
1  Potešiteľné je, že už boli urobené dôležité kroky pri spoznávaní poézie týchto autoriek. Mo-
nografi stka Z. Jesenskej E. Maliti-Fraňová prezentovala aj menej známe oblasti tvorby i života 
autorky a nezabudla ani na verše (2007). Dôležité interpretačné postrehy zaznamenali J. Cha-
lupková o H. Fiebigovej (2008) a P. Cabadaj o poézii žien v 30. a 40. rokoch (2016).

Andrea Bokníková  ___  Potopené duše
Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia 
 

Zvláštna pozícia básnickej tvorby obsiahnutej v čítanke spočíva 
v tom, že ju nemožno hladko včleniť do literárnej histórie. Bola pí-
saná najmä na jej rube, keďže tu publikované verše v dobe svojho 
vzniku nevyšli knižne – ale iba v periodikách, niektoré z nich nebo-
li publikované vôbec alebo, aj keď boli zverejnené v podobe zbierok, 
neskôr na ne literárna história zabudla.

Kritériom výberu poetiek i básní bola predovšetkým estetická hod-
nota. Osobitosť ich veršov spočíva v sugestívnych obrazoch bez kon-
venčných a ošúchaných slovných spojení, ktoré zaujmú aj básnic-
kým tvarom: kultivovaným veršom, významovo zaťaženým rýmom 
či ostrou pointou. Keďže vkus je individuálny, siahla som tiež po 
tých, ktoré vzbudili viacnásobný záujem u iných. Doplnkovo som 
zohľadnila sociologický aspekt, lebo niektoré z vybraných básní vý-
stižne zachytávajú podstatné problémy doby (zvnútornenými po-
dobami občianskej, protivojnovej poézie) alebo dobový životný 
štýl (voľba padla na verše spracúvajúce tému zábavy, voľného času 
či tanca). Popritom som nachádzala aj línie kontinuity v umení 
žien: v symbolike kvetov, v tematike rodokmeňa ako minulosti ro-
diny a vo vyjadrení vzťahu k slovám či odkazu, ktorý má poézia za-
nechať.

Za mojimi cestami k predkladanej knihe stojí príbeh poznávania.1 

Roku 1998 som premýšľala nad tým, či už v prvej polovici 20. storo-
čia existovalo nejaké obdobie, v ktorom sa slovenské poetky pred-
stavili vo väčšom počte. Pri čítaní novín a časopisov sa mi potvrdi-
lo, že áno. V 30. a 40. rokoch publikovalo tak veľa autoriek poézie, 
že sa dá hovoriť o jednej až dvoch fázach, resp. vlnách ich vystú-
pení. Viaceré z nich však vtedy nevydali ani jedinú zbierku, a práve 
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preto sa na literárne hodnoty, ktoré vytvorili, časom takmer za-
budlo. Literárny vedec Fedor Matejov ma upozornil na verše auto-
riek študujúcich v učiteľských ústavoch a špeciálne na pôsobivé bás-
ne Henny Fiebigovej či Violy Štepanovičovej. Básnik Pavel Bunčák, 
ktorý v 40. rokoch pôsobil ako kritik, si tiež dobre pamätal tvorbu 
viacerých poetiek, okrem spomenutých aj Bely Dunajskej. Literár-
ny historik Július Pašteka podnietil nové čítanie a skúmanie poé-
zie týchto autoriek, keďže Fiebigovú uviedol ako možnú adresátku 
jednej z básní Janka Silana.2 V knihe Tvár a tvorba slovenskej katolíc-
kej moderny im venoval samostatnú kapitolu a pridal ďalšie mená 
(2002). Veľkým zážitkom bola pre mňa ešte roku 2000 návšteva u An-
gely Čimovej, rodenej Jindovej. V 40. rokoch písala verše pod pseu-
donymom Hana Záhorská. Počas mojej návštevy v Ivanke pri Dunaji 
mi porozprávala príbeh o začínajúcich poetkách, ich priateľstve 
a tvorivých kontaktoch s budúcimi kňazmi, básnikmi katolíckej 
moderny.

Pomenovanie „potopené duše“ som si všimla u Ľudmily Podjavo-
rinskej v názve jej eseje v časopise Živena (1937) dotýkajúcej sa situácie 
konca 19. a začiatku 20. storočia. Badať v ňom niečo priam novoro-
manticky sentimentálne a citovo-dramatické, ale je presné. Ozna-
čila ním ženy, ktoré „história vôbec nespomína“, ba dokonca ani 
„najbližšie okolie ich neoceňovalo“, a pritom vytvárali hodnoty kul-
túry často bez toho, že by sa prezentovali vydávaním kníh alebo cez 
funkcie vo verejnom živote. Svoj život a sily venovali starostlivosti 
o rodinu, neraz sa obetovali ako opora či inšpirácia niekomu inému 
– svo jim príbuzným, službe národnému životu, chorým a trpiacim, 
ďalšie zasa žili osamelé bez toho, že by okolie poznalo ich duševný 
svet.3 Názov Potopené duše som si prepožičala pre túto čítanku, pri-
čom ho prispôsobujem jej kontextu tak, aby vystihol prípady auto-
riek, ktoré sa síce prejavili publikovaním, ale iba na krátky čas.

F. X. Šalda vyslovil v eseji Žena v poesii a literatuře, publikovanej ro-
ku 1905 v knihe Boje o zítřek, podporu „kultúrnemu zjavu“ autorky, 
ktorý z jeho pohľadu – na začiatku 20. storočia – v európskom kon-
texte existoval a rozvíjal sa iba sto rokov (1973, 71). Navyše, v sloven-
skej literatúre vyšla prvá básnická zbierka z pera ženy, Z vesny života 
Ľudmily Podjavorinskej, až roku 1895. Keby sme parafrázovali a zá-
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2  J. Pašteka spomína viaceré poetky v štúdii k súbornému dielu J. Silana (1995, 29 – 44) a zásad-
né zistenia uvádza aj v Poznámkach editora (1995, 229 – 247).

3  „Každodenný život stavia vôkol nás légie hrdiniek. (...) História ich nespomína, súčasnosť ani 
najbližšie okolie ich neocení. Lebo ich, neraz nadľudské obete a činy odohrávajú sa v ústraní. 
V ohraničenom svete rodinnom alebo v tichej osamelosti“ (Podjavorinská 1937, 305).

4  Pokiaľ ide o poetky z katolíckeho prostredia, od polovice 30. rokov po koniec druhej svetovej 
vojny sa rozvíjala tvorba autoriek, ktorých pozície bude treba preskúmať s ohľadom na vte-
dajší spoločensko-politický kontext: ide o Marušu Juskovú, ktorá roku 1945 emigrovala do Ra-
kúska, Argentíny a USA (pozri Cabadaj 1997, s. 101 – 102), a Helenu Riasnickú, ktorá sa v tom 
istom čase vytratila z čitateľského povedomia; prvá spomenutá poetka vydala zbierky Za snom 
šťastia (1940) a Hovory duše (1992), druhá je zasa autorkou nevydanej zbierky Lesné zvonky. Má-
ria Jančová a Helena Križanová sú tiež poetkami z vymedzeného času, patria však do anto-
lógie s iným zameraním. Osobitný prípad predstavuje Ria Valé, vlastným menom Valéria 
Reiszová. Ešte v dobovej situácii vznikli dohady, do akej miery za autorstvom jej dvoch zbie-
rok Muškát (1940) a najmä Môj sen o láske (1941) stál Rudolf Dilong. Ide o špecifi cký jav, ktorý 
si vyžaduje samostatné spracovanie. Pri rekonštrukcii dejín bude treba vziať do úvahy ešte aj 
ďalšie menej známe poetky. Do tejto knihy som zaradila len tie, ktoré publikovali v periodi-
kách sústavnejšie.

roveň aktualizovali vyššie spomenutý Šaldov výrok, mohli by sme aj 
v 21. storočí konštatovať: žena ako autorka je i dnes len nedávnym 
fenoménom. História literatúry, ktorej súčasťou sú knihy poetiek, 
je veľmi krátka, trvá „iba sekundu v rámci odvekých hodín kultú-
ry“ (Šalda 1973, 73). Okrem toho, v prvých jej fázach bolo pre ženy ná-
ročné nielen autorsky sa presadiť, ale najmä zotrvať v tejto role dlhší 
čas. Poetky v tejto publikácii sa neodmlčali iba s pribúdajúcim ve-
kom alebo preto, lebo niektoré sa po vydaji prednostne venovali ro-
dine. Spôsobili to aj dôsledky dvoch totalitných spoločenských sys-
témov.4 

Čítanka Potopené duše nadväzuje najmä na dva doteraz vydané útle 
výbery zo súčasnej poézie žien. Prvým je užšie zameraný, ešte do-
bový zborník Z mladej ženskej poézie (1941) s doslovom zostavovateľ-
ky Ley Mrázovej. Táto výtvarná umelkyňa pôsobila v rokoch 1930 
– 1939 ako redaktorka časopisu Živena, takže jej rukami a očami pre-
chádzali básne rôznorodých autoriek, spomedzi ktorých si potom 
vytypovala tie, ktoré predstavila. Išlo výlučne o poetky z katolícke-
ho kultúrneho okruhu. Môže to pôsobiť paradoxne, lebo Mrázová 
zastupovala Živenu ako periodikum, ktoré bolo podporované viace-
rými osobnosťami z evanjelického kultúrneho kontextu. Pri rozvíja-
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ní literárnej spolupráce sa však konfesionálne rozdiely často stierali. 
Druhá antológia, ku ktorej sa čítanka hlási, je nazvaná podľa básne 
Maše Haľamovej Snívali sa mi ruky tvoje. Ľúbostné verše slovenských po-
etiek (2001). Dáva prehľad písania nielen už etablovaných poetiek, ale 
aj tých, ktorých básnická tvorba ostala menej známa a boli spája-
né najmä s tvorbou pre deti. Editorka, poetka Viera Prokešová v nej 
uplatnila svoju vyhranenú orientáciu na kvalitu a svojský vkus, na-
črela najmä do strohejších polôh lyriky a dokázala obsiahnuť celý 
priestor 20. storočia.

Táto kniha znovu pripomína, že veľkú časť slovenských poetiek 
vo všeobecnosti možno umiestniť do dvoch kultúrnych okruhov 
– evanjelického a katolíckeho, aj keď uvedené členenie sa prejavu-
je skôr v tom, z akej životno-spoločenskej pozície sa dostali k tvor-
be, nie priamo v básňach. Ešte aj v prvej polovici 20. storočia ba-
dať, že na rozdiel od evanjeličiek, z ktorých niektoré absolvovali 
vysokoškolské štúdium, katolícke poetky 30. a 40. rokov vzišli najmä 
z gymnázií a učiteľských ústavov.5 Ani to sa však nedá celkom zovše-
obecniť, veď Buganová a Kamenická z katolíckeho prostredia mali 
univerzitné vzdelanie, a Jesenská z evanjelickej rodiny nie. V tradícii 
predchádzajúcich storočí sa písaniu venovali s veľkou prevahou au-
torky z evanjelickej inteligencie, čo podrobne objasnili americká sla-
vistka Norma Leigh Rudinsky i literárna historička Marcela Mikulo-
vá.6 Rudinsky vo svojich štúdiách o národnom obrodení uviedla, že 
v evanjelických, najmä kňazských rodinách, sa zachovával častý, nie-
kedy až grafomanský rodinný zvyk vzájomne si písať verše pri príle-
žitosti osobných sviatkov a životných medzníkov.7 Situácia sa pre-
lomila až v 30. rokoch 20. storočia, keď po prvýkrát začali počtom 
prevažovať poetky z katolíckeho okruhu nad evanjelickými – „žen-
ské talenty začali na seba upozorňovať s niekoľkoročným onesko-
rením“ (Cabadaj 2016, 28).8 Vtedy sa totiž rozvinula priaznivá tvorivá 
atmosféra pre študentky učiteľských ústavov, ktoré sa stretávali na 
zjazdoch katolíckeho študentstva či v rámci samovzdelávacích krúž-
kov v Trnave, Nitre a Spišskej Kapitule s poslucháčmi teológie a ne-
skôr kňazmi – básnikmi, ktorých kritika nazvala katolíckou mo-
dernou. Spoločne debatovali o tvorbe a vzájomne sa podporovali 
v písaní. Prvú vlnu týchto poetiek tvorili Fiebigová spolu s Riasnic-
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5  Tvorbe poetiek pred 20. storočím sa podnetne venovala M. Mináriková (1996).
6  Podľa M. Mikulovej „prvé ženské národné a kultúrne pracovníčky“ pochádzali z prostredia 

„rodín učiteľov a evanjelických farárov“, lebo zemianska šľachta bola poznamenaná „maďari-
záciou“ (1994, 72).

7  Kniha N. L. Rudinsky (1991) je zameraná na národné obrodenie v 19. storočí, ale obsahuje aj 
pasáž o slovenských poetkách z rokov 1798 – 1875 obohatenú o mnoho ukážok, ktorú edične 
pripravila M. Prídavková-Mináriková.

8  P. Cabadaj konštatoval, že „uznávaný kritik Jozef Kútnik Šmálov rozmýšľal nad tým, prečo 
v modernej slovenskej literatúre máme tak málo ženských literátok, a prečo sa vyskytujú naj-
mä v evanjelických kruhoch“ (2016, 29).

9  H. Fiebigová patrí k prvej vlne poetiek, ale o P. Olivovi, jej spriaznenom básnikovi P. Tolla-
rovič napísal, že „bol horlivým obdivovateľom začínajúcej katolíckej moderny“ a „vyrástol 
na prvých zbierkach Dilonga a Harantu“ (2016, 18), ktorí tvorili jej prvú vlnu, no on sám až 
druhú.

10 Bibliografi cké údaje prameňov spomínaných v tejto štúdii, ktorých autorkami sú poetky vy-
brané do čítanky, možno nájsť v jednotlivých edičných poznámkach.

kou a Juskovou (táto čítanka predstavuje len tvorbu prvej menova-
nej), keďže svoje verše uverejňovali už od polovice 30. rokov.9 Druhú 
vlnu zasa Preusová, Záhorská i sekulárnejšie orientované Štepano-
vičová a Kamenická, lebo sústavnejšie začali publikovať až v 40. ro-
koch. U autoriek z katolíckeho prostredia sa fázy spontánne vyčle-
ňujú ináč, prvá vlna je u nich paralelná s druhou vlnou básnikov. 
Vo vzťahu k 20. storočiu však treba brať kultúrne súvislosti spájané 
s vierovyznaním iba ako pomocné kritérium. Platí to zvlášť u poe-
tiek, ktoré pochádzali z evanjelických rodín, u Groeblovej, Jesenskej, 
Manicovej, Szathmáry-Vlčkovej a Markovičovej-Zátureckej, pretože 
tie v básňach neprejavovali spoločné zameranie a ani sa organizova-
ne nestretávali v rámci kultúrno-spoločenských podujatí.

 
ĽUDMILA GROEBLOVÁ bola vzdelaná i talentovaná, no napriek tomu 
sa nám z jej tvorby zachovali iba doslova zlomky. Básnická meditá-
cia Po búrkach života prezrádza poetkinu „náchylnosť k sebaanalý-
ze“, ktorú sama vyzdvihla na postavách z próz Boženy Slančíkovej 
Timravy (1906, 100; ukážku z eseje pozri na s. 78 v tejto publikácii).10 Prejavu-
je sa v nej Groeblovej chápanie času, rituálne vyvolávanie minulos-
ti s funkciou očisty. Zvykla mu dávať aj vlastný, pre ňu typický tvar 
– cyklickú kompozíciu. Ešte aj rýmy so stavebnou funkciou zdôraz-
ňujú kolobeh napätia a pokoja, v úvode: vyrovnanie – mám už pria-
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nie a v závere: pousmanie – vyrovnanie. Vyznieva ako meditatívna óda, 
oslavuje premenu, lebo síce berie všetko pekné, ale umožňuje aj sti-
šovanie smútku zo strát. Konverzačná báseň Na motív z Musseta zasa 
pôsobí ako odkaz, ktorý sa zrejme nedostane k adresátovi. Autorki-
na predstava písania ako zapisovania autobiografi ckých skíc spôso-
bila, že jej básne vyznievajú ako fragmenty dobových modernistic-
kých próz, útržky z epizód, dialógov a neposlaných listov.

Výrečným detailom Groeblovej poézie sú oči. Predstavujú symbol 
lásky, ktorá sa nemôže stratiť, ako v básni Nikdy. Inokedy ide o „oči 
šakalie“, ako v básni Balada, a tie dokážu počariť, uhranúť, poetka 
im kraskovsky ani neprisudzuje rod, sú asi mužské. „Prívlastok si-
vé v syntagme ‚sivé oči‘ v danom kontexte môžeme čítať aj ako ko-
vové, studené, bezcitné“ (Zambor 2016, 94).11 Práve ony majú baladickú 
„magickú moc“ (Hučková 2014, 300).12 V ich výraze je sústredená naj-
dramatickejšia fáza deja do krajne úsporného, iba stopového názna-
ku, z ktorého si možno domýšľať podrobnosti príbehu. Rozprávač-
kin hlas sa s dôverou obracia k prírodnému svetu, v tomto prípade 
k mesiacu priam ako k múze či tvorivej sile, zatiaľ čo tragický dej 
prebehol v meste. V kultivovanom verši poetkinej tvorby sa uplat-
ňuje jamb a rôzne schémy rýmu (striedavého, združeného i prerýva-
ného) a tie sa niekedy obmenia aj v tej istej básni, aby odstupňovali 
mieru napätia alebo zvýraznili presun medzi vonkajším a vnútor-
ným svetom.

Osobitá je u Groeblovej pozícia obyčajných vecí, ktoré za urči-
tých okolností pre lyrickú hrdinku nadobúdajú cenu. Vďaka svojej 
schopnosti uchovávať pamiatku na minulosť sa stávajú relikviami 
osobného života. Vyniká cez ne autorkin zmysel pre ornamentálny 
detail, ktorý je prvkom secesie. Nájdeme ho aj v jej jedinej publiko-
vanej próze On (1907; 1991; 2007) pri secesnom líčení listu zo stromu 
meniaceho sa na šperk. Vtedy v rámci „impresívnosti prírodných 
opisov vyúsťuje do minucióznej (miestami hádam až afektovanej) 
preciozity“ (Mikulová 1991, 76).13 V básni Prababka zaznie túžba prota-
gonistky ako pravnučky po tom, aby od svojej predchodkyne zde-
dila veselosť, lebo sa o nej dozvedela, že si ju dokázala udržať aj na-
priek ťažkým podmienkam, chorobe i smrti v rodine. Zobrazenie 
minulosti rodu sa mihne opäť i v novele On, kde v rodine uchová-
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11 J. Zambor tiež napísal: „Od Kraskových balád sa Groeblovej báseň odlišuje aj zreteľnou lyric-
kou naratívnosťou“ (2016, 95).

12 „Groeblová vo svojej baladickej variácii pracuje s modernistickou citlivosťou i tradičným bala-
dickým inštrumentáriom (osudovosť, magická moc, stret sna a reality)“ (Hučková 2014, 300).

13 M. Mikulová vystihla autorkin štýl s platnosťou aj pre jej poéziu, cez „citovú komplementár-
nosť skondenzovanú na malom časovom priestore v Groeblovej poviedke“, od očarenia až po 
rozčarovanie (1991, 75).

vané portrétne maľby ženských príbuzných vyžarujú podporu pre 
rozhodnutie hlavnej postavy nepodvoliť sa chvíľkovému, riskant-
nému impulzu. Napokon báseň Hodiny s Medúzou cituje list, v kto-
rom hrdinkina stará matka odvíja spomienky na strynú od vecí, čo 
sa po nej zachovali. Hodiny zobrazuje ako zdedený amulet. Môže-
me ich vlastne brať ako autorkin emblematický motív, keďže sú aj 
zhmotnením času, ktorým sa opakovane zaoberá. U Groeblovej sa 
spontánne rozlišuje osobná minulosť ako zdroj bolesti, od ktorej sa 
treba očisťovať, a rodinná minulosť ako zdroj opory, ktorú si treba 
zachovávať. Už v jej tvorbe sa tak stáva zreteľnou jedna z línií v slo-
venskej poézii žien – téma rodokmeňa i s jeho ženskou vetvou.

Keď jej básne začali vychádzať v 20. rokoch 20. storočia pod me-
nom Ľudmila Osenská, Ján Smrek si myslel, že sa za ním iste skrý-
va Ivan Krasko, a tajomnosť autorstva vyjadril metaforou tváre, kto-
rá je zastretá závojom (1924, 319). Groeblovej básnická tvorba je však 
úplne svojská, o čom svedčí obraz vecí chápaných ako amulety, ale 
aj „prozaizovaný“ ráz spomínanej básne Moja prababka. Tá je zaľud-
nená postavami vo väčšej miere, než to v poézii slovenskej moderny 
býva, ba siaha po výpočte všedných situácií, budov a výsekov pro-
stredia. Rozpätie, pomyselný „vejár“ niekoľkých autorkiných bás-
ní ukazuje rôznorodé polohy jej vyjadrenia – konverzačnú, medita-
tívnu, ale aj intelektuálne kritickú, využívajúcu prvky polemiky až 
pamfl etu, prítomnú v básni Slovenské pohľady.

Poetka výpovednej hĺbky i žánrového rozpätia sa priskoro odml-
čala. Jej dievčenské meno Ľudmila Groeblová pre literárnu históriu 
ustálil Michal Gáfrik. Hoci verše publikovala pod pseudonymom 
Ľudmila Osenská a po vydaji sa volala Chaloupecká, Gáfrik pri tom 
vychádzal z autorkinho priania, ktoré vyjadrila v liste z 9. 10. 1966 
(pozri s. 65 a 83 v tejto publikácii).
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ŠÁRA BUGANOVÁ písala verše priezračných vyznaní, ale osobitnú 
oblasť u nej predstavujú básne v próze s archaickým slovosledom, 
ktorý ich vzďaľuje od bežnej reči a približuje k sviatočnému doj-
mu, a tým zodpovedajú autorkinmu chápaniu tvorby ako poetické-
ho rituálu. Jej štýl charakterizujú prvky impresionizmu prepojené 
s motívmi náboženskej viery a často navodzuje radosť či zmierenie 
s druhými. Aj preto básne v próze, ktoré majú podobu modlitby, za-
radil Rudolf Dilong do knihy s názvom Antologia mladej slovenskej po-
ezie (Z výberu auktorov-katolíkov) (Alexi-Buganová 1933).

Príznakom Buganovej obraznosti je rozkmitaný obrys predsta-
vovaných javov: „A cítim, že svetlo vo vode rozlieva sa do márnych 
a chladných hlbín“ (Svetlá vo vode). Baudelairovská anorganická prí-
roda achátu, zlata či opalizácie, teda javu, keď opál hrá dúhovými 
farbami, sa tak podieľa na farbistejšej evokácii krajiny. Aj secesné po-
menovania farieb cez motív materiálov, prípadne šperku majú pre-
cízne vystihnúť farebné odtiene: „obloha belasá ako achát“, „Zlaté 
náušnice z kvapák visia na vodnej hladine od každého svetla“ (Svet-
lá vo vode). „Piesňou kvetov“ autorka nazvala hudbu, ktorá sa nedá 
reálne počuť, vzniká iba jej predstava, a to vtedy, keď má lyrická hr-
dinka pocit rezonancie medzi vlastným vnútrom a Bohom. Dôležitá 
je pre ňu samota, nie však sužujúca, ale potrebná pre sebauvedome-
nie. Symbolizuje ju ostrov a ten zároveň asociuje predčasné dozretie 
dievčiny na ženu.

Tvorbou vyjadruje číre pocity zo života, ktoré nie sú závislé od 
všedných životných situácií. Preto sú jej básne v próze silno lyrické, 
keďže ich charakterizuje vytrhnutosť z časového prúdu. Ešte aj ta-
nec vyňala veršami z dočasnosti života, uchopila ho ako model ide-
álneho stavu sveta (Ples). Pre Buganovú je príznačný kontrast medzi 
meditatívnym prežívaním harmónie, ktorá je prejavom viery v Bo-
ha, a túžbou po zániku, až tiahnutím k smrti spriazneným s deka-
denciou v umení. Smrť nazve priateľkou a priznáva, že sa už teší na 
jej objatie a spoločný let. Priam opačne však vyznievajú verše: „Všet-
ko by som chcela / vyniesť zo srdca na slnko“, kde priznáva, že dob-
ré pocity si aj pestuje, neprichádzajú vždy samy od seba. U autorky 
sa uplatňuje pradávna predstava prechodu od konca života k znovu-
zrodeniu v živle vody, prítomná u rôznych prastarých spoločenstiev 
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14  Článok J. Cvikovej (2017) bol uverejnený pri príležitosti udelenia vysokého štátneho vyzname-
nania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (in memoriam) Zore Jesenskej v januári 2017 za dlhoročné 
mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekla-
dateľskej činnosti.

15  Jej „skúmanie sémantickej výstavby literárneho diela má neobyčajne blízko ku štrukturalistic-
kému a semiotickému výkladu diela“ (Hamada 1994, 231).

(Keltov, Indov). Prepojenie smrti a zrodu vstupuje do obzoru aj cez 
obraz kolísky, ktorej pohyb pripomína nadnášanie sa, až oslobode-
nie od tiaže (Priateľka).

Buganovej impresionizmus sa viaže na svetlo a aspoň skrytý pred-
poklad farebnej krajiny zaliatej slnkom. Tvorivé gesto autorky sa 
v 20. rokoch pohybovalo medzi pólmi dekadencie a vitalizmu, pri-
čom osciláciou medzi nimi rozvinula hraničný žáner básne v próze. 
Od polovice 30. rokov sa sústreďovala skôr na poéziu s elegickými 
tónmi, ktorú písala pod menom Alexyová.

 
ZORA JESENSKÁ „ukázala svojím životom a prácou, aká hlboká mô-
že byť stopa verejne činnej prekladateľskej osobnosti v spoločnos-
ti“ (Cviková 2017).14 Možno preto sa v prírode potrebovala očisťovať 
od civilizácie a nechávala v nej rozplynúť pocity, aj tie nepríjemné. 
Svedectvom tejto potreby je práve poézia. Autorka uznávala vášnivé 
nasadenie pri písaní, povedzme v eseji o Timrave ocenila rozprávač-
kino „žeravé vnútro“ (Jesenská 1937, 242; 1963; ukážku pozri na s. 136 v tej-
to publikácii). Zároveň však presadzovala funkčnosť každého slova 
a tvorbu bez nadbytočnej ozdobnosti, čo ju spríbuzňuje s metódou 
štrukturalizmu.15 V jej tvorivom geste sa stretáva rozorvanosť, intui-
tívnosť a volanie po slobode s racionálnou rozvážnosťou, disciplino-
vanosťou a predstavou tvarovej harmónie.

Novoromantickú túžbu po voľnom živote a rozlete vyjadruje bá-
seň Nezakončený verš (kolegovi z konzervatória), ktorá má pôvab ra-
ných veršov – s opravdivou chuťou veľa dokázať, ale ešte s nevykryš-
talizovanou poetikou. V iných ukážkach prírodnej lyriky však už 
dominuje odosobnený pohľad na robustné línie panorámy, blízke 
princípom malieb Martina Benku. Do ich veľkých rozmerov sa pre-
mieta predstava ľudských alebo zvieracích tiel, aby evokovala veľko-
lepú, až majestátnu bytosť – alegóriu krajiny. Vo veršoch „noc moja 
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v čiernej loktuši // ma hustým plášťom zastiera“ (Večer pod vrchmi) 
upúta zriedkavý výraz „loktuša“ – označuje šatku, v ktorej zvykli byť 
kolísané deti vonku, medzi stromami, čím sa ešte podporí atmosféra 
bezpečia v prírode.

Poetka vo svojej predstavivosti pracuje s vertikalitou priestoru 
a farby prírody prepája so sluchovými predstavami, napätie zvýraz-
ňuje ešte aj opakovaním ostrej hlásky s, aliteráciou: „Na píšťalenke 
večera / krvou srny postriekanej“. Do zdanlivo pokojného prostre-
dia vstupujú vidiny krvi. V básni Ráno asociujú východ slnka a kom-
binujú ho s vyludzovaním slávnostných tónov. Do rýmových párov 
sú vybrané významovo späté slová zvon – tón a rána – brána, aby do-
ladili odbíjanie začiatku dňa a možno aj obdobia života. Silnú bá-
seň Potopená katedrála venovala Claudovi Debussymu, skladateľovi, 
ktorý kládol dôraz na citový ráz hudby, akiste preto ho zastupuje 
symbol srdca. Na rozdiel od Buganovej vodných plôch spájaných 
s príjemným pokojom, Jesenskej stojatá voda, zobrazená aj ako sídlo 
smrti, vyvoláva napätie. Symbolizuje neznámy svet, do ktorého sa 
všetko naveky potopí po krátkej pozemskej existencii.

Z rukopisnej pozostalosti považujem za najlepšie autorkine in-
dividualistické básne. Hovoria o úzkosti, o pohľade nahor a duši 
predchnutej nebom, ktorá potrebuje vystúpiť z pozemských prob-
lémov. Predstavujú lyriku čistého zážitku a rozjímania. Zvláštne, že 
si ich nechávala skôr pre seba. Pri rukopisoch Jesenskej nikdy ne-
môžeme mať istotu, či ide o viaceré básne s rovnakou pasážou, ale-
bo o pozmenené varianty tej istej básne.16 Okrem toho prezrádzajú, 
že pre publikovanie v časopise Živena svoje verše „učesávala“, umier-
ňovala, pracovné verzie sú miestami sviežejšie. Možno to bol prejav 
Jesenskej ustavičného súperenia medzi citom a rozumom, vášnivým 
prístupom k svetu a racionálnym kultivovaním pocitov.

Akú úlohu teda zohrávali verše v mnohostrannosti tvorby Jesen-
skej? Stávalo sa, že jej ich vnuklo prekladané dielo alebo vznikli 
z trúchlenia nad odchodom osobností kultúrneho života, ako v roz-
lúčke s Teréziou Vansovou, ktorá je pôsobivá prenikavými metafora-
mi a emotívne zachytáva jej životnú trasu. Celkove však poézia pre 
Jesenskú nebola len okrajovým dopovedávaním názorov, ale cieľave-
domou činnosťou, na ktorej výsledku jej záležalo, čomu nasvedčuje 
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16  Prvý verš jednej rukopisných básní Ako vták ustatý hlas môj na dno padá sa objavuje aj v inej, 
ktorá má názov Úzkosti. Variantom variantov je vydarený sonet Volala ma láska javorová, popre-
pájaný z fragmentov viacerých autorkiných básní.

17  M. Kekeliaková konštatovala, že „Fiebigová vedela z pozemských a metafyzických vecí urobiť 
umenie“ (2013, 8) a časť poetkiných veršov jej pripomenula zbierku Rudolfa Juroleka Smrekový 
les.

jej až náruživé úsilie o vylepšovanie básní. Najpôsobivejšie umenie 
podľa nej aj tak uskutočňuje príroda, najsilnejšie pocity sa nedajú 
vysloviť, zotrvávajú v ľudskej duši: „Sneh padá tichý ako moje slová 
/ tie slová ktoré nepoviem“.

 
HENNY FIEBIGOVÁ je poetkou osobitej abstraktnej lyriky. V pochmúr-
ne fantazijnom svete jej poézie sa prepájajú predmety s abstrakciami 
a torzá telesnosti („črepy úsmevu“) s detailmi drahocenných materi-
álov: „mramoru“ či „smaragdov“. Zastupujú anorganickú prírodu, 
a predsa evokujú pocity, niektoré i tepla, nielen chladu. Fiebigovej 
pútnička obľubuje exkluzívne poetizmy („znavenie“), práve tak ako 
nezvyčajné spojenia slov, ktorými zvýrazňuje pestrú farebnú škálu 
alebo rezonanciu farby s hudbou: „lilavé týždne doznievajú bôľom“ 
(Jarné sny).

Má toľko synestézií, až sa zdá, akoby nedokázala vnímať svet či vy-
bavovať si ho ináč než cez vzájomné prepojenie zmyslových orgá-
nov a ich pocitov, povedzme hmatovú predstavu tepla kombinuje 
s nepatrným sluchovým vnemom („teplý šum“, Jesenný večer). V jej 
tvorbe sa tak prejavujú dozvuky symbolizmu. Zlučuje ich však s po-
etistickým, teda avantgardným objavovaním prekvapivých, až bi-
zarných spojení slov, keď do prírodnej lyriky občas nečakane vloží 
slovo späté s civilizáciou: „cisterna“ alebo „azbest“. Spolu s tým zdô-
razňuje proces rozbíjania – psychickej nalomenosti ešte modernis-
tického pôvodu, ale aj „polámania“ celistvého obrazu. V ňom už nie 
sú detaily, ale skôr iba body, obrysy gesta tela alebo stopy po ľudskej 
chôdzi: „neisté dievčie šľapaje sa vlnia“ (Tebe).17

Oslovenie „braček“ vo viacerých básňach odkazuje na Paľa Olivu, 
na jeho báseň Sestrička (v zbierke Oblaky, 1939). Nepriamo sa štylizuje 
ako dôverníčka, ale prosí ho, aby aj on vypočul jej vlastnú intímnu 
spoveď: „ševeľ môj pritúľ si k zastretým rtom“ (Návrat). V odkaze 
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Básnikovi J. S. ide o zašifrovaný príhovor Jankovi Silanovi, o útechu 
v jeho situácii, keď sa mu zhoršovalo videnie.

Fiebigová môže osloviť magickou poéziou s evokáciami smutnej, 
molovej lyriky. Dojem hudobnej sugescie vzniká aj cez rytmus, kto-
rý posilnila v každej básni pravidelným rozmiestnením rýmov, nie 
však zošnurovaných prísnymi zákonmi, ale apollinairovsko-poetis-
ticky hravými, so zámernými odchýlkami od zvukovej presnosti, 
ako k jeseni – premení (Tebe).18 Fakt, že sa u nej objavujú motívy „har-
fy“, „violy“ či zvukov reči, ešte umocňuje dojem, že poetka vyznáva-
la kult hudby. Azda sa ním hlásila k fi lozofi i francúzskeho estetika 
Henriho Bremonda, ktorý zdôrazňoval úsilie „zmocniť sa hudob-
ných prameňov jazyka“.19

Vytvorila paradoxný dojem živej prírody rastúcej v neživej, snovej 
krajine. Poéziu, ktorú jej vnukli hory, publikovala pod pseudony-
mom Mila Horská. Do personifi kovaných kvetov premietla stav du-
še. Kvet ako taký sa stáva signálom vnútornej sily, ktorou možno 
znásobiť nádej a prekonať ťaživé situácie. Jeho rast sa zvýznamňuje 
na symbol modlitby, pričom ju považuje za potrebnú v každom ži-
votnom období človeka, ako vo vtipnej i smutnej básni Spievaj, kvet 
duše. Do symboliky kvetov a rastlinnej ríše vniesla princíp ornamen-
tu, ktorý vyplýva z toho, že nenapodobňovala vnímateľný svet, skôr 
vykresľovala obrysy toho, čo v nej vzbudila predstavivosť. U Fiebi-
govej sú až nápadné slová ako „smútok“, „bolesť“, „tesknota“; súvi-
sia s pocitom strácania istoty a bezpečia detstva, ale predovšetkým 
so stratou blízkych. Emócie však často neprisudzuje konkrétnej po-
stave či osobe, ich pomenovania sa nachádzajú v opisoch imaginár-
nej krajiny. Vyjadrenie bolesti u nej preto nie je teatrálne. Fiebigo-
vá vlastne očistila svoje básne od priameho vyznania emocionálnych 
stavov. Dokázala, že poézia autorky nemusí byť založená na výleve 
pocitov a zážitkov, aký sa spája i so známejšími poetkami, s Ľ. Podja-
vorinskou a M. Haľamovou, ale môže spočívať vo vytvorení magic-
kého priestoru, lebo aj ten môže pôsobiť emotívne. Vytvorila mo-
dernú výpoveď o nepochopiteľnosti individuálnej duše, lebo dáva 
najavo, že náladu nemožno racionálne vysvetliť. Zároveň inscenuje 
situácie dôverných rozhovorov, a tým nás presviedča o dôležitosti 
priateľstva a porozumenia.
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18  V. Turčány objasnil, že v hravých rýmoch druhej vlny básnikov katolíckej moderny sa prejavila 
inšpirácia českým poetizmom (1975, 210 – 235).

19 H. Bremond chápal hudobnosť poézie ako schopnosť navodiť predstavu zvukových záchvevov 
aj rozochvievať dušu, tak „se podaří zmocniti se hudebních pramenů jazyka a půvabně je roz-
vinouti“ (1935, 34).

20 M. Pachmanová ozrejmila, že, pri konvenčnom hodnotení sa „dekoratívne umenia a žánre 
ako kvetinové zátišia“ zjednodušujúco, mechanicky vylučovali z „veľkého umenia“ v prípa-
doch, keď ich vytvorili ženy (2000, 15). 

Nie náhodou si Fiebigová spomedzi kvetov vybrala práve astry: sú 
to trvalky, ktoré ako jedny z mála kvitnú až v jesennom čase, „po-
sledný úsmev astier“ je potom zrejme obrazom ich kvitnutia. V bás-
ni Tebe sa tak stávajú symbolom príchodu smutného obdobia, buď 
v dôsledku konca detstva, alebo smrti niekoho blízkeho.

O výraze umelkýň sa niekedy podceňujúco predpokladalo, že naiv-
ne používajú povrchne ozdobné, klišéovité prvky: „Ženy, spojované 
s přírodou, tělesností, ale také s domovem a domácími pracemi, se 
staly nositelkami tzv. ‚nízkého‘ umění či nízkých uměleckých žánrů: 
dekorativní umění a žánry jako květinová zátiší či dětské portréty 
byly stereotypně vykládány jako výraz ‚ženskosti‘“ (Pachmanová 2000, 
15).20 Viaceré vydarené básne v tejto knihe však dokazujú, že zobra-
zenie kvetov môže byť prejavom dôvtipu a schopnosti produktívne 
zapojiť do poézie aj taký motív z bežného života, ktorému v dôsled-
ku častého výskytu v literatúre hrozí vyprázdnenie. Obrazy kvetín, 
neraz umiestnených v domácom priestore na okne príbytku či v zá-
hrade pri domove, sa nevylučujú s „veľkým umením“, práve naopak. 
Domnievam sa, že práve symbolika kvetov, hĺbkovo vkomponovaná 
do básní, tvorí osobitnú líniu v slovenskej poézii žien. Prítomná je 
aj v tvorbe básnikov, ale u poetiek vytvára celý register pomenova-
ní a ich odtienených významov. Okrem už spomenutých Bugano-
vej a Fiebigovej sa uplatňuje u Záhorskej cez „biele kvety“ ako vzory 
idealizovaného sveta, u Preusovej zasa cez „mdlé ruže“ refl ektujúce 
stratu nádejí. Dunajská má „muškáty“ ako symboly žien márne ča-
kajúcich na lásku. V zapojení kveteny do významov básní bola pre 
Haľamovú v 20. a 30. rokoch inšpiračným zdrojom poézia českého 
básnika Karla Tomana, čo aj priznávala. Celkove sú však obrazy kve-
tov v tvorbe autoriek zrkadlom faktu, že v dôsledku ženskej sociali-
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zácie má k nim väčšina žien blízky vzťah, často i cez priamu skúse-
nosť s pestovaním alebo prenášaním ich vzorov do výšivky, teda už 
ich abstrakciou. Nejde u nich len o slovnú symboliku, ale aj o ruko-
dielnosť, čiže o refl exiu priamych hmatových a vizuálnych zážitkov.

V priereze dobovou situáciou 40. rokov je neprehliadnuteľná NORA 

PREUSOVÁ. Jej tvorbu prezentovali rôzne zamerané periodiká a pat-
rila k najčastejšie publikujúcim autorkám.

Kľúčovými motívmi sa pohybuje na póloch čiernej a bledej far-
by, pomenovala ich výrazmi „krkavce“ či „závoj fl órový“ a na druhej 
strane „mdlosť zimných ruží“ odkazujúcich na ľudový názov pre 
chryzantémy. Táto motivická polarita znázorňuje vytriezvenie z ilú-
zií, obrazne povedané chladnutie snov. Symbolika chladu však pred-
sa len vyústi do nádeje, keď sa v básni Ľady cez rozprávkovú, ander-
senovskú štylizáciu zjaví veľkolepá ženská postava: „Kráľovná ľadu 
– Henny Soňja“. V zimnej scenérii sa tak ukáže vidina slávnej špor-
tovkyne a herečky Sone Henie, nazývanej pre svoje krasokorčuliar-
ske umenie „kráľovnou strieborných bruslí“. Hoci Preusová opako-
vane zobrazila rozčarovanie, ktoré pohltilo túžby a plány mladosti, 
má i veselšie a hravé polohy. Bola poetkou ozvien a kultivovaného 
eklekticizmu – miešala inšpirácie a brala si ich z rôznorodých pod-
netov. Raz čerpala z kraskovského symbolizmu či z lukáčovských 
novosymbolistických prvkov, čo badať v jej krajine so smutným me-
siacom a s krížmi (Pieseň dušičková). Inokedy si osvojila avantgard-
nú potrebu narušiť konvenčné pravidlá hrou, a to v litanickej básni 
Oči tie isté, ktorá pôsobí ako ohlas na Olivovo vzývanie zraku, ale-
bo v „skladačkách“, v ktorých sa obmieňa iba niekoľko slov (Vrany 
a Jar).

Autorkin sklon k prijímaniu podnetov je zjavný v nepublikova-
nej zbierke Ozveny, lebo v nej sú tieto polohy rozdelené do básní ra-
dených vedľa seba. Prejavila sa však aj po svojom. Medzi poetkami 
predstavenými v tejto čítanke vyniká v podobách obraznosti, v kto-
rých pôsobí účinná geometrizácia symbolov-emblémov, aké majú 
podklad vo folklórnych baladách a povestiach. Dosiahla ju tak, že 
slovom „veniec“ znázornila tvar zopnutých rúk bezbranného, už ne-
vládneho blízkeho – ako v básnickej rozlúčke Pieseň naposledy – ale-
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21 V časopisoch Verbum a Nová práca uverejnila verše aj pod dvojitým priezviskom Preusová-Graj-
ciarová s témami viery, lásky i narodenia dieťaťa, v prípade prvého spomenutého časopisu to 
bolo v jeho prvom ročníku (1946), v druhom išlo o roky 1946 a 1947. 

bo čierne oči milého pripodobnila ku klincom zraňujúcim hrdinku 
– ako v básni-výstrahe Mlčanie na jeseň. Nápadito siahla ešte aj po po-
verovej kliatbe: „Ty kedy pôjdeš? / Na zajtra do roka“, aby pripome-
nula krehkosť medziľudských vzťahov, nielen smrteľnosť.21

Poézia Preusovej z 30. a 40. rokov je pôsobivá v osobnom tóne ľú-
bostných drám a trúchlenia nad odchodom blízkych, s typický-
mi obmenami refrénu, ktorý sa nástojčivo vracia zakaždým s inou 
predstavou. Napríklad vo vyznaní Keď býva u mňa bolesť sa funkčne 
opakuje obraz „zmrznutých lilgní“, teda konvaliniek, farebne splý-
vajúcich s pozadím „bielej pažite“, ktorý znázorňuje sklamanie hr-
dinky partnerovou neverou. So znepokojením však písala aj o tom, 
že v situácii vojny sa z kontaktov medzi ľuďmi vytrácala humanita. 
Neskôr sa stala autorka známejšou pod menom Grajciarová a jej ra-
ná poézia sa časom dostala do úzadia.

 
VIOLA ŠTEPANOVIČOVÁ nikdy nevydala knihu, hoci napísala okolo 
sto básní. Bola napojená na redakčné zázemie Elánu a jej sľubný au-
torský rozbeh v priebehu 40. rokov sa na ich konci zastavil spolu 
s politicky motivovaným zákazom tohto časopisu. Môže nás upútať 
svojou hravosťou v nadľahčenom konverzačnom tóne. Už keď písa-
la J. Smrekovi, sformulovala verše s narážkou na Puškinovho Eugena 
Onegina a štylizovala sa ako Táňa.

V poézii sa Štepanovičová vyjadrovala nenútene, akoby iba zachyti-
la bežný rozhovor v parku alebo zveršovala ironický list. Okrem to-
ho zobrazila dobový životný štýl so sférou zábavy. V básni Náš val-
čík vystihla závrat z tancovania a nebezpečne podmanivého partnera 
s „hadími rukami“. Vykreslila, ako sú tancujúci „zapletení“ do se-
ba i do vzťahu. Trojštvrťový valčíkový takt dokázala zvýrazniť dak-
tylským pôdorysom verša: „Valčík sa rozhojdal po sále z baršúnu.“ 
Prínosné podanie témy tanca tu nadväzuje na secesno-symbolistické 
uchopenie tanečnej fi gúry ako pohyblivého ornamentu. Tanečnici – 
lyrickej hrdinke sa zatočila hlava, až jej to pripomenulo pocit nad 
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priepasťou, čo evokuje moc erosu i citu. Už v „cynickom epitafe“ 
Črepy zo študentského časopisu Rozvoj sa začala prejavovať citlivá 
bojovnosť mladej ženy, vôľa vyzvať na súboj tých, ktorí ju sklamali. 
V registri jej básnických polôh nájdeme aj výraz nestrojene prežíva-
nej náboženskej viery s priznaním vlastných omylov.

Do slovenskej poézie však Štepanovičová prispela najmä prome-
nádno-mestskými básňami, ktoré v nej pôsobia osviežujúco svo-
jou refl exiou voľného času. Poetkinmu mestu patrí pozícia medzi 
sviatočným prostredím korza v zbierke Cválajúce dni (1925) J. Smreka 
a imitáciou hovorového až rozšafného tónu rečí počutých na mest-
skej ulici v básni U nás na rínku (zo zbierky Otvorené okná, 1935) L. No-
vomeského. V zobrazení kultúry siahla aj po téme divadla, ktorá je 
v slovenskej literatúre celkove zriedkavá. Verše s názvom Predstavite-
ľovi „Dr. Praetoriusa“ venovala hereckému umeniu Jozefa Budského 
a jeho moc pôsobiť na obecenstvo predstavila ako božské posväte-
nie. Prirodzene rýmovala (aj so zmyslom pre zvukovú hračku, resp. 
kalambúr veslovať – bez slova) a výpoveď dotvárala ostrými pointami, 
ťažiac z frazeologizmov. Vidno to i v básni List ktorému rozumejú len 
dvaja, kde konštatuje, že v parku sa už zaľúbene prechádzajú iní, no 
ona im nezávidí, lebo už pozná nepredvídateľnosť života. Mestské 
verše patria do tvorby písanej pre Elán, v ktorých sa napĺňa pre ňu 
príznačný verš s konverzačným nádychom.

Zdanlivo cestopisná momentka Florencia je spočiatku zameraná na 
sochy antických hrdinov a na rad striech pripomínajúcich koráliky, 
no prekvapivo prejde do predsavzatia žiť radšej krátko a intenzívne 
než dlho a plytko. Štepanovičová vyjadrila aj žeravý smútok a poda-
la ho priamo, bez zbytočného štylizovania. Napriek tomu z jej vý-
razu vyžaruje vitalita, chuť do života s vedomím, že ho možno brať 
taký, aký je a odbremeniť sa od negatívnych zážitkov práve schop-
nosťou komentovať ich s temperamentnou iróniou, vtipne a hravo.

 
HANA ZÁHORSKÁ sa vyprofi lovala ako poetka dobiela sfarbeného, 
navonok idealizovaného sveta, ktorý však skrýva tragickú významo-
vú vrstvu. Jej poézia predkladá sčasti vyprázdnený priestor snímaný 
cez panorámu krajiny s oblohou, čiže v celkovom dojme z univer-
za alebo z pohľadu pútničky na ceste. Potreba vytvoriť dominanciu 
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22 Takýto haľamovský verš si pretvorili aj Fiebigová (Sibírska hra) a Preusová (Hra luny).

bielej farby jej prihrala námet povesti Levočská biela pani známej z ro-
mánu Móra Jókaia. Túto historickú osobu opradenú legendou ne-
berie ako prelud či vinníčku, ale ako vznešenú a smútiacu bytosť, 
ktorej bolo ukrivdené. Belosť spája s nadpozemským svetom, lebo 
postava z dávnej minulosti podľa nej zhora nazerá na novú dobu, 
ktorá by ju už neodsúdila.

V básni Zima (Milý môj rád má, rád má tieto snehy) nájdeme idylické 
prvky ako keby vyňaté a pretvorené z kresieb Josefa Ladu: detské ča-
kanie na „jasné chvenie vločiek“, zasnežené hory, rozohriatu piecku 
a teplo lásky. Aj malá montáž Návrat, kde sa v prehovoroch strieda-
jú muž s puškou a žena, ktorá ho volá naspäť do „bielej chyž ky“, na-
vodzuje atmosféru idyly. Zima u poetky neprináša pľušť, ale svetlo. 
Počas nej sa jej pohľad nastavuje na perspektívu, ktorá umožňuje 
nazerať už na pozemský život s nádejou na čistý a ideálny svet, aký 
príde. Iba niekedy zimné obdobie znamená ešte len prípravu na raj-
ský život symbolizovaný jarným časom, čo autorka zdôraznila erbo-
vým palindrómom jar / raj. Dokonca aj Záhorskej rozlúčka s Paľom 
Olivom v básni Requiem sa odvíja od záberu na biely kvet nesený an-
jelmi. Pôsobí ako protipól obrazu „veniec čiernych havranov“, po 
akom v panychíde za týmto básnikom siahla Preusová. Reč autor-
kinej poézie pôsobí priezračne. Veršový tvar s jambom alebo s pra-
videlným striedaním daktylu a trocheja jej dodáva vyznenie pies-
ní, vrátane kolied. Básňou Keď sú sny krásne ponúkla vlastnú verziu 
útvaru z trojverší, ktorým bola povestná Haľamová. V rámci neho sa 
rýmujú iba posledné, tretie verše každej strofy, a to navzájom (ko-
niec prvého trojveršia so záverom druhého atď.).22

Po jej básnickej ríši sú roztrúsené vzory, ktoré sa navzájom privo-
lávajú podobným tvarom: kvet – hviezdica – čipka – snehová vločka 
a zastupujú to, čo je vysnívané, želané. Nie však bez výnimky. V so-
nete Straty sa belosť a svetlosť spájajú s priestorom rozplynutia, te-
da s beztvarou ničotou, so zánikom niečoho dôležitého a zrejme aj 
so stratou blízkych. Poetkine básne, len s malými obmenami opa-
kujúce obrazy bielych ciest, vznikli aj ako kompenzačná reakcia na 
vojnovú situáciu. Nevedomou symbolikou snehu môže byť i spánok 
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prírody, ba až smrť. Do jej poézie sa iste celkom mimovoľne dostali 
konštanty priestoru i času typické pre žáner idyly ako chyžka, kostol 
či rituál Vianoc.23

Motiváciou pseudonymu bol u autorky azda odvrat od vtedajšieho 
stavu civilizácie k prírode, k horám, keďže ich navštevovala v obdo-
bí detstva i dospievania a boli pre ňu harmonickým priestorom. Svet 
vo veršoch Záhorskej je vyňatý z chaosu a ruchu vtedajšieho života, 
aby sa podieľal na predstavách súladu, vďaka ktorým bolo možné 
prežiť obdobie druhej svetovej vojny. 

 
Pre autorskú osobnosť ELENY KAMENICKEJ i pre lyrickú aktérku, 
ktorá ju zastupuje v poézii, je priliehavé označenie „temná múza“. 
Akoby zametala po sebe stopy, nezachovala sa žiadna jej fotografi a, 
aspoň nie verejne dostupná. V poznámke k básni Závoj dala naja-
vo, že si praje, aby bola spomínaná len pod pseudonymom.24 V ko-
rešpondencii s Emilom Boleslavom Lukáčom sa podpisovala ako 
Elena Kamenická i občianskym menom Valéria Slivkárová.

Jej fl uidná alebo rozdelená identita sa ukazuje aj v poézii: tvori-
la horko ironické vyznania citu, plné výčitiek, ale aj vrúcne a tiché, 
akoby sa v nej bili dve bytosti. Publikovala i zbierku Čierne stretnu-
tie s pozoruhodnou obraznosťou naplnenou tmavými farbami, mo-
tívmi ťaživosti, kovu, kovových „obručí“. Okrem toho vo svojich 
básňach zobrazila ženu, ktorá si je vedomá toho, že poskytla inšpi-
ráciu niekomu druhému, ale neteší ju to, lebo má pocit, že preto ne-
má dosť energie pre seba. Upútať môže nazretím do mesta a jeho 
bohém skej atmosféry na nočnej ulici, pričom táto téma sa v sloven-
skej literatúre presadzovala ťažko, aj v poézii žien sa objavila až ne-
skôr, zreteľnejšie od 80. rokov.25 Mestskú tematiku síce podáva je-
diná Kamenickej báseň, no pôsobivým kaleidoskopom záberov na 
hromadný spleen v zábavných lokáloch.

V celej zbierke plnej kontrastov živelná príroda prirodzene koexis-
tuje s technickými civilizačnými javmi, akými sú „prístavné sirény“ 
či „hrdzavé vrtule“. Zároveň sa obrazy riadia konštruktivistickou 
geometrizáciou, keďže zachytávajú fi ktívne zbiehanie sa koľajnico-
vých línií alebo póly blízkosti a diaľky, a to v symetricky rozložených 
predstavách, aby vizualizovali paradoxné zákonitosti, ktoré platia 
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23 Pravda, u Záhorskej ide o čiastkové motívy idyly, nie o jej svet ako u Ladu. Jeho výtvarnú tvor-
bu nekonvenčne predstavil J. Vojvodík práve cez idylickosť, zahrnul do nej aj rituál Vianoc 
a nevedomú symboliku snehu ako smrti (1999, 84 a 86).

24 Pozri s. 281 a 307 v tejto publikácii.
25 Tému mesta prinášali J. Kantorová-Báliková, V. Prokešová, od 80. rokov T. Lehenová. N. Ru-

žičková debutom Mikronauti (1998) programovo zbavila poéziu sentimentu aj cez motívy kve-
tov, ale ako príbuzné voči jej smerovaniu sa prejavili M. Ferenčuhová či K. Kucbelová, každá 
svojským uchopením mestskej tematiky.

v partnerstve. Niektoré pasáže možno čítať aj ako alegóriu na pudo-
vé konanie ľudí v čase vojny. Lyrická hrdinka svoje citové stavy ob-
čas refl ektuje heslovým zhrnutím myšlienok a tým môže pripome-
núť dnešné piesňové slogany: „Dnes sa nám koria zástupy, / zajtra 
nás iný zastúpi“ (v básni 3).

V jej poézii k nám hovorí protagonistka s prenikavým intelektom. 
Citom lásky sa zaoberá nielen v polohách nehy a odovzdanosti, ale 
aj prirodzenej sebeckosti. Napriek tomu sú vyústenia jej básní ne-
raz i nádejné a očistné, nielen dekadentne zničujúce. Iste nás ne-
nechá ľahostajnými jej vrúcna, až záderčivá výpoveď formulovaná 
bez pretvárky: nemá potrebu robiť sa za každých okolností milou 
a uhladenou. Čo je zvláštne, vkomponúva ju do rýmov, často tak, že 
každý verš štvorverší tvorí uzavretú vetu, takže živelný prúd jej vy-
rozprávania a vykričania sa je spútavaný pevne zovretým veršovým 
tvarom. Inokedy je verš až rozrývaný úsečnými vetami. Poetka ná-
znakovo zobrazila premenu lyrickej aktérky do kovovej podoby, čo 
pôsobí ako mestská verzia folklórno-baladického zakliatia. Označi-
la ju totiž za „vtavenú do traverzov“ – chodníkov, trás, ktoré ju vedú 
k smútku, čím znázornila jej ustrnutie v láske a nemožnosť vymaniť 
sa z nej. Má však obavu, že ak sa roztaví, muž prenikne do jej sveta, 
prispôsobí si jeho podobu a naruší ho. Podobný zmysel má snímka 
sochy – torza hlavy na titulnej strane knihy s grafi ckou úpravou Ru-
dolfa Fabryho pripomínajúca dielo sochára Augusta Rodina: tvár na 
nej signalizuje bytosť zakliatu do kameňa.

Zbierka Čierne stretnutie je nápadná vzdorom, „blasfémiou“ hrdin-
ky, ktorá chce byť ženou „nielen žehnanou, ale aj prekliatou“ (v bás-
ni 12). Napriek rebélii sa však vyznačuje závislosťou od partnera. Nie 
náhodou Kamenickú hlboko oslovili verše francúzskej poetky Mar-
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celine Desbordes-Valmore,26 ktorú Paul Verlaine zaradil medzi „pre-
kliatych básnikov“. Autorka sa ňou neinšpirovala, skôr dodatočne 
pocítila spriaznenosť s jej poéziou prívalu otázok, ráznych prosieb 
a útrap z osudovej lásky. Lukáč totiž upozornil Kamenickú na český 
preklad Desbordes-Valmore až osem rokov potom, čo vyšlo Čierne 
stretnutie. Tým, že básňam v zbierke nedala názvy, vyniká ich stmeľu-
júci pôdorys príbehu o partnerskom vzťahu. Sonet 18 pôsobí mrazi-
vo a Kamenickej hlas v ňom znie stíšene. Nechce, aby muž úprimne 
priznal, že ju už neľúbi, prosí ho, aby jej to nepovedal, vraj to sama 
vytuší. Tým si však rozchod zároveň privoláva: „Tíško sa rozplyniem 
na čiernych snehoch.“ Jedna z tvarovo uvoľnených básní očíslovaná 
ako 9 obsahuje výraznú dejovú epizódu bodania do obrazu, ktorá 
je možno odkazom na Doriana Graya z románu Oscara Wilda. Do-
spela k úsudku, že s mužom v páre boli natoľko prepojení, že keď 
ubližoval jej, ničil sám seba. Z fyzickej krásy sa neteší, pripodobní ju 
k vosku – berie ju ako niečo pominuteľné a druhými preceňované. 
V poslednej básni ide o scénu očisty, ktorá však môže byť aj estetizo-
vanou vidinou vlastnej smrti. Všetko už podmieňuje túžba po úľave. 

Autor textu na obale zbierky predpokladal, že poetka „raz bude 
oplývať radosťou“ (Veigl 1941, pozri aj medailón) a recenzent ju vyzýval, 
aby sa zbavila „príšerného náteru pesimizmu a beznádeje“ (Nemlaha 
1941). Kamenickej poézia však po sedemročnej prestávke ešte väčšmi 
stemnela, z polôh vyvažujúcich sa kontrastov a kovovej farby prešla 
až k Čiernemu Mementu (čo je názov jednej z básní). Potvrdilo sa, že 
písala jediný príbeh s tragikou, ktorá sa stále stupňovala, iste pre-
to sa tak zanietene venovala deštruktívnym účinkom času. Jej odliš-
nosť od iných poetiek bola refl ektovaná už v období, keď sa autor-
sky predstavila.27

Znovuobjavenie jej veršov, spojené v tejto čítanke s knižne nepub-
likovanými básňami, môže obohatiť aj dnešnú predstavu o poézii. 
Môže zapôsobiť rozorvanosťou, ktorá obnažuje krajné emócie s ich 
účinkami na telo, „až na dreň kostí“, zúfalstvom, vzdorom i vybojo-
vaným pokojom.

SLÁVA MANICOVÁ mala všetky predpoklady na to, aby sa zapísala do 
dejín slovenskej literatúry. Vydala jedinú zbierku s názvom Ranená 
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26 E. B. Lukáčovi (do listu 15. 2. 1949) napísala „Veľmi krásna kniha je Knížka něžností. (...) ďaku-
jem za ňu“ (SNK – LA. Rkp. Sign. 126 J 19). Ide o český preklad poézie M. Desbordes-Valmore 
spätej s obdobiami a štýlmi preromantizmu a romantizmu – tak ju charakterizoval V. Černý 
v doslovu k výberu (1945, 60). Odtiaľ čerpám aj informáciu, že P. Verlaine jej prisúdil atribút 
„prekliatej poetky“.

27 Zaujala aj J. Pašteku, ktorý jej venoval podstatne viac priestoru než iným poetkám: „Svojím 
hlbokým pesimizmom predstavovala medzi mladými poetkami úplne odchodný básnický 
typ. (...) Kamenickej pesimizmus mal vyslovene psychologické korene, v jej citove či morálne 
zranenom ženskom subjekte; avšak nezodpovedal, pri toľkej pochmúrnej nasýtenosti, duchu 
katolíckej poézie“ (2002, 270). 

28 M. Chorvátha u Manicovej prekvapilo široké rozpätie tém: „Zaujíma ju všetko: slasť žitia, 
láska, strach nad márnením ľudských životov, lyrických záchvev, otázka ako sa robí báseň – 
slovom, mohol by sa o to zaujímať hociktorý chlapec-básnik“ (1943). Ľ. (Škultéty) Pikulová 
s ním vstúpila do sporu, podľa nej vychádzal z predsudku o úzkom a umiernenom svete vy-
abstrahovanej „ženskej poézie“: „Keď raz literárny kritik nazval Slávu Manicovú ‚siláckou‘, 
charakterizoval tým nevdojak nie ju, ale všeobecnú predstavu o ‚ženskej‘ poézii ako o slad-
kej nežnosti, jemnuškej trblietavosti, motýľkovitej ľahkosti slov, kĺzajúcich sa po povrchu vecí 
bezbolestne, o bublinkovitej hre s vlastnými citíkmi “ (1943).

očami (1943) a jej kvality uznala dobová kritika. Po takmer troch de-
saťročiach vyšla v reedícii a Jozef Felix ju ocenil ako trvalú hodnotu, 
keďže v nej badal fantazijnosť, „čosi víchrivé“, ale na rozdiel od pa-
ralelných nadrealistických veršov aj disciplínu (1971, 166). Spomedzi 
„potopených duší“ je teda jediná, ktorú čitateľským kruhom pri-
pomenuli až dve vydania knihy. Napriek tomu bola vymazaná z re-
fl exie poézie, keďže zverejnenie Slovníka slovenskej literatúry (1979), 
ktorý zahŕňal aj heslo o nej, bolo z politických dôvodov zastavené 
a do Encyklopédie slovenských spisovateľov (1984) sa pre svoju emigráciu 
roku 1977 už ani nedostala. 

Manicovej tvorba je prínosná lyrikou, ktorá obsahuje zábery na pa-
norámu Tatier akoby vykreslené jemným štetcom. Svojimi protivoj-
novými veršami predstavila aj zvnútornenú občiansku poéziu. Ich 
podstatu vystihuje už názov Ranená očami, teda tým, čo vidí vo voj-
ne.28 V motte rozšírenej verzie knihy sú pomníky padlých nazvané 
„malými hromádkami večného ticha“: „Vidím tie malé hromádky 
večného ticha / čítam skamenené mená životov minulých / zdajú sa 
mi tým mŕtvejšie a vzdialenejšie / čím bližšie kráčam k nim krásnou 
cestou živých.“ Nazerá na ne lyrická hrdinka, ktorá sa prechádza po-
pri hroboch a uvedomuje si kontrast nedávnej minulosti vojny a prí-
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tomnosti s pokojnejším životom. Poetkin obrazový svet má pozná-
vacie znamenia: objavujú sa v ňom motívy pavučiny, pradena, buď 
miniatúrny detail („krôpka rosy“), alebo jemné pletivo tvarov, často 
mení skupenstvá vnímaného okolia, z plynného a tekutého na tuhé 
i naopak. Evokuje pohyb, viatie vlasov či morský príboj. Jej predsta-
vivosť je uvoľnená, ale aj presná, nie svojvoľná. Badať to v pohľade 
na zarosenú rastlinu: „Krôpka rosná v kapraď chytená ako vták“ 
(báseň Krôpka rosy). „Kapraď“ (papradie) svojím tvarovaním skutoč-
ne pripomína mreže alebo časť siete, preto sa v ňom môže zachy-
tiť a zostať uväznená kvapka rosy. Prírodným obrazom tak autorka 
vyjadrila bezmocnosť slova a úzkosť ľudí v čase vojny. V nazretiach 
na hory nájdeme obrysovú metaforu zvýrazňujúcu dynamiku prí-
rodného diania („hrivy dažďov“), ale aj obrysovo-farebnú metaforu, 
ktorá ženskej postave dodáva nadprirodzený nádych: „Zeleným po-
három jedlí pijem modrosť neba“ (Na prsiach hôr).

Autorkin štýl často zobrazuje nie izolovaný detail, ale tvary zachy-
tené v pohybe, prípadne iba stopy po nich: „more oviec“, „jamy po 
granátoch“. Niekedy sa v zbierke vytvára svojská verzia obrysové-
ho zmnoženia, ktoré odkazuje na výtvarný kubizmus, v inej podo-
be prítomný v obraznosti Laca Novomeského, najmä v jeho zbierke 
Svätý za dedinou (1939). Spríbuzňuje sa aj s princípom čerenia rozvíja-
ným u Pavla Horova. Viazaný útvar s opakovacími formulkami za-
sa vychádza z folklórneho popevku, povzdychu. Pohyblivým slabič-
ným rozsahom veršov dosahuje napätie: niekedy každý druhý z nich 
skracuje na polovicu, ako v Čiernej piesni. Zrejme preto M. Chorváth 
vyslovil predpoklad, že ďalšou cestou poetky by slovenský verš „mo-
hol získať mnoho rytmických i melodických novôt, doteraz zane-
dbaných“.

Pre Manicovú je charakteristické vnášanie dynamiky aj do static-
kého priestoru. Jej akčná hrdinka sa zobrazuje ako slobodomyseľ-
ná, spätá s divou prírodou, ale aj zaujatá osudmi druhých. Nadväzu-
je na mužskú vetvu svojho rodokmeňa, keďže sa hlási ku „krokom 
dedov“. Chôdzu pritom pripodobňuje k zapletaniu vrkoča a trávu 
k vlasom, a to sú zasa ženské emblémy prisúdené zemi ako matke. 
Pri mnohonásobnom obraze atmosférických úkazov – dažďa, obla-
kov, hmly sa v metamorfózach prevteľuje do prírodných elementov, 
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29 Zjemnením drsných obrazov násilia smerom od prvého vydania k druhému sa zaoberám v edič-
nej poznámke k autorke. Pri publikovaní v Živene sa VIII. časť nazývala Zavraždenie múzy.

čím pripomína švantnerovskú „nevestu hôľ“. To však nie je jej naj-
príznačnejšia podoba.

Poetka pútavo uchopila fenomén múzy tak, že neprijala údel, kto-
rý jej určila tradícia. Viaceré básnické skladby, či už to bola Ave Eva 
(1943) Jána Kostru, alebo Žofi a (1941) a Popolec (1942) Valentína Beniaka, 
vzývali ženu – inšpirátorku s predstavou, že jej spojenie s básnikom 
môže pomôcť pri obnovovaní harmónie sveta. V súvislosti s tým 
mohli nadobudnúť aj protivojnový význam. Manicová sa na tradič-
ne preferovanú rolu múzy pozrela z opačnej strany. Namiesto po-
zície ideálnej bytosti vyzdvihla úsilie zapojiť sa do reálnej pomoci. 
Pôvodne prišla hľadať básnika, ktorý ju volal, nemohla sa však vy-
hnúť stretnutiu s ľudským utrpením a začína sa u nej rozvíjať pred-
tým neznámy cit – dojatie. Zžije sa s novým poslaním byť nápomoc-
ná v skutočnosti, a nie iba v myšlienke. Akoby popierala výrok „Keď 
rinčia zbrane, múzy mlčia“, s čím sa na rozdiel od nej stotožňuje Ján 
Smrek v básni Spiaci básnik (zo zbierky Hostina, 1944). Ona potrebuje 
prehovoriť práve v čase vojny. Tak vzniká monológ v desiatich čas-
tiach, obsahujúcich po štyri trojveršové strofy. V každej sa rýmujú 
vždy prvé dva verše a tretí verš s tretím v ďalšej strofe. Rýmy teda vy-
tvárajú v samostatných častiach – básňach „lemovanie“, ktoré si vy-
žaduje umenie spútať sa pravidlami, a pritom nepoľaviť v nalieha-
vej výpovedi (v VI. časti sa rýmujú dokonca záverečné verše všetkých 
štyroch trojverší v trvaní – poraní – v sklamaní – v poznaní).

Kultivovaný básnický tvar, ktorý sa zároveň spája s polemickým po-
hľadom na tradíciu zobrazenia múzickej bytosti, dáva výpovedi Ma-
nicovej príznak, pečať elegantného štýlu. V mene autentického zachy-
tenia dobovej poézie je v čítanke prevzatá pôvodná verzia VIII. časti 
cyklu z prvého vydania.29 V nej sa ženská postava predstaví aj ako mat-
ka umierajúceho básnika a asociuje Pannu Máriu trúchliacu nad Kris-
tom, čím sa antický námet kombinuje, až prelína s biblickým. Znovu-
oživenie básnika múzou potom zároveň pôsobí ako zmŕtvychvstanie.

Manicová vniesla do slovenskej ženskej poézie koncepčne štruk-
túrovanú myšlienkovú refl exiu a uvažovanie o úlohe umenia v živo-
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te spoločenstva. Aj vybrúsené výrazové prostriedky sa podieľajú na 
tom, že dodnes nestratila evokačnú silu.

Na rozdiel od ostatných poetiek v tejto čítanke BELA DUNAJSKÁ pí-
sala verše po celý život (do roku 2008). Nebolo to teda tak, že by sa 
úplne odmlčala, ostala „iba“ bokom od knižne vydávanej literatúry. 
Krátko pred politickým zákazom časopisu Elán, keď bola študent-
kou pražskej právnickej fakulty, stihla v ňom ešte publikovať nie-
koľko – podľa Pavla Bunčáka – „preerotizovaných básní s jemnými 
dávkami naturalizmu“.30 Práve vysokoškolské prostredie v Bratisla-
ve i Prahe podporilo jej tvorivosť a prvé z nich ju zrejme inšpirovalo 
k pseudonymu. Z bratislavských kaviarní, reštaurácií a plesov čerpa-
jú námety jej prózy.

Ako prvá jej vyšla báseň Zúfanie v Eláne roku 1944. Začína sa obra-
zom nahoty, ktorú autorka vždy podávala tabuizovane, pomenova-
niami typu „biele kvety hrudi“. Jej protagonistka sa zobrazuje ako 
žiadaná, ale pohŕdajúca tými, ktorí majú záujem len o jej fyzickú 
schránku, lebo je zúfalá z toho, že jej túžba po vzťahu s vyvoleným sa 
nenaplnila: „siahajú po mne ruky mužov / pritisla by som opätkom / 
ich žiadostivé čelá / ach teba som len chcela“. Spomedzi poetiek prvej 
polovice 20. storočia bola Dunajská najodvážnejšia, pokiaľ ide o témy: 
do poézie vkomponúvala náznakovú erotiku a priniesla prvú polemi-
ku s mýtom krásy, ženské telo spájala aj so starobou či zruinovaním 
a inscenovala ho v prirodzených situáciách (aj s „rozcuchanou hla-
vou“), nezobrazovala ho len ako dokonalé. Tvorba Dunajskej ponúka 
dôveryhodný obraz samoty bez pretvárky, či už hlavnej protagonist-
ky, alebo iných postáv. Svoje smelé témy iste nebrala vždy vážne, ale 
sa s nimi aj hrala: keď nazvala telo ženy „starým korábom“, tak je za 
tým možno aj paródia na slávny Opitý koráb Jeana Arthura Rimbau-
da. Expresívnymi výrazmi a estetikou škaredosti až odpudivosti vzni-
ká priam dekadentná atmosféra nielen presýtenia rozkošou, ale v jed-
nom prípade aj schátraného výzoru. Práve báseň Starý koráb (1946) je 
formulovaná ako rozhovor ženy so svojím telom, „pokrytým vredmi“, 
ktorá ho komentuje s čiernym humorom, keď ho pozoruje v kúpeľni.

Autorka sa dopracovala aj k zbierke a výrečný je už jej názov Akú 
ju nevidíte (1948). Rozširuje v nej repertoár netradičných rolí ženy 
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30 Rozhovor s P. Bunčákom. August 1999. [Osobná komunikácia.]
31 „Uvoľnený verš so sústavne prerušovanou vetnou syntaxou, ktorý je už známym útvarom ešte 

z poézie nadrealistickej (Vladimír Reisel: Neskutočné mesto)“ (R. K. 1949).
32 „Úprimnou“ ju nazvali dvaja posudzovatelia súťaže nakladateľstva Tranoscius (podľa listu 

adresovaného autorke. Liptovský Sv. Mikuláš, 4. 3. 1947), Z. Jesenská v liste (V Martine, 8. 11. 
1947) i anonymný autor (R. K.) recenzie (1949) (pozri medailón).

33 Za „mužsky úprimnú“ ju označil posudzovateľ v súťaži Tranoscia (pozri medailón).
34 „Ak bola autorka (...) obdivovaná, ‚prevyšovala svoje pohlavie‘ (to je citát) a bola povýšená do 

stavu neženy alebo čestného muža“ (Atwood 1995, 102). 

i muža. Tak ako v celej tvorbe, dôvtipne vymieňa konvenčné pozí-
cie ženského a mužského rodu, múzy a umelca, jej mlčania a jeho 
dominantného pohľadu. Kritika sa v súvislosti s knihou zmienila 
o príbuznostiach so Smrekovým vitalizmom a ako poetkin príbuz-
ný smer uviedla aj nadrealizmus, najmä cez jeho verš bez interpunk-
cie členiaci vetu na krátke úseky.31 Zvláštnu pozíciu majú básne od-
víjané od jediného detailu a spájané s vytúženým mužom, s ktorým 
jej nie je dopriate tráviť čas. Svoj pohľad zameriava na nemého tvo-
ra, lebo práve ten je neustále s ním a básni dáva ódicko-ironický ná-
zov Milencovmu psovi. Za nocí svietiace psie oči pripodobnené k jan-
táru majú možnosť vidieť, že jeho pán má milenky na krátenie dlhej 
chvíle. Ženám prichádzajúcim k milencovi na noc vlasy „horia šafra-
nom“. Predstava rastliny v ohni naráža na to, že ľudia ju používali 
ako afrodiziakum, ktoré sa zvyklo sypať na svadobné lôžko. Sviatoč-
nejšia atmosféra básne nazerajúcej do prostredia muža – aristokra-
ta je zvýraznená pevnejším tvarom s trojveršiami, v ktorých sa prvý 
verš rýmuje s tretím a druhý sa k nim vzťahuje asonanciou v posled-
nej slabike (nad ránom – štíhlych nôh – šafranom). 

Ešte v rukopisnej podobe roku 1947 pod pracovným názvom Akú 
ju nepoznáte zbierka získala druhé miesto v anonymnej súťaži na-
kladateľstva Tranoscius a v názoroch na ňu sa skloňovalo slovo 
„úprimnosť“.32 Podnietila i charakteristiku, že je „až mužsky úprim-
ná“,33 vyslovenú z hľadiska androcentrizmu a jeho predsudku o ide-
áli „jemnej ženskej poézie“.34 Nepochybne sa tak stalo preto, lebo 
protagonistka autorkiných básní vyjadruje nielen jemnosť, ale aj 
hnev, vzdor, iróniu a niekedy siaha po hanlivých výrazoch. Aj keď 
to v tomto prípade bolo myslené ako pochvala, pohľad tohto ty-
pu poetkám upiera možnosť vyjadrovať sa podľa vlastného založe-
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nia. Dunajskej poézia sa dočkala kladného hodnotenia aj v článku, 
ktorý ocenil „dojímavosť“ výpovede i „zdravé vyjadrenie zmyslových 
a telesných stránok človeka“ (R. K. 1949). Ostro kritickou až útočnou 
však bola recenzia Michala Lakatoša v Práci (1948). Nazval ju „planou 
pornografi ckou literatúrou“ a vyprovokovala ho k primitívnym vý-
padom.35

Debut B. Dunajskej, ktorý ostal jej jedinou básnickou knihou, vy-
šiel v čase, keď pracovala v Paríži a u vtedajších slovenských kritikov, 
odmietajúcich literatúru intímnych pocitov a vyžadujúcich budova-
teľské témy, vyvolala pobúrenie. Dunajská však svojmu smerovaniu 
ostávala verná, a tak počas svojho pobytu vo Francúzsku naďalej 
tvorila osobné, hoci už aj výrazovo striedmejšie verše, niekedy s ces-
topisným rámcom. Napríklad v básni Zelené žalúzie jej slamený klo-
búk visiaci na dverách pripomenul slnko v malom, akoby bol aj celý 
dom prežiarený radostnou atmosférou leta. Situovaná je na morské 
pobrežie a údaj za ňou prezrádza miesto i čas, prístavné mesto La 
Napoule a rok 1948. Zdôrazňuje, že dokonca i to nekonečné si môže-
me privlastniť: slnko, jeho energiu a svetlo, ba i more, ale nemôžeme 
si prisvojiť človeka, akokoľvek po ňom túžime. Do rámcov cestopis-
nosti zapojila aj baladický žáner. Hrdinka si na pobreží vybaví Oví-
diovu legendu o poetke Sapfó, ktorá skočila zo skaly, lebo nemoh-
la získať lásku mladíka Faóna. Svojou obavou z podobného konca 
a symbolikou ryby vyvrhnutej na breh môže pripomenúť i folklór-
nu baladu Naša pani kňahne. Dunajskej báseň Balada o mŕtvej rybe je 
však iná detailom rybieho brucha, pripomínajúceho smrť i závereč-
ným pohľadom hrdinky na „mladých rybárov“, pri ktorom si napo-
kon uvedomí strach zo zániku a ten ju nakoniec pritiahne k životu. 
Opäť narába nielen s rýmom, v tomto prípade tvoreným aj koncov-
kami slovies (dopichali – zhľadávali), ale aj s asonanciou (so zhodou 
hlások a a i: skaly – v raji), a tým tiež nadväzuje na folklórny sylabic-
ký verš.

Poetka nepopiera citovosť tradične spájanú s poéziou žien, dokon-
ca niekedy je lyrická hrdinka, resp. rozprávačka až zmietaná silný-
mi emóciami. Láska má pre ňu životný význam: o to intenzívnejšie 
prežíva sklamania v nej. Autorka priznáva duševné stavy, ktoré sa 
v civilizovanej, ale často pokryteckej spoločnosti zvyčajne skrývajú 
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35 Priaznivá recenzia bola publikovaná pod šifrou R. K. (1949). Tá zničujúca, napísaná M. Laka-
tošom (1948), pôsobí s odstupom času ako nechcene groteskná (pozri medailón). Za ich kópie 
ďakujem autorkinej dcére A. Laufrovej.

36 Autorka, „vzdialená od domova, uvedomovala si čoraz intenzívnejšie svoj vzťah k prostrediu, 
v ktorom vyrástla, k známym osobnostiam českého i slovenského kultúrneho života v Prahe, 
a naraz zatúžila včleniť sa aktívne do literárneho života, pokračovať v rodinnej tradícii“ (Pišút 
1960, 62).

pred očami verejnosti. Keby sme však povedali, že je zaujímavá vý-
berom tém, bolo by to na poéziu málo. Tvorba B. Dunajskej môže 
osloviť kompozičnými nápadmi, tvorivým kombinovaním žánrov, 
uvoľnenou rečou, niekedy až prozaicky ležérnou a rozprávacou, či 
už citovo oduševnenou, alebo vecne expresívnou. Neraz pôsobí pria-
mo, ale vtedy jej verše, akoby samozrejme radené, nenápadne k se-
be kladú ostré kontrasty, prípadne v záhybe vety skrývajú pôsobivý 
obraz.

Svoj štýl dosiahla nie zdôraznene básnickými prvkami ako ostat-
né autorky v čítanke, ale naopak tým, že sa priblížila k dojmu bež-
ného hovoru s neškrobenou atmosférou. Útvary jej poézie pôsobia 
ako dramatizované monológy z pohľadu a reči rôznych postáv, žien 
i mužov. Bez Dunajskej a jej autorského gesta by bol register tém, 
nálad i štýlov slovenských poetiek, a to nielen tých doteraz menej 
známych, podstatne užší. 

VIERA SZATHMÁRY‐VLČKOVÁ svoje literárne plány naznačila už v sta-
ti Moderná žena – literátka (1930), v ktorej sformulovala ľútosť nad 
tým, že len málo autoriek literárne zaznamenalo vojnové obdobie 
rokov 1914 – 1918.36 Vyzvala ženy k tomu, aby zapisovali svoju histo-
rickú skúsenosť. Netušila, že príde druhá svetová vojna a o nej podá 
svedectvo nielen ona, ale bude sa s ňou vysporadúvať už viacero po-
etiek.

V českom debute Ulice života (1930) vytvorila autobiografi ckosť ro-
dinného i generačného typu, tlmočí v nej aj pocity pražskej mládeže 
v druhom a treťom desaťročí 20. storočia. Vo vyznaní s názvom Mlá-
dí hovorí v mene rovesníkov, ktorí sa hlásia k umelcom dekadencie 
pre ich polemiku s väčšinovým životným štýlom postaveným na ma-
teriálnych hodnotách. V básni Chandra ústami znudeného mladého 
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muža prezrádza pohŕdanie davom a otrávený pocit, že v kultúre niet 
na čo nadviazať: „lidstvo: toť zástup jen larev“. Raná tvorba V. Szath-
máry-Vlčkovej prekvapuje rôznorodosťou námetov i postojov, nielen 
vážnej úcty a skepsy, ale aj oslavného tónu, zameraného však na bež-
nú vec, ktorý je zrejmý v Chvále cigarety.37

Medzi slovenskými veršami má programový význam báseň My 
z mesta s venovaním „Jánovi Smrekovi za ‚Zrno‘“ (1935). Mesto v nej 
pôsobí ako niečo, čo človeku odoberá prirodzenú atmosféru dospie-
vania, zrenia, iste preto ďakuje Smrekovi za zbierku, v ktorej sa po 
mestských básňach vrátil k tematike a hodnotám vidieka. Seba i je-
ho nazvala „cudzincami vo vlastnej zemi“, a to je ešte kraskovský po-
cit. Vystihuje ľudí žijúcich rozdvojene, vo dvoch krajinách, na ceste 
medzi nimi – túlaním sa. Chýba im pocit pevných koreňov v zemi 
a do priameho kontaktu s ňou sa dostanú až po skončení životnej 
púte. Jazyk Szathmáry-Vlčkovej v jej básňach z 30. rokov narába s in-
verziami aj s poetizmami („drtili“), so skratkami slov, čo pôsobí až 
ako hviezdoslavovský „náter“ na modernej výpovedi. Na vtedajšie 
aktuálne básnické tendencie sa však napojila grafi ckým experimen-
tom (najzjavnejšie v Tieni), prípadne novším typom uvoľneného ver-
ša, v ktorom sa nerovnaká dĺžka strof i nepravidelné rozmiestnenie 
rýmov riadi logickou súvislosťou a člení postupné nazeranie na ur-
čitý problém z rôznych strán.

Autorkina lyrika refl ektuje, „zrkadlí“ pohyb medzi  európskymi 
metropolami a intimitou rodiny. Ten sa časom rozrôzňuje, aby sa 
napokon predčasne prerušil. Najprv písmo jej veršov zaznamená-
va skúsenosť z rušného centra literatúry v Prahe a vzápätí z rôz-
nych veľkomiest Európy. Vznešene smutnú i upokojujúcu atmosfé-
ru má Naděje, báseň z londýnskeho exilu na konci druhej svetovej 
vojny (v zbierke Za domovinou, 1946). Čechy a Slovensko berie ako kraji-
ny, ktoré splývajú do jedinej vlasti. Po zlome roku 1946, po strate ži-
votného partnera, lyrická aktérka stojí akoby v pozadí obrazov, osa-
motená, dušou obrátená k strateným blízkym. Situáciu vykorenenej 
hrdinky u V. Szathmáry-Vlčkovej umožňuje hlbšie spoznať básnický 
cyklus Rodina. V jednej zo svojich „albumových“ básní prostredníc-
tvom detailu otcových rúk zdôrazňuje jeho umenie hry na klavíri, 
ktorým tešil seba i druhých. Ich motív je v dejinách modernej poézie 
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37 Ide o paralipomenon, čiže o paradoxnú ódu, ktorá tematizuje zdanlivo okrajový predmet, akú 
vo svojej poézii predstavil povedzme Š. Žáry až v 50. rokoch (v zbierke Po mne iní, 1957). Z hľa-
diska historickej poetiky ho uchopil P. Zajac (1990, 117 – 139).

38 „Punctum“ môže predstavovať aj typická poloha rúk blízkej osoby súvisiaca s jej častou nála-
dou, čiže nie niečo hmotné, ale iba ohyb gesta (Barthes 1994, 40).

kľúčovou metonymiou a poetka ho stvárnila špecifi cky. Z vlastností 
a schopností otca vybrala nie šírku vedomostí, ale jemnosť, cítenie 
hudby a nehu. Rozsahom a priam epickou šírkou je nápadná báseň 
Rodinný album. Síce je archaická z hľadiska poetiky, ale výrazná tým, 
že autorka v nej skomponovala skupinový portrét rodiny cez detaily 
na fotografi ách, pričom každej z osôb prisúdila jedinečné príznaky, 
vďaka čomu si ich vieme veľmi živo predstaviť. Poetka ich priblížila 
cez výrazy tvárí, príznačné polohy tela či zvláštnosti odevu a nazna-
čila, v akých situáciách života ich snímky zachytávajú. Hoci sa báseň 
nezakladá na postupe rozprávania, ale na opise postáv, práve z neho 
si môžeme zrekonštruovať, ako prebiehali určité fázy ich životných 
príbehov. Akoby autorka vyjadrila jav, ktorý fi lozof Roland Barthes 
označil ako „punctum“, niečo, čo nás zasiahne – čo si zo záberu 
vezmeme ako náznak na silné dotvorenie v mysli, cítení, čo spôsobu-
je rozrušenie, zranenie, radosť. Cezeň „fotografi cký snímek opravdu 
překračuje sám sebe: není znakem, nýbrž věcí samou“ (1994, 43).38

Priestor poézie Szathmáry-Vlčkovej naliehavo rekonštruuje, kaž-
dým čítaním nanovo oživuje tých, ktorých autorka stratila. V knihe 
Potopené duše je nezanedbateľná príbuznosť jej uchopenia rodiny vo 
svete spomienok s portrétovaním príbuzných z minulosti u Groeblo-
vej, ktorej tvorba je však viac zameraná na ženskú vetvu rodokmeňa.

 
VIERA MARKOVIČOVÁ‐ZÁTURECKÁ vytvorila väčšinu svojej neveľmi 
rozsiahlej, ale rôznorodej básnickej tvorby v rokoch 1939 – 1947, keď 
žila v Banskej Bystrici. Podáva témy materstva uchopené rozpráva-
ním i dialógom, protivojnové scény pomyselne snímané okom ka-
mery i osobné vyznania so zatajenou tragikou pripomínajúce pre-
rieknutia.

Obšírna báseň Dieťaťu artikuluje príhovor dcére či potomkom ako 
takým a zdôrazňuje, že predstavujú matkino „zrkadlo v zrkadle“, 
v ktorom „drieme jej obraz“. Z rytmického hľadiska „využíva silný 
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sylabický rytmus s polveršovou prestávkou a združeným rýmom. 
Presne takto – len bez interpunkcie – napísal Valentín Beniak sklad-
bu Žofi a, jednu z najznámejších skladieb 40. rokov“.39 Náročná ver-
šová forma nazývaná alexandrín a v nej lahodne znejúca reč, osvo-
jená z farbistého sveta i intonácie čarodejných rozprávok, hovorí 
o znepokojujúcich udalostiach. Zároveň však vyzdvihuje silu rodi-
čovskej podpory. Rozprava Nad detskou dlaňou sa začína vizualizá-
ciou detského smiechu pri riekanke, no potom sa v nej objaví po-
etkin príznačný priestor plôch a prázdna, cez „nevyplnený blanket 
a nevyvolaný fi lm“.

Elegický tón sa tlmí do šifi er tragického prežívania nenaplnenej 
túžby po výlučne priaznivých medziľudských vzťahoch. Práve tak 
vznikli kratšie, máloslovné básne, už spomenuté prerieknutia, kto-
ré zobrazujú nemú bolesť. Markovičová-Záturecká sa v nich stáva 
poetkou najstrohejšej baladickosti. Baladu so stopovými elementmi 
predstavuje Rezignácia. Inscenuje jabloň s prevtelenou bytosťou zná-
mu z folklóru a nazve ju „očesanou“, čiže obranou o plody a oklies-
nenou. Očesanie signalizuje i to, že je poškodená chladom – nedo-
statkom emócií v okolitom svete. Zničené „výhonky jarné“ v Rozbitej 
ilúzii náznakovo zobrazujú smrť detí, aj tá patrila k traumám vojno-
vého obdobia. Podobne ako neskôr u inej autorky balád Anny On-
drejkovej aj u Markovičovej-Zátureckej platí, že „každé slovo je naru-
šením dokonalého ticha“ (Hostová 2014, 56).40 Autorka nadviazala na 
symbolistickú personifi kovanú prírodu. Jej žena s telom v podobe 
stromu však v básni Liek nadobúda aj surreálny prvok a dostáva sa 
do príbuzenstva s baladicko-surrealistickou bytosťou vrastenou do 
zeme, aká sa objavuje na maľbe Melancholie (1937) českého výtvarní-
ka Jindřicha Štyrského.41 Hrdinkinu nepohodu spôsobuje buď pocit 
vyhostenej z ľudského spoločenstva, alebo dobrovoľná pripútanosť 
k trpiacim. Zvukovou hrou „kolien“, ktoré „korenia v zemi“, ešte 
zvýrazní folklorizujúce prevtelenie. Kontrast v kontraste predkladá 
báseň Samota. Priestor sa ukazuje bez detailov, čisto so zameraním 
na plochy stien: v noci samota spôsobuje preludy – zdanie niečoho 
iste hrozivého. Deň však neprináša úľavu, naopak, za jeho svetla si 
duša ešte viac uvedomí absenciu toho, po čom túži. Do Vlastnej po-
dobizne vniesla nefi guratívny autoportrét bez tváre, aby načrtla, že 
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44 Pokiaľ ide o Jesenskú ako o prekladateľku, platí, že „pre slovenskú literatúru je jej zástoj po-
rovnateľný s autormi pôvodnej tvorby“ (Maliti-Fraňová 2007, 11).

45 Báseň Malá nočná mora pobúrila najmä J. Švantnera (1989), práve on ju označil výrazom „por-
nografi a“, pričom vychádzal z troch ukážok jej tvorby v časopise Romboid (roč. 27, 1988, č. 8, 
s. 116 – 117), ešte pred publikovaním poetkinho knižného debutu Pre vybranú spoločnosť (1989), 
ktorý potvrdil Lehenovej výraznú básnickú intuíciu i jazykovú rozmanitosť.

ná na intelektuálnu úvahu než na citové vyznanie, alebo ak prekro-
čila tematický rámec súkromia, už ju označovali za „neženskú“ či 
nie „typicky ženskú“ (pozri poznámku 28 o Chorváthovej recenzii na Mani-
covú).

Z dnešnej perspektívy vidno, že už v tomto období sa vytváral no-
vý priestor, v ktorom viaceré z poetiek prvej polovice 20. storočia 
predznamenávali poéziu najvýraznejších knižných vystúpení z je-
ho druhej polovice: napríklad zbierky Lýdie Vadkerti-Gavorníko-
vej (od 60. rokov), Anny Ondrejkovej (od 70. rokov), prípadne Mily 
Haugovej, Dany Podrackej a Viery Prokešovej (od 80. rokov). Každá 
sa vyjadrovala či dodnes vyjadruje svojsky, v osobitých básnických 
tvaroch a náladových odtienkoch, najmä vo vážnom tóne. Roku 
1989 vyšla zbierka Taťjany Lehenovej, ktorá ironicky a sebaironicky 
popierala rodové stereotypy, čím pôsobila v dovtedajšej slovenskej 
poézii písanej ženami ako iný zjav.

V tejto čítanke sa však ukazuje, že existovalo niekoľko poetiek so 
subverzívnymi prvkami v tvorbe, ktoré vyvracajú tradičnú predsta-
vu o výlučne „jemnej“ poézii žien. Ich tvorba so širším rozpätím ná-
lad a postojov – vrátane nehy a súcitu, ale aj hnevu, vzdoru a irónie 
– (spolu)formovala slovenskú literárnu tradíciu, hoci publikačné vy-
stúpenie Taťjany Lehenovej na konci 80. rokov 20. storočia vyvolalo 
dojem, že do slovenskej poézie vstúpila bez prehistórie. Za jej pred-
chodkyňu považujem Belu Dunajskú a niektorými zložkami výpo-
vedí ju predznamenávajú Viola Štepanovičová a Elena Kamenická. 
Lehenovej poézia bola kritizovaná za tému erotiky, ale najmä za to, 
že ju prostredníctvom lyrickej hrdinky zobrazila hravo, s humorom 
a rozpútala polemiku (porov. Bokníková 2000, 31). Podobne ako zbierku 
Bely Dunajskej Akú ju nevidíte štyridsať rokov predtým aj Malú noč-
nú moru – báseň z debutu Taťjany Lehenovej Pre vybranú spoločnosť 
(1989) – označili za „pornografi u“,45 a to nielen pre náznakovo erotic-



50      

ké obrazy, ale aj pre ironický a zároveň nadľahčený tón (porov. Rebro 
2011, 3846 a Šrank 2013, 220).

Autorky do kultúry nevstupovali izolovane, vznikala medzi nimi 
priazeň a v rámci ich tvorby sa črtali príbuznosti: „V poslednom ča-
se máte v Eláne dosť ženských mien, nuž som aj ja získala odvahu“, 
napísala roku 1941 Jánovi Smrekovi Sláva Manicová.47 Básne v pró-
ze Šáry Buganovej majú styčné body s maľbami Želmíry Duchajo-
vej-Švehlovej z prvých troch desaťročí 20. storočia, na ktorých sa 
objavujú svetelné úkazy a veľké plochy krajiny maľované impresio-
nistickými farebnými škvrnami. V próze 30. rokov pôsobila ako oso-
bitý zjav Margita Figuli, jej rozprávačka odkrýva svoje živelné strán-
ky duše a metaforicky znázorňuje nielen prírodu, ale aj dojem z reči 
postáv (v zbierke noviel Pokušenie, 1937). Sama písala verše48 a bola v kon-
takte napríklad s Vierou Markovičovou-Zátureckou. Autorky sa 
presadzovali vo všetkých oblastiach kultúry. V oblasti literárnej ve-
dy sa ku koncu 40. rokov profi lovala Nora Krausová, ktorá začala 
publikovať práve knihou analýz Ako rozoberáme verš (1948) ešte pod 
menom Beniaková. Podala v nej racionálne precízny a zároveň in-
terpretačne jemný výklad symbolistickej a avantgardnej tvorby slo-
venských básnikov, pričom sa tvorivo inšpirovala ruským formaliz-
mom, českým štrukturalizmom i francúzskou estetikou.

Niektoré autorky poézie prechádzali do priestoru detskej literatú-
ry, čo je rozšírený jav v poézii písanej ženami. Platí to i pre Preuso-
vú, ktorá začala tvoriť pre deti už pod menom Grajciarová. Obdobie 
publikovania veršov sa neraz ukončilo preto, lebo ešte v 30. rokoch 
aj tie ženy, ktoré absolvovali univerzitné štúdium, po jeho skonče-
ní prestávali rozvíjať svoje záľuby, niektoré i odchádzali zo zamest-
nania a venovali sa predovšetkým rodine (porov. Vrzgulová 1998, 199).49 
Ako som opakovane uviedla, zápornú úlohu zohrala spoločen-
ská zmena na prelome 40. a 50. rokov. V jej dôsledku sa stratilo re-
dakčné zázemie, ktorého podpora im prinášala povzbudenie, lebo 
zanikli časopisy Elán, Tvorba a aj Živena v tej podobe, akou bola za 
redaktorstva Mrázovej a Jesenskej. Vtedy sa opäť prejavili kultúrne 
súvislosti späté s vierovyznaním. Hoci v polovici 30. rokov kvantita-
tívne prevážili poetky z katolíckeho prostredia, neskôr ostali pri lite-
rárnej práci viaceré autorky z evanjelických rodín – držal ich pri nej 
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46 D. Rebro, ktorý v tvorbe poetiek druhej polovice 20. storočia sleduje „popieranie tradičnej 
predstavy o rodovo univerzálnom (pritom latentne ‚mužskom‘) umení“, konštatuje, že „‚žen-
ský‘ rod automaticky neznamená vyššiu mieru emocionality“ (2011, 178).

47 Pozri list Slávy Manicovej Jánovi Smrekovi (17. 1. 1941) na s. 315 a 346 v tejto publikácii.
48 Za upozornenie na básnickú tvorbu Margity Figuli ďakujem Cristine Simón Alegre.
49 Výskumom situácie v Trenčíne M. Vrzgulová (1998) zistila, že v období medzi vojnami mali že-

ny iba zriedkavo možnosť dostať sa na univerzitu, a tie, ktorým sa to podarilo, študovali naj-
mä fi lológiu a medicínu.

50 Viaceré z evanjelických poetiek patrili k „niekoľkým prekladateľským rodom, dynastiám, pre-
kladateľským rodinným tradíciám“ (Kusá 1997, 39 – 40).

51 J. Cviková uvažuje o tom, aké podoby skúmania literatúry písanej ženami sú možné a pro-
spešné, s podnetnými príkladmi z inonárodných kultúr (2014).

52 F. Matejov vyzdvihol sústredenejšie čítanie tvorby jednotlivých autorských osobností a štýlov 
cez jednotlivé básne, nielen cez zbierky alebo súborné vydania tvorby, lebo „na úrovni jednot-
livých básní, krásnych vecí a vecičiek je na tom omnoho lepšie, než to podávali nadhodnocu-
júce alebo deformujúce globálne pohľady a než je opinio communis“ (1991, 11).

rodinný základ, návyky, tradícia. Venovali sa prekladu, osobitne Je-
senská a Szathmáry-Vlčková.50 Síce Fiebigová i Dunajská s inými vý-
chodiskami písali ďalej tiež, ale viac bokom od verejnosti.

Repertoár poetiek v knihe Potopené duše by mohol prispieť k pod-
kladom na jedny z „alternatívnych dejín“ slovenskej literatúry, keď že 
„akékoľvek dejiny literatúry sú iba jednou z možných verzií“ (Cviková 
2014, 105 – 116).51 Čím viac hlasov – koncepcií vytvára obraz literárnych 
období, tým hodnovernejšiu predstavu o nich získame (porov. Mate-
jov 1991, 11).52 Tvorba slovenských poetiek má svoj príbeh, ktorého sú-
časti plynú aj skryto ako prúdy ponorené pod hladinou. Azda k nim 
čiastočne pomôže preniknúť táto čítanka.
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Za pseudonymom Elena Kamenická skrývala svoju identitu Valéria 
Slivkárová, po vydaji Lukáčová. Narodila sa v remeselníckej rodine, 
vyrastala spolu so sestrou. Základnú školu absolvovala pravdepo-
dobne v rodisku a strednú školu s maturitou v Košiciach. V rokoch 
1935 – 1940 študovala na Právnickej fakulte Slovenskej univerzi-
ty v Bratislave (dnes Univerzita Komenského). Hneď potom zača-
la pracovať na ministerstve hospodárstva v Bratislave. Po piatich 
rokoch od skončenia štúdia (1945) prešla na Povereníctvo Sloven-
skej národnej rady pre ekonomiku a hospodárstvo s pôsobiskom 
v Košiciach, kde bola dokumentátorkou Technického múzea. Sú-
časne rozvíjala aj svoje literárne záujmy, „po roku 1945 spolupra-
covala s Československým rozhlasom v Košiciach, pre ktorý pri-
pravovala dramatizácie literárnych diel, prekladala a upravovala 
divadelné hry“ (SBS III, 30). Roku 1949 uzavrela manželstvo s právni-
kom Alexandrom Lukáčom. O okolnostiach jej života na prelome 
40. a 50. rokov nie je nič známe. Zomrela tragicky (na otravu svie-
tiplynom).

Jej tvorba sa rozvinula počas štúdia a naznačovala viaceré možné au-
torské cesty. „Písala básne, črty, fejtóny, poviedky, novely a na po-
kračovanie uverejnila román s ľúbostnou zápletkou. (...) Publiko-
vala v časopisoch Novosti (1936 – 1938), A-Zet (1937), Plameň (1937 
– 1938), Nový Zemplín (1938), Elán (1939 – 1940), Slovenské pohľady 
(1939)“ (SBS III, 30). Básnický debut vydala po skončení vysokej ško-
ly. Na jeho zrelom rukopise sa prejavilo, že ešte ako študentka prá-
va si cibrila štýl v rôznych druhoch a žánroch tvorby. Kamenickej 
básne upútali nielen redaktora zbierky Emila Boleslava Lukáča, 
ale aj básnika Svetloslava Veigla, ktorého – ako napísal na obálku 
– presvedčila, že „básnik, aby videl najbelšiu čistotu, musí poznať 
najčernejšie bahno“. Na výraznej podobe knihy sa podieľala gra-
fi cká úprava novátorsky zameraného básnika a výtvarníka Ru-
dolfa Fabryho. So záujmom ju prijala kritika. Vyvolala pozornosť 
dnes už neznámych recenzentov, napr. Antona Nemlahu, aj etab-
lovaných osobností kritiky, akou bol Michal Chorváth, ktorý v nej 
našiel „širokú škálu citov medzi pokorou a výbuchom“ či „hybký 
a spevný verš“.
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Hneď pri prvých veršoch zarazí nás pesimisticky ladená lýra Eleny Ka-
menickej. Nazdávame sa, že je to len ojedinelý prúd melanchólie, vznik-
lý z vonkajšieho popudu a z momentálnej vnútornej rozladenosti. No 
neskôr, vnikajúc do zákulisia jej duševného sveta, nachádzame tu hlbo-
ký bôľ, duševnú rozorvanosť a temný, pochmúrny pesimizmus, ktoré ako 
depresívne prvky charakterizujú zväčša verše Eleny Kamenickej. (...)
Tragika času bolestne doráža na rozorvanú dušu Kamenickej, ktorá cíti sa 
v takýchto chvíľach nepatrnou, pokornou, labyrintom, v ktorom sama sa 
nevyzná. (...)
„Čierne stretnutie“ má dramatický spád, nezvyklý u našich poetiek. Treba 
sa jej však zbaviť toho príšerného náteru pesimizmu a beznádeje (Nemla-
ha 1941, 239).

[T]reba uznať, že sa jej podarilo zachytiť širokú škálu citov medzi pokorou 
a výbuchom. Milenec je tu priateľom i nepriateľom, zvodcom i zvádza-
ným, vábenie, prosenie a odmietanie, ľúbostná túha, strach a sklamanie 
sa večne striedajú. Nevdojak vkĺzne do verša, koľko je v láske samolásky 
a vôle po zvládnutí druhej bytosti. Ale toto dravé číhanie je tlmené poci-
tom tragizmu nad prchavosťou erotického a životného víťazstva.
Miestami odbočí autorka k drobnejším náladovým veršom, v ktorých sa 
poddáva kúzlu chvíle. Vtedy sa jej veci i príroda zdá niečím dôverne zná-
mym a ľudsky zmenšeným. Ako čoby utkvelo na týchto veršoch niečo z Je-
seninových rozkošných, infantilne lyrických básničiek. Vtedy čítame naj-
lepšie čísla zbierky (Chorváth 1941, 13).

Po sedemročnej prestávke autorka uverejnila štyri básne v časopise 
Tvorba (v rokoch 1948 – 1949). V úsilí zlepšovať sa žiadala redaktora 
Emila Boleslava Lukáča o prísnu kritiku. Pracovala na sebe, litera-
túru dokázala čítať vo francúzštine, maďarčine i nemčine. Cenila si 
poéziu maďarského básnika Endre Adyho a vyzdvihla ruskú poet-
ku Annu Achmatovu – napriek tomu, že seba vnímala ako odlišne 
založenú. Vo voľných chvíľach prekladala román George Sand La 
mare au diable (Diablov močiar, 1848). Po tomto krátkom oživení tvor-
by na konci 40. rokov sa však vzápätí odmlčala. Dožila sa necelých 
tridsiatich šiestich rokov. 
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