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Literárna vedkyňa Andrea Bokníková sa dl-
hodobo venuje výskumu slovenskej poézie, 
najmä druhej polovice 20. storočia. Jej čita-
teľsky citlivý a odborne fundovaný prístup 
k interpretácii básnických textov zreteľne 
prezentuje už jej antológia Trnavská skupina 
– konkretisti (2006)   a takisto jej dvojdielna 
vedecká monografia Zo slovenskej poézie šesť-
desiatych rokov I, II (2012). Jej najnovší edičný 
počin z roku 2017 – antológia Potopené duše – 
je svojím zameraním na poéziu ženských au-
toriek prvej polovice 20. storočia nielen zaují-
mavým čítaním, ale predovšetkým objavným 
príspevkom rozširujúcim doterajší obraz 
slovenskej literatúry daného obdobia, keď- 
že – ako píše A. Bokníková v rozsiahlej úvod-
nej štúdii – išlo o básne písané akoby „na rube“ 
literárnej histórie.  

Vydavateľstvo Aspekt, kde kniha vyšla, sa 
dlhodobo orientuje na nové sprístupňovanie 
tvorby žien-spisovateliek prostredníctvom edič-
ného radu čítaniek. Čítanka pripravená A. Bok-
níkovou má však v tejto línii jedinečné a naozaj 
mimoriadne postavenie: je to autorský výber 
podložený sústredeným komplexným literár-
nohistorickým výskumom prezentujúci nielen 
texty, ale aj životné osudy poetiek, ich vnímanie 
tvorby, pozíciu v dobovom literárnom živote aj 
kontextové situovanie. Podľa Jána Gavuru, jed-
ného z vedeckých posudzovateľov publikácie, 
A. Bokníková „,zozbierala‘ aj osudy autoriek, 

ukázala ich životné cesty od začiatku do kon-
ca, dovolila im prehovoriť ich vlastnými slovami 
a umožnila dôležitú úlohu umenia – viesť dialóg“.   
Editorkino žánrové určenie čítanky – „na spô-
sob albumu so sledom portrétov, ktorými sa 
predstavujú jednotlivé autorky“ (s. 13) – záro-
veň odkazuje na silný aspekt vizualizácie ako 
prostriedku na sprítomnenie a aktualizáciu 
poetiek odsunutých na okraj literárnohisto-
rického výkladu či dokonca už celkom zabud-
nutých. Pri zostavovaní medailónov pracova-
la A. Bokníková s vydaním Slovníka slovenskej 
literatúry z roku 1979, z ktorého vyšla iba prvá 
časť a aj tá bola z politických dôvodov zaká-
zaná a stiahnutá z kníhkupectiev i knižníc.  
Každá z dvanástich vybraných autoriek – Ľud-
mila Groeblová, Šára Buganová, Zora Jesenská, 
Henny Fiebigová, Nora Preusová, Viola Štepa-
novičová, Hana Záhorská, Elena Kamenická, 
Sláva Manicová, Bela Dunajská, Viera Sath- 
máry-Vlčková, Viera Markovičová-Záturecká – 
je predstavená cez vlastný mikropríbeh, so živo-
topisnými údajmi, ukážkami z básnickej tvorby, 
ale aj prostredníctvom množstva ďalšieho tex-
tového aj obrazového materiálu, ako sú úryv-
ky z literárnokritickej tvorby autoriek a z ko-
rešpondencie, fotografie, príspevky v dobovej 
tlači a pod. Za každým portrétom sa nachádza 
podrobná edičná poznámka, ktorá okrem bib-
liografických údajov citovaných textov prináša 
aj editorkine interpretačné postrehy a podrob-
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ný poznámkový aparát k jednotlivým básňam.  
Aktuálna autorská prezentácia viacerých poe-
tiek bola v čase ich poetického prehovoru prob-
lematická: niektorým nevyšla zbierka vôbec, 
iným síce vyšla knižne, ale až dodatočne, keď 
už zahŕňala tvorbu aj z neskorších období. Ďal-
ším prípadom edičných osudov bolo pozasta-
venie tlače z politických dôvodov. I preto má 
svoj význam do čítanky zaradený Register ne-
uskutočnených básnických kníh. 

O editorkinom nanajvýš citlivom prístupe 
k textovému materiálu svedčí zachovanie ne-
všednej podoby niektorých slov s ohľadom na 
rým, konzultácie týkajúce sa jazykovej úpra-
vy básní s lingvistkou Gabrielou Múcskovou, 
ale aj voľba rôznych textologických prístupov 
k tvorbe jednotlivých poetiek. Kritériom na vý-
ber básní bola predovšetkým estetická hodnota, 
s doplnkom sociologického aspektu, a to naj-
mä pri textoch, ktoré reagovali na súveké do-
bové problémy či zachytávali dobový životný 
štýl. Iba pomocným nástrojom bola napr. otáz-
ka vierovyznania poetiek. Hlavný moment, na 
ktorý sa A. Bokníková sústredila, bolo zachyte-
nie línie kontinuity v umení žien, ktorá sa preja-
vovala „v symbolike kvetov, v tematike rodokme-
ňa ako minulosti rodiny a vo vyjadrení vzťahu 
k slovám či odkazu, ktorý má poézia zanechať“.  
Tvorivá nadväznosť sa zároveň prekryla s edič-
nou nadväznosťou, nakoľ ko A. Bokníková in-
špiratívne využila podnety z dvoch starších vý-
berov z poézie žien. Prvým bol zborník Z mladej 
ženskej poézie z roku 1941, ktorý zostavila Lea 
Mrázová z tvorby poetiek katolíckeho okruhu. 
Druhým bola antológia editorky Viery Proke-
šovej z roku 2001 nazvaná podľa básne Maše 
Haľamovej Snívali sa mi ruky tvoje, doplnená 
o podtitul Ľúbostné verše slovenských poetiek. 

Názov čítanky Potopené duše aktualizuje 
názov eseje Ľudmily Podjavorinskej z časopi-
su Živena z roku 1937. Podjavorinská ním ozna-
čila „ženy, ktoré ,história vôbec nespomína‘, ba 
dokonca ani ,najbližšie okolie ich neoceňovalo‘, 
a pritom vytvárali hodnoty kultúry často bez toho, 
že by sa prezentovali vydávaním kníh alebo cez 
funkcie vo verejnom živote“ (s. 16). Rozmanité 
životné osudy poetiek sú aj súčasťou aktuálnej 

čítanky, prostredníctvom ich osobných histórií 
sa tak vytvára celistvejší obraz kultúrno-spo-
ločenskej atmosféry prvej polovice 20. storo-
čia. A. Bokníková situáciu vhodne prepája aj 
s 21. storočím, v ktorom je žena ako autorka 
„i dnes len nedávnym fenoménom“ (s. 17). V rám-
ci charakteristiky tvorby vybraných poetiek sa 
zameriava na pomenovanie podobností medzi 
nimi, no eviduje tiež odlišnosti, čím dané au-
torky individualizuje, postihuje ich jedinečný 
autorský vklad. Tento postup je badateľný nie-
len v úvodnej štúdii, ale takisto pri koncipovaní 
jednotlivých čiastkových portrétov. 

Prvou z poetiek, ktoré čítanka predstavu-
je, je Ľudmila Groeblová. Z jej portrétu najvý-
raznejšie vystupuje literárnokritická činnosť, 
ktorej sa venovala síce iba v krátkom období 
svojej tvorby, no vyvolala značnú odozvu: „Ele-
na Maróthy Šoltésová jej ešte roku 1912 adresova-
la prosbu, aby prispievala do Živeny a bojovala 
proti zastaranému vkusu“ (s. 64). Okrem toho 
obsahuje aj stručné informácie o jej prozaickej 
tvorbe, čím sa obraz jej tvorby kompletizuje. Za 
ukážkami z básní nasleduje úryvok z rozsiahlej 
interpretačnej eseje o tvorbe Boženy Slančíko-
vej-Timravy Timrava a jej novelly z roku 1906. 

Pri portréte Šáry Buganovej sa naplno pre-
javil potenciál antologickej publikácie podať  
sugestívny obraz literárnej scény prvej polovice 
20. storočia v jej komplexnosti, keďže literár-
nu situáciu doby nevytvárajú iba texty, ale aj 
vzťahy, postrehnuteľné i len tušené súvislosti, 
duševné spriaznenosti a inšpiračné kontakty. 
Pre Š. Buganovú bolo dôležité vedomie pocho-
penia zo strany mužských partnerov, čo potvr-
dzuje jej korešpondencia s Gejzom Vámošom 
a najmä jej neskoršie kultúrne a umelecké ak-
tivity s manželom Jankom Alexym, maliarom 
a prozaikom. V liste G. Vámošovi reflektovala 
dobové postavenie ženy-poetky slovami: „hneď 
bych letela k vám, aby ste ma ešte lepšie poznali 
a ja Vás – ja nešťastlivá, že mi ujde takáto zriedka-
vá príležitosť (chvíľa, keď duše prehovoria – muž 
zriedka pochopí ženu nášho druhu)“ (s. 106). 

Zora Jesenská, známa predovšetkým ako 
prekladateľka, publikovala svoje básne v žen-
skom časopise Živena, kde pôsobila jedno de-
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saťročie aj v pozícii redaktorky. V čítanke je 
o. i. zaradený úryvok z jej článku O obmedze-
ní ženského štúdia (1941). Pri komentovaní jej 
poézie upozorňuje A. Bokníková na autorki-
nu špecifickú prácu s variantmi básní či napr. 
ponechanie niektorých tvarov slov za účelom 
zachovania rýmu (napr. slovné spojenie „strie-
borné niti“, s. 142).

Henny Fiebigová, ktorá publikovala pod 
množstvom pseudonymov, spájala svoje al-
ternatívne umelecké mená „(...) s rôznymi 
odtienkami svojej tvorby: Henny, Marta Žár-
ska a inými; ako teta Marta tvorila literatú-
ru pre deti. Pseudonym Stela Rajská jej roku 
1935 vymyslel básnik Pavol Gašparovič Hlbi-
na“ (s. 147). Viacerými básňami odkazova-
la na priateľstvo s básnikom Pavlom Ušákom 
Olivom, čo na inej textovej úrovni potvrdzo-
vala ich rozsiahla vzájomná korešpondencia.  
Rozlúčkovú báseň za Olivom napísala ďalšia 
poetka – Nora Preusová, viac známa pod priez-
viskom Grajciarová. Básne uverejňovala vo via-
cerých periodikách, predovšetkým však bola 
„najviac publikujúcou poetkou Rozvoja“ (s. 200). 
Jej poézia bola témou kritickej diskusie, zaobe-
ral sa ňou napríklad Vojtech Mihálik. 

Autorkou rôznych literárnych útvarov – od 
fejtónov cez dramatizácie až po rozprávky pre 
deti – bola Viola Štepanovičová, ktorá „(...) na-
priek tomu, že vytvorila svojskú podobu poézie, 
ostala poetkou bez knihy“ (s. 223). V básnickej 
tvorbe ju povzbudzoval Ján Smrek, čo ilustrujú 
ukážky z korešpondencie, kde sa Štepanovičo-
vá na neho obracala s prosbou o posúdenie tak 
básní, ako i próz, konkrétne novely a rozpráv-
ky. Smrekove zásahy komentuje A. Bokníková 
v edičnej poznámke.

Diskusia s básnikmi bola podnetná aj pre 
Hanu Záhorskú. Karol Strmeň jej dokonca ve-
noval dve svoje básne. Okrem toho ju vystríhal 
pred surrealizmom: „Ani sa človek nenazdá, a je 
v surrealizme. A von? Cesta ťažká, zarúbaná“ (s. 
256). Odmietnutie daného smeru považoval za 
nevyhnutné najmä v tvorbe ženských poetiek. 
Záhorská vo svojej korešpondencii reflektovala 
tiež postavenie Rudolfa Dilonga, a to v súvis-
losti s inšpiráciou avantgardou: „Nepoškodí mu 

(a je to potrebné) utiahnuť sa do ústrania a zabud-
núť na avantgardistov a na svoje fígle, ktoré robil 
v mene svätej Poézie“ (s. 275). Práve zaradením 
takýchto prameňov antológia dokresľuje obraz 
dobovej literárnej situácie.

Pod pseudonymom Elena Kamenická pí-
sala poéziu Valéria Slivkárová. Jej básnický de-
but Čierne stretnutie (1941) v grafickej úprave 
Rudolfa Fabryho vzbudil záujem recenzentov 
– napr. Michal Chorváth našiel v jej tvorbe „ši-
rokú škálu citov medzi pokorou a výbuchom“ či 
„hybký a spevný verš“ (s. 282). Po sedemročnej 
básnickej odmlke sa Kamenická obrátila s pros-
bou o kritické posúdenie na Emila Boleslava 
Lukáča (úryvok z jej listu Lukáčovi o uverejňo-
vaní básní len pod pseudonymom sa nachádza 
aj na obálke knihy Potopené duše).

Ďalšou poetkou, ktorej sa podarilo aktuál- 
ne vydať zbierku, bola Sláva Manicová. Jej kni-
ha Ranená očami z roku 1943 bola nanovo vy-
daná v roku 1971 v rozšírenej reedícii s doslo-
vom Jozefa Felixa, „ktorý ju včlenil do kontextu 
slovenskej prírodnej lyriky“ (s. 317). Obsahovala 
tiež cyklus Premena múzy, ktorý bol reakciou 
na vojnovú situáciu. Autorka prestala tvoriť aj 
z politických dôvodov a v roku 1977 s manže-
lom Jánom Roznerom emigrovala do Nemec-
kej spolkovej republiky. 

Bela Dunajská strávila istú časť svojho ži-
vota v Paríži, kde sa spoznala s francúzskym 
básnikom Paulom Eluardom (stretnutie s ním 
zachytila v jednej zo svojich autobiografických 
próz). V čase pobytu vo Francúzsku jej na Slo-
vensku vyšla v roku 1948 zbierka s názvom Akú 
ju nevidíte. Ako konštatuje A. Bokníková, dosta-
la sa však „do náhle zmenenej spoločensko-poli-
tickej situácie, a preto bola negatívne hodnotená 
recenziami, ktoré pod vplyvom ideologickej požia-
davky budovateľskej literatúry odsúdili u poet- 
ky tematiku súkromia“ (s. 355). Dôležité miesto 
v portréte B. Dunajskej patrí fotodokumentácii, 
kde zaujme napr. záznam pracovného členenia 
ďalšej plánovanej knihy, ktorá však napokon 
nebola realizovaná.

Rodinné zázemie predurčilo životnú cestu 
Viery Szathmáry-Vlčkovej. Ako dcéra českého 
literárneho vedca Jaroslava Vlčka pokračovala 
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v rodinnej tradícii literárnej práce – bola prekla-
dateľ kou z francúzštiny a angličtiny, s transla-
tologickou poznámkou, že „trvalou hodnotou 
ostáva jej vydarený preklad Swiftových Gullive-
rových ciest“ (s. 405). Po smrti otca pripravila 
druhé vydanie jeho Dejín českej literatúry (1931). 
Ich blízky vzťah potvrdzujú ukážky z korešpon-
dencie zaradené na koniec portrétu. Poéziu pí-
sala po slovensky aj po česky, antológia obsa-
huje ukážky v oboch jazykoch. 

Výber uzatvára Viera Markovičová-Zá-
turecká, ktorá bola aktívnou organizátorkou 
súvekého kultúrneho života: „Usporadúvala 
stretnutia, na ktorých sa rozvíjali debaty o litera-
túre i divadle a recitovali ukážky z literárnej tvor-
by, vrátane jej vlastných veršov“ (s. 436). V päť-
desiatych rokoch 20. storočia sa stala obeťou 
politického prenasledovania, v dôsledku čoho 
„duševná práca jej bola zakázaná“ (s. 437). Za-

nechala však po sebe množstvo diel viacerých 
literárnych druhov a žánrov, okrem básnic-
kej tvorby obsiahnutej v čítanke možno uviesť 
napr. jej pokus o operné libreto na námet Háj-
nikovej ženy.

Všetky portréty sú pôsobivou ukážkou, 
ako možno oživiť zabudnutú literárnu tvorbu 
a predstaviť ju súčasným čitateľom. Hoci si A. 
Bokníková kládla v úvode otázku, či má publi-
kovanie daných básní zmysel, jej odpoveď bola 
smerodajná pre ideovú koncepciu celej antoló-
gie: „Zverejniť ich považujem za veľmi dôležité, 
lebo vďaka nim sa odhalia skryté zápletky dejín po-
ézie a literárnej kultúry, a to v zdanlivo čitateľsky 
dostupnom a preskúmanom umení 20. storočia“ 
(nepag.). Práve „skryté zápletky“ predstavujú 
esenciu veľ kej  dokumentárnej hodnoty, ktorú 
čítanka Potopené duše, originálna a novátorská 
vo viacerých smeroch, obsahuje. 
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