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3 ILUSTRÁCIE 

 

UKRAJINSKÁ LITERATÚRA 50. ROKOV 20. STOROČIA NA SLOVENSKU  
 

Literatúra socialistického realizmu na Ukrajine vznikala od svojich počiatkov ako 

súčasť pluralitného umeleckého prostredia 20. rokov 20. storočia. Literárna diskusia, 

ktorá vznikla v roku 1925, postavila oproti sebe práve tábor literátov, prezentujúcich 

postuláty komunistickej ideológie (Pluh, VUSPP a pod.) a literátov, bazírujúcich na 

umeleckých kvalitách literárnej produkcie (Hart, VAPLITE a pod.). Dôsledkom 

literárnej diskusie 1925 - 28 bolo následné zakázanie všetkých umeleckých 

smerovaní, ktoré nekorešpondovali s tézami, zadefinovanými v programovom 

vyhlásení VUSPP (Vseukrajinska spilka proletarsjkych pysjmennykiv). Odtiaľ bol už 

len krôčik k prijatiu socialistického realizmu ako jedinej prípustnej „umeleckej“ metódy 

v dobovej literatúre. Práve uvedené napätie bolo príznačné v tvorbe mnohých 

autorov aj po tom, ako sa prispôsobili zmenenej literárno-spoločenskej situácii 

(Ryľskyj, Tyčyna a pod.). Aj keď sa tematicky prispôsobili politickej objednávke, pre 

ich autorský štýl ostalo príznačné avantgardné podložie, z ktorého vyrástla ich raná 

tvorba. Avšak po roku 1945 sa literárne prostredie zapĺňa autormi a dielami, ktoré sa 

nedajú nazvať inak, ako produkty teórie masovizmu, postulovanej predstaviteľmi 

VUSPP ešte v časoch formovania socialistického literárneho kánonu.  

Uvedené skutočnosti sú podstatné pre pochopenie kontextu, v ktorom vzniká (resp. 

nevzniká) ukrajinská literatúra východného Slovenska 50. rokov 20. storočia. 

V medzivojnovom období sa na tomto území okrem Štefana Sebastiána Sabola 

(Zoreslava) nikto z ukrajinských spisovateľov výraznejšie nezaujímal 

o implementáciu umeleckých avantgárd do miestnej literatúry, ale celkom prirodzene 

nadviazali na buditeľskú tradíciu v zakarpatskoukrajinskej literatúre, v ktorej 

dominovali národné motívy spolu so sociálnymi, prírodnými a ľúbostnými. Takže pri 

generačnom striedaní nedošlo k zmene akcentov z „národného“ na „moderné“. 

V dôsledku potom celkom prirodzene nedošlo ani ku konfliktu medzi „moderným“ a 

„socialistickým“. Ak teda hovoríme o nástupe literatúry socialistického realizmu 

v ukrajinskej literatúre východného Slovenska, nehodnotíme ho ako alternatívny 



34 
 

(opozičný) jav, ale na základe umeleckých textov, publikovaných v pertraktovanom 

období ho hodnotíme ako kvantitatívne rozšírenie motívov a umeleckých obrazov 

o postuláty, vyplývajúce z dobovej politickej objednávky.   

14. 09. 1952 sa koná zakladajúca konferencia Spolku ukrajinských spisovateľov pri 

Sekcii Spolku slovenských spisovateľov, ktorý sa oficiálne volá Ukrajinská sekcia 

Spolku slovenských spisovateľov. Následne po tomto akte je v roku 1952 založený 

literárny almanach Dukľa. Ak hovoríme o literátoch, aktívne publikujúcich v tomto 

období, myslíme predovšetkým dve generačné vrstvy. Ide v prvom rade o starších 

autorov, debutantov z predvojnového obdobia (V. Grendža-Donskyj, I. Hryc-Duda, F. 

Lazorik, A. Karabeleš, I. Macinský a M. Kačaluba) a generáciu mladých debutantov 

po roku 1948 (J. Bača, E. Galajda, P. Gula, V. Hajný, J. Zbihlej, S. Makara, J. 

Šelepec). Zatiaľ čo staršia generácia pokračuje v svojom „tradičnom“ štýle, ktorý 

obohacuje o postuláty socialistickej ideológie, mladí debutanti sú ovplyvnení a 

formovaní ukrajinskou literatúrou autorov, ktorí debutovali už ako legitímni 

predstavitelia socialistického realizmu na Ukrajine. Je len samozrejmé, že dobová 

kritika hodnotila tieto autorské počiny pozitívne v duchu dobových literárnovedných 

trendov. A hoci sa v roku 1989 výrazne mení spoločensko-politická situácia a celkom 

prirodzene vzniká potreba reinterpretácie literatúry socialistického realizmu, v 

pokusoch literárnej vedy badať istú rozpačitosť a parciálnosť vo výbere textov 

a autorských osobností, ktorým sa na stránkach relevantných periodík venovali.  

Jaroslav Džoganík v úvode monografie Epické impresie konštatuje, že ’prvé básnické 

zbierky F. Lazorika a I. Macinského vydané v roku 1949 boli v tematickej rovine 

reflexiou uplynulej sociálnej a dobovej spoločenskej skutočnosti a v rovine výrazu 

analógiou obligátnych poetických deklarácií. Rovnako aj politické zmeny v roku 1948 

a uvedenie ukrajinského spisovného jazyka do spoločenského a kultúrneho života 

Rusínov-Ukrajncov boli len vonkajšími činiteľmi, ktoré nevyvolali „imanentný vývin“ 

a novú orientáciu estetického vedomia, ani nepriniesli novátorské umelecké zisky. 

Ďalej vychádzali diela písané po rusky (I. Macinský, A. Karabeleš, E. Bissová, P. 

Gula a iní), politická objednávka pozitívneho hrdinu sa ďalej spájala so spoločenskou 

tematikou ohraničenou schematickým rámcom autorských riešení problémov. Toto 

neproduktívne literárne trvanie obsiahlo celé 50. roky a popúšťať začalo až na konci 

nasledujúceho desaťročia s príchodom novej autorskej generácie’ (Džoganík, 2006. 
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s. 11 - 12). Okrem tohto vyjadrenia J. Džoganík prvej fáze socrealistickej ukrajinskej 

literatúry východného Slovenska nevenuje detailnejšiu pozornosť.  

Juraj Bača v monografii Z dejín ukrajinskej literatúry Zakarpatska a Česko-Slovenska 

(З історії української літератури Закарпаття та Чехо-Словаччини), ktorá je 

momentálne najrozsiahlejším knižným vydaním z oblasti nami skúmanej 

problematiky po roku 1989 s ambíciou priniesť komplexné a odsubjektivizované 

zhodnotenie literárnohistorického obdobia, venuje predmetnej literatúre (obdobiu 

1945 - 1989) polovicu vedeckého záujmu. Autor hovorí o nepriaznivých podmienkach 

pre rozvoj ukrajinskej literatúry po roku 1945. Odôvodňuje to absenciou ukrajinskej 

inteligencie, jazykovým chaosom, nemožnosťou a neochotou nadviazať na 

predchádzajúce literárne výsledky. „...tradície z predchádzajúceho rozvoja boli 

nevýrazné a nedostatočné a zaostávanie od jej cieľov a požiadaviek na ňu - bolo 

veľké (...) Zároveň obrovská autorita všetkého sovietskeho vytvorila natoľko mocný 

vplyv na všetky oblasti života v novom Česko-Slovensku, že ukrajinská literatúra po 

roku 1945 dokonca netúžila a ani sa nesnažila nadväzovať na svoje plody 

predchádzajúcich rokov“ (Bača, 1998, s. 187). Autor konštatuje, že spisovateľom 

nešlo o umelecké zobrazenie skutočnosti, dokonca ani neskúšali (najčastejšie podľa 

neho ani nevedeli) umelecky zobraziť človeka. V dôsledku tejto osobitosti rozvoja 

ukrajinská literatúra Československa po roku 1945 sa podľa J. Baču nestala 

národnou literatúrou v tom najkrajšom zmysle národnosti, akou bola ukrajinská 

literatúra na Ukrajine v 19. storočí. (porovnaj Bača, 1998, s. 191). Prešovský bádateľ 

ďalej konštatuje, že „práve vo veľmi labilnom prepojení so životom národa, jeho 

problémami, potrebami, ale aj úspechmi a radosťami majú svoj pôvod všetky ďalšie 

nedostatky: nízka umelecká úroveň, slabé národné nasýtenie, malá popularita, nízka 

čítanosť a takmer nulový vplyv na formovanie čitateľa a všestranný rozvoj 

ukrajinského obyvateľstva Československa“ (Bača, 1998, s. 192). Týmto tvrdením 

opakuje svoje dávnejšie slová z roku 1990, ktoré predniesol na prvom zasadnutí 

Ukrajinskej sekcie Spolku slovenských spisovateľov (prvom aj po udalostiach 

z novembra 1989): „Hlavným naším problémom nie je jazyk, ako sa snažia tvrdiť 

niektorí diskutujúci, ale izolácia literatúry od národa, od jeho problémov. Ak naša 

literatúra bude žiť bolesťami a problémami národa, v tom bude jej životaschopnosť“ 

(Bača, Dukľa, 2/1990, s. 54). 
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Ak sa však pozrieme na umelecké texty skúmaného obdobia3

V texte «Майська пісня» básnik ponúka alúzie na ukrajinskú národnú symboliku 

v spojení so sovietskym symbolickým koloritom: «Цвітуть черешні, вишні, / 

Червоний буде плід. / І прапори, ой, пишні, / Як на калині цвіт, / Гей, буде світ 

розкішний, / Комуністичний світ!» Je len samozrejmé, že autor v básni k sviatku 

práce nezabúda na to, že «Співає трактор пісню / По межах - ані слід» а 

«Заводські йдуть дівчата / З піснями, як і слід». Kolektivizácie a elektrifikácie 

obcí sa dotýka aj v ďalšej básni «Нам жовтневе сонце світить», keď oslavuje 

VOSR, ktorej ďakuje za to, že «трактором пшеницю й жито / засіває внук і дід» 

а «в села світло і екрани / вносить електричний вік». Téma družstevného 

, zistíme, že to s 

„izoláciou literatúry od národa“ nebolo celkom tak. V texte «Спів нашої молоді» 

básnik konštatuje: «Партрія і Уряд хоче всім добра / Щоб усім засяла золота 

пора, / Щоб в добробут вищий піднести народ, / В нас один за другим вироста 

завод», pričom reaguje na konkrétny historický fakt budovania priemyselných 

závodov na východnom Slovensku, čo v ďalších veršoch aj sám konkretizuje: «У 

труді розквітли Бистре, Вигорлат / Молоді це розмах - наших соколят». 

Samozrejme, nezabúda pripomenúť, že reálne a objektívne zvyšovanie životnej 

úrovne miestneho obyvateľstva je možné len vďaka Kremľu: «Щоб цвіла всебічно / 

Рідна вся земля, / Ми за дружбу вічну / Градчан і Кремля». Podobne sa F. Lazorik 

venuje téme zvyšovania životných štandardov obyvateľov východného Slovenska aj 

v básni «Я славлю, Партіє, тебе!» Tým, že spomína konkrétne dedinky 

z geograficky rôznych oblastí východného Slovenska (často dovtedy zaostalých, 

ktorým sa na úrovni vládnej politiky venovala sotva marginálna pozornosť), 

zdôrazňuje realizovateľnosť postulátov socialistickej ideológie v oblasti priemyselnej 

výstavby: «За те, що в Стащинській Розтоці / В одному з верховинських сіл - / 

Дідусь у вільний час недільний / Вже не за біблію присів, / ... / За те, що в 

Стащині хазяйка / Піднесла гостям хліб і сіль / З словами: - Будь же на 

здоров’я / Вам щедрий дар артільних піль / ... / За те, що матір із Грабівця / до 

сліз зворушив синів лист / В якому пише, що в Собранцях / Передовий він 

тракторист / ...»  

                                                           
3 Pre potreby tejto publikácie sa pri výbere umeleckých textov obmedzíme na básnickú zbierku F. Lazorika 
Veľká sila (Velyka syla), ktorá vyšla v roku 1955 v Prešove a ktorá predstavuje istú reprezentatívnu vzorku 
vzhľadom na dobovú autoritu F. Lazorika, ako aj vzhľadom na miesto tohto knižného vydania 
v literárnohistorickom kontexte. 
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hospodárenia sa opakuje aj v básnických textoch «Пісня артільників», «Як же не 

радіти». Oslavovanie družby národov, hrdinstva sovietskej armády, možnosti 

„slobodných“ volieb – to všetko v duchu nadiktovaného optimizmu – nájdeme 

v textoch «Під сонцем свободи», «Корейські голубки», «В партизанському 

поході», «Передвиборна частівка», «За успішні вибори».  

Druhá polovica zbierky obsahuje básne s prírodnými motívmi, či didaktické texty 

vyjadrujúce sa k vzťahom v rodine či k výchove detí. Z uvedeného je zjavné, že autor 

textov sa pohyboval transparentne v objektívne overiteľných faktoch. Reagoval na 

priemyselnú výstavbu, úrodu, ktorú priniesla kolektivizácia (nevenoval sa 

kolektivizácii ako takej, ale zameral sa len na pestovateľské úspechy), zvyšovanie 

kvality školského systému, sociálneho zabezpečenia rodín a pod. Práve 

zdôrazňovaním týchto skutočností a ich posúvaním do tieňa kremeľskej politiky sa 

vytvárala ilúzia vysvetľovania pôvodu týchto dobier a strácal sa „reklamný“ cieľ 

angažovanej literatúry. Prelistované ročníky literárneho almanachu Dukľa 50. rokov 

20. storočia potvrdzujú naznačené tendencie. V básnických textoch dominujú témy 

oslavy úspechov budovania priemyslu, poľnohospodárstva, zvyšovania sociálneho 

zabezpečenia, zlepšovania školského systému, skvalitňovania rodinného života 

a materiálneho zabezpečenia rodín.  

Minimálne nachádzame motívy, typické pre ukrajinskú socialistickú poéziu: motívy 

Lenina a Stalina v obrazoch nového mesiáša a starostlivého otca, kremeľskej 

hviezdy, oslobodenia z kapitalistického otroctva, exaltovaného kontrastu medzi 

východným a západným blokom krajín, Moskvy ako pútnického centra a pod. 

Výraznejšie sa v ukrajinských textoch 50. rokov napísaných autormi východného 

Slovenska nachádzajú len motívy družby národov a hrdinstva sovietskej armády. 

Práve skutočnosť, že táto literatúra vychádzala z materiálnych potrieb „národa“, ktoré 

boli v literárnych textoch poetizované v jednoduchých básnických formách, 

spôsobuje rozpačitosť hodnotenia týchto diel nielen v kontexte literárneho procesu 

vôbec, ale aj v kontexte socialistického realizmu ako špecifickej „umeleckej“ metódy. 

V literárnom procese ukrajinskej literatúry východného Slovenska nevnímame 

neschopnosť nadviazať na predchádzajúce literárne snaženia, ale naopak, priamu 

kontinuitu „narodnyckej poetiky“ predchádzajúcich generácií a absenciu tvorivého 

nesúhlasného stretu generačných poetík. Neprítomnosť konkurenčného prostredia 
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a umelecky konfliktných názorov a postojov (v pozitívnom zmysle slova) po roku 

1945 prispela k rovnako nekonfliktnému sformovaniu modelu literatúry socialistického 

realizmu. Keďže táto literatúra, založená na teórii masovizmu, nerátala ani 

s múzickým autorom a už vôbec nie s múzickým čitateľom, je irelevantné hodnotiť jej 

„kvality“ podľa mierky relevantnej pre literárnu modernu, z ktorej mala kontinuitne 

vystúpiť v hodnotovom rebríčku o stupienok vyššie. 

DEBUTANTI 60. ROKOV 20. STOROČIA V SLOVENSKOM LITERÁRNOM 
PRIESTORE 
 

Periodizačným medzníkom, ktorý spôsobil principiálne zmeny v literárnych pohyboch, 

je rok 1956. Je to rok II. Zjazdu československých spisovateľov, ktorý sa konal 

v Prahe ako reakcia na XX. Zjazd Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, na 

ktorom bol odhalený tzv. „kult osobnosti“. V dôsledku týchto zjazdov došlo v literatúre 

k plodným diskusiám, ktoré všestranne hodnotili „súčasný stav a perspektívy rozvoja 

literatúry“.  

9. marca 1965 sa v priestoroch ÚV KSUT v Prešove konalo zasadnutie pléna 

Ukrajinskej sekcie Spolku slovenských spisovateľov. Úvodné príspevky o súčasnom 

stave literatúry a požiadavkám, kladeným na ďalší rozvoj československej ukrajinskej 

literatúry predniesli Andrej Červeňák a Jozef Šelepec. Ich prednášky boli neskôr 

publikované v literárno-umeleckom almanachu Dukľa (2 / 1965). A. Červeňák 

venoval pozornosť predovšetkým problematike pozitívneho hrdinu.  

J. Šelepec si za cieľ kládol ukázať výsledky ukrajinskej literatúry na Slovensku 

z pohľadu ukrajinského a československého literárneho procesu, lebo „geograficky 

sa rozvíja práve v priestore Československa“. Prešovský literárny bádateľ konštatuje 

devalváciu poviedkového žánru. „Sľubná bohatá knižná produkcia poviedkového 

žánru sa postupne zmenila na kvantitatívne nahromadenie, v dôsledku čoho došlo 

k devalvácii poviedky v našej literatúre, ktorá trvá dodnes, aj keď sa ju snažia 

rehabilitovať Dacej, Prokipčak a Bissová, ba v ostatnom čase aj Macinský 

a Červeňák. Ako vyzerá devalvácia poviedky v našich podmienkach? Máme 

poviedky, napísané o družstve, za družstvo, pre družstvo, poviedku o budovaní, 

o robotníkovi, za robotníka, k robotníkovi a pre robotníka, iba dobrá poviedka doteraz 

napísaná nebola“. J. Šelepec autorský štýl staršej generácie spisovateľov porovnáva 
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s tvorbou ukrajinských spisovateľov 19. st. (napr. prózy F. Lazorika porovnáva 

s textami H. Kvitku-Osnovjanenka, diela V. Zozuľáka a M. Šmajdu s P. Myrnym a I. 

Nečujom-Levyckým a pod.). Literatúru prešovského regiónu hodnotí ako 

„prefolklorizovanú“, ktorá „stavia na folklórnych tradíciách literárneho romantizmu, 

ktorý bol susedným literatúram vlastný v minulom storočí“. Perspektívu vidí v procese 

„od folklóru k abstrakcii, k hlbšej filozofickej motivácii a až odtiaľ k literatúre“. To je 

podľa jeho názoru povinná spraviť nová tvorivá generácia, ktorá sa dokáže oddeliť od 

svojich kultúrno-literárnych tradícií minulosti, ktorá ju dokáže kriticky zhodnotiť. 

Základnou úlohou je podľa J. Šelepca odmietnutie tradicionalizmu, istá voľnosť 

poetiky a aktualizácia formy textov. 

Orest Zilynskyj v diskusii k predneseným príspevkom A. Červeňáka a J. Šelepca 

poznamenal: „Súčasná literatúra – vo väčšej miere ako literatúra minulých období, 

vychádza z mikroskopického dôrazu na konkrétnosť v snahe práve takto objaviť 

najhlbšie rysy ľudskosti... Jediná skutočná téma súčasnej literatúry, ktorej ʼslúžiaʼ 

všetky iné témy – vnútorný život, podrobený dôslednej, tvrdohlavej analýze, ktorá 

siaha do takých hĺbok, do akých minulé epochy ešte neprenikli. Táto analytická 

prísnosť, ktorá protirečí opisnej estetike, piesňovému šťastiu, fanfáram ľahkého 

víťazstva, pomáha dnešnému mysliacemu človeku jasnejšie zbadať sily, ktoré riadia 

jeho osud, vznášajú sa nad jeho životom, určujú hranice jeho slobody a šťastia“.   

Mozaiku názorov na ukrajinskú literatúru na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia 

doplníme slovami J. Baču, ktorý situáciu hodnotí z perspektívy 90. rokov 20. storočia. 

Konštatuje spomalenie tempa literárnej tvorby staršej generácie ukrajinských 

spisovateľov Slovenska, ktorá v situácii, keď sa dovtedajší spôsob tvorby ukázal 

nedostatočným, si už nedokázala osvojiť nové spôsoby estetického uvažovania. 

Podľa J. Baču „Kritika metód a dôsledkov kultu osoby, schematického a úzko 

literárneho chápania významu umeleckej literatúry, ... otvorené diskusie o stave 

a problémoch národného života, diskusie v tlači, v kluboch a na zasadnutiach 

najrôznorodejších komisií, aktivizácia organizovaného života spisovateľov 

a literatúry... cieľom všetkého bolo odstrániť značnú zaostalosť kultúrneho života 

Ukrajincov vo vtedajšom Československu a pozdvihnúť ho na úroveň literárneho 

myslenia československého a ukrajinského ako rovnocenného, s rovnakými právami 

i záväzkami“.  
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Potreba pozdvihnutia do roviny československého literárneho života znela veľmi 

jednoducho. Avšak aj situácia slovenskej literatúry nebola jednoduchou. Zatiaľ čo 

staršia generácia slovenských autorov kráčala cestou „vylepšovania socialistického 

realizmu“, značná časť spisovateľov prejavila snahu generačného oddelenia sa. 

Spočiatku išlo o literátov okolo časopisu Mladá tvorba (J. Blažková, A. Hykish, A. 

Chudoba, J. Lenčo), ktorých literárna kritika definuje ako Generáciu 56. Jednako 

slovenskú literárnu paletu 60. rokov 20. storočia obohatili dve línie odvážnych 

experimentátorov: 1) narodení v rokoch 1935 – 39 (J. Johanides, V. Šikula, R. 

Sloboda, B. Kapolka) a 2) narodení po roku 1940 (P. Jaroš, D. Kužel, V. Bednár, D. 

Mitana, D. Dušek, P. Vilikovský).  

Napriek rôznosti literárnej scény V. Marčok považuje za spoločné ohnisko všetkých 

línií človeka zaklineného v čase a vo vlastnom osude. Spoločným cieľom 

spisovateľov bolo podľa Marčoka vybrať indivíduum z anonymity masy a zo 

všeobecnosti ideológie, histórie, z ilegality a ukázať konkrétneho človeka v životnej 

realite. Debutanti šesťdesiatych rokov vniesli do literatúry nového protagonistu, 

zaujímali sa o osud človeka, ktorý sa ocitol mimo spoločnosti. O. Zilynskyj uvedené 

úvahy dopĺňa tvrdením: „Náš záujem o indivíduum, o človeka, nepovažujeme za 

individualizmus, ale vysvetľujeme ho ako snahu objaviť sily, ktoré pôsobia v našom 

vnútri“. 

Základnou úlohou literátov tohto obdobia oboch národných literatúr bolo vrátiť do 

literatúry bezprostrednú životnú skúsenosť jednotlivca bez akýchkoľvek korektúr, 

teda vrátiť autenticitu a presvedčivosť autorskej výpovedi. Uvedený princíp 

„autentizácie a subjektivizácie“ literatúry ilustrujeme na príklade textov V. Daceja (Oči 

nevýraznej farby / Očy nevyraznoho koľoru – 1965) a Rudolfa Slobodu (Narcis – 

1965 a Britva – 1967). Čo tieto texty spája? 

1) dominancia postavy a oslabenie sujetu. Udalosti v románoch sú jednoduché, 

takmer banálne. Avšak postoj postáv k nim sa vyznačuje výraznou zložitosťou. 

V centre pozornosti je jedna hlavná postava – rozprávač. Vnútorná realita je 

povýšená nad vonkajškovú, reálnu. Všetko, čo sa čitateľovi ponúka ako realita, je len 

jednou z možných interpretácií (ktorá záleží od momentálnej nálady postavy).  

2) „schizofrénia“ hrdinu. Človek v analyzovaných textov je človekom na jednej 

strane obyčajným, s normálnou profesiou, „malý“ človek, ale na druhej strane je 
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výnimočný svojou vnútornou komplikovanosťou. Je to človek, ktorý vďaka svojmu 

charakteru je sám príčinou svojich problémov. Tieto postavy sa vyznačujú zväčša 

vysokým intelektom, sú to študenti alebo absolventi vysokých škôl. Hoci Urban 

(Narcis) opúšťa štúdium filozofie a ide pracovať do Ostravy, v celom diele vystupuje 

ako intelektuál. Marta Součková konštatuje: „Postava ... nielenže vyvažuje trivialitu 

deja nevšedným videním skutočnosti, ale i sama je nositeľom zvláštnosti – vďaka 

prenikavému intelektu a komplikovanej, večne nespokojnej kritickej povahe, ktorá ju 

núti ku konfrontácii s ľuďmi z blízkeho (rodinného) a ďalekého (pracovného, 

spoločenského) okolia. Aj napriek konfrontačnej, „ťažkej“ povahe postavy autor z 

neho nerobí „hrdinu“, rebela, naopak, neustále ju znižuje, uzemňuje z nadoblačných 

filozofických výšok do reality, ktorej sa epická osoba – predsa len – následne 

prispôsobuje.“  

3) dôležitosť rodiny, domova. Hoci práve analyzované romány sa týkajú krízy 

rodiny, spôsobenej krízou spoločnosti, pre všetky postavy je pocit domova iluzórnym 

cieľom, ku ktorému sa snažia dôjsť. Hoci Urban opúšťa rodné mesto a sťahuje sa do 

Ostravy, vo finálnej časti sa vracia domov a tento akt je preňho jediným logickým 

východiskom zo situácie, jediným spôsobom, ako sa zbaviť nakopených frustrácií. 

Daniel je v texte na jednej strane nespokojný zo svojej rodiny, neustále sníva o iných 

ženách. Ale na druhej strane vie a na niekoľkých miestach to priamo priznáva, že 

Cecília je jedinou ženou, ktorú skutočne ľúbi a ktorej aj napriek mnohým nezhodám 

chce rozumieť a nájsť harmonický spôsob vzájomnej komunikácie. 

4) odkrytie tabuizovanej témy sexu. Obaja autori zaplietli postavy do pavučiny 

žiadostivosti, motív samotnej lásky interpretujú veľmi lakonicky, stručne. R. Sloboda 

ju dokonca spomína v minulom čase. Ani jeden autor sa nesnaží zaujať čitateľa 

erotickými scénami, hoci ich postavy vzbudzujú dojem, že rozmýšľajú výlučne 

„telesne“. Motív lásky je v texte ako triviálna záležitosť, dokonca sa nachádza na 

úrovni opisov cestovania, upratovania a pod. Žena je neraz prameňom konfliktu, ale 

aj prameňom potešenia. 

5) motív smrti, samovraždy, vraždy. Smrť je u R. Slobodu prítomná takmer vo 

všetkom, čo napísal. Nie iba ako rezignácia, ale aj ako prirodzené riešenie človeka, 

ktorý sa takým spôsobom chce oslobodiť od nahromadeného napätia. U Daceja je, 

naopak, smrť jeho syna neplánovanou.   
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6) motív odcudzenia – interpersonálneho. Je to predovšetkým odcudzenie medzi 

ženou a mužom, ale aj odcudzenie v rovine „človek – spoločnosť“. Rôzne masky, 

v ktorých človek musí pred spoločnosťou vystupovať, viedli jednoznačne k frustrácii 

a skepse.  

Tvorba R. Slobodu sa tiež stretla spočiatku s protirečiacimi si hodnoteniami. Jedni 

hovorili o „chaose myšlienok“, iní o filozofickom podloží jeho textov. Jednako dnes 

o kvalite jeho románov nikto nepochybuje. Spomenuté romány R. Slobodu sa stali 

kultovými textami 60. rokov 20. storočia a na prelome 80. a 90. rokov prispeli 

k formácii nastupujúcej generácie prozaikov – P. Pišťanek, I. Otčenáš, D. Tarageľ 

a pod. V. Marčok v knihe Biele miesta v slovenskej literatúre hodnotí tvorbu R. 

Slobodu v kontexte rokov 1956 – 1970 ako výnimočný zjav. Podľa neho v románoch 

Narcis a Britva „presvedčivo pomenoval zdroje frustrovanosti súčasného mladého 

človeka. Jeho hrdina chce žiť normálne, ba uvedomele, preto prijíma všetky 

možnosti, ktoré mu ponúka spoločnosť ... Všade sa stretáva s duchovnou 

prázdnotou, s byrokraciou, s citovým odcudzením. Každé nové prostredie jeho hrdinu 

len zraňuje a deprimuje. Sú to teda romány o tom, ako citlivý a dobromyseľný mladý 

človek nie je schopný nájsť si v spoločenskom mechanizme jemu zodpovedajúce 

miesto. Z nenaplnenia očakávaní sa v ňom hromadí agresivita“.  

Reakcie literárnej kritiky na knihu V. Daceja Oči nevýraznej farby neboli pozitívne. A. 

Červeňák začína svoju ostrú kritiku už samotným názvom recenzie Fiasko výraznej 

farby a Dacejov text tituluje ako dobrodružný, špiónsky a detektívny. Príčinu módy 

tohto žánru vidí v „chuti zakázaného“. Prozaikovi vyčíta zjednodušené a povrchné 

videnie skutočnosti, ktoré hraničí s primitivizmom a naivitou. V ďalších riadkoch 

dopĺňa rad negatívnych prívlastkov – primitívny, smiešny, literárny brak. Hoci 

recenzent kritizuje tému špiónov, pravdou je, že jeden aj druhý píšu len to, čo bolo „v 

línii“ s oficiálnymi štandardami ohľadne tejto témy. V. Dacej v krajných pozíciách 

opisuje názory amerických hostí na život za železnou oponou. Súčasníkom takýmto 

spôsobom tendenčne podsunul negatívne konotácie ohľadne západu a zároveň 

„múdrej“ politiky východného bloku. Dnešný čitateľ, naopak, sa už na základe 

historickej skúsenosti nedá oklamať prostoduchosťou dialógov, ale práve v nich 

vníma mentalitu doby omnoho intenzívnejšie (aj v rovine štýlu). M. Roman pri 

hodnotení Očí nevýraznej farby V. Daceja upozorňuje na „detailne opísaný 

a psychologicky motivovaný morálny profil a pád hlavnej postavy“.   


