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Abstrakt: 
Reflexia  socialistického  realizmu  ako  umeleckého  fenoménu  zažila  svoj  vrchol
v deväťdesiatych rokoch – dnes sa mu už nevenuje dostatočná pozornosť, s prihliadnutím na
to, o aké zásadné zmeny v kultúrno-spoločenskom okruhu sa tento fenomén postaral. Cieľom
môjho  príspevku  je  zmapovať  narábanie  s pojmom  socialistického  realizmu  v slovenskej
literárnej vede po roku 1948 približne do polovice päťdesiatych rokov a sledovať spôsoby
prechodu  k pojmosloviu  a tézam  marxistickej  literárnej  vedy  a rovnako  aj  spôsoby  ich
využívania. Mal by tiež preveriť zaužívaný pohľad na tento prechod, a síce, či spomenuté tézy
boli literárnou vedou prijaté nekriticky a bezprostredne po tzv. Februárovom prevrate, či išlo
skutočne o mechanizovanú produkciu alebo či sa v kontexte pojmu v danom období mohli
objaviť  aj  literárnovedne hodnotné práce s kritickým aplikovaním stanovenej metodológie.
V príspevku taktiež načrtnem smerovanie ľavicovo orientovanej marxistickej literárnej vedy
na Slovensku pred rokom 1948, ktoré ukáže, nakoľko bol tento prechod náhly a aké podoby
literárnovedného uvažovania v konečnom dôsledku syntetizoval. Túto genézu pojmu budem
sledovať  na  príklade  dobových  literárnych  periodík  a literárnovednej  produkcie,  vrátane
monografií zborníkov zo zjazdov a konferencií, prípadne titulov prekladovej produkcie. 
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