskoval 

ako „verbálne“ stavanie sa proti „dogmatizmu a byrokratizmu" (Hamada, 1966). Mihálikov 

opatrný postoj, kontrastujúci s radikalizmom a otvorenosťou Mináčovou, signalizuje neistotu, 

neschopnosť orientovať sa v nejednoznačnej, nedostatočne transparentnej a oficiálne 

nekodifikovanej skutočnosti. Je výrazom situácie rozhýbaného spoločenského systému, v 

ktorom prevládli zdroje hybnosti nad stabilizujúcimi a statizujúcimi prvkami, situácie, ktorá 

vykazuje prítomnosť viacerých možností pre voľbu hodnôt - estetických, etických, 

filozofických i politických. Spoločnosť a v jej intenciách aj umelecká literatúra sa dostala do 

stavu, ktorý Oskár Čepan nazval „prirodzenou (organickou) krízou“ (Čepan, 1964, s. 155 - 

159), Milan Rúfus „veľkým provizóriom“ ( Rúfus, 1967) a Milan Šimečka neskôr, na pozadí 

poznania invariantných princípov reálneho socializmu a skutočností začiatkom 

sedemdesiatych rokov, „neporiadkom“ (Šimečka, 1990). Tieto tri označenia zachytávajú 

podstatné črty dobovej situácie.  

   Čepanove chápanie krízy, hovoril o ňom i v inšpiratívnej diskusii o literatúre dvadsaťročia 

1945 - 1965 (Slovenské pohľady 1965, č. 5., 7. a 9), podčiarkuje „konštruktívny kvas“ doby 

(In.: Literatúra posledných metamorfóz.1945 + 20. Slovenské pohľady 1965, č. 9, s. 5), resp. 

proces „plodne ‘ rušivý‘ a tvorivo ‚ násilne ničivý‘ “ (Čepan, 1971, s. 8). Rúfusovo „veľké 

provizórium“ zvýrazňuje nejednoznačnosť, rozbiehavosť situácie, z ktorej vyrastá nevyhnutne 

aj stav ľudskej neistoty, pretože je vnímaná na pozadí trvania nezmenených systémových 

pravidiel. Šimečkov „neporiadok“ vyjadruje poznanie nereformovateľnosti socializmu ako 

systému, pretože akákoľvek otvorenosť, prenesenie dôrazu z kolektívu na individuálneho 

človeka a presunu pozornosti zo „zákonitej“ historickej podmienenosti na ľudskú 
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každodennosť, ako sa o to usilovali najmä intelektuáli i časť komunistických politikov, 

znamená zrútenie „poriadku“ celého systému.  

   Z tohto aspektu bola najmä druhá polovica šesťdesiatych rokov tak časom produktívnym, 

časom dynamickej tvorivosti slovenskej literatúry vo všetkých jej druhoch, ako aj časom 

neistoty z otvárajúcich sa možností hodnotovej voľby a tiež časom mnohých ilúzií o 

„návrate k humanistickým základom“ v princípe nehumánneho spoločenského 

usporiadania. V každom prípade však platí, že „šesťdesiate roky boli zatiaľ 

najobdivuhodnejším obdobím v dejinách našej kultúry, literatúry a umenia po 

vojne“ (Hamada - Mikula, 1990). V próze nastúpila mladá generácia tvorcov (Sloboda, 

Johanides, Kužel, Hrúz, Vilikovský a ďalší) v poézii hlučne nastupuje skupina Osamelých 

bežcov (I. Laučík, I. Štrpka, P. Repka) so svojim programovým textom Prednosti trojnohých 

slávikov ... (In. Mladá tvorba 1964, č. 5, s. 32 - 33), v ktorom sa radikálne vymedzuje voči 

„všetkým literátom“ s „výnimkou Válka a dnes už bývalej Trnavskej skupiny ...“ (cit. čl., s. 32), 

nadväzujúc tak kontinuitu s prvými impulzmi diferenciačného procesu po r. 1956. 

Zintenzívňuje sa pohyb v populárnej kultúre i v oblasti divadla a filmu. Výrazom tohto 

pohybu je aj rozšírenie publikačných možností pre spisovateľov a kritikov najmä vtedy už 

strednej generácie. Z ich iniciatívy vychádza v r. 1966 prvé číslo časopisu Romboid, 

signalizujúce svojim názvom, prebratým z rovnomennej Novomeského zbierky, 

inšpirovanosť tradíciou slovenskej ľavicovej medzivojnovej avantgardy. Prvým vedúcim 

redaktorom sa stal Miroslav Válek. 

   Na proces uskutočňujúci sa vo vnútri literárneho organizmu zareagovala politická moc aj 

literárna inštitúcia. Konferencia Zväzu slovenských spisovateľov, ktorá sa ako súčasť príprav 

na IV. zjazd spisovateľov konala 11. 5. 1967, sa zaoberala aj rezolúciou XIII. zjazdu KSČ, v 

ktorej sa konštatuje: „Socialistické umenie, vnútorne diferencované a založené na 

cieľavedomom rozvíjaní národných kultúr, umožňuje široké uplatnenie osobitných talentov a 

rozličných tvorivých typov“ ( cit. podľa Mihálik 1967, s. 8). Vychádzajúc z uvedeného prijíma 

vlastnú rezolúciu, v ktorej zdôrazňuje nutnosť „... nepretržite rozširovať priestor pre slobodnú 

výmenu názorov, pre uplatňovanie rozličných tvorivých metód, pre mnohostrannú 

demokratizáciu zväzového života“, to na jednej strane, na strane druhej tiež „podporovať a 

brániť tvorbu, ktorá sa angažuje svojim kritickým postojom všade tam, kde sa narúšajú a 

krivia humanistické ideály človeka“ ( Rezolúcia konferencie slovenských spisovateľov dňa 

11.mája 1967. Kultúrny život 1967, č.20, s. 3). Po prvý raz od vzniku zväzového spôsobu 

organizovania spisovateľov v roku 1949, sa táto organizácia explicitne, v podobe 
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uznesenia, resp. rezolúcie, hlási k svojej primárnej funkcii - k vytváraniu vhodných 

podmienok pre produktívne fungovanie literatúry, teda aj k obrane práva jej tvorcov na 

slobodný názor. 

   Rezolúcia XIII. zjazdu KSČ a spisovateľská rezolúcia sú však len jednou, zjavnejšou 

stránkou spoločenského pohybu. Súčasne sa v centre politickej moci stávali čoraz 

zreteľnejšími obavy z prenikania „nesocialistických názorov a cudzej ideológie“, o čom „ 

svedčí veľa statí v Literárnych novinách, Hostovi do domu i niektorých kultúrnych 

časopisoch“ (Hendrych cit. podľa Drug, 1992, s. 250). Výrazom tlaku týchto obáv je nesporne 

aj skutočnosť, že z citovanej konferencie spisovateľov boli publikované len oficiálne 

materiály, ako aj fakt, že o prípravách štvrtého spisovateľského zjazdu sa z časopiseckých 

orgánov Zväzu spisovateľov nedozvieme nič. Relevantnými zdrojmi informácií o tejto fáze 

pohybu slovenskej literatúry sa stávajú také žánre literárneho života ako korešpondencia jeho 

účastníkov, montáž dobových dokumentov a osobných spomienok, resp. neúplný a aj nie 

vždy dostupný archívny materiál spisovateľskej organizácie či komunistickej strany. Z tohto 

aspektu je cenná práca Dušana Hamšíka Spisovatelé a moc (1969) a už citovaná trojdielna 

štúdia Štefana Druga Z literárneho života v „krízových“ rokoch. (1992). Obaja autori, 

používajúc dobový dokumentačný materiál i vlastnú autentickú skúsenosť, dostatočne 

zreteľne zachytávajú dramatický stret medzi spisovateľmi a komunistickou mocou pred 

zjazdom, počas jeho príprav i po ňom, ako aj názorové diferencie medzi samotnými 

spisovateľmi. Z týchto zdrojov je zreteľné, že v onej diferenciačnej atmosfére „veľkého 

provizória“ sa stretalo množstvo názorov a predstáv, ktoré v každom prípade prekračovali 

„úzky“ horizont literatúry, resp. kultúry a zasahovali do oblasti politiky a ideológie: od tých, 

ktorí boli presvedčení, že na demokratizáciu spoločnosti stačí personálna zmena na čele KSČ, 

cez tých, čo verili v mravnú obrodu politickej moci a v „humanistickú 

transcendenciu“ socializmu - v jeho ľudskú tvár, až po tých, čo uverili v možnosť systémovej 

zmeny uprostred socialistického bloku a v návrat pomerov pred rok 1948. Do tejto roviny 

prenikali súčasne aj problémy spolužitia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, nedoriešené 

otázky ich rovnoprávneho postavenia a často sa stavali konfrontačne voči demokratizačným 

úsiliam. Výrazom sú absurdné spory typu – „najprv federácia potom demokratizácia“ , resp. 

„najprv demokratizácia potom federácia“, ktoré charakterizovali aj vtedajší literárny život. 

Relevantnou pôdou pre názorovú konfrontáciu sa stal aj ozbrojený útok Izraela proti Egyptu a 

následná jednoznačne proarabská orientácia československej zahraničnej politiky, ktorá 

vyvolala kritický ohlas spisovateľov i protestný odchod Ladislava Mňačka z republiky. V 
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takejto mnohostranne determinovanej konfrontačnej atmosfére sa pripravoval a naostatok aj 

27. júna 1967 začal IV. zjazd československých spisovateľov. 

   Nie je možné na tomto mieste ani len čiastočne rekonštruovať jeho priebeh, preto 

odkazujeme najmä na vyššie citované práce. Orgán Zväzu slovenských spisovateľov Kultúrny 

život v čísle 26. uverejnil len prejav J. Hendrycha - vedúceho delegácie ÚV KSČ, fragment z 

vystúpenia J. Šotolu - tajomníka ZČSS, diskusný príspevok A. Matušku , v čísle 27. vyšla 

rezolúcia zjazdu, „tradičný“ pozdrav Ústrednému výboru KSČ, menoslov členov 

novozvoleného Ústredného výboru ZČSS a redakčné zhrnutie diskusie. Z týchto 

„dokumentov“ sa nijako nedá zrekonštruovať atmosféra zjazdu, účinkovanie slovenských 

spisovateľov na ňom a už vôbec nie vysvetliť mocenské zásahy voči spisovateľom a 

literárnym časopisom, (najmä českým Literárnym novinám), ktoré po zjazde nasledovali. 

Faktom však je, že J. Hendrych hodnotil na plenárnom zasadnutí ÚV KSČ 26. - 27. 9. 1967 

priebeh zjazdu ako útok „nielen na stranu, na náš socialistický štát, spoločnosť, ale aj na 

umenie a literatúru, na ich najvlastnejšie záujmy“ (cit. podľa Drug, 1992, č. 3, s. 25). 

Výsledkom takéhoto straníckeho zhodnotenia bolo vylúčenie údajných „režisérov“ zjazdu I. 

Klímu, A. J. Liema a L.Vaculíka z KSČ a prevedenie „Literárních novin“ zo Zväzu 

československých spisovateľov  pod priamu pôsobnosť Ministerstva kultúry a informácií. Do 

problémov sa v tejto súvislosti dostal aj Kultúrny život (pozri Drug, c. š. 1992, č. 3, s. 261 a 

n.). 

   Spoločenský i literárny pohyb sa zintenzívnil začiatkom roka 1968. Na čele komunistickej 

strany prišlo k personálnym zmenám a reformný pokus, tak ako ho doteraz signalizoval najmä 

literárny a kultúrny život, získal oporu aj vo vnútri vládnucej strany. Uvoľnila sa sloboda 

vyjadrovania, zhromažďovania, zintenzívnila sa komunikácia so svetom, začal sa pluralizovať 

aj politický život. V týchto intenciách i naďalej pokračovala diferenciácia spisovateľskej obce. 

Jedným z jej výrazov bol konflikt vo vnútri redakčnej rady časopisu Kultúrny život. 

Impulzom boli zrejme dva príspevky (rozhovor Agneši Kalinovej s Ladislavom Mňačkom 

a článok Jána Roznera O prípade  Ladislava Mňačku č. 11, s. 1, 3 a 9), ktoré signalizovali 

sympatie s postojom L. Mňačku z r. 1967. Pod ich vplyvom a na protest voči tejto 

sympatizujúcej intencii sa najprv L. Novomeský a po ňom aj M. Válek a V. Mihálik vzdali 

členstva v redakčnej rade časopisu. V čísle 18. uverejnili spoločné zdôvodnenie svojho 

rozhodnutia. Charakterizujú ho ako neochotu „kryť svojimi menami tendencie, s ktorými 

nesúhlasíme“ pretože „extrémnym silám sa darí ochromovať a rozkladať slovenskú 

spisovateľskú obec...“ (In: Čo sa vlastne stalo? Kultúrny život, 1968, č. 18, s. 3). Za „extrémne 
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sily“ zrejme traja básnici pokladali tých, ktorí sa v postoji k izraelsko - arabskému konfliktu 

kriticky vyjadrili na adresu orientácie československej zahraničnej politiky, s čím, 

samozrejme, potom súvisí aj „Mňačkov prípad“: „skutočnou príčinou (diferenciácie 

spisovateľskej komunity, pozn. R. B.) je podľa nášho názoru predovšetkým politické 

hodnotenie arabsko - izraelskej vojenskej zrážky.(...)“ (tamže). Reakcie na abdikáciu boli 

rozmanité, no prevládol názor, že básnici neprijali fakt, že produktívna diskusná atmosféra sa 

dotýkala všetkých aspektov spoločenskej situácie a prehmatávala aj dovtedy verejne 

nepertraktované problémy. 

   Konfliktom v Kultúrnom živote sa popri opätovných návratoch k štvrtému zjazdu a 

slovenskej účasti na jeho priebehu, k Mňačkovmu prípadu, k vojne medzi Izraelom a 

Egyptom, zaoberala aj konferencia slovenských spisovateľov 30. apríla 1968. Nestotožnila sa 

s gestom troch básnikov a konštatovala otvorenosť Kultúrneho života pre „celú slovenskú 

inteligenciu“. Signálom, že motivácie abdikujúcich sú širšie, než ich uviedli vo verejnom 

vysvetlení, bolo vystúpenie L. Novomeského: „(...) Chcem byť pri akomkoľvek akte 

reparujúcom, reformujúcom a obrodzujúcom socializmus. No nechcem byť pri jeho likvidácii, 

hoci by sa tento neslávnostný obrad obratne maskoval demokratizačným hukom“ (cit. podľa 

Drud, Š.: c. š. 1992, č. 4, s. 330). Konferencia sa venovala aj organizačnej stránke literárneho 

života, pričom diskutujúci ostro kritizovali byrokratické štruktúry zväzu, označujúc ho za 

prevodovú páku moci. Podobne ako v prípade II. zjazdu spisovateľov v roku 1956 reagovali 

slovenskí spisovatelia na jeho atmosféru až na budmerickej konferencii, aj v tomto prípade sa 

ostro polemická atmosféra IV. zjazdu dotkla slovenských tvorcov až na následnom podujatí. 

Stenografický protokol, ktorý vyšiel v Kultúrnom živote č. 19. i zverejnené diskusné 

príspevky z konferencie toto konštatovanie podčiarkujú. 

   Novomeského vyslovená obava z „likvidácie socializmu“ naznačuje, že tendovanie k 

otvorenej spoločnosti postupne rúca základné piliere na ktorých bol socialistický systém 

konštruovaný. V diskusii Slovenských pohľadov o problémoch otvorenej spoločnosti odkryl 

vratkosť týchto pilierov, demaskujúc ich falošný charakter, Milan Šimečka. Hovorí v tejto 

súvislosti o „mýte práce“, „mýte boja“ a „mýte strany“, prostredníctvom ktorých sa do 

vedomia spoločnosti dostáva skreslená podoba skutočného stavu society (Šimečka, 1968, s. 

10 - 20). Takéto a podobné diskusie o „otvorených štruktúrach“ indikovali skutočnosť, že 

reforma socializmu, tvorba jeho „nového modelu pre Československo“ (tamže) oslabuje 

základný článok socializmu:  centrálny a totalitný charakter politickej moci a smeruje k 

podobe pluralitnej demokracie. Výsledkom pochopenia týchto signálov najmä zo strany 
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Sovietskeho zväzu bola invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste roku 

1968. 

    Vstup vojsk a následná radikálna zmena politickej situácie ukončili obdobie „veľkého 

provizória“. Milan Hamada charakterizoval nastupujúci čas slovami: „Život sa vracia do 

zdanlivej normálnosti, hlboký ľudský odpor nahradí každodennosť, v ktorej sa veľký 

existenciálny zápas bude veľmi rýchlo meniť na nevyhnutné existenčné starosti ... Postupne sa 

budú otupovať ideály ľudskosti a slobody, ktoré vtlačili nášmu odporu veľkosť a uznanie 

celého sveta.(...)“ (Hamada, 1968, č. 35, s. 3).  

   Normálnosť znamená usporiadanie vecí, uloženie všetkého na svoje miesto. Vodidlom pre 

tento prípad „upratovania“ boli systémové základy totalitného štátu. V tejto atmosfére ukončil 

svoju činnosť časopis Kultúrny život „vzhľadom na súčasnú realitu nášho politického 

života“ (cit. podľa Drug, c. š. 1992, č.4, s. 336) a jeho redakčná rada navrhla „vydávať nový 

časopis, obmedzený na oblasť literatúry“ (tamže). Z tohto časopisu vyšlo po rozmanitých 

peripetiách 17. 4. 1969 prvé číslo pod názvom Literárny život a pod šéfredaktorským 

vedením M. Hamadu. Ihneď však bol na zásah moci zastavený na dva mesiace kvôli 

„zverejneniu myšlienok, názorov a invektív, ktoré výrazne protirečia stanovám a 

programovému vyhláseniu KSČS, vlády ČSSR i vlády SSR.(...)“ (cit. podľa Drug, c. š.1992, č. 

5, s. 402). Druhé číslo dostali čitatelia 26. 6. 1969 a potom vyšli ešte čísla dve. 25. júla 1969 

nadobudlo platnosť rozhodnutie, na základe ktorého bola Literárnemu životu odňatá 

registrácia. Zmeny nastali aj v Slovenských pohľadoch, ktoré poskytovali priestor pre 

publikačnú aktivitu aj českým autorom z okruhu zastavených Literárních novin. V decembri 

1969 výbor ZSS odvolal z funkcie šéfredaktora Milana Ferka a menoval Jána Števčeka, ktorý 

viedol časopis až do začiatku r. 1972. V r. 1970 zanikla aj Mladá tvorba. 

   V júni (11. 6.) 1969 sa zišiel zjazd slovenských spisovateľov. Informácie o ňom sú 

nejednoznačné, rekonštruuje ich Štefan Drug (1992, č. 5, s. 405), no evidentným výsledkom 

zjazdu je samostatný Zväz slovenských spisovateľov, na čelo ktorého nový výbor zvolil 

Vojtecha Mihálika. V decembri 1970 prijal na svojom zasadnutí Ústredný výbor 

Komunistickej strany Československa materiál nazvaný Poučenie z krízového vývoja v strane 

a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ. V ňom sa druhá polovica šesťdesiatych rokov hodnotí ako 

deštruktívna „kríza spoločnosti“ a udalosti roku 1968 ako „kontrarevolúcia“. V takto 

načrtnutých hodnotiacich kritériách je štvrtý zjazd spisovateľov označený za „otvorený pokus 

o nastolenie revizionistickej, protistraníckej a protisocialistickej platformy ...“ zorganizovaný 

„pravicovou skupinou spisovateľov okolo  A. J. Lhiema, P. Kohouta, M. Kunderu, K. Kosíka, 
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L. Vaculíka a J. Procházku „ (Poučenie z krízového vývoja .... Bratislava, Pravda 1988, s. 8). 

V duchu tohto materiálu, ktorého obsah sa stal na dlhé roky záväzným výkladom udalostí 

šesťdesiatych rokov sa uskutočnili rozsiahle represívne opatrenia proti obrovskému množstvu 

občanov oboch republík, ktoré významne zasiahli ich existenčné podmienky. Vznikla ďalšia 

mohutná exilová vlna, v rámci ktorej opustilo Československo aj viacero spisovateľov (L. 

Mňačko, J. Rozner, J. Blažková, A. Kalinová a i.) a súčasne opatrenia straníckych i 

zväzových orgánov vyradili, na základe uznesenia výboru ZSS zo dňa 24. 10. 1971, z 

literárneho života na rôzne dlhý čas 37 ďalších autorov ( In: Správa výboru pre druhý zjazd 

ZSS. Slovenské pohľady 1972, č. 6, s. 13). Pre mnohých to znamenalo stratu publikačných 

možností na takmer dvadsať rokov. Takto boli z priestoru literárneho života vytesnení 

Milan Hamada, Juraj Špitzer, Dominik Tatarka,  Michal Gáfrik, Kornel Földvári, Ladislav 

Ťažký a iní. Dobovo príznačným fenoménom sa opäť stala mohutná emigračná vlna, v ktorej 

opustilo Československo aj viacero slovenských spisovateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


