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2. 1. Situácia v poézii v rokoch 1972 – 1989 

 

   Už pri reflexii predchádzajúceho obdobia sme upozornili, že nástup mocenského tlaku, ako 

základnej súčasti politického konceptu „normalizácie“ znamenal radikálne zmeny v prístupe 

autorov do oficiálneho publikačného a recepčného priestoru. Táto situácia sa dotýkala 

rovnako prózy i poézie. Ak hovoríme o prístupe do priestoru recepcie, nemyslíme tým len 

osobnú situáciu autorov, ale aj sám tento priestor. Vyššie sme spomenuli osud časopisov 

Kultúrny život a Mladá tvorba, čo znamenalo, že pre takpovediac „každodenné“ publikovanie 

básní a próz zostali k dispozícii len Slovenské pohľady a časopis Romboid, resp. nie príliš 

príťažlivé kultúrne rubriky denníkov či týždenníkov (napr. Nové slovo). Oficiálna tvár 

slovenskej poézie sa teda radikálne zmenila, aj keď publikačné embargo neplatilo pre 

všetkých rovnako dlho. Ak sa pozeráme dnes na skladbu publikovanej poézie, vidíme 

niekoľko autorských a tematických vrstiev, ktoré, rovnako ako popísaná situácia 

v inštitucionálnej skladbe literárneho života, charakterizujú vtedajší stav slovenskej literatúry.  

   Do centra oficiálne podporovanej a dobovo preferovanej poézie sa dostali predovšetkým 

básnici, ktorí pozitívne a ústretovo zareagovali na mocensky formulovaný koncept 

angažovanej literatúry. Toto otvorené prihlásenie sa k požiadavkám režimu charakterizovalo 

tvorbu predovšetkým Pavla Koyša, zväzáckeho funkcionára z päťdesiatych rokov, 

šéfredaktora Mladej tvorby v r. 1960 – 62 i šéfredaktora vydavateľstva Smena v šesťdesiatych 

rokoch. Predpoklady pre pozíciu jedného z kľúčových oficiálnych básnikov normalizačného 

obdobia si vytvoril už na konci päťdesiatych rokov svojím ideologicky exponovaným 

debutom, zbierkou Hviezdy na zemi (1959). Na tento typ ideologickej poézie nadviazal 

tvorbou v sedemdesiatych rokoch v zbierkach explicitne venovaných Komunistickej strane 

Československa: Spolu (1971), Je taký človek (1972), neskôr zbierky Nie (1977) . V zbierkach 

Koľko krokov je k úsmevu (1970), Načo je človeku dom (1974), Vyznanie lásky (1975) sa 

pokúsil o syntézu politicky a ideologicky ladenej poézie s intímnou témou lásky. Akoby sa 

v tejto syntéze „zliala“ Koyšova tvorba z rokov šesťdesiatych (Čakám ťa láska, 1963 

a Ukrutná vernosť, 1968), tematizujúca práve lásku, s tematickou dominantou angažovanej 

poézie. O civilnejšie ladenú tvorbu sa usiloval v rokoch osemdesiatych: Plač za láskou (1984), 

Moralizmy (1986), Rozmýšľanie (1987). Angažovaná poézia ako odpoveď na politickú 

objednávku má svoje miesto aj v tvorbe iných básnikov, dokonca aj tých, ktorí už raz 

veršovanie na politické a ideologické témy opustili. Myslíme tu najmä na niekdajších 

nadrealistov – Vladimíra Reisela a jeho zbierku Oči a brezy (1972) orientovanú na reflexiu 
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života ľudí v Sovietskom zväze či na Júliusa Lenka a jeho Objatie (1970). Po produktívnom 

čase tvorby v šesťdesiatych rokoch sa k politike komunistickej strany svojou účasťou na jej 

priamom výkone, ako funkcionár najvyšších orgánov strany a ako minister kultúry, ale aj 

v podobe básnickej skladby Slovo (1976) venovanej tejto strane, prihlásil Miroslav Válek. 

Svoj vzťah k mocenským štruktúram rovnako v podobe funkcionárskych aktivít i v podobe 

vlastnej poézie vyjadril v tom čase aj Vojtech Mihálik. Nadviazal na ten rozmer svojej 

tvorby, ktorý charakterizuje moralizátorské a agitačné gesto (dá sa identifikovať už v zbierke 

Tŕpky) a naplno ho uplatnil predovšetkým v zbierke Účasť (1983) a v už spomínanom 

„školení“ začínajúcich autorov v týždenníku Nové slovo. Poprel tým sugescie vyrastajúce 

z emocionálne vypätej básnickej reakcie na vstup spojeneckých vojsk do Československa 

v podobe skladby Rekviem (1968) i intímny rozmer oddielu Jesenné rondely zo zbierky 

Čierna jeseň (1969). V sedemdesiatych rokoch publikoval zbierku Trinásta komnata (1975) 

a koncom osemdesiatych rokov čitateľsky málo zaujímavé zbierky Nárek (1987) 

a Impertinencie a iné smútky (1989). 

   Centrálne hodnotové miesto v poézii predovšetkým sedemdesiatych rokov mali, videné 

z dnešného uhla pohľadu autori, ktorých tvorba vyrastá zo skúsenosti nadobudnutej v rokoch 

šesťdesiatych. Prítomnosť týchto básnikov, ale aj prozaikov v literárnom živote s tým typom 

prác, ktoré publikovali ukazuje, že politický koncept normalizácie a ruka v ruke s ním 

ideologicko – politický koncept angažovanej literatúry nespôsobil v slovenskej literatúre to, 

o čo sa mocenské štruktúry usilovali; návrat k absolútnej dominancii socialistického realizmu, 

aj keď v inovovanej podobe. Výrazom tejto inovácie bola predstava socialistického realizmu 

ako „otvoreného systému“. Teoreticky ju sformuloval bulharský literárny vedec D. F. Markov 

a jej podstatou bol názor, že aktuálna verzia socialistického realizmu je syntézou „všetkých 

pokrokových metód minulosti“. Na tento koncept v osemdesiatych rokoch nadviazal Viliam 

Marčok a vytvoril konštrukt socialistického realizmu ako „slohu epochy“. V oboch týchto 

iniciatívach ide o to isté. Usilujú sa vyrovnať s faktom, že invariantné jadro socialistického 

realizmu, teda tematizácia historicistickej tézy o zákonitom smerovaní ľudskej spoločnosti 

k socializmu a komunizmu sa v šesťdesiatych rokoch z literárnych diel takmer vytratila a ani 

koncept angažovanej literatúry ju nedokázal do väčšiny z nich ako ústrednú tematickú líniu 

vrátiť. Autori toto jadro v podobe vyššie načrtnutých náhradných riešení obchádzali, alebo ho 

využívali len v menej otvorenej či redukovanej verzii, alebo ho otvorene ignorovali. 

Znamenalo to síce komplikovanejšiu cestu k publikovaniu, ale dobové mechanizmy 

literárneho života napokon postupne otvárali dvere do recepčného priestoru. Konštrukt 
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socialistického realizmu ako „otvoreného systému“ či ako „slohu epochy“ mal potom 

zabezpečiť, že pod toto pomenovanie sa postupne dostávala všetka oficiálne publikovaná 

literatúra. Dobovo príznakové sa preto stalo označenie „socialistická literatúra“, resp. 

„literatúra obdobia socializmu“, čím sa odkazovalo nielen na nemožnosť teoreticky sputnať 

literatúru do hraníc ideologického konštruktu, ale aj na vtedy politicky deklarovanú tézu 

o vybudovaní socializmu a o jeho prechode do fázy rozvinutého socializmu ako 

„predizby“ komunizmu.  

   V poézii sa ono „menej všímavé gesto“ voči otvorenému tematizovaniu „generálneho 

sujetu“ socialistického realizmu (teda voči téze o zákonitom smerovaní ku komunizmu) spája 

na jednej strane s s tvorivo produktívnymi autormi šesťdesiatych rokov, o ktorých už bola reč: 

Milan Rúfus, básnici niekdajšej Trnavskej skupiny, Lýdia Vadkerti-Gavorníková, Ján 

Buzássy, Mikuláš Kováč, Vlastimil Kovalčík, Štefan Strážay, Štefan Moravčík, Ján 

Štrasser, Kamil Peteraj, neskôr Ivan Kupec, Ivan Štrpka, Ivan Laučík, až 

v deväťdesiatych rokoch aj Peter Repka,.  

   Pomyselnú druhú stranu zaujímavej poézie tvoria vtedy najmladší básnici, usilujúci presadiť 

sa v dobovej literárnej situácii. Oficiálna cesta do recepčného pre viacerých z nich viedla cez 

spomenutý týždenník Nové slovo a jeho neskoršiu prílohu Nové slovo mladých. V nich sa 

pod najmä ideologickým dozorom Vojtecha Mihálika formovala oficiálna „mladá poézia“. Na 

toto obdobie sa viažu označenia ako „Mihálikova škola“, „škola Nového slova či Nového 

slova mladých“, ale aj ironicky ladené pomenovanie „Mihálikova liaheň“. Centrálnym 

znakom tohto ideologicky založeného Mihálikovho „projektu“ bolo usmerňovanie 

začínajúcich básnikov smerom k angažovanej verzii tvorby. V zmysle vyššie načrtnutých 

charakteristík bolo jej podstatou tematizované uznanie historicko-materialistického konštruktu 

dejín (zákonitosť smerovania ku komunizmu) a prijatie dobovej verzie totalitného štátu ako 

jednej z etáp na tejto „ceste“. Súčasne s tým však treba spomenúť aj Mihálikov dôraz na 

remeselnú stránku básnenia, teda na zvládnutie metriky, rýmovania a žánrovej podoby 

básnického textu. Formou komunikácie bolo na jednej strane posielanie básní do redakcie, na 

strane druhej Mihálikove „hodnotové“ súdy a odkazy autorom, publikované v spomínaných 

periodikách, neraz ironicky drsné a ponižujúce. Konkrétny výsledok tejto učiteľsko–žiackej 

„spolupráce“ má dve základné podoby. Prvou sú spoločné vystúpenia v podobe zborníkov 

mladej angažovanej poézie Dychtivo spolu (1974) a Právo na pieseň (1976). Druhú 

predstavujú samostatné knižné vystúpenia básnikov, ktorí síce prešli onou „školou“, ale sa 
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nepodriadili jej ideologickému diktátu a vydali sa na vlastnú tvorivú cestu: Daniel Hevier, 

Mila Haugová, Dana Podracká, Viera Prokešová.  

   Mimo hraníc Nového slova, akoby v medzipriestore ohraničenom debutantmi zo 

šesťdesiatych rokov a spomenutou Mihálikovou „liahňou“ sa uskutočnil viacero zaujímavých 

nástupov do literárneho života. Z nich treba v sedemdesiatych rokoch upozorniť na Jána 

Zambora, Jána Švantnera, Igora Hochela, Milana Richtera. V osemdesiatych rokoch sa 

do centra pozornosti vysúvajú nastupujúci autori Miloš Žiak, Jozef Urban, Ivan Kolenič, 

Tatiana Lehenová. 

   Absolvovaná literárnohistorická re-konštrukcia dobovej situácie v poézii predstavuje 

základnú diferenciáciu básnickej tvorby na pozadí kľúčového a vtedy dominantného 

politického konceptu - normalizácie a jej „estetizovaného“ ideologického náprotivku – 

angažovanej literatúry. Nie je však analýzou poetologickou, tematickou ani 

zovšeobecňujúco estetickou. Tá je viazaná na autentickú recepciu jednotlivých autorských 

realizácií v podobe básnických zbierok a nemožno ju vtesnať do žánra učebných textov. 

Tento priestor ponechávame otvorený pre čitateľské zvládnutie tvorby spomenutých, a možno 

aj iných, tu neuvádzaných básnikov, študentmi literatúry. Len tak, sme o tom presvedčení, je 

jej štúdium možné: ako literánohistoricky a literárnoteoreticky poučená recepcia literárnych 

textov. Len v procese čítania sa ony esteticky uskutočňujú a menia na literárne diela. Preto na 

tomto mieste k vyššie uvádzaným autorom len mechanicky, bez výkladu, priradíme 

relevantné básnické práce. 

 

1. Autori debutantsky viazaní na šesťdesiate roky: 

Milan Rúfus: Kniha Rozprávok (1975), Hudba tvarov (1977), Sobotné večery (1979), Prísny 

chlieb (1987), Tiché papradie (1990), Čas údelu (1996), Žalmy o nevinnej (1997). 

Ľubomír Feldek: Dvaja okolo stola (1976), Poznámky na epos (1980), Slovák na mesiaci 

(1986), Plakať je krásne (1990), Odzemok na rozlúčku (1992), Milovanie v pokročilom veku 

(1999). 

Výbery z diela: Severné leto (1974), Milovanie pred usnutím (1986), Usmiaty otec (1991). 

Ján Stacho: Z prežitého dňa (1978). 

Ján Ondruš: Ovca vo vlčej koži (1997) – obsahuje poéziu, ktorá časom svojho vzniku siaha 

až do obdobia sedemdesiatych rokov. 
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Jozef Mihalkovič: Kam sa náhlite (1974), Približné položenie (1978), Príležitostné básne 

(1988), 20 básní (2000). 

Ján Šimonovič: Tichým krikom (1974), triptych: Deti (1973), Mesto (1976), Chvenie (1980); 

                          Včas (1983), Rodáci (1986), Skepsa (1995). 

Lýdia Vadkerti-Gavorníková: Kameň a džbán (1973), Piesočná pieseň (1977), Trvanie 

(1979), Víno (1982), Hra na pár-nepár (1992), autorský výber Zrkadlenia (1999). 

Ján Buzássy: Krása vedie kameň (1972), Rozprávka (1975), Znelec (1976), Rok (1976), 

Ľubovník (1979), Pláň hory (1982), Zlatý rez (1988), Náprava vínom (1994), Prechádzka 

jeseňou (1999), Pani Faustová a iné básne (2001). 

Mikuláš Kováč:  Zemnica (1978), Písanie do snehu (1978), Rodinná pošta (1980), Pod 

slnkom (1986),  Pravdaže srdcom (vydaná po smrti, 1998). 

Vlastimil Kovalčík: Horiaca rukoväť (1974), Živice (1979), Vytrvalosť k otázkam (1988), 

Odraz ohňa (1993),  

Štefan Strážay: Sviatky (1974), Igram (1975), Podhorany (1977), Palina (1979), Dvor (1981), 

Malinovského 96 (1985), Sestra (1985), Elégia (1989), December (1990), Interiér (1992). 

Štefan Moravčík: Čerešňový hlad (1979), Erosnička (1981), Tichá domácnosť (1981), 

Maľované jarmá (1984), Moravianska venuša (1984), Pŕhľavie (1989), Idiotikon (1989), 

Ľudský sendvič (1991),  

Ján Štrasser: Podmet (1980), Denne (1981), Priamy prenos (1986), Práca na ceste (1989), 

Myš dobrej nádeje (1992), Očné pozadie (1999). Zároveň je autorom piesňových textov 

k muzikálom A. Vášovej Cyrano z predmestia (1979), Neberte nám princeznú (1981), Niekto 

ako ja (1988), P + L (1989). Texty vyšli v roku 1989 po názvom Pančuchové blues. Inú 

podobu textárskej tvorby J. Štrassera predstavujú texty piesní pre televízne kabaretné večery 

Milana Markoviča, ktoré vyšli samostatne pod názvom Ples núl (1994), Babky demokratky 

(1995),  

Ivan Štrpka: Teraz a iné ostrovy (1981) Pred premenou (1982), Správy z jablka (1982), 

Všetko je v škrupine (1989), Krásny nahý svet (1990), Rovinsko, juhozápad. Smrť matky 

(1995), Medzihry. Bábky kratšie o hlavu (1997), Majster Mu a ženské hlasy (1997).  

Výsledkom Štrpkovej spolupráce s rockerom Dežom Ursínym sú piesňové texty, ktoré vyšli 

samostatne v súbore Modrý vrch (1988). 
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Ivan Laučík: Na prahu počuteľnosti (1988), Vzdušnou čiarou (1991), Havránok (1998). 

Peter Repka: Že – lez – ni – ce (1992), Priateľka púšť (1996).  

Kamil Peteraj: Lipohrádok (1973), Faust a margaréty (1981), Minútové básne (1986), 

Útechy/maximy/telegramy (1987), Sekunda rozkoše (1989), Lyrické korzo (1991), Dom panny 

(1991). Do Peterajovho autorského profilu neodmysliteľne patrí textárska tvorba, 

prezentovaná množstvom slovenských interpretov populárnej hudby. Texty majú podobu aj 

samostatných knižných vydaní: Texty (1985), Bosá láska (1986), Pop texty (1988). 

Ivan Kupec: Tieňohra (1988), Kniha tieňov (1990).  

 

2. Autori viazaní svojimi začiatkami na Nové slovo mladých: 

Daniel Hevier: Motýlí kolotoč (1974), S otcom v záhrade (1976), Vták pije z koľaje (1977), 

Nonstop (1981), Elektrónkový klaun (1983), Pohyblivý breh (1984), Muž hľadá more (1984), 

V každých dverách (1988), Psí tridsiatok (1990), Básne z reklamnej kampane na koniec sveta 

(1996). 

Mila Haugová: Hrdzavá hlina (1980, pod dievčenským menom Mila Srnková),  Premenlivý 

povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Nostalgia (1993), 

Dáma s jednorožcom ((1995), Alfa Centauri (1996), Krídlatá žena (1999), Atlas piesku 

(2001). 

Dana Podracká: Mesačná milenka (1981), Zimní hostia (1984), Rubikon (1988), Grizly 

v spiacom dome (1991), Písmo (1993), Hriech (1996), Meno (1999), 

Viera Prokešová: Cudzia (1984), Slnečnica (1988), Retiazka (1992), Pleť (1998). 

 

3. Ďalší autori: 

Ján Zambor: Zelený večer (1977), Neodkladné (1980), Kôň na sídlisku (1983), Plné dni 

(1988), Pod jedovatým stromom (1995), Soprán dažďových kvapiek (2000), výber 

kombinovaný z novými veršami Melancholický žrebec (2003).  

Ján Švantner: O snežnom srdci (1972), Hviezdny úder (1975), Neviditeľná hudba (1980), 

Lampa (1986), výber z dovtedajšej poézie a niektoré nové básne Vyznania a piesne (2006) 

Igor Hochel: Strom pred domom (1979), Svetlá na hladine (1986), Uprostred je mlčanie 

(1993), Kôra nežne praská (1997),   
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Milan Richter: Večerné zrkadlá (1973), Korbáče (1975), Peľ (1976), Bezpečné miesto (1987), 

Korene vzduchu (1992), Spoza zamatových opôn (1997), Anjel s čiernym perím (2000) 

Miloš Žiak: Oheň až požiar (1982), Don Quijote v pekle (1989)  

Jozef Urban: Malý zúrivý Robinson (1985), Hluchonemá hudba (1989), Kniha polomŕtvych 

(1992), Snežienky&biblie (1996). Jozef Urban sa prezentoval aj ako úspešný autor textov 

populárnej hudby, ktoré vyšli v samostatnom výbere Voda, čo nás drží nad vodou (2000) a vo 

výbere spolu s autormi Marošom Bančejom a Jánom Litvákom Výstrel z motyky (1990). 

Ivan Kolenič: Prinesené búrkou (1986), Rock and roll (1990),  Pôvabné hry aristokracie 

(1991), Slasti anarchie (1993), Korienky neviditeľnosti (1994), Nespíš a nežne zapieraš 

(1997),  

Tatiana Lehenová: pozornosť vyvolala básňou Malá nočná mora uverejnenou v časopise 

Romboid v roku 1988 (č. 8), ktorá na dobové pomery hravým a otvoreným spôsobom 

tematizuje ľúbostnú hru a sexualitu. Debutovala zbierkou Pre vybranú spoločnosť (1989), po 

nej publikovala zbierku Cigánsky tábor (1991). 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


