
KALENDÁRIUM ŽIVOTA A DIELA MIROSLAVA VÁLKA

1927 – 17. júla narodil sa v Trnave. Otec Ján (1895–1972) pochádzal z Lišne pri Brne, 
pracoval v spotrebnom družstve, po februári 1948 bol ako funkcionár demokratickej 
strany väznený. Matka Jozefína, rod. Staneková (1900–1970) pochádzala z Nového 
Mesta nad Váhom, bola domáca. Staršia sestra Mária (1925–2004) žila v Bulharsku, 
mladšia Eva (* 1935) žije v Trnave.

1933 – Začína chodiť do základnej školy v Trnave. Ako dieťa vyrastal v trnavskej štvrti 
Špiglsál, ako dospievajúci a dospelý postupne býval v dvoch bytoch na Hlavnej ulici, 
naposledy na č. 37 oproti radnici. 

1939 – Začína študovať na biskupskom gymnáziu v Trnave.
1942 – Z kvinty gymnázia prechádza na Obchodnú akadémiu v Trnave.
1942  – Publikuje prvú báseň  Život v marcovom čísle „časopisu slovenskej  mládeže“ 

Plameň,  ktorý  vydával  Spolok  sv.  Vojtecha  v Trnave.  V tom istom roku uverejní 
v Plameni ešte ďalších 5 básní a bude v ňom pravidelne publikovať do r. 1948.

1943  –  Básňou  Korzo uverejnenou  v januárovom  čísle  Rozvoja  sa  začína  jeho 
spolupráca s týmto „časopisom stredoškolských študentov“. 

1945 – Básňou So smrťou dieťa vravelo uverejnenou v dvojčísle 3–4 novo vzniknutého 
„časopisu  slovenskej  mládeže“  Rozhľady  po  kultúre  a umení  sa  začína  jeho 
spolupráca s týmto dvojtýždenníkom.

1946  –  Ako  študent  3.  ročníka  Obchodnej  akadémie  v Trnave  sa  zúčastnil  v rámci 
činnosti samovzdelávacieho krúžku Štefánik na krajskej súťaži v Piešťanoch a získal 
za prednes vlastnej tvorby druhé miesto. V decembrovom čísle Plameňa uverejňuje 
báseň List do vetra, za ktorú získa knižnú odmenu redakcie.

1947 –  22. marca ako študent 4. ročníka Obchodnej akadémie predniesol na spoločnej 
schôdzi trnavských stredných škôl vlastnú novelu Videl som tančiť Jitterboogie, ktorá 
sa  nezachovala.  Zmaturoval  na  Obchodnej  akadémii.  V jeseni  začal  študovať  na 
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, kde do  polovice roku 1949 absolvoval štyri 
semestre.  Vzniká  „časopis  katolíckej  mládeže“  Jas,  ktorý  vydáva  Apoštolská 
administratúra  v Trnave,  a hneď  v 1.  čísle  (december)  Válek  uverejňuje  báseň 
Okienko.

1948  – V Plameni č. 13 (1. marca) uverejnená poviedka  Obyčajná príhoda,  za ktorú 
získal 4. cenu v „novelistickej súťaži“ redakcie.

1949 –   Od  1.  apríla  pracuje  ako  vedúci  tlačového  oddelenia  a zástupca  vedúceho 
kultúrno- propagačného oddelenia Ústredného výboru Jednotného zväzu slovenských 
roľníkov  v Bratislave.  V  novinách Práca  27.  8.  uverejňuje  svoju  prvú 
socialistickorealistickú báseň Svitanie.

1950  – Od 15. mája je redaktorom časopisu Slovenský roľník vo vydavateľstve Oráč 
v Bratislave.

1951  –  Žení sa s učiteľkou Mariannou Mihalkovičovou (1932–1959), sestrou básnika 
Jozefa Mihalkoviča. Od 15. mája je redaktorom časopisu Týždeň až do jesenného 
nástupu na základnú vojenskú službu v Tábore. C. Štítnický ho v Kultúrnom živote 
č.  15  v posudku  k uverejnenej  básni  Jar chváli  za  „životný  optimizmus“,  ale  aj 
napomína k zbaveniu sa „zvyškov formalizmu“. V Kultúrnom živote č. 21 uverejní 
ešte báseň-agitku Armádny rozkaz 1951 a potom sa na päť rokov publikačne odmlčí.

1952 – 11. júna sa narodila dcéra Miroslava. 
1953 – 26. októbra sa vracia zo základnej vojenskej služby, od 1. novembra pracuje ako 

redaktor časopisu Družstevný obzor v Bratislave.



1956  –  Po  istom politickom uvoľnení  Válkov  publikačný  návrat,  a to  hneď  piatimi 
básňami v Slovenských pohľadoch č. 10 (Hrdlička,  Už koľkú noc,  Lúčenie,  Ráno, 
Kaplnka).

1957 – Od 1. júla redaktor časopisu Mladá tvorba, začas redaktor vydavateľstva Mladé 
letá.

1958  – Objavuje  sa  tuberkulóza,  na  ktorú  sa  opakovane  lieči,  o.  i.  v Podunajských 
Biskupiciach.

1959 – Vo vydavateľstve Mladé letá vyšla jeho prvá knižka veršov pre deti  Kúzla pod 
stolom a v novembri prvá básnická zbierka Dotyky.

1961 – Začiatkom roku sa sťahuje do Bratislavy na Riazanskú ul. č. 58. Neskôr krátko 
býval na Sládkovičovej ul. a potom až do smrti na sídlisku v Dúbravke na ul. Karola 
Adlera 7.  Po tragickej smrti  prvej  manželky sa žení s literárnou vedkyňou Zorou 
Zorinovou (1933–1977), dcérou sovietskeho diplomata a politika. Vo vydavateľstve 
Slovenský spisovateľ vyšla básnická zbierka Príťažlivosť.

1962 – Vstúpil do komunistickej strany. Od č. 4 je šéfredaktorom Mladej tvorby (až do 
roku 1966).

1963  –  Bol  zvolený  aj  za  člena  výboru  Zväzu  slovenských spisovateľov a za  člena 
Ústredného výboru Zväzu československých spisovateľov. Vo vydavateľstve Smena 
vyšla básnická zbierka Nepokoj.

1964 – Vo vydavateľstve Mladé letá vyšla zbierka pre deti Veľká cestovná horúčka pre 
malých cestovateľov.

1965  –  Stal  sa  tajomníkom  Zväzu  slovenských  spisovateľov.  Koncom  roku  vo 
vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšla básnická zbierka Milovanie v husej koži.

1966 – Stáva sa šéfredaktorom novozaloženého literárneho mesačníka Romboid (bol 
ním až do konca ročníka 1967).  

1967 – Od 1. októbra je predsedom Zväzu slovenských spisovateľov (do roku 1968).
1968 – V marci vystupuje (spolu s L. Novomeským a V. Mihálikom) z  redakčnej rady 

Kultúrneho života kvôli nesúhlasu s jeho jednostranne protiarabskou a proizraelskou 
orientáciou a s vnútropolitickým presadzovaním tézy „najprv demokratizácia, potom 
federalizácia“.

1969 – Od januára minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
1970 – Vo vydavateľstve Mladé letá vychádza zbierka básní pre deti  Do Tramtárie, za 

ktorú dostal cenu Zväzu slovenských spisovateľov.
1971 – Bol zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR.
1973 – Dostal cenu Fraňa Kráľa za tvorbu pre deti a mládež.
1975 – Po rozvode s manželkou Zorou sa žení s právničkou Katarínou Ružičkovou (* 

1944). Bol mu udelený titul zaslúžilý umelec.
1976  – Bol  zvolený za poslanca Slovenskej  národnej  rady.  Vo vydavateľstve Smena 

vyšla básnická skladba Slovo, ktorá bola odmenená cenou Rudolfa Jašíka a výročnou 
cenou Zväzu slovenských spisovateľov.

1977 – Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšiel cyklus básní Z vody. V tom istom 
vydavateľstve  mu  vychádza  súbor  básnických  prekladov  Preklady,  odmenený 
prekladateľskou cenou Jána Hollého. Pri príležitosti 50. narodenín mu bol udelený 
titul národný umelec. Bývalá manželka Zora spáchala samovraždu.

1978 – Bol zapísaný na Čestnú listinu H. Ch. Andersena za preklad knihy J. Tuwima Pán 
Malilínček a veľryba.

1979  – Vo  vydavateľstve  Slovenský  spisovateľ  vyšiel  výber  z jeho  publicistiky 
O literatúre a kultúre.

1982 – Pri príležitosti 55. narodenín mu Zväz slovenských spisovateľov udelil Medailu 
Laca Novomeského.



1987 – Pri príležitosti 60. narodenín vyznamenaný Radom Víťazného februára.
1988 – 25. marca sa v Bratislave konalo vopred ohlásené zhromaždeniu za náboženskú 

slobodu (tzv. sviečková manifestácia). V. je členom komisie ÚV KSS pre „alternatívy 
priebehu  demonštrácie  a  patričné  protiopatrenia”,  ktorá  zo  4.  poschodia  hotela 
Carlton  sledovala  a  riadila  zásah  polície  proti  občanom.  V decembri  prestal  byť 
ministrom kultúry.

1989 – V marci sa stáva tajomníkom Zväzu československých spisovateľov v Prahe. Po 
novembrovej revolúcii odchádza z verejného života.

1991 – 27. januára zomrel v Bratislave.

In:  Miroslav  Válek:  Básnické  dielo.  Ed.  Valér  Mikula.  Kalligram  & Ústav 
slovenskej literatúry SAV,  Bratislava 2005, s. 529-532.
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