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Na úvod

Zborník Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre prináša väčšinu 
príspevkov z rovnomennej  medzinárodnej  vedeckej  konferencie,  ktorá  sa 
uskutočnila  v  dňoch  24.–25.  januára  2006  na  Filozofickej  fakulte  UK 
v Bratislave pod organizačným zabezpečením Katedry slovenskej literatúry 
a literárnej vedy.

Zámerom konferencie bolo znovu preskúmať na úrovni dnešných ume-
lecko-historických poznatkov jedno z kľúčových desaťročí 20. storočia 
v slovenskej literatúre. V tomto desaťročí niektoré staršie umelecké smery 
a tendencie doznievajú (realizmus, postsymbolizmus, expresionizmus), iné 
kulminujú (avantgarda, naturizmus) a ďalšie sa začínajú rozvíjať až do na-
sledujúcej  zhubnosti  (socialistický  realizmus).  Aj  situácia  spoločenskej 
nestability a limitovanej štátnej autonómie s prevažujúcimi totalitnými prv-
kami je v mnohých ohľadoch modelová pre takmer celé nasledujúce polsto-
ročie. Nazdávame sa, že vytvorenie literárnohistorického modelu literatúry 
tohto komplikovaného desaťročia pri proporčnom zohľadnení literárneho, 
medziliterárneho, medziumeleckého i spoločensko-politického kontextu by 
mohlo v budúcnosti byť užitočným východiskom pre modelovanie celého 
20. storočia.  

O potrebe opätovne literárnohistoricky modelovať už ukončené 20. sto-
ročie v slovenskej literatúre, ktoré v doterajších syntézach bolo najviac po-
značené apriórnymi intervenciami mimovedeckého charakteru, dnes už nik 
nepochybuje. V poslednom desaťročí pribudlo viacero prác predstavujúcich 
vedecky korektné sondy do uvedeného obdobia, napr. trojdielna komento-
vaná antológia  Čítame slovenskú literatúru I–III (Bratislava 1997–1998), 
príslušné state a heslá zo  Slovníka slovenských spisovateľov (Praha 1999, 
Bratislava 2005), do istej miery i Slovník slovenských spisovateľov 20. sto-
ročia (Bratislava – Martin 2001) a Dejiny slovenskej literatúry 3 (Bratislava 
2004), ale aj štúdie publikované v odborných časopisoch (predovšetkým 
v Slovenskej literatúre) či v knižných súboroch jednotlivých autorov. Rov-
nako uverejnenie doteraz nevydaných umeleckých textov či korešpondencie 
a  pamätí  umožňuje  dotvoriť  si  komplexnejší  obraz  o  celkovej  dobovej 
situácii  v literatúre a spoločnosti.  A napokon odborné historiografické či 
kulturologické práce z posledných rokov umožňujú nazerať na literatúru 
v rámcoch vedecky novo štruktúrovaného širšieho kontextu. 

To všetko predstavuje spoľahlivý základ pre ďalší výskum, prehlbujúci a 
rozširujúci poznanie jednotlivých vývinových periód slovenskej literatúry 
20. storočia. Ak sme sa východiskovo rozhodli pre štyridsiate roky, bolo to 
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jednak – ako sme už uviedli – pre ich v mnohom reprezentatívny charakter, 
a jednak kvôli tomu, že práve toto desaťročie bolo v nedávnej minulosti 
v oficiálnych výkladoch vari  najviac poznačené dezinterpretáciami či in-
formačným tabuizovaním.  Dnes  už,  pravda,  nejde  o „naprávanie“  jednej 
krajnosti opačnou či o odkrývanie „bielych miest“, ako tomu bolo v prvých 
ponovembrových rokoch, skôr o pohľad sine ira et studio (čo však nevylu-
čuje ani temperamentnejší prístup v niektorých príspevkoch) na jednotlivé 
literárne i umelecké fenomény tohto desaťročia. 

Sondy do štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia, ako ich prináša tento 
zborník, sú vedené nielen z čisto literárnohistorického či – čo je najčastejší 
prípad – literárno-interpretačného hľadiska. Do mapovania tohto desaťročia 
sme odpočiatku zamýšľali zapojiť aj odborníkov z ďalších umenovedných 
a spoločenskovedných odvetví. Aj keď sa nám to nepodarilo v očakávanej 
miere, nazdávame sa, že viac-menej osihotený muzikologický a historický 
pohľad  majú  svoje  oprávnene  miesto  v tomto  zborníku,  usilujúcom  sa 
o mnohorakosť sond  do  tohto  búrlivého  desaťročia,  plného  prevratných 
zmien. Rovnako si vážime, že naše pozvanie na participáciu prijali zahra-
niční slovakisti i domáci „neslovakisti“ (komparatisti), celkom prirodzene 
prinášajúci zo svojho postu inovatívne pohľady.  

Na záver  vyslovme nádej,  že zborník nebude bez užitočnosti  ani  pre 
ďalších skúmateľov tohto desaťročia, prechádzajúcich od „sond“ už k jeho 
modelu, a nakoniec ani pre tých, ktorí rozšíria pole bádania na predchádza-
júce či nasledujúce decéniá.

V. M.
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