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Slovenská próza šesťdesiatych rokov začala postupne prijímať vedome 

a manifestačne podnety svetovej literatúry, vrátane českej (najmä v časopisoch Mladá 

tvorba, Slovenské pohľady, Revue svetovej literatúry). Dominoval v nej však stále 

vážny pohľad na súčasnosť i minulosť. V lete 1968, ako študentka druhého ročníka 

filozofickej fakulty, som čítala Škvoreckého Zbabělcov, o ktorých nás informoval náš 

učiteľ teórie literatúry Albín Bagin. Jeho matka študovala českoslovenčinu a 

francúzštinu na Filozofickej fakulte KU v Prahe, počúvala Šaldove prednášky, vlastnila 

knihy so Šaldovým venovaním. Česká literatúra a teoretické práce, české i svetové, 

vychádzajúce po česky, tvorili súčasť jeho záberu na prednáškach i seminároch. Knihu 

Duše a dílo so Šaldovým podpisom dostala obľúbená študentka od svojho profesora 

neskôr do daru pri príležitosti prijatia do zamestnania v roli prednášateľky svetovej 

a českej literatúry na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty 

v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Nastúpila som tam totiž v roku 1972 

ako čerstvá absolventka na uvoľnené miesto po docentovi Antonovi Bolekovi, ktorý 

odišiel do dôchodku, učil českú literatúru, pretože pochádzal zo severnej Moravy, 

z okolia Frýdku-Místku. Na Slovensko sa dostal ako stredoškolský profesor za prvej 

ČSR. Odvtedy je česká literatúra mojím „chlebom každodenným“. 

Jazz, zásadné očarenie opačným pohlavím a nečakané spoločenské udalosti (v 

našom prípade vpád ruských vojsk) – pocity a jazyk taký blízky našej generácii, ktorá 

češtinu nevnímala ako cudzí jazyk – také sú moje spomienky na Zbabělcov Josefa 

Škvoreckého, spätých v mojich spomienkach s neskorým letom a jeseňou 1968. 

Obdobie plné nádejí a tvorivého ruchu, späté s prvými básnickými, prekladateľskými 

a recenzentskými pokusmi. O tri-štyri roky neskôr nasledovalo vytriezvenie a dvadsať 

rokov normalizácie s fádnou sivou bezduchou každodennosťou. 

Po skončení fakulty, začiatkom sedemdesiatych rokov, už náš kolega, 

spomínaný Albín Bagin, zorganizoval so svojimi neznormalizovateľnými kolegami 

a bývalými študentmi v Košiciach literárne salóny (zo súčasných spisovateľov tam 

chodili prozaik a teoretik Stanislav Rakús a básnik a prekladateľ Ján Zambor). Všetci 



sme bývali v Košiciach, nie v Prešove, kde bola Filozofická a Pedagogická fakulta, 

ostatné fakulty univerzity boli v Košiciach, lebo Prešov sa vnímal ako normalizačná 

bašta východu. Radšej sme dochádzali. Literárne diskusie prebiehali nielen na salónoch 

– raz do mesiaca – ale aj pri dochádzaní rozličnými dopravnými prostriedkami medzi 

Košicami a Prešovom a v miestnych reštauráciách či menej honosných spoločenských 

priestoroch ako boli napríklad čakárne na železničných a autobusových staniciach. Na 

„salónoch“ sa púšťal jazz a černošské blues. Jedným z prvých samizdatov, ktoré sa nám 

dostali do rúk, bol Škvoreckého Tankový prapor (do Košíc ho dopravil pravdepodobne 

Ivan Kadlečík, Baginov spolužiak z bratislavskej Filozofickej fakulty, ktorý vtedy 

pôsobil v Košiciach a neskôr v Martine ako šéfredaktor literárneho časopisu Matičné 

čítanie, neskôr bol zakázaný). Škvoreckého text nám korešpondoval s tankami našich 

„osloboditeľov“ a humor bol blízky nášmu študentskému, s ktorým sme štrajkujúc 

a nocujúc na fakulte v septembri 1968 „vítali“ Rusov. Škvoreckého texty sme vnímali 

ako generačné. Podobný, dnes by sme povedali intelektuálny humor, zaznieval v tom 

čase len v študentských a neoficiálnych divadlách, v oficiálnej slovenskej literatúre ešte 

dlho nie.  

Čo sa týka odborných literárnych problémov, v práci s časom a orientáciou na 

anglosaskú literatúru, bol Škvoreckému blízky na Slovensku Alfonz Bednár, ktorému 

Ladislav Štoll v známom referáte v roku 1959 vyčítal nemarxistický prístup k realite, 

rovnako ako Josefu Škvoreckému, ich diela nespĺňali podľa neho kánon socialistického 

realizmu. Z literatúry tohto obdobia mnohé diela zapadli prachom, ale Škvoreckého 

a Bednárove texty sú stále čitateľsky svieže a pôsobia i dnes ako esteticky hodnotné 

artefakty. Kritika z pera marxistických koryfejov akoby zvyšovala ich dnešnú hodnotu.  

Ako spomína Josef Škvorecký v Samožerbuchu, pozitívnou recenziou reagovala 

na Zbabělcov na Slovensku Jaroslava Blažková. Jej recenziu síce neuverejnili, ale jej 

prvý román má názov Nylonový mesiac a je blízky našej generácii, o ktorej bol natočený 

kultový film Štefana Uhra Slnko v sieti so scenárom Alfonza Bednára. Názov Blažkovej 

románu je alúziou na názov iného románu Josefa Škvoreckého. Tematicky súvisí 

Blažkovej debut s Bednárovým a Uhrovým filmom, kultovým dielom našej generácie, 

chodiacej v čiernych „kominárkach“ (úzkych čiernych menčestrákoch, na boku 

roztrihnutých). Zaujímavá je i skutočnosť, že Jaroslava Blažková emigrovala do 
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Kanady, rovnako ako Škvoreckí a spolupracovala v emigrácii s ich vydavateľstvom 

v Toronte.  

V jej románe Nylonový mesiac (pôvodne vyšiel v českom preklade v Plameni, 

1961, na Slovensku bol cenzúrovaný, až vydanie z roku 1965 je upravené podľa 

pôvodného textu, ktorý vyšiel ako preklad v Čechách) a v poviedkach z knihy Jahniatko 

a grandi (1964) môžeme nájsť niektoré styčné body s prózami Josefa Škvoreckého 

a Alfonza Bednára, predovšetkým manifestovanú deziluzívnosť. Väčšina jej próz sa 

nekončí hapyendom, ale zvyčajne rozchodom milencov, čo vnímala dobová kritika 

i sama autorka ako protiklad voči schematickým románom, končiacim povinne 

optimisticky. Deziluzívnosť si J. Blažková cení aj v recenzii Bednárových próz Kniha, 

ktorá nedá spať (1957) ako najdôležitejšiu črtu jeho noviel. Z ďalších kvalít jeho noviel 

spomína značný priestor pre dointerpretovanie a kladenie si otázok, ktoré čitateľ 

v bezproblémových prózach prvej polovice päťdesiatych rokov postrádal. Kvôli 

priblíženiu slovenskej literárnej situácie v päťdesiatych rokoch českému čitateľovi 

odcitujem dlhší úryvok z recenzie Jaroslavy Blažkovej, ako ho uvádza J. Vanovič 

(Romboid 2004, č.8): 

„Teraz napísal Alfonz Bednár svoje Hodiny a minúty a chudák čitateľ, naučený 

na dobré, učesané knižky pred spaním, je v rozpakoch. Čo si, preboha, o tomto myslieť? 

Najskôr dej. Odohráva sa v povstaní. Koľko už o ňom popísali! Zvláštnosťou 

Bednárovho rozprávania je, že tých, čo krvavo prežívali povstalecké dni, ukázal 

v zlomkových záberoch i dnes. Postavy potom pred nami stoja neobyčajne plastické 

a hoci podstatná časť poviedok sa odohráva v povstaní, vidíme ich celý život, všetky 

zmeny v ich charaktere. Mladý Letanovský, kedysi partizán, sa stal vydieračom 

a postrachom, ktorý si zo svojej minulosti spraví doživotnú rentu. 

Partizán Černek, smelý chlap, v inej poviedke, sa zľakne po rokoch výstrahy 

a krivo svedčí. Doktor Dubovský v poslednom príbehu začne pochybovať o význame 

všetkých obetí. 

Otrasnosť knihy je v hroznej obžalobe fašizmu. Je v strachu, zverstvách 

a desivej neľudskosti, s ktorou sa naši ľudia v povstaní stretli. No aj v dezilúzii. Všetci 

tí partizáni si mierový život predstavovali ako letnú záhradku. A preľaknutí pozorujú, že 

stopy ťažkých dní sa ťahajú až do dneška. Už sa netreba skrývať v horách, triasť sa pred 

sivými uniformami, ale pokrytectvo, zákernosť, zrada, sebectvo, prežili mier a v nových 
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maskách sa usalašili v novom živote. Partizáni sú zdesení. Ako sa porátať s nepriateľom 

bez smrtihlava na čapiciach? 

Alfonz Bednár hľadá odpoveď. Hľadá ju sám a dáva ju hľadať. Preto je čitateľ 

rozrušený. Musí sa zamyslieť, aký je náš vzťah človeka k človeku, aká je bez 

okrašľovacích prostriedkov naša morálka. Bednár, oproti zvyčajným pastelovým tónom 

našej literatúry, vidí svet tmavšie. Môžeme a nemusíme s ním súhlasiť – každý podľa 

vlastných zážitkov. No jedno po prečítaní Hodín a minút nemôžeme: odložiť knihu 

a nerozmýšľať.“ ( s. 50) Ako kuriozitu, určite nie zámernú, sa mi žiada uviesť, že jedna 

z dejových línií záverečnej novely Hodín a minút sa odohráva v Kostelci, kde je hlavný, 

ako sa v priebehu deja ukáže, negatívny hrdina, významným funkcionárom miestneho 

výrobného podniku. Významnejšie súvislosti Blažkovej prózy s prózou J. Škvoreckého 

v jej prvých textoch nenachádzam, skôr je v nich zjavná súvislosť s Bednárovým 

a Uhrovým filmom Slnko v sieti (1963), ktorý tematiku, prostredie i postavy Blažkovej 

próz z veľkomestského prostredia Bratislavy, kde vyrastala, výrazne ovplyvnil.  

Satirický švejkovský tón, zľahčovanie meštiakov a patetického oslavovania 

prelomových udalostí i slangový jazyk, typické znaky Škvoreckého románu, sú prvky, 

ktoré sa v literatúre na Slovensku objavili po roku 1968, nie pod bezprostredným 

vplyvom Škvoreckého, ale v súvislosti s celkovým uvoľnením politickej situácie 

v období rokov 1963-1970. Slangové vyjadrovanie nájdeme z autorov nastupujúcej 

generácie u Pavla Hrúza (Okultizmus), depatetizáciu spoločenských udalostí a ľudských 

osudov u Rudolfa Slobodu, nepatetický obraz Povstania a druhej svetovej vojny 

u Vincenta Šikulu, z mladších autorov programovo parodizuje vznešené literárne témy 

Dušan Mitana. Naplno zaznieva paródia spoločenskej situácie, vrátane využitia slangu 

na Slovensku až po roku 1989 v románe Petra Pišťanka Rivers of Babylon. Poradie, 

ktoré uvádza Škvorecký v Samožerbuchu, keď porovnáva dôležitosť hodnôt v období 

šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov v Čechách a na Slovensku: 

Česi: 1. Slováci: 1. národ 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. národ  5. 
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sa mení na Slovensku až v priebehu deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia po 

„nežnej“ revolúcii a z prvého miesta sa národné definitívne dostáva na posledné miesta 

v rebríčku hodnôt i na Slovensku. V slovenskej literatúre dominuje estetické, ale 

niekedy až na úkor témy, na rozdiel od českej literatúry, až v súčasnosti. Tento proces 

estetizovania literatúry, uvedomenia si jej vlastných funkcií bez ideologizácie a 

moralizovania sa začal už v druhej polovici šesťdesiatych rokov, ale bol umelo 

prerušený vpádom ruských vojsk a nasledujúcou normalizáciou. 

Spomínala som, že podobnú úlohu vo vývine slovenskej prózy, ako Josef 

Škvorecký vo vývine českej prózy, zohral Alfonz Bednár. I o ňom platia slová Heleny 

Koskovej, že: „Na rozdíl od mnoha svých vrstevníků nepropadl iluzi, že proti pravicové 

ideologii fašismu je ... nejlepší obranou levicová ideologie komunismu. Jedním z klíčů 

k interpretaci jeho díla se tak stává nutkavé téma střetnutí všedního, každodenního 

života jedince s pohnutou historií dvacátého století, která byla v rychlém tempu stále 

znovu přepisována a přizpůsobována ideologickým diktátům.“ U Škvoreckého 

dominuje v Zbabělcoch (1958) téma protektorátu a českého povstania, u Bednára 

v Sklenom vrchu (1954) a v Novelách (1956) téma Slovenského štátu, SNP a konca 

druhej svetovej vojny už nie v oficiálnom duchu „radostníkov“ a „družných liet“. 

Rovnako Alfonz Bednár ako Josef Škvorecký „proti pseudorealitě Velké Historie staví 

... Hemingwayovu zásadu, že spisovatelovým řemeslem je říkat pravdu o vlastních 

pocitech v okamžiku, když opravdu existují“ (KOSKOVÁ: 13). Oboch zaujíma viac 

„život a jeho pravda“ (VANOVIČ 2003: 10). Alfonz Bednár je spätý spočiatku i neskôr 

v súvislosti so slovenskými pomermi viac s dedinou, pohľad na mesto prerastá u neho 

v čase normalizácie do grotesky. Škvoreckého texty sú od začiatku mestské. U oboch je 

však zjavná priorita epického. Alfonz Bednár pokladal slovenskú lyrizovanú prózu (ako 

sa vyjadril v rozhovoroch s dcérou) za „vrcholný omyl“ „prešľapovanie na mieste“ 

(VANOVIČ 2003: 27), v čom sa zhodoval s Jozefom Felixom, aj keď k tomuto zisteniu 

prišli rozličnými cestami – Jozef Felix najmä štúdiom modernej francúzskej 

a slovenskej prózy a ich nemilosrdnou komparáciou, Alfonz Bednár k tomuto poznaniu 

slovenskej lyrizovanej prózy dospel štúdiom slovenskej ľudovej a umelej balady 

(dizertačnú prácu, ktorou nadviazal na štátnu záverečnú prácu, písal u prof. J. Horáka, 

pokladal ho za vynikajúceho prednášateľa v Prahe na FF KU, kde študoval). 

K profesorovi Horákovi chodil na prednášky a semináre v zimnom semestri 1938/39 
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(VANOVIČ 2003: 14). Druhým zdrojom, z ktorého Alfonz Bednár čerpal, je anglická 

a americká próza, rovnako ako u anglistu Škvoreckého, predovšetkým Hemingway 

a literatúra faktu (Alfonz Bednár preložil do slovenčiny o. i. Hemingwayov román 

Zbohom zbraniam a Komu zvonia do hrobu, neskôr i Sherlocka Holmesa). 

Obaja si všímajú tragický údel človeka, spomínajú sa rovnaké filozofické 

východiská – existencionalizmus – ktorý dostáva u Škvoreckého nadľahčenú podobu – 

v Tankovom prapore miestami až švejkovského ladenia, u Bednára v prózach 

z normalizačného obdobia podobu grotesky a ostrej satiry na realitu. Obom autorom 

nejde primárne o zábavu, ale cez satirické výrazové prostriedky podávajú kruté 

svedectvo o dobe poznačenej ideológiou, čo spôsobuje až absurdné situácie a často 

vedie k ľudským tragédiám. Rozprávačmi v týchto príbehoch zo súčasnosti sú 

u Bednára raz pes, inokedy čert. Stanislav Rakús hovorí o „animálnom“ a „zásvetnom 

rozprávačovi“. Škvorecký zostáva verný ľudskému rozprávačovi. 

Alfonz Bednár odmieta od začiatku ornamentalizmus lyrizovanej prózy, „dlhé 

líčenia duševných psychických stavov“. „Duša, duch hýbe telesnými orgánmi, skrytý 

život hýbe životom viditeľným – a pohybmi telesných orgánom, celou vonkajšou 

činnosťou literárnej postavy som sa usiloval vyjadriť jej dušu, psychu, činnosť jej 

vysokoorganizovanej hmoty.“ Človek z mäsa a kostí, s hovorovým jazykom, na 

Slovensku ešte zakotveným viac na dedine, než v Čechách, nie schéma dobovej 

literatúry, taký je Bednárov hrdina pri jeho vstupe do literatúry v prvej polovici 

päťdesiatych rokov. Od počiatku si kritika všimla, že aj fašisti sú u A. Bednára nielen 

nepriatelia, ale predovšetkým ľudia s bohatou pocitovou škálou, reagujúci často 

nepredvídateľne. Podobne pôsobia Škvoreckého portréty Američanov a Nemcov 

v Zbabělcoch. Všetci recenzenti a monografisti Škvoreckého a Bednára tento prvok 

chápu ako významnú inováciu v dobovom literárnom kontexte a estetickú hodnotu, 

zodpovedajúcu realite, výrazne namierenú proti schematizmu obdobia, v ktorom boli 

postavy klasifikované na rozdiel od látkovej skutočnosti čiernobielo, čo nezodpovedalo 

ľudskej skúsenosti a pôsobilo esteticky neprimerane.  

Július Vanovič uvádza v súvislosti s Bednárom paralely s behaviorizmom 

a v súvislosti s už spomínanou orientáciou na anglosaskú literarúru, aj detektívky 

Sherlocka Holmesa, detektívky, ktoré „zamlčiavajú a len postupne vyjavujú tajomstvo“. 

Nielen vecnosť, živosť, reálnosť, ale aj napínavosť a zaujímavosť je pre Bednára od 
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začiatku dôležitou podmienkou dobrej prózy. U Škvoreckého sú detektívky dôležitou 

súčasťou jeho vlastnej tvorby (cykly borůvkovské a knoxovské). Autor často zvýrazňuje 

nielen v detektívkach dôležitý prvok tajomstva, najdôležitejší hádam v Mirákli, ale 

prítomný aj vo viacerých novelách a románoch, často ako návratný spomienkový motív 

(Příběh inženýra lidských duší). Svoje stretnutie s detektívnym žánrom autor detailne 

rozoberá v rozhovore Dannyho obyčejné životy, ktorý s ním urobili Michal Přibáň a Jiří 

Trávníček (Host, 8, 2004, 7-8, s. 48-59). Detektívky začal čítať v nemocnici, keď po 

kritike na ÚV ochorel na hepatitídu a neskôr ich začal písať spolu s prenasledovaným 

básnikom a prekladateľom J. Zábranom. Svojmu zaradeniu k zástancom „pokleslejší 

Múzy“ a „literárního entrtejnmentu“ sa nebráni s vedomím, že ich nepísal ako gýč. 

Svedčia o tom aj citáty z Kafku či Forstera, ktoré slúžia ako motto k záverečným 

novelám cyklu Konec poručíka Borůvky. Vymykajú sa stále viac prísnym 

zákonitostiam detektívneho žánru, najmä vďaka dôrazu na rodinnú a osobnú tragédiu 

poručíka, spôsobenú udalosťami okolo roku 1968 a menia sa na psychologickú prózu. 

Pútavosť deja pre čitateľa je však pre spisovateľa zrejme dôležitejšia, než modernosť 

resp. intelektuálska postmodernosť za každú cenu. Možno preto sa príbehovosť u neho 

nikdy nestráca. Nehanbí sa ani za svoj vzťah k džezu a tematizuje ho, zostáva verný 

svojmu Náchodu a priateľom z detstva, ktorí sa nestali len literárnymi postavami, ale 

stále si ich váži ako ľudí, hoci nie sú slávni. Zostáva obyčajným človekom, ktorý bol 

kedysi totálne nasadený v továrni v rodnom Náchode a miloval chudobnú Naďu, ktorá 

má pre neho stále väčšiu cenu, než pestrofarebne vyobliekané, často snobské kanadské 

študentky a emigrantky (Příběh inženýra lidských duší).  

„Postava sa dá pochopiť, dá sa aj pocítiť (podľa A. Bednára) len cez, skrz 

vonkajšie prejavy, lebo iba tie sa dajú porozprávať, alebo zaspievať. ... Orálna tvorba sa 

neuchyľuje k psychologizovaniu, dlhým, často nestráviteľným pasážam, tirádam 

o myslení a cítení.“ Ľudová orálna tvorba, najmä balada, jarmočné piesne, ktoré počúval 

doma na dedine, na hranici stredného a západného Slovenska, a anglická klasická 

i moderná literatúra – to sú literárne zdroje, ku ktorým sa hlási Alfonz Bednár 

v Sklenom vrchu a v Novelách. Kdeže ešte jazz, o ktorom sníva Danny Smiřický, ten sa 

objavil na Slovensku spolu s mestskou kultúrou až v šesťdesiatych rokoch. U Alfonza 

Bednára sa objavuje v súvislosti s kultovým filmom Štefana Uhra Slnko v sieti, ku 

ktorému napísal scenár. 
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V druhej polovici päťdesiatych rokov rezonuje v slovenskej próze objav 

vnútorného monológu, na ktorom má veľkú zásluhu práve Alfonz Bednár. Rovnako 

ako ornamentalitu lyrizovanej prózy neuznáva ani esejistickú prózu typu Tatarkových 

Prútených kresiel a Panny zázračnice (HAMADA 1994, VANOVIČ 2003). Prvky lyriky 

a eseje pokladá za náhradné, brzdiace prvky v próze. V rozhovoroch s dcérou rozlišuje 

medzi monológom a soliloguiom, hovorí, že sa snažil písať „vnútorné monológy 

s akciou“ (podč. A. V.), „akési dejo-obsahovostné“. 

Helena Kosková píše a Zbabělci to potvrdzujú: „Charakteristickým znakem jeho 

stylu (Škvoreckého, podč. A. V.) byl už od čtyřicátých let absolutní sluch pro 

hovorovou řeč, která proniká nejen do dialogů, ale i do jazyka vypravěče. Vzbuzuje tak 

dojem, že řeč je zastižena v autentické podobě přítomného okamžiku, dříve než stačila 

být proměněna v abstrakci, zobecněna sítem raacionálního zpracování vjemů 

a vzpomínek. Podobným dojmem akustického záznamu hovorové řeči působí i texty 

Hrabalovy.“ 

Podobne pôsobia i texty Alfonza Bednára, rozdiel je v prevažne dedinskej, resp. 

ne – mestskej proveniencii autorovho jazyka v Sklenom vrchu i v novelách v porovnaní 

so Zbabělcami, Prima sezónou či Koncem nylonového věku, nehovoriac už o Tankovom 

prapore, ktoré vznikali približne v tom istom období ako Bednárove diela. Slovenská 

kultúra bola v päťdesiatych rokoch ešte prevažne dedinská, až v šesťdesiatych rokoch 

nastáva jej zložité prebudovanie na mestskú, čo sa prejavuje aj v jazyku. Pramene 

svojho bohatého jazyka nachádza Alfonz Bednár najmä v príbehoch svojej matky 

a hornotrenčianskej dediny, z ktorej pochádzal. 

Rovnako ako u Josefa Škvoreckého i u Alfonza Bednára je výrazný vplyv filmu. 

Časté strihy, najmä časové, ale aj priestorové, tvoria dôležitý kompozičný postup 

Bednárovej i Škvoreckého epiky, vplyv filmu a anglosaskej prózy sa tu stretávajú 

a pomáhajú autorom spoluvytvárať modernú montážnu podobu českej či slovenskej 

modernej prózy. Bednárov scenár Slnka v sieti sa stal už aktuálnou mestskou realitou 

a novým jazykom, podnetom k nástupu novej prozaickej generácie (Anton Hykisch, 

Jaroslava Blažková, Jozef Kot ...) začiatkom šesťdesiatych rokov, ktorá vystúpila na 

Slovensku v zborníku Taký nepokojný vek. To, čo u Škvoreckého znamená koniec, 

Konec nylonového věku, u tejto generácie znamená začiatok (Blažkovej Nylonový 

mesiac, motívy modernej hudby). Nie je náhodné, že Jaroslava Blažková recenzovala 
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Škvoreckého texty doma i v Kanade, zaiste bola jeho vernou žiačkou. Epický talent 

autorov jej generácie však nemal i kvôli ohraničenej súčasnej tematike, nedostatočnej 

univerzálnosti a malej spätosti s historickými udalosťami, rozmer ani živel Bednárovho 

či Škvoreckého prirodzeného epického talentu a hĺbku citu ako sa prejavil 

u Škvoreckého v Legende Emöke či v postave Emy Klasovej z Bednárovho Skleného 

vrchu i ženských hrdiniek z noviel Hodiny a minúty. Prvky modernej prózy rozvinuli až 

ďalší predstavitelia „novej vlny na Slovensku“, rodení rozprávači – Vincent Šikula 

a Rudolf Sloboda, ktorí pokračovali v kultivovaní modernej slovenskej dedinskej 

i mestskej prózy i v období normalizácie, ktorá nemala na Slovensku v literatúre takú 

tragickú podobu ako v Čechách. Z generácie šesťdesiatych rokov vyciťoval dobovú 

atmosféru najvýraznejšie asi Dušan Mitana. Skutočný živý jazyk ulice však vniesol do 

slovenskej prózy až po r. 1989 Pišťanek v románe Rivers of Babylon a v kratších 

príbehoch zo súčasnosti. 
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