
Uvod

l\{ůŽe se nejnovější literatura (tedy texty, jevy, tendence a instituce posledních pěti, šesti,
^'^sedmi lct) stát předmětem historického popisu, anebo jde _ jak radí úzus _ o výhradní do-

rnénu liter.ární kritiky a pub|ioistiky./ Téma zvolené pro Iiterárrrěvědnou konferenci 39. Bezručovy
opavy - ČBsrÁ A SLOvENSKÁ LITERATURA DNES _ se vydalo,všanc rizikům této otázky'
organizátory konference, k nimŽ tentokr.át přibyl také bratislavský Ustav slovenskej literatúry
SAV vedlo při volbě tómatu zejménir přesl,ědčení' že liter/rrní procesy posledních 1et jsou či mohou
být _ a platí to pro obě sloŽky bývalé lěderace - nebývale čitelné. odráže.ií se totiŽ na pozadí té
sociálně kulturní kapitoly' teŽ byla rázem uzavřena _ a tím i , 'historizována'. * l istopadem 1989.

Po desítky let se česká a slovenská l iteratura vyrovniivaly se z'úŽeným prostorem, který jim na
zírkladě homogenizujících normativních projektů vytyčovaly kulturně politické a tnoccnsko ideo-
logické instituce. Přirozený litcrárnípohyb byl j imi fi ltr.ován. leccos z něj se rcalizovalo jako by
se zpožděním, nespojitě, napřesk1rčku či fragmentár.ně. Nejcitovanějším projevern tohoto centrál-
ního usměrnění se stalo rozvětvení literatury do tl 'í proudů, tzv' oficiální}ro. cxilovóho a domácího
ineditního. Volně, bez prostředkující mocenské autority, sc rnohly Setkat a prolnout právě po lis-
topadu 1989.

Jejich reintegrace. tZn. rekonstrukce společného liter/rrnílro povědomí spjatá s hodnotovým pře-
vrstvením interpretační tradicc, se stala prvním z dclminantních procesů českého a slovenského
literírr.ního Života devadesátých lct. Druhým byla okamŽitír obnova bipolarity l itclárního systému,
v jelroŽ rámci se ved|e urnělccké |iteratury znovu plně etirblovalo centrum populární be|etrie.
Třetím velkým společnýrn procesem, jehoŽ kořeny na rozdíl od prvních dvou salrají daleko za
hranice někdejšího konceptu socialistické literatury,je decentralizace a marginalizace literárního
Života i Iiterárního textu, na S|ovcnsku (na rozdí| od Ccch) zároveň oponovanii znovuzrozením
okruhu státně reprezentativní tvorby'

Rel.erírty, které na konÍ.erenci t'al,něly, přistupovaly k litcratuře první poloviny devadesátých let
především ze dvou hledisek: z lrlediska semioticko'sociologického (model celku Iiterární komu-
nikace, popis l itcrárních institucí typu nakladatelství atd') a na opričné straně z hlcdiskajedinečné
autorské osobnosti. Pole historickó poetiky, v určitóm snrYslu vyplňu1ícíprostorrnezi oběma ci-
tovanýrni hledisky. bylo zasttlupcno nréně. ač prírvč ono by pod|e rrašeho mírrění srrcslcl dokladový
materiál pro to. v čem jsou devirdesátá léta s osmdesátýrni v obou literaturáclr kontinuitní - prcl
postrnoderní obrat z druhé poloviny rninulé dekády.

Naše řazení příspěvků je v zásaclě ternirtické, přičenrŽ nlii. zlrruba řečcno. snrěřovat od obecně.1-
ších celků k jednotlivclstem. (Toto vodítko jc užito ryze pragnriit icky. bez zálněru lrorlncltit význanr
jednotlivých témat.) První odclíl soustřeďujc souhrnně rnodelující, případně programativní stati.
Druhý reÍ-eráty o podobě jednotlivých žánrů. a to belctristických i metaliterírrních' Třetí, tematic.
ky nejjednoznačnější a zároveň nejrozsáhlejší' přináší analýzy, interpretacc a charakteristiky je<t-
not|ivých autorskýcl-r poetik. od<Jíl zíivěrečný, čtvrtý, sc zabývá h|avně l.un.9ováním jednotlivých
nak|adatelských institucí a něktcrými Í-enomény regionii lních okruhů české i slovenské literatury.
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