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Protagonisti slovenskej kultúry roku 1968

Československá kultúra vstúpila do roku 1968 oprávnene plná nádejí a očakávaní, pre-
tože už v predchádzajúcom období sa výrazným spôsobom podieľala na zmenách, ktoré 
tzv. Pražskú jar iniciovali. V 60. rokoch minulého storočia to bola práve táto spoločen-
ská sféra – predovšetkým však predstavitelia jej kultúrnej obce – spisovatelia, výtvar-
níci, novinári, ktorí sa v tomto čase stali katalyzátorom a hnacou silou zrodu obrodného 
procesu. Práve predstavitelia kultúrnej obce boli tvorcami aktivít a vystúpení, ktoré 
prispievali k postupnej liberalizácii celej československej spoločnosti v tomto zaujíma-
vom a dynamickom desaťročí a k jej na pohľad prekvapujúco rýchlemu, ale v skutoč-
nosti logickému prieniku všetkými vrstvami českej a slovenskej spoločnosti, ktorá bola 
potrebou zmien v danom čase už viac než prezretá.
Nešlo o nejaký izolovaný proces, ktorý by bol len vnútornou záležitosťou kultúry a jej 
jednotlivých oblastí, hoci v ich imanentnom vývoji začalo vymaňovanie sa, oslobodzo-
vanie od ideologického reglementu a pút „jedinej správnej umeleckej metódy“ už oveľa 
skôr, po II. zjazde spisovateľov v roku 1956, teda v období viacerých významných vnút-
ropolitických i medzinárodných udalostí, ktoré okrem iného spustili a vyvolali silnú 
kritiku stalinizmu.
Išlo najmä o politické dôsledky odhaľovania jeho zločinov, krutej a neľudskej politiky 
totalitného vládnutia pod rúškom vznešených ideí, ktoré priniesli vládnucej komu-
nistickej strane prvé, skutočne hlboké naštrbenie dôvery nielen širšej verejnosti, ale aj 
vlastných elít a členskej základne.322

Tu možno evidovať aj zárodky morálnej krízy československej spoločnosti, ktorú pre-
hlbovalo postupné odkrývanie otrasného zákulisia politických procesov. Tieto boli 
súčasťou štátneho terorizmu, zastrašovania a likvidovania oponentov komunistického 
režimu a pripravili mnohých nevinných obvinených o slobodu, o občianske práva, 
o majetok, o existenciu i o život. Súčasťou politiky zastrašovania, ktorá sa stala osved-
čeným prostriedkom udržiavania absolútnej moci, sa stalo posilnenie tajných, policaj-
ných a vojenských zložiek štátu, ktorý živil sieť donášačov udávajúcich svojich spoluob-
čanov, ba i vlastných rodinných príslušníkov.
Krízu režimu preto najviac radikalizovala kríza hospodárska, ktorá sa, imúnna voči 
uvedeným metódam vládnutia, nimi nedala zastaviť a najúčinnejšie nútila konzerva-
tívne komunistické vedenie štátu k prehodnoteniu demagogických postojov a členskú 
základňu strany zas k silnejúcemu tlaku na zmeny. Krach 3. päťročnice, stagnácia život-
nej úrovne a pocit nespokojnosti mali ostrejšie kontúry paradoxne aj vďaka „otvára-
niu okien“ a „budovaniu mostov“ k dovtedy zapieranému Západu, ktorý za železnou 
oponou pokročil v konzumnej sfére natoľko, že v porovnaní so zaostávajúcim socialis-
tickým zásobovaním základnými komoditami boli jeho „výklady“ pre roky izolované 
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