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2. Čas náhradných riešení  (1972 – 1989) 

   Uzlovým periodizačným zlomom po produktívnych šesťdesiatych rokoch bol rok 1972, 

v ktorom sa konal  druhý zjazd Zväzu slovenských spisovateľov. Ten analyzoval 

predchádzajúce  obdobie striktne v intenciách Poučenia z krízového vývoja. Literárny proces 

smerujúci k "humanistickej transcendencii" slovenskej literatúry po roku 1949 označil, v 

duchu známych polemických  vystúpení V. Mináča, za "odtrhávanie ľudského indivídua od 

ľudského kolektívu" (In.: Správa výboru pre druhý zjazd ZSS. Slovenské pohľady 1972, č 6) a 

vyhlásil nový program, podľa  ktorého je "hlavným hrdinom našich čias pracujúci človek" 

(tamtiež, s.18). Za dominantný označil v tomto zmysle koncept "angažovanej literatúry", t.j. 

takej, ktorá "pravdivo a strhujúco zobrazuje boj pracujúcich v minulosti i dnes za slobodu a 

sociálny  pokrok", ktorá ukazuje "premeny v našej krajine, dosiahnuté pod vedením 

komunistickej strany" (tamtiež, s.18). V organizačnej rovine je významné schválenie nových 

stanov zväzu, ktoré ho definujú  ako "ideovo - výberovú organizáciu" (Uznesenie  II. zjazdu. 

Slovenské pohľady 1972, č. 6,s. 23). Otvoreným prihlásením  sa k predurčenej tematickej 

orientácii literatúry (pracujúci človek) a k ideovému (t.j. ideologickému) charakteru 

spisovateľskej  organizácie deklarovali zúčastnení autori návrat k mechanizmom  literárneho 

života zo začiatku päťdesiatych rokov. Túto tendenciu  naznačujú aj viaceré aktivity, ktoré 

najmä v prvej polovici sedemdesiatych rokov literárny život vytvárali. 

    Už správa výboru pre II. zjazd spisovateľov odmietla " neobjektívne hodnotenie obdobia 

tzv. päťdesiatych rokov, ktoré pravica označovala ako obdobie stagnácie a temna" (In.: cit. 

správa, s. 19). Variantom skupinových spovedí - sebakritík z päťdesiatych rokov sa  stali 

ponižujúce sebakritické "vyznania" napríklad Antona Hykischa a Pavla Števčeka,  ktorými sa 

usilovali dostať zo spoločenskej izolácie. Rovnako variantom groteskných školení 

spisovateľov z r. 1950 sa stalo ideologické "kovanie" začínajúcich autorov na stránkach 

týždenníka  Nové slovo, ktoré od r. 1972 inicioval a viedol Vojtech Mihálik  a v ktorom 

adeptom literatúry úzkostlivo vštepoval vedomie škodlivosti akéhokoľvek neideologického 

umeleckého pokusu. V roku  1973 sa v Banskej Bystrici uskutočnila vedecká konferencia o 

socialistickom realizme. Sú na nej zdôrazňované "nové prístupy"  k tomuto termínu i "nové 

prístupy" k hodnoteniu literatúry a kultúry v prvej polovici päťdesiatych rokov, pretože tie 

"staré" sú vraj poznačené „pravicovými deformáciami“. Literatúra sa teda v prvej  polovici 

siedmeho desaťročia opäť dostáva pod silný mocenský tlak, orientujúci tvorbu na lineárne, 

neproblémové zobrazovanie sveta. Podobne ako v časoch "kultových", aj teraz sa striktne 

utlmuje prirodzená dynamika literárneho organizmu autoritatívnymi zásahmi moci. 
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   Aj keď situácia bola príbuzná tej bezprostredne  pofebruárovej, predsa len bola najmä na 

Slovensku miernejšia. Napriek tomu, že vznikli rozmanité formy mocenských zásahov do 

literatúry a literárneho života, nepodarilo sa tak ako predtým vytvoriť ani len zdanie 

jednotného spisovateľského frontu. Paralelne s verejne publikovanou literatúrou vznikali 

enklávy neverejne publikujúcich autorov – literárny disent (Ivan Kadlečík,  Hana Ponická, 

Dominik Tatarka, Milan Šimečka a i., vzniká teda aj niečo ako paralelný literárny život), veľa 

autorov sa ako sme už upozornili odmlčalo (Hrúz, Kužel, Vilikovský, Laučík, Bútora, P. 

Strauss a i.) a aj verejne publikovaná literatúra sa diferencovala. Fungovali v nej autori, ktorí, 

presne v zmysle  uznesení " esteticky objektivizovali energetický princíp komunizmu" (Okáli 

1970, s. 29) i autori, ktorí hľadajú náhradné riešenia v literatúre pre deti, v tvorbe tzv. 

okrajových žánrov, ale aj vo verejne publikovanej vysokej literatúre, v dôsledku čoho vznikol 

v literárnej situácii sedemdesiatych a začiatku osemdesiatych rokov zaujímavý paradox. 

   V roku 1975 (teda presne dvadsať rokov po diskusii o kladnom hrdinovi v Kultúrnom živote) 

sa na stránkach Nového slova realizovala rozsiahla  diskusia, ktorej cieľom bolo " ukázať, aké 

sú súčasné predstavy  o hrdinstve a hrdinoch a konfrontovať tieto predstavy so 

skutočnosťou ..." ( Nové slovo 1975, č.12, s.8). Diskusia priniesla 36  príspevkov, v ktorých 

autori prezentovali svoje predstavy o stave  súčasného sveta a o jeho literárnom (umeleckom) 

obraze. Na dôkaz  spojenia úvah umelcov, teoretikov a kritikov "so životom", dopĺňala  

redakcia na niekoľkých miestach ich texty príspevkami tajomníkov  OV KSS, prinášajúcimi 

konkrétne príklady " ľudského hrdinstva " zo  zverených okresov. Tieto diskusné úvahy tvoria 

relevantný základ  pre hodnotenie literárnej situácie sledovaného obdobia. Je v nich  čitateľná 

oficiálna dobová predstava hrdinu, t.j. ľudského ideálu  (ideálneho človeka doby) i časová 

reflexia stavu literatúry nazeranej z tohto aspektu (z aspektu prítomnosti alebo neprítomnosti  

obrazu takéhoto človeka). Reprezentatívnu podobu chápania obsahu pojmu "hrdinstvo" 

sformuloval v tom istom čísle časopisu (s.9) Daniel Okáli. Je v nej  evidentné tradičné triedne 

delenie založené na protiklade pokrokovosti a reakčnosti, pričom hrdinstvo ako potencialita a 

hodnotovo vysoká vlastnosť sa prisudzuje len triede vlastniacej prvý  (kladne orientovaný) 

atribút. Tieto charakteristiky sú potom  príznačné aj pre projekciu predstáv o ľudských typoch, 

ktoré možno  označiť termínmi hrdina dneška, kladný hrdina, súčasník. V dobovej  

terminológii sa etablovalo označenie človek práce ako modifikácia  nového človeka (človeka 

začínajúceho budovať socializmus i seba)  zo začiatku päťdesiatych rokov. Z publikovaných 

príspevkov je  zrejmé, že do predstavy "kladného hrdinu" sa začiatkom druhej polovice 

sedemdesiatych rokov nemohol vtesnať priemerný, bežný človek so svojimi každodennými 

problémami. Miesto má len človek  socialistický, čo však neznamená to isté ako "človek žijúci  
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v socializme", "človek ako produkt socializmu", "človek zajatý  každodennosťou", "človek 

zháňajúci", "človek podplácajúci  a podplácaný", "človek sklamaný spoločenským životom", 

"človek  klamúci, klamaný a oklamaný" atď. Vzniká neživotná schéma, ktorá je  pred 

literatúru postavená ako vzor a súčasne aj ako požiadavka.  Z faktického chodu udalostí je 

však zrejmé, že je to požiadavka  len veľmi ťažko akceptovateľná. Literatúra vo svojej 

praktickej realizácii nebola ochotná  podniknúť navrhovaný obrat späť do hĺbky päťdesiatych 

rokov. Zareagovala teda po svojom – tematickým odvratom do minulosti. Toto "náhradné  

riešenie", ktoré sa ako funkčné prejavilo práve v päťdesiatych  rokoch, je rozpoznateľné už v 

sledovanej diskusii. Niektorí jej  účastníci (napr. Vladimír Petrík a Ivan Kusý) síce 

zodpovedali na  položenú otázku, ale akosi okľukou. Vyhli sa projektovaniu "hrdinu  dneška" 

a zamierili späť: k sledovaniu doterajších podôb človeka  v literatúre. "Zamierenie do 

minulosti" sa stalo základnou  črtou, ktorá charakterizuje literárnu situáciu druhej 

polovice sedemdesiatych a začiatku osemdesiatych rokov a v jej intenciách aj literárne 

diskusie. Za  týmto "náhradným riešením" možno explicitne vnímať polemiku s 

mocensky preferovanou požiadavkou na tematizovanie súčasnosti.  

   Potvrdila to hneď prvá diskusia o dielach tohto "historizujúceho radu" - diskusia o románe 

Jána Jonáša Jedenáste prikázanie (1975). Na pozadí "volania" po súčasnosti a predkladania 

receptov na jej literárnu podobu víta reprezentatívna kritika prácu situovanú časovo 

a tematicky (združstevňovanie slovenskej dediny) o viac než dvadsať rokov späť ako literárnu 

udalosť. Diskusia mala navonok opäť podobu akoby generačného sporu. Ivan Sulík a Fedor 

Matejov sa pokúsili o analýzu  románu postavenú najmä na estetických kritériách. Obaja 

narazili na odmietavú reakciu staršej časti zúčastnených kritikov. Tá volila parciálny, 

jednostranný a jednorozmerný prístup, sledovala  najmä " hmatateľné výsledky historického 

prelomu slovenskej dediny..." (Šmatlák 1976, s.97), "oslobodenie roľníka nielen z jarma - 

jedenásteho prikázania - ,z úmornej driny, ale i z prekliatia morálky splodenej práve 

súkromným majetkom " (Okáli In. cit. diskusia 1976, s.117). V záujme zdôraznenia tejto 

víťaznej (ideologickej a politickej) línie textu, kritici  obišli jeho podstatné estetické 

nedostatky, na ktoré v diskusii  upozorňovali Matejov so Sulíkom a celý román nadhodnotili. 

Doslovne sa realizovala téza Stanislava Šmatláka z roku 1971 o rovnosti medzi hodnotovým a 

ideologickým aspektom textu (Šmatlák 1971, s.4 - 5.). Román Jedenáste  prikázanie a jeho 

„vysunutie do pozornosti“ možno označiť za prvé víťazstvo ideologizovanej literárnej kritiky, 

ktoré predznamenalo prijatie a hodnotenie aj ďalších historizujúcich sociálnych románov. 

Tento spôsob prístupu  pokračoval aj pri diskusii o románe V. Šikulu Majstri (pozri napr.  

Bílik, 1990, s. 57 - 65). V snahe reflektovať aj mocenskú požiadavku aj reálnu  situáciu 
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tvorby a vychádzajúc z jednostranného prístupu k tejto tvorbe, označila literárna kritika 

historizujúcu tendenciu za legitímny spôsob zobrazovania súčasnosti, za "hľadanie jej 

koreňov". Inšpiratívne v tomto smere pôsobili historické eseje Vladimíra Mináča, najmä 

Dúchanie do pahrieb a v nich prezentovaná koncepcia slovenských dejín ako dejín práce. 

"Súčasnosť" sa teda v tomto období tematizuje per negationem, cez svoj nulový variant.  Je 

preto samozrejmé, že už prvé bilancujúce úvahy na prahu osemdesiatych rokov reflektujú 

práve túto situáciu. Pregnantné  je konštatovanie Viliama Marčoka: " Minulosť nám pomáhala 

prekonať traumu z nedávnej minulosti a učí nás žiť v prítomnosti. Odklad, ktorý si próza 

poskytla tematickým odstupom od prítomnosti, v skutočnosti nie je odkladom a má svoj 

bezprostredný zmysel a ideologickú hodnotu" (In.: Literatúra na prahu osemdesiatych rokov. 

Záverečná beseda. Romboid 1981, č. 5, s.27). Je to pravda, aj keď menej lineárna, než ju 

prezentuje Marčok.  Ak totiž  pre "normalizujúcu" sa spoločnosť, resp. pre jej politickú moc, 

boli literárne aktivity druhej polovice sedemdesiatych rokov, za podstatného prispenia 

skresľujúceho pohľadu oficiálnej kritiky (Daniel Okáli, Břetislav Truhlář, Valér Peťko, Karol 

Rosenbaum, Pavol Plutko, Stanislav Šmatlák, Ivan Sulík, Ján Števček, Vincent Šabík a i.) 

terapiou "traumy z nedávnej minulosti", tak pre literatúru boli "náhradným riešením", 

sebazáchovným aktom.  

   Do centra pozornosti sa  dostalo veľké historizujúce rozprávanie ako veľké 

konštruovanie sociálnej a triednej identity človeka, parametricky usporiadané okolo 

centrálnej marxistickej tézy o objektívnom smerovaní dejín k socializmu. V tom je 

ideologická hodnota tejto prózy, o ktorej hovorí dobový kritik. Historizácia ako odpoveď na 

dobovú mocenskú požiadavku bola okľukou či náhradným riešením. Umožnila 

zainteresovaným autorom tvoriť, a pritom si zachovať aj nesporné znaky individuálneho 

autorského gesta. Ideologická a politická motivovanosť načrtnutých riešení ako explicitný 

výraz neslobodnej atmosféry, ktorá znemožňovala vyslovenie priameho názoru na životný 

svet a na literatúru, je tu evidentná. Táto skutočnosť pôsobila zároveň aj smerom dozadu a 

nekompromisne odkryla socialisticko-agitačný charakter významnej časti literárnej tvorby 

prvej najmä polovice siedmeho decénia. 

   Inštitucionálne kladená požiadavka explicitnej socialistickej angažovanosti, ktorá 

dominovala v literárnom živote na Slovensku v sedemdesiatych rokoch, bola snahou 

o opätovnú kolektivizáciu umeleckej tvorby a recepčného bytia literatúry. Náhradné riešenia, 

ktoré sme načrtli vyššie, ale aj „iné spracúvania“ navonok relevantných tém (napr. tematizácie 

výroby a výrobných prostredí pars pro toto zastúpené napr. románom Ľ. Feldeka Van Stiphout) 

boli signálom prítomnosti tvorivého autorského subjektu v literárnom živote a signálom jeho 
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neochoty splynúť v anonymite ideologicky zadefinovaného kolektívneho MY. Do centra 

vnímania sa tak vysúva, podobne ako na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, 

problematika autorskej individuality a vôbec ľudskej subjektivity. Variabilita spôsobov, 

akými sa od osemdesiatych rokov do verejnej komunikácie dostáva problém subjektu, 

indivídua a individualizácie, je z hľadiska dnešného pohľadu príznaková a zaujímavá. Je to 

téma, ktorá má, opäť ako v šesťdesiatych rokoch, aj svoj západoeurópsky variant a je 

namieste porovnanie podstaty individualizačných tendencií tých čias u nás a v západnej 

Európe. 

      Základné znaky a črty spomenutého „západného pozadia“ možno odčítať z analýz, ktoré 

obsahujú dobové práce napr. Norberta Eliasa či Gillesa Lipovetskeho. Tieto sondy do 

sociológie kultúry, ktoré sa v našom vtedajšom diskurze neobjavovali a možnosť zoznámiť sa 

s nimi sme mali až oveľa neskôr naznačujú, že západoeurópska spoločnosť v osemdesiatych 

rokoch smeruje k individualizmu a k personalizácii. Lipovetsky v tejto súvislosti hovorí 

o druhej individualistickej revolúcii. Individualizáciu pritom reflektuje ako spôsob 

socializácie, ktorý stojí v opozícii voči modernistickému konceptu socializačného procesu, 

založenému na disciplíne demokratických inštitúcií a pravidiel.  Do centra pozornosti sa 

dostáva „osobná realizácia a rešpektovanie subjektívnej zvláštnosti a jedinečnej 

osobitosti“ (Lipovetsky, 2001,s.12). Javovou podobou tohto prúdenia sú hedonistické hodnoty, 

„kult osobného oslobodenia, uvoľnenie, humor a úprimnosť, psychologizmus a slobodné 

vyjadrovanie“ (c.d.,s.11). V každodennosti prevláda túžba poznať samého seba, kult tela 

a telesnosti, centralizácia pozornosti na zdravie, telesné línie, šport, estetiku tela, s tým 

súvisiaca detabuizácia sexuality, verejná tematizácia orgazmu, „intimita ako show“ (c.d.,s.79). 

Na druhej strane, ako nevyhnutný dôsledok, je paralelné vytesňovanie staroby a fyzickej 

opotrebovanosti. Paradoxom tohto individualizačného pohybu je skutočnosť, že 

individualizovaná spoločnosť, keďže  nemá stabilizované vzory a idoly sa nesmierne rýchlo 

menia, ústi do novej kolektivity, usporiadanej najmä okolo vonkajších identifikačných znakov 

jednotlivca. „Individualisti všetkých krajín chodia s rovnakými ruksačikmi, tričkmi, teniskami 

a tešia sa akí sú jedineční. Pritom sa obzerajú okolo seba, či majú na sebe naozaj to, čo 

ostatní. Dôsledkom epochy individualizmu je kolektivizmus nového typu“ (Zajac, 2004,s.11).  

   Individualizmus ako socializačný pohyb v západnej spoločnosti nedisponuje v sledovanom 

čase ôsmeho decénia žiadnym historickým projektom s mobilizačnou silou, preto 

dominuje orientácia na prítomnosť ako večnú či predlžovanú mladosť. Lipovetsky hovorí 

o narcisizme, ktorý produkuje špecifický pocit prázdnoty: „Čím viac je v meste možností na 

stretávanie sa, tým sú ľudia osamelejší; čím sú vzťahy voľnejšie a slobodnejšie od 
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predchádzajúcich obmedzení, tým vzácnejšia je možnosť spoznať intenzívnejší vzťah. (...) 

V tom je zúfalstvo Narcisa, príliš dobre naprogramovaného na to, aby bol zahľadený sám do 

seba a nie do dakoho druhého, a zároveň nedostatočne, pretože po akomsi citovom vzťahu 

ešte stále túži“ (c.d.,s.94). 

   Aj u nás je v tom čase evidentná snaha postaviť voči spoločenstvu mocných inštitúcií, 

požadujúcich predovšetkým disciplínu, dajaký model autonómneho indivídua. Ide však 

o proces s výrazne inými charakteristikami. Jeho východiskom akoby bol práve intenzívne 

pociťovaný pocit prázdnoty. Zaujímavým prostriedkom na jeho tematizáciu sa stal problém 

– každodennosti, ktorý sa objavuje vo verejnom diskurze, najmä na stránkach časopisu 

Slovenské pohľady, napriek nevôli oficiálnych politických miest. Mobilizačným impulzom 

tunajšieho variantu individualizácie bola, na rozdiel od spomínaného západoeurópskeho 

pohybu, existencia „veľkého historického projektu“. Bol ním koncept prestavby socializmu 

založený okrem iného aj na rozšírenej slobode slova označovanej ruským termínom glasnosť, 

reprezentovaný politikou M. Gorbačova a s tým súvisiaca revitalizácia nášho – 

československého – hľadania „socializmu s ľudskou tvárou“ z r. 1968 a z toho všetkého 

rezultujúce oslabovanie  totalitného režimu. Spomenutý pocit prázdnoty artikulujú slovenskí 

sociológovia v osemdesiatych rokoch aj ako uviaznutie v každodennosti, súčasne je však 

práve upriamenie pozornosti na každodennosť a jej štruktúru exemplárnym znakom orientácie 

na indivídum a jeho bežný život. Je to úsilie reflektovať sociálnu skutočnosť „nie cez 

prizmu ... pojmových konštrukcií, ale optikou aktéra samého“ (Petrusek, 1989,s. 68). Je to 

pohyb od „perspektívy veľkého odstupu k perspektíve najbližšej možnej vzdialenosti“, 

k rutinne známemu, za čím vnímame implicitnú prítomnosť kritiky „veľkej 

ideológie“ a odkrytie napätia medzi „ideou a realitou, snom a skutočnosťou, slovom a činom“. 

(c. d., s.69).  Súčasne tento odklon od „perspektívy veľkého odstupu“ umožňuje nazrieť do 

života jednotlivca, ktorý prebieha „vo vlastnom čase“ zvieranom „ horizontom bezprostrednej 

minulosti a bezprostrednej budúcnosti“ (tamtiež). Každodennosť sa tak stáva prostriedkom na 

„zdrvujúcu kritiku falošného vedomia“ (tamtiež). Práve cez tento kritický pohľad sa  

jednotlivec „dostáva k slovu“, do verejného komunikačného poľa sa dostáva jeho faktická 

situácia. Kým v západnom svete sa v rovnakom čase jednotlivec derie na svet v podobe 

verejne artikulovanej túžby po slasti, kráse, vlastnej individualite, prostredníctvom 

dobrovoľného zverejňovania vlastnej intimity,  náš variant individualizácie má podobu 

intelektuálnej cesty za indivíduom. Je pokusom odkryť prostredníctvom pravdivej 

sociologickej analýzy jeho stav, skutočnú podobu jeho životnej situácie. Odkryl sa človek 

a jeho „normálny život“ a tým aj jeho bytie ako bytie vynútené potrebami a sprevádzané 
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znecitlivením voči problémovým a traumatizujúcim životným obsahom. Spomína sa mravná 

„anestéza“ a historická „amnézia“ (tamtiež), tematizuje sa netvorivosť, pragmatická 

vynaliezavosť. Oproti „človeku práce“ ako ideologickému konštruktu sa nekompromisne 

stavia desakralizovaná verzia „obyčajného človeka“, ktorý pravdu alternuje 

užitočnosťou/výhodnosťou,  interpretáciu sveta manipulovaním situáciami a ktorý je sám 

v rozmanitých situáciách manipulovaný.  Oproti západnému kultu tela stoja zistenia, že len „ 

o štvrtine mládeže končiacej povinnú školskú dochádzku a o osmine dospelej populácie sa dá 

povedať, že sa pohybuje dostatočne“ (Potůček, 1989,s.124), že najrozšírenejším typom únavy 

u nás v reflektovanom čase nie je fyzická únava z dostatočného pohybu, ale ten typ, ktorý 

vzniká „z nezvládnutých životných situácií“. Tieto tzv. distresy sa objavujú tam, „kde človek 

nemá možnosť či priestor slobodne, bez zbytočných obmedzení reagovať na vzniknutú životnú 

situáciu a riešiť ju“ (tamtiež). Variantom hedonizmu za hranicou „železnej opony“ sú  

únikové spôsoby „užívania si“, ktoré sa opierajú o stereotypné správanie  v podobe „nejakej 

kalórie navyše alebo povzbudzujúcej drogy“ (c.d.,s.125), najmä – alkoholu a cigarety.  Platí 

totiž, že „uvoľniť napätie – napríklad kompenzujúcimi relaxačnými a rekreačnými technikami 

dnes u nás chce, vie a môže iba zlomok populácie“ (tamtiež). Voľný čas v tom období vypĺňa 

„čas strávený na chalupe, pri fuške, pod autom, pred televízorom, či videom“ (Petrusek, 

c.d.,s.73).  

   Socialistický človek osemdesiatych rokov uviazol v každodennosti. Neorientuje sa na seba 

preto, aby sa pestoval, aby si užíval, ale najmä aby zohnal, vyhandloval, vlastnými silami si 

prerobil, vyšpekuloval... . Prázdnotu jeho života necharakterizuje narcisitický individualizmus, 

ale tlak na „individuálnu vynaliezavosť“ pri uspokojovaní elementárnych životných potrieb.  

   Ako alternatíva voči „prázdnote otupujúcej každodennosti“ sa v sledovanom období stavia 

projekt otvoreného sveta ako zdroja ľudskej tvorivosti, čo má, pravdaže, nielen dimenziu 

individuálnu, v podobe práve problému tvorivosti, ale aj dimenziu ideologickú a politickú, v 

podobe systémovej otvorenosti ako zdroja energie pre tvorivosť. Do hry sa tak dostáva otázka 

slobody indivídua, otázka slobody pre individuálnu tvorivosť, otvorenosť ako možnosť: pre 

jednotlivca, pre menšie či väčšie skupiny, pre individuálne priateľstvá postavené voči - 

konštruktu súdružstva.  

   Do kultúrneho diskurzu osemdesiatych rokov na Slovensku prenikajú tieto uzlové dobové 

témy v podobe sformulovanej teórie tvorivosti ako súhry individuálnej jedinečnosti (tvorivého 

gesta) a univerzálnosti (a aj neobmedzovanej mnohosti) životných situácií, ktoré tvorca 

tematizuje (Zajac, 1988), v podobe zdôrazňovanej dialogickosti kultúry a potreby polemiky 

( napr. Chmel, 1988), v podobe spomínaných reflexií a diskusií o každodennosti, ale aj 
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v podobe diskusie o histórii a historickom vedomí. Narúšanie kolektivizovanej monolitnosti 

literatúry a literárneho  života sa ohlasuje prvými pokusmi o individualizáciu a diferenciáciu 

literatúry a literárnej kritiky už koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov  

rozhovormi Jána Števčeka a Stanislava Šmatláka v časopise Romboid, sporom  o knihu 

Ľubomíra Feldeka Homo scribens (nebol doteraz publikovaný a jeho obsah je dostupný len 

ako záznam kritickej diskusie, ktorá sa konala na Zväze slovenských spisovateľov), diskusiou 

o románe Rudolfa Slobodu Rozum. Najmä ona signalizovala dynamizujúci sa diferenciačný 

proces v organizme literatúry. Jeho podstatou boli snahy prekročiť hranice direktívneho  

modelu riadenia literatúry, pokusy individualizovať literárny proces, zbaviť ho falošnej 

ochrany kolektívnej zodpovednosti.  V tejto súvislosti sa do centra pozornosti opäť po dlhšom 

čase dostáva problematika jednotlivca ako garanta tvorivosti, problematika subjektívnosti, 

subjektivizmu, práva spisovateľa na sebaanalýzu, na autentickosť svojej literárnej výpovede. 

V kontrapozícii stáli predstavy o trvácnosti a záväznosti kultúrnopolitickej inštrukcie pre 

literárnu tvorbu, obavy o stratu optimizmu  v slovenskej próze, averzia voči jej "tragickosti" 

či "totálnej  autentickosti" (Kritici diskutujú o Slobodovom Rozume. Romboid  1983, č. 1). V 

tomto čase sa v literárnom živote objavujú  autori a kritici odmlčaní v priebehu 

sedemdesiatych rokov (Ťažký, Karvaš, Štrpka, Moravčík, Štrasser, Vilikovský, Lasica, 

Satinský, Johanides, Dušek, Mitana, v kritike najmä Mikula, Zajac, neskôr J. Bžoch), 

uvoľňuje sa aj zovretosť organizačných štruktúr Zväzu slovenských spisovateľov, ktorý od 

roku 1977 fungoval ako súčasť federálneho Československého zväzu spisovateľov. 

Spoločenský význam  týchto združení sa však redukoval, pretože zväzy prestali byť členmi 

organizácií Národného frontu, ktorý združoval relevantné organizácie. 

  Od polovice osemdesiatych rokov sa zintenzívňuje aj úsilie o rozšírenie publikačného 

priestoru pre literatúru a premýšľanie o nej. Najprv, po čiastkových ústupkoch v podobe 

Literárnej prílohy denníka Smena, prílohy Romboidu - Dotyky a pokuse časti mladých 

autorov  o vydávanie "almanachu" Literárne konfrontácie, začína v roku 1987 vychádzať 

Literárny týždenník na čele s Vincentom Šabíkom  a v roku 1988 časopis pre mladú literatúru 

Dotyky pod redakčným  vedením Jána Zambora.  K výraznej zmene situácie však prišlo až v 

súvislosti so zmenou vo vedení Slovenských pohľadov, keď v roku 1988 vystriedal vo funkcii 

šéfredaktora Vladimíra Reisela Rudolf  Chmel. Od tohto roku najmä Slovenské pohľady 

otvárali priestor  pre opätovnú reintegráciu slovenskej literatúry. Na ich stránkach  sa 

uskutočnili prvé pokusy o zapojenie aj tých autorov, ktorí boli  po roku 1972 vyradení z 

literárneho života (Hamadova účasť na  konferencii Slovenských pohľadov o situácii 

slovenskej literatúry  v Budmericiach v r. 1988), prvé teoretické pokusy analyzovať situáciu 
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slovenskej literatúry nie v zmysle Poučenia z krízového  vývoja, ale na základe jej skutočného 

hodnotového vrstvenia  (štúdia Milana Šútovca, resp. spoločná štúdia Evy Jenčíkovej a Petra 

Zajaca, obe publikované aj v Slovenských pohľadoch). Literatúra však v tomto období nebola,  

tak ako v šesťdesiatych rokoch, v centre pozornosti spoločnosti,  resp. v centre sociálneho 

pohybu. Predstava, ktorou sa v "prestavbovej " atmosfére roku 1988 prezentoval na 

konferencii spisovateľov pri príležitosti 70. výročia vzniku ČSR napríklad Anton Hykisch, 

keď vyzval spisovateľov " ... učiniť zadosť všetkému, čo  národ od nás žiada a čo nám ukladá 

" (Literárny týždenník 1989, č. 2) bola len ilúziou, v ktorej sa prejavila zotrvačná 

obrodenecká  predstava o národnoreprezentatívnej role spisovateľa. Literatúra  v tomto čase 

vôbec nefungovala ako výlučný "politický hovorca", od ktorého, povedané s Hykischom, 

"národ niečo žiada".  V tejto pozícii sa pohybovala časť sociológov, časť ekologických  

iniciatív, časť spisovateľov, časť literárnych vedcov, časť filozofov, časť prírodných vedcov, 

nekonfesionálny i katolícky disent. Predstavitelia týchto iniciatív sa nijako nebránili 

identifikácii vlastného individuálneho postoja a neboli krytí žiadnou neosobnou organizáciou  

a už vôbec nie organizáciou spisovateľskou. Jej oficiálny život  bol v tomto čase mimo 

akejkoľvek zvýšenej pozornosti verejnosti.  Preto keď sa 7.decembra 1989 na mimoriadnom 

zjazde jeho odľudštená štruktúra rozpadla a spisovatelia sa začali združovať na  iných, 

prirodzených princípoch, v spoločnosti tento fakt nijako osobitne nerezonoval. Literatúra sa 

dostala do stavu prirodzenej, tentoraz  zvonka neusmerňovanej diferenciácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


