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Monografia Autor a subjekt (2016) zoskupuje 
pod editorským vedením Ľubice Schmarcovej 
dohromady deviatich etablovaných literárnych 
vedcov, ktorí si vytýčili „cieľ predstaviť nový prí-
stup k problematike autora a subjektu“ (s. 7). Lite-
rárnohistorické a interpretačné štúdie, niektoré 
viac, niektoré menej explicitne formulujúce 
aj teoretické pozadie výskumu, sú v publikácii 
zoradené vzhľadom na časové súradnice skú-
manej oblasti chronologicky, od polovice 19. 
storočia až po súčasnosť. 

Jana Pácalová v prvej štúdii monografie 
Simulovanie kolektívneho autora ako súčasť ro-
mantickej koncepcie autorstva prináša literárno-
historický pohľad na tému postavenia rozpráv-
ky v romantickej literatúre domáceho kontex-
tu. Za východiskový bod svojho textu si zvolila 
„spor“ o slovenské rozprávky, ktorý sa odohral 
krátko po polovici 19. storočia medzi Boženou 
Němcovou na jednej strane a Augustom Ho-
rislavom Škultétym a Pavlom Dobšinským na 
druhej strane. Takto nastavené východisko sa 
ukázalo ako dobré rozhodnutie. Pácalová totiž 
siahla po v literárnej vede nie až takom zná-
mom prípade, ktorý má účastníkmi sporu svoj 
explicitne naformulovaný obsah i v manifesto-
vanej rovine, no zároveň má aj svoju hlbšiu, la-
tentnú rovinu problému vyplývajúcu zo širších 
kultúrno-spoločenských súvislostí. A práve kri-
tickým porovnaním týchto dvoch rovín odhalila 
autorka štúdie nový rozmer paradoxov štúrov-
skej koncepcie, keďže rozprávku „romantici vo 

svojich teoretických konceptoch prezentovali ako 
vzor, či dokonca ideál“ (s. 22), no zároveň „ako 
prejav hierarchicky nižšieho symbolického ume-
nia nezodpovedala veľdielam slovanského ducha“ 
(s. 23). Súčasne sa naskytla aj možnosť porov-
nať slovenský kontext s českým, čo Pácalová 
na viacerých miestach explicitne zužitkovala. 
K zhodnoteniu domácich špecifík si pomoh-
la i teoretickým inštrumentáriom americké-
ho bohemistu Davida L. Coopera. Vzhľadom 
na tému monografie prispela autorka predo-
všetkým literárnohistorickým špecifikovaním 
dobového manipulovania s autorstvom ako 
s nástrojom k „vyšším cieľom“. 

V nasledujúcej štúdii, ktorej výskum sa po-
hybuje v tých istých diskurzívnych rámcoch, 
sa venuje Pácalová analýze vybraného typu 
lyrického subjektu – popolvárovi. Analyzuje 
a pomenováva vývoj tohto typu subjektu hneď 
z viacerých hľadísk. Z literárnohistorickej per-
spektívy sleduje najmä posun, ako to autorka 
nazýva, v „popolvárovskej paradigme“, posun 
od nepríznakového, folklórno-fikčného poňatia 
k príznakovému variantu, so vzťahom k aktuál-
nemu životnému svetu (k aktuálnemu v zmysle  
filozoficko-mocenského konceptu slovenského 
romantizmu). V tomto prípade ide o „kultúrne 
zužitkovanie a funkčnú transformáciu z rozpráv-
kovej postavy na symbol“ (s. 40). Okrem toho 
však autorka naznačuje aj ďalší vývoj, už v rám-
ci novo poňatého „romantického popolvára“, 
a to posun k postupne zautomatizovanému,  
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mechanickému, neinvenčnému aplikovaniu ro-
mantického konštruktu popolvára v slovenskej 
literatúre druhej polovice 19. storočia. Ďalším 
hľadiskom, na ktoré Pácalová upozorňuje, je 
aj prežívanie tohto konštruktu do súčasnosti, 
„keď z obrazového systému romantickej literatúry 
prešiel do korpusu mentálnych rámcov a stereo-
typných predstáv o charaktere Slovákov“ (s. 47). 

Ľubica Schmarcová sa vo svojom texte 
K premenám subjektu v poézii Janka Kráľa ve-
nuje prierezovo väčšiemu rozsahu textov, od 
dúm Janka Kráľa po jeho balady. Koncepčne je 
rozbor jednotlivých textov vystavaný na línii 
od objektivizujúcejších dúm po texty s vyššou 
mierou subjektivizmu. Analýza Kráľovej vý-
stavby subjektívnosti sa tak zároveň stáva po-
stupne stále podrobnejšou, hľadajúcou podoby 
autorského subjektu i autoštylizácie. Výraz-
né miesto v tomto bádaní zohrávajú rôzne va-
riácie vzťahu Kráľovho subjektu k prírodnému 
prostrediu, ktoré Schmarcová podrobne ana-
lyzuje a následne interpretuje. Štúdia dospieva 
k zhodnoteniu povahy Kráľovho subjektiviz-
mu v poézii, okrem iného i prostredníctvom 
usúvzťažnenia s byronizmom ako dobovým 
príkladom subjektivizmu európskeho meradla 
par excellence, ktorý autorka literárnohisto-
ricky dostáva do kontextu dobovej literárnej 
produkcie i v širšom poňatí. To jej zároveň po-
máha k pochopeniu špecifickej dvojpólovosti 
Kráľovej tvorby, jeho pragmatickej i intímnej 
polohy, ktorá je dôvodom multižánrovej po-
vahy Kráľovho diela ako celku.   

Vzťahu autora a subjektu na poli autobio-
grafickej literatúry 19. storočia v slovenskej li-
teratúre sa venuje Ivana Taranenková. Problém 
autobiografie prezentuje z daného hľadiska, 
reflektujúc širšie pole zaoberajúce sa problema-
tikou najprv teoreticko-metodologicky. Kľúčo-
vým poznatkom teoretického vstupu, ktorým je 
rozlíšenie autobiografie na verejnú a intímnu, 
sa dostáva k samotnej literárnohistorickej ana-
lýze tohto typu slovenskej literatúry, pre ktorú 
bol príznačný v danom období špecificky do-
máci variant verejného písania – národný. Túto 
podobu autobiografie dokladá na viacerých prí-
kladoch. Ako prototext línie autobiografickosti 

označuje autorka Jána Kollára, pokračuje Já-
nom Kalinčiakom, Jánom Franciscim, Josefom 
Miloslavom Hurbanom a Jonášom Záborským. 
Dané texty zaraďuje jednak do spoločného dis-
kurzu, no zároveň analyzuje aj ich individuálne 
a žánrové špecifiká. Chronologickým pokra-
čovaním sa dostávajú do zorného poľa texty, 
predovšetkým Alberta Škarvana a Eleny Ma-
róthy-Šoltésovej, v ktorých sú národnostné 
tendencie vytesňované na úkor iných, avšak 
tiež diskurzívnych vplyvov. Napokon, na tento 
problém poukazuje Taranenková aj v  závereč-
nom hodnotení, keď konštatuje, že „i v tomto 
kontexte pôsobia normatívne diskurzívne prakti-
ky, ktoré predpisujú, ako majú vzorové realizácie 
autobiografickosti vyzerať“ (s. 93). 

 Na Taranenkovej štúdiu nepriamo nad-
väzuje Marcela Mikulová, ktorá tiež skúma 
vzťah autora a subjektu v autobiografickej lite-
ratúre. Na rozdiel od predchádzajúceho textu 
však venuje Mikulová svoju štúdiu len jedné-
mu autorovi – Svetozárovi Hurbanovi Vajan-
skému a dvom jeho textom – Listovému denníku 
a cestopisu Volosko – Venecia. Po ich podrobnej 
analýze dospieva k jednoznačne formulova-
nému názoru, že pozícia autora je v prípade 
týchto autobiografických textov výrazne osla-
bená, čoho následkom je, že sa o Vajanskom 
takmer nič nedozvedáme, resp. že „Vajanský 
sa tak napriek výnimočnej príležitosti veľa o sebe 
samom nedozvedel“ (s. 115). Toto tvrdenie, kto-
ré vyslovuje autorka v závere, však nemožno 
stotožniť s názorom, že by tak ani Mikulovej 
štúdia, keďže si vybrala texty s takto oslabe-
nou sebavýpovednou hodnotou, neprináša-
la žiadne výsledky pojednávajúce o autorovi 
Vajanskom. Práve naopak, Mikulová dokáže 
z neprítomnosti explicitnej sebavýpovede in-
terpretačným citom vyťažiť maximum. Pod-
robnou analýzou danej absencie súkromnej 
sféry subjektu prináša dôkladné hodnotenia 
Vajanského osobnosti a dospieva tak k viace-
rým suverénnym záverom: „úloha martýra 
ho ešte viac utvrdila v nekritickom sebahodno-
tení – namiesto pochybností o sebe sme svedka-
mi projektovania nepriateľa, zjednodušovania 
faktov a generalizácie. V oboch spomínaných 
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útvaroch nenachádzame žiadnu sebairóniu, len 
samoľúbosť, rozčarovanie z nedostatku ocenenia 
a vďačnosti“ (s. 115). 

Iný literárnovedný postup sledujeme 
v štúdii Konfesie Vladimíra Roya od Dany Huč-
kovej. Po úvodnom literárnohistorickom na-
črtnutí doterajšej reflexie hodnotenia Vladi-
míra Roya a jeho tvorby sa púšťa autorka do 
analýzy osobnosti básnika z viacerých uhlov 
pohľadu, reagujúc najmä na najzaužívanejšie, 
no zároveň problematické definovanie autora: 
„Okrem náboženskej a dekadentnej línie sa ako 
problémová javila tiež otázka pôvodnosti Royo-
vej tvorby“ (s. 120). Samotná analýza je zalo-
žená na podrobnom výskume biografických 
súvislostí, predovšetkým autorovej korešpon-
dencie, avšak z perspektívy relevantnej najmä 
pre jasnejšie zhodnotenie lyrického založenia 
vytvárajúceho špecifickú podobu básnického 
subjektu v Royových textoch. Hučková výrazne 
prispieva sebe vlastným spôsobom k objektív-
nejšiemu riešeniu problémov s reflexiou au-
tora Vladimíra Roya a jeho tvorby, ktoré sama 
pomenováva nasledovne: „Vladimír Roy bol 
napriek svojmu tvorivému nasadeniu a širokým 
publikačným aktivitám už počas svojho života 
prijímaný dosť rozporne, pričom osobnostná ne-
sympatia voči nemu sa akoby preniesla aj do jeho 
literárnohistorického prehliadania či dokonca 
popierania akejkoľvek jeho originality“ (s. 137).   

Ďalšou zo štúdií pristupujúcou k téme 
prostredníctvom problematiky autobiografie 
je text Tomáša Horvátha Ja ako detstvo, ako 
mesto, ako žáner a ja ako fikcia. Autobiografic-
ké stratégie v textoch Jána Hrušovského. Rozsa-
hom i významom nie nepodstatný teoretický 
vstup predstavuje viacero autorov, spomedzi 
ktorých si Horváth vyberá niekoľ ko najdôle-
žitejších princípov postštrukturalistického prí-
stupu k autobiografii. Tieto východiská však ne-
znamenajú pre neho len akúsi „povinnú jazdu“ 
na úvod, naopak, na celej ploche textu až k zá-
verečnému vypointovaniu využíva potenciál 
teoretického pozadia v súčinnosti s vlastným, 
naratívne analytickým čítaním textov v plnej 
miere. Horváth číta tri texty Jána Hrušovského, 
ktoré majú memoárový charakter – Obrázky 

starého Martina, Takí sme boli a Stála vojna, stála 
a jeden text fikčného charakteru – Muž s pro-
tézou. K pozoruhodným výsledkom dospieva 
čítaním optikou „autobiografického paktu“, 
zameriavajúc sa na rétorický charakter auto-
biografického čítania. Kľúčovými pojmami ta-
kejto analýzy, ktoré predstavujú pomyselnú os 
štúdie, sú predovšetkým kompozícia narácie, 
textové štruktúry či konštruovanie individuál-
nej verzus kolektívnej pamäte.    

Karol Csiba pristúpil v prípade spisovateľa 
Mila Urbana k téme publikácie z perspektívy 
autorstva. Napriek tomu, že sa Csiba viackrát 
v texte vyjadruje o fragmentárnosti svojho 
textu, jeho výskum zreteľne prispieva k dôle-
žitým, dlhodobo sporným otázkam tejto prob-
lematiky. Východiskovou pozíciou štúdie sú 
dve biografické „pozoruhodnosti“, resp. ako 
ich nazýva autor štúdie „banálne poznámky“, 
rámcujúce osobitú evidenciu vybraných do-
kumentárnych záznamov, prostredníctvom 
ktorých sa dostávajú na pretras viaceré kľúčo-
vé témy Urbanových autorských záujmov ako 
vzťah spisovateľa k skutočnosti, k spoločen-
sko-politickým otázkam, k ideológii, k otáz-
ke potreby angažovanosti spisovateľa, postoja 
k česko-slovenským vzťahom, ale aj niektoré 
poetologické problémy. Prínos textu je okrem 
spomenutého evidovania faktov i v ich uspo-
radúvaní, usúvzťažňovaní a  komentovaní, 
o ktoré sa Karol Csiba vo svojej štúdii posta-
ral, aby tak doložil predovšetkým to, že Urban 
„podlieha meniacim sa normám a ideologicky 
determinovaným spoločenským poriadkom“ (s. 
207). Tak sa v lepšom svetle vyjavujú viaceré 
špecifiká, miestami i paradoxy autorského po-
stoja Mila Urbana, ktoré v závere formuluje do 
naznačenej výskumnej otázky, vyžadujúcej si 
pokračovanie v bádaní.   

„Rozostup autora a subjektu“ na príklade 
povojnovej prózy analyzuje Jelena Paštéková. 
V práci prepája biografické súvislosti s literár-
nohistorickou reflexiou i analýzou vybraných 
aspektov textov, predovšetkým Leopolda La-
holu, ktorého biografický profil je i výcho-
diskovým bodom štúdie. Výskum sa pohybuje 
v povojnovej situácii štylistického a žánrového 
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synkretizmu poetologických otázok reprezen-
tovaných viacerými líniami povojnovej prózy, 
z čoho Paštéková teoreticky vychádza. Autorka 
analyzuje domáce konfigurácie existencialis-
tického diskurzu, ktoré majú vplyv na inter-
pretovanie a následné usporadúvanie hodnôt 
v oblasti textov s vojnovou tematikou, nazna-
čuje ich štylistické a rétorické postupy, pričom 
takýmto spôsobom pristupuje aj k daným La-
holovým textom. Kľúčovou postavou štúdie je 
aj taliansky spisovateľ Cesare Pavese, pričom 
práve takýto komparatívny prístup autorke  po-
skytuje nové interpretačné možnosti postihu-
júce v názve práce uvedený, „váhavý rozostup 
medzi autorom a subjektom“. 

Posledná štúdia voľne nadväzuje na tému 
autobiografie, i keď v podaní Zory Pruškovej 
ide o rovnako netradičné poňatie tohto žánru, 
aké vidí v prípade próz Alty Vášovej. Prušková 
identifikuje a rozpracováva prostredníctvom 
viacerých Vášovej textov kľúčové príznaky špe-
cifickej podoby autobiografie, akými sú perfor-
matívnosť, ornamentálnosť, obraznosť, frag-
mentárnosť, naladenosť či akýsi protipohyb 
textu a kontextu. Charakteristické pre štúdiu 
je, že Prušková na každom mieste hovorí o všet-
kých textoch Vášovej naraz, pričom súčasne 
tiež používa celé spektrum svojho pojmového 
inštrumentária. Práve takýto spôsob práce jej 
umožňuje objavovať špecifiká Vášovej auto-
biografickosti nie chronologicky či kategoriál-
ne lineárnym redukovaním jednotlivých častí, 
ale uvádzaním vybraných premenných do rôz-
norodých konfigurácií, prostredníctvom čoho 
objavuje rovnako bohaté a do značnej miery 
i invenčné možnosti pomenovania. 

V konečnom dôsledku pôsobí monografia 
rovnako ako záverečné slovo o autoroch. To 
v skratke reprezentuje skupinu individuálne 
zameraných bádateľov s vlastným názorom na 
problematiku, s osobitými pracovnými postup-
mi i s výsledkami svojho bádania, ktorých však 
spája, či už explicitne alebo implicitne, kritické 
prehodnocovanie tradičných literárnohistoric-
kých i všeobecne literárnovedných konceptov, 
akým je aj problém autora a subjektu.  
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