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jednoho historického vztahového jevu, Jaro-
mír Linda (Koncepce výběrových seminářů 
pro bohemisty a slovakisty v Bělehradě) uplat-
nil své zkušenosti lektora v Bělehradě v čes-
koslovenském kontextu, Ivo Pospíšil (Nové 
obnažování podstaty: československé vzta-
hy v trojí projekci:J. Jirásek, A. Pražák a A. 
Mach) se pokusil srovnat tři postavy česko-
slovenského dialogu ve 20. století.

Workshop měl všechny rysy zkušeného 
střetávání, konfrontačního bádání vyrůstající-
ho z dlouhodobé tradice brněnské slovakistiky 

a porovnávacího přístupu československého 
včetně kontrastu vzájemnosti a nevzájem-
nosti, ovlivňování a rezistence, přirozenosti 
a groteskně absurdních poloh, polemického 
dialogu a rámcové shody. Brněnské česko-
slovenské workshopy, semináře a konference 
na půli cesty z Prahy do Bratislavy se za 12 
let existence staly středoevropským pojmem, 
ačkoli k nim ne všichni relevantní bohemisté, 
slovakisté, slavisté a další našli cestu.

Ivo Pospíšil

literárnohistoriCké reminisCenCie, teda keď juBilanti 
neplačú

Ľudia v istých okamihoch svojho aktívne-
ho profesijného života zaokrúhľujú naplnené 
roky i tak, že sa vracajú k tomu, čo zapĺňa ich 
pracovný stôl, no a v literárnej vede toto ne-
písané spoločenské pravidlo platí naisto. Se-
demdesiatnik PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. (11. 
2. 1939), posledné roky pôsobí na Karlovej 
univerzite, si túto udalosť pripomenul za po-
moci vydavateľstva Kalligram súborom svo-
jich kultúrnych, kulturologicky a politologic-
kých prác, ktoré vyšli pod spoločným, azda 
aj zneisťujúcim pomenovaním Romantizmus 
v globalizme (2009). 

Vydavateľ rozčlenil tematicky a problé-
movo i časovo a vzťahovo súbor do piatich 
blokových častí, vo všetkých však dominuje 
slovenská problematika v slavistickom a eu-
rópskom dejinnom kontexte. Prvá časť siah-
la do predminulého storočia a venuje sa tým 
osobnostiach z národných dejín, ktoré podľa 
autorovho zváženia zasiahli do národného po-
hybu či už osobnostne, svojou tvorbou alebo 
názormi na formovanie budúcich národných 
dejov; aj preto sú medzi nimi Ľudovít Štúr, 
Jozef Miloslav Hurban, Samuel Štefanovič, 
Štefan Launer, Albert Škarvan, Ján Lajčiak, 
Alexander Matuška a Ivan Kadlečík. Tentoraz 
svoj raný literárnohistorický výskum a záujem 
o genézu a rozvíjanie slovenskej literárnej kri-
tiky R. Chmel zužitkoval tak, že ich napojil 
na politický, ekonomický a kultúrny kontext 
európskeho etablovania národa prostredníc-
tvom výrazných osobností s predstavou, ako 
napredovať a emancipovať sa v meniacich sa 
podmienkach moderných národných spolo-
čenstiev. 

Emancipačné pohyby v minulosti či v ži-
tom čase R. Chmel objasňuje v naširoko roz-
prestretom dejinnom a v jeho rámci aj socio-
logickom a kulturologickom dotyku, aby jeho 
výklad „romantizmu v globalizme“, takmer 
vždy nepriamočiarych aj zložitých, nadľahče-
ných i vystupňovaných názorov a ich uskutoč-
není, smeroval k príčine a následku problému, 
ktorému sa venuje v národných i medzi národ-
mi jestvujúcich kontaktoch. 

Rovnomenná sentencia z drámy Ivana Sto-
dolu pri jubilujúcom PhDr. Vladimírovi Petrí-
kovi, CSc. (1. 3. 1929) má viacnásobné opod-
statnenie. Jubileá sú rozličné a odlišne na ne 
reagujeme, no v literárnej vede azda vždy ide 
predovšetkým o náročné súhrny postavené 
na roveň hodnotiaceho vysvedčenia z obsahu 
a dosahu životnej výskumnej aktivity jednot-
livca.

vladimír Petrík sa natrvalo spája so slo-
venskou literatúrou 20. storočia, a ako sám 
pridáva, ak siahol v čase hlbšie, tak len na do-
znievajúce 19. storočie, lenže treba pridať i to, 
že z genológie si vybral epiku a príležitostne 
sa zahľadel i na výsledky literárnej vedy, ak 
sa odovzdávali do kultúrneho a vedeckého 
prostredia ako záver istého, čo aj len čiastočne 
uzavretého problému. 

Od jubilanta sa očakáva a možno to v pod-
vedomí aj on navodzuje, že sa predstavia v ce-
lostnosti trajektórie jeho „života“, o ktorom 
má širší dosah hovoriť a ponárať sa po zovše-
obecnený význam do nich. Prístup, ktorý sa 
napokon zvolí, spravidla býva podnecovaný 
aj limitovaný odlišnými skutočnosťami, ale 
za nimi vždy ostáva určujúcim činiteľom vôľa 
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i „váha“ toho, o kom, čo a ako sa bude hovo-
riť. Ak za jubilujúceho literárneho vedca Vla-
dimíra Petríka vypovedá jeho výskum, sme 
na správnom mieste, ak za človeka v zrelom 
veku spojeného s kultúrou a literárnym živo-
tom cez polstoročie sa vynárajú v jeho pracov-
nom i osobnom prostredí človečenské danosti 
prelínajúce toleranciu, ústretovosť, pracovi-
tosť, ale aj utiahnutosť a pokoru, potom sa dá 
porozumieť i tomu, prečo si silu svojho života 
pripomína knihou rozhovorov (Hľadanie mi-
nulého času. Otázky Vladimír Darovec, 2009) 
a nie inak.

Osobnosť literárneho historika, literárneho 
kritika, príležitostného kultúrneho publicistu 
Vladimíra Petríka rezonuje v českom a slo-
venskom literárnovednom prostredí od päť-
desiatych rokov 20. storočia ako neprehliad-
nuteľná osobnosť vo viacerých významoch. 
Skutočnosť, že sa nevtieravo usiluje presved-
čiť a aj „doložiť“ svoju rolu človeka z okraja 
diania však ten, kto pozná jeho práce, posto-
je, reakcie na zložité situácie, musí presunúť 
do jeho osobného presvedčenia opodstatnenej 
pokory voči umeniu, vede a životu samotné-
mu. Najskôr takýto prístup k času a jeho ob-
sahu vo vzťahu k sebe zvolí ten, kto neopus-
til osobné korene svojho rodu pre ich hĺbku 
a nadčasovosť odovzdávaného odkazu v rode 
i spoločenstve, ale i ten, kto nejednoznačne, 
lebo zložito a osobne, možno chvíľami aj 
osamelo si hľadal svoje miesto vo svete li-
teratúry, literárnej vedy a žitej kultúry. Bez 
omylu a s právom na licenciu sa dá povedať 
i do budúcnosti, že kritik a historik literatúry 
Vladimír Petrík sa spájal svojím výskumom, 
názormi, postojmi s tým, čím slovenská lite-
rárna veda žila od druhej polovice 20. storočia 
po súčasnosť. A pri lustrovaní tak rozsiahleho 
dejinného času, kultúrneho života, neboli to 
jednofarebné desaťročia, ktoré sa by sa zliali 
iba do pocitu osobnej závažnosti či význam-
nosti.

Petríkove práce v literárnej vede (Lite-
rárne dielo dr. Ladislava Nádaši-Jégého, 
1956, Hľadanie prítomného času, 1970, Člo-
vek v Jégého diele, 1979, Hodnoty a pod-
nety, 1980, Proces a tvorba, 1970, Desaťro-
čie nádejí a pochybností, 2000) patria medzi 
tie, ktoré sa pohybujú na vymedzenej ploche 
druhu, žánru, generácie, poetológie, filozofo-
vania, estetiky či autorskej dielne. Vedomie 

vymedzenia „problému“ treba najskôr chápať 
ako osobnú výzvu na precíznosť, trpezlivosť, 
analytickosť, jednoducho na ponornosť k do-
stredivému miesto umeleckého textu jubilant 
naznačuje, že mu ide v tejto súvislosti predo-
všetkým o autora, doplňme o „rolu“ i „štatút“ 
stratégie autora v umeleckom texte. Na viace-
rých miestach vo výskume Vladimíra Petríka 
prevažuje dejinný, intímny čas v jeho variá-
ciách a premenách, čo znamená, že ide o ten 
typ metódy práce s umeleckým textom, ktorý 
prekračuje horizontálu textu a sústreďuje sa 
na vertikálne vnútrotextové podložie, ktoré 
smeruje prostredníctvom stratégii autora, k fi-
lozofovaniu tematizovanému v umeleckom 
texte, prosto k spôsobu utvárania stratégie 
textu. 

Možno, že prežíva naivná a zjednodušená 
predstava o literárnom vedcovi ako o mužo-
vi, ktorý sa od svojich navrstvených kníh ne-
dostane ďalej ako po roh svojho pracovného 
stola, teda realita mu uniká tak, ako mu uni-
kajú prosté ľudské starosti i radosti. A že to 
tak nie je a vedec si svoje spoločenské miesto 
formuje nie prosto a nie jednorazovo, doku-
mentujú rozhovory venované životu jubilanta, 
jeho ceste od štúdií k literárnej vede, hovorí sa 
o jeho ľudskom i profesijnom pôsobení v ústa-
voch na výskum literatúry v Slovenskej akadé-
mii vied, vážne slovo pamätníka sa vyriekne 
o dramatických desaťročiach druhej polovi-
ce 20. storočia, pripomenú sa tie osobnosti 
i mená, ktoré v nich zohrali svoju rolu a ne-
málo pozornosti sa venuje próze jednotlivých 
desaťročí. Rozhovor si vyslúžil vymedzenie 
hneď v úvode publikácie, o ktorej sa naznaču-
je, že má memoárové podložie: „Pravda, všet-
ko závisí od osobnosti, jednak pýtajúceho sa, 
jednak odpovedajúceho. Na správne položené 
otázky môžu byť zaujímavé, neošúchané odpo-
vede, inak rozhovor neprinesie veľa nového. 
Ale v rozhovore nejde len o fakty, ide aj o záži-
tok. Odhaľuje sa človek, nie téma“. A tak v ex-
pozícii sa ukotví to, čo je v práci s umeleckým 
textom i v práci s odborným textom o umelec-
kom diele podstatné, a to spočíva v schopnosti 
porozumieť tomu, kto za ich vznikom stojí. 

Rozhovory s Vladimírom Petríkom sú 
sprá vou o dejoch, činoch, postojoch jednej 
„profesie“ v konkrétnej dejinnej dobe, za kto-
rú vypovedajú autori a ich umelecké dielo, 
aby bolo „jasné“, v čom spočíva sila slova, 
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ako môže slovo a jeho nositeľ sa sám, i môže 
byť ďalšími pripravení o aktuálny zmysel 
a hodnotiacu i hodnotovú ozvennosť svojho 
príbehu, verša, tézy či programu, keď pod-
ľahne tlaku ľahšieho riešenia. Rozhovory ne-
moralizujú, ale hovoria o morálke, nesúdia, 
len si pripomenú priebeh udalosti a jej akté-
rov, naznačujú prepojenosť na český kultúrny 
a literárnovedný svet a jeho predstaviteľov 
v spojení s nežičlivým okamihom (Jiří Hájek, 
Ladislav Štoll) alebo pre ich nadčasový dosah 
(Jan Mukařovský, Ladislav Patera) podľa au-
tora rozhovorov. 

Postoj spomínajúceho ako strategická rola, 
ktorú si osvojil Vladimír Petrík v rozhovoroch 
s tak závažným dosahom pre vývin sloven-

skej literatúry posledných desaťročí mu pri-
pisuje neprehliadnuteľné poslanie mravného 
i diferencujúceho „glosátora“ toho „materiá-
lu“, ktorý sa raz presunie zo žitej prítomnos-
ti pamätníkov do projektov navrstvujúcej sa 
„novej“ literárnej histórie, kde takto zvolený 
postoj k priebehu, výkladu i zvažovaniu toho, 
čo prežili tí, čo tam boli, teda i tí, čo majú vy-
profilovaný „názor“ na nedávnu spoločenskú 
i kultúrnu minulosť, stáva sa studnicou nielen 
na sústreďovanie faktov, ale predovšetkým 
na ich objasňovanie, možno aj na tvarovanie 
podložia budúceho objektívneho výkladu mo-
derných dejín národnej literatúry.

Viera Žemberová




