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2. 2. Situácia v próze v rokoch 1972 – 1989 

   Podobne ako v poézii, aj v próze sledovaného obdobia sa prejavuje napätie medzi 

dezintegračným mocenským zásahom, ktorý znamenal vyradenie viacerých prozaikov 

z publikačného priestoru a snahami o opätovnú reintegráciu, ktoré sú evidentné najmä 

v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Paralelne s tým sú pri spätnom pohľade 

viditeľné úsilia o rozmanité náhradné riešenia, teda snahy obísť oficiálne požadovanú verziu 

angažovanej literatúry i úsilia túto verziu prozaicky realizovať a napĺňať. V obraze literatúry 

a jej prozaickej podoby teda vnímame prázdne miesto po tých, ktorí z oficiálneho recepčného 

poľa takým alebo onakým spôsobom nadlho vypadli (Tatarka, Lazarová, Hrúz, Kužel, 

Mňačko, Lahola, Hrúz, Blažková), resp. odmlčali sa na určitý čas (Karvaš, Ťažký, Hykisch, P. 

Vilikovský, Johanides, Sloboda a i.), vidíme tých, ktorí oficiálnu direktívu ignorujú (napr. D. 

Mitana, A. Vášová), tých, ktorí ju náhradným spôsobom napĺňajú a obchádzajú zároveň 

(historizujúce gesto sociálneho románu), tých, čo sú spontánne mimo nej i tých, čo ju vedome 

napĺňajú. Samostatnú literárnohistorickú „kapitolu“ tvorí skupina prozaikov, vtedy 

tridsiatnikov, ktorí vstupujú do literatúry na konci osemdesiatych rokov a ktorí 

prostredníctvom perziflážneho a drsne parodického gesta deštruujú zakladajúce princípy 

socialistického realizmu, s presahom ku kľúčovým motívom slovenskej literárnej tradície 

vôbec (Pišťanek, Taragel, Otčenáš). 

   Znova, ako v prípade našej reflexie poézie, aj tu sa opierame o mocensky sformulované 

kritériá pre písanie literatúry v jej angažovanej verzii. Rovnako ani v prípade prózy nemožno 

na pragmaticky zúženej ploche učebnej príručky sústrediť pozornosť na poetologickú stránku 

jednotlivých prác. Je možné všimnúť si dobovo relevantné tendencie a vtedajšie reakcie na ne, 

pretože dobre charakterizujú situáciu.  

   Výrazným signálom, vypovedajúcim o vtedajšom chápaní „inej podoby“ literatúry, ktorá 

má nahradiť tú „krízovú“ z rokov šesťdesiatych, sú formulácie Ivana Sulíka z Dejín 

slovenskej literatúry (Pišút a kol., 1984). Sulík  označuje „dôsledné prijatie Poučenia 

z krízového vývoja v strane a spoločnosti“ za predpoklad „kladného rozvoja socialistickej 

prózy na začiatku sedemdesiatych rokov“ (s. 741) a slová rezolúcie XIV. Zjazdu KSČ (1971) 

o tom, že „(S)trana bude podporovať umenie vychádzajúce z leninských zásad straníckosti 

a ľudovosti, z princípov socialistického realizmu, výrazovo a žánrovo rôznorodé, pevne 

spojené so záujmami a bojom robotníckej triedy...“ (tamtiež), za „objektívne predpoklady 

návratu k socialistickému realizmu“ (tamtiež). Hodnotiace a syntetizujúce gesto literárneho 

historika v polovici osemdesiatych rokov ukazuje, že ideologicko – politická inštrukcia a z nej 
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rezultujúca podoba literatúry sa pokladajú za hodnotové pozitívum. Sulík v tejto súvislosti 

prijíma, pretože bez akéhokoľvek komentára cituje, názor Stanislava Šmatláka o „zdravom 

spolitizovaní literatúry“ (tamtiež). Takto vytvorené hodnotové kritériá prikladala vtedajšia 

literárna kritika na prozaickú produkciu. Pod ich vplyvom bola potom tvorba ovplyvnená 

situáciou šesťdesiatych rokov hodnotená ako pesimistická, exibicionistická, nezodpovedajúca 

socialistickej súčasnosti. Ako pars pro toto prác, ktoré si vyslúžili takéto a podobné 

nálepkovanie možno použiť debutový poviedkový súbor Dušana Mitanu Psie dni (1970). 

Opačné, pozitívne hodnotenia si vyslúžili práce, ktoré dbajú predovšetkým o „kontakt“ sveta 

textu s „realitou“. Opäť sa potvrdzuje panrealistický (realizmus nadovšetko vyzdvihujúci) 

prístup slovenskej literárnej kritiky i historiografie k literárnym tematizáciam životného sveta. 

Mitanov prípad (ale aj prípad napr. Alty Vášovej a jej prác Zaznamenávanie neprávd, 1970, 

Miesto, čas príčina, 1972) je príkladom odklonu textového sveta od realistickým popisom 

zvládaného obrazu smerom k nejasnému, významovo otvorenému, menej racionálnemu a pod. 

To, čo sa v situácii druhej polovice štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia nazývalo ako 

zosilnená literárnosť či literátskosť (spomeňme si na Jozefa Felixa a jeho článok o 

„anjelských zemiach“, či na Mikuláša Bakoša, oboch sme spomenuli v prvej časti našich 

učebných textov, orientovanej aj na bezprostredne povojnové obdobie), to si teraz vyslúžilo 

vyššie citované prívlastky. Realistickou tvorbou sa v kontexte sedemdesiatych rokov myslí 

predovšetkým spätosť sveta textu s „dejinnou pravdou“ o pozitívach socializmu. Preto sa do 

rámcov tohto realistického konštruktu vojdú aj práce tematicky orientované do minulosti, 

pričom ich spojitosť s onou „pravdou dejín“ nezriedka zabezpečovala až interpretačná či 

vykladačská aktivitia ideologizovanej literárnej kritiky. Ak sa totiž pozrieme na prozaickú 

produkciu sledovaného obdobia, tak v nej nachádzame: 

- tematické návraty k Slovenskému národnému povstaniu (L. Beňo Nebezpečná zóna, 

1972, M. Krno Hra so smrťou, 1972). Na iný, produktívnejší spôsob tematizovali 

vojnu a SNP  napr. Ivan Izakovič v práci Rekviem, 1971, Ján Papp v próze Miluj čas, 

ktorý príde, 1974 či Milan Šútovec v románe Muži a zbrane, 1974; 

- tematické návraty autorov k vlastným zážitkom a skúsenostiam z minulosti (Andrej 

Plávka Smädný milenec, 1971, Pavol Bunčák Hriešna mladosť, 1973)  

-  tematizácie napájané z tradície ľudového čítania (Peter Jaroš Krvaviny, 1970) alebo 

čerpajúce zo spomienky z detstva viazanej na rodisko (Jaroš Až dobehneš psa, 1971 či 

Pýr, 1971).  
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Napriek tejto tematickej rozdielnosti sa citované práce „vošli“ do onej realistickej štruktúry 

dobovej literatúry. Uvádzame to predovšetkým preto, lebo aj tieto práce a aj podstatná časť 

prozaickej produkcie najmä sedemdesiatych rokov sa tematicky obracia do minulosti, a to aj 

napriek inštitucionálnemu volaniu po zobrazovaniu súčasnosti. Hovorili sme o tom 

v kapitolke venovanej literárnemu životu v sledovanom čase. „Súčasný rozmer“ tomuto 

odklonu udelila práve literárna kritika, čo dnes ukazuje na nutnosť nového prečítania vtedajšej 

produkcie ako nevyhnutného predpokladu pre novú literárnohistorickú konštrukciu a z nej 

vyrastajúcu syntézu. Táto úloha ešte slovenskú literárnu historiografiu čaká. Ukazuje sa totiž, 

že to, čo sa dobovo označovalo za produktívny návrat k minulosti, či za prehmatávanie 

koreňov súčasnosti bolo často vedené skúsenosťou (buď osobnou u starších, alebo kultúrnou 

u mladších) so schémou socialistického realizmu prvej polovice päťdesiatych rokov. 

Minulosť (národná alebo individuálna) tu potom pôsobila ako tematické východisko z 

„ťaživej povinnosti“ zobrazovať „hrdinov dneška“. Na druhej strane bude relevantné preveriť 

koncepcie minulosti v spomínaných textoch a tematicko – udalostné jadrá, na ktoré sa tieto 

prozaické fikcie orientujú. Umožní to plastickejší obraz onoho príznakového „zamierenia do 

minulosti“.  

   Žánrovo sa tematický návrat k minulému, okrem už spomenutých variantov, manifestuje 

dvojako: 

1. Využitím konvencie dobrodružného žánra s témou situovanou do historickej 

minulosti:  

H. Zelinová - Alžbetin dvor (1970), Volanie vetra (1974), Kvet hrôzy (1977), M. Ferko – 

Krádež svätoštefanskej koruny (1971), Svätopluk I – III (1975), Jánošík I – III (1978), J. 

Martiš -  Cisársky večný vojak (1970), V službách štyroch cisárov (1977), N. Baráthová -  

Muž, ktorý kráčal za smrťou (1975).  

Vo všetkých uvedených prípadoch ide o hodnotovo okrajovú produkciu, ktorej uvedenie 

v tomto prehľade ukazuje, že periférne časti dobového literárneho spektra môžu byť (tak 

ako v tomto prípade a nezriedka aj v iných historických obdobiach slovenskej literatúry) 

signálom či ukazovateľom aj historiograficky relevantnej dobovej tendencie.  

2. Využitím konvencie historického žánru: 

V tomto žánrovom poli treba spomenúť najmä historické romány Antony Hykischa Čas 

majstrov (1977) a Milujte kráľovnú (1984) 

3. V podobe historizujúceho sociálneho románu: 
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   Pri výklade podstaty tohto fenoménu sa treba vrátiť do predchádzajúceho desaťročia. Bola 

to totiž práve produktívna atmosféra šesťdesiatych rokov, neskôr označená za krízu, v ktorej 

sa do diskusie dostáva téma v päťdesiatych rokoch priam tabuizovaná. Ide o tému národa 

a národných dejín. Tá sa v sledovanom čase derie do pozornosti v súvislosti s politickou ideou 

federalizácie Československa a pripomína sa aj takpovediac „nerétoricky“ - rehabilitáciou 

intelektuálov potrestaných v procese s „buržoáznymi nacionalistami“ v roku 1954. 

Kľúčovými textami, ktoré položili „intelektuálne základy akejsi renovovanej národnej 

ideológie“ (Šútovec, 2007, s. 27) boli eseje Vladimíra Mináča Tu žije národ (1965) a Kde sú 

naše hrady, (1968). Ich detailnú analýzu už spoľahlivo urobili Milan Zemko (1968, resp. 

2002), Tibor Pichler (1999), Peter Zajac (1997, resp. 2007), Milan Šútovec (2007) či Pavel 

Matejovič (2007). Zhrnieme preto na tomto mieste len podstatné výsledky týchto analýz, 

ktoré sú relevantné pre mnou sledovaný problém. Ide o dve Mináčove tézy. Podľa prvej 

„nemáme svoju históriu v konvenčnom slova zmysle“, ale nositeľmi našej kontinuity je 

„ ’nedejinotvorná’ masa, misera plebs contribuens.“ (Mináč, 1970, s. 14). Naše dejiny potom 

nie sú dejinami kráľov, ale dejinami práce a my sme „národ staviteľov nielen v metaforickom, 

ale aj v skutočnom slova zmysle: vystavali sme ako murári, murárski majstri a šichníci aj 

Viedeň aj Budapešť, pomáhali sme stavať mnohé cudzie mestá: nerozrumili sme ani 

jedno.“ (tamže, s. 17). Podľa druhej „prichádzame z hlbín: akoby sme, podobní slovenským 

lesom, vyrastali zo zeme...“ a „ naše stredoveké mestá boli pre domorodcov – teda pre nás – 

zakázaným pásmom...“ (tamže, s. 16 – 17). Našim základným priestorom je prirodzená krajina: 

„Hory, lesy. ‘Stĺpy ste, hej, neúnavné, zasadené k hlbinám,’ hovorí o nich Hviezdoslav. 

Neúnavné – a k hlbinám: k hlbinám bezpečnosti, k hlbinám existencie. (...) Nie nadarmo má 

hora, les, centrálne miesto v slovenskej ľudovej poézii a v povestiach. (...) Keď mrcha svet 

zmorí, keď ohluší presila – kde sa podeješ? Je to jediné východisko a posledné útočište: Boh 

je ďaleko, hora blízko.“ (tamže, s.15, zvýraznil V. M.).  

   Prvá téza prezentuje slovenské dejiny ako „kontinuitu púhej výskytovosti alebo 

vegetatívneho trvania“ (Pichler, 1999, s. 53) a je priamou väzbou na Hurbanovu koncepciu 

dejín, v ktorej „doba spania“ predstavuje jednu z ich etáp. Spánok či snívanie sú však tiež 

existenciou, teda – trvaním. 

 Druhá téza toto trvanie umiestňuje primárne mimo urbánny priestor, vymedzuje mu miesto 

extra muros miest, do krajiny, ktorej kľúčovými toposmi sú hora/les a dom/chalupa: „’Na 

tomto mieste, kde teraz stojí dedina, vtedy bol hustý les: kto kde sťal drevo, tam si dom 

postavil...’ 
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   To je prostý pátos znovuzrodenia. Ľudia padali ako muchy, ale znovu vstávali a stavali si 

nové domy, nové dejiny, novú krajinu.“ (tamže, s.15, zvýraznil V. M.). Obe tieto tézy spolu 

vyväzujú „slovenské dejiny“ z dejín uhorského štátu, ktorého integrálnou súčasťou sme 

nepochybne boli a Slovákov ukazujú ako úbohý ľud, ktorý pretrval v hlbokých horách 

a k dejinám veľkých prispel ako dajaký „prílepok“, len permanentným odovzdávaním 

výsledkov svojej práce. Súčasne obe tieto tézy spolu pripínajú „slovenské dejiny“ k leninskej 

modifikácii marxizmu. 

   Okrem uvedeného má Mináčova verzia slovenských dejín ešte jeden rozmer. Upozorňuje 

naň Pavel Matejovič, keď ukazuje, že tento konštrukt možno čítať aj v rámcoch starozákonnej 

tradície ako príbeh „prenasledovaného národa“ (Matejovič, 2007, s. 248). Ide o recepčnú 

stratégiu, ktorá potvrdzuje uvedomenie si autora, že jeho koncept má rezonovať v prostredí, 

v ktorom bola práve biblická tradícia terčom radikálnej eliminácie až po úroveň tradičných 

festivít ľudskej každodennosti (krst, svadba, pohreb) a že jeho štruktúrovanie ako biblického 

príbehu „vyhnania“ či vysunutia na okraj uľahčí jeho akceptáciu. 

   Mináčove základné atribúty slovenských dejín – ich plebejský a dominantne rurálny 

charakter - vyvolali už v čase ich prvého publikovania polemickú reakciu. Priamo na ne 

zareagoval Milan Zemko v reflexii Drevenice – naše hrady? , implicitnú väzbu čítame z eseje 

Dominika Tatarku Kultúra ako obcovanie (Úvaha o pohybe národa). (Tatarka, 1968, resp. 

1996). K Zemkovmu demýtizačnému gestu, ktorého podstatou je presvedčenie o „plebejskom 

elitárčení“ v Mináčovom chápaní histórie a podľa ktorého potom „drevenice nemôžu byť ... 

našimi hradmi“ (Zemko, 2002, s. 23), prikladá Tatarka alternatívu. Podľa nej „všetko, čím sa 

národ vyjadruje, všetky jeho prejavy, tvoria jeho kultúru“ (Tatarka, 1996, s.63) a dodáva: 

„Kultúra je široká ako život. Kultúra je hlboká ako dejiny, ešte hlbšia. Je hlboká ako 

najstaršie prejavy života“ (Tatarka, 1996 a., s. 65). Z tohto uhla pohľadu možno Mináčov 

koncept hodnotiť ako akultúrny, pretože dejiny zužuje len na prácu a tým z vytesňuje „rodný 

živel“ života človeka a ľudských spoločenstiev – kultúru (c. d. 1996, s. 53). Tatarkov dôraz na 

šírku a hĺbku ľudskej kultúry ako „obcovania“, „rozhovoru“, „dorozumievania“, „súhrnu 

ľudských skutkov“, „národnej aktivity“ (tamže, s. 64) bráni argumentovať marxistickou tézou 

o práci ako najvyššej spoločenskej hodnote a vyväzuje ľudské dejiny spod kontroly 

objektívneho zákona o ich nevyhnutnom smerovaní. „Vpúšťa“ do nich moment individuálnej 

ľudskej tvorivosti ako nepredvídateľnej (spontánnej) aktivity. Toto všetko robí s vedomím, 

a hádam práve kvôli tomu, že „v univerze kultúr svoje význačné, ak nie základné miesto mal 

urbanizmus“ (tamže, s. 60) a že „v určitom polemicky vyhrotenom zmysle mohli by sme 

povedať o našej národnej kultúre, že je kultúrou drevenou. Z trávovej ako z drevenej kultúry 
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sa nezachová nič.“ (tamže, s.63). Kultúra ako „všetko, čím sa národ vyjavuje“ má potom 

predstavovať stabilitu/trvanie voči netrvácnosti/rozpadavosti kultúry redukovanej na 

drevenice. Tatarkova koncepcia je koncepciou deficitu, a zároveň účasti a je pritom vnútorne 

rozporná. Na jednej strane „šírka a hĺbka“ kultúry ako „súhrnu ľudských skutkov“ prirodzene 

vťahuje do toho všetkého „národného vyjavovania sa“, teda do národnej kultúry, aj tú 

Mináčom priznanú participáciu na stavaní miest, v ktorých „sme boli cudzincami“. Na druhej 

strane, akoby to všetko formuloval práve s vedomím/obavou z krehkosti národnej kultúry ako 

len kultúry drevenej.  

   Už dobové reakcie na Mináčovu predstavu o slovenských dejinách tak otvárajú diskusiu, 

ktorej otvorené pokračovanie sa uskutočnilo až koncom osemdesiatych rokov (L. Kováč vs V. 

Mináč a následne ďalší diskutéri, pozri Slovenské pohľady, 1989, č 3 a potom č. 8 – 12). 

Metodologickým podložím, ale aj uzlovým kultúrno-historickým problémom, aktuálnym aj 

v dnešných diskusiách, sa stávajú nasledovné otázky. Sú slovenské dejiny dejinami 

dialogickej participácie na kultúre štátneho útvaru, ktorého bolo územie osídlené vtedy 

Slovákmi súčasťou? Alebo fakt, že v týchto dejinách absentovala vlastná štátnosť znamená 

len ono Mináčove „odovzdávanie“, bez akejkoľvek receptívnej účasti? Teda, v konkrétach; sú 

súčasťou slovenských dejín aj dejiny uhorského štátu a, naopak, patria do dejín Uhorska aj 

dejiny Slovákov? Odpovede na tieto otázky predstavujú minimálne dva základné prístupy 

k slovenským dejinám. Oba, ako na to upozorňuje Alexander Avenarius (In: Manová a kol., 

2003, s. 331 – 339), sa viažu na prvé historiografické koncepcie slovenských dejín; Sasinkovu 

a koncepciu Júliusa Botta a ich „logicko–historickú“ (tamže) syntézu – koncepciu Daniela 

Rapanta. Predstava, že podstatou slovenských dejín je národný princíp je pre nami sledované 

prístupy spoločná. Odlišuje ich názor, že napriek tomu, ako to akcentuje pri reflexii 

Rapantovej koncepcie Avenarius, „implicitne a v pozadí (je) prítomný i iný princíp: 

„súnaležitosť Slovenska a slovenských dejín s dejinami Uhorska“ (c. d., s. 334). Mináčov 

prístup si z Botovej, Sasinkovej i Rapantovej koncepcie vyberá práve nacionálny moment, 

zosilnený „na princípe odlíšenia a vymedzenia špecificky slovenského voči cudziemu (t. j. 

maďarskému)“ (tamže) a za špecificky slovenskú črtu pokladá ,vyššie spomínanú „trpnú 

plebejskosť“ a vyradenosť. Prístupy, ktoré sa voči Mináčovi vymedzujú polemicky (napríklad 

Ladislav Kováč a v spomínanej diskusii z roku 1989 aj Milan Hamada a iní) národný princíp 

nepopierajú, ale, v implicitnom odkaze aj na Tatarku, zdôrazňujú princíp dialogickej 

(kultúrnej) účasti na uhorských dejinách. 

   Diskusia, ku ktorej sme sa pri sledovaní koncepcií slovenských dejín, relevantných pre náš 

problém dostali, sa však uskutočnila po ruptúre, označovanej v slovenských dejinách ako 



 51

obdobie normalizácie. Práve v tomto čase, predovšetkým však v druhej polovici 

sedemdesiatych rokov a začiatkom rokov osemdesiatych, sa Mináčova verzia národných dejín 

stala čitateľsky veľmi populárnou, najmä vďaka súboru esejí Dúchanie do pahrieb (1970). 

„Prvoradý význam“ pre reflexiu dobovej prózy „má to, že na túto Mináčovu kvázi národnú 

‘koncepciu’ sa postupne začali nabaľovať epické a dramatické sujety“ (Šútovec, c. d., 28) 

a ich autori využili túto „koncepciu“ ako dominantný konštrukčný princíp. Platí to 

predovšetkým pre romány Jána Jonáša Jedenáste prikázanie (1975) a Petra Jaroša 

Tisícročná včela (1979) a prvky tejto konštrukcie možno identifikovať aj v románoch 

Vincenta Šikulu Majstri (1976), Muškát (1977), Vilma (1979), Ladislava Balleka Pomocník 

(1977, naň nadväzuje román Agáty, 1981), vyrastajúceho z prozaickej 

„prípravy“ v poviedkovom súbore Južná pošta (1974) či v Habajovej trilógii Kolonisti I – III 

(1980, 1981, 1986). 

      V súvislosti s týmito románmi sme upozornili na fakt, že boli výrazom paradoxnej reakcie 

na dobové mocensky artikulované „volanie po zobrazovaní súčasnosti“. Je preto namieste 

vrátiť sa k problému literárnohistorického zmyslu tejto reakcie. Už prvé reflexie 

historizujúceho prúdu v slovenskej próze druhej polovice sedemdesiatych a prvej polovice 

osemdesiatych rokov sa tomuto problému nemohli vyhnúť. Vincent Šabík hľadá príčiny „vo 

veľkých dynamických posunoch reality“ (Šabík, 1982, s. 102) a v tejto súvislosti hovorí 

o prebudení sa románu zo zimného spánku a o „rozvinutí nového historizmu prózy“ (tamže, s. 

101). Ten „patrí predovšetkým k sfére otázok. (...) Pýta sa ako žijeme, odkiaľ a kam 

smerujeme, čo nás čaká zajtra, ako formovať spravodlivý život na zemi. Dejiny našej 

socialistickej prítomnosti nie sú bez historicity, nie sú čírou aktualitou, ahistorickými dejinami, 

bezdejinnou prítomnosťou...“ (tamže, s. 113). Ak čítame tieto slová na pozadí spomínaného 

akcentovania prítomnosti, potom „nový historizmus prózy“ je „historicitou prítomnosti“ alebo 

tým, čo označuje pojmom „historická aktualizácia“ (tamže, s. 118). Pripomíname tieto 

hodnotenia predovšetkým preto, aby sme ukázali, že prvý význam, ktorý historizujúcemu 

radu v slovenskej próze toho obdobia prisúdila už dobová reflexia možno označiť ako 

rozšírenie prítomnosti. Hodnota tejto operácie je predovšetkým ideologická a ako takú ju aj 

dobová kritika formulovala. Upozornila pri tom predovšetkým na väzbu s Mináčovou 

koncepciou „slovenských národných dejín ako dejín práce, budovania krajiny“ (tamže, s. 123), 

ktorá „priniesla modernú, univerzálne produktívnu a triedne fundovanú myšlienku slovenskej 

dejinnosti“ (tamže). 

       Ideologická interpretácia hodnoty obratu k minulosti v románoch druhej polovice 

sedemdesiatych rokov má však aj iný rozmer. Tematizácia minulosti v podobe dôrazu na 
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prácu a na národný prvok umožnila, ako sme už spomenuli, autorom vyhnúť sa obrazu 

súčasnosti v tej verzii, ktorú deklaroval citovaný Okáli a ďalší účastníci ankety o hrdinovi 

a hrdinstve v literatúre. Do novej pozície sa dostáva práve národný rozmer dejín, ktorý 

v päťdesiatych rokoch absentoval ako politicky a ideologicky nežiadúci a jeho nástup súvisí 

s koncom šesťdesiatych rokov: „Socialistické a národné, ktoré sa odporcovia socializmu 

snažili stavať proti sebe, ukazuje svoju dialektickú podmienenosť. (‘Vývin a upevňovanie 

každej jednotlivej socialistickej krajiny je dôležitou podmienkou napredovania celého 

svetového socialistického systému’ konštatovala Medzinárodná porada komunistických strán 

v Moskve r. 1969)“ (Šabík, c. d., s.123).  Mináčov koncept tak dostáva politicky pevné 

podložie a jeho dobové výklady argument vybavený vysokou autoritatívnou silou: straníckym 

komuniké.  

   Minulosť interpretovaná ako zákonitý pohyb vpred, odvodzovaný od práce 

ako dejinotvornej aktivity, ale aj minulosť prezentovaná v podobe národného zápasu sa tak 

stala rozšírenou súčasnosťou a jej tematizácia bola prijatá ako obraz historizovanej 

súčasnosti. Ide o situáciu, v ktorej „minulosť nám pomohla prekonať traumu z nedávnej 

minulosti“ (Marčok, c. d., s. 27) a ktorej podstatu a zmysel hádam najlepšie vystihuje známy 

frazeologizmus o celej ovci a sýtom vlkovi. Je totiž ako každý frazeologizmus pomenovaním 

a označuje – kompromis.   

   Dobové spektrum prózy sedemdesiatych a osemdesiatych rokov však neobsahovalo len tieto 

do popredia vystupujúce tematické orientácie s ideologickou hodnotou. Próza oboch 

spomínaných desaťročí bola autorsky bohato dotovaná a túto bohatosť potvrdzujú aj doteraz 

spracované historiografické syntézy (Dejiny slovenskej literatúry – Pišút a kol., Marčok, 

Sedlák a kol a p.) i rozmanité študijné príručky typu Panoráma slovenskej literatúry od 

kolektívu autorov. Nebudeme toto všetko opätovne rekapitulovať. Upozorníme vo výpočte na 

podľa nás zaujímavé a esteticky produktívne prózy sledovaného času a s analytickejším 

prístupom sa pristavíme pri časti prózy konca osemdesiatych rokov. 

   

 Za esteticky i čitateľsky relevantné pokladáme prozaické práce nasledujúcich autorov: 

 

Rudolf Sloboda: Hudba (1977), Druhý človek (1981), Rozum (1982), Stratený raj (1983), 

Krv (1991); 

Dušan Kužel: Lampa (vyšiel až v r. 1991); 

Pavel Hrúz: Chliev a hry (1989), Pereat (1991), Párenie samotárov (1993), Oči kuričove 

(1996); 
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Pavel Vilikovský: Prvá veta spánku (1983), Večne je zelený (1989), Kôň na poschodí, slepec 

vo Vrábľoch (1989), výber z próz Eskalácia citu (1989), Slovenský Casanova (spolu s L. 

Grendelom, 1991), Peší príbeh (1992), Krutý strojvodca (1996), Posledný kôň Pompejí 

(2001). 

Ivan Habaj: Dolniaci (1972), V tieni moruše (1973), Kolonisti I. – III (1980, 1981, 1986), 

Ján Lenčo: Egypťanka Nitokris (1972), Rozpamätávanie (1978), Roky v kine úsmev (1987),  

Štefan Moravčík: Sedláci (1988); 

Dušan Dušek: Strecha domu (1972), Oči a zrak (1975), Poloha pri srdci (1982), Kalendár 

(1983), Náprstok (1985), Milosrdný čas (1992), Kufor na sny (1993), Teplomer (1996); 

Dušan Mitana: Patagónia (1972), Nočné správy (1976), Koniec hry (1984), Hľadanie 

strateného autora (1991), Slovenský poker (1991); 

Jozef Puškáš: Hra na život a na smrť (1972), Utešené sklamania (1977), Priznanie (1979), 

Štvrtý rozmer (1980), Sny, deti, milenky (1985), Záhrada (v piatom období roka) (1984); 

Stanislav Rakús: Žobráci (1976), Pieseň o studničnej vode (1979), Temporálne poznámky 

(1993). 

Ján Johanides: Nepriznané vrany (1978), Balada o vkladnej knižke (1979), Marek koniar 

a uhorský pápež (1983), Slony v Mathausene (1985), Pochovávanie brata (1987), 

Najsmutnejšia oravská balada (1988), kniha dvoch noviel Zločin plachej lesbičky, Holomráz 

(1991), Previesť cez most (1991), Kocúr a zimný človek (1994), Trestajúci človek (1995); 

 

   Samostatným, zaujímavým a v niektorých realizáciách aj príznakovým javom sa v próze 

sedemdesiatych a osemdesiatych rokov stala tematizácia výrobného prostredia, resp. písania 

na profesijné témy. Do tohto tematického radu možno zaradiť prózy autorov: 

Anton Baláž: Skleníková Venuša (1980), Tu musíš žiť (1983); 

Dušan Kraus: Životy unikajúce (1979), Pred odchodom (1983), Tvrdosť vody (1993), Druhý 

domov (1993); 

Peter Andruška: Hrádze (1979); 

Z konvencií sa vyčleňujúcim príspevkom, ktorý sa pohybuje v načrtnutej tematickej oblasti, je 

román Ľubomíra Feldeka Van Stiphout (1980). V rámcoch naznačujúcich žánrové znaky 

výrobného románu (dej sa odohráva vo fabrike na televízory v päťdesiatych rokoch)  sa 

„skrýva“ pikareskný román a tematizuje skúsenosť Feldekovej generácie s príbehmi Iľfa 

a Petrova o Ostapovi Benderovi.  Spojivom s tradíciou výrobného románu je parodická 

reakcia naň, výsmech zo schém, v ktorých centrálnu pozíciu obsadzovali vzorní a pracovití 

hrdinovia. Preto Feldek do funkcie ústrednej postavy stavia ich pravý opak. 
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   V osemdesiatych rokoch vstupuje do literatúry početná skupina vtedy mladých autorov so 

zaujímavými debutmi. Z nich spomeňme Jozefa Špačka s románom Na kobyle, na žrebcovi 

(1980), Jána Tužinského a jeho Bičovanie koní (1983), Petra Valčeka s knihou dvoch 

noviel Levy benátske/Líška na sklonku leta (1987), Petra Juščáka Komu ujde vlak (1986), 

Edmunda Hlatkého História vecí (1988). Samostatný a literárnohistoricky nanajvýš 

relevantný jav však tvoria prozaici, ktorí koncom osemdesiatych rokov publikujú svoje prvé 

prózy najmä v časopisoch Slovenské pohľady a Dotyky: Peter Pišťanek, Dušan Taragel 

a Igor Otčenáš. Ich tvorba opäť vracia do našej prózy tému práce, výroby a fabriky. Neišlo 

by o nič výnimočné (veď podobný pokus, ako sme spomenuli, absolvovali v prvej polovici 

ôsmeho desaťročia aj napr. Ľ. Feldek či A. Baláž), keby spôsob, akým títo generačne príbuzní 

autori tematizujú spomínané motívy, nesignalizoval priamu inšpiráciu dovtedy takmer 

čitateľsky mŕtvou produkciou zo začiatku rokov päťdesiatych. Peter Pišťanek v rozhovore pre 

Slovenské pohľady (1992, s. 35) o sebe a o Dušanovi Taragelovi hovorí: „Myslím si, že obaja 

vychádzame dosť z literatúry, z románov, ktoré sme čítali. My vlastne píšeme metaromány. 

Asi sa to začalo niekde pri povinnom čítaní zo socialistického realizmu. Pre mňa je jednou 

z najväčších kníh, aké poznám, Na Čukotke svitá od Tichona Siomuškina. (...) Je tam všetko 

to, čo by socialistický realizmus mal mať. Strhujúci príbeh, masívnosť postáv, a potom  ten 

ohromný humor. Tichon Siomuškin síce nebol humorista, ale má to – kouzlo nechtěného – 

Človek sa na tom, aj štyridsať rokov po napísaní musí stále rehotať.(...)“  

   Je evidentné, že to, čo svojho času vznikalo ako vysoká a vážna literatúra, je s odstupom 

času prijímané ako insitné umenie. To, čo sa v čase svojho vzniku (v 50. rokoch minulého 

storočia) stretávalo výlučne s ideologickou reakciou kritiky a s takmer nulovou spontánnou 

reakciou čitateľa – laika (ak za ňu nepokladáme čitateľské konferencie organizované vo 

fabrikách a na stránkach časopisov), sa po rokoch konfrontuje aj s estetickým hodnotením –  v 

podobe parodickej deštrukcie. Také sú v časopisoch uverejnené práce Dušana Taragela, Petra 

Pišťanka a Igora Otčenáša v r. 1988 – 1991. Ide o poviedky Do práce, v práci, po práci, vždy 

spolu v každom počasí (Taragel, 1988, s. 83 - 96), Ideálna pracovná sila (Pišťanek, 1989, s. 

11 - 12) a Balada o kolektíve (Otčenáš, 1991, s. 48 - 62). 

   V poviedkach prichádza k rozkladu petrifikovanej tézy o vysokej hodnotovej platnosti 

takých pojmov ako „práca pre spoločnosť, pracovitosť, budovanie, kolektív, robotník, 

pracovné hrdinstvo, robenie zázrakov v práci, fabrika, robotnícka trieda“. Ak si uvedomíme, 

že ide o pojmy referujúce na základné hodnoty celého jedného spoločenského systému 

a literatúry, vznik ktorej inicioval, je zrejmé, že tento radikálny posun k hodnotovému pólu 
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nízkeho je signálom tragického, rozkladného procese v samom systéme – sociálnom 

i literárnom. Takéto hodnotové posuny a ich textové výsledky sú výraznými žánrovými 

signálmi. Hodnotová transformácia vysokého na nízke prináša parodický efekt. Nie je to však 

paródia či perzifláž vyvolávajúca oslobodzujúci smiech ako výsledok spoznania parodovanej 

predlohy. Je to persifláž, v ktorej spoznávame deštrukciu vlastného životného sveta, našu 

účasť na tejto deštrukcii. Je to smiech cez slzy. Ostro tu na seba naráža proponovaný a dlho 

masívnou propagandou živený spoločenský ideál a faktická podoba jeho realizácie. Napätie, 

ktoré vzniká zo stretu želania a skutočnosti v podobe prevrátenia vysokého na nízke, je 

žánrovým invariantom balady. Na pozadí ideálu a idylickosti výrazne vnímame tragicky 

vážny stav sveta „obráteného naruby“. Tradičná smrť ako výsledok baladickej konštrukcie 

deja je tu alternovaná pochybnosťou o zmysle tematizovanej verzie sveta, zánikom istej 

predstavy o svete, neodbytným pocitom premárneného času a ľudských možností, pocitom 

zdevastovanej morálky. Vo vzťahu k východiskovému literárnemu a propagandistickému 

modelu – literárnej tvorbe prvej polovice päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, tu teda 

nachádzame radikálny presun zo sféry „hodnotového prebytku“ do sféry rozpadu, deštrukcie 

a absencie základných sociálnych hodnôt. Na úrovni žánrov je to posun z teritória ódy, hymnu, 

pajánu, legendy do teritória balady a elégie.   

   Takýto prístup je zreteľným estetickým gestom. Kým v čase svojho vzniku sa literatúra 

socialistického realizmu stretávala predovšetkým s ideologickou reakciou kritiky a s takmer 

nulovou spontánnou reakciou čitateľa – laika, po viac ako tridsiatich rokoch sa stretáva aj 

s estetickým hodnotením: v podobe parodickej deštrukcie s jasnou a čitateľnou intenciou. 

Svojimi smutnosmiešnymi baladami sa Dušan Taragel, Peter Pišťanek a Igor Otčenáš 

včleňujú do kontextu, ktorý signalizoval rozpad samých základov systému, označovaného za 

reálny socializmus. Potvrdili to napokon aj neskoršie knižné práce spomínaných autorov: P. 

Pišťanek román Rivers of Babylon (1991), kniha próz Mladý Dônč (1993), Rivers of Babylon 

2 alebo Drevená dedina (1994), Rivers of Babylon 3 alebo Fredyho koniec (1999). Spolu 

vydali Pišťanek a Dušan Taragel poviedkový súbor Sekerou a nožom (1999). Igor Otčenáš 

debutoval knihou poviedok Kristove šoky (1991), v roku 1998 vydáva kontrafaktuálne 

konštruovanú paródiu na aktuálnu dobovú situáciu spojenú s adoráciou fašistického 

Slovenského štátu pod názvom Keby ... Krátke dejiny budúcnosti Slovenska a v roku 2009 pod 

pseudonymom Oto Čenko drsnú perzifláž Ty nie si náš, teba zožerieme. 

   Odkrytím hodnotovej problematickosti východísk sa súčasne skončilo aj jedno historické 

obdobie slovenskej literatúry. Je to koniec poetologicky mimoriadne zaujímavý. Uskutočnil 
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sa totiž tými istými „zbraňami“, pred ktorými v roku 1954 vystríhal Vladimír Mináč, keď na 

Horákovom románe Šachty demonštroval disproporciu medzi „socialistickým obsahom 

a národnou formou“. Hovoril vtedy o „nie maličkých škodách“, ktoré spôsobuje 

v socialistickej literatúre „systém nečlenených krátkych viet, úsečných ako dávky z guľometu“, 

ktorý „ je prevzatý zo západnej prózy hneď po prvej svetovej vojne. Súvisí s celkovým rozbitím 

epického postoja, epickej šírky v próze a pestoval sa najmä v tzv. lyrickej próze (...).“ (Mináč, 

1954, s. 3). Myslíme si, že v tomto prípade možno s jeho slovami súhlasiť, pravdaže, až na tie 

škody... 

   Do dobového obrazu slovenskej literatúry sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 

nepochybne patrí aj tvorba autorov, ktorí svoje práce nemohli publikovať v oficiálnom 

publikačnom priestore a neboli preto ani súčasťou oficiálneho literárneho života. Táto časť 

literárneho spektra označovaná za slovenský literárny disent dlho publikovala v českých 

samizdatových (teda samými autormi vydávaných a neoficiálne šírených) edíciách, najmä v 

edícii Petlice. Tu, neverjene, len pre úzky okruh priateľov a s rizikom odhalenia a väzenia, 

publikovali svoje práce napríklad Dominik Tatarka, Ivan Kadlečík, Martin Milan 

Šimečka, ale aj Pavel Hrúz. V slovenskom prostredí formou samovydaní (samizdatov) 

publikovali svoje práce napríklad Martin Bútora (niektoré z nich vyšli potom v r. 1987 

verejne pod názvom Ľahkým perom). Jedným z kľúčových organizátorov slovenskej 

samizdatovej scény sa v osemdesiatych rokoch stal Oleg Pastier. Bol redaktorom 

samizdatového časopisu Kontakt a dva roky po jeho zániku zakladá v roku 1987 spolu s Jiřím 

Oličom rovnako samizdatový časopis Fragment. Tu vyšli v tom istom roku napríklad 

Tatarkove Navrávačky. V roku 1987 začal Martin M. Šimečka, syn filozofa a disidenta 

Milana Šimečku spolu s Jánom Budajom a Jánom Langošom vydávať samizdatový 

časopis K. V roku 1988 sa obe neoficiálne periodiká zlúčili a vznikol časopis Fragment-K, 

vychádzajúci ako štvrťročník. V tom čase už jestvovali pokusy nadviazať kontakt aj 

s oficiálnou literárnou scénou, s tou jej časťou, ktorá vyjadrovala negatívnym postoj 

k aktuálnej situácii. O podobný kontakt sa usilovala aj časť mladých autorov v podobe 

„almanachu“ Literárne konfrontácie, kde iniciatívnu úlohu zohrával básnik a publicista Miloš 

Žiak. 

 

Z tvorby neoficiálnej slovenskej literárnej scény: 

 

Dominik Tatarka: Písačky (Petlice, 1979), Listy do večnosti (Toronto, 1988), Sám proti noci 

(Mníchov 1984), Navrávačky (Petlice 1987); 
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Ivan Kadlečík: Z rečí v nížinách (súbor literárnokritických textov pripravený do oficiálnej 

tlače, nemohol však vyjsť, vyšli ako samizdat), Tváre a oslovenia (1974, vydané ako 

samizdat), Rapsódie a miniatúry (1976, vydané ako samizdat, neskôr, v r. 1987 v Kolíne nad 

Rýnom – Nemecko). Oficiálne publikuje znova až v 90. rokoch dvadsiateho storočia. 

Hana Ponická: Lukavické zápisky (Toronto, 1989); 

Martin Milan Šimečka: Vojenská knižka (Petlice,1980), Výpoveď (Petlice,1981), Žabí rok 

(Petlice, 1983). Spoločne tieto prózy vyšli pod názvom Žabí rok v nemeckom Kolíne nad 

Rýnom, vo vydavateľstve Index v r. 1985. V roku 1988 v knižnej edícii Fragmentu-

K vychádza novela Džin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


