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1. 1. Situácia v poézii v r. 1963 – 1971 

   V poézii sledovaného obdobia môžeme sledovať paralelné jestvovanie minimálne troch 

tvorivých vrstiev či „skupín“ autorov, ktoré sa dajú identifikovať podľa podstatných ideovo – 

estetických znakov publikovaných textov: 

1./ Básnici socialistického ideologického gesta z 50. rokov usilujúci o zmenu vlastnej 

poetiky: Andrej Plávka, Ján Kostra, Vojtech Mihálik, Pavol Horov 

2./ Autori, ktorí sa opätovne integrovali do organizmu slovenskej literatúry: Emil 

Boleslav Lukáč, Valentín Beniak, Janko Silan, Ladislav Novomeský. 

3./ Básnici produktívneho gesta z druhej polovice päťdesiatych rokov: Miroslav Válek, 

Milan Rúfus, konkretisti, časť bývalých nadrealistov, Ivan Kupec 

4./ Nastupujúca generácia básnikov (Mikuláš Kováč, Osamelí bežci, Lýdia Vadkerti -

Gavorníková, Ján Buzássy  

 

   Ad. 1. Ideologické gesto z prvej polovice päťdesiatych rokov zaradilo Andreja Plávku, Jána 

Kostru, Pavla Horova, a aj Vojtecha Mihálika, medzi reprezentatívnych predstaviteľov 

socialistického realizmu v slovenskej poézii. Súčasne v ich poézii možno odkryť prítomnosť 

talentovaného básnenia, čo ich odlišuje od „klasikov“ socialisticko realistickej poézie typu 

Milana Lajčiaka, Ctibora Štítnického či Milana Ferka. Potvrdením tejto ich tvorivej dispozície 

je práve tvorba počas šiesteho desaťročia minulého storočia. Spoločným znakom pre poéziu 

týchto básnikov je úsilie o intimizáciu básnickej výpovede, ktoré zbavuje lyrickú tvorbu 

spomínaných autorov toho paradoxného epického základu, o ktorom sme hovorili v súvislosti 

s „epickou lyrikou“ socialistického realizmu. Presun od kolektivisticky chápaného lyrického 

subjektu (v podobe kolektívneho MY) k autonómnemu lyrickému JA má podobu básnických 

reflexií na tematizáciu stavu väzieb medzi lyrickým subjektom a prírodou, medzi aktuálnou 

situáciou lyrického subjektu a jeho strácajúcim sa biologickým (vekovým) kedysi, medzi 

lyrickým Ja a jeho dialogickým partnerom v podobe lyrického Ty a pod. Tematicky sa teda aj 

tvorba týchto básnikov orientuje na „tradičné“ či „čisté“ lyrické problémové situácie 

identifikovateľné vo verzii prírodnej lyriky, ľúbostnej lyriky či lyriky reflektujúcej plynutie 

biologického času na osi mladosť – staroba – smrť. Ak sa v sledovanej poézii spomenutých 

básnikov objaví aj ideologicky exponovaná problematika (napr. napätie medzi „starým“ a 

„novým svetom“ v Horovovej skladbe Vysoké letné nebe /1960/ či Mihálikov Vzbúrený Jób 

/1960/), mieša sa toto ideologické gesto s evidentnou snahou o intimizáciu a scivilnenie 
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lyrickej výpovede. Vyššie uvedené charakteristiky možno uplatniť ako zovšeobecňujúce 

popisy na básnické zbierky citovaných autorov, ktoré teraz v chronologickom výpočte 

uvedieme. Overenie týchto charakteristík, ich potvrdenie, doplnenie či prípadné polemické 

korigovanie je však vecou autentickej čitateľskej recepcie. Pokladáme ju za nevyhnutnú 

súčasť skúsenosti s umeleckou literatúrou a za východisko aj k jej štúdiu. 

Ján Kostra – po socialisticko – realistickom pátose presun k prírodnej a intímnej lyrike: 

Šípky a slnečnice (1958), Báseň, dielo tvoje (1960) 

Neskôr tematická rôznorodosť: Každý deň (1964), Len raz (1968) 

Vojtech Mihálik – profilový básnik socialistického realizmu, zároveň však básnik s talentom, 

čo potvrdzuje predovšetkým tvorba zo 60. rokov. 

Vzbúrený Jób (1960) – odkaz k básni Dvadsaťročný Jób zo zb. Anjeli (1947), rozchod s 

religióznou tematikou. 

Tŕpky (1963) – veľký literárnokritický ohlas, sociálna lyrika s dominujúcim dôrazom na 

prítomný čas. 

Appassionata (1964) – názov podľa jednej zo sonát L. v. Beethovena – ľúbostná lyrika, 

založená formálne na kombinácii ľúbostnej strofy (rispetu) s prvkami epickej narácie. 

Útek za Orfeom (1965) – konfrontácia antického námetu s prítomným časom, s výrazným 

ironickým tónom. 

Sonety pre tvoju samotu (1966) – prezentácia vysokého žánru – sonetu -  v syntetizovanej 

podobe, dôraz na ľúbostnú tematiku. 

 

Ad 2.  Autorská prítomnosť Emila Boleslava Lukáča, Janka Silana, Valentína Beniaka 

a Ladislava Novomeského v literárnom živote šesťdesiatych rokov je literárnohistoricky 

príznakovým faktom. Ukazuje na inakosť situácie uprostred „trvania“ socializmu. Ukazuje na 

otváranie dovtedy uzavretej ideologickej a politickej „ohrady“ obklopujúcej kultúrny život 

v Československu po roku 1949. Návrat týchto básnikov do publikačného priestoru je gestom 

reintegrácie organizmu slovenskej literatúry, je produktívnym „návratom“ späť, k situácii 

literatúry a v jej rámcoch poézie v čase medzi dvoma svetovými vojnami. Ukazuje teda ako 

symbolický „návrat“ k tomu, čo už bolo, môže byť zároveň vykročením vpred, obohatením či 

produktívnym doplnením.  
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   V prípade E. B. Lukáča je to návrat akoby doslovný v podobe výberu z jeho staršej poézie 

v zbierke Hudba domova (1965). Po nej nasledujú nové súbory Óda na poslednú a prvú (1967) 

a Parížske romance (1969).  „Gesto rétora a lyrika, s ktorým Lukáč berie na seba údel 

slovenského intelektuála, oscilujúceho medzi kresťanstvom a humanistickým socializmom, 

zvažuje pateticky videné dejinno-civilizačné rozpory a predovšetkým ťarchu  vlastnej, bezmála 

polstoročnej životnej a umeleckej skúsenosti, mohlo sa v celku poézie šesťdesiatych rokov 

javiť už anachronicky, zároveň však korešpondovalo s ešte vždy vžitými predstavami 

kultúrneho spoločenstva o vysokom, takmer pontifikálnom (kňazskom) poslaní poézie, ako ho 

kanonizovali (v slovenskej literárnej tradícii, pozn. R. B.) A. Sládkovič a P. O. Hviezdoslav“. 

Takto charakterizuje prítomnosť Lukáčovej tvorby a jej poetiky v recepčnom priestore 

literatúry šiesteho desaťročia Fedor Matejov (1997, s. 207) a naznačuje tým, že vedľa nových 

básnických iniciatív, o ktorých ešte bude reč, sa pohybuje aj domácou tradíciou kanonizovaná 

vysoká verzia poézie. 

   Opätovné publikačné možnosti priviedli aj Valentína Beniaka k rekapitulácii vlastnej poézie 

napísanej v časoch „mlčania“ i k jej doplneniu o nové básne. Tento integračno – reintegračný 

pohyb má podobu zbierok Hrachor (1967) Plačúci Amor (1969), Sonety podvečerné (1970) 

a Medailóny a medailónky (1971). To, čo sa do týchto súborov nezmestilo, vyšlo v roku 1976 

ako súčasť vybraných spisov z tvorby V. Beniaka pod názvom Piesne podvečerné. Aj tu 

presvitá cez štruktúru a žánrovú podobu jednotlivých textov (sonety, rondely) úcta a rešpekt 

voči poézii ako predovšetkým autorskému majstrovstvu. Dominuje teda klasicizujúce gesto, 

v ktorom sú „zabalené“ Beniakove archaické vízie „vyľudnenej krajiny, straty spoločenstva“, 

čo „patrí možno k najtvrdším sebacharakteristikám slovenského básnika“ a „Beniakov 

oxymoron básnickej artistnosti a životnej tvrdosti (predstavuje) nezameniteľnú kapitolu 

v premenách lyrickej citlivosti šesťdesiatych rokov“ (Matejov, In. c. d., 1997, s. 221).  

   Janko Silan „najautentickejší lyrik z katolícky orientovaných autorov tridsiatych 

a štyridsiatych rokov“ (Matejov, In. c. d., 1997, s. 216) v tvorbe situovanej v rokoch 

šesťdesiatych – Oslnenie (1969) a v básňach publikovaných v neskoršom exilovom súbore Ja 

som voda a iné básne (1984), vyniká poeticky účinným spojením vysokého (prírodnej čistoty, 

vznešenosti a nedotknutosti) s nízkym (životnou každodennosťou), to všetko usporadúvané 

„radostnosťou kresťanskej kňazskej existencie, ktorá dokáže seba, druhých a svet so všetkou 

ľudskou biedou vidieť v perspektíve milosti“ (tamtiež). Na spomenutom vysokom póle 

„robí“ táto poézia akoby pohyb späť a odkrývajú sa možné väzby s poéziou medzivojnového 

obdobia. Na póle každodennosti sa otvára perspektívne a z dnešného nazerania sú viditeľné 
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spojivá s poéziou neskoršieho L. Novomeského, J. Kostru, ale aj s neskoršou tvorbou 

mladších, najmä V. Mihálika a Ľ. Feldeka v osemdesiatych rokoch. 

   Návrat Ladislava Novomeského, politického a ideologického protagonistu prelomu 

štyridsiatych a päťdesiatych rokov, obete perzekúcií zo začiatku päťdesiatych rokov, je, 

videné optikou najmä tých perzekúcií a fyzického (väznenie), resp. autorského (zákaz 

publikovať) vyradenia „zo života“, návratom „stamodtiaľ“. Už sme upozornili na okolnosti 

Novomeského návratu (v prvej časti našich učebných textov) i na jeho účinkovanie 

v literárnom živote v šesťdesiatych rokoch (pozri vyššie). Jeho básnické dielo z tohto obdobia 

je signálom reintegrácie ľavicovej básnickej avantgrady do korpusu slovenskej literatúry (po 

spomínanom vyradení protagonistov DAV-u v r. 1951 z literatúry). Výrazom tohto 

reintegračného gesta je básnická skladba Vila Tereza (1963), tematizujúca v podobe 

spomienky na stretnutie pražskej umeleckej avantgardy v budove sovietskej diplomatickej 

misie v predvečer osláv Veľkej októbrovej revolúcie. Tento návrat k tradícii ľavicovej 

avantgardnej poézie a vôbec k faktu existencie tejto verzie avantgardného hnutia medzi 

vojnami, je v tom istom roku doplnený spomienkovým návratom k vlastnému detstvu 

prežitému v Senici na západnom Slovensku v zbierke Do mesta 30 minút (1963). Dobovo 

príznakový názov zbierky Stamodtiaľ a iné (1964) tematizuje básne orientované na problém 

básnika – revolucionára, ktorého takmer revolúcia zabila. V roku 1966 bol časopisecky 

(Kultúrny život) uverejňovaný aj cyklus Novomeského básní Dom, kde žijem.  

 

Ad 3. Produktívne gesto, ktorým sa deštruuje neživotná schéma básnickej tvorby 

zošnurovanej princípmi socialistického realizmu v druhej polovici päťdesiatych rokov, bolo 

viazané najmä na tvorbu Milana Rúfusa, Miroslava Válka, niektorých bývalých nadrealistov 

(Žáry), na sformulovanú predstavu o poézii prezentovanú Ivanom Kupcom a na radikálne 

„asančne“ ladené vystúpenie konkretistov. Tvorba týchto autorov pokračuje aj v šesťdesiatych 

rokoch. Možno povedať, že práve v tomto období väčšina z nich vydáva svoje ťažiskové 

zbierky, ktoré sú potvrdením ich básnického talentu, invencie a umeleckej zrelosti.  

   Táto zovšeobecňujúca charakteristika nachádza svoju konkretizáciu aj v tvorbe básnika, 

ktorého začiatky sú spojené s nadrealizmom. Ivan Kupec svoju prvotinu založenú na 

princípoch nadrealistickej poetiky vydal už ako osemnásťročný, v r. 1940 (Podľa hviezd 

meniť masky), pod pseudonymom Ivan Kunoš. S odstupom rokov, v čase úsilí o vyviazanie sa 

literatúry spod socialistickorealistickej schémy, k čomu sám prispel najmä publicistickými 

vystúpeniami, vydáva súbor Nížinami, výšinami (1955) a neskôr prácu Mušľa (1961) Kľúčové 

zbierky však publikuje až v polovici rokov šesťdesiatych. Toto pre básnika úspešné 
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a produktívne obdobie otvára zbierka Mahonai (1964) označená samým autorom ako „sága 

pre ženský hlas“. Ozýva sa v nej mohutná tradícia antickej literatúry a kultúry, žánrovo 

zastúpená prvkami eposu a elégie, kombinovaná so „súčasnou“ či modernou víziou katastrofy 

a deštrukcie spojenej s dobovo relevantnými hrozbami: „démon“ moci a jej zneužívania, 

možná jadrová katastrofa a pod. V súlade s odkazom na veľkú kultúrnu tradíciu signalizovanú 

na žánrovej (nárek, zaklínanie, proroctvo a p.) i motivickej úrovni textu (mýtické obrazy), je 

aj dôraz na archetypálny obraz ženy ako symbol života, v podobe materského i partnerského 

(vo vzťahu k mužovi) princípu. Druhá zbierka tohto Kupcovho tvorivého času vyšla v roku 

1965 pod názvom Vyzliekanie z hnevov. Metafora vyzliekania ako obraz zbavovania sa 

nepotrebných „zvrškov“, ktorá zakladá titul súboru, signalizuje „vyzlečenie sa“ z moderných 

ideologických mýtov a utópií. Konfrontácia usadených ideologických predstáv s básnickou 

verziou autentickosti ako dôrazom na prirodzenosť, prírodnosť, kolobeh ľudského času medzi 

životom a smrťou je predovšetkým relativizáciou všetkého ideologického. „V Kupcovej 

poetike koexistuje ľudské a prírodné, priamy výrok a zložitý obraz, mýtická štylizácia 

a civilizačná rekvizita, bytostná účasť a zdržanlivá skepsa. Preto môže táto ‘antipoézia 

ľudskosti’ naznačovať nesamozrejmosť ľudského v prírode i v modernom svete“ (Matejov, In: 

c. d., s. 139). V roku 1968 vydáva Ivan Kupec sedemnásť svojich básní v zbierke Hodina 

s anjelom. Potvrdzuje v nich lyrické sústredenie sa na základné existenčné otázky človeka  

uprostred modernej civilizácie. Po represiách, ktoré vyvolalo zlyhanie pokusu o „ľudskú 

tvár“ socializmu, sa Ivan Kupec nútene odmlčal a ako básnik sa do literárneho života na 

Slovensku vracia až v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. 

  V súvislosti s debutom Milana Rúfusa v závere prvej časti nášho mapovania dejín 

slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne sme naznačili, že vzhľadom na ďalší pohyb 

v literárnom živote, išlo o zbierku s iniciačnou silou. Rúfus sa dostal do centra pozornosti ako 

básnik polemicky nastavený voči poetike „všeobecnej radosti a šťastia“ z prvej polovice 

päťdesiatych rokov, čo vyvolalo polemické reakcie. Súčasne to však otvorilo cestu pre 

intimizáciu lyrického výrazu, pre jeho subjektivizáciu, ktorá sa na spomínanom „radostnom 

pozadí“ budovateľskej/ódickej lyriky javí ako radikálna (konkretisti). Sám Rúfus si už 

v debute vystaval koncept „novej obraznosti“ (Hochel, 2006, s. 28), na ktorom založil poéziu 

nielen prvej, ale aj po nej nasledujúcich zbierok. Išlo čiastočne o básne nové, ale v množstve 

jednotlivých poetických „čísel“ aj o básne, ktoré vznikli už počas päťdesiatych rokov, ale 

básnik ich nepublikoval. Vydáva ich v r. 1966 pod súborným názvom Chlapec (neskôr 

v doplnenom vydaní, v r. 1974, pod názvom Chlapec maľuje dúhu). Rúfusova obraznosť, 

vyjavujúca sa na socialistickorealistickom pozadí ako „nová“ je založená na tematizácii 
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ľudsky a civilizačne tradičného: príroda, vidiek, ľudská jednoduchosť/obyčajnosť, práca ako 

každodenný údel, blízkosť toho druhého, jeho nachádzanie i strácanie ako životná všednosť. 

Týmito znakmi možno charakterizovať aj poéziu obsiahnutú v zbierke Zvony (1968). Ako 

bilančný „medzisúčet“ či krátke pristavenie sa a obzretie „za seba“ možno čítať výber 

zostavený čiastočne z básní debutu, zo všetkých básní zbierky Chlapec a z básní, ktorých 

vznik je časovo situovaný medzi roky 1957 – 1963. Spomenutý výber má názov Triptych 

a vyšiel v roku 1969.  

   V šesťdesiatych rokoch sa v intenciách kultúrneho života nadväzujú produktívne väzby 

medzi jednotlivými umeleckými oblasťami, ktoré kultúrny život spoluvytvárali. 

Charakteristické je predovšetkým „spojenectvo“ spisovateľov, najmä básnikov a výtvarných 

umelcov. Výrazom tohto konštruktívneho združovania síl je aj spolupráca Milana Rúfusa 

s fotografom Martinom Martinčekom. Voľným veršom napísané pásmo Ľudia v horách spojil 

Rúfus s fotografiami človeka v prírode, prírody samej i prírody v ľuďoch, ktorých autorom je 

práve Martinček. Vznikla funkčná syntéza básnického a výtvarného obrazu s dokumentárnou 

silou, ktorá pod názvom vyššie spomenutého pásma vyšla v roku 1963. 

   V súvislosti s nástupom skupiny básnikov asociatívneho princípu, nazývanej aj ako 

Trnavská skupina sme upozornili na kľúčovú úlohu Miroslava Válka pri manifestačnom 

vystúpení týchto mladých básnikov. O samom Válkovi sme povedali, že napriek dobovo 

vnímanej „generačnej“ príbuznosti s vtedajšími mladými patrí k k vekovo inej 

„skupine“ autorov. K tej, ktorú reprezentujú Turčány, Rúfus či Mihálik. O Válkovi možno 

povedať, že bol jedným z najtalentovanejších básnikov v dejinách slovenskej povojnovej 

literatúry. Jeho politická činnosť, členstvo vo vrcholných orgánoch komunistickej strany 

i pozícia ministra kultúry, spojená s represívnymi krokmi voči spisovateľským kolegom, 

vyvažovanými z času na čas ústupkami voči „prehreškom“ niektorých z nich, vnášajú do 

obrazu talentovaného umelca napätie medzi umeleckým na jednej strane a ľudským a etickým 

na strane druhej.  

   Válek vstúpil do publikačného priestoru už v štyridsiatych rokoch minulého storočia, no 

knižná prvotina je datovaná až rokom 1959. Má názov Dotyky a súvisí s ňou bohatý 

literárnokritický ohlas. Intimizácia básnického výrazu, tematizácia osobného v podobe 

plnoprávneho „sveta textu“, to všetko vyjadrené v obrazovo bohatom a umelecky 

vynaliezavom metaforickom „rúchu“ a spojené s tematickou variabilitou. Tak možno stručne 

popísať poetiku Válkovej poézie zo šesťdesiatych rokov, ktorú syntetizujú zbierky: 

Príťažlivosť (1961), Nepokoj (1963), Milovanie v husej koži (1965). Rovnako inšpiratívne 

a umelecky produktívne sa Válek pohybuje aj v teritóriu literatúry pre deti a mládež, kde je 
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spolu s Ľubomírom Feldekom zakladateľskou osobnosťou toho, čo sa označuje za novú vlnu 

slovenskej poézie v literatúre pre deti a mládež, resp. za generáciu detského aspektu v poézii. 

   Prelom päťdesiatych a šesťdesiatych rokov sme charakterizovali ako obdobie nástupu novej 

obraznosti v poézii a spojili sme ho s menom Milana Rúfusa. V tej istej súvislosti sme 

upozornili na inšpiračnú silu tohto estetického „konceptu“ pre nastupujúcu generáciu vtedy 

mladých básnikov. Ich „hrmotný“ manifestačný vstup na územie „veľkej literatúry“ bol 

z poetologického hľadiska opretý o to, čo Ľubomír Feldek v spore o metaforu a jej poznávacie 

možnosti s Milanom Hamadom, nazval metaforickým princípom. Metafora ako „hlboká 

príbuznosť“ komponentov básne založená na „asociatívnej diaľke“ sprevádza tvorbu 

Ľubomíra Feldeka, Jána Stachu, Jána Ondruša, Jozefa Mihalkoviča vo väčšej alebo menšej 

miere a intenzite, danej individuálnou predstavou o poézii, aj v rokoch šesťdesiatych. 

   Usporadujúcim princípom Feldekovej poézie sledovaného obdobia je práve spomínaný 

metaforický princíp, slúžiaci na výrazovú fixáciu kľúčovej témy Feldekových básní. Je ňou 

partnerstvo muža a žena a s tým spojená tematika rodiny ako partnerského zväzku dopĺňaného 

o deti. Rovnocenným komplementom (doplnkom) tejto tematickej orientácie je téma kultúry 

ako ľudského diela, téma umeleckej tvorivosti, pre ktorú je práve partnersko – rodinné 

prostredie živnou pôdou, „mojou prírodou“ (tak znie názov jednej z Feldekových), z ktorej sa 

rodí umelecké dielo ako výraz naplnenia života. Feldek toto všetko realizuje v zbierkach 

Jediný slaný domov (1961), Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973). 

   Ján Stacho debutoval knižkou pre deti Čokoládová rozprávka (1959), do literatúry pre 

dospelých vstúpil zbierkou Svadobná cesta (1961). Je z nej možné odčítať základné znaky 

celej Stachovej poézie: dôraz na zmyslové pociťovanie a prežívanie sveta (senzualizmus). 

Všetky Stachove básne zo zbierok Dvojramenné čisté telo (1964), Zážehy (1967), Apokryfy 

(1969) ukazujú na základný princíp konkretistickej poézie – na metaforu ako prostriedok 

nachádzania „vzdialenej príbuznosti“ vecí, ako dôraz na „všetkých päť zmyslov“.  

   Jedným z textov, ktorý otváral generačné vystúpenie básnikov Trnavskej skupiny v štvrtom 

čísle Mladej tvorby v r. 1958 bola báseň Jána Ondruša Pamäť. Už v nej je možné 

identifikovať znaky aj neskoršej poézie tohoto básnika. Ukazuje na autorov dôraz na telesnosť 

ako východisko pre kontakt so svetom v podobe „telesného dialógu“ :  

                                „(…) Zavrieť oči, ísť popamäti, 

                                 voliť si pre každý krok inú nohu, 

                                 vždy druhú, inú pre  schod, inú 

                                  pre neviditeľný kvet, 
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                              obchádzať hrnček a nakríž postavenú stoličku, 

                              zákrutu, kameň, bodliak, 

                              zastať a vedieť kde som. 

                              Byť stále pod slnkom. 

                              Stúpať celou šľapou. (…)“ 

                                                                      (z básne Pamäť) 

 

 Súčasne aj v tomto krátkom úryvku vidíme, že Ondruš tematizuje obyčajnosť, všedné veci 

a nepatetický ľudský pohyb po svete a že to robí bez podstatnejšieho dôrazu na zložitejšiu 

obraznosť. Naopak, jeho „metafora“ je jednoduchá. Je založená na telesnej (dotykovej) 

skúsenosti zo svetom, na prirodzenom rozložení všedných vecí, na ich ohmatávaní, na pohybe 

po všednom svete akoby popamäti. Oproti generačným rovesníkom ide o redukciu 

„asociatívnej diaľky“ i „hĺbky príbuznosti“ tematizovaných vecí v prospech ľahšieho prístupu 

k svetu. Toto všetko variuje v zbierkach Šialený mesiac (1965) Posunok s kvetom (1968), 

V stave žlče (1968), Kľak (1970) i Mužské korenie (1972). 

   „Preverovanie“ individuálnej pamäti, predovšetkým zážitkov z detstva, ale aj ideologicko-

politickú tému boľševickej revolúcie, to všetko prináša debut Jozefa Mihalkoviča, ktorý sme 

spomenuli v prvej časti učebných textov. V mapovaní krajiny detstva a s ním spojených 

„postáv“ pokračuje Mihalkovič aj v druhej zbierke Zimoviská (1965). Obyčajný svet ľudskej 

každodennosti a jeho konkrétne zažitie na vlastnej koži v podobe skúsenosti so samým sebou 

i s tými druhými, to je lyrický svet Mihalkovičovej poézie. V Zimoviskách i v neskoršom 

výbere z tvorby nazvanom Albá (1972). 

 

Ad. 4.  V pohybe, ktorého najvýraznejšou snahou bolo vyviazanie poézie z hraníc plnenia 

špeciálnych funkcií (ideologickej a politickej propagandy) má začiatkom šesťdesiatych rokov 

miesto aj poézia Mikuláša Kováča. Jej základným znakom je dôraz na každodennosť, na jej 

reportážne zachytávanie v rytmicky uvoľnenej veršovej forme. Debutoval v roku 1960 bez 

podstatnejšej časopiseckej prípravy zbierkou  Zem pod nohami. Epizácia básnickej výpovede 

vrcholí často v metaforizácii básne ako celku. Vo všeobecnosti a vo väzbe aj na ostatné 

autorove zbierky zo šesťdesiatych rokov – Obrana stavebnice (1963), Rozmery (1964), 

O modrej labuti (1966), ide o čitateľsky prístupnú a emocionálne účinnú podobu poézie. 

Nútené takmer desaťročné mlčanie poznačilo autorov básnický prístup k svetu. Zredukoval ho 

na povrchovú reflexiu aktuálneho diania, prevláda komentatívny prístup a často aj patetické 

klišé. Druhá polovica sedemdesiatych rokov, kedy sa v literárnom živote vracia usádza 
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atmosféra známa z prvej polovice rokov päťdesiatych (o nej bude ešte reč) nebola teda ani pre 

tohto básnika príliš šťastným a tvorivým obdobím.   

   Už v roku 1961 sa v časopise Mladá tvorba objavujú básne mladých tvorcov, ktorí o tri roky 

neskôr manifestačne a podobne ako konkretisti pred nimi aj s „asanačnou“ ambíciou voči 

predchodcom, vstupujú do slovenskej literatúry. V piatom čísle Mladej tvorby v roku 1964 

publikujú Ivan Štrpka, Peter Repka a Ivan Laučík manifest s dlhým názvom: Prednosti 

trojnohých slávikov, niekoľko bezočivostí s dierézou alebo Osamelí bežci o jazdcoch bez koní. 

V ňom sa na jednej strane s dešpektom a „pohŕdaním“ vyslovujú k aktuálnemu stavu 

slovenskej poézie, na strane druhej ukazujú na produktívne východiská svojho 

manifestačného gesta i svojej vlastnej poézie. Túto produktívnu vrstvu domácej i európskej 

literárnej tradície pre nich tvoria: 

1. M.Válek a čiastočne konkretisti. 

2. Poézia bítnikov 

3. Česká básnická skupina Květen orientovaná na tzv. poéziu všedného dňa. 

Tieto inšpiračné zdroje majú tvoriť oporu pre ich predstavu o poézii ako spôsobe života a ako 

priestore pre ľudské sebavyjadrenie. Odmietavý pohyb nasmerovaný na nedávnu i dobovo 

súčasnú poéziu je radikálny a, povedané nimi samými – „opovážlivý“:  

„Naše prvé opovrhnutie patrí všetkým literátom. 

  Odmietame, a to treba zdôrazniť so všetkou opovážlivosťou hneď na začiatku, zaradiť sa 

disciplinovane na miesto vyhradené pre nás našim biologickým vekom v početnom zástupe 

poetov našich , lýronoscov, tých priškrtených slávikov, buditeľov rána, ospevovateľov, 

pofŕkaných maltou, zvoľna stúpajúcich na Parnas slovenský náš, zaujmúc tam po preriednutí 

vlasov svoje pomyselné tróniky a tróny, kde sa už ujali osvietenej vlády žijúci klasici 

a laureáti, rozhliadajúc sa po šťastnej domovine. Hľa, hlas národa. (...) Nedali nám nič títo 

‘jazdci bez koní’ ...hoci Plávkom počnúc ...  

   V celej slovenskej poézii nejestvujú, s výnimkou Válka a dnes už bývalej Trnavskej skupiny, 

žiadne ucelené koncepcie tvorby a s nimi indiferentné koncepcie seba a sveta. (V tom druhom 

sú na tom poslabšie aj Trnavčania). 

   Veršujúc na určité témy, nehovoria nič, nemajúc čo povedať, zmyslove a intelektuálne úbohí. 

Princíp ich obásňovania vecí a spisovania básní sa rovná princípu pevcov školy Štúrovej. 

Dúfame, že je to povedané dostatočne jasne. (...)“  

                                            

                                (Prednosti trojnohých slávikov... . In: Mladá tvorba, 1964, č. 5) 
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Citovaná pasáž z manifestu Osamelých bežcov dostatočne jasne ukazuje šírku odmietavého 

gesta mladých poetov a aj ich vzťah k hodnotovo vysokej tradícii slovenskej národnej 

literatúry, zastúpenej pars pro toto časťou slovenskej romantickej poézie. Alternatívou voči 

tomuto všetkému má byť poézia tematizujúca „celého človeka“, prenikajúca „do vnútra, 

k jeho základným etickým, existenciálnym problémom. Postaviť sa za jeho ľudskú podobu. 

Osamelý bežec koná svoj pohyb týmto naznačeným smerom... (...) Sme bežci, spôsobom nášho 

jestvovania je beh, a to, čo s behom súvisí. Kašleme na literatúru, zaujíma nás zmysel 

pohybu.“ (tamtiež, zvýr. autori).  

   Tomuto všetkému dávajú autori výraz vo vlastnej poézii. V druhom čísle Mladej tvorby 

v roku 1967 uvádza Ivan Štrpka do dobového diskurzu pomenovanie „otvorená báseň“ ako 

koncept postavený voči uzavretosti, definitívnosti jazyka a založený na zvýšenej miere 

citlivosti, zostrenej vnímavosti voči imaginatívnej sile básnického obrazu. V týchto intenciách 

komponuje do uceleného tvaru básne a aj ich syntézu v podobe knižného debutu Krátke 

detstvo kopijníkov (1969). Charakterizuje ho obrat poézie k sebe, k vlastnému lyrickému JA, 

orientácia na tematizáciu detského zážitku a konfrontácia minulého a súčasného, výrazová 

komplikovanosť, digresie, zátvorky, zaťaženie grafickej zložky textu. Odkazom na 

dadaistickú umeleckú tradíciu, ktorý sa uplatňuje aj v rovine poetického výrazu ako 

uvoľnenosť obraznosti a imaginatívnosti je druhá Štrpkova zbierka Tristan tára ( 1971). 

V zmysle dadaistickej tradície vzťahuje výrazová rovina Štrpkových básní čitateľskú 

pozornosť predovšetkým na samú seba. 

   Podobne ako Ivan Štrpka, začína svoju básnickú cestu slovenskou literatúrou aj druhý 

z autorov manifestu Prednosti trojnohých slávikov ... Peter Repka. Polemické nasmerovanie 

voči spoločenským konvenciám, akcentácia pocitu existenciálneho zneistenia a ohrozenia, 

častá prítomnosť motívu smrti, ale aj motívu nutnej zmeny v podobe zrýchleného pohybu – 

behu. To všetko sú základné charakteristiky prvej Repkovej zbierky Sliepka v katedrále 

(1969). V roku 1970 pripravil knihu umeleckých reportáží nazvanú Vstaň a choď. Mocenský 

cenzúrny zásah však neumožnil distribúciu knihy, preto sa s jej obsahom zoznamujeme až 

z vydania, ktoré sa uskutočnilo v roku 1998. Celé sedemdesiate a osemdesiate roky 20. 

storočia Peter Repka v kontexte slovenskej literatúry absentoval. V roku 1973 sa vysťahoval 

do Nemecka, kde žije dodnes. Návratom do literárneho života na Slovensku bola jeho druhá 

básnická zbierka Že – lez – ni – ce (1992), nasledovala básnická skladba Priateľka púšť (1996) 

a v roku 2002 zbierka Karneval v kláštore. 

   Tretí „osamelý bežec“ Ivan Laučík  potvrdzuje vo svojich prácach, že trojica, ktorá 

manifestačne vstúpila do literatúry s akcentovaných gestom odporu voči ideologickým 
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a politickým nárokom na poéziu, tento svoj zámer aj prakticky realizuje. Chápanie poézie ako 

básnicky zaznamenanej telesnej životnej akcie, umiestnenej do osobných, kultúrnych či 

prírodných priestorov; s takouto „výbavou“ predstupuje pred čitateľa aj tvorba Ivana Laučíka. 

Laučík, svojím nedobrovoľným vyradením z publikačného priestoru pripomínajúci osud 

svojho priateľa Repku i pomery v slovenskej literatúre po roku 1972, ponúka čitateľovi 

komplikovanú básnickú výpoveď. „Laučíkove zložité texty, v ktorých sa protokol básnickej 

akcie často mení na partitúru grafických znakov (rozloženie slov a veršov na bielej ploche 

papiera), pôsobili aj na sympatizujúcu mladú kritiku konca šesťdesiatych rokov neraz ako 

slovný chaos“ (Matejov, In: c. d., s. 279). Igor Hochel, ktorý reflektoval Laučíkovu poéziu 

v učebnom texte Panoráma slovenskej literatúry III, pripomína v tejto súvislosti dobovo 

príznačné slová Jána Štrassera z Mladej tvorby r. 1967: „Napriek všetkému úsiliu si dosiaľ 

neviem ozrejmiť jej zmysel, neviem si zdôvodniť funkčnosť jej jestvovania“ (cit. podľa Čúzy, 

Darovec, Hochel, Kákošová, 2006, s. 50). Komplikovanosť, vzpieranie sa recepcii a akoby 

zašifrovanosť sú tie podstatné znaky, ktoré vyvolávali efekt chaotickosti. Z neho sa však 

štruktúruje v Laučíkovej poézii zmysel jeho básnického tematizovania sveta a najmä prírody 

ako odľudštenej, a práve preto vyžadujúcej a provokujúcej ľudskú citlivosť. Zbierky 

Pohyblivý v pohyblivom (1968), Sme príbuzní na začiatku (1970), Na prahu počuteľnosti 

(1988), Vzdušnou čiarou (1991) a napokon Havránok (1998) sú výrazom tejto osobnostne 

založenej koncepcie básnického výrazu. 

   Mladá tvorba a Slovenské pohľady predstavovali prípravnú pôdu pre podstatnejšie literárne 

vystúpenie Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej. Do prevažne mužskej básnickej spoločnosti 

vstúpila v roku 1966 zbierkou Pohromnice autorka, kultivujúca dobovú poéziu tematizáciou 

„ženského údelu“. Poetologickým žriedlom, z ktorého čerpá inšpiráciu sa stala konkretistická 

poézia, predovšetkým poézia Jozefa Mihalkoviča, s ktorým ju spájalo Mihalkovičove 

pôsobisko a jej rodisko – mestečko Modra. Tento moment, ale aj dôraz na asociatívnu silu 

básnickej obraznosti niekedy vedie k umelému literárnohistorickému priraďovaniu Vadkerti-

Gavorníkovej k Trnavskej skupine. Z historiografického hľadiska je to však nemožné 

(literárne začiatky konkretistov a debut Vadkerti – Gavorníkovej delí od seba minimálne 

osem rokov) a z poetologického hľadiska zasa príliš priamočiare a zjednodušujúce. Namieste 

je skôr upozornenie na konexie Vadkertiovej metaforiky a „klasickej podoby predvojnovej 

modernej slovenskej poézie (Ivan Krasko, Maša Haľamová)“ (pozri Hochel, In: Čúzy, 

Darovec, Hochel, Kákošová, 2006, s.43). V tejto poetologickej línii i v tematickej línii začatej 

debutom pokračuje Vadkerti – Gavorníková aj v zbierkach Totožnosť (1970), Kolovrátok 

(1972), Kameň a džbán (1973). Vo všetkých prípadoch je v centre pozornosti tematika 



 24

domova, vinohradníckeho kraja a práce, ktorá sa na tento charakter krajiny viaže, to všetko 

funkčne doplnené reflexiou na ľudskú životnú intimitu stelesnenú vzťahom muža a ženy, 

láskou a materstvom. 

   Ako básnická individualita a v pomerne zrelom veku vstúpil v roku 1965 zbierkou Hra 

s nožmi do literárneho života vtedy už tridsaťročný Ján Buzássy. Na popísanie 

charakteristických znakov jeho poézie a aj hodnotového základu, na ktorom ona vyrastala, 

použijeme precíznu charakteristiku Fedora Matejova, ktorá spätne nasvetľuje aj poéziu 

Buzássyho predchodcov: „ Od debutu ... sa autor pokúšal na pozadí zmyslovej 

bezprostrednosti a životnej naliehavosti J. Stachu a J. Ondruša, ako aj na pozadí 

polytematickej súhry vecnosti obrazu a reflexie M. Válka o alternatívnu podobu lyriky. 

Poetologické výdobytky svojich bezprostredných predchodcov akoby podroboval druhotnému 

analytickému spracovaniu. Z dobovo a generačne príznačných motívov-prírodnín (zem, oheň, 

popol, drevo, vták atď.), so synekdoch ľudského bytia a telesnosti (krv, duša, hlas, šľacha 

atď.), z fragmentárnej filozofickej a literárnej tradície, z dobových existenciálne vášnivých 

alebo stoicky zdržanlivých výmerov ľudského bytia, destiluje poéziu, ktorej nejde o človeka 

v jeho zmyslovosti, bezprostrednosti a excitácii, ale skôr o človeka ako účastníka, podielnika 

‘logu’ – rozumu, zmysluplnej argumentujúcej reči, myšlienkovej a duchovnej tradície“. 

(Matejov, In: c. d. 1997, s. 168). Racionalita a odkaz k vysokej kultúrnej (myšlienkovej, 

estetickej  a filozofickej) tradícii, spojené s básnickým talentom a evidentnou tvorivosťou, to 

sú základné znaky poézie Jána Buzássyho. Nielen v spomínanom debute, ale aj v zbierkach 

nasledujúcich a neskorších: Škola kynická (1966), Nausikaá (1970), Krása vedie kameň 

(1972). Básnik tu tematizuje nedôveru voči modernej civilizácii demonštrovanú v podobe 

inklinácie k takým antickým hodnotám, ako sú asketickosť (odriekanie) a zdržanlivosť voči 

životným radostiam i bolestiam.  

   V súvislosti s poéziou Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej sme upozornili na jej inšpirovanosť 

poetikou konkrétnej poézie, tak ako ju reprezentovali básnici prelomu päťdesiatych 

a šesťdesiatych rokov, označovaní za Trnavskú skupinu. Takéto konexie podčiarkovala 

dobová literárna kritika aj u dvoch básnikov, ktorí patria do obrazu slovenskej poézie 

šesťdesiatych rokov. Ide o Vlastimila Kovalčíka a Štefana Strážaya. Konkretistická 

inšpirácia je čitateľná najmä v debutoch oboch básnikov, v Kovalčíkovej zbierke Vstupovanie 

do erbu (1965) a v Strážayovom súbore Veciam na stole (1966). Básnický výraz oboch sa 

neskôr autonomizoval.  U Kovalčíka dôrazom na voľný verš, na „barokovosť výrazu“ (akoby 

nadužívanie slov), zastieranie hraníc medzi veršovými jednotkami (zbierky Médium, 1968, 

Zrkadlo čoraz plytšie, 1970, Aléthia, 1971). 
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   Strážayovu poéziu charakterizuje poetizácia zdanlivo „nepoetického“, pretože navýsosť 

všedného, epizácia lyrického tematizovania ľudského sveta a jeho „vecí“, básnické impresie, 

drobnosti ako spôsob pristavenia sa pri rekvizitách, ktorými je tvorený náš svet. Do 

sledovaného literárnohistorického času patrí ešte Strážayova zbierka Úsvit, ale neurčitý 

(1971). 

   Koniec šesťdesiatych rokov je časom básnického nástupu Štefana Moravčíka. Je to nástup 

zaujímavý a vzhľadom na vtedajšiu situáciu a podobu slovenskej poézie aj príznakový, teda 

„vytŕčajúci z radu“. Poézia, ale aj próza v tom čase už (z dnešného uhla pohľadu, poznajúc jej 

osudy, ktoré ešte len mali prísť, treba k onomu „už“ doložiť aj spresňujúce spojenie „a 

zatiaľ“), nemusela formulovať svoje zámery v spore s ideologickými a politickými 

požiadavkami (so špeciálnymi, pretože mimoestetickými funkciami). Išlo viac 

o sebaprezentáciu založenú na tvorivej výnimočnosti, na výnimočnosti poetiky i spracúvanej 

tematiky. Štefan Moravčík si takúto povšimnutia hodnú výnimočnosť zabezpečil hneď na 

dvoch úrovniach. Tú prvú tvorí motivika a téma, druhú jeho výnimočná schopnosť v narábaní 

s jazykom, v jeho ohýbaní a tvarovaní. Inšpirovaný tradíciou básnickej tematizácie radostí 

života, zastúpenej u nás akoby zakladateľským aktom Selaniek Jána Hollého, prináša 

Moravčík cez motívy pastorálnej poézie (ovečky a baránky) do centra pozornosti 

predovšetkým erotickú hravosť. „Jeho texty sa pohybovali medzi galantnosťou rokokových 

erotických hier a pohansky, vitálne štylizovanou erotikou záhorskej dediny .... (...)  

Moravčíkove básničky sú raz rokokovo hravou, raz dedinsky sťažknutou, vždy však jazykovo 

tvorivou básnickou verziou jedného z určujúcich životných pocitov a programov mládeže 

šesťdesiatych rokov – totiž sexuálnej revolúcie ako cesty k oslobodeniu človeka“ (Matejov, In: 

c. d., 1997, s. 281). Tieto charakteristiky sa viažu predovšetkým na zbierky Slávnosti 

baránkov (1969) a O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek (1970). Súčasne práve tieto zbierky 

a ich poetika sú východiskom pre rozvinutie spomenutých základných znakov autorovej 

poetiky v jeho tvorbe v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


