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oživovanie si vyžaduje veľa obetavosti a zreteľný hlas 
slovenských spisovateľov
MIRoSlaV BIElIk, predseda Spolku slovenských spisovateľov
1. Literárny týždenník už svojimi prvými číslami prinášal závan blížia-
cich sa zmien, ohlasoval a kliesnil hlasnosť k veciam verejným, otváral 
dvere demokracii. Nimi vchádzala literatúra našej doby, prichádzali nové 
myšlienky o národe, otvárali sa pečate našej histórie a z celého prívalu 
nadšenia, odvahy a odhodlanosti vziať osud nášho národa do vlastných 
rúk rodila sa potom zvrchovanosť, štátnosť, Slovenská republika. Literár-
ny týždenník s prevažnou časťou spisovateľov bol pritom nenahraditeľný. 
V jednotlivých číslach sú zdokumentované všetky podstatné zápasy, sta-
noviská, polemiky a ich literárna reflexia. Bola to zlatá éra Literárneho 
týždenníka, klobúk dolu pred pánom šéfredaktorom a pánmi redaktormi.
2. Literárny týždenník čítam a odoberám od počiatku. Jeho vznikom pri-
budol mi popri Slovenských pohľadoch druhý erbový časopis (k dávnejšej 
Mladej tvorbe a Kultúrnemu životu). Keďže si z knižničného zvyku kom-
pletizujem ročníky, často sa vraciam späť. Okrem prvotných období vysokého a ťažko prekonávaného 
rozletu nemožno nepriradiť k „naj“ tie ročníky, ktoré sa môžu spájať so skutočnými Majstrami. Pozná-
me ich aj bez tiráže.
3. Literárny týždenník sa spamätáva z úpadku, ktorý sme zaznamenávali v poslednom období za predchá-
dzajúceho vedenia Spolku a pozostalej redakcie. Postupné oživovanie si vyžaduje veľa obetavosti od zo-
stavovateľov vo finančnej núdzi, v ktorej sa ocitol Spolok, keď v tomto polroku nezostal ani cent na šéfre-
daktora či redakciu. Aj za týchto ťažko predstaviteľných podmienok je už viditeľný rozdiel oproti číslam, 
ktoré vychádzali  do mája tohto roku. Za pochodu sa tvorí nová koncepcia, sfunkčnila sa redakčná rada 
na čele so skúseným Jarom Rezníkom, čestným predsedom SSS. Iste, nie bez  chýb, nie ešte v želateľnom 
obsahu a forme, prechodne v dvojčíslach s očakávaním ďalšej kvalitatívnej premeny v novom ročníku.
Akým smerom sa má uberať už štvrťstoročím osvedčený časopis SSS, vieme – súvisí to okrem iného aj 
s celkovým smerovaním SSS po májovom členskom zhromaždení. S odhodlaním nielen riešiť vnútro-
spolkové neduhy, majetkovo-právne a finančné kauzy, oživiť našu činnosť v centre a regiónoch, ale naj-
mä celostne znovu nadobúdať vážnosť a dôveru spisovateľskému stavu. Hlas slovenských spisovateľov 
aj cez Literárny týždenník musí byť  zreteľný, jasný, nebojácny, ale i rozvážny, chápajúci a povzbudzu-
júci. Pokúsme sa aj v spolkovom časopise pripomenúť a nadviazať na odkazy veľkých osobností a spo-
ločenských i literárnych udalostí, vrátane už často zabúdaných a vo všeobecnosti neznámych, napr. aj 1. 
Kongresu slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach. Áno, je iné storočie, ale či v dnešnej 
uponáhľanej dobe, ktorá ťarchou svojich životných problémov vyžaduje od nás jasné a burcujúce slová, 
nie sme v podobnej ľudskej situácii?
Básnicky Válkom povedané: Zostrojili sme metaforu a alkohol, pohonné hmoty zmyslov / vyrobili sme 
porcelán /, vieme, ako sa rozbíjajú atómové jadrá. / Zastavte jazdca vlastným tieňom! /
Vieme, jazdca ťažko zastaviť v čase kríz, rozkolísaných hodnotových systémov, podceňovania mies-
ta a funkcií literatúry, čoraz viac narastajúcej komercionalizácie umenia, oslabovania a naštrbovania 
národných jazykov v globalizačných rozmeroch, podlamovania viery a zbožňovania zlatého teľaťa...  
Nehľadiac na rôznorodosť v tvorivých, ba i myšlienkových oblastiach, v Literárnom týždenníku musíme 
zostať verní slobode tvorby a demokracii v rozhodovaní, bojovať proti spoločenským neduhom a sku-
pinovým zvlčilostiam, a to nie hašterením, ale ostrým kritickým perom, aj keď nám samotným okato 
chýba literárna kritika.
Čiže viac pôvodnej slovenskej literatúry i podnetov zo sveta, vrátane našich krajanov, okná dokorán, 
svieži prievan v zatuchnutých kluboch a mysliach, viac spisovateľskej kolegiality a všadeprítomné zr-
kadlo kritiky.
Vedeniu Spolku z pohľadu ďalšej vytýčenej cesty Literárneho týždenníka neostáva nič iné len chystať 
pre redakciu nevyhnutné podmienky a pre širokú čitateľskú obec uistenie, že sa ich očakávania naplnia.

Jedinečný zdroj nasycovania informačného hladu
Jana BoRGUĽoVÁ, literárna múzejníčka, predsedníčka odbočky 
SSS v Banskej Bystrici
1. Pre všetkých zainteresovaných okolo literatúry bol Literárny týžden-
ník v roku 1988 neuveriteľným osviežením spojeným s očakávaniami 
rozličného druhu. Týždenná periodicita prinášala aktuálnosť, rozsah zasa 
možnosť publikovať analytické materiály. Spomínam si najmä na diskusie 
intelektuálnych elít o vážnych otázkach spoločnosti. LT pomáhal čitateľom 
získavať prepotrebný rozhľad a orientáciu.
2. Pre mňa osobne bola najvýznamnejšia etapa zrodu Literárneho týžden-
níka, každé nové číslo som otvárala s očakávaním prílevu informácií, ná-
zorov, diskusií. Zo stránok LT som hlbšie spoznávala dianie v spoločnosti 
i jej významných aktérov. Pre ľudí mimo Bratislavy to bol určite jedinečný 
zdroj nasýtenia informačného hladu!
3. Ak sa vytvoria odborné a ekonomické podmienky na obnovenie týždennej 

periodicity, očakávala by som akcieschopnosť silnej redakcie, ktorá bude nielen mapovať existujúcu situá-
ciu, ale cieľavedome pestovať diskusie o literatúre, kultúre a umení v súčasnosti, prinášať napr. názory 
na spôsob výučby literatúry, vydavateľskú a distribučnú politiku, knižničnú sieť, štátnu kultúrnu politiku 
a pod. V periodikách uznávam ustálenú štruktúru s pravidelným členením podľa strán, kde možno nájsť 
aktuálne spravodajstvo, historické, analytické, hodnotiace materiály, ukážky z tvorby, rozhovory a pod. 
Už dlho mi chýbajú kvalitné reportáže z literárneho života v jednotlivých regiónoch Slovenska či iných 
krajinách. Som aj zástanca špecializovaných čísiel LT, venovaných udalostiam a tvorbe v odbočkách SSS.

Závan čerstvého a osviežujúceho vzduchu 
a potreba podnecovať verejné diskusie

ETEla FaRkaŠoVÁ, spisovateľka a filozofka
1. Literárny týždenník otváral priestor pre nové myšlienkové prúdy, priná-
šal predtým nežiaduce témy, publikoval aj dovtedy zakázaných autorov, pod-
poroval emancipačné pohyby v slovenskej spoločnosti. Bol to závan čerstvé-
ho a osviežujúceho vzduchu, naznačoval zmeny, ktoré vzbudzovali nádeje, 
na každé číslo sa čakalo so zvedavosťou, aké zaujímavé materiály prinesie.
2. Za takú etapu pokladám samotný vznik LT, obdobie, v ktorom vykro-
čil do sveta s jasnou ideovou orientáciou. Po ňom nasledovali obdobia, 
v ktorých sa časopisu darilo viac, z čoho som sa vždy tešila – alebo menej, 
čo ma (aj ako viacročnú členku redakčnej rady) znepokojovalo.
3. Je vskutku aktuálne zamýšľať sa nad budúcou podobou LT. Aj keď je to 
časopis Spolku slovenských spisovateľov, mal by sa podľa mňa viac otvá-
rať aj pre prispievateľov mimo nášho Spolku, najmä ak by to prinieslo 
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Fenomén Literárny týždenník
Štvrťstoročnica Literárneho týždenníka je jubileum, ktoré si zasluhuje pripomenúť význam vzniku 

a pôsobenia tohto unikátneho mediálneho priestoru, najmä v historickom kontexte zápasov slovenského 
spoločenstva o základné atribúty rozvoja slovenského národa, jeho kultúry, osobitne literatúry – a využitia 
historickej príležitosti, ktorá sa naskytovala na sklonku minulého režimu, teda príležitosti plnohodnotne sa 
podieľať na tvorbe vlastného národného života, podporovať vznik a kreovanie slovenskej identity, pre ktorú 
slovenská literatúra a kultúra vždy boli základným kameňom. Práve tejto príležitosti sa zmocnil nový Lite-
rárny týždenník nebývalým spôsobom a už onedlho po svojom vzniku bol nielen mienkotvorným médiom, 
ale aj intelektuálnou bázou demokratizácie vtedajšej spoločnosti.

Literárny týždenník – najmä vďaka jeho zakladateľovi a prvému šéfredaktorovi Vincentovi Šabíkovi 
a novovytvorenej redakcii, ktorá zahŕňala aj viacerých generačne mladších spisovateľov a publicistov, ale 
aj vďaka jeho iniciátorovi a podporovateľovi, vtedajšiemu ministrovi kultúry a vynikajúcemu slovenskému 
básnikovi Miroslavovi Válkovi a, samozrejme, spisovateľskej a intelektuálnej obci, ktorú redakcia okolo seba 
sústredila – zohral v slovenských dejinách osobitne výnimočnú, doteraz nedoceňovanú úlohu. Ide o nepome-
novaný fenomén, ktorý pôsobil ako katalizátor, ale zároveň prehlboval vedomie celej slovenskej spoločnosti. 

Ťažiskovým momentom bolo aj plnenie poslania Literárneho týždenníka prezentovať názory sloven-
ských spisovateľov na spoločnosť, hodnoty, ktorými by mala žiť nielen literatúra, fakt, že otvoril priestor 
množstvu autorov, vrátane dovtedy proskribovaných v dôsledku normalizácie či príslušnosti k cirkvám. 
Tento trvalý trend predstavoval navrátenie spisovateľa a jeho vedomia, názorov, postojov – zviditeľňovanie 
úlohy spisovateľov v slovenskej spoločnosti – smerom k čitateľovi, občanovi a vytvorenie interakcie, ktorej 
sa predtým všemožne bránilo.

Vďaka iniciovaniu spisovateľov, intelektuálov z oblasti kultúry, ale aj širšieho spektra spoločenskoved-
ných oblastí sa Literárny týždenník stal nielen uverejňovateľom či zaznamenávateľom, ale, možno povedať, 
generátorom a epicentrom autentického myslenia, uvedomovania si vlastnej národnej, tvorivej a ľudskej 
identity a zápasu o ochranu základných spoločenských a osobitne kultúrnych hodnôt.

Už prvé čísla Literárneho týždenníka z roku 1988 svedčia o pripravenosti, erudovanosti a tvorivej 
schopnosti šéfredaktora a novovzniknutej redakcie otvárať pálčivé otázky slovenskej spoločnosti. Je až ob-
divuhodné, že už v druhom čísle z 30. septembra 1988 a treťom čísle zo 7. októbra redakcia otvára okrúhle 
stoly na tému Slováci a Česi v roku osemnástom a Slováci vo federácii, kde sa pomenúvajú aj otázky na-
pĺňania bytostných záujmov slovenského národa v spoločnom štáte, najmä z hľadiska špecifík vlastného 
národného a kultúrno-spoločenského rozvoja. V druhom čísle Týždenník prináša na prvej strane aj centrálne 
umiestnenú grafiku košatého stromu – ako symbol časopisu, čím naznačuje programovú podporu „ekológie 
obidvoch významov: prírody i ducha“ (V. Šabík), a teda aj komplexné pochopenie slovenskej spoločnosti, 
jej života a bytia.

Širokospektrálny záujem vtedajšieho LT o kultúru a humanizáciu spoločnosti sa prejavoval v cielených, 
neraz osobitne kritických či polemických diskusiách, ktoré čitatelia vnímali ako závan čerstvého vzduchu 
dovoľujúceho slobodnejšie dýchať, myslieť, pričom otváral možnosti verejne sa vyjadrovať. Tak ako k spi-
sovateľskému stavu neodmysliteľne patrí slovo, LT sa systematicky venoval aj starostlivosti o slovenský 
jazyk, s odvahou kritizovať aj jazykovedné diela vytvorené vedeckými pracoviskami, akým bol Krátky 
slovník slovenského jazyka. Vari za najvýznamnejšie sa považuje otvorenie otázky národného symbolu Slo-
vákov – slovenského znaku, ktorý bol v ústave z roku 1960 umelo vymenený za novotvar nespĺňajúci ani 
základné heraldické kritériá (uverejnenie príspevkov L. Vrteľa Korene národného symbolu, 16/1989, 27. 4. 
1898, s. 13, a J. Nováka Aký bude štátny znak, 15/1989, 4. 5. 1898). Literárny týždenník otvoril túto otázku 
práve v čase prípravy novej federálnej ústavy a – čo je ešte dôležitejšie – oživil/obnovil tým umlčiavaný 
proces národného uvedomenia Slovákov ako svojbytného národa s vlastnou históriou, súčasnosťou i záuj-
mom o budúcnosť rešpektujúcu jeho záujmy. Teda opäť sa začalo verejne hovoriť o slovenskom národe, 
používať toto slovo aj vo vzťahu k jeho záujmom.  

Osobitným časopiseckým prejavom, nevídaným v tých časoch, sa stalo aj otvorenie a uverejňovanie 
rubriky Fórum čitateľa (od čísla 11/1988) s perexom: „Pod touto hlavičkou otvárame priestor pre ohlasy 
čitateľov na publikované materiály, priestor pre názory, návrhy, podnety a pripomienky, pre tvorivý dialóg 
LT a kultúrnej verejnosti...“ Čitateľ sa tak stáva kreatívnou verejnosťou, ktorá sa môže vyjadrovať nielen 
k príspevkom, ale aj vyjadrovať svoje „názory“, čo v uvedených časoch znamenalo odvážne otvorenie 
priestoru pre spätnú väzbu, možnosť pre verejnosť stávať sa aktérom, spolutvorcom a nielen pasívnym 
prijímateľom rozhodnutí z vyšších miest.  

Literárny týždenník v čase príchodu revolučných zmien bol vďaka vyše ročnej ceste už nielen vyspe-
lým, ale i vyzretým médiom, ktoré – využívajúc intelektuálny a tvorivý potenciál slovenskej spisovateľskej, 
kultúrnej, ale i širšej vedeckej komunity – zásadným spôsobom ovplyvňovalo slovenskú verejnú mienku, 
generovalo hodnotové názory a programovo, trpezlivo i s problémami presadzovalo hodnoty demokracie, 
slobody a slobodného vyjadrovania k základným otázkam slovenskej spoločnosti, jej histórie, osobnostiam, 
národnej identity, kultúry, literatúry, životnému prostrediu i mnohým ďalším oblastiam. Preto nečudo, že 
bol prvým médiom, ktoré v plnom znení – takisto treba povedať, že v porovnaní so všetkými ostatnými 
vtedajšími médiami  – odvážne uverejnilo vyhlásenie Verejnosti proti násiliu už 20. novembra 1989, teda 
hneď po jej vzniku, a že sa zapojil do podporovania slobodnej, demokratickej spoločnosti. Ponovembrové 
spoločenské zmeny nezastihli teda Literárny týždenník nepripravený. Práve naopak, otázky štátoprávneho 
usporiadania v bývalej federácii a práva slovenského národa na samourčenie boli jeho bytostnými témami 
a v tomto smere aj intenzívne pôsobil. Literárny týždenník – jeho redakcia a intelektuálny potenciál najmä 
spisovateľskej, historickej, ale aj širšej vedeckej obce, ktorý bol okolo časopisu sústredený, od novembra 
až do vzniku samostatnej Slovenskej republiky – predstavoval hnací motor pokračujúceho národnouvedo-
movacieho procesu a podporu slovenských občianskych iniciatív, politických hnutí a strán, ktoré záujmy 
slovenského národa nielen deklarovali, ale ich aj reálne presadzovali. Literárny týždenník nielenže mal 
na čo nadväzovať, ale už od svojho vzniku bol spolutvorcom nového vedomia, novej slovenskej národnej 
komunity, ktorá sa svojich práv domáha, podporuje a uskutočňuje ich napĺňanie. Časopis stál v hlavnom 
prúde – pod vedením svojho prvého šéfredaktora, ale aj ďalších, ktorí nastúpili po ňom – pri zápase o zvr-
chované Slovensko (memorandum 61 krokov k slovenskej identite – Zvrchované Slovensko, deklarácia 
o zvrchovanosti Slovenska prijatá v NR SR) a samostatnú Slovenskú republiku, vo všetkých zložitých 
obdobiach pred a v čase jej vzniku – podporujúc slovenské hnutia a strany, ktoré sa o jej vznik pričinili. 
A to v prostredí väčšiny slovenským národnoemancipačným úsiliam nežičlivých médií. Z tohto hľadiska 
ide o médium, ktorého historický význam a poslanie sú nedocenené, a aj jeho podpora zo strany Slovenskej 
republiky, o ktorej vznik sa Literárny týždenník ako mienkotvorné médium neoceniteľne pričinil, je, žiaľ, 
neadekvátna, čoho najviditeľnejším dokladom je fakt, že podmienky pre vydávanie časopisu sú v stave, 
keď v redakcii nie je žiadne stále miesto (nielen pre funkciu šéfredaktora, ale ani pre redaktora). Pritom 
podpora menšinových médií, ktoré predstavujú hodnotové prínosy – v čase záľahy komerčných, brakových 
a bulvárnych printových médií fungujúcich na báze zisku a záujmov svojich vlastníkov – by mala byť aj 
v širšom rámci dlhodobým záujmom štátu a jeho kultúrnej politiky. 

Štvrťstoročie od vzniku Literárneho týždenníka je významným jubileom, pri ktorom sa treba zamýš-
ľať aj nad budúcnosťou tohto významného a jediného spisovateľského média. Časopis napriek úpadku, 
v ktorom sa ocital pred májovým členským zhromaždením, ožíva, svedčí o tom aj množstvo pozitívnych 
čitateľských ohlasov, a prechádza transformáciou, ktorej výsledkom chce byť navrátenie Literárneho týž-
denníka do stavu či skôr procesu, ktorý má vo vienku. Aby – využívajúc intelektuálny a tvorivý potenciál 
slovenských spisovateľov a širokého spektra intelektuálov – sa opäť stal mienkotvorným, a tak sa zapojil 
do hodnotového zápasu o prítomnosť a budúcnosť slovenskej spoločnosti. O to väčšmi, že práve takéto 
médium v slovenskej spoločnosti chýba a je nanajvýš žiaduce.

V tomto čísle Literárneho týždenníka prinášame aj anketu predstaviteľov slovenskej kultúry, spisova-
teľov, básnikov, redaktorov, ktorí stáli pri zrode nášho periodika alebo sa ako tvorivé osobnosti podieľali 
na jeho kreovaní. Anketa vznikla z iniciatívy Pavla Dinku, člena Predstavenstva SSS, povereného zostavo-
vaním Literárneho týždenníka, Miroslava Bielika, predsedu Spolku slovenských spisovateľov, a Jána Taz-
beríka, tajomníka SSS. Zámerom ankety a príspevku J. Chovanca Dvadsaťpäť rokov existencie Literárneho 
týždenníka je pripomenúť najmä zrod a prvé obdobie po vzniku Literárneho týždenníka, keďže redakcia 
a SSS sa pri 20. výročí časopisu (na stránkach časopisu a v publikácii Letokruhy Literárneho týždenníka), 
žiaľ, práve tomuto obdobiu venovali len okrajovo a nevyužili príležitosť pomenovať jeho nedocenený výz-
nam a poslanie. Dnešná redakcia Literárneho týždenníka a nové vedenie Spolku slovenských spisovateľov 
teda aspoň čiastočne splácajú tento dlh, ktorý navyše má aj hodnotu historickej pamäti a vedomia o hodno-
tách, ktoré sú súčasťou nášho života i nášho smerovania do budúcnosti.

ŠTEFan CIFRa

Redakcia oslovila predstaviteľov slovenskej kultúry, spisovateľov, básnikov, redakto-
rov, ktorí stáli pri zrode nášho periodika, a položila im tri anketové otázky týkajúce sa 
histórie, súčasnosti aj budúcnosti nášho časopisu:

1. Čo znamenal vznik Literárneho týždenníka pre slovenskú štátnosť a slovenskú literatúru?
2. Akú etapu histórie Literárneho týždenníka pokladáte za najvýznamnejšiu?
3. Akým smerom by sa mal Literárny týždenník uberať v súčasnosti a v budúcnosti?

anketa k 25. výročiu vzniku nášho časopisu
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plodnú výmenu názorov a kultivovanú polemiku, ktorá by prospievala pozitívnemu rozvoju našej 
literatúry (kultúry). Očakávam, že LT bude naďalej približovať popredné osobnosti našej i zahranič-
nej literatúry, stručne informovať o dianí v iných druhoch umenia, že bude prinášať analytické reflexie 
súčasnej (nielen našej) spoločenskej reality, kriticky mapovať nedostatky a hľadať riešenia problémov, 
bude platformou pre intelektuálne diskusie, ktoré by mohli podnietiť aj verejné diskusie o pálčivých 
problémoch – v oboch máme manká, hoci sú veľmi potrebné pre zdravý vývoj spoločnosti.

Malý zázrak – slovenská verejnosť 
získala vlastný komunikačný kanál

STanISlaV HÁBER, spisovateľ a publicista
1. Vznik Literárneho týždenníka bol v roku 1988 malý kultúrny zázrak.
Zrazu – v tomto médiu – otvorili sa dvere pre dovtedy tabuizované témy. 
Každé číslo sa netrpezlivo očakávalo. Zvedavosť pritiahla k čítaniu LT aj 
kruhy, ktoré sa dovtedy o literatúru, a najmä tú slovenskú, nezaujímali. 
Vznikla tak intelektuálna platforma, ktorá pomáhala pri uvedomovacích 
procesoch v spoločnosti. V tom čase slovenská verejnosť získala vďaka 
„glasnosti“ prichádzajúcej zo Sovietskeho zväzu vlastný komunikačný 
kanál. Samozrejme, tento uvedomovací proces mal dosah aj na diskusiu, 
ktorá vyústila do prijatia a akceptácie predstavy, že slovenský národ je 
v danej chvíli zrelý prijať aj vlastnú štátnosť.
2. Práve začiatok vydávania Literárneho týždenníka, obdobie do zmien 
roku 1989. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 bol šok. Zrazu 
v Slovenskej (vtedy socialistickej) republike oficiálne médium prišlo 

s rozhovorom s kňazom. Básnik Svetloslav Veigl hovoril na verejnosti, čo bolo samo osebe šokujúce; 
a jeho nádherné vyznania ukázali zrazu dovtedy skryté hodnoty vlastné našim ľuďom, len sa k nim 
nesmeli oficiálne priznávať. A náhle sa o nich hovorilo v spoločnosti, kde sa o viere len šepkalo. Zrazu 
systém, ktorý bol hermeticky uzavretý do vlastného dogmatizmu, začal prepúšťať svieži vzduch. 
Myslím, že do tretice k sviečkovej manifestácii a k začatiu vydávania LT môžeme doplniť vydanie 
románu Edmunda Hlatkého História vecí. V Sovietskom zväze mali senzačného Čingiza Ajtmatova 
a jeho Popravisko, ktoré pred oficiálnym knižným vydaním v slovenčine vychádzalo na pokračovanie 
už v roku 1987 v Revue svetovej literatúry. Slovenská kultúra bola absolútne na pulze vývoja v širších 
medzinárodných súvislostiach. Oceňovala sa najmä naša „energičnosť“ prejavená práve v tvorivosti. 
Bolo to aj vďaka rozhľadenosti a intelektuálnemu „frajerizmu“ vtedajšieho šéfredaktora LT 
Vincenta Šabíka. 
3. Goethe tvrdil, že budúce udalosti vrhajú svoj tieň dopredu a nie dozadu.
Preto sa vývoj našej spoločnosti bude uberať tým smerom, aké hodnoty dnes preferuje mladá nastupujú-
ca generácia. Tá bude vytvárať našu budúcnosť. Ak chce byť LT opäť doma prorokom, prípadne aspoň 
jednookým medzi slepými, zrejme sa bude musieť orientovať týmto smerom. Škandinávsky model, 
ktorý patrí k sociálne najvyváženejším vo všetkých oblastiach tvorby spoločnosti nás učí, že energia 
mladosti v spojení so skúsenosťou starších generácií generuje najvyššiu kvalitu. Teda oslava mla-
dosti bez poznania skúseností je extrémom. Uzavretosť skúsenosti bez konfrontácie s dravosťou mladej 
energie vedie tiež k úpadku. Preto je dôležité vytvoriť takúto obohacujúcu symbiózu.
 literárny týždenník oslovil celú kultúrnu verejnosť

MIRoSlaV JanEk, publicista
l. Vznik nového časopisu v období súmraku normalizácie znamenal vý-
razný pokrok v intelektuálnej a umeleckej oblasti, ktorým sa oslovi-
la celá kultúrna verejnosť. Istým spôsobom to znamenalo nadviazanie 
na tradíciu po auguste 1968 zlikvidovaného Kultúrneho života, priro-
dzene, v limitovaných hraniciach, ktoré umožňoval k svojmu koncu sa 
schyľujúci komunistický režim. Redakcia v objekte pod Bratislavským 
hradom akoby symbolizovala a zvýrazňovala zámer, že nové periodikum 
bude mať za cieľ podporovať slovenskú štátnosť i celú slovenskú kul-
túru s dominujúcim dôrazom na literatúru.
2. Literárny týždenník prekonal množstvo problémov. Niektoré sa po-
darilo úspešne vyriešiť, iným to nebolo dožičené. Pozornosť si zaslúži 
nesporne prvá etapa po zrode LT. Súčasné obdobie pod novým ve-
dením je rovnako významné a verím, že bude objektívne nadväzovať 

na všetko pozitívne z minulosti. Dôležité je, aby sa ustavične zvyšovala kvalita tohto významného 
printového média, ktoré v dnešných slovenských podmienkach nemá konkurenta a predstavuje istý 
sumár tvorivého myslenia národne orientovanej intelektuálnej elity. Vyslovujem presvedčenie, 
že LT osloví v nastávajúcom období široké spektrum slovenskej kultúrnej, vedeckej, spoločensko-
-politickej, v záujme prehlbovania pluralitnej demokracie. Predovšetkým si však želám, aby náš 
časopis onedlho už nepotreboval mať pred hlavičkou barličku „dvoj“, ale aby sa stal ozajstným 
týždenníkom.
3. Hlavnou úlohu Literárneho týždenníka v najbližšej budúcnosti bude úsilie integrovať predsta-
viteľov kultúrnej obce Slovenska, odstraňovať existujúce bariéry a vytvárať jednotný kvalifikovaný 
umelecký front. Všetkým nám musí ísť o to, aby slovenská kultúra reprezentovala významný prvok 
v súčasnom celospoločenskom dianí, v prístupe k životu a jeho hodnotám, s autorsky svojskou, origi-
nálnou a neopakovateľnou reflexiou.

Mocný impulz na resuscitáciu národného cítenia
TEoFIl klaS, básnik

1. Bol to mocný impulz na resuscitáciu národného cítenia v slovenskej 
kultúrnej pospolitosti. Tomu, čo desaťročia v národe vajatalo, definitívne 
sa takto vdýchol oživujúci dych. A následne sa definitívne vyniesla na po-
litickú scénu otázka slovenskej štátnosti a prebudila citlivosť spisova-
teľskej obce vo veciach národa.
2. Hneď prvé kroky Týždenníka pod taktovkou Vincenta Šabíka boli zna-
mením času. Časopis prinášal žiaducu kultúrnu potravu a jednostaj pod-
nety na zamýšľanie. Nového čísla som sa nevedel dočkať – v čase distri-
búcie som netrpezlivo obiehal predajné stánky.
3. Bolo by hodno po doterajších peripetiách nadviazať s invenciou 
a vervou práve na tie prvé kroky. Tie sa, pravda, už nevrátia, lenže iba 
pietne spomínať, to by zrádzalo zakladateľskú myšlienku a poslanie Li-
terárneho týždenníka. Navyše, žiadalo by sa vrátiť k pôvodnej, týždennej 
periodicite.

„Zakladať literárny časopis je nepochybne neobyčajná úloha, už aj preto, že je nová, zriedkavá, nekaždodenná, najmä po dlhej etape časopiseckej abstinencie, neutíchajú-
ceho volania, signalizovania potreby a očakávania, detskej mĺkvoty, štádia neartikulácie. Založenie časopisu v našich podmienkach je teda závažná udalosť nielen v živote 
ZSS (Zväz slovenských spisovateľov, kontinuálny predchodca Spolku slovenských spisovateľov – pozn. red.), ale aj celej slovenskej kultúry a spoločnosti.“

(Z článku Vincenta Šabíka: Priestor pre slovo: Ku koncepcii Literárneho týždenníka, v 1. čísla Literárneho týždenníka 1/1988 z 24. septembra 1988, strana 3)

„Byť dobrým redaktorom neznamená mať vždy posledné slovo, ale vedieť využiť schopnosti iných, stimulovať ich, organizovať ich tvorivé energie. Mnohé veci v literatúre 
by nikdy neboli vznikli bez inšpirujúcich redaktorov a ich – často nepríjemného – dobiedzania (a ich termínov). Úlohou časopisu môže byť aj to: vylákať od spisovateľov 
príspevky, ktoré by azda ani nevznikli bez oslovenia, príležitosti. Nemať vždy posledné slovo nezbavuje redakciu povinnosti zaujímať pozície, stanoviská, nenechávať všetko 
otvorené, neudeľovať iba pasívne priestor, nezaujať postavenie neutrálneho registrátora, čistého porozovateľa.“

(V. Šabík: Priestor pre slovo, LT 1/1988, s. 3)

Potreba angažovanosti slovenských spisovateľov  
a reflexie stavu slovenskej kultúry

DRaHoSlaV MaCHala, spisovateľ a publicista
1. Časopis Spolku slovenských spisovateľov osobitne za prvého šéfredak-
tora profesora Vincenta Šabíka otvoril priestor slobodomyseľnej výmene 
názorov a bez neho si vznik nezávislej Slovenskej republiky skrátka 
neviem predstaviť. Jedno bez druhého by nebolo. Zápas, ktorý sme viedli, 
pokračoval aj za šéfredaktora Ľuboša Juríka a Pavla Števčeka.
2. Práve tú medzi rokmi 1988 – 1992, lebo sa lámali veky a každý, kto mal 
v hrudi slovenské srdce, čítal Literárny týždenník. A kto mal odvahu, 
aj doň písal. Poznám takých ľudí, ktorí sú jeho čitateľmi od prvého čísla 
dodnes. Napríklad matičiar Otto Gaťa zo Žiliny. No mne sa osobitne skvele 
spolupracovalo so šéfredaktorom Jozefom Bobom, ktorý priniesol do LT 
ducha starého Kultúrneho života z rokov 1963 – 1968. Zo života podnety 
bral a životu dával. najúžasnejšou črtou Týždenníka bolo aj musí zostať 
jeho publicistická občianska angažovanosť slovenských spisovateľov.

3. Spisovateľ, ktorý nežije problémami svojho národa a ktorý si píše iba „svoju literatúrku“, ako to tref-
ne nazval Ľudovít Štúr, je pre slovenské spoločenstvo v 21. storočí mŕtvy Narcis. Nemusí každý písať 
ostré kritické analýzy spoločnosti, ale aspoň postrehy. LT musí reflektovať stav slovenskej kultúry, 
lebo taký mizerný, ako je tento stav dnes, ešte nikdy nebol. Štát bez kultúry, lebo taký je súčasný sloven-
ský štát, nemá zmysel. Taký štát som ja 1. 1. 1993 nechcel!

Zdroj obrody s cieľom širšie informovať
SERGEJ MakaRa, spisovateľ
1. Moja odpoveď znie: Literárny týždenník ako hlásateľ úprimného slova
vo svojich začiatkoch stal sa zdrojom obrody vnútorného sveta ľudí, 
kultúrnosti a sociálnej spravodlivosti, bez ktorej žiadna, ani v superlatí-
voch vyzdvihovaná spoločnosť, nemá perspektívu... 
2. Najmä obdobie, v ktorom Literárny týždenník aj v ťažkých politických 
a spoločenských situáciách burcoval svedomie národa, aby sa nepokorilo!... 
3. V súčasnosti by mal Literárny týždenník vyjadrovať mienku a záujmy
širokej čitateľskej verejnosti nielen v oblasti umeleckej činnosti, ale 
aj v spoločenskom dianí, širšie informovať o činnosti jednotlivých spisova-
teľských odbočiek, viacej sa zamerať na recenzie a informácie o nových 
knihách. Namiesto dlhých (celostránkových) úvah poskytnúť priestor 
(rubriku) na uverejňovanie poézie a krátkych prozaických útvarov, väčš-
mi približovať tvorivú dielňu a životnú púť spisovateľov a básnikov, kto-

rých slovo prežije mnohé generácie... A napokon by mal LT slúžiť všetkým spisovateľom, ktorým záleží 
na kultúrnom povznesení a duchovnom rozvoji národa i mnohonárodnostnej spoločnosti.

otvárať zásadné spoločenské témy
RoMan MICHElko, riaditeľ Vydavateľstva SSS
1. Veľmi veľa. Literárny týždenník už tesne po založení v roku 1988 vý-
razne vstúpil do vtedajšej „perestrojkovej“ diskusie o všetkých podstat-
ných spoločenských i kultúrnych témach. Po dlhých rokoch stagnácie 
predznamenal nový vietor. Prvé číslo som si paradoxne kúpil v Čechách 
(aj tam sa vtedy distribuoval) a vo vtedajšom Česko-Slovensku ako 
mienkotvorný týždenník nemal konkurenciu. Znamenal veľmi veľa aj 
v prvej polovici 90. rokov, keď bol na čele síl, ktoré prebojovávali 
našu cestu k samostatnosti. Čo sa týka podpory literatúry, dával a dáva 
priestor slovenskej, ale aj svetovej umeleckej a intelektuálnej elite. Čo 
je však najdôležitejšie, ani v tých najťažších obdobiach nezanikol a stále 
nesie kontinuitu posolstva svojich zakladateľov. Je a vždy bol na strane 
obhajoby národných záujmov, sociálnej spravodlivosti a ľudskosti. 
2. Svoj zenit LT prežíval od roku 1988 až po koniec 90. rokov. Nastúpil 

ako odvážne „perestrojkové“ periodikum. Na jeho pôde sa rodili rozličné politické či spoločenské ini-
ciatívy, polemiky. Vyšlo v ňom množstvo zásadných dokumentov, ale aj esejí či článkov, ktoré spolu-
formovali našu vtedajšiu spoločnosť. Temer likvidácia LT, ktorá nastala s nástupom ministra Kňažka, 
sa nemohla na úrovni a kvalite časopisu neprejaviť. Od roku 1999 žije LT v provizóriu, takpovediac 
navzdory, no napriek tomu si zachoval charakter intelektuálne náročného periodika, ktoré má stále 
čo povedať slovenskej spoločnosti. 
3. Literárny týždenník nesmie byť len „sterilne“ literárnym časopisom, musí byť na tepe súčasnosti, 
otvárať zásadné spoločenské témy, prinášať svetový intelektuálny kvas. Ak by som mal spomenúť 
príklad hodný inšpirácie, tak sú to české Literární noviny. Tie sa nevenujú len literatúre a umeniu, ale 
aj spoločnosti. Prinášajú zásadné eseje, rozhovory či štúdie od spoločensky angažovaných ľudí (naprí-
klad nedávno priniesli prebraný rozhovor s nemeckou kancelárkou Merkelovou), a aj preto oslovujú 
podstatne širšie publikum, než, povedzme, striktne literárne časopisy. Mienkotvornosť, intelektuálna 
výmena, polemika, to sú tie správne ingrediencie, ktoré by mal LT mať. Verím, že váha LT v našej 
spoločnosti bude rásť a že sa už čoskoro dostane tam, kde bol v polovici 90. rokov.

literárny týždenník sa uberá smerom, akým chceme – 
vyprovokujme tvorivú literárnu kritiku

PETER MIŠÁk, predseda odbočky SSS v Žiline
1. Pre mňa osobne novú a veľmi zaujímavú platformu, ktorá umožnila spisova-
teľom vyjadriť sa na vlastnom priestore k otázkam tvorby, kritiky, k otázkam 
života spoločnosti. Skrátka, bol tu literárny časopis s odvážnou perspektívou. 
Ako sa ukázalo, naplniteľnou a dlho po začatí vydávania aj napĺňanou. 
2. Začiatky. Ťažké a plné boja o doslova každú slabiku. Ako bývalý dl-
horočný šéfredaktor iného časopisu s podobnou periodicitou som si vedel 
a viem veľmi dobre predstaviť stupeň „horúčosti“ šéfredaktorskej stolič-
ky. Ako priaznivci a čitatelia sme sa zavše báli, či nám ho zas nezrušia. 
Nestalo sa. Našťastie boli aj medzi mocipánmi osvietené hlavy. Ale azda 
ešte významnejšia než tá počiatočná etapa je tá, čo príde najbližšie. Zas 
pôjde o boj za zachovanie LT – tentoraz ekonomický (dnes sa ľahko 
vraví, že je niečo neekonomické, najmä ak je to nepohodlné), ale práve 
pre slová v zátvorke taký boj musíme bojovať. 

Pokračovanie na s. 5 èèè

èèè Pokračovanie zo s. 3
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èèè Dokončenie zo s. 4
3. Dnes sa Literárny týždenník uberá takým smerom, akým sme chceli a chceme. Už som to 
povedal inokedy. Stalo sa to, čo sme chceli, či to bude dobre, alebo zle, ukáže čas. Ten beží čoraz 
rýchlejšie, takže možno už čoskoro. asi viac tvorby – kratšej prózy, poézie, možno umeleckých 
esejí (nie desiatky normostrán, ale s mierou). literárnu kritiku a polemiku. Ak niet kritiky, sú 
iba zdvorilostné recenzie s náznakom kritickosti „aby sa nepovedalo“, tak ju vyprovokujme. Stále 
vravím, že slovenskej literatúre ani sebe samým nepomôžeme, ak sa budeme tľapkať po pleciach, 
akí sme skvelí.

obroda, z ktorej povstávajú
visuté záhrady duchovnej premeny

Dana PoDRaCkÁ, poetka, bývalá redaktorka LT
1. Publikovali sme materiály, vrátane rozhovorov a diskusií, ktoré 
otvárali otázky Slovákov a ich túžob po samostatnom štáte, je 
teda nepochybné, že prispeli k jeho vzniku. Nespájala by som to 
však s literatúrou, ktorá žije vlastným životom. Zaujímať sa o moc 
značí odvracať sa od metafyziky. V skutočnom umení, a teda aj 
v literatúre, sú vždy obsiahnuté aj filozofia, aj náboženstvo, aj veda, 
aj otázky občianskych či národných cností. Neverím len na „čisté“ 
umenie, oprostené od tohto všetkého. W. Szymborská napísala, že 
všetko je politické, dokonca aj to, s kým spíš. Ale sama politika 
na duchovnú obrodu nestačí. Som vyznávačkou myšlienky F. 
X. Šaldu, jedného z mojich duchovných sprievodcov literatúrou 
a tvorbou: „Každý deň je novým aktom v mystickej dráme večnej 
obrody.“ 

2. Etapu začiatkov, keď bol šéfredaktorom Vincent Šabík. Stali sme sa mienkotvorným mé-
diom. To bolo pre nás ako začínajúcich spisovateľov obrovskou výzvou. Spoločnými diskusia-
mi, ktoré trvali celé hodiny, sme sa učili nanovo pomenúvať veci. Každým číslom sme vnútorne 
precitli a povyrástli. Odmietali sme monopoly vlastníctva a moci, chceli sme obrodu, z ktorej 
povstanú vysoké veci, visuté záhrady duchovnej premeny. Áno, chceli sme – ako to vždy chceli 
generácie pred nami a ako to budú chcieť aj generácie po nás –, aby sa duchovná zmena stala 
duchovnou operáciou, vnútornou záležitosťou cítiacich a mysliacich bytostí, nie dobovým 
nalievaním teplej vody do termoforu. Niečo z toho sa podarilo, ale pomenúvanie neprestáva. 
Odkrýva cudné opony. 
3. Cestu vytvárajú tvorcovia, ktorí po nej idú. Václav Černý v ktorejsi eseji povedal, že z ma-
lých ľudí nemôžu povstať veľké veci. Osobné škriepky a spory – kto, koľkokrát a prečo – du-
chovnej premene neprospievajú. Nesmú sa miešať veci vysoké s vecami, ktoré sú nízke. Ak 
si hovoríme všetko na rovinu, a ešte sa aj pobijeme, vôbec to neznamená, že sa uskutočňuje 
čosi duchovné. Čoraz viac podlieham berďajevovskému zdvihnutému prstu, že jednou z naj-
ukrutnejších chýb, ktorej sa dopúšťame vo veľkých pohyboch ideí, je falošná láska k človeku. 
Cez falošnú lásku a falošný súcit vysvetlil nielen revolúciu boľševikov, ale aj osobné scestia, 
na ktorých sa stretávame zoči-voči zlu – v sebe. 

Vraj „kontrarevolúcia“ – v skutočnosti 
nastoľovanie najmä národných tém

EMIl PolÁk, editor webového portálu Slovo
1. Bola to udalosť, napriek tomu, že Literárny týždenník bol povolený 
vtedajšou mocou pod tlakom „perestrojky“, a teda aj mocou sledova-
ný. Napríklad vo februári 1989 mám v diári poznamenané: „Na úvod 
na porade vytiahli Literárny týždenník. Vraj je to kontrarevolúcia. „To 
sme nikdy nemali pripustiť. Teraz to tu máme!“ Zásluhu na tom, že 
išlo o udalosť, mali jeho tvorcovia: stvorili po rokoch čosi iné ako 
stranícky reglementovaný časopis. Iste, mal svoje mantinely, ale 
zavanul z neho „duch našich čias“: a to, čo sa týka literatúry, vraca-
nia do hry „zabudnutých“ mien, ale aj nastoľovania tabuizovaných, 
najmä národných tém: ústava, štátny znak.
2. Jednoznačne obdobie od jeho vzniku až po november 1989, po-
tom aj prvé poprevratové roky. A napokon etapu, keď Literár-
ny týždenník viedol Jozef Bob: časopis napriek podmienkam žil 

v dobrom – obsahovom – zmysle nad pomery.
3. Hoci slovenskí spisovatelia sú rozdelení, možno aj rozhádaní či neznášajúci sa, slovenská lite-
ratúra je len jedna. Literárny týždenník by mohol či mal mať ambíciu – napriek svárom a kvárom 
– byť nad vecou, a tak k literatúre aj pristupovať. Ak to úplne nejde v najsúčasnejšej súčasnosti, tak 
aspoň v celej jej minulosti. Isteže, mal by mať aj ambíciu postihovať najzákladnejšie problémy 
dneška, pomenúvať naše vrcholy i malosti a zvádzať nikdy sa nekončiaci zápas o existenciu 
slovenského národa.

Inšpirátor slovenskej štátnosti a reprezentant SSS – 
s priestorom aj pre iné názory

JaRoSlaV REZnÍk, čestný predseda SSS
1. Literárny týždenník ako periodikum Zväzu slovenských spisovate-
ľov vznikol na jeseň roku 1988. Už vtedy ma šklbalo v kostiach a tr-
halo pravým lícnym nervom, že sa deje niečo významné a po dvad-
siatich rokoch aj výnimočné. A naozaj, udalosti nedali na seba dlho 
čakať. Isteže, analýzy účinkovania tohto periodika v slovenskej spo-
ločnosti a v slovenskej národnej kultúre ešte len prídu a poväčšine 
z pera našich potomkov, no už teraz je jasné, že v ponovembrovom 
vývine bol Literárny týždenník najlepšie pripravený prijať a roz-
víjať myšlienku slovenskej štátnosti a na tomto pozadí vnímať aj 
ďalší vývoj slovenskej literatúry i objektívne, ideologicky nezaťaže-
né hodnotenie a prehodnotenie jej historického príbehu vo všetkých 
vývojových etapách. 

2. Z môjho osobného pohľadu najdramatickejšie boli prvé mesiace po novembri 1989. Po zániku 
Zväzu slovenských spisovateľov a konštituovaní Spolku slovenských spisovateľov išlo o to, ktorej 
spisovateľskej organizácii bude Literárny týždenník patriť. Ukázalo sa, že hodnoty, ktoré LT do-
vtedy prezentoval, našli najväčší ohlas v najpočetnejšej členskej základni Spolku slovenských 
spisovateľov. Preto sa stal jeho časopisom. Napriek tomu ani vtedy, ani nikdy doteraz neodmietal 
priestor iným názorovým postojom. Podobný zápas sme vybojovali v súvislosti s literárnym časopi-
som pre mladú literatúru Dotyky. Doteraz mám dobrý pocit z toho, že ako prvý ponovembrový pred-
seda Spolku som bol pri tom v plnom nasadení. Je príznačné, a prečo to nepovedať – obidva časopisy 
napriek mnohým peripetiám pretrvali až doteraz. Na rozdiel od viacerých iných periodík... Prečo asi?
3. Ideovo, obsahovo i graficky približne takým istým ako doteraz, s výnimkou posledných 
dvoch-troch rokov, keď sa za šéfredaktorstva Pavla Janíka z neho vytratila kolegiálna úcta k spi-
sovateľskému stavu a, na druhej strane, prejavila sa v ňom pre spisovateľov nechutná a nedôstojná 
hrabivosť, arogancia a povýšenectvo, maskované neúprimnou ľavičiarskou rétorikou.

„Robiť dobrý časopis bude očividne ťažšie, ako sa môže zdať. Ktorýsi vydavateľ rozdelil literárne časopisy na tri skupiny (kategórie) – 1) salón, v ktorom sa stretáva 
vybraná spoločnosť s dobrými manierami; 2) hostinec a reštaurácia, kde si môže posedieť každý; 3) tretí typ nemá ďaleko od vykričaného domu. Väčšina literárnych 
periodík sa ocitá v druhej skupine. Zväzový týždenník by sa mal ťahať kdesi medzi prvú a druhú kategóriu. Priemerné a podpriemerné noviny nemôžu byť cieľom. Naše 
noviny také nebudú, ak sa nestanú vecou srdca celej spisovateľskej obce, rozhodujúcej časti tvorivého potenciálu ZSS, bez zásadnej zmeny jeho postoja k tejto otázke. Je 
to otázka orientácie časopisu na členov zväzu, na spisovateľov, na celok autorského rezervoáru všetkých generačných vrstiev.“ 

(V. Šabík: Priestor pre slovo, LT 1/1988, s. 3)

Blýskanie na časy, prehodnocovanie a nadväzovanie
na tradície s čistým štítom

BYSTRÍk ŠIkUla, šéfredaktor Slovenských pohľadov
1. V čase vzniku Literárneho týždenníka sa už blýskalo na časy. Čoraz 
otvorenejšie sa hovorilo o tabuizovaných témach, napríklad o škripote 
v súkolí komunistického režimu vo všetkých socialistických krajinách, 
čiže aj u nás, o jeho zakrývaných zlyhaniach a zločinoch, o politic-
kej a náboženskej neslobode, o prenasledovaní všetkých jeho kritikov 
a odporcov. Bol som v tom čase redaktorom a editorom knižnej edície 
Mladá tvorba vo vydavateľstve Smena, a teda bol som pri tom, keď aj 
moji generační spolupútnici začali v rámci kritiky súčasnosti poukazovať, 
povedzme, na dôsledky politických procesov v päťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia u nás, na falošnosť deklarovania slobody vierovyznania 
a na ekologické otázky. Na to, na čo poukazoval aj LT. Pokiaľ ide o slo-
venskú štátnosť, bola to kritika nerovnocenného postavenia Slovenska 
v rámci federácie, čiže jej nedodržiavanie, návraty k národnej heraldike 

a symbolom, prehodnocovanie modernej slovenskej histórie a osvojovanie si veľkomoravského a cyri-
lo-metodského dedičstva. Do pôvodnej slovenskej literatúry sa začal vracať dovtedy marginalizovaný 
slovenský exil a katolícka moderna, politickí väzni a disidenti. Hovorím, blýskanie na časy, prehodno-
covanie a nadväzovanie na tradície s čistým štítom. 
2. Tú, o ktorej hovorím a ktorá je neodmysliteľne spätá s menom jej prvého šéfredaktora Vincenta Ša-
bíka. A s menami vtedy začínajúcich spisovateľov, mojich generačných druhov, na ktorých V. Šabík 
múdro stavil a oni tú šancu neprepásli. S príznačným talentom a zápalom, tvorivosťou a odvahou. 
Za plnej podpory šéfredaktora. Ale najbližšie mi je obdobie, keď som v LT krátky čas pracoval, zaska-
koval recenznú rubriku za Viktora Maťugu, ktorý bol na štipendiu. Šéfredaktorom bol vtedy Peter 
Holka, vedel, čo môže od každého z nás očakávať, a vytvoril mu aj priestor. Všetky čísla sa hodno-
tili, v redakcii vládol tvorivý duch a zdravá rivalita, kritizoval sa každý prešľap a neodpúšťalo sa 
lajdáctvo.
3. Poviem, akým smerom by sa uberať nemal – akým sa uberal v posledných rokoch, keď 
účelovo uprednostňoval materiály bývalého šéfredaktora a predsedu Spolku, ktorí sa na jeho 
stránkach bez začervenania navzájom okiadzali, vyratúvali si zásluhy a tituly a recyklovali v ňom 
svoje staré texty. Zvetranú ponovembrovú publicistiku jedného a prózy, ktoré vyšli knižne ešte 
koncom minulého storočia, toho druhého. Pomaly už v každom čísle, na úkor ostatných. Tých, 
ktorí nedostali publikačný priestor, alebo tých, ktorých vyplácali omrvinkami zo stola. A ešte sa im 
pri tom smiali do očí z každej fotografie, na ktorej sa spolu zviditeľnili. Vnímal som to ako cyniz-
mus a bezočivosť, stratu súdnosti a sebakontroly, nehanebnosť a šeroslepotu. Vlčiu tmu. Chcem 
povedať, že literárny časopis je čítaný a čítavý najmä pre svoju aktuálnosť a pluralitu, ob-
sahovú pestrosť a autorskú mnohorakosť, a tak by sa mal s podobným počínaním raz navždy 
rozlúčiť. Lebo takto sa do literárnej histórie nevstupuje. A už vôbec nie tak, že kolegom predáme 
spoločnú strechu nad hlavou. Pokútne, za ich chrbtom. Žiaľ, predaj budovy na Laurinskej ulici sa 
už teraz stal nepísanou súčasťou literárnej histórie.

V gravitačnom centre procesov slovenskej spoločnosti
JÁn TaZBERÍk, tajomník Spolku slovenských spisovateľov
1. Fenomén Literárneho týždenníka sa nedá oddeliť od procesov for-
movania slovenskej štátnosti, nepreháňam, ak poviem, že sa dostával 
do gravitačného centra týchto procesov. LT nebol len akýmsi glosátorom 
formovania slovenskej štátnosti, ale bol tým činiteľom, ktorý v uvede-
nom smere vedel nastoľovať bytostné otázky a odkrývať nové obzory.  
Rozumie sa, analogicky to platí aj o literárnom procese (osobitne v 80. 
rokoch).
2. Jednoznačne koniec 80. rokov. Na toto obdobie môže byť Literárny 
týždenník obzvlášť hrdý. Našiel svoj štýl, sformoval svoje poslanie. To, čo 
v tom čase vykonala redakcia pod vedením Vinca Šabíka, je obdivu-
hodné a táto práca ešte len čaká na adekvátne zhodnotenie z hľadiska 
dejín literatúry.  Rovnako to platí aj o zakladateľskom čine vtedajšieho 
ministra kultúry Miroslava Válka.

3. Ak chceme ísť dopredu, vráťme sa k všetkému pozitívnemu, čo Literárny týždenník v uplynulých 
rokoch priniesol, osobitne v prvej etape svojej existencie. Odporúčal by som nadviazať najmä na kon-
štruktívne spoločensko-kritické zameranie článkov. V podobnom duchu bolo by treba revitalizovať 
aj publikovanie recenzií.

Hľadajme odpovede na pálčivé otázky 
PETER ValČEk, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg, bývalý zá-
stupca šéfredaktora LT

1. Vzhľadom na minulý čas v otázke vyjadrím sa hlavne k obdobiu vzni-
ku časopisu. Predovšetkým – a zabúda sa na to – Literárny týždenník bol 
v rokoch 1988 – 1991 za dlhý, dlhý čas jedinými politickými novinami, 
ktoré vychádzali dôsledne m i m o  straníckych vydavateľstiev (spo-
čiatku, samozrejme, mimo KSČ; ale aj po prevrate sme sa museli brá-
niť tlaku rozličných „záujemcov“, predovšetkým VPN). Časopis vydával 
Zväz, od začiatku roku 1991 Spolok slovenských spisovateľov vo svojom 
vlastnom vydavateľstve kníh. To je historicky absolútne jedinečná situ-
ácia. Práve táto pozícia umožnila LT otvárať, a to už od prvého čísla, 
tabuizované ekologické témy – ekologické v prírodnom i v kultúrnom 
zmysle slova: historická úloha M. R. Štefánika, devastácia jeho mohyly, 

sémantika slovenského štátneho znaku (dovtedy ostro zakazovaného, nahradeného v roku 1961 „živán-
skou pod Kriváňom“, ako to nezabudnuteľne nazval Gustáv Husák v roku 1968), otázky okolo roku 
1968 a mnohé ďalšie.
2. Jednoznačne práve spomenuté obdobie. Navzdory zastrašovaniu či nátlaku mohli sme v amfiteátri 
slovenskej kultúry po celý ten čas premietať obrazy, po celé desaťročia nevídané.
3. Literárny týždenník bol vždy v nejakej – aktuálnej, konkrétnej súčasnosti.
Nie všetky redakcie (a šéfredaktori) chápali, že súčasnosť nie je ilúzia, ktorú ony samy vytvárajú no-
vinami. Po desaťročia mi v LT chýbajú témy demaskovania neoliberálnej – vlastne fašizoidnej 
– ideológie a jej ekonomiky lúpeže. Denne to máme pred očami. Ale NIET jediného periodika, ktoré 
by túto fatálnu civilizačnú záležitosť reflektovalo. liberalizácia trhov euro-amerického civilizačného 
priestoru bez simultánnej harmonizácie sociálnych štandardov je podlosť na úrovni vymáhania daní 
Atilom, „bičom Božím“. Európska centrálna banka ako vrcholná finančná inštitúcia pritom funguje 
dôkladne mimo mandátu – nepodlieha ani komisii, ani parlamentu EÚ (!!)... Nevieme teda zistiť, koľko 
naša nová globálna „vlasť“ produkuje nekrytých peňazí – a hlavne, kto (a ako) tieto nekryté, vir-
tuálne „peniaze“ kontroluje a ovláda. – Alebo, iný okruh otázok: „Geopolitické členenie sveta po tom, 
ako zanikol postupimský systém z roku 1945. Čo je predmetom maltézskych dohôd Busha staršieho 
a Gorbačova z roku 1989?“ – Na tieto otázky môže redakcia LT odpovedať a sledovať ich len v úzkej 
spolupráci so špičkovými odborníkmi z univerzít a zo SaV, tak ako to považoval za samozrejmé 
Literárny týždenník v rokoch 1988 – 1991.


