
prvky viacerých etník. Poukázal tiež na potrebu 
umeleckohistorického pohľadu na žáner mod
litby, pretože obsahuje množstvo vizuálnych 
prvkov poskytujúcich doplňujúce infonnácie 
k interpretácii textu. 

Seminár naznačil ďalšie možnosti medzi
národnej spolupráce v oblasti výskumu žánro
vých foriem staršej literatúry. 

Adelaida Mezeiová 
Oľga Vaneková 

Vedecký seminár pri príležitosti jubilea Ru
dolfa Chmela 

Pri príležitosti sedemdesiatych narodenín 
literárneho vedca, historika, esejistu doc. PhDr. 
Rudolfa Chmela, DrSc. usporiadal Ústav slo
venskej literatúry SAV 16. februára 2009 vedec
ký seminár, ktorý sa zároveň stal prvým poduja
tím plánovaného dlhodobého cyklu Pamäť 

literatúry venovaného osobnostiam slovenskej 
literárnej vedy. Na seminári neodzneli iba osob
ne ladené príspevky, jednotliví účastníci pred
niesli i referáty s tematikou inšpirovanou celo
životným dielom a výskumom jubilanta. 

Po úvodnom slove riaditeľky Ústavu slo
venskej literatúry SAV Dany Kršákovej prednie
sol svoje laudácio s názvom Stredoeurópan Vla
dimír Petrík. Ústredným pojmom pre vystihnutie 
osobnosti Rudolfa Chmela sa preňho stalo práve 
„stredoeurópanstvo" - ako súhrn istých vlast
ností, ako i škála určitých postojov a hodnôt, pre 
ktoré je charakteristický dynamizmus myslenia 
a schopnosť mať nadhľad. Vladimír Petrík pri
pomenul všetky aspekty rozsiahlych aktivít jubi
lanta - od výkonov v komparatistike, hungaro
lógii, slovakistike, cez pedagogickú činnosť až 
po aktivity v diplomatickej oblasti. 

Z pozornosti, ktorú R. Chmel venoval re
flexii dejín literárnej kritiky (jeho záujem vyvr
cholil v syntetickom diele Dejiny literárnej kri
tiky), z jeho výroku o kritickej výpovedi ako 
svedectve pre literárneho historika, vychádzal 
príspevok Reného Bílika Dejiny literatúry a Ii-
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terárna kritika. Rešpektujúc recepčné bytie ako 
ontologický status literárneho textu zaradil Bí
lik literárnu kritiku medzi konštitutívne zložky 
literárneho faktu, chápajúc ich aj ako dokumen
ty o dobovom statuse umeleckej literatúry. 

Referát Radoslava Passiu „Ako to kloko
čom vrelo v peknom duchu Štúrovom ... " sa veno
val reflexii osobnosti a diela Ľudovíta Štúra (vý
ber z ktorého vydal Rudolf Chmel v edícii 
Knižnica slovenskej literatúry) v slovenskom 
kultúrnom kontexte a prezentoval ju ako „ne
uspokojivú". Upozornil na absenciu syntetickej 
monografie o tejto centrálnej osobnosti sloven
ských dejín, ktorej dôvod vidí predovšetkým 
v „komplexnosti Štúrovej osobnosti, jeho iniciač
nej sile vo viacerých oblastiach, v literatúre, jazy
kovede, žurnalistike, filozofii, politike a politoló
gii, ktoré sa neskôr vyvíjali samostatne a dnes je 
ich už ťažko možné v úplnosti obsiahnuť". 

Marcela Mikulová sa vo svojom príspev
ku E. M. Šoltésová. Spor kritičky a spisovateľ
ky zamerala na literárnokritickú činnosť výraz
nej postavy slovenskej literatúry konca 19. 
storočia. Marcela Mikulová nepredstavila E. M. 
Šoltésovú len ako spisovateľku, ale predo
všetkým ako jasnozrivú literárnu kritičku, 

schopnú prekročiť v tejto oblasti aj limity svojej 
tvorby. Ako iniciačný moment v tomto kontexte 
interpretovala korešpondenciu Šoltésovej s Ko
lomanom Banšelom z rokov 1873 - 1874. 

Príspevok Jeleny Paštékovej Východ a zá
pad alebo o relativizácii sa rovnako ako laudatio 
Vladimíra Petríka dotýkal „stredoeurópanstva" 
Rudolfa Chmela, jeho ukotvenia a pôsobenia 
v českom, maďarskom a, prirodzene, sloven
skom kontexte. Paštéková, analyzujúc texty Iva
na Klímu, Milana Kunderu a Josefa Škvoreckého 
z roku 1963, poukazuje na problematiku recep
cie Slovenska a fenoménu slovenskej odlišnosti 
v českej próze, pričom nestrácala zo zreteľa te
matizáciu sémantickej diferencie na osi kultúrnej 
identity a etnickej a osobnostnej dištancie. 

Peter Zajac sa v referáte pod názvom In
terferencialita ako estetický problém venoval 
kultúrnej heterogénnosti, ktorá charakterizuje 
stredoeurópsky priestor, pričom ústrednými 
pojmami sa preňho stali prahová situácia, inter-
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ferencialita. V súvislosti so stredoeurópskym 
priestorom sa tieto vlastnosti stávajú súčasťou 
jeho kultúrnej identity a pamäti a majú preň pa
radigmatickú platnosť. 

Všetky príspevky, ktoré na vedeckom se
minári venovanom Rudolfovi Chmelovi odzne
li, poukázali na široký záber a inšpiratívnosť 
aktivít a práce jubilanta, ktorého osobnosť vý
razne prekračuje hranice slovenskej kultúry. 

Ivana Taranenková 

Vedecký semmar pri príležitosti životného 
jubilea Vladimíra Petríka 

V rámci cyklu Pamäť literárnej vedy sa 
16. marca 2009 v Ústave slovenskej literatúry 
SAV konal v poradí druhý vedecký seminár, 
tentoraz pri príležitosti životného jubilea vý
znamného slovenského literárneho historika 
a kritika PhDr. Vladimíra Petríka, CSc., ktorý 1. 
marca oslávil osemdesiate narodeniny. Na podu
jatí odznelo deväť odborných príspevkov, ktoré 
bilancovali celoživotné vedecké dielo Vladimí
ra Petríka alebo boli inšpirované jeho prácou, 
pričom väčšina referujúcich, zvlášť z radov dl
horočných kolegov i priateľov oslávenca, vy
zdvihla i jeho osobnostný a ľudský prínos tak 
pre slovenskú literárnu vedu, ako aj pre kolektív 
domovského pracoviska, terajší Ústav sloven
skej literatúry. 

Na úvodné slovo riaditeľky usporadúva
júcej organizácie, Dany Kršákovej, ktorá pri
blížila život a dielo jubilanta, nadviazal prvý 
príspevok Petra Zajaca koncipovaný ako „neve
decká esej" O umení starnúť. Referujúci poňal 
bilanciu života a diela V. Petríka z hľadiska kul
túrnych vzorcov starnutia, ktoré fungujú v stre
doeurópskom modeli. Zdôraznil, že vžitým mo
delom V. Petrík reprezentujúci kultúrnu, 
sociálnu a individuálnu pamäť štyroch generá
cií, a súčasne model kultúrneho starnutia, ne
zodpovedá, nakoľko jeho krédom je „starnúť 
kultúrne". 
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Takisto bilančný charakter, hoci s dôrazom 
na hodnotové aspekty vedeckej práce, mal prí
spevok Rudolfa Chmela Vladimír Petrík - čita

teľ, kritik a memoárista. Chmel v ňom zhrnul 
konštantné znaky literárnovednej aktivity V. Pet
ríka, ktoré možno v priestore literárnovedného 
uvažovania na Slovensku od polovice 20. storo
čia vnímať ako mimoriadne prínosné, inšpiratív
ne a pre ďalších výskumníkov vzorové. Referu
júci vyzdvihol zvlášť vierohodnosť a štýlovú 
eleganciu Petríkových textov, ich vecnosť a in
fonnačnú hutnosť, nesezónnosť axiologických 
rámcov literatúry (ktorá plynie z jeho chápania 
literatúry), osobný prínos v každom type textov, 
prienik literárnokritického a literárnohistorické
ho myslenia, ako aj syntézu čitateľského názoru 
a hodnotiaceho postoja. Zdôraznil, že vedecká 
práca V. Petríka vždy zodpovedala najaktuálnej
ším potrebám svojej disciplíny a z hľadiska kva
lity, ktorú priniesla, majú i jeho profilové úvahy 
hodnotu malých monografií. 

V podobnom duchu ako R. Chmel sa o prá
ci jubilanta vyslovil i Vladimír Barborík, ktorý sa 
zameral na reflexiu jeho literárnokritickej čin
nosti. Pointu príspevku, a zároveň základnú hod
notiacu charakterístiku kritického prístupu V. 
Petríka k súčasnej literatúre vyjadril referujúci 
v názve svojho príspevku: „Najmiernejší z kriti
kov" - krítik miery. Označil ho ako špecialistu 
v písaní o literatúre, ktorý sa k textom vždy sta
val kríticky aj tam, kde iní zbytočne beletrizova
li. Kritické výkony V. Petríka, demonštrované 
s dôrazom na výber Hľadanie prítomného času 
(1970), súvisia podľa Barboríka s jeho porozu
mením reálnym funkciám literatúry a chápaním 
jej recepčného pôsobenia. Za prínos v osobnej 
genéze literárnokrítického uvažovania označil 

referujúci záujem o marginalizovanú literatúru, 
ktorá ovplyvnila zvýšenú citlivosť V. Petríka na 
estetické hodnoty aj vo vzťahu k tzv. „vysokej" 
literatúre. 

Literárnokritické výkony V. Petríka a ich 
význam nielen v aktuálnej dobe pôsobenia, ale 
v širšom časovom horizonte priblížil Pavol 
Matejovič na príklade Petríkovej recepcie Mi
náčovej novely Na rozhraní ( 1981) (Petrík 
o Mináčovom rozhraní). Referujúci predstavil 
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