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Najnovšia monografická publikácia od literár-
nej vedkyne Marcely Mikulovej, zostavená zo 
skôr publikovaných a prepracovaných štúdií do 
pôsobivého celku, prináša pútavé a inšpiratív-
ne čítanie, po ktorom môžu siahnuť nielen od-
borníci (v intenciách samotnej edície Svet vedy), 
ale aj sčítaní literárni nadšenci. V troch medai-
lónoch sprístupňuje počiny žien – kultúrnych 
a literárnych osobností, akými E. Maróthy-Šol-
tésová, T. Vansová a B. Slančíková-Timrava na 
prelome 19. a 20. storočia nepochybne boli. Au-
torka v nich prináša popri už ustálených teo-
rémach aj nové výsledky bádania, a to vďaka 
inovatívnemu prístupu. M. Mikulová uplatnila 
postupy synopticko-pulzačnej metódy literár-
nohistorického výskumu P. Zajaca (bližšie: MI-
KULOVÁ, Marcela – TARANENKOVÁ, Ivana 
a kol.: Konfigurácie slovenského realizmu. Synop-
ticko-pulzačný model kultúrneho javu. Brno : 
Host, 2016, s. 17 – 26), keď sa zamerala na his-
toricky podmienené konfigurácie literárneho 
realizmu a súčasne odhalila nové interpretačné 
pohľady na „uzlové“ texty (z tzv. centra a pe-
riférie), sledujúc ich aj vo vzájomných kon-
frontáciách. Súčasťou každej kapitoly sú po-
pri úvodnom vstupe a nosnej interpretačnej 
časti – zasadenej do autorského kontextu a li-
terárnych udalostí – Kalendárium života a diela 
s funkčne voleným fotodokumentačným ma-
teriálom, čerpaným zo sekundárnej literatú-
ry alebo z archívnych materiálov (signatúrou 
nešpecifikovaných). Samostatnú kapitolu tvo-

ria Dokumenty, medzi ktoré autorka zaradila 
vzájomnú korešpondenciu autoriek, vrátane 
ilustratívnych ukážok z rukopisov. 

M. Mikulová sebevlastnou literárnoved-
nou reflexiou skĺbila dobové aj súčasné literár-
nohistorické, teoretické a kritické poznatky, 
obohacujúc ich o interdisciplinárne podnety, 
aby predstavila cestu troch spisovateliek sloven-
ského realizmu k modernej európskej spisbe. 

Už voľbou motta prezrádza ústredný zá-
mer – posilniť diskurzívnu líniu recepcie, a to 
v súlade so zvolenou koncepciou výskumu. Na-
zrime teda do jej literárnovedného uvažovania 
a zhodnoťme jeho prínos. 

Prvý medailón je venovaný spisovateľ ke 
E. Maróthy-Šoltésovej, ktorá je predstavená 
ako uznávaná literárna kritička, postupne do-
zrievajúca najmä v auto- a (meta)kritike k vlast-
nému románu Proti prúdu. M. Mikulová však 
vyzdvihuje skutočnosť, že kritika jej pomoh-
la uvedomiť si limity „ideálneho realizmu“ 
a v porovnaní s talentovanou Timravou, ktorú 
v zápase o vlastnú autorskú stratégiu neustále 
povzbudzovala a v polemikách aj obraňovala, 
prehodnotiť umelecké kvality vlastných próz. 
Vyzdvihuje najmä to, že sebakritický postoj 
k neúspešnej projekcii národnej situácie Šol-
tésová dokázala zúročiť, keď pred národno-re-
prezentatívnou funkciou uprednostnila dôraz 
na estetické hodnoty v literatúre. Upozorňuje 
tiež na jej schopnosť empaticky preniknúť do 
tvorby autora, kultivovane poukázať na prípad-
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né nedostatky, uvažovať o metodologických 
otázkach či problémoch reprezentácie realiz-
mu, ale aj predvídať ďalší vývin. Usudzuje tak 
nielen na pozadí publikovaných článkov, ale aj 
na základe korešpondencie, ktorá je podľa M. 
Mikulovej neodmysliteľnou súčasťou Šoltéso-
vej literárnokritického profilu.

Osobitnú kapitolu tvorí genéza románu 
Moje deti. M. Mikulová veľmi precízne sleduje 
proces premien od osobných zápiskov, cez au-
topsiu (Umierajúce dieťa, Môj syn) až k transfor-
mácii do literárnej fikcie. Poukazuje na zme-
nu autorského prístupu, na premeny, ktorými 
pôvodný text prešiel, no zároveň konštatuje, že 
limity realistického písania sú v ňom naďalej 
viditeľné. Do pozornosti dáva aj bezprostredné 
odozvy literárnej kritiky a paletu reakcií dopĺňa 
o vlastný názor, v ktorom vyzdvihuje cestu textu 
od osobných pocitov k zobjektívneniu, k ume-
leckému modelovaniu, k poetizácii. V pútavo 
spracovanej interpretácii textu, argumentač-
ne posilnenej konkrétnymi úryvkami, autor-
ka poukazuje aj na nové súvislosti, a to pria-
mo v téme: kým priznanie limitov vo výchove 
chápe ako „osvietené“, tak problémy dospie-
vania, pochybností, omylov a nezodpoveda-
ných otázok považuje za typické pre literatúru 
fin de siècle, avšak ochorenie, smrť, trúchlenie 
už vníma ako prejav modernizmu. Invenčný je 
aj nový pohľad na Ivanovo dramatické dospie-
vanie, ktoré poňala ako signály iniciačného ro-
mánu. V závere svojich interpretačných reflexií 
autorka vymedzuje román Moje deti ako „mo-
del autoterapie“, ktorý presiahol svoju dobu, 
ako „egotistický naratívno-reflexívny útvar“, ako 
„projekt sprostredkovanej identifikácie“ (s. 53), 
uvedomujúc si pritom náročnosť sledovania 
tohto semiotického procesu.

V poslednej kapitolke o E. Maróthy-Šolté-
sovej sa dôkladnejšie venuje tvorivým inšpirá-
ciám v blízkom vzťahu s B. Slančíkovou-Tim-
ravou. Uvádza v nej, že nielen Šoltésová bola 
Timrave oporou, keď s porozumením interpre-
tovala jej svojrázny dedinský svet a postavy, ale 
aj Timrava bola Šoltésovej vzorom, vďaka kto-
rému si vybrala cestu literárnej kritičky, aby 
v polemikách projektovala dobovú predstavu 

o literatúre. Z tohto uhla pohľadu, ktorý nám 
roztvorila M. Mikulová, ju možno – ako literár-
nu autoritu – akceptovať dodnes.           

Druhý medailón prináleží tvorbe T. Van-
sovej, ktorej postavenie v slovenskej literatúre 
bolo dlhodobo neustálené. M. Mikulová na prí-
klade literárnohistorických prác J. Števčeka po-
ukazuje na to, že bola považovaná za okrajovú 
autorku triviálnej literatúry, a tak sa ocitala aj 
mimo literárnohistorických syntéz. Pomenúva 
príčiny: odvaha experimentovať, prekračovať 
dobový kánon jej dávala tvorivú slobodu, v kto-
rej potreby a očakávania čitateliek boli priori-
tou. To sa prejavilo v slohovej aj žánrovej neur-
čitosti a dôsledkom toho aj v nejednoznačnom 
zaradení. T. Vansová v širšom kultúrnom pove-
domí má síce svoje miesto v realizme, no pohľad 
na konfigurácie realizmu presvedčia, že pre-
hodnocovať aj tento ustálený názor je možné. 

Vansovej Dennica, Sirota Podhradských, 
Pani Georgiadesová na cestách, 2888, Kliatba 
tvoria uzlové body literárnovedných prista-
vení, v ktorých poukazuje na literárne aj mi-
moliterárne súvzťažnosti. Do jadra umeleckej 
výpovede T. Vansovej autorka vstupuje cez hod-
notový pilier rodiny, národného uvedomenia 
a cez prizmu ženskej emocionálnosti. Pou-
kazuje na osobitosti jej tvorivého gesta, kto-
rého inšpiračné zdroje sa spájajú s reťazcom 
literárne a kultúrne činných žien v Čechách. 
Tieto intertextuálne prepojenia M. Mikulová 
objasňuje v interpretácii románu Sirota Pod-
hradských a tiež cestopisu Pani Georegidesová 
na cestách. Popritom poukazuje na Vansovej 
výrazný príklon k hodnotám neskorého bie-
dermeieru, doteraz v literárnej vede nepovšim-
nutému, a preto sa jeho vymedzeniu venuje vo 
zvýšenej miere (podobne aj v kapitole o romá-
ne Kliatba). Napokon v koncepčne premysle-
nej interpretácii prichádza k záveru, že ženský 
svet T. Vansovej sa vyznačuje nadčasovosťou. 
Tá sa však rozkrýva aj vďaka autorkinmu prí-
stupu k literárnym textom. 

V tomto duchu sa autorka venuje persua-
zívnej funkcii erosu. Vo viacerých prózach sle-
duje prevahu ženských stratégií, ktoré tvoria 
pendant k ideologicky motivovanému „bez-
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pohlavnému“ písaniu mužov, narúšajúc tak 
ustálený kánon a rodové stereotypy v dobovej 
literatúre. Provokujúcou interpretačnou alter-
natívou je aj zdvojený kód čítania, napr. v ro-
máne Sirota Podhradských či v novele Chova-
nica, na ktorý M. Mikulová pristúpila s oporou 
v interpretáciách J. Števčeka a M. Filipowicza. 
Vychádza pritom z predpokladu, že Vansovej 
išlo aj o semiotického čitateľa, ktorý si všíma 
medziriadkový priestor. Natíska sa tu však otáz-
ka, či z pohľadu recepcie sa možnosť zdvojené-
ho kódovania, kde Viola Podhradská vystupuje 
ako „intrigánka“, nejaví skôr ako pôžitok z na-
dinterpretácie, v ktorej sa do protikladu dostá-
va „mužské“ a „ženské“ čítanie (podobne je 
to aj v prípade novely Chovanica, kde, spres-
nime, Anna Demková je len výzorom staršia 
oproti o rok staršiemu Jánovi Litvanovi). Mož-
no by bolo vhodné, v prospech širšieho okruhu 
príjemcov, predstaviť v poznámke pod čiarou 
argumentáciu M. Filipowicza, lebo je nepopie-
rateľné, že (ostro)vtip Vansovej nechýbal, no či 
jej išlo o zdvojenie významu práve s takouto 
funkčnou nadsázkou, je otázne.

Okrem potenciálu významových posunov 
sa M. Mikulová zamerala aj na zaujímavú ge-
nézu Vansovej próz, na ich neliterárne, osobné 
inšpirácie, emocionálnosť v konaní postáv. Do 
pozornosti dáva odtabuizované témy o láske, 
erotike, manželskej nevere, krízach aj rozvo-
doch, ktoré potvrdzujú autorkinu nekonvenč-
nosť a tiež „preštruktúrovanie dovtedajších pat-
riarchálnych schém“ (s. 90).

Samostatná kapitola je vyčlenená pre ces-
topis Pani Georgiadesová na cestách (Veselý ces-
topis do Prahy na národopisnú výstavu), kto-
rý napriek periférnosti žánru, sa stal textom 
iniciačným. Pozornosť v nej venuje procesu 
semiotizácie, postupom autorskej stratégie, 
vzťahu k recepcii, v ktorej má osobitnú funk-
ciu postava Johanky ako alter ego, ale aj národ-
nobuditeľský zámer. M. Mikulová oceňuje ko-
mický výraz, ktorý Vansová docielila spojením 
vysokého cieľa a nízkeho podania, a to v uvoľ-
nenom štýle prostorekej rozprávačky. Ako sa 
ukazuje, umožnilo jej to komentovať aj vážne 
témy s ironickým odstupom, a v neposlednom 

rade tak posilniť aj sebaprezentačné ambície 
autorky. Tu by tiež bolo možné prehodnocovať 
motiváciu Vansovej, a to pri voľbe alter ega, 
lebo ňou nemusel byť len autorkin strach pred 
mužskými autoritami, ako sa uvádza v názo-
re M. Filipowicza, ale mohlo ísť o zámer zís-
kať odstup od naratívu rozprávačky a tým aj 
o možnosť v ironicko-parodickom móde rea-
govať na svoj pendant – „mužské písanie“. To 
by potvrdzovalo mienku M. Mikulovej o tom, 
že Vansová si v rámci cestopisu riešila osob-
ný spor s J. Škultétym a vyhraňovala sa aj voči 
„vozvýšenému“ štýlu.

Cennou je tiež kapitolka, v ktorej autor-
ka predstavila dva heretické texty so znakmi 
národnoobrodeneckého diskurzu, a to Vanso-
vej utopickú prózu 2888 s prvkami sci-fi v kon-
frontácii s Kukučínovou dystópiou Teľa. Práve 
tieto apokryfné diela, spolu s Vajanského ro-
mánom Na rozhraní,  mali vysokú výpoved-
nú hodnotu, lebo nezapadali do preferovanej 
mystifikácie slovenskej reality.

Vo svojom výskume M. Mikulová priam 
reprezentatívne ukázala, ako sa môže spisova-
teľka dostať do centra vedeckého záujmu a me-
niť pohľad na literárne dianie. V realizme je ta-
kým príkladom T. Vansová, ktorej umelecké 
sebavyjadrenie sa tvorí v priesečníku viacsmer-
ných konfigurácií, a to v koexistencii roman-
tizmu, biedermeieru, s dôrazom na realistický 
detail, aj v inšpiráciách frenetizmu.

Do tretice sa v medailóne ženy-spisovateľ-
ky zhodnocuje prínos Boženy Slančíkovej-Tim-
ravy. M. Mikulová sa tu zamerala na niekoľ ko 
kľúčových próz a interpretačne ich priblížila 
z viacerých hľadísk, napr. Nemilí, Skúsenosť, Ťa-
pákovci, Skon Paľa Ročku, Bez hrdosti atď.

Už v úvodnom vstupe poukázala na pole-
mický náboj Timraviných próz, konštatujúc, že 
vedomé odlíšenie sa od dobovej literárnej kon-
vencie je v nich spojené s novátorstvom. Svoj-
rázne ženské postavy vidí v opačnom hodno-
tovom svetle, ako „antihrdinky“. V odkrývaní 
subtílnych pocitov intímneho sveta lásky však 
otvárajú cestu atmosfére fin de siècle, ktorá v po-
stupoch dekonštrukcie, demýtizácie a tiež lite-
rárnej karikatúry zasahuje do výstavby textov. 
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M. Mikulová upriamila pozornosť na te-

matickú šírku, ktorou Timrava obsiahla ak-
tuálne problémy doby a rázne zmenila ku-
kučínovský obraz dediny. Na rozdiel od jeho 
harmonizácie sa Timrava prepracúvala k de-
konštrukcii idylickosti. V  analýzach próz sa 
však ukazuje ešte jeden typický postup, a to 
opakovanie, ktoré na jednej strane intenzifiku-
je výraz, ale na druhej strane segmentuje text. 
Timravino modelovanie textu je preto špeci-
fické: zamerané na cyklickosť životného po-
hybu, ale aj na jeho fragmentarizáciu, často 
s ironickým posunom, a až neskôr prechádza 
k stvárňovaniu životného celku.

Analýza a interpretácia iniciačného textu 
Skúsenosť, ktorým Timrava uzatvorila auto-
biografický okruh tém, je zasadená do dobo-
vého literárnokritického aj národnoobrode-
neckého diskurzu. Táto podkapitola upútava 
najmä odhalením logiky literárnej udalosti: 
skryté sociálno-spoločenské pohyby, publi-
kované polemické strety, odpor voči autorské-
mu zámeru a jeho obhajoba, taktiež neblahý, 
no pamätný účinok a ďalekosiahly dôsledok 
literárneho škandálu sú ukážkou toho, ako 
možno cez konkrétny literárny text rekon-
štruovať tvár literárnych dejín. M. Mikulová 
poňala Timravinu Skúsenosť ako „klinickú štú-
diu sebapodceňovania a neurotického rozvratu 
osobnosti“ (s. 191 – 192), v ktorej exponovaný 
subjekt, ironická modalita textu, kompozičný 
chiazmus, dekonštrukcia národnobuditeľskej 
témy a v neposlednom rade aj samotného re-
alizmu, tvoria výnimočný potenciál, ktorým 
B. Slančíková-Timrava potvrdila príklon k mo-
dernizmu a obhájila vlastnú tvorivú identitu.

Ďalším vkladom do interpretačných prie-
nikov sú pristavenia pri emblematických pró-
zach Ťapákovci a Skon Paľa Ročku. M. Mikulová 
si v nich všíma psychologicky zdôvodnený fa-
talizmus dedinského sveta a v porovnaní s Ku-
kučínom konštatuje, že Timrava sa uberá opač-
ným smerom. Spomedzi nich však považuje 
prózu Skon Paľa Ročku za Timravin majstrov-
ský epilóg, pretože exponovaním fatalizmu sa 
posunula k expresionistickému typu „univer-
zálnej prózy“. 

V poslednej kapitolke otvára tému lásky, 
takú špecifickú pre Timravin osobný aj literár-
ny svet. Dominuje v ňom egoizmus, žiarlivosť 
či autobiograficky motivované starodievoctvo. 
Na margo próz autorka výstižne poznamenáva, 
že nevedno či v maximálnej miere zosubjek-
tívňujú realitu, alebo ju provokujúco subjek-
tívne interpretujú. Za najautentickejší príbeh 
starodievoctva, akoby Timravou namierené-
ho masochisticky voči sebe samej, považuje 
prózu Bez hrdosti. Problémy s láskou, zväčša 
k nehodnému mužovi, ako to vyplýva zo širšie-
ho interpretačného záberu, majú aj mnohé ďal-
šie protagonistky, napr. v prózach Za koho ísť?, 
Nemilí, Bál, Boj, Veľké šťastie, Márnosť všetko, 
Ondro Karman, ale tiež Ťapákovci, Skon Paľa 
Ročku, Všetko za národ a pod. Za všetkými prí-
behmi lásky – jej svojráznym zvnútornením – je 
„originálny a neopakovateľný spôsob jej stvár-
nenia, ktorý Timrave zabezpečuje privilégium 
patriť medzi našu ,živú klasiku‘“ (s. 212). 

Kniha Tri spisovateľky svedčí o tom, že 
tvorba slovenských spisovateliek z prelomu 19. 
a 20. storočia je dodnes príťažlivá a pre literár-
nu vedu produktívna. Je dokladom priebojnosti 
žien, ktoré boli v tradičnom literárnohistoric-
kom koncepte literatúry odsúvané na druhú 
koľaj. Uplatnením alternatívneho metodolo-
gického prístupu sa v nej však potvrdzuje, že 
na kultúrno-literárne účinkovanie z „obdobia 
realizmu“ možno nazerať ako na udalosť dejín 
a konfigurovaný diskurz.
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