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Záver 

   Predložené učebné texty mapujú tri uzlové obdobia v dejinách slovenskej literatúry. Prvým 

sú šesťdesiate roky dvadsiateho storočia, ktoré charakterizuje, vzhľadom na roky päťdesiate, 

otváranie publikačného priestoru, reintegrácia literárnej scény, rozmanitosť tém 

a individuálnych tvorivých prístupov a riešení, to všetko opreté o liberalizačný pohyb na 

politickej scéne, známy ako politický koncept socializmu s ľudskou tvárou.  

  Druhým uzlovým obdobím sú sedemdesiate roky, politicky definované konceptom 

normalizácie. Ten je odpoveďou na liberalizačné úsilie zo šesťdesiatych rokov a opiera sa 

o vojenskú silu intervenčných armád, ktoré prerušili politický pohyb konca šesťdesiatych 

rokov. Literárnym výrazom tohto konceptu je direktíva angažovanej literatúry, volajúca po 

revitalizácii socialistického realizmu. Reakciou sú, okrem iného, náhradné riešenia v podobe 

„únikov“ od požadovanej tematizácie aktuálnej súčasnosti. Tretie uzlové obdobie sa otvára 

v roku 1988. Mení sa kvalita i kvantita publikačného priestoru (zmena v redakcii Slovenských 

pohľadov, vznik nových periodík - Literárny týždenník, Dotyky), otvára sa priestor pre 

opätovnú reintegráciu slovenskej literatúry na konferencii organizovanej Slovenskými 

pohľadmi v Budmericiach pod názvom Situácia súčasnej literatúry. Objavujú sa štúdie, ktoré 

problematizujú práve sedemdesiate roky a nimi stabilizovaný obraz slovenskej literatúry; 

štúdia Milana Šútovca Začiatok sedemdesiatych rokov ako literárnohistorický problém, ktorá 

bola síce publikovaná až začiatkom roka 1989, ale časom svojho vzniku patrí do roku 1988, 

spoločná štúdia Petra Zajaca a Evy Jenčíkovej Situácia súčasnej slovenskej literatúry (1988). 

Napokon, v časopisoch sú publikované spomínané prózy mladých prozaikov, ktorí 

parodickým gestom deštruujú zakladajúce princípy tradície socialistického realizmu 

v slovenskej literatúre. 

  Literárnohistorický popis a charakteristika týchto uzlových období sú v prítomných 

učebných textoch tým podstatným. Majú prispieť k pochopeniu toho, čo je v nich len 

vymenované, pretože to podlieha inému poznávaciemu procesu. Myslíme na literárne texty. 

Spoznať ich v ich autentickej podobe a funkcii sa dá len čítaním, a to nemožno nahradiť 

žiadnym prerozprávaním či komentárom. Preto sme na podrobnejšie charakteristiky 

jednotlivých textov rezignovali. To je priestor, ktorý ponúkame našim študentom. 

 

 

 

    

 


