
Na úvod

Slovenský literárny realizmus má už, našťastie, svoje „hviezdne“ časy za sebou. 
Najväčšej pozornosti sa totiž tešil v najnešťastnejšom období novodobej sloven-
skej kultúry – v päťdesiatych rokoch 20. storočia, kedy sa vyrojili bojovníci za 
totálne prehodnotenie dejín slovenskej literatúry pod znamením „panrealizmu“ 
(I.  Kusý, K. Rosenbaum, J.  Rozner, M. Chorváth a mnohí ďalší).  Zo širokej 
palety  „starého“,  „prežitého“,  „feudálno-buržoázneho“ či  rovno „reakčného“ 
umenia slovenskej minulosti bol totiž na milosť vzatý práve len realizmus, keďže 
ten mal tvoriť akýsi prirodzený predstupeň k cieľu všetkých cieľov – socialistic-
kému realizmu. 

Na realistické kopyto sa tak naťahovali i diela, ktoré ešte neboli celkom realis-
tické alebo ktoré už neboli celkom realistické, ba aj také, ktoré vôbec neboli rea-
listické. No aj tie, ktoré môžeme i dnes považovať za realistické, boli vykladané 
často čudesným spôsobom, v ktorom bolo hlavné ukázať, ako vykladač správne 
pochopil dejinnú úlohu robotníckej triedy, kým chudák spisovateľ ešte celkom 
nie, ale inak bol intuitívne na dobrej ceste k správnemu uvedomeniu – za čo ho 
potľapkáme po pleci a „chyby“ mu veľkoryso odpustíme ako obmedzenia doby, 
ktorú nevládal prekročiť...

Takéto deformované poňatie sa dostalo na dlhé roky, ba desaťročia aj do čí-
taniek a učebníc (možno ešte i dnes kde-tu po školách straší a raráškuje), a tak 
nie div, že v očiach celých generácií mladých čitateľov sa realistické diela a ich 
postavy  a postavičky  (Maco Mlieč,  mamka Pôstková,  „neprebudený“ Ondráš 
Machuľa, Ťapákovci) stali notoricky známymi a príslovečnými – no inak, ako by 
si zaslúžili: najprv odstrašovali (najmä od literatúry), neskôr sa stali predmetom 
paródie a výsmechu, aby sa napokon ocitli na periférii záujmu. 

To všetko ako reakcia na vyčíňanie „panrealistov“ je síce pochopiteľné, ale 
nespravodlivé! Príčinliví deformátori týmto i ďalším postavám, dielam i ich auto-
rom značne ublížili, dúfajme však, že nie navždy a nenapraviteľne. A tak tento 
zborník bude možno skromným príspevkom k rehabilitácii slovenských realistic-
kých autorov i realizmu ako umeleckého smeru, ktorý v dejinách našej literatúry 
je právom považovaný za „klasiku“. Všímame si ho vo všetkých jeho fázach 
(zárodočnej,  kulminujúcej  a doznievajúcej)  a analyzujeme  a interpretujeme  na 
dielach najvýznamnejších predstaviteľov každého zo štádií. 

Myšlienka editorov na tento zborník vznikla pri edičnej príprave trojzväz-
kovej antológie Slovenský literárny realizmus pre vydavateľstvo Slovenský Tatran 
(2005–06), ktorá bola primárne antológiou umeleckých textov. Nutnosť po-
môcť mladému čitateľovi pri ich pochopení nás pritom viedla aj k zaradeniu 
literárnohistorického výkladu,  autorských medailónov i ďalších  doplňujúcich 
materiálov.  Zameranie na širšiu  čitateľskú obec však nedovolilo publikovať 



striktne  odborné texty,  ktoré by sa do hĺbky venovali  jednotlivým autorom 
a ich textom.  

Práve to robíme v tomto zborníku, ktorý je primárne určený pre vysoko-
školských študentov slovakistiky. Na začiatku každého z troch oddielov pritom 
zachovávame syntetizujúce state, ktoré podávajú literárnohistorický profil kaž-
dého obdobia tak, ako to vnímame dnes na základe našich vlastných i cudzích 
výskumov. V inom, skôr esejistickom žánri  sú podávané stručné medailóny, 
uvádzajúce príslušných autorov. Každému zo zastúpených autorov sú napokon 
venované ťažiskové literárnovedné štúdie.

Zameranie týchto štúdií  je rôznorodé rovnako ako zvolená metodológia. 
Čitateľovi tak ponúkame pomerne širokú varietu možných prístupov k literár-
nohistorickej látke: interpretácie konkrétnych textov, exaktné analýzy špecific-
kých aspektov textu, esejisticky ladený prístup či jazykovo-štylisticky a me-
dziliterárne orientovaný výskum. 

Takto široko koncipovanú prezentáciu, ktorá by mala postihnúť väčšinu 
relevantných javov slovenského literárneho realizmu, však mohol uspokojivo 
zvládnuť len autorský  kolektív.  Zostavovatelia  preto ďakujú  kolegom z vy-
sokých škôl celého Slovenska za láskavý súhlas s „hosťovaním“ v tejto publi-
kácii, vďaka čomu ju môžeme študentom ponúknuť nielen ako literárnohisto-
rického sprievodcu slovenským realizmom a ako súbor portrétov jeho hlav-
ných predstaviteľov, ale aj ako antológiu literárnovedných textov vzťahujúcich 
sa  na toto skúmateľsky  (a  veríme,  že aj  čitateľsky)  stále  podnetné obdobie 
slovenskej literatúry.

Editori 


