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Za Vladimírom Petríkom
(1. III. 1929 – 19. XI. 2017)
Rudolf Chmel 

Odchádza generácia literárnych vedcov, ktorá 
v minulom storočí profesionálne dokonštituo-
vala slovenskú literárnu vedu. Po zakladateľ-
skej generácii literárnych vedcov, historikov, 
teoretikov, kritikov reprezentovanej menami 
Andreja Mráza, Milana Pišúta, Jozefa Felixa, 
Mikuláša Bakoša či Alexandra Matušku, Mi-
chala Chorvátha, po nasledujúcej, ktorú tvorili 
Ivan Kusý, Karol Rosenbaum, Viktor Kochol, 
Stanislav Šmatlák, Oskár Čepan, odchádza po-
kolenie, odchované bratislavskou filozofickou 
fakultou v prvej polovici päťdesiatych rokov, 
pokolenie Vladimíra Petríka, Júliusa Noge-
ho, Štefana Druga, Michala Gáfrika, Alexan-
dra Šimkoviča, Cyrila Krausa, ale i Jána Štev-
čeka, Pavla Mazáka a ďalších. Pre pochopenie 
atmosféry, ktorá utvárala túto generáciu v čase 
univerzitného štúdia, teda v prvej polovici päť-
desiatych rokov a jej neskoršieho pracovného 
uplatnenia v Ústave slovenskej literatúry, resp. 
v prípade dvoch posledných na univerzite, je 
viac ako inštruktívna štúdia Vladimíra Petrí-
ka Spory o novú literatúru, ktorá pôvodne vy-
šla roku 1970 v Slovenských pohľadoch (v knihe 
Proces a tvorba, 1990, autor pozmenil jej názov 
na Spory a rozpory a pridal hodnotiaci podti-
tul: K patológii päťdesiatych rokov). Píše v nej 
o neobyčajnom vonkajšom tlaku pomocou ideo- 
logickej manipulácie, o prevrátenej hierarchii 
estetických hodnôt, deformáciách, ktorých obe-
ťou bola aj samotná tvorba a jej interpretovanie. 
Analýzou mocenských zásahov, straníckych 
zjazdov, aktívov podáva obraz premeny, skôr 

ruptúry slovenskej literatúry začiatkom päť-
desiatych rokov, kedy sa spisovateľ zo „suve-
rénneho tvorcu stáva jedným z výrobcov v ma-
nufaktúrnej dielni socialistickej literatúry (...) 
Sme na bode mrazu povojnového literárneho 
vývinu, sme na samom jeho dne,“ spresňoval 
štyridsaťjedenročný literárny historik čas svoj-
ho literárnokritického vstupu do literárneho 
priestoru. Aj také boli roky, v ktorých sa mala 
formovať v prvých rokoch nového režimu gene-
rácia, ktorá sa narodila v liberálnej demokracii 
prvej republiky, školovala v rokoch vojnového 
slovenského štátu a povojnovej redukovanej 
demokracie a hľadala východiská pre svoje bu-
dúce rozhodnutia.

Spomínam to preto, že to obdobie spred 
takmer trištvrte storočia predstavuje dnes už 
pre mnohých čas dávno minulý, na ktorého vy-
volávanie niet veľa chuti ani spoločenskej ob-
jednávky. Vladimír Petrík ako jeden z mála pa-
mätníkov sa však k nemu v memoárovej knihe 
Hľadanie minulého času (editor Vladimír Bar-
borík, 2009) vrátil, nielen keď spomínal, ako 
mladí poslucháči slovenčiny a literárnej vedy 
absolvovali praktické cvičenia z recenzií a kri-
tiky, ktoré viedol vtedy Michal Chorváth. Bola 
to generácia, ktorá už v prvom ročníku písala 
recenzie do Slovenských pohľadov, Kultúrneho 
života, denníkov, bola aktívnou účastníčkou li-
terárneho života. Ale zároveň to bola generácia, 
ktorá vošla do literatúry v najhorších časoch 
schematizmu, socialistického realizmu, ktorú, 
ako spomínal V. Petrík, obišiel štrukturalizmus 
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ako spolupútnik avantgárd, ktorý ešte ovplyvnil 
o niečo starších (O. Čepana, S. Šmatláka). Keď 
však viacerí jej reprezentanti nastúpili do pro-
fesionálneho štatútu vedeckých pracovníkov 
Ústavu slovenskej literatúry (Vladimír Petrík už 
roku 1954, pred skončením štúdií), došlo k akej-
si prirodzenej delimitácii, každý z nich si našiel 
svoju literárnohistorickú „parketu“, ktorá mu 
predsa istým spôsobom zabránila prepadnúť 
dobovému ideologizmu (štúdiom romantiz-
mu, realizmu, Kukučína, Slovenskej moderny, 
J. Čajaka, Jégého, davistov atď.). A každý z nich, 
ak sa venoval aj literárnej kritike, si do nej pri-
niesol i vedomie súvislostí, vedomie kontinuity, 
ktoré bolo korektívom spomínaných vonkajších 
tlakov. U Vladimíra Petríka to bolo vedomie 
kontinuity slovenskej literatúry 19. a 20. sto-
ročia, ktorú mal takpovediac vnútorne zažitú, 
ale aj vedomie, že slovenská literatúra je súčas-
ťou univerzálnej literatúry, prinajmenšom eu-
rópskej, ktorú vnímal mimoriadne intenzívne. 
Tento autentický historizmus tvoril konštantu 
literárnovednej koncepcie viacerých príslušní-
kov generácie, ktorá prešla nejednoduchým 
obdobím formovania a dotvárania profesionál-
nej literárnej vedy v druhej polovici minulého 
storočia. V čase, keď ešte kredit literatúry, ale 
aj vedy o nej bol pomerne vysoký. 

Aj preto, keď pred pár rokmi v rozhovore 
zdôrazňoval Vladimír Petrík absenciu mrav-
nej autority, ktorá by zabránila úpadku kultú-
ry v slovenskej spoločnosti, deficit duchovnej 
sféry, vrátane cirkvi, ktorá by zaručovala nor-
málny status spoločnosti – jej vitálnu budúc-
nosť, ktorá by bola predovšetkým mravná v ma-
sarykovskom chápaní, myslel najmä na to, že 
dnes už nevnímame minulosť ako súčasť prí-
tomnosti, že žijeme, ako vravel, zo dňa na deň; 
že sme stratili dejinnú niť. Práve jeho príbeh je 
však príbehom literárneho vedca, ktorý pro-
stredníctvom literatúry pátral po hlbšom zmysle 
tohto sveta, ktorý celý život skúmal literatúru 
v jej prítomnostnom a minulostnom prepojení, 
v celistvosti. Isto nie náhodou mala prvá kniha 
jeho literárnych kritík z roku 1970 názov Hľada-
nie prítomného času a posledná, reflexívno-me-
moárová (citovaný rozhovor s mladším kolegom 

Vladimírom Barboríkom), z roku 2009, Hľa-
danie minulého času. Kdesi v prieniku týchto 
dvoch časov sa nachádzal jeho život naplnený 
krédom, že literatúra má predovšetkým spo-
ločnosť poľudšťovať, duchovne obrodzovať. Aj 
preto si možno v tak trochu testamentárnom 
rozhovore s Tinou Čornou posťažoval, že túto 
základnú funkciu literatúra v súčasnosti nepl-
ní, že „vychádza veľa kníh, čo je možno dobré, 
ale nemajú nijaký vplyv ani na spoločnosť, ani 
na jednotlivca“. 

Nebol to vtedy starecký stesk, skôr triezva 
diagnóza osemdesiatpäťročného literárneho 
kritika a historika, ktorý bol zároveň čitateľom 
s veľ kým Č. Nepoznal som široko-ďaleko člo-
veka, ktorému by literatúra bola takou životne 
dôležitou dennou potravou, že by bez nej doslo-
va nemohol žiť. Ktorého by čítanie a štúdium 
literatúry nedeformovalo, naopak, motivovalo 
k stále novému čítaniu, vnímaniu a interpre-
tovaniu, ktorého láska k literatúre bola neko-
nečná. Napokon byť na prahu deväťdesiatky 
aktívnym literárnym kritikom, publikujúcim 
recenzie dokonca o tvorbe mladej generácie, to 
hovorí samo za seba; prinajmenšom o tom, že 
mal v sebe neuveriteľnú inovatívnu schopnosť, 
ktorú sme mu mohli všetci iba žičlivo závidieť. 
O jeho priateľstvách s mnohými autorkami, au-
tormi nastupujúcich generácií v Ústave sloven-
skej literatúry, Klube nezávislých spisovateľov, 
Literárnom informačnom centre, v redakciách 
či inde nehovoriac.

 Keď takmer pred štyrmi desaťročiami vy-
šiel v Romboide gratulačný článok Jána Števčeka 
pod titulom Neuveriteľný päťdesiatnik Vladimír 
Petrík, jubilant patril vtedy naozaj ku generácii, 
ktorá na rozdiel od tej zakladateľskej – Andreja 
Mráza, Milana Pišúta, Alexandra Matušku, Mi-
kuláša Bakoša – nemala v päťdesiatke ten me-
dzivojnový pocit dôstojného kmeťa na prahu 
penzie. Tú vitalitu si ešte neuveriteľnejšie za-
choval do konca života. Takisto ako názorovú 
pevnosť, charakternosť počas hektických spo-
ločenských zmien, ktoré mu prišlo prežiť. Iste 
aj preto, že bol človekom ideí, nie ideológie, 
ktorú do neho v mladosti tlačili. Dovidel hĺb-
ku slovenskej identity – rurálno-proletárskej 



145aj intelektuálnej, poznal vnútorný slovenský 
svet, jeho mentálnu štruktúru, vedel, čo je ná-
rodovectvo, poznal však aj jeho druhú stránku: 
nemuselo, ako vravel, viesť ku skutočnej demo-
kratizácii, skôr opačným smerom, čo ostro kri-
tizoval historicky aj aktuálne. Vo veci národa 
bol skôr kultúrny protestant v matuškovskom 
zmysle, ktorý chcel predovšetkým Slovensko 
moderné. Nebolo mu však cudzie ani sociálne 
či triedne vnímanie sveta, napokon o tom bola 
naša aj západná literatúra 20. storočia. V tom-
to zmysle bol aj ľavicový protestant. So silným 
vzťahom k solidarite, tak absentujúcej v našom 
údajne sociálnom štáte. 

Alexander Matuška, o ktorom Vladimír 
Petrík viackrát písal a chystal v posledných ro-
koch malú monografiu, hovorieval, že na synté-
zu si musí človek nažiť. Literárnovedná tvorba, 
všetky aktivity Vladimíra Petríka sú svedec-
tvom takejto dlhej cesty k syntéze – profesio-
nálnej, intelektuálnej, v pravom zmysle slova 
osobnostnej. Zračí sa v nej, pravdaže, minulosť 
Vladimíra Petríka, ale aj mnohých jeho spo-
mínaných rovesníkov a súčasníkov, minulosť 
slovenskej literatúry a literárnej vedy, vráta-
ne minulosti jeho celoživotného pracoviska – 
Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktorého bol 
isto najdlhšie pôsobiacim, všetkými váženým 
a rešpektovaným pracovníkom. 

Vladimír Petrík v ňom vytvoril dielo in-
špiratívnej energie. Okrem spomínaného de-
butu a posledného memoárového rozhovoru 
treba spomenúť fundamentálnu monografiu 
Človek v Jégého diele (1979), súbory základných 
štúdií o slovenskej literatúre 20. storočia Hod-
noty a podnety (1980), Slovenský román sedmde-
sátých let (Praha, 1987), Proces a tvorba (1990), 
Desaťročie nádejí a pochybností (2000), ale aj 
spoluautorstvo na viacerých kolektívnych de-
jinách slovenskej literatúry pre domáce a za-
hraničné vydania, v ktorých zúročil svoje zá- 
kladné čiastkové výskumy v syntetickej podobe 
(Dejiny slovenskej literatúry, 1965, Rukověť dějin 
české a slovenské literatury od roku 1918, 1966, 
Dejiny slovenskej literatúry 4, 1987, Geschichte 
der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im 
deutschen Sprachraum, 2003 ai.). A to nespomí-

nam jeho rozsiahlu editorskú činnosť najmä pri 
vydávaní slovenskej realistickej literatúry, Jégé-
ho samozrejme, ale aj Smreka ai. a neobyčajne 
bohatú literárnokritickú tvorbu, ktorá mala pre 
vývin modernej slovenskej literatúry iniciačný 
a formujúci význam. Nie náhodou mnohé jeho 
kritické texty prežili čas svojho vzniku a zosta-
li literárnohistoricky platné napriek tomu, že 
texty, o ktorých pojednávajú, už dávno stratili 
aktuálnu hodnotu. 

 Aj krátky bibliografický prehľad nazna-
čuje, že Vladimír Petrík predstavuje modelový 
príklad slovenského literárneho vedca a inte-
lektuála, ktorý síce tvoril v takej ideologicky 
exponovanej oblasti, akú predstavovala litera-
túra, ale jeho dielo má v sebe niečo konštant-
né, pevné, čo mu dáva pečať charakternosti, 
vierohodnosti, vecnosti. Stálosť, lepšie pove-
dané nesezónnosť jeho hodnotových postojov 
však nevyplývala z nejakej nemennosti či nebo-
daj dogmatického lipnutia na raz danom; skôr 
z chápania literatúry ako dynamického estetic-
kého javu s výrazným spoločenským poslaním, 
ktorý má v každej dobe svoje osobité funkcie, 
ale i trvalú úlohu univerzálnu – humanizovať 
svet. Literárny historik a kritik prichádzal pre-
to, aby v tom chaose, ktorý často deformuje 
svet literatúry, robil poriadok, v neporiadku 
hľadal systém, v hlušine nehodnôt hodnoty, 
najmä však pravdu dejinnú, ktorá zvyčajne 
prežije všetky prudké zmeny v spoločenskej 
aj ideologickej sfére. Aj na neho platia slová, 
ktoré napísal roku 1996 o Milanovi Hamado-
vi, aj on – v rámci šedivej zóny – predstavoval 
„otvorený“ typ kritickej osobnosti, literárneho 
bádateľa, zahľadeného do problémov tvorby 
ako do problémov spoločnosti, zasadzujúce-
ho sa nielen za vysokú kvalitu literatúry, ale 
aj za vysokú kvalitu spoločnosti a za slobodu 
ľudského ducha. Ako to už konštatoval v súvis-
losti s jeho jégéovskou monografiou Albín Ba-
gin, Vladimír Petrík vrátil „literárnu vedu do 
sféry záujmu ľudí, ochotných rozmýšľať nad 
problémami človeka, spoločnosti a ich vývinu“.

Vladimír Petrík od začiatku orientoval svoj 
záujem na živú literatúru, najmä na kritické 
a literárnohistorické interpretovanie prózy 20. 
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storočia, často prózy súčasnej, priberajúc k nej 
postupne reflektovanie problémov literárnej 
kritiky tak cez prieniky do osobností ako do 
procesov (Jégé, Votruba, Krčméry, Chrobák, 
Tatarka, Matuška, Mináč, Jašík, Ballek, Šikula, 
Vilikovský...). V literárnohistorických textoch 
takisto ako v literárnej kritike bol skôr analytik 
a aforista ako rozprávač a epik. Svojimi lapi-
dárnymi formuláciami presne postihoval naj-
charakteristickejšie črty diela, autora, žánru, 
procesu či problému. V tomto zmysle sú jeho 
problémové či profilové úvahy vlastne malý-
mi monografiami, ktoré na krátkom priestore 
podávajú v koncentrovanej podobe informácie 
a postoje poznatkovo bohaté aj korektné, ale 
nezbavené osobnostného pohľadu a výberu. 
Napriek všetkej predestinácii nebol Vladimír 
Petrík generačným kritikom v pravom zmysle 
slova (ako dajme tomu Jozef Bžoch alebo Milan 
Hamada), nezapájal sa do generačných sporov, 
takmer by sa žiadalo povedať, že sa väčšmi ve-
noval autorom predchádzajúcej, ale i nasledu-
júcej generácie, Mináčovi i Ballekovi, aby som 
to zjednodušil. 

Aj pre Vladimíra Petríka platí charakteristi-
ka, ktorú použil v jubilejnom rozhovore s Mila-
nom Šútovcom pre Slovenské pohľady roku 1989, 
keď spomínal, že jeho obľúbeného Anatola Fran-
cea ktosi nazval občanom republiky kníh. Ako 
dodával v tom prednovembrovom čase, je to „ne-
pochybne najdemokratickejšia republika, kde 
žijú popri sebe všetky názory a kde sa môžu viesť 
kultivované rozhovory a polemiky bez toho, aby 
sa siahalo na zbrane, ak to len nie sú zbrane iró-
nie a satiry“. V takejto republike kníh mohol pre-
žiť Vladimír Petrík svoj život v pluralite napriek 
tomu, že reálne väčšinou v demokracii nežil. Ne-
pochybne sa v nej cítil najlepšie, hoci to nebol 
len nejaký súkromný exkluzívny hedonizmus. 
Často z neho vyšiel do verejného priestoru, aby 
ju prebral z letargie a rozširoval možnosti pre 
slobodu myslenia. Napriek všetkej skepse totiž 
predsa len veril, že literatúra má na spoločnosť 
nejaký vplyv. Jeho literárnokritická a literárno-
historická tvorba bola a zostáva službou nielen 
tejto autonómnej republike kníh, ale aj poľud-
šťovaniu nášho nie najhumánnejšieho sveta.

Vladimír Petrík bol vyše polstoročie nepre-
hliadnuteľnou osobnosťou slovenskej kultúry, 
literárneho života, ale predovšetkým Ústavu 
slovenskej literatúry SAV (v istom čase Literár-
novedného ústavu), v ktorom zastával rôzne 
pozície, okrem iného vedeckého tajomníka, zá-
stupcu riaditeľa, redaktora Slovenskej literatúry 
(1959 – 1962), do ktorej som práve za jeho re-
daktorčenia začal prispievať, nehovoriac o jeho 
angažovaní v rôznych redakčných radách, spi-
sovateľských organizáciách a združeniach, hoci, 
ako sa priznával na sklonku života: „Necítil som 
sa doma vo víre diania. Radšej som sedel nad 
samotnými textami, dal sa nimi unášať, alebo 
ich odmietal. Možno to formulovať aj tak, že 
som predovšetkým čitateľom literatúry.“ Naše 
každotýždenné návštevy kníhkupectiev, najmä 
antikvariátu na Sedlárskej ulici by o tom mohli 
vydať svoje svedectvo.

Nedá mi pri tejto príležitosti vysloviť tro-
chu subjektívnejše poznámky, ku ktorým ma 
inšpiruje priateľstvo s Vladimírom Petríkom. 
Napriek desaťročnému rozdielu v dátumoch 
našich narodení a istej typologickej odlišnos-
ti sme sa od prvej chvíle, v lete 1961, keď som 
nastúpil do Ústavu slovenskej literatúry, stretli 
na rovnakej vlnovej dĺžke. Spájalo nás niečo 
nadčasové a vydržalo nám to takmer šesť de-
saťročí napriek všetkým zmenám čias. Napriek 
spomínanej typologickej odlišnosti, determi-
novanej predsa len inou výchovou, sociálnym 
a kultúrnym prostredím sme nikdy neboli v pro-
tive, diskutovali sme a našli sme konsenzus. 
V kľúčových situáciách takpovediac naslovo. 
Pri všetkých aktivitách, ktoré som vyvíjal, som 
sa mohol na neho spoľahnúť – pri vzniku časo-
pisu Krok v Košiciach, Matičnom čítaní v Marti-
ne, ktoré koncom šesťdesiatych rokov inicioval 
Ivan Kadlečík, v Slovenských pohľadoch v rokoch 
1988 – 1989, ale aj v časopise OS po roku 1997 – 
Vladimír Petrík bol aktívnym a angažovaným 
spolupracovníkom s výraznou stopou. Jeho 
vecný a zároveň ironizujúci tón triafal pri diag-
nostikovaní problémov spoločenských takisto 
ako literárnych vždy do čierneho. Prekračoval 
svoju odbornosť oným matuškovským intelek- 
tuálnym presahom, ktorý bol pôvodný a pres-



147ný. Keď v Slovenských pohľadoch roku 1988 na-
bral na svoje noblesné kritické vidly profesorku 
ruskej literatúry na pražskej filozofickej fakulte, 
inak manželku ideologického tajomníka komu-
nistickej strany, antiperestrojkovú dogmatičku 
Evu Fojtíkovú, ktorá ešte v tom roku vzala do 
ochrany dokonca otca ideologického a estetic-
kého dogmatizmu tridsiatych rokov A. A. Žda-
nova, a poslal ju do nenávratnej minulosti, dali 
mu dejiny za pravdu až o rok.

 Inak, na začiatku roku 1969 sme v Matič-
nom čítaní, ktoré začalo suplovať na krátky ži-
vot odsúdený Literárny život, s Ivanom Kadle-
číkom iniciovali aj za aktívnej účasti Vladimíra 
Petríka diskurz o slovenskej otázke, ktorá mala 
v tom čase dve podoby (demokratizačnú a fe-
deralizačnú). Tieto presahy Vladimíra Petríka 
výstižne prezentuje jeho kniha Desaťročie nádejí 
a pochybností, v ktorej reflektuje ten stav litera-
túry, keď sa vzdelanec musel zapojiť „do boja za 
nezávislosť, slobodu a demokraciu. Teda: za-
pojiť sa je mravné, nezapojiť sa je nemravné“. 
Jeho poňatie národa nikdy nebolo partikula-
ristické, ale univerzálne, rázusovské, a mož-
no aj smrekovské, podčiarkujúce mravnú, nie 
nacionalistickú stránku národa. Aj preto, veľ-
mi presne v spore s generačným druhom Já-
nom Števčekom, písal v Kultúrnom živote roku 

1994: „Zdá sa mi scestné zavesiť národné cí-
tenie na jeden politický subjekt – a to sa deje 
u nás – a nielen na subjekt, ale priamo na jed-
ného človeka!“ 

Spomínam to aj preto, že napriek cito-
vanej skepse k „víru diania“, Vladimír Petrík, 
nielen v historicky vypätých obdobiach, spĺňal 
vysoké nároky na štatút intelektuála, ku kto-
rému sa literárny vedec (takisto ako filozof, 
biológ, lekár...) prepracúva vstupom do verej-
ného priestoru. Pokračoval, hoci podľa neho 
skromnejšie, menej expresívne či pateticky, ale 
nemenej vecne, v matuškovskej línii, presne 
pomenúvajúcej základné problémy literatúry 
a spoločnosti. 

Vladimír Petrík, dejepisec prítomného aj 
minulého času, zanechal generáciám budúcich 
bádateľov slovenskej literatúry inšpiratívne die-
lo, ktoré nestráca na časovej hodnote, v kto-
rom je reč o literatúre ako o umeleckom diele, 
ale aj ako o zložitej historicko-sociálnej reflexii 
skutočnosti. Dôstojne tak zavŕšil a originálne 
obohatil tradíciu zakladateľov slovenskej pro-
fesionálnej literárnej vedy spomínanú na za-
čiatku, garantovanú mrázovským dôkladným 
poznaním prameňov, pišútovskou celistvosťou 
a vnútornou eleganciou a matuškovským este-
ticko-etickým prienikom do literatúry. 
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