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1. 2. Situácia v próze v r. 1963 – 1971 

   Už sme spomenuli, že literárny život sa v šesťdesiatych rokoch zbavuje ideologickej 

jednoznačnosti, formálnej monotónnosti a autorskej názorovej uniformnosti. Podobne ako 

v poézii, aj v próze je možné identifikovať, ako prejav tohto rozrôzňovania, prítomnosť 

viacerých autorských (generačných) vrstiev a tematickú i tvarovú mnohosť. V recepčnom 

priestore dobového literárneho života sa vedľa seba pohybujú autori minulosti, prezentovaní 

reedíciami diel, autori staršej generácie publikujúcej aj v rokoch päťdesiatych a napokon 

autori – debutanti, pozoruhodní pre svoj talent. 

   V tvorbe starších autorov, resp. tých, ktorí publikovali už v päťdesiatych rokoch, ako výraz 

tematickej mnohosti vtedajšej prózy, na seba upozorňuje téma vojny. Vladimír Mináč 

vydáva poslednú časť svojej trilógie Generácia, nazvanú Zvony zvonia na deň (1961), v ktorej 

definitívne uzatvára svoj pohľad na Slovenské národné povstanie do pragmaticky zúžených 

hraníc oficiálneho komunistického výkladu tejto dejinnej udalosti. Ten ukazuje SNP ako 

začiatok socialistickej revolúcie s vedúcou úlohou komunistickej zložky protifašistického 

odboja v časoch druhej svetovej vojny. Z úplne opačného pólu vidí tú istú udalosť, teda 

Slovenské národné povstanie, Jozef Cíger Hronský. V exile vychádza jeho román Svet na 

trasovisku (1960), kde povstanie interpretuje ako agresiu Slovákov voči vlastnému štátu. Na 

Slovensku tento román vyšiel až v roku 1991. S vojnovými a povstaleckými témami prispeli 

tiež Ladislav Mňačko  románom Smrť sa volá Engelchen (1959), Ladislav Ťažký Dunajské 

hroby (1964), Amenmária s podtitulom Samí dobrí vojaci (1964), Pivnica plná vlkov (1969) 

a Leopold Lahola (vlastným menom Arje Friedman) zbierkou noviel napísaných počas 

päťdesiatych rokov a vydaných pod názvom Posledná vec (1968). 

   Dobovo relevantné filozofické inšpirácie, predovšetkým filozofický existencializmus, 

prozaicky pripomínajú práce Dominika Tatarku viazané na obdobie konca päťdesiatych 

rokov a na roky šesťdesiate. Ide predovšetkým o prózy zo súboru Rozhovory bez konca (1959) 

nazvané Kohútik v agónii a Ešte s vami pobudnúť. K časom Tatarkovho parížskeho pobytu sa 

tematicky vracia pôvabná novela - romanca Prútené kreslá (1963). Zora Prušková o nej píše 

ako o „afektivity zbavenom mýte ženy“, ktorú „novela predstavila ako inteligentného mužovho 

partnera, ktorému síce nechýba erotická záludnosť a tým aj nezvládnuteľná inakosť, avšak 

oboje bolo hodnotené ako prostriedok pre ‘kultivovanie vnímavosti’, a nie ako dôvod na 

‘otupenie zmyslov’. (...) Prútené kreslá sú po dvojnovele Rozhovory bez konca zavŕšenou 

Tatarkovou apoteózou ľudskej schopnosti ‘byť tu pre druhého’ bez nároku na manipuláciu 

a bez rizika sebamanipulácie.“ (Prušková, 1994, s.12).  
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   Šesťdesiate roky boli aj v próze, podobne ako v poézii, časom pozoruhodných generačných 

nástupov do literárneho života na Slovensku. Rozšírenie publikačných možností, ktoré 

priniesla nová edícia vo vydavateľstve Smena nazvaná Mladá tvorba a orientovaná na 

vydávanie prác mladých autorov, bolo jedným z inštitucionálnych impulzov, ktoré 

napomáhali mladej literatúre a v jej rámcoch próze. Už v prvej časti našich učebných textov, 

venovanej historickému času literatúry v rokoch 1945 – 1963, sme spomenuli pozoruhodné 

debuty Petra Jaroša (Popoludnie na terase), Jána Johanidesa (Súkromie), oneskorený debut 

Antona  Hykischa (Krok do neznáma). V tejto súvislosti treba pripomenúť aj jeho knihu 

krátkych próz  Stretol som ťa (1963) či „modelovú“ prózu všedného dňa Naďa (1964). Touto 

prózou, orientovanou tematicky na problematiku života vysokoškolských študentov, sa  

Hykisch približuje tematickej skupine prác, v ktorých hrá kľúčovú úlohu práve každodennosť 

prežívaná mladými ľuďmi a konfrontovaná s ich gestom vzdoru voči konvenciám. Do radu 

takto založených próz umiestňujeme práce Jaroslavy Blažkovej Nylonový mesiac (1961) a  

Jahniatko a grandi (1964). Sem patria aj prózy Maríny Čeretkovej – Gálovej  Koniec líšky 

(1962) Stokrát moje leto, Smrť červenej jarabiny (1964) Samota pre bohov a Koňak pre 

Amáliu (obe 1967). V prípade tejto autorky treba upozorniť, že spôsob, akým tematizuje 

emocionálny život mladých žien, problémy nešťastných lások, resp. erotický rozmer vzťahu 

ženy a muža nesie znaky populárnej schémy a umiestňuje jej prózy na hranicu vysokej a 

populárnej literatúry. 

   Už z toho, čo sme doposiaľ uviedli je zrejmé, že mladá generácia prozaikov sa 

v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia stáva esteticky relevantným faktom. Okrem už 

citovaných autorov k tomu prispeli aj práce Vincenta Šikulu Možno si postavím bungalov, 

Na koncertoch sa netlieska (obe 1964), S Rozarkou (1966), Nebýva na každom vŕšku hostinec 

(1966) či Dušana Kužela Vráti sa niekto iný (1964), Mimobežky (1967) a Útek z neba (1969). 

Práve ním či prostredníctvom neho možno upozorniť na fakt, že v šiestom desaťročí debutujú 

okrem iných aj prozaici, ktorých dielo v nasledujúcich sedemdesiatych rokoch v oficiálnom 

literárnom živote absentuje. Nemohli, alebo dobrovoľne nechceli publikovať a do recepčnej 

pozornosti sa vracajú až v rokoch osemdesiatych. Okrem Dušana Kužela, ktorý sa čitateľom 

pripomína až po vlastnej smrti románom Lampa (1991) to platí najmä pre Pavla Hrúza. 

Debutoval parodicky ladenou novelou Dokumenty o výhľadoch (1966), kde parodickej 

deštrukcii podrobuje štruktúru rozmanitých výhľadových a programových dokumentov, 

ktorými bola popretkávaná socialistická každodennosť. V roku 1968 vyšla ešte jeho kniha 

Okultizmus a na ďalšiu publikovanie ďalšej prózy musel autor i jeho potenciálni čitatelia 
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čakať až do konca osemdesiatych rokov, kedy sa vracia knihou Chliev a hry (1989). Odmlka 

po úspešnom debute je vpísaná aj do prozaického životopisu Pavla Vilikovského. Prvotina 

vyšla v roku 1965 pod názvom Citová výchova v marci (1965), sedemdesiate roky autor 

vzhľadom na dobovú politickú situáciu „dobrovoľne“, pre vlastnú nechuť ku kompromisom 

s účelovým spojenectvám s mocou vynechal a vrátil sa až začiatkom osemdesiatych rokov. 

   Druhá polovica šesťdesiatych rokov, ako to naznačujú vročenia vyššie uvádzaných kníh, 

priala debutom, priala mladej literatúre a prinášala aj pozoruhodné prozaické výsledky. Medzi 

ne a do tejto atmosféry patria aj spisovateľské začiatky Ladislava Balleka. Knižným 

debutom je novela Útek na zelenú lúku (1967), po ktorej nasledovala kniha Púť červená ako 

ľalia (1969). Už tieto knihy naznačujú tendenciu k lyrizácii prostredia, ktorú čiastočne 

načrtáva aj prozaický experiment Biely vrabec (1970) a dôsledne rozvíjajú prózy zo súboru 

Južná pošta (1974).  

   Do produktívnej atmosféry popisovaného literárnohistorického času sú situované aj 

časopisecké debuty dvoch prozaikov, ktorý v súčasnosti patria do hodnotového jadra 

slovenskej prózy. Myslíme na Dušana Dušeka a Dušana Mitanu. Prvé vážnejšie prozaické 

pokusy oboch autorov treba hľadať v časopise Mladá tvorba, pre oboch je charakteristická 

politická a ideologická indiferentnosť („nevšímavosť“) próz, aj keď, najmä v Mitanovom 

prípade, ideologický moment do nich zvonka vnášala dogmatická literárna kritika. Dušek 

debutoval knihou Strecha domu v roku 1972 a Mitana knižným súborom poviedok Psie dni 

(1970). Spôsob tematizácie sveta, motívy i témy jednotlivých poviedok ukazujú na hodnotovú 

i poetologickú príslušnosť oboch autorov k produktívnemu času šesťdesiatych rokov. Oproti 

tomu faktická prítomnosť týchto kníh v ideologicky exponovaných rokoch nadvlády 

politického konceptu „normalizácie“, uskutočňovaného v zmysle vyššie citovaného Poučenia 

z krízového vývoja v strane a spoločnosti po 13 zjazde KSČ, dodávajú prózam oboch autorov 

výnimočnosť „iného“ v atmosfére požadovanej angažovanosti literatúry. 

Z literárnohistorického hľadiska sú ukážkou, že sedemdesiate roky, napriek politickým 

snahám vrátiť čas k praktikám rokov päťdesiatych, boli obdobím s inými charakteristikami, 

než spomenuté prvé povojnové desaťročie. 

 

 

 

 


