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Predslov

150. výročie založenia Živeny (1869), spolku slovenských žien, bolo v roku 2019 dô-
vodom na návrat do minulosti a oživovanie histórie. Z iniciatívy súčasnej predsedníčky 
spolku – Magdalény Vášáryovej (od r. 2013) – bola pri príležitosti významného medzníka 
vydaná publikácia Živena. 150 rokov spolku slovenských žien (2019). V nej autorský kolek-
tív pod vedením Daniely Kodajovej z Historického ústavu SAV v Bratislave prvýkrát pred-
stavil pohľad na históriu spolku aj časopisu.

Antológia Časopis Živena v rokoch 1919 – 1928 bezprostredne nadväzuje na jednu 
z kapitol uvedenej knihy: Časopis Živena po vzniku Československej republiky (Hajdučeko-
vá, 2019, s. 195 – 242), v ktorej je na základe archívneho výskumu predstavená koncepcia 
časopisu v 20. rokoch 20. storočia, teda v novovzniknutej Československej republike. Kon-
tinuálne sledované roky 1919 – 1928 v porovnaní s rokom 1938 v nej poukazujú na po-
stupnosť zmien v kontraste desaťročí i na podiel časopisu na formovaní moderných žien, 
sčítaných a kultúrne rozhľadených Sloveniek. Vo vymedzených rokoch sa na redakčnom 
poste vystriedali Elena Maróthy-Šoltésová (1910 – 1922), Anna Škultétyová (1923 – 1933) 
a Lea Mrázová (od 1934 v spolupráci s A. Škultétyovou), pričom každá z nich dala časopisu 
Živena svoju osobitnú pečať.

Ústredným zámerom pri zostavovaní antológie – realizovaným v rámci projektu KEGA 
č. 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej 
vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) – bolo prepojiť výsledky literárnovedného 
bádania s bezprostredným čitateľským zážitkom. Z X. – XVIII. ročníka časopisu Živena, ar-
chivovaného v Slovenskej národnej knižnici v Martine, sme vybrali a zoradili do štyroch 
kapitol reprezentatívne ukážky textov, ktoré približujú obraz súdobej modernej ženy a zá-
roveň odhaľujú záujmy čitateliek v období prvého desaťročia po vzniku Československej 
republiky.

Pre dnešných záujemcov o historickú tlač1 je pripravený výber článkov z časopisu Žive-
na v rokov 1919 – 1928, ktoré sledujú dva tematické okruhy, a to presadzovanie emanci-
pačných snáh a literárnu tvorbu so zreteľom na beletriu a literárnu kritiku: 

1. O emancipácii žien (v publicistike), 

2. Zo ženského sveta (rôzne aj rozličné), 

3. Žena v optike žien a mužov (v beletrii), 

4. Z literárnej kritiky (recepčne aj percepčne).

Do spolupráce pri príprave ilustračnej zložky antológie bola zaangažovaná Škola ume-
leckého priemyslu v Košiciach. Po prednáške o genéze prvých slovenských ženských časo-
pisov, Dennice a Živeny, ktorá sa uskutočnila v priestore FF UPJŠ v Košiciach, sa stredoško-
láci pod vedením pedagógov fotografického dizajnu Mgr. Renáty Novotnej Markovičovej, 
Ing. Martina Vysokého a vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Jany Valicovej 

1 Na tento účel sme zachovali pôvodnú jazykovú podobu textov.
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ujali tvorivej výzvy. Výsledok úsilia Marcely Velčkovej (obálka a predely kapitol; 4. roč.), 
Klaudie Harčaríkovej, Doroty Jedinákovej a Alžbety Papíkovej (fotografické ilustrácie; 
3. roč.), zviditeľnený v rámci jednotlivých kapitol antológie, dodáva celkovému vzhľadu 
osobitý interpretačný ráz.

Na záver antológie sme zaradili štúdiu o beletrii ženských autoriek publikujúcich na 
stránkach Živeny v rokoch 1929 – 1938. Pätica vybraných autoriek, talentovaných, i keď 
dnes málo známych – Jolana Cirbusová, Irena Poľanská, píšuca tiež pod skratkou P., Alena 
Radvanová, Marta Kalická a Eržika Mičátková – sa vo zvýšenej miere podieľala na formova-
ní časopisu Živena, podnecovala záujem o literárne príspevky a čitateľské zážitky. 

Veríme, že výber z historicky druhého po slovensky písaného ženského časopisu2 si 
nájde aj po storočí zanietené čitateľky či zvedavých čitateľov, ktorí sa nechajú vtiahnuť 
do kultúrnej situácie na začiatku minulého storočia, keď sa vďaka štátom podporovaným 
emancipačným snahám v ČSR otvárali ženám brány do verejného aj profesijného života. 

Dnes už je nepopierateľné, že odhodlanie žien na konci 19. a v prvej polovici 20. sto-
ročia nebolo márne, veď emancipačný odkaz zo stránok Dennice aj Živeny sa časom zná-
sobil...

Ivica Hajdučeková

2 Prvým po slovensky písaným časopisom pre ženy bola Dennica, ktorú vydávala v rokoch 1898 – 1914 
Terézia Vansová v Rimavskej Píle. Viac sa o vzniku ženských časopisov dočítate v úvodnej kapitole. 

Prvé slovenské ženské časopisy – Dennica a Živena

V čase, keď sa český slovakofil Karol Kálal rozhodoval založiť prvý slovenský ženský 
časopis, bolo dostupných okolo tridsať časopisov rôzneho zamerania (napr. na poľnohos-
podárstvo, cirkevný život a pedagogickú oblasť), no ani jeden nebol určený pre ženy. Kým 
v Nemecku mali ženy svoje časopisy už na začiatku 18. storočia a v Čechách, na Morave 
a v Sliezsku ich mali v 60. – 70. rokoch 19. storočia, u nás – v rámci Rakúsko-uhorskej mo-
narchie – sa táto myšlienka presadila až v roku 1898.3

Myšlienka vydávať časopis pre ženy sa rodila postupne. Z korešpondencie medzi Elenou 
Maróthy-Šoltésovou a Teréziou Vansovou z roku 1886 vieme, že chceli vydávať Kalendár 
pre hospodyne. Zo zmienky z listov vyplýva, že obe pociťovali potrebu vydávať poučno-zá-
bavné čítanie pre ženy, no Ambro Pietor ich snahu v tom čase nepodporil. Obával sa vyso-
kých nákladov a sporivosti žien, ktoré si rady čítanie požičiavali medzi sebou. Vansová aj 
Šoltésová dobre vedeli, že čítať „pletôčky pre ženy“, ktoré si nerobia nároky na umeleckú 
dokonalosť, je niečo iné, ako čítať články v Orle, v Národných novinách alebo v Slovenských 
Pohľadoch. Ani Almanach Živeny (1872, 1885) či Letopisy Živeny (1896, 1898, 1902, 1906) 
nevychádzali pravidelne, a teda neumožňovali propagovať spolkový život a aktivity žien.4 
Nespokojnosť žien rástla, o čom svedčí aj list E. M. Šoltésovej, v ktorom napísala: „keby 
bolo akéhosi kapitáliku, nuž by sme sa my dve i mimo Živeny odvážiť mohly na vlastnú päsť 
vydávať niečo takého našim ženám po chuti, lebo kým to takto ospalo pôjde, zatial veru 
neprídeme napred.“5 

Až o desať rokov neskôr, v roku 1896, vyšiel prvý ženský časopis Dennica (1898 – 1914). 
Iniciátorom sa stal Karol Kálal, ktorý sa na rozdiel od mužov z okruhu s. H. Vajanského ne-
bál vzdelaných žien. Naopak, ako sa môžeme v prvom čísle Dennice dočítať, jeho názory na 
spoločenskú úlohu ženy boli pokrokové: 

„Kto chce videť, uvidí, že žena má veľký úkol v národe. Šťastie rodiny, výchova detí závisí 
najviac na žene. Kde mohla byť ľudská spoločnosť, keby bola postrehla dôležitosť ženy, 
prvej vychovateľky ľudstva! (...) Hovoríme, že je málo pracovníkov; vychovajme si ženy aj 
pre prácu spoločenskú a národniu a bude nás dvakrát toľko. (...) Nepodceňujte žien! Dajte 
jim radu, neprekážajte v ceste a uvidíte, čo dokáže ženské nadšenie, ženská vrúcnosť, žen-
ský takt, ženská pilnosť. Chyba veľká, že nevieme vlastností žien využiť na prospech spo-
ločnosti a národa.“6 Veril tomu, že vďaka ženám sa národná aktivita zdvojnásobí, a preto 

3 In: Gladiš, 2018, s. 192. V štúdii Terézia Vansová a jej Dennica (Mediologická reflexia o prvom sloven-
skom časopise pre ženy) sa autor zameral na mediologický pohľad na koncepciu časopisu (2018, s. 188 – 
221). 
4 Informácie o korešpondencii možno nájsť vo viacerých zdrojoch, napr. v kapitole K. Hollého V súrad-
niciach nacionalizmu a „konzervatívneho feminizmu“, 1869 – 1914 (2019, s. 75); vo výbere z korešpon-
dencie, ktorý zostavila V. Bosáková (1978, s. 535 – 537, 537 – 540).
5 Korešpondencia bola publikovaná vo viacerých knižných tituloch: Hollý, 2019, s. 75; v dokumentár-
nej knihe, ktorú zostavila Ž. Handzová, Múdrosť a skromnosť idú spolu... (1989, s. 191); Bosáková, 1978, 
s. 539.
6 Názory K. Kálala publikovala D. Hučková v kapitole knihy Na ceste k modernej žene: Kapitoly z dejín 
rodových vzťahov na Slovensku (2011, s. 62 – 78). 
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s myšlienkou vydávať slovenský časopis pre ženy oslovil Elenu Maróthy-Šoltésovú, pred-
sedníčku spolku Živena. Vediac, že by v martinských kruhoch vyvolala pobúrenie, ponu-
ku radšej odmietla. O čosi odvážnejšia bola Terézia Vansová, ktorá v tom čase pôsobila 
v Rimavskej Píle. Bola si vedomá rizika, ktoré ju čaká, čo aj vyjadrila v liste J. Škultétymu: 
„Musela by som byť hodne mechom udretá, keby som nevedela, že u nás je pre takzvanú 
ženskú otázku pole neúrodné.“7 

Na samom začiatku jej preto postačil manželov váhavý súhlas. Od chvíle, keď sám dal 
Dennici názov, stal sa jej prísnym kritikom. A tak v roku 1898 začala vychádzať Dennica 
ako Ženský list pre poučenie a zábavu a o čosi neskôr aj s prílohou Rodina (1910). Vansová 
dobre vedela, že výnimočné talenty z čitateliek nevychová, ale každá môže napísať list či 
podeliť sa s receptom, no najmä – cibriť sa v slovenčine. Dennica tak bola od začiatku bu-
diteľkou, cielene zameranou na osvetu nenáročných čitateliek.8

Napriek opatrnosti sa Vansová nevyhla útokom, a teda ani obrane. Na niektoré útoky 
Vajanského sa ani nedalo verejne reagovať, ale zato Škultétymu otvorene napísala: „Ne-
možno mi pominúť bez slova tie Vaše výpady na biednu Dennicu. Dajúc jej názov ,pokútne-
ho plátku‘, ,za ktorý sa máme hanbiť‘. Čo sa vonkajšku týče, pravda, ona nemôže sa rovnať 
Pohľadom, na to sme príliš chudobní. Ale ona takto snadnejšie nájde cestu do chudobných 
domčekov nižšej, meštianskej triedy a do chalúp sedliackych.“ A ďalej dodala, že „na prs-
toch možno spočítať tie panie a slečny, ktoré od počiatku do konca prečítajú Pohľady. [...] 
A predsa absurdum by bolo hovoriť, že sú nám Pohľady netreba.“9 

Vansovej pracovné podmienky sa zásadne zmenili, keď manžel vážne ochorel. Preto 
v r. 1907 preberá vedenie Dennice literárny kritik František Votruba. Z podtitulu sa vytra-
til prívlastok „ženský“ a nahradili ho prívlastky: „ilustrovaný“, „rodinný“ a „spoločenský“. 
Jeho redakčné vedenie otvorilo priestor pre mladú generáciu, ktorá sa hlásila k  literárnej 
moderne. To vyvolalo na jednej strane nevôľu dlhoročných čitateliek, no na strane druhej 
aj záujem nových predplatiteľov. S odstupom času nová vizuálna úprava Dennice časopis 
zatraktívnila a záujem oň sa zvýšil.10 Napokon po personálnej kríze a ročnej odmlke sa 
Dennica v roku 1910 vrátila. 

Koncepcia časopisu bola postavená na kresťansko-národnej orientácii. Postupne v nej 
pribúdali rubriky, ktoré ponúkali žánrovo pestré články. Azda najlákavejšie boli rubriky 
Módne zprávy, Ručné práce, ale aj Detský kútik, neskôr besiedka. Ďalšími užitočnými rub-
rikami boli Rady pre domácnosť, Výchovoveda, Zdravoveda, Beseda, Literatúra, Rodinné 
zprávy, Zo sveta, Zo života pre život, Naši v Amerike aj Hádanky a Šachová stať. Najdlh-
šiu tradíciu mala rubrika Pre kuchyňu. Dlhoročné skúsenosti napokon priviedli T. Vansovú 
v roku 1914 k vydaniu slovenskej kuchárskej knihy, do ktorej zahrnula okolo 1 000 recep-
tov. Aj dnes si podľa nej môžeme pripraviť dolnozemský paprikáš, skalické zázvorníky, rat-
kovské guľky, prešporské makovníky a ďalšie dobroty.11 

7 Korešpondencia medzi Vansovou a Škultétym bola publikovaná vo viacerých zdrojoch, napr. v knihe 
J. Cvikovej a J. Juráňovej Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách (2011, s. 316), tiež v doslove 
J. Nogeho Terézia Vansová a jej dielo k výberu z próz Drahé postavy (1978, s. 444 – 445).
8 Korešpondencia bola publikovanávo vo viacerých zdrojoch, napr.: Cviková – Juráňová, 2011, s. 325 – 
327; Gladiš, 2018, s. 203.
9 Bližšie: Cviková – Juráňová, 2011, s. 315 – 317.
10 Bližšie: Gladiš, 2018, s. 210.
11 Bližšie: Vansová, online.

V zhode so svojím programom Dennica ponúkla čitateľkám vzor skromných, rodinne 
založených, cnostných žien, národne a duchovne osožných. Poéziu aj prózu v nej publiko-
vali známe i menej známe spisovateľky či spisovatelia. V prvom rade to boli Terézia Van-
sová, Elena Maróthy-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská, ale aj Oľga Textorisová a Hermína 
Moštenanová. Ich tvorba nemala síce inovatívny náboj, ani neprekračovala postromantic-
ké medze, ale učila ženy čítať a nad prečítaným sa zamýšľať.12 A o to Vansovej od samého 
začiatku išlo. Formovať sčítané ženy – vzdelávať rozhľadené čitateľky. Dennica aj s prílo-
hou Rodina mala úspech vďaka praktickej orientácii na domácnosť, módu, ručné práce 
či osvetové články o významných ženách. Vychádzala spolu so Živenou až do roku 1914, 
keď po vypuknutí prvej svetovej vojny pre nepriaznivé ekonomické podmienky a výrobné 
problémy zanikla. 

O tom, že sa prvý ženský časopis dočkal popularity, svedčia čísla z roku 1908: kým Ná-
rodné noviny mali 600 – 1 000 predplatiteľov a Slovenské pohľady 400 – 500, tak Dennica 
mala po desiatich rokoch až 6 000 predplatiteľov.13

Po roku 1918 dostala T. Vansová do vienka časopis Slovenská žena. Vychádzal v rokoch 
1920 – 23, avšak nenašiel porovnateľnú odozvu ani u samotnej šéfredaktorky. Keďže jeho 
ideová orientácia jej už bola vzdialená, stala sa výzvou viac-menej pre mladšiu generáciu. 

V roku 1910 začal svoju 39-ročnú púť časopis Živena (1910 – 1948). Už v prvom čísle 
s podtitulom Ilustrovaný časopis, orgán Živeny, spolku slovenských žien nadviazala na tra-
díciu Dennice, ktorá sa v tom čase – pod vedením Františka Votrubu – ocitla v kríze. Vzo-
rom jej bola aj americká Živena, ktorá vznikla o dva roky skôr.14 A tak na slovenskej scéne 
vychádzali dva ženské časopisy, ktoré sa vzájomne dopĺňali a starali sa o osvetu a vzde-
lávanie žien: Dennica, ktorá bola orientovaná na vidiecku inteligenciu a stredné vrstvy, 
a Živena, ktorá chcela osloviť náročnejšie čitateľky aj čitateľov. 

Na redakčnom poste Živeny sa vystriedali E. Maróthy- Šoltésová, ktorá prvé dva ročníky 
zostavovala s Pavlom Socháňom (1910 – 1911), od roku 1922 prevzala časopis Anna Škul-
tétyová, ku ktorej sa v roku 1934 na päť rokov pridala Lea Mrázová. Počas druhej svetovej 
vojny sa Živeny ujala Zora Jesenská. Živena ako jediný slovenský časopis prežil dve svetové 
vojny, až napokon v roku 1949 zanikla. Z ideologických dôvodov ju mal nahradiť časopis 
Nová cesta (1945 – 1946), no ten sa neujal, a tak štafetu prebrala dodnes známa Slovenka 
(od roku 1948). V tom čase už bola ideologicky orientovaná na ľudové vrstvy.15 

Najplodnejšie roky časopisu Živena, v podnázve vymedzeného ako Zábavno-poučný ča-
sopis, orgán spolkov Živeny a Lipy, nastali po vzniku Československej republiky, keď ženský 
spolok získal štátnu dotáciu. V rubrikách Živeny sa ocitli aktuality zo sveta žien, napr. články 
o prvých dievčenských školách, o založení prvých jasieľ, tiež o vzdelávacích kurzoch či od-
borných prednáškach, ale aj o univerzitnom vzdelávaní a právnom postavení žien. V centre 
pozornosti bola úzka spolupráca s Maticou slovenskou a Červeným krížom, z čoho vyplý-
val zvýšený záujem o výchovné poradenstvo, propagácia sociálnej starostlivosti a zdravé-
ho stravovania. Popritom sa myslelo aj na umelecké aktivity v literárnom, výtvarnom či 

12 Bližšie: Hučková, 2011, s. 62 – 78.
13 Bližšie: Gladiš, 2018, s. 205.
14 Bližšie o americkej Živene píše D. Kodajová v kapitole Živena, spolok slovenských žien (2019, s. 54 – 58).
15 Bližšie o zániku časopisu Živena píše G. Dudeková Kováčová v kapitole Živena v politických režimoch 
19. a 20. storočia (2019, s. 173 – 174).
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divadelnom dianí, ale aj na moderný životný štýl, svet módy či state o bytovej kultúre. 
Nechýbali ani rady do domácnosti a tiež recepty. 

Na prosperite spolku aj časopisu sa podieľalo výrobné družstvo Lipa, ktoré vzniklo 
v roku 1910. Vďaka nemu ožila tradícia výšivkárskeho hnutia. Od povestnej výstavy sloven-
ských výšiviek v roku 1887 prerástla až do kultu. V časopise boli preto propagované ukáž-
ky ručných prác, vzorkovníky, ktoré prinášali ženám zárobok a slovenskej ľudovej kultúre 
popularitu. Objednávkový katalóg si našiel svojich záujemcov až v Amerike.16 Šoltésová sa 
v jednom liste Vansovej (1887) vyjadrila s uznaním: „sú tak krásne, jemné a zložité práce, 
že sa skutočne zahanbenými cítime byť našimi pospolitými ženami: a ja sa musím priznať, 
že mnohé práce nevedela bych tak náležite a krásne spraviť, ako vedia jich naše sedliač-
ky.“17 

Živena tak formovala emancipovanú slovenskú ženu, verejne a kultúrne angažovanú. 
Naďalej vyznávala tradičné kresťanské hodnoty a neprekračovala hranice konzervatívne-
ho feminizmu. Potvrdzovali to aj slová samotnej redaktorky, ktorá v roku 1897 v Dennici 
vysvetľuje v článku o potrebe vzdelanosti pre ženy emancipáciu takto: „Najpochybnejšie 
je pod ženskou emancipáciou predstaviť si akýsi bláznivý odboj ženy proti mužovi, akýsi ne-
zmyselný rozmar u nej robiť sa podobnou mužovi, fušovať všetečne do jeho úloh... Rozumie 
sa, že takáto nezmyselná emancipácia bola by na zatratenie... K tomu ani muž nenie idio-
tom, že by ju strpel.“18 V ďalších riadkoch autorka uviedla, že silnejú snahy o pozdvihnutie 
ženskej vzdelanosti, napomáha sa ženskej samostatnosti a to sa nazýva emancipáciou. Tá 
však nie je rozmarom, márnivosťou či sebapreceňovaním, ale je nevyhnutným následkom 
spoločenského vývinu, ku ktorému ľudstvo muselo dospieť. Podľa nej zdravé ženské hnu-
tie nekáže ženám spúšťať sa mravnosti, ale naopak, snaží sa o jej utuženie. Keď ženy do-
spejú k takejto výške chápania svojej mravnostnej úlohy, až vtedy padne dvojaká morálka.

V takomto rozkvete ženských aktivít nastal zásadný zlom, keď sa pod ideologickým tla-
kom v roku 1938 vrátilo postavenie žien o dve desaťročia dozadu. Z verejného, ako aj kul-
túrno-spoločenského života sa ženy vo vojnových časoch museli vrátiť späť k domácemu 
kozubu.19 

*
Výrazná osobnosť E. M. Šoltésovej a jej kultúrny význam neostali bez povšimnutia. 

Albert Pražák, profesor na Slovenskej univerzite v Bratislave, v roku 1928 navrhol oce-
niť spisovateľku titulom doctor honoris causa. Vo svojej skromnosti odmietla jeho návrh 
so slovami, že doktorát patrí iba študovaným ľuďom, ktorí prospeli národu vedou. Avšak 
predsa sa jej dostalo čestné miesto – v knihe Elgy Kernovej Vedúce ženy Európy (1930) 
bola zaradená medzi 25 významných žien.20 

*

16 Bližšie: Kodajová, 2019, s. 52 – 54. 
17 In: Handzová, 1989, s. 192.
18 In: Handzová, 1989, s. 196 – 198.
19 Bližšie: Dudeková-Kováčová, 2019, s. 140 – 160.
20 Informácia bola uverejnená vo viacerých zdrojoch, napr. v knihe M. Mikulovej Tri spisovateľky (2015, 
s. 16, 68); aj v publikácii Ž. Handzovej: 1989, s. 108, 112. Poznamenajme, že kým M. Mikulová uviedla, 
že išlo o návrh ocenenia na Kralovej univerzite v Prahe, Ž. Handzová sa zmieňuje o Slovenskej univerzite 
v Bratislave.

Podobne, ako to urobila Elena Maróthy-Šoltésová v druhom čísle Dennice, si môžeme 
v úvode antológie položiť provokujúcu otázku: Načo sú tie ženské časopisy?21 A  naprieč 
storočiami odpovedať – každá podľa vlastnej čitateľskej skúsenosti...

21 Maróthy-Šoltésová, online.
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1. O EMANCIPÁCII ŽIEN 
 (v publicistike)

Časy sa nenávratne zmenili. Situácia po vzniku Československej republiky v roku 1918 
priniesla nielen nové hospodársko-politické, ale aj kultúrne podmienky, ktoré ovplyvnili 
demokratický pohyb v sociálnych vzťahoch a tým aj obrat v spoločenskom postavení žien: 
možnosť verejne účinkovať, ktorá si vyžiadala systematický prístup ku školskému vzdelá-
vaniu slovenských dievčat, bola výzvou; volebné právo otvorilo ženám cestu do politickej 
sféry podľa vzoru českých kolegýň, cenným výdobytkom bola aj reálna podoba uskutočňo-
vanej rovnocennosti žien a mužov.

Na stránkach poprevratovej Živeny sa ženská otázka, s postupne narastajúcim význa-
mom, ocitla mnohokrát. Veď nároky na Slovenky sa kládli už zo strany romantickej gene-
rácie štúrovcov, keď výrazne absentovalo ich pronárodné vzdelávanie. Národovci potrebo-
vali ženy, ktoré by neboli iba gazdiné, ale boli by najmä spoločníčky zanietene bojujúce po 
ich boku za národné ciele. Preto v prvom desaťročí po prevrate sa stále viac presadzoval 
názor, že emancipácia musí byť chápaná komplexne.

Vo vzťahu muža a ženy sa oceňovali národné a kresťanské hodnoty, ktoré by ženy – vy-
chovávateľky detí – mali uvedomene vkladať do výchovy. Na výchove budúcej generácie 
vo všeobecnosti záležalo. Preto úloha rodiny a rodičovskej výchovy nadobúdali ústredné 
postavenie v úvahách o novej spoločnosti. Ženská intuícia, láska, starostlivosť a obetavosť 
boli žiadané, no popritom bolo nevyhnutné aj vzdelávanie žien. Matky nielen napomína-
ním a poučovaním, ale predovšetkým osobným vzorom mali viesť a formovať svoje deti 
k trvalým hodnotám – k dobru a láske. Pozornosť, vychádzajúca z obojstrannej úcty me-
dzi rodičmi, sa upriamovala na úctu k deťom.

Prehodnocovali sa staré zjednodušujúce predstavy o psychologickej odlišnosti žien 
a mužov. Hľadali sa spoločné ciele, ktoré spájal duchovný rozmer, čiže morálna zodpoved-
nosť za kvalitu života. Jej neodmysliteľnou súčasťou, a teda základnou podmienkou, bola 
úcta k žene. Aj preto sa na stránkach Živeny uprednostňovalo každodenné hrdinstvo žien 
a ponúkali sa príklady činorodých osobností – predstaviteliek ženskej emancipácie, akými 
boli E. M. Šoltésová, T. Vansová, v neľahkých životných podmienkach obetavo pracujúcich 
pre národ. Ženská otázka, propagovaná najprv na stránkach Dennice a neskôr Živeny, sa 
tak stále viac presúvala zo sociálnej sféry do kultúrnej. Významnú úlohu pritom mala práve 
Živena, úzko spolupracujúca s Červeným krížom a Maticou slovenskou, o čom neustále 
informovali príspevky v časopise. 

Zo všetkých dovtedy nerealizovaných spolkových snáh sa Živene darilo zakladať sloven-
ské dievčenské školy. Podpora ženských povolaní, najmä odbor pre gazdinky, ošetrovateľ-
stvo či vychovávateľstvo, mala svoj vzor v brnianskej Vesne. Osobnosť českého pedagóga 
Františka Mareša bola neoddeliteľne spätá s ich založením; najprv bol v Turčianskom Sv. 
Martine postavený Ústav M. R. Štefánika – symbol víťazstva Živeny v boji o vzdelávanie 
žien – a potom vznikali školy aj v ďalších mestách Slovenska. Ústredným cieľom bolo prak-
tické vzdelávanie žien, ktoré budú osožné vo svojich domácnostiach alebo pripravené na 

samostatný život. Presadzovanie autonómnosti žien súviselo so zmenami v ich spoločen-
skej funkcii, v narúšaní ustálených žensko-mužských stereotypov, ale aj s údelom osame-
lých žien, ktoré sa museli stať zárobkovo činné a sebestačné. Živenou najviac vyzdvihovaný 
bol však ideál mravnej ženy, ktorý zodpovedal vyšším cieľom života.

S narastajúcimi aktivitami žien, ako aj s potrebou ich vzdelávania sa spájali nové prob-
lémy. Demokratizácia spoločnosti so sebou priniesla nielen otázku mravnosti, ale aj jej 
úpadku. Najcitlivejšou otázkou bola mravná neochvejnosť, ktorú mali ženy vnášať do praxe 
spoločenského a politického života a tak dvíhať mravný status národa. Staré hodnoty sa 
zavrhli a nové sa ešte nevykryštalizovali. No očakávalo sa, že ich nositeľkami budú práve 
vzdelané ženy z radov inteligencie. To bol ideál, avšak každodenný život prinášal úskalia. 
Neodvratne sa strácali staré vzorce správania a hľadali sa nové. Minulosť odchádzala do 
nenávratna a budúcnosť musela byť „iná“. Pred ženami bola výzva – vytvoriť vzor moder-
nej ženy, ktorá je pokračovateľkou ženy – strážkyne mravnosti.

Vo vybraných publicistických článkoch z rokov 1919/1920 – 1928, ktoré odrážajú dobo-
vé uvažovanie o ženskej otázke a hodnotia jej postupné prenikanie do praktického života, 
sa dočítate viac. Zamerali sme sa v nich nielen na ideový a hodnotový rámec emancipácie 
po prvej svetovej vojne, ale aj na osobnosti, ktoré sa stali pilierom ženského hnutia na 
Slovensku. To bol spôsob, akým Živena spolu so svojimi prispievateľkami a prispievateľmi, 
čitateľkami a čitateľmi zvádzala boj o „tvár“ modernej ženy.
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Elena Šoltésová: 

Nové úlohy.

V článku E. Šoltésová upozorňovala na to, že sa ženská otázka nemôže chápať jednostrannne, lebo 
v nej nejde len o zamestnanie žien, ale aj o vzdelávanie, ktoré je potrebné na primerané účinkovanie 
žien v rodinách, no tiež vo verejnom živote, a to najmä pri šírení osvety, pri sociálnej pomoci chu-
dobným, vdovám a sirotám. Ženám sa za vzor dávala dcéra prezidenta T. G. Masaryka, Alica. Nabá-
dala, aby sa slovenské ženy po získaní volebného práva začali presadzovať v politických aktivitách. 
Osobným príkladom im mali byť Češky a inšpiráciou ich ženské časopisy, zamerané na vzdelávanie, 
ktorých bol na Slovensku stále nedostatok.

Nové úlohy nastávajú nám Slovenkám, ku 
ktorým nie sme pripravené. Úlohy rozšíre-
né, viac všeobecnosti sa týkajúce.

Nik nemôže o nás povedať, že by sme 
boly do roboty lenivé. – veď v domácnosti 
mnohé sa ňou už umárame – ale vstupovať 
na pole nejakej sústavnej verejnej činnos-
ti, konať sa majúcej s napínaním síl a pod 
tiažou zodpovednosti i verejnej kritiky – do 
toho sa ešte vždy neodvažujeme, čo je na 
ujmu nielen nám samým, lež i rozvoju ži-
votných pomerov u nás vôbec. Isteže tak 
bývalo i u žien iných národov, lenže kde 
tomu rozvoju nekládly sa schválne hate, 
tam včaššie povstávala a chápala sa i žen-
ská otázka, ktorá zrejmo ide so všeobecným 
pokrokom, je ním vyvolaná a ona ho navzá-
jom napomáha.

My Slováci sme boli až do terajšieho 
šťastného obratu nevoľným, ťažko sputna-
ným národom, preto sme v mnohom za-
ostávali za inými, tak i v postupe tej ženskej 
otázky, ktorá išla a ide o urovnomernenosť 
vzdelania, povinnosti i práv obojeho pohla-
via, vychodiac z toho, že prežitý a neudrža-
teľný je starý poriadok, podľa ktorého žena 
patrí výlučne do domácnosti a všetky verej-
né diela má spravovať výlučne muž, keďže 
tomu už veľmi citeľne odporujú všetky ži-
votné podmienky.

Do úradov síce už dávnejšie vstupujú 
i mnohé ženy, aby si zarábaly [na] svoju vý-
živu – to nebadane, bez hluku, od inokiaľ 
prenieslo sa i k nám – ale na tom nie je dosť, 
lebo nie v tom je celý význam ženskej otáz-
ky, lež na krátko vyloženo v tom, že ako pre 
muža, tak i pre ženu potrebné je všemožné 
vzdelanie ducha a umu, všeobecné a dľa 
potreby i odborné preto, aby sa i u nej, ako 
u muža vyvinuli všetky jej vrodené schop-
nosti, žeby sa nimi uvoľnila a zveľadila i jej 
práceschopnosť, ktorá bez vypestovania za-
krnela by, nevydajúc nijakého úžitku, ktorá 
však, ako sa to čo rok stáva zrejmejším, tak 
je v svojom spôsobe potrebná pri vedení 
verejných vecí, ako i mužská, ak nemá vlád-
nuť v ňom škodná jednostrannosť s veľkými 
medzerami. Teda vo vyššom vzhľade nielen 
preto usilujú sa ženy o svoje urovnoprávne-
nie s mužmi, aby sa pre hmotnú zabezpeče-
nosť dostaly do verejných povolaní, v kto-
rých sa do nedávna iba mužskí uplatňovali, 
lež preto, aby všetky životné pomery, celé 
súžitie spoločenstva bolo spravované ná-
ležite, dopodrobna sústrojne, všímajúc si 
všetkých vecí. A spoločenstvo, pozostáva-
júce z mužských i ženských indivíduí, môže 
byť sústrojne spravované iba zasa tiež muž-
skými i ženskými silami, tak ako v rodine 
a domácnosti i výchova detí i všetky veci 

daria sa iba pri náležitom súdejstvovaní 
muža i ženy, otca i matky.

Takto treba chápať ženskú otázku, lebo 
v tom je jej jadro. Čím je dospelejšia, tým 
si je i povedomejšia a pamätlivejšia tohto 
smyslu a tým i uznávanejšia jej oprávnenosť.

Nuž my Slovenky tiež nemáme sa pred 
ňou uzavierať, ak nechceme ďalej trvať 
v zaostalosti na škodu celej našej všeobec-
nosti. Treba nám chápať sa svojich rozší-
rených úloh tiež i v takom zmysle, že ony 
nepozostávajú len v zaujímaní platených 
úradov a ich svedomitom konaní, lež aby 
sme i krem úradov všetky ženy s celou silou 
a oddanosťou, nečakajúc nijakej odmeny 
chopily sa dobrovoľnej činnosti, kdekoľvek 
môžeme byť užitočnými, lebo najmä teraz, 
v dobe sriaďovania sa k novému slobodné-
mu životu, kde zakladáme si svoju budúc-
nosť, povinný je každý člen národa postaviť 
mu v službu svoje sily.

[...]
A ku všetkým tým rozšíreným úlohám 

teraz druží sa ešte jedna najnovšia, na 
ktorú sme my Slovenky málo pomýšľaly. 
V Čechách, na Morave a v Sliezku totiž-
to už platný je zákon v rovnakej miere pri 
rovnakých podmienkach dávajúci aktívne 
a passívné volebné právo ako občanom, tak 
i občiankam našej česko-slovenskej repub-
liky, a skôr-pozdejšie nadobudne platnosti 
i u nás. Podľa neho i ženy budú mať právo 
hlasovania ako pri obecných voľbách, tak 
i pri voľbe vyslancov do národného shro-
maždenia, a i ženy budú môcť byť volené 
sa vyslankyne do toho shromaždenia – čo 
teda znamená, že i ony povolávajú sa ku 
tvoreniu zákonov pre našu republiku. A keď 
sú povolané ku tvoreniu zákonov je samo-
zrejmé, že povolané sú i do verejnej činnos-
ti, ktorá vedie a riadi sa týmito zákonmi.

To je pokrok ohromný, ktorého sa po-
vedomé ženy pokročilých národov zo všet-
kých síl domáhaly a zaň bojovaly už pred 
vojnou. Teraz azda všade bude im to právo 
pririeknuté.

Ale väčšine žien prišiel tento dar ne-
čakane a našiel ich celkom nepripravené, 
keďže posiaľ aspoň v Európe temer nebý-
valy priťahované k politickej činnosti, lež 
práve odtískané od nej. Toto platí najmä 
o nás Slovenkách, ktoré ešte i teraz musíme 
sa zachvieť pocitom úžasu a hnusu, keď si 
i len pomyslíme na bývalé vyslanecké voľby 
v bývalom Uhorsku. 

[...]
Takejto prípravy schopná je každá z nás. 

Ale tá ťažšia povinnosť volebného práva: 
dať sa voliť za vyslankyňu do zákonodar-
ného sboru a konať tam svoju úlohu, to už 
vyžaduje dôkladnú rozhľadenosť a myšlien-
kovú prepracovanosť vo veciach politiky; 
spôsobnosť vyložiť a odôvodniť svoje sta-
novisko i vždy pohotovú pádnosť obhájiť ho 
a tp. a toho ženy vo všeobecnosti, okrem 
niekoľkých výnimiek ešte nemaly si kedy 
nadobudnúť. Najmä my Slovenky ku tejto 
úlohe nebodaj ťažšie sa odhodláme, než 
iné, vo verejnom vystupovaní pocvičené. 
No ľakať sa jej preto nepotrebujeme, lebo 
nik nebude od nás očakávať, aby sme vy-
stupovaly ako politické rutinierky. A časom 
si potrebnej rutiny tiež nadobudneme, ako 
iné. Naša staršia ženská generácia v tom už, 
pravda, nevynikne, čomu v mladšom veku 
priučiť sa nemala príležitosti, ale mladšia, 
už viac novým duchom ovanutá nadobud-
ne odvahy a dostojí i tejto svoje úlohe. Tej 
privolávame: Pripravujte sa, cvičte sa!

Avšak dobrý živý príklad vždy silnejšie 
a rýchlejšie účinkuje, než púhé nabádajú-
ce slová, to sa vie zo zkúsenosti. A my Slo-
venky sme šťastné, že hotový dobrý príklad 
i ochotnú pomoc a poučenie máme v naj-
bližšej blízkosti, u našich českých sestier, 
ktoré v užitočnom verejnom účinkovaní 
už majú imponujúcu samonadobudnutú 
zbehlosť, lebo ony boly medzi prvými, čo 
sa k nemu schápaly. Nasledujme ich v ich 
nástojčivej vytrvalej práci, kým sa nedosta-
neme na rovný stupeň s nimi. Ony ochotne 
nás chcú do nej vovádzať. 
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srdca“, kde čestnosť a charakternosť sú podmienkou úspechu. V závere autorka zdôraznila, aby 
každý sám na sebe začal pracovať, lebo len tak sa môže právo na slobodu, vybojované vo vojne, 
presadzovať v každodennom živote a zabezpečiť dôstojnosť existencie, čo v závere potvrdila citátom 
od V. Solovjeva.

Keď pred rokom skončila sa hrozná svetová 
vojna, počuli sme zo všetkých strán, že to 
bola demokratická myšlienka, ktorá zvíťa-
zila nad hrubou vojenskou silou Nemecka 
a Rakúsko-Uhorska. Všetci štátnici, filozofo-
via, národní hospodári boli presvedčení, že 
v budúcnosti môže sa vládnuť len formou 
demokratickou.

[...]
Demokracia žiada nielen vzdelanie du-

cha, ale tiež kultúru srdca, obidve žiada rov-
nou mierou. Demokracia potrebuje človeka 
vzdelaného, charakterného a mravného. 
Demokratizmus sám v sebe obsahuje už zá-
sady mravnosti – zásada verejného konania 
vo vláde, zásada rovnosti, spravodlivosti – 
to všetko je živel mravný.

Človek demokratický musí byť poctivý, 
čestný charakter v styku súkromnom, aj pri 
verejnej činnosti. V súčasnej dobe práve sa 
nám nedostáva poctivosti a charakteru. Pre 
vonkajší svet hlásajú sa demokratické heslá 
a v vnútri počujeme len o ziskuchtivosti, vy-
dieračstve a špinavých peňažných aférach. 
Je to dedičstvo vojny, tá zhubne účinkovala 
na ľudské mravy. O povznesenie pokleslej 
mravnosti maly by sa predovšetkým pričiniť 
ženy. Teraz vstupujeme do verejného života 
a len demokratickej myšlienke môžeme byť 
za to vďačné, preto odmeňme sa demokra-
cii prácou pre obnovenie mravného života. 
Pokiaľ máme vliv na verejný život, vystu-
pujme všade proti každej korrupcii, proti 
úplatkárstvu, nespravodlivosti. Pre nás je 
to ľahšie, ako pre mužov. Keď muž vystúpi 
v podobnom prípade proti druhému, hneď 
sa hovorí: „On mu to nepraje, – lebo – chce 
sa dostať na jeho miesto“ atď. Žena tu má 

voľnejšie ruky a môže slobodnejšie hovoriť. 
Takáto práca bola by veľmi záslužná a v te-
rajšej dobe je i nutná.

Nesmieme sa však usilovať len o po-
vznesenie mravnosti v živote verejnom, ale 
tiež v súkromnom. Tu najlepšie bude, keď 
začne každý sám u seba pracovať.

„Zásady demokracie sú jednoduché 
a jasné. Je to občianska rovnosť, uplatňova-
nie spravodlivosti hospodárskej a sociálnej, 
pokrok na poli kultúry a mravnosti. Ale ži-
vot, dôsledný život, dľa týchto zásad je ťaž-
ký úkol. Žiada vnútornej kázne, vlády nad 
sebou, prísneho súdu nad vlastným kona-
ním, vysokej úrovne rozumovej i mravnej. 
Je zrejmo, že v zápase o skutočný demo-
kratizmus musí začať každý sám u seba. Ne-
smieme čakať, až prijde kázeň z vonku. De-
mokratický poriadok musí sa rodiť z vnútra 
ľudského.“ – E. Svoboda. 

Národ náš dokázal mnoho v živote; dáv-
no už dal všetkým ľuďom príklad obetivosti 
za pravdu a slobodu svedomia, potom doč-
kal sa toho, že kmen národného života bol 
temer zničený, len korene zostaly v pôde 
a predsa ich silou a húževnatosťou ožil zno-
vu suchý národný kmen. „My Čechoslováci 
jsme skvelým důkazem pro všecky národy, 
že není na světě násilí, ktoré by mohlo za-
hubiti národ, který chce žít a dovede žít.“ 
Chalupný.

V krutej svetovej vojne vybojovali sme si 
život a dokázali, že máme naň právo. Teraz 
len ešte dokážme, že si vieme nadobudnu-
tej slobody vážiť, že vieme demokraticky žiť 
a sebe vládnuť.

[...]

Živena, 1919/1920, roč. X, č. 1, s. 104 – 107 (krátené) 

A veď ochoty nasledovať ich bolo by 
dosť i u nás, ale najťažšou otázkou je vždy: 
ako uskutočniť takéto úmysly? Bez osob-
ných stykov sa to naskrze nedá. Naše ženy 
a devy, chápajúce význam veci, budú mu-
sieť chodievať k sestrám do Čiech „na prax“ 
a sestry Češky budú prichádzať k nám učiť 
nás sriadenosti, vytrvalosti a kázni, lebo 
toho veľmi potrebujeme. Rozumie sa, že 
výsledky nebudú hneď skvelé, ale časom 
dostavia sa iste. Možno prv, ako by sme sa 
nazdaly.

Medzi tým však my samé urobme aspoň 
toľko za seba: čítajme pilne a s pozornos-
ťou ich časopisy, aby sme sa z nich poučili 
o vážnych ženských snahách a o spôsoboch 
ich skutkovania. Istá vec je, že my Sloven-
sky primálo čítame vážnych vecí, na ktorých 
treba rozmýšľať, preto i primálo rozvíja sa 
naša schopnosť k vážnym úlohám. Avšak 
tento nedostatok sa iste napraví, keď bude 
u nás v celku viac školskej vzdelanosti. Ale 
dosavádny jej nedostatok i dotiaľ máme si 
samy nahrádzať vážnym a účelným čítaním. 
A ženské časopisy, tomu účelu slúžiace, sú 
nám práve najprimeranejšie. 

Češky majú už pekný počet časopisov 
slúžiacich výslovne ženským záujmom, až 
je na počudovanie, že si ich vládzu hmotne 
vydržať. A teraz v radostnom pracovnom 
ruchu k dosavádnym mesačníkom zaklada-
jú sa nové týždenníky, a okrem toho i v bež-
ných politických novinách značné oddiely 
venované sú riadne ženským záujmom. Je 
istá vec, že takéto časopisecké pestovanie 
ženských snáh ženy budí z duševného hli-
venia, dvíha v nich povedomie i potrebnú 
samodôveru, upozorňuje ich nielen na ich 
práva, lež i na ich rozšírené a prehĺbené po-
vinnosti, vôbec kriesi v nich utajené životné 
energie. Takéto časopisy maly by sme my 
Slovenky riadne čítať, aby sme ich pomo-
cou týmto najpotrebnejším smerom rozši-
rovaly svoj duševný obzor, a maly by sme 
si čím skôr aspoň jeden podobný slovenský 
založiť. Zaistiť mu najprv podklad hmot-
ný, potom našla by sa mu i redaktorka. Ak 
chceme žiadúcu činnosť vyvinúť, nevyhnut-
ne potrebujeme k nej i tlačového orgánu, 
ktorý by o nej a za ňu hovoril, aby nebola 
nemá a neporozumená.

Zaostávania už bolo dosť, samy okolnos-
ti nás napred poháňajú – teda chápme sa! 

Živena, 1919/1920, roč. X, č. 1, s. 50 – 52 (krátené) 

F. Vlčková:  

Demokracia.

V článku sa F. Vlčková venovala politickému rozhľadu, spoločenskému a sociálnemu významu poj-
mu demokracia, vládnej forme republiky a úlohe prezidenta. Odkrývala nedostatky politickej praxe 
v otázkach mravnosti, ktorá by mala byť s presadzovaním demokratických zásad pevne zviazaná. 
Skutočnosť bola ale iná, a preto vyzývala ženy, aby sa nebáli presadzovať mravné princípy a pouka-
zovať na poklesky a nedostatky v spoločnosti. Zdôvodňovala, že demokracia sa prejavuje v dôstoj-
nom postavení každého pracujúceho a v spravodlivom odmeňovaní ľudí. Poukázala tiež na úskalia 
demokracie, v ktorej sa šírila hrozba vyvlastňovania, ale sama osebe nebola riešením. Vyzdvihla 
potrebu vzdelávania, lebo v demokracii je uvedomelý národ nevyhnutnosťou. Podobne aj „kultúra 
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Ľudmila Podjavorinská: 

Vývin ženskej otázky.22

Príspevok Ľ. Podjavorinskej, vychádzajúci na pokračovanie, sa venoval špecifikám ženskej otázky 
a vysvetľoval, prečo sa u nás neujal feminizmus západných krajín, ale jeho umiernená alternatíva – 
rozumná emancipácia. Keďže v povojnových rokoch čakala na ženy nová politická situácia – vyu-
žiť hlasovacie právo, v článku sa objasňovalo rôzne chápanie pojmu feminizmus, postoj odporcov 
a nadväzne argumentácia o postavení žien v dejinných súvislostiach. V druhom pokračovaní sa 
autorka zameriavala na úlohu ženy-matky a jej postavenie v iných národoch v predkresťanskom 
období. Pripomínala, že vznikom raného kresťanstva sa žena stala rovná mužovi, až celibát ju opäť 
degradoval a ani reformácia nepomohla zmeniť jej poddanstvo vo vzťahu k nemu. V ďalšom čísle 
autorka poukázala na postavenie osamelých žien, tzv. bekýň, v 14. storočí, keď sa ženy stali pisár-
kami aj lekárkami. V 17. storočí boli ženy z remesiel vylúčené, ostalo im len čipkárstvo, pletenie, 
vyšívanie a tkanie. Osobitou bola otázka vzdelávania (od 15. storočia), ktorá závisela od prosperity 
tej-ktorej krajiny, napr. Talianska, Nemecka, Fracúzska, Anglicka. V piatom pokračovaní sa autorka 
zamerala na situáciu v 18. storočí v Amerike, venovala sa myšlienkam Abigail Adamsovej, ovplyv-
ňujúcim dianie vo Francúzsku, predovšetkým revolučné úsile Márie Gouzovej. V závere vyjadrila 
presvedčenie, že vo vojnách ubúda mužov, a preto ženská otázka bude stále živá. Avšak 20. storočie 
bude iné – prinesie zásadnú zmenu v prospech mravného a hmotného dobra muža a ženy. V do-
končení sa pristavila pri vymožiteľnosti ženskej otázky. Preferuje motív utrpenia, ktorým je nové 
myslenie podmienené, no dopĺňa ho poetickým vyznaním básnického slova, aby vynikol obdiv ku 
kráse ženskosti a v záverečnom zdvihu odvaha a bojovnosť ženy (aj keď s jemne sebaironizujúcim 
podtónom). 

22 V poznámke pod čiarou, uvedenej k názvu článku, je informácia: „Prednáška autorkou bola predne-
sená v Ľudovej škole reál. gymnázia, v Nov. Meste n/V. Doklady z histórie prevzaté zväčša z knihy Lilly 
Braunovej: „Die Frauenfrage“ (s. 76).

Ženská otázka... slová tak často opakova-
né i u nás počúvané, ale my ženy jednako 
snažily sme sa vniknúť do hĺbky ich myslu. 
Feminizmus bol nám, Slovenkám, takreče-
no zatvorenou knihou... Preto, lebo u nás 
v tom spôsobe, ako u iných národov, aktue-
llným nebol. U nás ženská otázka bol i muž-
skou otázkou a spolu otázkou národa. Jeho 
nepriaznivého politického položenia a jeho 
borby za existenciu.

 U nás ani muž nemal práva vzdelávať sa 
v svojom duchu, nebol prijímaný do úradov 
a volebné právo pre Slováka znamenalo 
zapredanie presvedčenia, nevoľníctvo, kor-
rupciu. V takomto položení národa dvíhať 

ženskú otázku ako osobitnú, bolo by bývalo 
drobením síl, tak prepotrebných v celku če-
liť maďarizácii. Súlad medzi mužom a ženou 
bol u nás nevyhnutný. A v podobe, v akej 
ženská otázka miestami bola dvíhaná: totiž, 
ako boj proti nespravodlivosti mužov, bola 
teda u nás bezpredmetnou. Preto i občas-
né snahy sestier Češiek: pritiahnuť nás do 
svojho kruhu, zostávaly u nás bez ozveny.

[...]
A podobne dôležitou príčinou našej 

passívnosti bola hospodárska stránka na-
šej otázky. Prebytku žien do vojny nebo-
lo u nás toľko, žeby boly tvorily osobitnú 
otázku. Dievčatá – roľnícke menovite – sa 

napospol vydávaly – nepatrný počet sta-
rých panien uchýlil a uplatnil sa v rodine, 
v hospodárstve.

Dnes sme už národom slobodným. 
A nielen naším právom, ale zrovna povin-
nosťou je prevziať, čo nám bez boja, ako vy-
moženosť veľkej doby, samo padá do lona: 
hlasovacie právo a ním otvorenie mnohých 
postatí.

Tu však očakáva nás veľká úloha. My, 
Slovenky musíme byť najprv politicky vy-
chované. Keby i dve-tri naše družky sede-
ly v Národnom zhromaždení, ak v širokých 
našich vrstvách nebude smyslu, náležitého 
rozhľadu pre našu úlohu v živote verejnom, 
výsledok pokroku bude veľmi iluzórny... 
Cesty k tejto výchove máme voľné.

A poneváč smer feminizmu preskočil na 
širšiu koľaj záujmov všeobecnejších, priblížil 
sa k páľčivým sociálnym otázkam vôbec, je 
nádej, že u nás ženská otázka bez výstrelkov 
a otrasov, plavne vpláva do riečišťa rozum-
nej emancipácie. Že postaví ženu za rovno-
cennú pomocnicu muža – aby sa tak stala 
nie jeho nepriateľkou, ale spolubojovnicou 
za všeobecné kultúrne hnutie: „osvobode-
nie človeka z každého otroctva – osvobode-
nie ženy i muža.“

Cieľ tejto prednášky nie je propagova-
nie ženskej otázky – ani rozložením plánu: 
akým smerom, akými cestami sa naša po-
litická výchova uberať má. Ide iba o rozlo-
ženie niektorých strán tejže otázky v jej vý-
vine – lepšie rečeno, stručne podať dejiny 
vývinu ženy, po stránke kultúrnej a sociál-
nej – dejiny, ktoré historik menuje: „dlhým, 
v temnote sa odohrávajúcim útrpením...“

Ale prv, než by sme sa retrospektívne 
zahľadeli na postavenie ženy v staroveku, 
jej životný boj v stredoveku a na vymože-
nosti, ktorými feminizmus pýši sa dnes, 
objasníme si obsah a cieľ ženskej otázky. 
Prizrime sa, aké sú to heslá, čo jej bojovni-
ce ohnivými písmenami píšu na červenú zá-
stavu odboja – odboja proti tradíciám, ne-
spravodlivosti a možno i odstrániteľnému, 

nie prirodzenému zlu, ktorému žena ešte 
i dnes je odrobená. 

Dľa jedných apoštolov feminizmu ženská 
otázka je kultúrne hnutie, úsilie ženy, vyma-
niť sa z podriadeného postavenia v obore 
rozumovom, mravnom, sociálnom – politic-
kom – a na konec i hospodárskom. Zname-
ná snahu o rovnosť – rovnocennosť – ženy 
s mužom. V tomto rámci žiada všetky práva, 
ktoré má muž a požaduje otvorenie všet-
kých postatí, ktoré muž zaujíma. Domáha-
nie sa rovnoprávnosti kultúrnej odôvodňu-
je rovnakou intellektuelnou uspôsobilosťou 
ženy s mužom a duševnou potrebou.

Dľa ponímania druhých, ženská otázka 
je boj výlučne za existenciu – boj za chlieb, – 
jej kultúrna stránka kladie sa na druhé 
miesto, berúc ju len ako prostriedok. Obe 
mienky shodujú sa v tom, že dosiahnutím 
politických práv pre ženy, feminizmus bude 
v základe rozriešený. Avšak zkúsenosť učí, 
že veľkou chybou feminizmu je práve to, že 
všetko kladie na túto jednu kocku. Tak po-
doberá sa liečiť iba zlomky sociálnych bied 
ženy – kým mala by si všímať každej, ľud-
skou vôľou odstrániteľnej príčiny skrivodli-
vosti – biedy – nešťastia.

Požadovanie volebného práva odôvod-
nené je: keď obe polovice štátu nesú ťarchy 
a rovnako podliehajú jeho zákonom, nech 
i obe vynášajú zákony. Ale tu nadchodí 
otázka: či ženami vynášané zákony skutoč-
ne zmenia tvárnosť spoločnosti natoľko, 
aby nebola žena macochou, lež vlastnou 
matkou!? 

Dľa Bebela, rozriešenie ženskej otázky 
je totožným so zmenou doterajšieho spo-
ločenského poriadku – jej rozriešenie bude 
znamenať rozuzlenie kultúrnych otázok vô-
bec. Vedľa tohto výroku dal by sa postaviť 
iný, zodpovedajúci dnešnej dobe: rozrieše-
ním otázky sociálnej pečlivosti vo všeobec-
nosti a udelením politických práv ženám, 
rozriešená bude i ženská otázka.

Druhou požiadavkou feminizmu je rov-
nosť hospodárska. Aby práca ženy cenená 
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bola, ako práca muža a aby i jej otvorená 
bola každá dráha povolaní. Tieto požiadav-
ky kladie menovite Marx, dôvodiac, že nad-
vláda muža je iba následok jeho nadvlády 
hospodárskej – zrušením tejto by padla i tá.

Treťou, dôležitou požiadavkou je otáz-
ka mravnej rovnosti. Dľa jedných zruše-
nie takzvanej dvojitej morálky – dľa iných 
zrušenie doterajšieho sriadenia vôbec, so 
zavedením komunizmu. Táto požiadavka: 
otázka mravnej rovnosti – bude asi jednou 
z posledne dosiahnutých vymožeností i fe-
minizmu budúcnosti...

Zásady a heslá dnešnej ženskej otázky 
nie sú ani výplyvom novej doby, ani vynále-
zom stredoveku: ženská otázka ako otázka 
chleba preplietla sa históriou ľudstva raz, 
ako následok hospodárskej krízy niektoré-
ho štátu (ku pr. vo Francúzsku pred revo-
lúciou), raz zasa propagovaná vzplanutím 
zduchovnelej túžby po vzdelaní. Od Plato-
na, žijúceho 400 rokov pred Kristom až po 
energickú feministku posledných rokov, 
Panckhurstovú vždy nachodila svojich prí-
vržencov a apoštolov a vždy i svojich pro-
tivníkov.

Srezumované dôvody prívržencov sú:
Rovnost – rovnoprávnosť žien s muž-

mi oprávňuje rovnost ženy s mužom po 
stránke duševnej a tiež nie veľmi odchýlnej 
schopnosti telesnej. Priemerná žena nelíči 
sa veľmi od priemerného muža – rozdiel je 
iba následok nerovnej výchovy. Žene treba 
vzdelanie, ako matke – ako družke muža. 
Vzdelanosť ženy vytvorí intímnu duševnú 
jednotu medzi manželmi. Ale vzdelanie 
treba i žene osamelej, utisnutej starať sa 

o seba samú. I žena má právo byť človekom 
samostatným. Preto jej túžba: oslobodiť sa 
z tútorstva a z pút prežitých predsudkov je 
oprávnená. Schopnosti muža nie sú väč-
šie, ako schopnosti ženy, ak sú vychováva-
né a uplatnené v činnosti, zodpovedajúcej 
ženskej povahe. 

Protivníci feminizmu šermujú dôvodmi 
nie menej pádnymi. Prvým z nich je fyzická 
slabosť ženy – fyziologické úlohy – slabosť 
nervová. I duševné sostrojene odkazu-
je ženu k inému oboru činnosti – k oboru 
zodpovedajúcemu jej citovému sostroje-
niu. Stojac vedľa muža na každej postati, 
ztratila by ženskosť – pel duše. V politike 
svojou konservatívnosťou hatila by pokrok 
politickej slobody a pokrok sociálny. Politi-
ka oddiaľovala by ju od domácnosti a rušila 
by jej súlad. Na poli hospodárskom zavinila 
by konkurenciu – stala by sa protivníčkou 
muža – až by ho vraj zotročila. Žena stala 
by sa drsnou – muž v sebeobrane bezohľad-
ným – nastal by rozklad rodiny.

Aby sme však porozumeli i boj za opráv-
nené požiadavky ženskej otázky, i vážne dô-
vody antifeministov, musíme sa zahľadieť 
do minulosti ženy. Sledovaním vývinu žen-
skej otázky, možno, utvoríme si správnejšiu 
mienku – prípadne sa naša mienka opraví, 
vykrystalizuje... U iných azda vzbudí záujem 
o tú stránku ženskej bytnosti, ktorá dľa slov 
poetu: „ako večný predmet vedomca i bás-
nika v tisícerej zmene je niečo večne zaují-
mavého...“

(Pokračovanie)

Živena, 1921, roč. XI, č. 4, s. 76 – 77 (krátené) 

(Dokončenie)

Zaujímavé by ešte bolo sledovať postup vy-
moženosti ženskej otázky. Nakoľko môžem 
zistiť, najbohatšie obdarovaly ženy posled-
né dve desaťročia minulého storočia.

Na dôkaz aspoň niekoľko stručných dát:
R. 1880 výdobytky feminizmu v Anglii 

boly už značné – v úradoch bolo zamest-
nané 198 tisíc žien. Prvá advokátka v Aglii 
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bola promovaná r. 1893. V Belgicku dok-
torky práv boly už predtým – v Rumunsku 
o 10 rokov pozdejšie. Itália koncom 18. sto-
ročia mala hvezdárky, ženy študujúce ana-
tómiu, botaniku; - tým istým chlúbilo sa 
v 19. storočí Švajčiarsko, Rusko, Poľsko, 
Amerika a Anglicko. V severoamerických 
štátoch nachodily sa v tom čase už i štátni 
duchovní a rychtári. Preslávená Soňa Kova-
levská, prof. matematiky, stala sa univerzit-
ným professorom v rokoch deväťdesiatych. 
A na univerzite v Odesse v posledné roky 
minulého storočia zo 690 poslucháčov bolo 
460 ženských.

(Jediným – šťastným či nešťastným? – 
bodom zeme, kde ženy zostávajú pri pra-
slici je Portugálsko a Arménia. Tam vôbec 
nieto ženskej otázky, lebo ženy sa napospol 
vydávajú.

Výsledok stáročných bojov je tedy znač-
ný, ale feminizmus má pred sebou ešte dlhý 
zápas – ak mu len výdatne nepomôže duch 
doby všade tak, ako pri dosiahnutí hlasova-
cieho práva v našej republike. Najnovším 
heslom protivníkov feminizmu je:

„My sami chceme ženám vybojovať 
všetky práva – ale nechceme, aby bojovaly 
s nami!“

No ony bojujú – tu teoriou, tam praktič-
ne – a sufragettky práve i zručne metanými 
bombami. Ich výčiny pred vojnou zachodily 
do vandalizmu – do attentátov na produkty 
vedy a umenia – na kultúru vôbec. Nie div, 
že prepiata strune praskala cele brutálnym 
protitlakom!

Vodčou silou ženskej otázky nateraz je 
Angličanka Pankhurstová.

*
Doteraz nezmienila som sa ešte o ses-

trách Češkách – preto, lebo otázka, aký 
zástoj hrajú v borbe feminizmu a čo si už 
vydobily potrebuje osobitného, náležitého 
uváženia. Prosím, aby niektorá zo sestier 
prevzala túto úlohu na samostatnej pred-
náške. – U nás na Slovensku – ako som už 
riekla, ženská otázka aktuellnou nebola. 

A ktoré sme sa predsa ohlásily, už či za – či 
proti nej, urobily sme to neraz s obdivu-
hodnou neznalosťou.

*
Históriu vývinu ženy historik nazval dl-

hým v temnote sa odohrávajúcim utrpe-
ním...

A skutočne! Pozerajúc ďalekohľadom 
ženskej otázky, vidíme odveké strasti, ti-
sícročné utrpenia – celé armády padlých 
a celé more zla... Od dňa, keď prvá žena za-
priahla sa do pluhu, aby skyprila zem pod 
chlieb dieťaťa, až po universitnú katedru 
Soni Kovalevskej, vydobytú úsilím, pod kto-
rým umdlieval jej útlunký, zmučený orga-
nizmus – celý ten neobsiahlý priestor času 
je utrpením túženého – utrpením nedosiah-
nutého a utrpením azda i mýlne chápaného 
šťastia ženy.

No, nechcem zakončiť obrazom bezú-
tešným, pošmúrnou retrospektívou jed-
nostranne pozorovaných dejín ženy. Obrá-
tim list – sláva Bohu, život nemá iba jednu 
stranu! Vedľa počerného rámcu feminizmu 
jasá, šveholí v tisíceré tóny zladené srdce 
ženy. Ženy so srdcom obetovave k láske 
stvoreným, ženy berúcej podiel na utrpení 
i podiel ľudsky možného šťastia – práve tak, 
ako i muž... Ženy, o ktorých náš Vajanský 
hovorí, že „im ďakuje ľudstvo i národy, že 
plocha ich postupovania nejde nadol ale 
nahor.“ Ženy, „ktoré umožňujú nám ľudský 
pobyt, starajú sa o naše potreby a prinášajú 
zároveň z vyšších region zlato, aby muž mal 
z čoho tvoriť formy krásy a diela umenia“...

 A je tomu skutočne tak. Žena, ako svieža 
povoja preplietla sa krásosadom literatúry 
a umenia, tvoriac nevyčerpateľný zdroj po-
ezie. A nekoná to bez vzácnej odmeny šťas-
tia, aké podáva vzájomný vzťah, rozonancia 
dvoch, jedným akkordom rozzvučaných 
duší... Je to žena-manželka – v najídeálnej-
šom vzťahu opretá o rameno muža, keď on 
je svojej družke oporou, jej vodcom a uči-
teľom – keď ona jemnými krýdlami svojej 

duše usiluje sa za energickým rozmachom 
perutí jeho silného ducha...

Nie, historia ženy nie je iba historiou 
utrpenia!

A mladosť devy – ružový púčok mlados-
ti... Zastaňme pred šťastím nádeje zakvit-
nutou dušou devy s básnikom:

„... Čože opísať z tých kvetov a svetov
z tej krásy – riásy – z tých mladých nádejí
z tej peknej duše túžobni výletov,
po čisto skvelej rozkoší alejí...?!
Oj, mladosť devy, v krás prvom úsvite,
keď veniec s vencom, kvet s kvetom sa spája,
keď túžba duše v cudzom krásocite,
s toľkým pôvabom vyjíť, sa vystrája –
koľko krás, vône vôkol seba sála...!“

Kde básnik nachodí toľko vnady, kvetu, 
poezie – nie, tam nemožno písať iba histo-
riu utrpenia!

A matka-žena sklonená nad kolískou... 
Večne pohyblivé ruky, večne obetovavou 
láskou až po okraj naplnený kalich srdca... 
Z kolísky nebeskou mluvou najčistejšej roz-
koše: lásky materinskej, prvým úsmevom 
prevráva k nej ružový plod jej lásky...

Nie, dejiny ženy nie sú iba históriou utr-
penia!

No, keď okúzluje nás jaro a blaží pohľad 
na bohaté dary leta, smierme sa i s tichou 
melancholiou jasene... Ako bľadá protiva 
dvoch týpov stojí žena osamelá. V zraku 
plachá otázka nepochopenia... na okienku 

23 Z rozsiahleho článku, ktorý bol publikovaný na pokračovanie v šiestich číslach (č. 4 – 9), sme vybrali 
úryvky z prvej a poslednej časti.

srdca mladosťou nadýchané, životom za-
mrazené kvety: túžby a nádeje. Žena osa-
melá...! Stredovek zatváral ju do kláštora, 
XVIII. storočie do venca životných trpkostí 
vložilo jej úsmešok šťastnejších a falošný 
stud nevyvolenej... Reprezentantka a či len 
večný predmet ženskej otázky! Ballast spo-
ločnosti v minulosti – v prítomnosti vždy 
ešte nie správne umiestnená. Mladosť ju 
zklamala – život obišiel – obišiel, možno, 
len preto, že ako nad tajomnou hĺbkou vôd 
poletujúca libella, žila v ústraní...

V nedorozumení spytujeme sa s básni-
kom:

„...žila, či nežila,
keď len tak kmitla, svetu nepoznaná?
Či jej kto, čo ona komu bola milá,
keď len tak stlela v sebe uschovaná...“

No teš sa, večná príčina – reprezen-
tantka ženskej otázky – žena osamelá! Fe-
minizmu vydobyje ti postať a vplaví ťa do 
prúdu života... Do tvojej nežnej rúčky vloží 
ostrý nôž chyrurgie, tvoje k láske stvorené 
srdce naplní paragrafom – tvoje ramienko, 
tak nekonečne vnadné ak spočíva na ňom 
zlatovlasá hlávka dieťaťa, otúži a postaví ku 
nákove...

Budúce stoletia najde ťa už na vytúže-
nom mieste, s dlátom a kladivom v ruke – 
najde ťa ako pavúčika zapradenú vo filoso-
fiu a učené dissertácie...

Živena, 1922, XI, č. 4 a č. 9, s. 76 – 77 a s. 177 (krátené)23 
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Dievčenské školstvo.

Po troch rokoch existencie dievčenskej školy Živeny v Turčianskom Svätom Martine sa v článku reka-
pituloval jej význam pre praktické vzdelávanie dievčat. Vyzdvihoval sa spoločenský prospech a vplyv 
vyššej školy na prípravu žien na povolanie, ktoré im umožnilo nielen viesť vlastnú domácnosť či po 
skončení sa uplatniť v administratíve a sociálnych službách, ale tiež pokračovať v štúdiu na uči-
teľskom ústave a vychovávať deti. Osobitým prínosom pre ženy je možnosť zarobiť si na vlastné 
živobytie. Po zoštátnení v roku 1921 sa školy Živeny stali verejne prístupné, čo umožnilo, bez ohľadu 
na spoločenské a sociálne postavenie dievčat, rozšíriť demokratické vzdelávanie v národnom duchu.

V septembri r. 1919 Živena, aby vyhove-
la snahám nadšených zakladateliek spolku 
z rokov sedemdesiatych, otvorila v sídle 
spolku, v Turčianskom Svätom Martine, 
trojročnú vyššiu školu pre ženské povolania 
a päťmesačnú gazdinskú školu. V nasledu-
júcom školskom roku otvorila takéto rodin-
né školy v jedenástich mestách Slovenska.

Živena vo svojom školskom podnikaní 
vzala si za vzor školstvo brnenského spolku 
Vesna, ktorá na Morave vychovala nový typ 
ženy, vzdelanej intelektuálne i citove, neza-
nedbávajúcej pre vedomosti teoretické ani 
vedomostí praktických, ktoré každoden-
ný život od ženy vyžaduje. Živena usilova-
la sa svojimi školami vychovať slovenskú 
ženu tak, aby sa mohla v rodinnom živote 
uplatniť aj ako vzdelaná žena-družka i mat-
ka, ktorá samostatne myslí a správne pod-
ľa vlastného rozumu posudzuje, ale aj ako 
praktická gazdiná, ktorá bez ťažkostí vedie 
si vlastnú domácnosť. Ak nedostane sa jej 
možnosti žiť vo vlastnej rodine, aby si ve-
dela prostriedky k živobytiu sama zadovážiť 
a stať sa platným členom ľudskej spoloč-
nosti.

Počas školskej práce Živena nadobudla 
si presvedčenia, že školy len vtedy mohly 
by opravdove konať svoju úlohu vo všet-
kých vrstvách obecenstva, keby úplne 
prešly do správy štátnej. Požiadala teda 
o zoštátnenie škôl ministerstvo školstva 
a národnej osvety, ktoré žiadosti vyhovelo 
a už v školskom roku 1921 – 22 doterajšie 

privátne školy Živeny premenené boly na 
školy verejné, ale aby neztratily spojitosť 
s obecenstvom, sriadené bolo pri školách 
kuratórium z miestnych činiteľov, predse-
dom ktorého je župan. Toto kuratórium za-
stupuje školu na vonok stará sa o finančné 
a administratívne veci školy.

Vyššia škola pre ženské povolania hos-
podárske v Turčianskom Svätom Martine 
je prvá škola na Slovensku, ktorá pripra-
vuje ženský dorost pre sociálne povolania 
a zároveň poskytuje úplnú prípravu pre 
potreby života rodinného. Tie žiačky, kto-
ré sa rozhodnú pre samostatné povolanie, 
majú po trojročnej úspešnej návšteve školy 
príležitosť uplatniť sa ako administratívne 
sily vo vychovávacích ústavoch, v sanató-
riach a v ústavoch sociálnej pečlivosti. Ďalej 
môžu byť prijaté do dvojročného učiteľské-
ho ústavu, ktorý pripravuje odborné učiteľ-
ky ústavu pre dievčenské rodinné školy.

Z praktických predmetov vyučia sa žiač-
ky za tri roky dôkladne šitiu bielizne, šiat, 
modiststvu, vareniu a domácemu hospo-
dárstvu. Vychovávateľského výcviku do-
stane sa im v zdravovede, výchovovede, 
v praktickej činnosti v škole materskej a vo 
výtvarných prácach. Občianske vzdelanie 
podáva nauka občianska a národné hos-
podárstvo, všeobecné vzdelanie poskytujú 
reči materinská a cudzia (francúzština), ze-
mepis, dejiny vzdelanosti, počty, účtovníc-
tvo, praktická prírodoveda, nauka o kresle-
ní, telocvik, spev. 

V gazdinskej škole nadobúdajú si žiač-
ky všestranných vedomostí, potrebných 
pre vedenie domácnosti a rodinnej výcho-
vy. Učia sa prakticky pripravovať úspornú, 
chutnú a zdravú stravu, konzervovať ovo-
cie, zeleninu atď. Ďalej prať bielizeň, hla-
diť a čistiť šaty, jemné výšivky, čistiť riad 
a domáce náradie. Okrem praktických 
predmetov učia sa správne slovensky písať, 
dobre rátať, základným pojmom občian-
skej nauky, zdravovede, vychovávateľstvu 
a ošetrovaniu detí.

24 Článok bol uverejnený s iniciálkami bez mena alebo iniciálok. Predpokladáme, že autorkou bola sa-
motná redaktorka.

Obe školy postavené sú na základe de-
mokratickom a prístupné sú všetkým vrs-
tvám spoločenským. V školách spoločnou 
výchovou dievčat z rozličných vrství zmier-
ňujú sa rozdiely stavovské, všetkým žiač-
kam rovnako vštepuje sa úcta a láska k prá-
ci a nadovšetko k vlasti.

Bolo by istotne v záujme rodičov, aby 
pochopili význam týchto praktických rodin-
ných škôl a svoje dcéry v nich vychovávali.

Živena, 1922, roč. XII, č. 6, s. 119 – 120 (úplné znenie)24 

Vilma Jahodová: 

Domáci krb.

Článok má mravoučný charakter. Autorka napomínala ženy, ktoré sú v domácnosti, aby sa vzdelá-
vali, lebo len tak budú mať potrebné zručnosti nato, aby boli dobrými gazdinkami. Pobádala preto 
rodičov, aby dbali o vzdelanie svojich dcér najmä v časoch, keď sa mení úloha a postavenie žien. 
Už nestačí krásou vynikať v spoločnosti, je potrebné byť chápavou partnerkou muža. Žena sa preto 
musí duševne zdokonaľovať, čo v závere podčiarkuje citátom L. N. Tolstého. 

Netýka sa táto kapitola tých poľutovania-
hodných žien-úradníčok, ktoré keď prídu 
domov, nevedia, čo robiť prvej. Či variť, ale-
bo riadiť, alebo choré dieťa tešiť, ho obšiť 
alebo sebe niečo ušiť. Ani sa nevzťahuje 
na tie samostatné dievčence, ktoré zo svo-
jich izbičiek ponáhľajú sa ta, kde je teplo, 
jas a trocha veselia. Ale platí tým mladým 
ženám, ktoré majú muža, čo sa o ne stará. 
Tým chcem do duše prehovoriť, aby sa im 
navrátil miznúci smysel pre kúzlo tichého 
rodinného krbu.

Cez deň chodí taká mladá pani unudená, 
každá robota v domácnosti ju mrzí, myslí na 

večernú toaletu a teší sa, ako oslní zasa svo-
je priateľky. Večer nevydrží doma. Tanečné 
zábavy, divadlo, večierky sa zamieňajú. 
Mužovi je to azda nepríjemné a po dennej 
práci radšej by bol doma a pobesedoval so 
ženou. Ale nesmie! Každý večer musí sa 
obliecť a drepieť v dyme a huku. [...] Deti 
nechajú sa doma nespoľahlivým osobám, 
a to má za následok zkazu tela a duše. Stojí 
to i peniaze, najmä za terajšej drahoty, lebo 
mladá pani si sama prešiť nič nevie, a s kaž-
dou maličkosťou beží ku krajčírke. Muža to 
mrzí a začnú sa domáce hádky, svady. Nie-
ktorá mladá pani vezme i z peňazí, ktoré sú 
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určené pre domácnosť, a tu oklame jedlo 
o vajce, tam zasa o maslo a tým dopustí sa 
veľkého hriechu, najmä oproti dietkam.

Milé matky, dajte svoje dcéry učiť nielen 
reči, klavír a tenis, ale i šaty šiť, klobúky ro-
biť a hlavne variť!

Naše matky a staré matky sa obetova-
ly cele svojej rodine. Hmotne sa maly síce 
lepšie, ako my, ale duševne trpely mnohé. 
Pomer medzi mužom a ženou bol iný. Tento 
pomer by sa nám, mladším, nepozdával; my 
chceme, aby muž bol naším kamarátom, so 
všetkým sa nám sveril a nás za seberovnú 
považoval. Ale dnešná žena zneužíva svoje 
postavenie. Obetivosť a svedomitosť našich 

matiek by veru neškodila terajšiemu poko-
leniu, ktoré berie život na ľahko. Príčinou je 
tu i úpadok nábožnosti. Nábožná žena má 
svedomie, mravnú prísnosť, pevné zásady, 
vážné chápanie života. Vie, že sa nevydala 
preto, aby sa bavila, ale že tým činom vzala 
na seba mnoho povinností a že byť ženou 
a matkou je veľká úloha. Aby sme túto úlo-
hu vyplniť mohly, musíme vziať na pomoc 
všetky lepšie vlastnosti duše a hľadieť sa 
zdokonaliť čím ďalej tým viac v láske, trpez-
livosti a obetivosti. Budú nás raz dietky za 
to žehnať.

[...]

Živena, 1922, roč. XII, č. 10, s. 191 (krátené) 

Päťdesiat rokov.

Článok bol inšpirovaný päťdesiatym výročím vydania prvého almanachu Živeny, v ktorom S. Or-
mis publikoval požiadavky na národnú výchovu detí, najmä dievčat, dovtedy vychovávaných doma 
alebo v cudzích ústavoch. Dôležitú úlohu pripisoval matke, pretože ona vštepuje svojim deťom ná-
rodné povedomie. Ruka v ruke s ním odovzdáva aj hodnoty kresťanstva, ktoré sú neodmysliteľné 
pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Kým Ormis v almanachu ešte len vyzýval na založenie školy 
Živeny, v roku 1923 už bola skutočnosťou. Základný kameň určený pre Ústav M. R. Štefánika sa stal 
vo vzdelávaní slovenských dievčat jej pokračujúcou perspektívou. 

Prvý almanach Živeny vyšiel roku 1872. 
V ňom Samuel Ormis, profesor slovenské-
ho gymnázia i učiteľského ústavu v Revúcej 
a pôvodca známej Výchovovedy, zaujíma-
ve, milo a miesty hodne originálne písal 
nám o ženskej výchove. Školskej u nás totiž 
nebolo.

V úvode hovoril, že všetkým dcéram Slo-
venska treba rozmýšľať o tomto predmete, 
aby tak nový duchovný život rozpálil celý 
národ a stali sme sa spôsobnými vydobyť si 
národné práva... 

[...]
Po tomto úvode Ormis vykladá:

1. „Národ slovenský vysvobodíme z terajšej 
jeho duchovnej i telesnej biedy len dobrou 
výchovou...
2. Mužovia čo akí vzdelaní a usilovní ne-
môžu dobre vychovať mládež bez pomoci 
ženskej, alebo ináče: vy, matere slovenské, 
ste prvý a najmohutnejší činiteľ pri národ-
nej výchove... Lebo vy tvoríte srdce synov 
a dcér svojich: otec a učiteľ dáva im len 
známosť... Povedzme si len pravdu, koľko 
našich výtečných národovcov zle vycho-
valo svojich synov! A prečo? Preto, že ich 
manželky neboly od srdca oddané národu, 
alebo že nemaly čistej a nepoškvrnenej 

nábožnosti. Preto, vy mládenci slovenskí, 
jestliže opravdu milujete národ, berte si 
za manželky len verné Slovenky – čo je aká 
chudobná, len nech je rodu verná!... Verná 
Slovenka i v chudobe nasháňa bohatstva 
a vychová synov národu verných. Však otec 
Štúrov nebol bohatý, – on, chudobný uči-
teľ v Zay-Uhrovci, vychoval štyroch synov 
z chatrnej pláce, a nábožná manželka jeho 
nasýtila celé zástupy žiakov, ktorí ako pria-
telia jej synov prichádzali do Uhrovca na 
viac dní sa baviť. I ja bol tam v roku 1842 
a videl ten poriadok, tú dobrosrdečnosť, 
pohostinstvo, a od tých čias mi bez pre-
stania na mysli tanie, že vychovať veľkých 
mužov nevyhnutne potrebná je nábožná 
a vznešeného ducha matka... O Kollárovej 
a Hollého materi neznám nič. O Šafárikovej 
som len toľko slyšal, že v chudobnej fare ko-
beliarovskej v trpezlivosti opatrovala počet-
né dietky svoje a slúžila za príklad nábož-
ného života*... Že mať je prvým činiteľom 
pri výchove dietok, vidno i z toho, že ona je 
s nimi celý deň, otec len za krátky čas; ďalej 
jej povaha ženská je prenasledovať cit až do 
najukrytejšej žilky a neustúpiť, kým neutvo-
rí sa tak, ako ona žiada...
3. Vy, matky slovenské, oddeľte sa od sveta 
zlého a žite v čistom slovensko-národnom 
duchu, neobzerajúc sa, či to bude vašim 
deťom k prospechu, či ku škode. Lebo keď 
budete zpolovice Nemkyne, Maďarky, a len 
zpolovice Slovenky, tak i deti vychováte 
netopierov... [...] Verte mi, že si viac uctím 
poctivú slovenskú sedliačku, ktorá nevie ani 
čítať, ani písať, ale nikdy slova ináče nepo-
vie, len po slovensky – viac si ju ctím, nežli 

ktorúkoľvek z tých Sloveniek, čo vystatujú 
sa cudzími rečami...
4. Svoje dcéry vychovávajte v duchu ná-
rodnom. Duch národný je: reč, kroj, zvyky, 
pokrm, milovanie národa... Náš národ teraz 
veľmi trpí na renegátstvo, preto len silným 
mužom a vodcom dovoľme učiť sa nemec-
ky a maďarsky, dievčaťom a pospolitému 
ľudu donieslo by to záhubu. [...]“
5. Ešte jedno žiadam, prosím, volám, urob-
te to, matky slovenské, vychovávajte deti 
svoje v nábožnosti... Žiadam náboženstvo 
kresťanské, v slovenskom srdci zakorenené, 
ako ho Cyril a Metod zvestovali otcom na-
šim. Či si katolík, či evanjelik... každý svoje 
vyznanie vštepuje do srdca svojich detí...
6. Ženu stvoril Pán Boh ku pomoci mužovi, 
a muža stvoril ku práci, keď vyslovil súd nad 
Adamom: ‚v potu tvári chlieb svoj jesť bu-
deš‘... Kde žena múdre, opatrne zachráni, 
čo muž zarobil, tam sú ľudia majetní...

.... Z terajšej národnej biedy nič nám ne-
pomôže, len dobrá výchova mládeže.... Ro-
dičia slovenskí nesmú posielať svoje dcéry 
do cudzinských ústavov, ale do národného, 
ktorý, daj Bože, aby čím skôr otvorený bol 
pod správou Živeny...“

*
Aspoň toľkoto na 50-ročnú pamiatku 

z almanachu Živeny. I v novom živote, keď 
Živena už má školy pre dcéry slovenské, keď 
vôbec môže pôsobiť na slovenskú kultúru, 
keď pod jej správou bude i Ústav Milana 
Štefánika, základy ktorého sú už položené, 
môže byť len užitočné pripomínať si Ormi-
sove nárady z tých ťažkých časov.

Živena, 1923, roč. XIII, č. 1, s. 17 – 18 (krátené)
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Helena Růžičková-Váňová: 

Možnosť nemožného.

V prvej časti článku, z ktorej ponúkame ukážky, autorka písala o inšpiratívnej knihe amerického 
spisovateľa Prentica Mulforda, ktorá vyšla v nemeckom preklade. Bola zaujímavým vkladom do 
psychologického objasňovania mužsko-ženských vzťahov: autor v nej na jednej strane vyzdvihol 
duchovnú energiu ženy, intuíciu a schopnosť obohacovať ňou muža, ale na druhej upozornil, že 
až obojstranné prúdenie duchovných energií napĺňa zákon lásky a zabezpečuje telesné a duševné 
zdravie ženy a muža. V druhej časti príspevku autorka nabáda ženy, aby sa nebáli vrátiť k vzájomnej 
pozornosti manželského života, k láskavosti. Na potvrdenie hľadá biblické paralely a poukazuje na 
podobenstvá, kde Kristus neodsudzoval, ale odpúšťal, lebo len láska a súcit dokážu divy. A ženy, ako 
zdôraznil, boli k tomu uspôsobené.

Pod týmto záhlavím vyšla koncom minu-
lého stoletia do sveta knižka Amerikána 
samouka, Prentica Mulforda. Nemecký 
preklad Maxa Hayeka vydali lanského roku 
u E. P. Tala.

Hoci je knižka staršieho dáta, myslím, že 
nám môže dať mnoho.

Do sveta hmoty a hasnúcej duchovnosti 
Mulford vnáša planúcu pochodeň ducha, 
ktorý stojí všade za hmotou a ju žiarou pre-
niká.

Veľmi správne oceňuje Mulford účinko-
vanie duchovných síl, myšlienky, citu, ná-
klonnosti, na bytnosti, ku ktorým sa vzťa-
hujú.

„Láska a náklonnosť, kamkoľvek sa vy-
sielajú, sú prameňmi sily, práve tak, ako 
chlieb alebo mäso“, hovorí Mulford.

Až pod vlivom Mulfordových slov si 
uvedomíme, ako mnoho môžeme vykonať 
my všetci myšlienkami plnými lásky, dob-
roprajnosťou, teplými slovami a vľúdnymi 
pohľadmi.

Obraciam sa ku kapitole „Muž a žena“, 
ktorá je pre nás ženy najzaujímavejšia, hoci 
aj ostatné kapitoly sú jedna od druhej cen-
nejšia. Priznám sa, že som až dosiaľ nenašla 
spisovateľa, ktorý by tak dobre chápal dušu 
ženy a ktorý by bol vyslovil o žene také krás-
ne slová ako Mulford.

„Ženská duša“, hovorí Mulford, „má 
zvláštnu vlastnosť a schopnosť cítiť a vní-
mať veci duchovného sveta. Mužský duch 
naproti tomu má predovšetkým silu účin-
kovať vo svete telesných vecí.“

Telo ženy má jemnejšie nervy, než telo 
mužské. Lebo žena je to, čo prijíma duchov-
nú silu a oddáva ju mužskému.

Táto sila je jemnejšia a mohutnejšia, než 
akú by muž mohol dostať bez prostredníctva 
ženy. Táto sila ženy utvoruje telo ženy prime-
rane ku spôsobu jej vnútornej podstaty. 

Lebo svet smyslov a svet ducha, ktorý je 
neviditeľný, sú tak úzko navzájom spojené, 
ako strom a jeho korene.

Bez blízkosti ženskej duchovnosti strávia 
sa mužskí i telesne omnoho rýchlejšie, ako 
sa to ukázalo u zlatokopov v odľahlých ban-
ských oblastiach na americkom Západe.

Prenikať neviditeľný svet a hľadieť na to, 
čo sa v ňom deje, k tomu má ženská duša 
najvyššiu schopnosť. Túto zvláštnu žen-
skú schopnosť a vlastnosť – ktorú ostatne 
známe veľmi nedokonale – nazývame „in-
tuíciou“. A hovoríme o nej ako o vedení, 
osvietení alebo poznaní, ktoré, prichádza-
júc z vnútra, zisťuje veci, ležiace mimo smy-
selný svet. Ale toto vedenie , toto osviete-
nie alebo poznanie v skutočnosti prichádza 
zvonku. Ženská duša uniká von, cíti mimo 

hranicu svojej bytnosti. Vie preklenúť vzdia-
lenosti. Hustota hmoty nie jej je prekážkou. 
Predvída udalosti prostriedkami a silami, 
ktorých nemôžeme objasniť. Vycíti skutky, 
pohnútky alebo bytnosť človeka, tuší dobré 
alebo zlé, čo má prísť, a vnáša tieto predtu-
chy do zreteľnosti smyslového sveta.

Táto sila ženy vnikať do neviditeľnej čiže 
duchovnej ríše života je tak úplne skutoč-
nou a účinnou silou, ako sila, ktorá zodvihne 
ťažké bremeno so zeme. Mužskí sú, pravda, 
tiež nadaní tou silou, ale v menšej miere.

Prúd ženského duševného sveta prúdi 
neustále k mužským, a je podstatnou čas-
ťou ich denného života. Tento prúd, nevidi-
teľný, neslyšný a pre fyzické smysly neciteľ-
ný, je predsa pre život a zdravie mužských 
práve taký nezbytný, ako trvanie ženského 
živlu v rastlinnej ríši.

Každá žena, ktorá v hodinách samoty 
prosí o zlepšenie ľudských vecí, ktorá na 
príklad žaluje na šialenstvo a zkazu, aké pri-
náša so sebou vojna, a túži po pomeroch 
lepších a láskavejších; každá žena, ktorá si 
praje, aby mužovu búrlivú nepoddajnú byt-
nosť viedly jemnejšie popudy, vysiela túto 
mohutnú, neviditeľnú, jemnú silu, výsled-
ky ktorej zrejú v tichu. A tento prúd, ktorý 
žena prijíma z najvyššej ríše ducha, spojuje 
sa s takým istým prúdom, vychádzajúcim 
z iných žien a tak rastie tento prúd na pl-
nosti a sile. To je tá nepovedomá „modlitba 
neustávajúca“. Je to duchovný živel, ktorý 
zjemňuje svet. Je to samé Božstvo, ktoré 
jemným nástrojom – ženou – pôsobí dob-
ré, a to predovšetkým skrze ňu, ako to vždy 
bolo i bude.

Keby sympatia žien a všetko, čo menu-
jeme „ženstvom“, odňalo sa pokusne muž-
ským veľkého mesta, a oni by sa na príklad 
venovali jedine kupectvu alebo inému svoj-
mu povolaniu, a to tak, že by ženy pre nich 
vôbec neexistovaly, tak by už po niekoľkých 
rokoch žilo v tom meste veľmi sošlé pokole-
nie „pánov stvorenia“. Lebo by im chybela 

duchovná sila, ktorá ich povznáša a posil-
ňuje.

Tejto sily potrebuje mužský v zrelých 
rokoch tak nezbytne, ako raz, keď bol ešte 
dieťaťom, potreboval opatrovanie a pečo-
vanie materinské. Opatrovanie a pečovanie 
o dieťa bolo fyzickým znamením materin-
skej lásky, a čím väčšia bola láska, tým moc-
nejším stávalo sa dieťa. Lebo láska – láska 
vo svojom najvyššom smysle – znamená 
lásku a silu, ktorá dáva omnoho trvácejšie 
zdravie a silu, než chlieb a mäso.

[...]
Výmena a spojenie mužskej a ženskej 

duchovnosti je nevyhnutnou potrebou pre 
telesnú silu a duševné zdravie oboch. Keby 
bol tento zákon lepšie chápaný a v praxi vy-
konávaný, muž a žena stvorili by si v man-
želstve omnoho vyššie a zdravšie pomery. 
Lebo takéto dávanie a prijímanie, taká vý-
mena mužskej a ženskej duchovnosti nesie 
ovocie, ktorého nijakým iným spôsobom 
nemožno dosiahnuť. Pod týmto ovocím ro-
zumiem tu – hovorí Mulford – : silné, pruž-
né svaly; zvýšenú schopnosť radovať sa zo 
všetkých vecí; neustálé dvíhanie sa ducha 
namiesto úpadku.

Čo buduje ducha, buduje zároveň i telo.
Chybujúce spojenie obapolných záujmov 

a zamestnaní ostatne ochladzuje i lásku. 
Láska, to je nielen: trpieť, znášať, vytrvať. 

[...]
Láska je najskutočnejším životom. Kde 

niet lásky, tam je smrť.
Neprirodzenosť sveta, v ktorom dnes 

tak mnoho žien žije, je hlavnou príčinou 
ich mrzutosti a podráždenosti. Oberá ich 
o silu príťažlivosti, ktorou majú účinkovať 
na druhé pohlavie. Ženy poznenáhla prive-
dú sa k tomu, aby viac nekládly nijakej váhy 
na to, aby boly príťažlivými. Zanedbávajú 
odev a svoj osobný zjav. Tento svet odníma 
ich životu jeden z prameňov najviac oživu-
júcich – stávajú sa koniec-koncov obme-
dzenými, malichernými, klebetnými alebo 
skľúčenými.
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Lebo práve ženy – hoci by maly najlep-
šiu vôľu! – nemôžu prijímať z výhradného 
styku so ženami oný prítok sily a sviežeho 
rozohnenia, ktorý k nim prúdi z mužskej du-
chovnosti.

25 Článok bol publikovaný na pokračovanie aj v č. 3, s. 53 – 55.

Na druhej strane ztráca mužský nepri-
rodzeným, výhradným stykom s mužskou 
spoločnosťou oživujúci prúd ženskej du-
chovnosti.

Živena, 1923, roč. XIII., č. 2, s. 33 – 34 (krátené)25

Helena Růžičková – Váňová: 

List Dostojevského o výchove detí.

Výchovne zameraný článok mal sprostredkovať odpovede na otázku, ako vychovávať synov. Autori-
ta spisovateľa bola zárukou, že zásady správnej výchovy budú medzi matkami akceptované. Dosto-
jevskij odmietal prílišnú starostlivosť a filozofické otázky, ktoré sú špekulatívne a v praxi neopod-
statnené. Vo výchove je najdôležitejší príklad rodičov – ich pravdivosť, čestnosť, súcit – a dôsledná 
kresťanská výchova, ktoré zanechajú v dieťati tú najdôležitejšiu stopu. Podľa neho ani vzdelávanie 
ženám neosoží, ak sa ním budú vzďaľovať od každodenných potrieb človeka. Nakoniec, v závereč-
nom rámci, autorka vyzdvihla rastúci vplyv Dostojevského na mienku ľudí, ocenila dôveru, akou si 
národ ctí významných umelcov-intelektuálov. Zvýraznila najmä prácu srdca, realizovanú v sociálnej 
či kultúrnej oblasti, kde môžu aj ženy zveľaďovať a zušľachťovať okolie, nachádzať zmysel svojho aj 
národného života. Lebo vo výchove detí nie sú zo všetkého najdôležitejšie metódy, ale vôľa pracovať 
sám na sebe. Taký bol aktuálny odkaz Dostojevského pre slovenské ženy-matky.

Preberajúc sa v listoch najobľúbenejšie-
ho svojho spisovateľa Fedora Michajloviča 
Dostojevského, prišla som na list, ktorým 
Dostojevskij odpovedá neznámej materi, 
prosiacej ho o radu, ako vychovávať svojho 
synka. List je veľmi zaujímavý, a dúfam, že 
sa jeho prekladom zavďačím a azda i pro-
spejem čitateľkám Živeny.

 Petrohrad, 27. marca 1878.

Milostivá pani!
Iba teraz odpovedám na Váš list od 

2. februára – až po mesiaci – pre chorobu 
a nedostatok času, a preto Vás snažne pro-
sím, aby ste sa nehnevali.

Kladiete otázky, na ktoré treba dávať od-
povede celými traktátmi, a nie listmi. A i tie 
otázky riešia sa len celým životom. Nuž, 
i keby som Vám napísal celých desať hárkov, 
naskytlo by sa jediné také nedorozumenie, 
ktoré by sa pri ústnom rozhovore mohlo 
hneď vysvetliť, a hľa, Vy so mnou nesú-
hlasíte a zavrhujete všetkých mojich desať 
hárkov. No či je možné shovárať sa o týchto 
témach – ľuďom celkom neznámym – po-
mocou písania? Podľa môjho náhľadu je to 
úplne nemožné a pre vec i škodlivé.

Z Vášho listu súdim, že ste dobrá mať 
a pripúšťate si mnohé starosti o svoje 
dorastajúce dieťa. Ale načo potrebuje-
te rozriešenie tých otázok, ktoré ste mi 

predložili – nemôžem pochopiť: zaoberáte 
sa primnohým a chorobne sa znepokojuje-
te. Vec sa môže pojímať omnoho prostejšie. 
Načo sú také otázky: „Čo je blaho a čo nie?“ 
Tieto otázky sú len pre Vás, ako pre každého 
vnútorného človeka, ale pri výchove Vášho 
dieťaťa načo je to? Všetci, ktorí sú spôsobní 
k pravde, tí všetci cítia vo svojom svedomí, 
čo je blaho a čo nie. Buďte dobrí, a nech 
Váš chlapec pochopí, že ste dobrí, sám (bez 
toho, že by bol na to upozornený), a nech 
si zapamätá, že ste boli dobrí, tu verte, vy-
plníte pred ním všetky svoje povinnosti na 
celý jeho život preto, že ho bezprostredne 
naučíte tomu, že dobro je pekné. A pritom 
bude sa cez celý život rozpomínať na Váš 
obraz s veľkou úctou a možno i s pohnutím. 
[...] Rozpomienka na dobré u rodičov, na 
pravdivosť, čestnosť, súcit, na to, že nebolo 
v nich falošného studu a nakoľko možno ani 
lži, toto všetko urobí z neho iného človeka, 
prvej či pozdejšie, buďte uistení. Aspoň ne-
myslite, že je to málo. Na ohromný strom 
štepia malinkú vetvičku a ovocie stromu sa 
mení.

Vaše dieťa má osem rokov: soznamujte 
ho s Evanjeliom, učte ho veriť v Boha, prís-
ne, podľa zákona. Je to sine qua non*[26], 
ináče z neho nebude dobrý človek, ale 
v najlepšom prípade stane sa z neho trpiteľ, 
a v zlom – prosto ľahostajný, tučný človek, 
alebo niečo horšieho. Niečo lepšieho nad 
Krista si nevymyslíte, verte.

Predstavte si, že Váš chlapec, dosiahnuc 
15 alebo 16 rokov, príde k Vám (od zlých ka-
marátov v škole, na príklad) a predloží Vám 
alebo svojmu otcovi takúto otázku:

„Prečo vás mám mať rád a prečo mi to 
kladiete za povinnosť?“ Verte, že Vám vte-
dy nepomôžu nijaké vedomosti ani otázky 
a nebudete mať preň odpovedi. A preto to 
musíte tak zariadiť, aby neprišiel k Vám s ta-
kou otázkou. A to bude možné len vtedy, ak 
Vás bude priamo milovať, bezprostredne, 

26 Podmienka. [V texte je hviezdička s poznámkou pod čiarou s vysvetlením významu.]

tak že mu tá otázka ani nebude môcť prísť 
do hlavy – iba ak by nejakým spôsobom 
v škole sobral nejaké nesmyselné náhľady, 
ale veď bude veľmi ľahko oddeliť paradox od 
pravdy, a na túto otázku treba sa len usmiať 
a ďalej mu mlčky preukazovať dobro.

Pritom, ak sa staráte priveľmi a chorob-
ným spôsobom o deti, môžeme poškodiť 
ich nervom a znechutiť sa im, - prosto sa im 
znechutiť i pri vzájomnej láske, a preto je 
nezbytný úžasný cit pre mieru. Vo Vás, ako 
sa mi zdá, je tohto citu pre mieru v tomto 
ohľade málo. Napísali ste, na príklad, takú-
to vetu, že „žijúc pre nich (re muža a syna), 
žili by ste čisto egoistickým životom“ a spy-
tujete sa, „či máte k tomu právo, keď oko-
lo Vás sú ľudia, potrebujúci Vašej pomoci“. 
Aká to prázdna a zbytočná myšlienka! Kto-
že Vám prekáža žiť pre ľudí, a byť pritom 
ženou a matkou? Naopak, žijúc i pre tých 
druhých, čo Vás obklopujú, rozlievajúc i na 
nich svoju dobrotu a prácu svojho srdca, 
stanete sa jasným príkladom svojmu dieťa-
ťu a dvojnásobne milou svojmu mužovi. Že 
Vám prišla do hlavy takáto otázka, to zna-
mená, že ste si predstavovali, že treba sa 
prilepiť na muža a dieťa a zabudnúť na celý 
svet, to jest bez citu pre mieru. Ale tak sa 
len znechutíte dieťaťu, a to i keby Vás milo-
valo. [...] Verte, že byť príkladom dobrého – 
i v malom kruhu činnosti – je nesmierne 
užitočné, preto že to má vpliv na desiatky 
i stovky ľudí. Silné želanie neluhať, ale prav-
dive žiť, zarazí ľahkomyseľnosť ľudí, ktorí 
Vás vždy obklopujú, a bude mať na nich vliv. 
Tu máte veľký čin. A tu možno strašne mno-
ho vykonať. Nie ísť, odhodiac všetko kvôli 
otázkam do Petrohradu na lekársku akadé-
miu, alebo sa potĺkať po ženských kursoch. 
Také vidím každodenne: Aká bezduchosť, 
poviem Vám! A stávajú sa dokonca poma-
ly zlými ľuďmi z dobrých. Nevidiac vedľa 
seba poľa činnosti, začínajú milovať člove-
ka podľa knihy a abstraktne; milujú ľudstvo 
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a pohŕdajú nešťastným jednotlivcom, nu-
dia sa pri stretnutí s ním a utekajú od neho.

Na otázky, Vami mi predložené, naozaj 
neviem, čo povedať, preto, že ich ani ne-
chápem. Pravda, vinné sú u špatného die-
ťaťa súčasne i jeho zlé vrodené sklony (pre-
to, že sa človek bez všetkej pochyby s nimi 
rodí) a vychovávatelia, ktorí nevedeli alebo 
boli leniví včas ovládnuť nedobré náklon-
nosti a obrátiť ich k dobrému (príkladom). 
Po druhé, na dieťa, práve tak, ako i na do-
spelých, má vliv i prostredie, v ktorom ono 
žije, a majú naň vliv i jednotlivé osobnosti 
až do úplného ovládnutia ním. Niet tu ni-
jakej otázky, ale treba všetko zariadiť podľa 
okolností (a Vy musíte prekonávať okolnos-
ti, preto, že ste matkou, a je to Vašou po-
vinnosťou, a nie trápením, nie citlivosťou, 
nie obťažovaním láskou, ale dobrým von-
kajší príkladom). O otázke práce nechcem 
ani hovoriť. Utvrďte dieťa v dobrých citoch, 
a ono si obľúbi prácu. Ale už dosť, napísal 
som mnoho, unavil sa a povedal málo, tak, 
že ma pochopíte.

Prijmite výraz mojej úcty.
  Váš sluha
  Fedor Dostojevskij.

List tento napísal Dostojevskij na sklon-
ku svojho života, keď konečne zmizly ne-
prestajné jeho peňažné ťažkosti, ktoré mu 
otravovaly život a odnímaly možnosť pravi-
delnej práce. Bol hmotne i s rodinou zabez-
pečený, vzrastala jeho sláva ako spisovateľa 
i osobná popularita. Množstvo osôb, z naj-
rozličnejších vrství, obracia sa k nemu osob-
ne i písomne o radu v otázkach, ktoré tlačia 
ich myseľ. Hoci veľmi zamestnaný a často 
chorľavý, veľký spisovateľ odpovedá trpezli-
ve dlhými listmi všetkým tým, ktorí ho pýta-
jú o radu. Je to krásny pomer národa k veľ-
kému človeku – spisovateľovi-umelcovi.

[...] Zaujímavé pre nás ženy je miesto, 
kde neradí onej neznámej materi zavrieť 
sa len a len v domácnosti a zabudnúť na 
celý ostatný svet, ale pobáda ju, aby i na 

ostatných ľudí, ju okružujúcich, vylievala 
svoju dobrotu a – ako prekrásne to vyjad-
ril – prácu srdca svojho. 

Myslím, že by sme si to maly vziať k srd-
cu, my všetky ženy a matky, a že by malo 
už raz prestať večné naše vyhováranie sa 
na domácnosť a deti, keď sa žiada od nás 
trošku práce sociálnej, kultúrnej alebo ná-
rodnej.

Rozšírme svoju bytnosť, svoje srdce a, 
vykonajúc bezvadne svoju prácu v domác-
nosti, vylievajme svoju dobrotu a prácu 
srdca svojho i na nešťastných, trpiacich 
a opustených nás okružujúcich a nech sa 
z nej dostane i nášmu drahému národu, 
ktorý je našou širšou rodinou a našou väč-
šou domácnosťou. Som presvedčená, že 
tým nijako neukrátime svoju malú domác-
nosť, svojho muža a deti, ale – ako hovorí 
Dostojevskij v svojom liste – staneme sa 
jasnými príkladmi svojim deťom a dvojná-
sobne milými svojim mužom.

Nemusíme ztrácať mnoho času; viem 
z vlastnej zkúsenosti, že možno vykonať 
veľké veci malými prostriedky, vynalože-
ním štvrť a polhodiniek, ktoré by sme hoci 
inakšie premárnily zbytočnými návštevami 
alebo inakšie neužitočne strávily. Podmien-
kou zdaru je však, aby tu bola tá naša dob-
rota a tá práca srdca nášho, ktorú potrebu-
jú nešťastní a potrebuje ju i náš národ. Kruh 
činnosti každá z nás nájde si podľa svojho 
zvláštneho nadania a schopností. Nemusí-
me sa báť, že nebude mať dosť sily na to: 
čím viacej úloh vezmeme na seba, tým väč-
šia bude naša sila. [...] Myslím, že i vycho-
vávateľské rady Dostojevského zasluhujú 
pozornosti. Za hlavné pri výchove Dosto-
jevskij pokladá dobrý príklad materí, ich 
dobrotu, pravdivý život. Radí nám teda vy-
chovávať samé seba viacej, než deti, praco-
vať na vlastnom zošľachtení, a neobťažovať 
príliš deti ani napomínaním a poučovaním 
na jednej, ani láskou a chorobnou starostli-
vosťou na druhej strane. Nekladie dôraz na 
metódy vychovávateľské, ale na to, čo je na 

vychovávateľovi hlavné a podstatné: dobro-
ta srdca, pravdivosť charakteru.

Toľko asi chcela som poznamenať k listu, 
veľkého mysliteľa a jasnovidca neznámej 

27 V poznámke pod článkom je uvedené: „August Bebel, nemecký soc.-demokratický činiteľ a spisova-
teľ.“ (s. 177).

matke; môžeme z neho čerpať my všetky 
ženy a matky i vychovávateľky mládeže – 
nádeje budúcnosti!

Živena, 1924, roč. XIV., č. 12, s. 223 – 226 (krátené) 

Dr. F. Kleinschnitzová:

Elena Maróthy-Šoltésová.27

Autorka v titulnom článku sústredila pozornosť na ženy, ktoré v neľahkých podmienkach vycho-
vávali národne uvedomelých synov. Ako uviedla, väčšiu pozornosť si vyslúžili až v čase štúrovcov, 
keď si vzdelaní muži žiadali rozhľadené a duchaplné ženy, ktoré na Slovensku chýbali. Preto mali 
v úmysle zakladať ústavy zamerané na národnú výchovu slovenských dievčat. Avšak ich prvé snahy 
prerušila revolúcia. Oživili ich až Marína Hodžová po založení Matice slovenskej a po nej Elena Ma-
róthy-Šoltésová v Živene. Šoltésová ako prvá preniesla ženskú otázku do literatúry a vytvorila vzor 
ženskej mravnosti. Autorka článku vyzdvihla výnimočnú a nezlomnú osobnosť spisovateľky, túžiacu 
po poznaní a nových obzoroch, zúročených v prospech národa. V jej podaní je zjavné, že Šoltésová 
svoje účinkovanie na poli ženského hnutia povýšila na mravnú povinnosť. Dokladom toho je aj jej 
literárna tvorba, v ktorej ponúkla ideál slovenskej ženy. Osobitné miesto sa prisudzovalo románu 
Moje deti s nevšedným pohľadom na poslanie matky. Svojím nadčasovým odkazom bol svedectvom 
silnej ženy. 

Slovenská žena je do polovice XIX. stoletia 
pojmom temer bez mena; pracovala a žila 
v úzkom kruhu všedných denných starostí 
tak ticho a nepozorovane, že nikto nevidel 
potreby zachovať nejaké meno. Na vonok 
nebijúce do očú jej účinkovanie – tým skry-
tejšie, že prýštilo skôr z vrodeného citu, než 
z cieľavedomej snahy, založenej na intelek-
tuálnom vzdelaní – jednako však len rylo 
hlbokú a úrodnú brázdu do duchovného 
života slovenského. Ale ako pod zlatou zá-
plavou klasov mizne živiaca pôda, z ktorej 
ich bohatstvo má svoj pôvod, tak upadly do 
zabudnutia v dejinách slovenskej kultúry 
mená všetkých tých hrdinských žien, ktoré 

verne sdieľaly ťažký osud svojich mužov, 
stíhaných utláčaním národným i nábožen-
ským, i dobrých materí, ktoré svojim sy-
nom dávaly do života, čo maly po stránke 
intelektuálnej i citovej najlepšieho. Len 
náhodou sa vše mihne v literárnych doku-
mentoch i meno týchto tichých hrdiniek, ak 
nie mučeníc. Ale zmienka o ženách Štefana 
Pilárika a Daniela Horčičku, ktoré za prena-
sledovanie evanjelikov v Uhorsku so svoji-
mi mužmi sdieľajú trpký osud vyhnanecký, 
i meno ženy prešovského kňaza Mateja Ba-
hyla, ktorá sama s dvoma deťmi uteká pred 
prenasledovateľmi za mužom cez pusté 
hory pohraničné do Pruského Sliezska, sú 



36 37

nám dôkazom, že Slovensko mávalo ženy 
hrdinské. A príležitostné zmienky o matke 
Štúrovej, Francisciho, Záborského, Kalin-
čiakovej nám hovoria, že slovenské matky 
maly statočný podiel i zásluhu na duchov-
nom obrodení Slovenska: dávaly svojim sy-
nom ako dedictvo kus svojej povahy, sklon 
k básnickému tvoreniu, lásku k národu, 
z ktorého vyšli, a určily tak mimovoľne ži-
votné úlohy mužov, ktorí slovom i skutkom 
prebúdzali rodný kraj z dlhého spánku.

K činnej a povedomej účasti na národ-
nom živote slovenská žena hlási sa však až 
v štyridsiatych rokoch zásluhou Štúrovskej 
mládeže, ktorá pod vlivom romatických 
hesiel požadovala od ženy viac, ako dosiaľ 
velebené pasívné jej ctnosti: chceli mať zo 
žien rovnocenné družky, ktoré by s nimi 
nielen cítily, ale i pracovaly. Štúrovci, od-
chovaní nemeckou romantikou, s ktorou 
sú nerozlučne spojené mená celého radu 
duchaplných žien; Štúrovci, ktorí pri svo-
jich návštevách v Prahe obdivovali nadšené 
dievčatá, sdružené okolo Bohuslavy Raj-
skej, hľadali také ženy i doma, na Sloven-
sku. Hľadali a nenachádzali; 

[...]
Je v tom isté nedorozumenie, keď sa ho-

vorí o Štúrovskej mládeži, najmä o jej vod-
covi, že odmietli ženu a vzťah k nej. Im len 
nestačil týp ženy a manželstva, v tých časoch 
obvyklý. Mali o spoločnom žití ženy s mu-
žom predstavu inú, vytvorenú romantickým 
kultom ženy a lásky; asi tak ako o tom sníva 
Sládkovič v jednom zo svojich listov, písa-
ných pozdejšie svojej žene, Antonii Sekovi-
čovej: „Manželstvo moje musí byť vysoko 
povýšenuo nad obecné ženby, spoluhospo-
dárenia a spolubývania; manželstvo moje 
musí byť blaženstvo dvoch duší, ktoré skrze 
nekonečnú, bezohľadnú ľúbosť proti všet-
kým príhodám sveta anjelsky sa ozbrojily... 
Okolo nás žijú duše chladné, zakrahnuté 
v potrebách obecného života, a my stojíme 
medzi nimi s ľúbosťou našou a s nádejami 
našimi jako na sihoti, vodou otočenej: ale 

ver mi, nám je súdenuo ukázať svetu anjel-
skú blaženosť na pustej zemi!“

Preto Štúrovci, volajúci po obnovení 
všetkého duchovného života slovenského, 
volajú i po novej žene – a po ústavoch, kto-
ré by odchovaly Slovensku túto novú ženu. 
„To je ten osten“ – žaluje sa Štefan Homola 
v Štúrových novinách – „ktorý ma, kedykoľ-
vek sa do budúcnosti nášho mladého života 
pozrieť opovážim, až do živého bodne; to je 
ten strach, ktorý ma plaší, že my ako inšie, 
tak ani národnie ústavy pre vychovávanie 
dievčat nemáme a preto veru i málo ná-
rodne vychovanými pannami a matkami sa 
pochváliť môžeme. Ako človeku bez jednej 
ruky, tak nám naša práca, naša horlivosť pri 
osvecovaní nášho národa bez týchto, ne-
poviem, znivočená, ale dozaista len polovic 
tak platná bude, ako by byť mohla v ten 
čas, kedy v našich pannách a matkách duch 
národnosti a láska k svojej reči, miesto tej 
posmechu hodnej studenosti a nízkeho 
po cudzotách baženia sa nachádzala. Lebo 
kde sa otec za Slováka vydáva, matka ne-
mecky hudie a dcéra ešte inakšie spieva... 
tam chybí národnie vychovávania, tam náš 
národ tratí, tam duch národnosti veru ešte 
je vo sne.“ A radikálni Štúr k týmto slovám 
pripojuje zdrcujúcu kritiku súčasnej slo-
venskej ženy a nepriamo tým vysvetľuje, 
z čoho vyplynula jeho požiadavka, aby jeho 
prívrženci žili v bezženstve: „Naše ženskuo 
pokolenia je veru náramne zanedbanuo 
a nevzdelanuo, a tak aj za nič vyššieho ani 
chuti nemajúce ani sa nezaujímajúce; lebo 
čo nevedomci do vecí každodenného chle-
ba vyšších a vznešenejších? – Ako najväč-
šia, najlepšia vlastnosť panien a žien, keď 
daktorá najme pri predsavziaťach ženby 
do reči príde, vychvaľuje sa, že „je dobrá 
gazdiná“, t. j. že vie hospodárstvo dobre 
opatriť a peniaze udržať, čo je síce dobrá 
vlastnosť, ale veru v terajších časoch už 
len malá a nízka. – Žene treba byť pravda 
dobrou gazdinou, ale aj nezunovanou, prí-
jemnou spoločnicou, opatrnou, rozvažnou, 

vzdelanou matkou, a napospol má žena 
tiež aj vo veciach vyšších, čo aj nie činnú, - 
čomu sme nie priatelia – ale aspoň pasívnu 
účasť mať. Takto ale, ako je naše pokolenia 
vychovanuo, sú ženy u nás veru napospol 
s málo výnimkami len „dobré gazdiné“. Nie 
je veru ani div potom, že vzdelanejší nášho 
národa synovia si spoločnice svoje z inšieho 
rodu, keď sú vzdelanejšie, berú; bo veru len 
s takou „dobrou gazdinou“ žiť, je naozaj kríž 
najväčší: čokoľvek len pred seba bere, a je 
to od dobrého gazdovstva vyššie, taká na 
všetko kričí, za ušima do nevystátia skuhre, 
bedáka a ustavične len dobré gazdovstvo 
a seba a deti do očú strká. – Človek takýto 
má naozaj na tomto svete, keď iskra šľa-
chetnejšia v ňom horieť neprestane, údo-
lia trápenia a opravdivuo peklo, jestli je ale 
slabúch a od „dobrej gazdinej“ sa potrhnúť 
dá, tu on sám sa do tej prósy života zvlečie 
a vec dobrá, vyššia ujmu trpí. Už síce i u nás 
zo ženského pokolenia dajedny o národe, 
vlasti atď. hovoriť začínajú a stavejú sa, ja-
koby význam týchto slov cítily, a o čo ide, 
vedely, ale s malými výnimkami sú tieto 
slová v ústach žien u nás len prázne zvuky 
bez významu, bo nemajú toľko vzdelanosti, 
aby jich zrozumeť a vážiť si mohly, lež opa-
kujú jich len po druhých, obyčajne dakoľko 
mesiacmi pred a dakoľkými mesiacmi po 
vydaji.“ – 

Ostré slová Štúrove maly istý úspech: 
nesriadil sa síce pre mnohé prekážky ústav, 
ale noviny prinášajú pomaly z rozličných 
slovenských miest zvesti o založení po-
kračovacích škôl pre dievčatá. Nešlo tu, 
pravda, azda o šírenie vtedy už na západe 
moderných hesiel emancipačných v duchu 
G. Sandovej. I Miloslava Lehocká, ktorá 
i v Slovenskích Národňích Novinách horí za 
vyššie vzdelanie dievčat, dôrazne odvrhuje 
možné podozrenie, že jej ide „o Emanzi-
pation der Frau“. „... mne sú tieto slová“ – 
hovorí – „prázne; slovenskuo srdce sa ím 
súzvukom neozve, lebo my nemáme pre 
tento význam ani slova. A bez toho znám 

naše povolania, viem, k čomu nás príroda 
určila a znám si ho vážiť.“

Ale i toto prvé skromné úsilie o pozdvih-
nutie úrovne slovenskej ženy nemalo dl-
hého trvania: prerušila ho revolúcia; a keď 
tlak politický po roku 48-om umlčal i oba 
orgány Štúrovej družiny, „Orla Tatránske-
ho“ a „Novini“, zmĺklo i volanie po novej 
slovenskej žene.

Až pozdejšie, v časoch novo oživlých ná-
dejí a po založení „Matice Slovenskej“ po-
kúsila sa ušľachtilá dcéra Michala Milosla-
va Hodžu, Marína Hodžová, znova sdružiť 
slovenské ženy a povzbudiť u nich záujem 
o veci národné a kultúrné – nebolo jej však 
dopriato dlhého života. – A zasa uplynuly 
roky, kým prišla žena, ktorá pokračovala 
v ich snahách – Elena Maróthy-Šoltésová. 
Jej meno stojí vedľa mena Karolíny Světlej, 
Terézy Novákovej a Elišky Krásnohorskej, 
troch žien-spisovateliek, ktoré sú u nás ne-
rozlučne spojené so snahou vybojovať žene 
právo na úplné rozvinutie jej duševných 
schopností, pozdvihnúť úroveň jej vzdelania 
a postaviť ju ku mužskému ako rovnocennú 
družku. Elena Šoltésová pracovala súčas-
ne v tom duchu na odlúčenom Slovensku, 
prebúdzajúc v slovenskej žene poznanie, že 
rozvojom svojho intelektu prospieva nielen 
úzkemu kruhu rodiny, ale prináša platné 
služby i národu a ľudstvu. Nebola síce prvá, 
ako sme videli, čo zatúžila po vyššej úrovni 
slovenskej ženy – a bolo by smutné, keby 
to tak bolo – ale bola prvá, ktorej sa poda-
rilo túhu uskutočniť, a zo „Živeny“, spolku 
slovenských žien, vytvoriť ústredie, ktoré v 
„svätej aliancii“ s Červeným Krížom a Mati-
cou Slovenskou dnes už nerieši len sociálné 
otázky ženské, ale celého národa vôbec; 
a bola tiež prvá, ktorá ženskú otázku uvied-
la do slovenského písomníctva.

Ale nielen touto svojou činnosťou sto-
jí Elena Šoltésová vedľa trojice českých 
spisovateliek; je im príbuzná ako svojimi 
prísne mravnými náhľadmi o živote, tak 
i pojatím svojej úlohy ako spisovateľky. 
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V zrkadle básnického diela ukázať národu, 
ale hlavne ženám svojho národa, aké by 
maly byť, postaviť pred duševný ich zrak 
ideály, za ktorými sa treba usilovať pre dob-
ro národné i všeľudské, – to je umelecké 
vyznanie viery, k akému sa hlásila Karolína 
Světlá, i nadšená jej ctiteľka Teréza Nová-
ková, a s ktorým sú zajedno v pojatí svojho 
básnického poslania i Eliška Krásnohorská 
a Elena Šoltésová. Ale keby sme chceli po-
vedať, ktorej z týchto troch žien stojí Elena 
Šoltésová najbližšie, uvidíme, že s každou 
z nich ju niečo sbližuje, a od každej sa zas 
i líši. Elena Šoltésová má idealizmus i pre-
svedčenie Karolíny Světlej, že žena má byť 
strážnym duchom mužovým a dušou rodi-
ny; ale ženy Světlej sú patetickými hrdin-
kami romantiky, ktoré v chvíli sviatočného 
nadšenia jediným veľkým činom vykupujú 
šťastie svoje alebo svojich najbližších. Ženy 
Šoltésovej nemožno vlastne ani v tom-
to smysle nazvať hrdinkami – to sú ženy 
ozajstného, všedného života, ktorý nežiada 
od nás obyčajne ohromných činov, ale zato 
nekonečnú, sebazapieravú prácu, hrdinstva 
ktorej nevidieť. S Terezou Novákovou má 
Elena Šoltésová spoločný tragický osud ma-
terinský, ktorý zaťažuje život a dielo Terezy 
Novákovej pesimistickým presvedčením, že 
človek je len bezmocnou hračkou v rukách 
slepého a zlobného osudu; Elena Šoltésová 
však nad hrobom svojich detí verí, že je tu 
síce „hranica života, ale nie lásky“, a pripra-
vená o všetko, čo tvorilo jej životné šťastie, 
učí iné šťastnejšie matky pravej materin-
skej láske. Vekom a priamou, nebojazlivou 
a energickou svojou povahou stojí Elena 
Šoltésová najbližšie Eliške Krásnohorskej; 
ale Krásnohorská bráni predovšetkým prá-
va tých žien, ktoré ako ona, osudom alebo 
povahovým sklonom vedené, hľadajú spl-
nenie svojich životných úloh mimo rodinu. 
Šoltésová, hoci tiež verí, že manželstvo nie 
je jediným žiadúcim cieľom ženiným, pred-
sa len v živote i literárnom svojom diele je 
predovšetkým matkou. Je, slovom, čím sú 

i jej tri duševné sestry české: osobnosťou 
literárne i ľudsky.

Myslím, že na Elenu Šoltésovú nikto ne-
zabudne, kto ju poznal. Malá, útla dáma, 
vždy čierno odetá; jasné, prenikavé oči, 
ktoré vám mimovoľne vnukajú myšlien-
ku, že ich majiteľka vidí vám do každého 
záhybu duše; priamočiará, nepodmiene-
ná úprimnosť, ktorá čierno nazve čiernym 
a bielo bielym vždy a vo všetkých okolnos-
tiach a kladie vám otázky tak proste a jasne, 
že vám nepozostáva inšie, ako odpovedať 
poctive podľa evanjelia: reč vaša buď áno, 
áno – nie, nie! Živý záujem o otázky verej-
ného života a snaha mať o všetkom vždy 
predstavu čo najjasnejšiu; úprimné uznanie 
každému, kto svoju ochotu pracovať na zve-
ľadení ideálnych majetkov ľudstva dosvedčí 
i najmenším činom; ale úplné odmietanie 
oného neplodného idealizmu, ktorý Masa-
ryk charakterizoval slovy: „Neuznávám ide-
alismu, který zapomíná na chléb“; stried-
ma kritičnosť, ktorá vedie do smrteľného 
zmätku nadšeného horlivca a postaví ho 
celkom neočakávane na pôdu prozaických 
reálnych možností, na ktoré bol v svojom 
vzlete zabudol, veľmi vážné chápanie ži-
votných povinností, čo nezľavuje sebe ani 
iným; a k tomu stoický pokoj ťažko vykúpe-
nej životnej múdrosti, ktorý prvý raz pôsobí 
na vás dojmom istého chladu, za ktorým 
však veľmi skoro objavíte dobrotivé srdce 
ženy-matky; to je Elena Maróthy-Šoltésová, 
ktorej silnej duši rád pokloní sa dnes každý, 
kto vie, ako málo láskavý bol k nej život, ako 
ťažko sa prebíjala ku všetkému, z čoho vy-
plynula jej literárna činnosť, a z akého veľ-
kého osobného utrpenia vyrástol jej dnes 
neporušiteľný duševný pokoj.

A kto ju takto poznal, pochopí, že z jej 
pera vyšly mužne pevné slová, ktorými 
zakončila svoj román „Proti prúdu“, odsu-
dzujúc trpný spôsob mnohých Slovákov 
proti maďarskému nátlaku: „Spravedlivosť 
najde miesta každému: preto domáhaj sa 
jej každý, i keď ti ju nasilu odpierajú. Lebo 

ak ona padne, padne viac vinou tých, ktorí 
sa jej nedomáhajú, než vinou tých, ktorí ju 
odpierajú... Kto nehájiš svoju pravdu, nie si 
hoden, aby si ňou bol osvietený!“ – 

[...]
Z presvedčenia, že je úlohou ženy byť 

v národe princípom zošľachťujúcej lásky, 
vyplynulo Šoltésovej blahodarné účinko-
vanie verejné i činnosť jej literárna, ktoré 
navzájom sa doplňujú: teoria hovoriaca 
k nám z jej spisov, prakticky je dokumento-
vaná tým, čo vo veľmi nepriaznivých okol-
nostiach vonkajších vykonala pre slovenskú 
ženu.

Je to žena a zas a vždy len žena, ktorá 
tvorí ústrednú postavu jej literárnych plo-
dov. Iste nielen preto, že sa Elena Šoltésová 
postavila do služieb ženskej otázky, ale že 
sú to všetko problémy, ktoré sama precítila, 
premyslela i prežila.

Nie sú to, pravda, problémy moderných 
žien, nepokojných a neuspokojených, skla-
maných radikálnymi heslami feminizmu 
a štvaných neurčitou túhou po niečom, čo 
by ich životu dalo iný obsah, ako tradícia 
i príroda vložily do pojmu ženstva. Tých-
to mučivých otázok žena Eleny Šoltésovej 
ešte nezná a nezná ich vari vlastne ešte ani 

dnešná slovenská žena. Nie azda preto, že 
slovenská žena nedospela ešte tak ďaleko 
v svojom pokroku. Ale sotva komu, kto mal 
príležitosť poznať slovenský spoločenský 
život, ušiel zrejmý kontrast, prejavujúci sa 
v stredných vrstvách slovenskej spoloč-
nosti medzi veľkopansky ľahkomyseľnými 
mravmi sveta mužského, vychovaného na 
maďarských školách, a mravnou prísnosťou 
žien tej samej vrstvy, výchova ktorých bola 
zväčša dokonávaná v evanjelických penzi-
onátoch za hranicami. Vliv tejto výchovy, 
podporovanej domovom, a opravdovosť 
náboženského presvedčenia bráni im, aby 
heslo: „Vyžiť sa!“ zvíťazilo nad vedomím 
mravných povinností, ktoré vzaly na seba 
ako ženy a matky. A problémy tejto ženy sú 
to, ktoré tanuly na mysli Elene Šoltésovej, 
keď tvorila svoje literárné hrdinky. Deva, 
ktorá i proti vôli rodičov snaží sa rozšíriť svoj 
duševný obzor; nevesta, tušiaca zodpoved-
nosť veľkej úlohy, ktorú vydajom berie na 
seba; žena, ktorá vedľa muža chce stáť, ako 
rovnocenná jeho duševná setra; mať za-
mýšľajúca sa nad ťažkými otázkami správ-
nej výchovy – tým patrí umelecký i ľudský 
spisovateľkin záujem, a do každej z nich vlo-
žila kus svojej vlastnej bytnosti. [...]

Živena, 1925, roč. XV, č. 4, s. 53 – 58 (krátené)

Š. B.: 

O ženskej otázke.

V článku je predstavená ženská otázka v novom svetle, keď už nie je len sociálnou, ale aj kultúrnou 
otázkou. Kriticky prehodnocuje názory A. Bebela, ktorého kniha o žene v kontexte socializmu stratila 
na svojej aktuálnosti. Poukazuje na to, že svojím názorom na sociálne otázky by ženu nevyzdvihol, 
ale viac degradoval. No od tých čias sa predsudky voči ženskému hnutiu oslabili a zmena životného 
štýlu priniesla ženám iné postavenie, než mali doposiaľ. 
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Ženská otázka podľa Bebela28 je nielen 
ženskou otázkou, ale je i jednou složkou 
všeobecnej sociálnej otázky, smerujúcej k svr-
chovanému odstráneniu zla, biedy ľudskej.

Ženská otázka, ako každá zdravá, nová 
otázka, ktorej cieľom je pokrok, zdokonale-
nie jednotlivcov, celých národov, bola prija-
tá s predsudkami. Ale ešte i teraz, keď hýbe 
mysľou celej Európy, je sprevádzaná pred-
sudkami, predpojatím ľudí, ktorí sa „zdržu-
jú v šere, zdesene krákajú, ledva padne lúč 
svetla do ich pohodlnej temnoty“.

 Ženská otázka, ktorá je otázkou väč-
šiny ľudstva, je otázkou žien. ktoré sú 
práve tak ľuďmi a príslušníkmi štátu, ako 
mužskí. V čase, keď vyšla Bebelova kniha: 
„Žena a socializmus“, keď postavenie ženy 
bolo horšie, občianska rovnoprávnosť žien 
s mužskými bola považovaná za konečné 
rozlúštenie ženského hnutia. Často bola 
to len formálna rozvnoprávnosť pred zá-
konom. Je jasné, že toto rozlúštenie nie je 
pravé.

Od tých čias, čo slávny Bebel tak zried-
kavo šľachetne, obetive horlil, hoci v otáz-
ke sociálnej veľmi utopisticky, o uplatnenie 
hodné vyvýšenie žien, od tých čias mnoho 
sa zmenilo. Došlo k mnohým riešeniam. 
Ženské majú prístup do škôl, úradov, vôbec 
takmer do každej časti verejného života, 
tak že teraz postavenie žien v niektorom 
ohľade je skoro uspokojivé. Už dávno nie 
je otrokyňou, jej ľudské bytie závisí od nej 
samej, a od kultúrnosti ľudí. Ženská otáz-
ka nie je už teraz natoľko sociálnou, ako 
bola predtým, ako skorej kultúrnou otáz-
kou. Ona, ako taká, a ako ostatné otázky 
kultúrne, speje k prehĺbeniu ľudstva kul-
túrou, a tým k jej zlepšeniu. Kultúra čím 
ďalej zdokonaľuje sa a obľahčuje ťažkosť 
života. Ľudia keď nebudú natoľko zbití bie-
dou a núdzou na tele a na duši, budú lepší, 
ľudskejší, bude menej zla. Ženským hnutím 

28 V poznámke pod článkom bolo uvedené: „Prednáška, čítaná na literárnych večierkoch prievidzkého 
odboru Matice Slovenskej. Vypracované podľa diela „L´anima della donna“ Giny Lombrosovej“ (s. 221).

uskutočnia sa idey veľkých humanistov, ak 
bude ono pokračovať tak, ako správne určili 
jeho zakladateľky a zakladatelia.

 V tom je Bebel utopistický pri svojom 
ušľachtilom horlení o ľudskom postavení 
žien, a extrémne socialistický, ba až boľše-
vický, že delí ženské hnutie na dve čiastky, 
na ktoré nemožno deliť, lebo sa nedelia: na 
ženské hnutie meštianske, alebo kapitalis-
tické, ktorým hýbajú meštianske ženy, a na 
ženské hnutie proletárske, ktorým hýbu 
proletárske ženy. Pravda je, že i predtým, 
i teraz ženské hnutie reprezentujú vzdelané 
ženy (a nijaké „meštianske“), a nie proletár-
ske, ktoré ťažko zápasia o denný chlieb.

Toto delenie má komunistický náter. 
Ale komunistický nie v tom pravom smysle 
slova, ale v uzúrnom, v tom zle pochope-
nom. Proletárska žena, ktorá by pracova-
la na uskutočnení snáh ženského hnutia, 
o akej on hovorí, nejestvuje, tým menej 
jestvovala. Proletárska žena nešla, nejde za 
snahami ženského hnutia, ale ide po boku 
proletárskeho muža, ktorý bol a je analfa-
betom (alebo trocha sa vymanil z pút anal-
fabetstva), aby pochopil že len evolúciou 
a nie revolúciou možno dôjsť k pokroku, 
k zlepšeniu života. Toto neskutočné rozde-
lenie ženskej otázky je len agitačná propa-
ganda Bebelova pre sociálne demokratickú 
stranu, pri jeho veľkej nehynúcej zásluhe 
o ženskú otázku. Ťažko pochopiteľné, že 
ženskú otázku riešil s takého vysokého ľud-
ského stanoviska a tak správne, a že soci-
álnu, do ktorej vlastne, podľa neho, ženská 
otázka prislúcha, riešil práve opačne. Je 
v tom veľká nedôslednosť. Svojou snahou 
v ženskom hnutí ukazuje správnu cestu, 
ktorou by bolo možno dôjsť k ozajstnému 
oslobodeniu ľudstva, k pravému „pokroku“, 
ktorý dáva blaho, vieru, rozkvet. A v rieše-
ní sociálnej otázky túto krásnu, istú cestu 
strašne deptá, ukazuje práve opačnú, ktorá 

by len zdeptala, zhoršila doterajšie sociálné 
pomery, a pre kultúru, ktorú tak nadšene 
hlása, znamenalo by to len minus, krok na-
zpät, ba hrob. Jest na to mnoho smutných 
príkladov z historie.

Možno zo svojho správneho prirovnania 
prišiel Bebel na svoju agitačnú propagan-
du, nezdravú utopiu, ale ktoré prirovnanie 
ohľadom žien platilo predtým: „... spoloč-
ným údelom ženy a robotníka je poroba...“

Bebel domáha sa rozlúštenia ženského 
hnutia nielen v občianskej rovnoprávnosti 
ženských a mužských, ale v rovnoprávnosti 
každej najmenšej složky života, teda v rov-
noprávnosti v plnom rozsahu.

Postavenie žien, od tých čias, čo vyšlo 
Bebelovo dielo ako je už hore spomenuté, 
veľmi sa zlepšilo. Často žena má prednosť, 
ktorá jej patrí, ktorej je hodná! A je hodné 
povšimnutia, že i jej odev sa zmenil. Je voľ-
nejší, rozumnejší (samo sebou sa rozumie, 
že len ten, ktorý je rozumnejší). Nepreká-
ža žene, aby voľne užila svojich síl, nevadí 
jej rozvoju telesnému, a nebudí v nej pocit 
bezmocnosti a slabosti, ako predošlý, čo 
účinkovalo na dušu. Nie je už nebezpečen-
stvom svojho okolia, lebo žena bola v dome 

29 Podľa iniciálok usudzujeme, že jeho autorkou bola Šára Buganová (Šarlota Buganová, vyd. Alexyová), 
ktorá do časopisu Živena prispievala. Časť článku je publikovaná aj v antológii A. Bokníkovej, ktorá ho 
zaradila do profilu poetky Šáry Buganovej (2017, s. 104).

i na ulici putujúcou vyrábateľkou prachu, 
ako hovorí Bebel.

Tiež zaujímave píše o klebetení, o tej 
krásnej (!!), vznešenej (!!) vlastnosti mno-
hých žien: „Žena, ktorej vlohy a schopnosti 
zostaly nevyvinuté, ktorá je v zajatí úzkeho 
myšlienkového okruhu, nepovznesie sa nik-
dy nad všednosť a priemernosť. Jej duševný 
rozklad zasahuje len udalosti najbližšieho 
okolia, veci príbuzenské a čo s tým súvisí. 
Obšírne rozprávky o ničotnostiach a ná-
klonnosti ku klebetám tu majú svoju živnú 
pôdu, lebo jej duševné schopnosti žiadajú 
si činnosti, cviku. A muž, ktorý je často zúfa-
lý od nepríjemností z toho vychádzajúcich, 
preklína vlastnosti, ktoré on sám, ‚koruna 
stvorenia‘, má na svedomí.

V tomto diele Bebelom je podrobná his-
tória žien v svetle pravde najpodobnejšom. 
Jeho cieľ je premáhanie predsudkov o žen-
skom hnutí a o hodnom uplatnení žien. Cieľ 
Bebelovho veľkého diela je, aby žena bola 
taká, ako má byť, o čo sa musí pričiniť kul-
túrny svet a ženy samé, lebo len spoločnou 
prácou so ženami bude sa môcť kultúra 
blahodarne, prospešne rozvíjať. Dokazuje 
to aj sentencia Napoleonova: „Žena pravou 
rukou kolíše, ľavou hýbe svetom.“

Živena, 1925, roč. XV, č. 9, s. 177 – 178 (úplné znenie)29

Tomáš Henek: 

T. G. Masaryk o rodine.

Autor v príspevku vyzdvihol výnimočný príklad prezidenta T. G. Masaryka, ktorého názory na rodinu 
a manželstvo boli hodné nasledovania. Prezentoval myšlienky z jeho prednášky, kde poukázal na 
rovnocennosť muža a ženy ako predpoklad dobrej rodiny a mravnej výchovy detí. Vyzdvihol úctu 
nielen k rodičom, ale aj k deťom, ktoré sú budúcnosťou národa. Zdôraznil dôležitosť pravej lásky, 
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vedúcej k samostatnosti a odvážnosti. Vzdelaná matka je predpokladom dobrej výchovy a školstvo 
sa musí o to pričiniť.

Masaryk v svojej štúdii o Blaise Pasca-
lovi napísal: „Duch mocný vymyká sa chvá-
le i hane.“ Tieto slová môžeme s tou istou 
oprávnenosťou povedať o ňom samom.

[...]
Žiť podľa zásad hlásaných a uskutočňo-

vaných naším prezidentom nie je vecou 
ľahkou. Treba k tomu dobrej a silnej vôle, 
a predovšetkým vytrvalosti a dôslednosti. 
Ale je potrebné, aby sa mravné zásady náš-
ho osvoboditeľa vžily a prešly do krvi nášho 
ľudu, aby sa náš národ mohol mravne pre-
porodiť. Ak sa má náš národ mravne obro-
diť, musí sa najprv mravne obrodiť rodina, 
lebo základ všetkej výchovy je v rodine.

Masaryk nie je spokojný s dnešnou ro-
dinou a rodinnou výchovou. Vinu vidí v ne-
jasnom pomere otca a matky. O pomere 
muža k žene zaoberal sa v svojej „Otázke 
sociálnej“ i v zvláštnej prednáške „Mnoho-
ženstvo a jednoženstvo“. Vyvracia tam mýl-
ny náhľad mužských, ba i mnohých žien, že 
je veľký rozdiel medzi mužským a ženou, 
že žena je slabšieho rozumu a teda nepatrí 
jej zamestnanie intelektuálné. Vraví „... 
žena nemá viacej citu ako mužský, a muž-
ský menej ako žena, žena je nie mravnejšia 
ako mužský, a nie je nemravnejšia ako muž-
ský. Toho rozdielu práve niet, žena a muž 
sú stále spolu, je taký intímny kontakt me-
dzi nimi, že toho rozdielu ani byť nemôže. 
Hovorím, že žena je svalove slabšia, ale 
nechcel by som tú slabosť prepínať, ako sa 
to robieva. Tak zle je zas nie. Preto hovorím 
svalove, lebo mám veľké pochybnosti, či je 
i nervove slabšia ako mužský. Došiel som 
teda k oprávnenému úsudku, že je medzi 
mužským a ženskou úplná rovnosť.“ Práve 
vtedy, keď si muž a žena uvedomí, že sú si 
rovní, vtedy vznikne medzi nimi najkrajší 
súlad, vtedy bude manželstvo najintímnej-
ším priateľstvom, „associáciou duší“, v kto-
rom začína sa nový život a pokračuje sa vo 

vývoji nadindividuálnom. Taká rodina zalo-
žená na láske duší, ktorá má istý spoločný 
cieľ, spájajúci muža, ženu a deti, taká rodi-
na je mu základom šťastia národa, lebo aká 
je rodina, taký je národ. „Rodina je pravá 
jednotka sociálna: ak má byť náboženstvo, 
kde má byť, ak nie v rodine? Ak máme cítiť 
sociálne, kde inde sa tomu naučíme, ak nie 
v rodine?“

[...]
Veľkou a svätou úlohou rodiny je riad-

na výchova budúcich generácií. Len zdraví 
a striezvi rodičia môžu vychovať zdravé deti. 
Preto rozhodne bojuje proti alkoholizmu, 
ktorý dosiaľ zhubne pôsobí na slovenských 
dedinách; hlása a pritom sa i sám v svojom 
živote pridŕža myšlienky abstinentizmu. 
V „Ideáloch humanitných“ vraví: Už dávno 
bolo povedané: Cti otca svojho i matku svo-
ju! Ja myslím, že treba k tomu pridať: A maj 
úctu k duši svojho dieťaťa! Pamätaj na ge-
nerácie budúce.

Je dosiaľ málo pravdivého a priameho 
pomeru rodičov k svojim deťom. Na miesto 
všetkého maznania s deťmi chce Masaryk 
skutočnú lásku, a tej, bohužiaľ, len málo 
nachádza v dnešných rodinách. Stavia sa 
proti zbytočnému dozeraniu na deti, chce, 
aby sa deťom doprialo v rodine viacej sa-
mostatnosti; dieťa sa jej musí naučiť. Naj-
mä v bohatších rodinách rodičia úzkostlive 
starajú sa o svoje dieťa, a táto úkostlivosť 
je prameňom neskoršej nesamostatnosti 
a náš národ tak potrebuje ľudí samostat-
ných, podnikavých, odvážnych, hrdinských.

[...]
Prízvukuje význam odmien a pozitívné 

podporovanie dobrých stránok detí, lebo 
kto len stále tresce a nemá možnosti od-
meňovať, nemôže dosiahnuť dobrých vý-
sledkov.

Vznešené je povolanie matere ako vy-
chovávateľky budúcich generácií, a preto 

záleží veľa na tom, ako vie matka vychová-
vať svoje deti. A tu schvaľuje a zdôrazňuje 
snahu mnohých žien o zlepšené vzdelanie 
budúcich materí a vychovávateliek. Ženské 
majú mať prístup na všetky školy, ba škol-
stvo z ohľadu na ne treba zreformovať.

Krásné sú náhľady Masarykove o rodine 
a rodinnom živote. Nie sú to vysnené ideály, 
ale všetky jeho náhľady opierajú sa o reálnu 

30 V poznámke pod článkom bolo uvedené: „Prednáška, čítaná na literárnych večierkoch prievidzkého 
odboru Matice Slovenskej. Vypracované podľa diela „L´anima della donna“ Giny Lombrosovej“ (s. 221).

pôdu, o pôdu skutočnosti, sú teda uskutoč-
niteľné. Kde si nadobudol také ušľachtilé 
náhľady? Na túto otázku panej Stránskej 
odpovedá: „Svoje náhľady o ženách ustálil 
som si živým vzorom svojej ženy, ako vôbec 
moja žena na vývoj a dozretie všetkých mo-
jich náhľadov a charakteru mala vliv najroz-
hodnejší a najlepší.“

Živena, 1926, roč. XVI, č. 2, s. 32 – 33 (krátené)

J. K. 

Ženská duševnosť.30

Článok priniesol tému o rodových rozdieloch medzi mužom a ženou. Kontrast medzi pohlaviami je 
postavený na protiklade: altruizmus ženy a egoizmus muža. Autor argumentoval rozdielmi medzi 
nimi a uvádza príklady na prejavy mužskej ctižiadosti a ženskej láskavosti, ktoré dávajú zmysel ich 
skutkom. Základnými piliermi ženskej duše sú podľa autora náruživosť a intuícia, ktorú chápal ako 
dar, prejav ženskej inteligencie – z nej pramení ženská jemnosť a takt, no tiež sentimentálnosť a z tej 
zas obetavosť. Oproti tomu sa muž vyznačuje inými vlastnosťami, najmä rozvahou. Autor napokon 
zdôvodnil príčiny mužsko-ženského nedorozumenia, z ktorého naliehavo vychádza ženská otázka: 
keďže žena vidí srdcom, je potrebné do spoločnosti vychovávať muža-rytiera a to feminizmus či 
emancipácia, zrodené z utrpenia ženskej duše, nevyriešia. 

Rozmýšľam o povahe ženskej duše, hľa-
dám pravé osvetlenie ženskej duševnosti, 
tohto vznešeného zjavu ľudskej prírody. 
Hľadám v spisoch básnikov, spisovateľov, fi-
lozofov ich mienku o ženskej duši. Rozmýš-
ľam, hľadám; lebo cítim, že každodennosť 
posudzuje ženskú dušu jednostranne, že 
ju stavia do nepravého osvetlenia. Prosté 
úsudky každodennosti o žene, ako sú: „ženy 
nemajú logiky“ a podobné iné, ako nejaké 
dissonancie urážajú moje tušenie harmo-
nickej ženskej duševnosti.

[...]

Najradšej by čítal o duši ženskej du-
chaplné aforizma alebo epigram, ktoré by 
ma uviedlo na pravú cestu. Básnikovi bu-
dem viac veriť, ako filozofovi, lebo filozof 
vháňa do krajností, básnik však „v kom sily 
jesto a Boh prebýva“, ktorý „skaly kusy oži-
ví dlátom“, tento básnik mi voľačo povie, 
úfam, čo moju hľadajúcu myseľ uspokojí. 
Hľadám a najdem! Najdem voľačo krásne-
ho, ženskú dušu najdem postavenú na taký 
vysoký piedestal, že zachváti ma nadšenie 
básnikovo. Vidím jeho okom, mám videnie! 
Cítim jeho srdcom, mám opravdivé tušenie. 
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V literatúre našiel som toto zrkadlo ženskej 
ideálnej duševnosti, tento najvyšší ideál 
ženskosti.

[...]
... S pomocou básnika si chcem utvoriť 

obraz o ženskej duševnosti, obraz pravého 
ženského ideálu, ktorý obraz každá ženská 
tušene v srdci nosí, na uskutočnení ktorého 
nemá nikdy prestať pracovať. 

Som presvedčený, že vznešenosť tohoto 
ideálu ženskosti zaslúži, aby tá toľko spo-
mínaná mužská logika spojená s mužskou 
zdvorilosťou utvorila si objektívny obraz 
o žene, o „matke všetkých žijúcich“!

* * *
Sme náklonní pri posudzovaní ženy po-

rovnávať ženskú dušu s mužskou, a príčina 
všetkého nedorozumenia sa tu korení, lebo 
muž a žena sú bytnosti rozličné od základu. 
Mužský je egoist – žena je altruist. Alebo ak 
sa tak lepšie páči, mužský je viac egoistom, 
ženská je viac altruistom. Ženská dušev-
nosť, „súc odľahlejšia brudu záujmov“, je 
altruistická, lebo stredisko svojich radostí, 
svojich nádejí, svojich snáh nachádza nie 
v sebe samej, ale v jednej alebo vo viac 
iných osobách, ktoré miluje a ktorými chce 
byť milovanou.

„Odľahlejšia brudu záujmov“ – áno, 
brudu egoistických záujmov. Žena má mno-
ho pochopenia, je príliš citlivá na utrpenia 
a radosti jej milých osôb, ona bez ich sú-
hlasu nemôže požívať, nemôže tvoriť, keď 
nemá na koho myslieť, keď nemá pre koho 
robiť a komu sa radovať. Žena, ako „pote-
šujúci a usmievavý genij“ je svetlo, ktoré 
iným svieti, ona iným žije a celým srdcom 
sa iným obetuje; a ktorá veľmi trpí, keď za 
toto všetko neobsiahne lásky a pochope-
nia, alebo keď nemá nikoho, za koho by sa 
mohla obetovať, a plameň tohto ženského 
„potešujúceho a usmievavého genija“ vy-
hasne, keď nemá komu svietiť.

Celkom ináč je to s mužským. On, kto-
rý s materinstvom nemá nič do činenia, 
je egoist, t. j. náklonný len svoju bytnosť 

tvŕdiť, svoje ciele, svoje radosti postaviť do 
strediska námah. On túži za mocou, za slá-
vou, za bohatstvom, za hodnosťami, za vy-
pestovaním svojej osobnosti; je ctižiadosti-
vý a náklonný intelektuálnym abstrakciam. 
On si žije samostatne, mnoho ráz ľahostaj-
ne k tým, ktorí žijú okolo neho, je schopný 
žiť bez lásky a bez nenávisti. On sám určí 
svoj smer, mienka iných ho nevyruší; pla-
meň svojho duševného života udrží si ho-
riacim sám.

Tento rozdiel pohlaví dá povahu ženskej 
a mužskej duševnosti. Jeden pohľad na ži-
vot nás presvedčí o tomto.

Už malé dievčatko sa hráva na lekára, 
na učiteľku, na mamu, aby iným mohlo po-
môcť; chlapec sa najradšej hrá na generála 
alebo na kočiša, kde môže rozkazovať. Diev-
ča má bábku, chlapec pušku a bič: symboly 
pohlaví.

[...]
Ženský altruizmus je nie prevahou jed-

ného pohlavia nad druhým. Ženský altruiz-
mus a mužský egoizmus môže byť práve tak 
prameňom veľkodušnosti, obetivosti a roz-
ličných ctností, hriechov a prestúpení. 

Mužský egoizmus je vzpruhou všetkého 
pokroku; ženský altruizmus je oživujúcim 
plameňom rodinného ohniska, bez ktoré-
ho by ľudský rod vyhynul. Ale mužský ego-
izmus a ženský altruizmus súvisí s vyšším 
pudom, ktorý neprestajne ženie človeka 
za cieľom ľudského života. Ktorý je ten cieľ 
života, za ktorý mužský ako i ženská od na-
rodenia do smrti všetkými silami a schop-
nosťami napnute bojujú, aby ho dosiahli? 
Tento cieľ je: Nechať po sebe, pomíjajúcich 
sa tvoroch, stopu do nekonečnosti, zo seba 
jednu molekulu fixovať do večnosti, do ne-
pominuteľnosti.

[...]
Ženská duša tiež túži po predĺžení svojej 

osobnosti, tiež chce ponechať po sebe pa-
miatku do nekonečnosti. Čo je u mužského 
ctižiadosť, to je u ženy láska. Žena len po 
pôrode vidí, že má voľačo reálneho, voľačo 

živého, čo jej osobnosť až do nekonečnos-
ti predĺži, a tento nový tvor, ktorému ona 
život dala, je jej mostom do nekonečnosti. 
Preto sa žena výlučne tomuto tvoru oddá 
a odtiaľto ženská láska pre iných. Lebo 
keď žena takto tvorí nový život, musí cieľ, 
stredisko svojho života preložiť do tohto 
dieťaťa, do svojich detí, do svojho muža; 
odtiaľto ženský altruizmus. Tento pudový 
ženský altruizmus je citlivým oproti rados-
tiam a bolestiam všetkých, ktorí ju obkľu-
čujú. Celá ženská duševnosť zakladá sa na 
tomto altruizme ako mužská duševnosť na 
egoizme.

[...]
Chceme pochopiť ženskú duševnosť? 

Skúmajme ju z tejto jej altruistickej strán-
ky; a poznajme jej misiu, ako misiu „matky 
všetkých žijúcich“.

Náruživosť a intuícia sú tie dva hlavné 
piliere, na ktorých spočíva ženská dušev-
nosť. Náruživosť, pudová to sila ženskej 
duše, leží mimo rozumu, priťahuje ku oso-
bám, veciam, vlastnostiam a udalostiam, 
alebo odstrkuje od nich. Je ona sila lásky 
alebo nenávisti; je ona impuls, ktorý dá 
ženskej duši v istom smere účinkovať, keď 
sa to mnoho ráz s rozumom i nesrovnáva, 
ba rozumu mnoho ráz všetku silu odberá. 
Je ona koreňom všetkých radostí a utrpe-
ní; a niet väčšej radosti v duši ženskej, ako 
uspokojená náruživosť, niet väčšej boles-
ti, ako neuspokojená náruživosť. [...] Žena 
však by nemohla hľadať radosti v účinoch 
svojich náruživostí, keby nemala spôsob, 
ktorý nahradzuje u nej ostrosť intelektu, lo-
giku, všetky dedukcie a abstrakcie. A tento 
podivuhodný spôsob je ženská intuícia.

Intuícia – táto nádherná vlastnosť žen-
skej inteligencie – je dar, je schopnosť tu-
šením poznať život, osoby, idey ba i teorie. 
Intuícia je možnosť vopred vidieť výsledok 
myslených účinkov, je možnosť vycítiť ná-
ladu istej osoby vopred, kým sa ona na-
vonok ešte nezjavila. Intuícia je tretie oko, 
schopné vidieť cez kosti do duše. Intuícia 

je potrebná ženskému altruizmu, lebo žena 
intuíciou vycíti, čo osoby, ktorým sa ona ve-
novala, chcú, ešte predtým, ako by to boly 
vyslovily.

[...]
Ženský altruizmus, ženská náruživosť, 

ženská intuícia tvoria základy ženskej inte-
ligencie. Všeobecná mienka síce prirovnáva 
ženskú inteligenciu ku mužskej, lenže medzi 
nimi panuje nie kvantitatívny, ale kvalitatív-
ny rozdiel. Nie je menej hodná ženská inte-
ligencia od mužskej, je ona len iného rázu. 
Záujmy mužského sú na pr. štúdiá, politika, 
obchod, úrady, veda, umenie, ku ktorým 
sa môže dostať cestou rozumu, rozvahou. 
Ženine záujmy sú bytnosti žijúce, cítiace. 
Ženská nemá záujmu o intelektuálné cviky 
ducha; ona je nie zvedavá koľko bije choré 
srdce, ale čo trpí tá duša, ktorú srdce bolí; 
ona nie zákony vesmíra chce poznať, ale 
duševnosť, náladu tých osôb, ktoré miluje. 

[...]
Ale v čom sila ženskej duše vrcholí, 

v čom sa ona v najkrajšom svetle ukáže, 
kde je ona vlastne doma, to je predsa len 
láska. Keďže už mužský intelektuálne vý-
vodí, ale čistota, vznešenosť, krása a sila 
lásky je ženskou vlastnosťou. Čo rozumie 
vlastne mužský pod láskou? Náklonnosť ku 
ženskej, ktorej vonkajšok sa mu páči, ktorej 
podoba, pôvab, pohyby ho pútajú, ktorej 
nežnosť a gracióznosť ho omámi. Mužský je 
hotový k vôli ženskej, ktorú miluje, dať sa 
za poslanca voliť, doktorát skladať, nejaký 
vynález učiniť, keby mohol, by hádam i per-
petuum mobile vynašiel, pôjde do boja, 
cíti sa schopným hviezdy sniesť s neba. [...] 
V láske mužského hrá vážnu rolu estetický 
moment. On sa najskôr zaľúbi do devy, kto-
rá zodpovedá jeho estetickému vkusu, kto-
rá je jeho oku krásna a skvelá. On mnoho 
ráz miluje v ženskej ten obraz, ktorý si o nej 
v sebe vytvoril, ktorý ani nejestvuje inde, 
ako v jeho obrazotvornosti.

Hĺbku, vznešenosť a trvanlivosť lás-
ky treba hľadať u ženskej. Ženská láska sa 
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skladá z celkom iných prvkov, ako mužská. 
Je podivné, že kým mužský, ktorý je intelek-
tuálneho rázu, nekladie pri žene váhu na in-
telekt, ženská, ktorá z citov žije a intuíciou 
chápe, kladie hlavnú váhu na osobnú cenu 
mužského. Ženská láska sa zakladá na obdi-
ve a vážení mužského.

Ženská môže obdivovať mužského, kto-
rého nemiluje – alebo môže v sebe udusiť 
náruživosť lásky, ktorá v nej oproti obdivo-
vanému mužskému povstane – ale ženská 
nebude milovať nikdy toho mužského, kto-
rého neobdivuje. Už je jedno, či ženská ob-
divuje tú hodnosť mužského, ktorú požíva 
v svete, či jeho bystrý um, alebo jeho ume-
lecký ráz, jedno či jeho ručné práce alebo 
jeho husle, či jeho telesnú alebo duševnú 
schopnosť; voľačo musí mať ten mužský 
v sebe, čím vyniká, aby sa ženskej zaľúbil. 
Koho ženská neobdivuje, toho nemôže mi-
lovať. [...] Hľa, láska je tá moc, ktorá jeho 
sily a schopnosti zostonásobí. A toto činí 
tá útla žena! Či je nie „potešujúci a usmie-
vavý genij“? Či nie je viac? Či je nie vzpru-
hou zdokonalenia mužského? Keby muž 
takto miloval cez celý život! Keby ženská 
koketnosť nezneužívala často svoju moc! 
Keby sa sila lásky vedome pestovala cez 
celý život!

Koho bude ktorá ženská obdivovať zpo-
medzi mužských? Každý človek obdivuje 
len to, z čoho nosí v sebe zárodok. ženská 
obdivuje v mužskom ten ideál, ktorý ona 
tajne v srdci nosí, o ktorom nikomu neho-
vorí, ktorý možno ani slovom nevie pome-
novať. Pravá ženská obdivuje mužského, 
ktorý stojí morálne vysoko, ktorý je idealist, 
lebo pravé ženské srdce tajne stavia oltár 
v svojom srdci len vznešeným ideálom. Taj-
ne a možno i nevedome! Matematika a fy-
zika ženy menej obdivujú, preto, že je ma-
tematik alebo fyzik, lebo oni pre činy, ktoré 
slúžia cieľom takýchto suchých vied, nema-
jú pochopenia. Preto zaľúbený matematik 
učí sa potajomky hrať na husle, lebo vie, že 
samým sinom a kosinom nezíska si devy.

Keďže láska u ženskej zakladá sa na ob-
divovaní mužského, je ona i trvalejšia ako 
mužská. Mužský miluje v žene vlastne svoj 
estetický cit a svoju náruživosť, kým žena 
v mužskom zdokonalenie jeho osobnosti, 
dosiahnutie istého ideála.

Toto je ženin povzbudzujúci genij! Toto 
je prevaha ženskej lásky nad mužskou. Či 
toto nežiada viac pochopenia pre ženskú 
a viac citlivosti od muža? Láska z púhej ná-
ruživosti povstalá ľahko vykape; ale keďže 
ideálna láska má takúto silu, či ju netreba 
vedome pestovať ku utvoreniu harmonic-
kého pomeru pohlaví?

Ale nielen toto je ženská láska. Ženská 
láska je hlavne oddanie sa, obetovanie sa. 
Aby sa žena v láske čím dokonalejšie moh-
la oddať, láska jej zostrí intelekt a morálny 
smysel v takom stupni, že ženská ukazuje 
najväčší záujem oproti všetkému, čo sa ňou 
milovanej osoby týka. Za toto jej oddanie 
žiada ona tiež lásku a pochopenie.

Kde muž ani jedného nepreukáže, tam 
sa začína tragédia ženskej duše. Tam býva 
žena vohnaná do krajností, ktoré jej dajú 
slová do úst: „Prečo musí žena muža po-
slúchať, muža ktorého mnoho ráz prevy-
šuje svojimi schopnosťami? Prečo musí 
mať žena v spoločenstve menší prestiž, ako 
mužský? Prečo musí byť vytvorená z tých 
cien života, ktoré mužský sebe ponechal, 
ako sú: moc, sláva, hodnosti, práva? Prečo 
nepanuje rovnosť medzi ňou a mužskými?“ 
Ktorá ženská stala sa touto cestou feminist-
kou, ktorú svábily tieto heslá, ktorá žena 
prestala byť vestálkou domáceho ohniska 
a hodila sa na slávu, na moc, na hodnos-
ti a na práva, a tieto za čas požívala, tými-
to žila – po čase sklamanou sa bude cítiť 
a spýta sa seba: „je toto všetko?“ Je toto 
vôbec šťastie? A bude ju ťahať zpäť, k do-
mácemu ohnisku. Feminizmus povstal 
z utrpenia ženskej, môže mať príčiny vážne, 
ale jeho ideále sú falošné. Trpiacu ženskú 
dušu, sklamanú v láske a nepochopenú 
ženskú dušu nasýtiť hodnosťami, právami, 

úradmi? Nesmysel! Feminizmus ju vyrve 
z misie, kde ona jedine môže svoje blaho 
najsť. Nie feminizmus, nie emancipácie tre-
ba, ale vychovať mužského k väčšej rytier-
skosti, k väčšiemu uznaniu a pochopeniu 

ženskej duševnosti. Citlivejším ho urobiť, 
aby v „brude záujmov“ počul hlas „čistej-
šieho rázu útlej ženy“ tohto „potešujúceho 
a usmievavého genija!“

Živena, 1926, roč. XVI, č. 11 – 12, s. 221 – 227 (krátené)

Blanka Fábry: 

Zima...

Ku 70-tym narodeninám našej spisovateľky pani Terézie Vansovej 18. apríla 1927.

Pri príležitosti jubilea T. Vansovej sa autorka ponorila do príbehu jej života a ponúkla niektoré menej 
známe príhody aj literárnokritické postrehy: pútavo spomína na policajné vypočúvanie Vansovej, 
keď urobila pre uväzneného Vajanského zbierku, no s dôvtipom vyviazla z nepríjemnej situácie. Pri-
pomína román Kliatba, ktorý čerpal námet zo zvolenskej histórie a z reálií kraja, a preto si zaslúžil 
aj čitateľský úspech. Keďže literárna kritika Jégého tento román neušetrila, autorka porovnávala, 
obraňovala a burcovala, aby sa kritizovali také diela, ktoré sú antivzorom slovenskej ženy. Navrhla 
usporiadať týždeň „Vansovej knihy“, v ktorej sú ženské postavy pre mladé dievčatá morálnymi prí-
kladmi.

Dávno sa minula jar, tá krásna, svieža, čis-
tá, jasná jar, keď duša i srdce plnia sa, ako 
studňa, do ktorej vtekajú vody dobrých 
prameňov, aby potom cez celý život v tých 
ťažkých chvíľach čerpalo sa z nej. Pominula 
sa v nenávratnú diaľ tá jar, keď biele nôžky 
mladého dievčatka čľapkaly v tichej Slatine. 
Prešla jar, keď peknoduchá deva večerom 
sedávala pod širokými korunami farských 
líp, ktorých vôňa unášala ju v bájné nové 
svety, o ktorých len ona vedela dumať...

Zatým prišlo leto. Plné oduševnenej 
práce, starosti, žiaľu i utrpenia. Hoci vtedy, 
keď naša oslávenkyňa prežívala svoju jar, 
nebolo slovenských škôl, nebolo ani slychu 
o ženskej emancipácii, jednako jej bystrý 
duch nemal pokoja. To, čo v nej bolo nahro-
madené, dralo sa von. Ona pocítila potrebu, 
aby sa slovenské ženy vzdelávaly, i založila 

prvý ženský časopis „Dennicu“, ktorého re-
digovanie i vydávanie zabralo veľkú časť jej 
požehnaného leta. Zúčastňovala sa i na 
rozličných sbierkach, ktoré sa konaly pre 
národné ciele. Tak z príležitosti jednej takej 
sbierky – na podnet totiž Emmy Godper-
gerovej, aby Slovenky poslaly nejaký dar 
ako znak uznania a obodrenia Vajanskému, 
v ten čas sediacemu v segedínskom väze-
ní – musela slovenská spisovateľka putovať 
pred sedriálny súd do Rimavskej Soboty. 
Keď slečna Goldpergerová a pani Sláviko-
vá naliehaly na pani Vansovú, aby tú akciu 
ona viedla, konečne povolila i rozposlala 
sbieracie hárky. Sbierka sa tak vydarila, že 
sa z nej poslala podpora i Kukučínovi, v ten 
čas študujúcemu v Prahe a zápasiacemu 
s materiálnou biedou. Vajanskému dali ro-
biť v Ženeve hodinky s podobizňami jeho 
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rodičov. Tieto hodinky mal veľmi rád a volal 
ich „Slovenkami“. Teraz objednaly striebor-
ný príbor, ktorý Goldpergerová mala v Lu-
čenci prijať a odoslať Vajanskému. Ktosi to 
zbadal, i obžalovali Goldpergerovú, že osla-
vuje politického väzňa, a pohrozili jej, že 
dostane pol roka žalára; aby povedala, kto 
je ešte v tom. Tu ona priznala, že pani Šol-
tésová (ktorú potom v Martine vyslúchali) 
a pani Vansová.

Príduc do Rimavskej Soboty ku svojmu 
bratovi advokátovi, pani Vansovej dobre 
padlo, že bratova žena, hoci rodená Maďar-
ka, predsa uznala: „Jestli ju aj zatvoria to 
nie pre zločin; lebo ak je tento skutok dnes 
hanba, zajtra môže byť sláva. Ale ženám ne-
treba politizovať.“ 

 Po sedriálnu budovu odprevadila ju ses-
tra, a tu, prv než by bola vkročila, pomodlila 
sa Vansová. Takto obodrená vstúpila dnu, 
kde začal vyšetrovať pisár, dávajúc jej veľmi 
hlúpe otázky. Zatým prišiel vyšetrujúci sud-
ca Vozáry s obyčajnými otázkami: či bola už 
trestaná, či prisahala? „Áno, pán vyšetrujú-
ci sudca, môjmu mužovi...“ Keď zbadala, že 
táto odpoveď vylúdila úsmev na tvári vyšet-
rujúceho, chytro dodala: „Pán vyšetrujúci 
sudca, neberte to ako protištátny skutok, 
lebo nás k tomu činu viedol len súcit. My 
nevidíme v ňom politického previnilca. On 
nemá nijakého majetku a zanechal doma 
starú mať, ženu a troje detí. Náš úmysel bol 
pomáhať trpiacemu a nie oslavovať zločin, 
ktorý beztak nebol spáchaný.“ Táto citná, 
smelá reč Vansovej mala účinok. Sudca 
prepustil ju domov, dôrazne však žiadal, 
aby mu poslala menoslov ostatných darcov, 
lebo že jej dá dom prekutať. No ku týmto 
posledným veciam neprišlo iste vplyvom jej 
bratov.

Keď prišla jeseň, ktorú každý očakávame 
s pocitom, že potom si oddýchneme, tu na-
staly pre Vansovú znova ťažké časy vyplniť 
úlohu starostlivej, nadľudsky trpelivej man-
želky-ošetrovateľky v ťažkej neurastenii tr-
piaceho manžela, až po jeho smrť. No i pri 

tom stihla písať vždy väčšie-menšie práce. 
Sem patrí i redigovanie ženského časopisu 
„Slovenská žena“, ktorého život však bol 
krátky pre nedostatočne pripravenú pôdu. 
Tichým, istým krokom zavítala zima. A keď 
iné ženy v teplom kútiku rodinného ohniska 
naozaj složily bremä starosti na mladšie 
plecia, Vansová, žiaľbohu, zvláštnym sbe-
hom okolností, ani tu nie je šetrená. A i pri 
tomto trápení ona prekvapila nás tejto zimy 
novou, medzi slovenským ženským svetom 
ojedinelou knihou historického rázu. 

Historia, udavšia sa vo Zvolene pred 
dvadsiatimi rokmi, ktorú pamätajú až pod-
nes, ako to vidno z poznámky velebného 
pána H., farára ostrolúckeho, ktorý prišiel 
nedávno ku autorke so slovami: „Blahože-
lám vám, že ste tak dobre charakterizovali 
toho nešťastného Feketeho. Lebo i nedáv-
no prišla z Kozelníka (...) jedna matka s dcé-
rou a tej mužom na pomerenie. Medziiným 
povedala svokra svojmu zaťovi: Ty si taký 
Fekete, čo ženy márni.“ 

Udalosť táto zaujala dušu autorkynu 
ešte v mladom veku, no napísanie zaostá-
valo; jedno že nemala dosť historických 
záznamov po ruke, ktoré si mohla iba tu 
opatriť, druhé, že nebolo nikdy pokojného 
času. Raz upratujúc svoje privátné pamiat-
ky, prišly jej pod ruku listy Ďurka Bánika, 
písané jej bratovi dr. Samuelovi Medvec-
kému. (...) Týmto oživila sa jej dávna túžba 
opísať to. K vôli tomu preštudovala zvolen-
ský stoličný archív, cirkevnú matriku kato-
líckeho kostola vo Zvolene a nesťažovala si 
vyhľadať i jednu ešte žijúcu staršiu paniu, 
ktorá túto udalosť počula od vlastnej mat-
ky, v ten čas vo Zvolene živšej. Keď už toto 
všetko sosbierané mala, žiadalo sa jej, čo 
sa i skutočne majstrovsky podarilo, zachytiť 
nám dnes tak rýchle žijúcim obraz oného ti-
chého života, ktorý panoval pred sto rokmi.

[...]
Je zvláštné, že po vydaní novej kni-

hy pani Terézie Vansovej prvá kritika, a to 
z pera uznaného slovenského historického 

romanciera, pána Jégé, odsudzuje predmet 
románu31. Kritika je divná pani. Keď pani 
sedemdesiatročná, životnými utrpeniami 
ťažko zkúšaná, národnou prácou vyčerpa-
ná opováži sa ukázať nám v celej nahote 
kúsky niekdajších zemänov, to sa odsudzu-
je. Ale neodsúdili „Zlatý močiar“, nevzbúrila 
sa krv vo vás, slovenské ženy, menovite vo 
vás, ženy a dcéry slovenských bankárov, pri 
predstavení „Zlatého močiara“! [...] Neve-
rím, že vy na Slovensku bola čo len jedna 
žena, ako Elena Strečnianska, a preto by 
maly slovenské ženy „Zlatý močiar“ strhnúť 
z repertoáru. – 

31 V poznámke pod čiarou je uvedené: „,Kliatbe  iste lepšie priliehal by názov historicko-romantická 
povesť, čo bol i pôvodný úmysel autorky“ (s. 49). 

Ku „Kliatbe“ len toľko poznamenávame, 
že celé okolie Zvolena tak zaujíma, že prvé 
vydanie je už cele rozobraté.

Bolo by žiadúcné, aby sme z príležitosti 
sedemdesiatich rokov našej nestorky uspo-
riadali týždeň knihy Vansovej, lebo naozaj 
ani v jednej slovenskej domácnosti, meno-
vite kde majú dievčatá, nemaly by chybieť 
jej knihy, ktoré tak milo vedia pobaviť a tak 
ušľachtile účinkujú na mladú dušu.

Drahej našej oslávenkyni privolávame 
z hlbín srdca „na mnogaja blagaja lieta“!

Súčasne prosíme Pána Boha, aby jej dal 
duševnej sily a čerstvosti, že by mohla do-
končiť svoje nové, veľmi zaujímavé dielo zo 
svojej rodnej dediny.

Živena, 1927, roč. XVII, č. 3 – 4, s. 48 – 50 (krátené)

Elena Šoltésová: 

Jubileum panej Terezie Vansovej.

Spomedzi uverejnených gratulácií uvádzame ukážku listu E. Šoltésovej, ktorý bol úprimným gestom 
dlhoročnej priateľky. Autorka v ňom vyzdvihla neúnavnú prácu T. Vansovej pre národ, osobitne pre 
Dennicu – prvý slovenský časopis pre ženy – a pevné odhodlanie nepoddávať sa nepriaznivému osudu.

K oslave doplnenia sedemdesiateho roku 
života našej slovenskej spisovateľky, Tere-
zie Vansovej, došlo jej premnoho telegra-
fických i písomných pozdravov [...] Všetky 
sú milé, svedčiace o oddanej vďačnosti, ale 
pre nedostatok miesta môžeme tu uverej-
niť len menší počet z nich.

Turčiansky Sv. Martin, 16. apríla 1927.

Drahá moja priateľka!
Prichádzam Ti i ja s úprimným, zo srdca 

idúcim blahoželaním ku dňa 18. apríla t. r., 

keď doplní sa sedemdesiaty rok Tvojho ži-
vota.

Viem, čo ťažkého si v tom svojom dlhom 
živote napodstupovala, ale tiež viem, ako 
si pritom predsa nikdy neprestala starať 
sa o potreby iných i v súkromnom kruhu, 
ale najmä i o vyššie záujmy nášho národa, 
a ako vždy, hoci preobťažená domácimi vec-
mi, vzala si si času pracovať v jeho prospech 
všetkými spôsobmi, aké Ti boly v možnosti, 
najmä však svojím perom.
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Viem, koľko príkrych ťažkostí prekonala 
si na príklad i len kým si stvorila Dennicu, 
prvý ženský časopis, ktorý bol už veľmi po-
trebný, ale v našich tesných pomeroch ne-
našiel si svoje tvoriteľky, kým si sa Ty obe-
tive nepribrala k tej úlohe. A najlepšou od-
menou Ti potom bolo, že Dennica stala sa 
obľúbenou priateľkou a učiteľkou premno-
hých slovenských žien a ich dcér – a za inou 
odmenou si nešla. A môžeš si byť istá, že 
Tvoja beznáročná, ale čisté ciele sledujúca 
Dennica svietila pravým svetlom a zanecha-
la svoje dobré účinky medzi slovenskými 
ženami – i škoda je, že pre širšie ich vrstvy 
dosiaľ netrvá.

Tak vidíš, i keď už ďalej nejdem vo vypo-
čitovaní Tvojich zásluh, Tvoj život, hoci pre 
Teba samú zavše býval priťažký, bolestnými 

údermi postihovaný, bol požehnaným pre 
Tvoje sestry v národe, Ty dala si im mnoho, 
čoho im bolo treba, a v povedomí tejto svo-
jej vrodenej Ti úlohy nedala si sa mýliť ani 
prípadným nedoceňovaním Ťa.

Teraz to všetko máš už za sebou, ako 
ťažkú zkúšku, ale môžeš byť spokojná, lebo 
si ju čestne prestála. Máš diplom dlhého 
pracovitého života v prospech iných. A pri-
tom ešte vždy chtivosť k ďalšej práci, ktorá 
najistejšie udržuje dušu zdravou. Nuž Boh 
Ti popraj k nej i ďalšieho zdaru, a daj Ti aj 
všetky podmienky k tichej spokojnosti pre 
zbývajúce Ti ešte roky života!

Praje Ti všetko dobré a zasiela Ti najsr-
dečnejšie pozdravy v starom priateľstve Ti 
oddaná

 Elena Šoltésová.

Živena, 1927, roč. XVII, č. 3 – 4, s. 50 (krátené)

Elena M. Šoltésová: 

Najvýznamnejšia stránka ženskej otázky.

Šoltésovej návrat k ženskej otázke potvrdzoval jej dlhotrvajúci záujem o vzdelávanie žien, ktoré 
k nemu nemali v minulosti prístup. To všetko sa zmenilo a v danom období sa ženy mohli vzdelávať 
na stredných aj na vysokých školách. Autorka si však položila otázku, či sa tým v mravnom vývine 
národa niečo zmenilo. A dodala, že sa zmenil pohľad na samotnú mravnosť, čomu napomohli litera-
túra aj divadlo. Odrazom bolo napr. slobodné chápanie materstva. Vyjadrila však presvedčenie, že 
čas ukáže, ako sa vďaka vzdelaniu žien rozumnosť posilní a predsudky oslabia. Najväčšiu úlohu vo 
výchove detí má podľa nej stále matka. 

Ľudstvo usiluje sa od nepamäti, čo ďalej 
zrýchlenejším tempom, k akémusi túže-
nému, ťažko určiteľnému, pred ľudským 
usilovaním sa vždy ustupujúcemu vrcholu 
svojho rozumového a duchovného rozvoja, 
ale ženská polovica ľudstva nebývala pribe-
raná, ba nebývala ani pripúšťaná k činnej 
účasti pri vekovitom budovaní jeho kul-
túrneho diela, znamenajúceho práve jeho 

všestranný duševný rozvoj. Spolupostup 
žien mohol byť len trpný, ich rodinnými 
a domácimi úlohami veľmi obmedzovaný. 
V širokých ľudových vrstvách býval i posiaľ 
býva vzdelanostný stav asi rovnako nedo-
statočný u mužov a u žien, v inteligent-
ných však žena ako družka, matka a dcéra 
mužova nevdojak, bez osobitnej prípravy 
prisvojovala si mnoho z jeho vzdelanosti. 

Vo výnimečných prípadoch veľkej dušev-
nej vnímavosti dosahovaly ženy v tom 
i výnimečne vysokého stupňa. Ale že ta-
kýto ich vývoj býval podľa tradicionálnych 
jednostranných názorov na ne potláčaný, 
cítevaly sa práve duševne nadané ženské 
krivdenými a ich neuspokojenosť rástla. 
I v takom stave však pozvoľna vzmáhala sa 
ženská vzdelanosť, hoci v istej zaostalosti za 
mužskou, a akosi samočinne vynucovala si, 
počínajúc od vyšších vrství, lepšie školova-
nie dievčat, až v minulom storočí vec dospe-
la ta, že, ako na dohovor, temer vo všetkých 
kultúrnych národoch povstávala takrečená 
ženská otázka a v nepomerne krátkom čase 
vydobyla pre ženy všetky možnosti k ich 
vzdelanostnému pokroku, o akých sa pred-
chádzajúcim pokoleniam nikdy nesnívalo. 
Mnohé k inteligentnej vrstve patriace ženy, 
ktoré ešte žijú, nemaly inej školy, ako ľudo-
vej, a priebehom svojho života boly svedka-
mi, ako ich dcéram a vnučkám otváraly sa 
všetky stredné, mnohé odborné a konečne 
i vysoké školy, a potom v dôsledku toho 
i temer všetky patričnú školskú prípravu 
vyžadujúce, dotiaľ iba mužským prístupné 
verejné i súkromné povolania. Toto všetko 
dosiahly za pomerne krátky čas.

Sledovať ďalší postup ženskej otázky, 
ďalšie vnikanie ženských do všetkých slo-
žiek verejného života, do ktorých predtým 
sotva nazrely, nie je tu mojou úlohou; ani 
rozoberať, akých výhod doniesly ženským 
vydobyté vzdelanostné možnosti, alebo ako 
sa ženské dokazujú v zaujatých nimi nových 
povolaniach – ba ani skúmať, čo prispením 
nových, učených žien znateľne sa zveľaďu-
je kultúrné dielo ľudstva, lebo od všetkého 
toho dôležitejšou nám je otázka: či mrav-
nostný stav národov sa zvýšil, či zmocnel, 
odkedy ženské vzdelanosťou zarovno muž-
ským postavené, uplatňujú v ňom svoje 
vplyvy?

Táto otázka, hoci, možno, málo vyslo-
vovaná, dlie na mysli starostlivých ľudí ako 
jedna z najaktuálnejších dnešného času. 

Veď pamätáme sa ešte, aké nekonečné 
obavy budily sa v obecenstve, keď v minu-
lom storočí ženské tak energicky počaly si 
vydobývať spomenuté právo vzdelanos-
ti a samostatnosti, že, ak i dosiahnu svoj-
ho cieľa, ich stav sa tým vpravde nezlepší, 
a stav mravnosti bezpochyby sa zhorší na 
škodu všeobecnú. No idealisticky smýšľa-
júce iniciátorky a propagátorky ženského 
hnutia, i mnohí jeho ušľachtilí mužskí za-
stanci sľubovali si z neho práve zlepšenie 
mravnostného stavu spoločnosti, lebo 
vzdelanosťou zošľachtené, duševne dospe-
lé ženy musia umravňujúcne vplývať i na 
mužských. A teraz, keď ženy vo veľkej mie-
re uskutočnily svoj vzdelanostný program, 
stavia sa otázka, ktorí z tých dvoch dosiahli 
pravdu vo svojich predpokladaniach?

 No nám sa vidí, že táto otázka ešte nedá 
sa správne riešiť, lebo i čas je ešte prikrát-
ky, i doba bola prinenormálna, odkedy žen-
ským otvorené sú všetky školy a ony počí-
najú sa voľnejšie vo svete pohybovať. Ale 
podľa doterajších zkúseností s nimi nebu-
dia mnoho uspokojenia ohľadom mravnos-
ti, len ťažko je súdiť ich v zmätkoch našich 
časov. Je isté, že naša doba má mnoho vy-
sokovzdelaných žien a medzi nimi i mnoho 
bezvadne mravných, ale tiež je zrejmé, že 
veľká časť dnešnou dobou vychovaných 
ženských nejde a nechce ísť za ideálom 
mravnosti. Tomuto zas môže byť i tá príči-
na, že sám pochop mravnosti je zvyklaný, 
prekrúcaný. Stará mravnosť sa zavrhuje, 
ako prežitá vec, a novej nemožno stvoriť, 
keďže samé vyvracanie starej, na sebaza-
pieraní a sebaovládaní založenej, nedonáša 
dobrých výsledkov. Tak veľká časť ľudí žije 
v akejsi neurčitej bezmravnosti, ktorá ľahko 
zabieha do nemravnosti. A tomu, pravda, 
podliehajú i ženské. Preto je veľmi pocho-
piteľné, že ideálom ľudí vyšších i nižších 
vrství stáva sa: čím menej pracovať a čím 
viac požívať. A že i vyhľadávané pôžitky 
musia zodpovedať tomu stavu, že musia 
odporovať mravnosti, tiež je pochopiteľné. 
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Hrubé pôžitky opanúvajú ľudí a otravujú 
i tie jemnejšie, ktoré predtým slúžievaly 
povzneseniu duší. Vezmime len na príklad 
literatúru, každému najprístupnejší zdroj 
poučenia a tichej zábavy i bohatých zážit-
kov pre dušu, čím mohla by byť každému: 
či tým je i terajšiemu čitateľstvu? Terajšia 
vychytená, krikľavou reklamou a pikantný-
mi titulnými obrazmi odporúčaná „krásná 
próza“ je preplnená zahalenou i nezahale-
nou, priamou i prekrúcanou, hrubou i rafi-
novanou nemravnosťou, akoby jej iba o to 
išlo, miesto beletrie voviesť pornografia 
do všeobecného úžitku. Táto lektura kazí 
i mravy i cit a vkus obecenstva, že dobrá 
kniha temer už neprichádza k platnosti. A, 
žiaľ, i samú poeziu takto zhanobujú niektorí 
„poeti“. Divadlá tiež už dávno hovejú níz-
kym pudom, aby si získavaly hojnú návšte-
vu, tak že vraj opravdove dobrý kus ťažko sa 
dostane na scénu. [...] ... všelijaké zábavné 
podniky najusilovnejšie konajú svoje mrav-
né pustošenie, a z nich nemravné piesne, 
nemravné tance, vôbec všetky nemravy 
predierajú sa na verejnosť, aby sa i tam ako 
oprávnené udomácnily.

K takémuto teda stavu sme došli a ne-
raz na jeho odôvodnenie počujeme me-
dziiným i to, že napomohla ho i uvoľnenosť 
ženských. Ako sa vysvobodily z pút dobré-
ho starého mravu, tak víťazí u nich žiadosť 
po vždy mravnej neviazanosti, i uplatňuje 
sa. A nedá sa tajiť, že je v tom i niečo prav-
dy, keď skutočnosť ukazuje, že i ženské, po-
žívajúce výhodu samostatného postavenia, 
nadobudnutého istou vzdelanostnou prí-
pravou (ba vraj mnohé už ako žiačky, keď si 
tú prípravu nadobúdajú), nachádzajú svoju 
najväčšiu radosť v tej mravnej neviazanos-
ti; radšej sa k nej unižujú, akoby mužských 
zdržiavaly od nej. Pod záštitou samostat-
nosti zavádzajú si voľné ľúbostné pome-
ry, hoci je dávno zistené, že z tých vždy 
žena vychádza unížená, nikdy nie mužský, 
hoci by ako brojilo proti dvojakej morál-
ke. A je nám to hodne žiaľné sklamanie, 

keď musíme vidieť, že ani vyššia vzdela-
nosť a samostatné postavenie neupevňuje 
mravnosť u ženských.

[...]
Heslo „Vyžiť sa“, v posledné časy hodne 

vychytené, veru nedonieslo ženským nija-
kého zisku, ani prízvukovanie požiadaviek 
prírody, „zdravej smyselnosti“, práva mater-
stva nielen pre manželky, lež i pre svobodné 
atp. Čo týka sa toho materstva svobodných 
žien, dobrým výdobytkom je zabezpečenie 
práv a potrieb nemanželských detí, aby tie-
to nešťastné tvory neboly večne trestané 
pre vinu rodičov; ale za samé to právo ma-
terstva pre svobodné ťažko sa oduševniť, 
keď z úžasne rozšíreného zabíjania plodu či 
pred narodením, či po narodení (ktorému 
ináč už i zákonité matky vydobýjajú zákoni-
tosti), je dostatočne zrejmé, že patričným 
naskrze nejde o to materstvo. I keď sú neja-
ké požiadavky prírody, na ktoré podľa okol-
ností treba ohľad mať, preto ešte nemusí sa 
nadŕžať vospustnosti.

Vcelku ženské hnutie nielen vo svojich 
pohnútkach, lež i vo svojich výsledkoch má 
už svoju jasnú stranu, a v čom bolo by skla-
malo, v tom je možná náprava, ktorá i prí-
de, keď sa ukáže potreba na ňu. Čo sa ukáže 
nepravým, od toho sa upustí, čo sa ukáže 
pravým, to sa priberie.

 Dá sa predvídať, že ženské budúcnosti 
nevrátia sa viac k starému typu. To však ne-
treba mať za nešťastie. Nebudú chcieť byť 
zaznávanými hrdinkami utrpenia, budú sa 
otužovať proti prílišnej citlivosti a pri viac 
rozumovom vývine budú menej podliehať 
predsudkom. Vrodených ľudských, ani oso-
bite ženských slabostí sa síce ani potom 
celkom nesprostia, no ani dobrú svoju stra-
nu neztratia, hoci by sa inakšími spôsobmi 
prejavovala. Ale dobrými bez mravnosti 
nemôžu byť. Keď zplna spoznajú svoju úlo-
hu, navrátia sa aj k ideálu pravej cudnosti, 
od ktorej odvrátily ich pomýlené nápravné 
snahy, lebo samé zkúsenosti ich presved-
čia, že ženský vysoký charakter, ktorému 

i najmužnejší mužskí vzdávajú úctu, nemô-
že byť pravým bez prvku cudnosti.

Jedinou spoľahlivou zárukou zdravého 
života národov je mravnosťou preniknu-
té ich smýšľanie i konanie, treba ich teda 
k nemu vychovávať. A práve k tomu na pr-
vom mieste povolaná je žena-matka, šľach-
titeľka charakteru svojich detí, žena-učiteľ-
ka, vychovávajúca vnímavú útlu mládež, 
i žena-manželka a družka muža – vôbec 

všetky dobré, šľachetné a múdre ženy, lebo 
to je ich najvyššou, najdôstojnejšou, aj im 
samým najviac k blahu slúžiacou úlohou, 
ktorej nemôžu sa vyrovnať nijaké ich prí-
padné vedecké, umelecké, hospodárske 
alebo politické úspechy – hoci popri tej 
úhlavnej, podľa zvláštneho nadania, majú 
sa i týmito (najmä sociálnou) úlohami zao-
berať v službe ľudstva.

Živena, 1927, roč. XVII, č. 5, s. 82 – 85 (krátené) 

Či dbáte o riadnu výchovu svojich dcér, budúcich mladých  
žien-gazdín?

V Živene dostávala priestor aj propagácia dievčenskej školy, odboru pre gazdinky, ktorého úlohou 
mala byť praktická príprava dievčat na vedenie domácnosti a spoločenské správanie. Čo všetko by 
mali ovládať, sa uvádza v nasledujúcom článku. 

Zaiste každý uzná, a najmä starostlivé mat-
ky, aký ťažký je dnes život mladých žien, 
najmä pre tie, ktoré do neho vstupujú bez 
predbežnej prípravy, aby potom po ťaž-
kých bojoch a sklamaniach získaly si trocha 
zkúseností. Preto dnes starostliví a rozum-
ní rodičia snažia sa poskytnúť svojim dcé-
ram aspoň najpotrebnejšie vzdelanie, kto-
ré nevyhnutne budú v živote potrebovať. 
V dnešných časoch však nestačia dievčaťu 
len teoretické vedomosti, ale vo väčšom 
merítku padajú na váhu i znalosti praktické, 
ktoré jej obľahčia a odoberú mnohú trpkú 
chvíľu v živote.

Preto, ak chcete mať svoju dcéru nielen 
dobre vychovanú, ale i dokonale obrne-
nú pre jej praktický život, nezabudnite jej 
poskytnúť prípravy v takej škole, v ktorej 
dosiahne vzdelania duševného i praktické-
ho. K tomuto cieľu smerujú práve gazdin-
ské školy a vychovávajú tak, aby dievčatá 
na konci roku mohly s plným vedomím 

povedať: „Som skutočne pripravená pre 
praktický život.“

[...] Tieto praktické výkony sú umožnené 
tým, že škola má svoj primerane a prosto 
zariadený internát, hospodárstvo, kde sa 
dievčatá prakticky naučia všetkým prís-
lušným prácam, spojeným s vedením do-
mácnosti. Preto, že dievčatá sa v školskom 
internáte i stravujú, je im umožnené sozná-
miť sa v praktických hodinách varenia s pri-
pravovaním prostých a i složitých pokrmov, 
rozličných pečív, konzervovania ovocia i ze-
leniny, ako i vzornému prikrytiu stola s po-
dávaním jedál.

Preto, že každá rozumná gazdiná má 
každú voľnú chvíľku využiť, aby vedela pre 
seba i ostatných členov rodiny spraviť naj-
potrebnejšie veci, venuje sa i v tejto škole 
pozornosť ručným prácam. V týchto hodi-
nách učia sa žiačky šitiu a strihom všetkej 
bielizne prostej i ozdobnej, šitiu šiat a roz-
ličným umeleckým výšivkám, tiež i praniu 
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a hladeniu bielizne. Škola má i menšie gaz-
dovstvo s peknou záhradou, kde dievčatá 
naučia sa racionelnému chovu a kŕmeniu 
hydiny a prasiec. V záhrade učia sa robiť 
hriadky, pestovať zeleninu a ovocie pre do-
mácu potrebu. Nielen že naučia sa praktic-
kým výkonom, ale pečuje sa aj o ich spo-
ločenské chovanie, ako k sebe navzájom, 

tak i pre širšiu spoločnosť, čo v dnešných 
časoch vyžaduje sa od každého dievčaťa.

Z týchto niekoľkých poznámok o učeb-
nej osnove vyplýva, že vzdelanie, ktoré je 
potrebné pre každé dievča, nadobudne si 
úplne v našej škole, a iste neminie sa nikdy 
v živote čakaného cieľa.

Živena, 1927, roč. XVII, č. 6, s. 118 – 119 (krátené) 

Elsa Vančová r. Stodolová:

Z kalendára, ktorý vydal v Pittzsburghu Národný Slovenský Spolok  
v Spojených Štátoch amerických

Ústav Milana Rastislava Štefánika v Turčianskom Sv. Martine

V zahraničnom článku, ktorý prevzala Živena z kalendára, autorka napísala o vzdelávaní v dievčen-
skej škole Živeny. Zachytila v ňom jednotivé aktivity, aby ocenila myšlienku – založiť ústav s inter-
nátom na vzdelávanie mladej generácie dievčat – a jej realizáciu s podporou amerických Slovákov 
v spolupráci s Červeným krížom, podielom štátu a iných. Predstavila školy a kurzy, ktorými sa zabez-
pečovalo praktické vzdelávanie a šírila sa sociálno-zdravotná osveta. 

Kto navštevoval sídlo národného hnutia, 
Turčiansky Sv. Martin, pred prevratom, ten 
by sa v dnešnom Martine ani nevyznal. 
Nové ulice, nové námestia povstaly, ale 
najväčšmi vyniká nová, krásna budova na 
„Mudroné vŕšku“. Kto by si bol pomyslel, 
že na tom vŕšku, kadiaľ chodieval nieke-
dy zadumaný, nad osudom národa svojho 
utrápený, veľký básnik Svetozár Hurban Va-
janský, dnes bude stáť jedna z najkrajších 
školských budov nielen Slovenska, ale celej 
republiky?

Táto budova je ústav M. R. Štefánika.
Vidieť ju už z Vrútok, ako sa v rámci 

turčianskych hôr dôstojne vypína a svojou 
polohou ovláda rozhľad na celú turčiansku 
záhradku.

Zovňajšok budovy (postavenej a celej 
vzorne vypravenej p. arch. J. Paclom) har-
monicky splýva nielen s krásnou prírodou, 
ale i duchom, ktorý sa tam uhostil. Ústav 
M. R. Štefánika vychováva novú ženskú ge-
neráciu, demokratickú, ideálne nadšenú, 
no pritom praktickú, ktorá bude svedomite 
a s láskou pokračovať na všeobecnom po-
vznesení slovenského ľudu.

Na tento cieľ poukázala predsedníčka 
Červeného Kríža, veľká priateľka slovenské-
ho ľudu, sl. dr. Alica Masaryková, vo svo-
jej slávnostnej reči pri otváraní ústavu M. 
R. Štefánika, v rámci matičných slávností 
1926.

„Stojíme pred pomníkom M. R. Štefáni-
ka. Jeho práca má význam pre celý národ, 
pre svobodu národa. Pomník náš je živý 

pomník, pomník práce. Dievčatá, ktoré tu 
budú žiť, budú sa učiť ako ísť k slovenské-
mu ľudu, aby ho učily, ale čo je viac, aby 
sa od slovenského ľudu učily. Žiačky ústavu 
budú vybavené vedomosťami gazdinský-
mi a zdravotnými. Nechceme, aby to boly 
úradníčky, ale sestry... Žiačky! Nezabúdajte, 
že ak pôjdete k ľudu slovenskému s láskou, 
že vždy všetko sa vydarí a nezabúdajte, že 
v znaku Slovenska je nad horami kríž. To 
značí lásku, ktorá nás vedie k slovenskému 
ľudu.“

Ideovým tvorcom ústavu M. R. Štefáni-
ka bola sl. dr. A. Masaryková. No myšlienku 
uskutočniť a založiť podobný ústav na Slo-
vensku mohla len za výdatnej pomoci bra-
tov z Ameriky, Čsl. Červeného kríža, štátu 
a iných priaznivcov. Aké školy sú v ústave 
M. R. Štefánika?

Ústav na vzdelanie učiteliek, gazdinské-
ho odboru. Škola pre sociálnu zdravotnú 
pečlivosť.

Ústav pre učiteľky 
gazdinského odboru.

Do tejto školy sa prijímajú absolvent-
ky „Rodinných škôl“, ktoré dovŕšili 18. rok. 
Žiačky sa majú zdokonaliť nielen vo varení, 
ale i v hospodárskom vedení domácnosti, 
a k tomu patriacich literárnych predme-
toch. Hotové učiteľky majú vyučovať po 
mestách a dedinách naše ženy, aby vedely 
pripraviť svojej rodine záživné a lacné jedlá 
a svoje domácnosti v poriadku a čistote 
udržiavaly. Z takejto domácnosti by sa iste 
mužovi nežiadalo ísť do ľahkomyseľnej spo-
ločnosti, prípadne krčmy. Význam školy je 
kultúrny a národno-hospodársky.

Kandidátky tejto školy po dvojročnom 
vyučovaní maturovaly. Z 22 kandidátok 
12 maturovalo s vyznamenaním. Boly prak-
tické, písomné a ústné maturitné zkúšky. 
Pri praktických matúrach každá kandidátka 
musela za určitý čas pripraviť a uvariť obed, 

pritom pekne kvetinami ozdobiť a prikryť 
stôl. [...]

Dnes sú už všetky učiteľky umiestnené 
po celom Slovensku na „Rodinných ško-
lách“ a „Gazdinských kursoch“, ba uspo-
riadajú sa kočovné kursy po dedinách kde 
učiteľka pár týždňov pobudne. Všetky tieto 
učiteľky rozširujú kultúru ducha a rozumné-
ho hospodárenia a prispejú na povznesenie 
slovenskej ženy.

Škola pre sociálne-zdravotnú pečlivosť.

Škola je dvojročná. Prijímajú sa 18-roč-
né žiačky rodinných škôl. Tu sa vychovávajú 
prvé slovenské sociálne pracovnice, ktoré 
budú zamestnané v zdravotných ústavoch, 
dispenzároch a poradniach pre matky, ako 
okresné tajomníčky atď. Žiačky, aby sa v or-
ganizačnej činnosti pocvičily, usporiadaly 
s miestnymi spolkami detské besiedky, di-
vadielka, na ktoré kostýmy a plakáty si spra-
vily samé. Pomáhaly v stravovacej akcii, po-
máhaly pri slávnostiach „Deň matiek“, „Deň 
mieru“, „V boji proti alkoholu“ atď.

Absolventky tejto školy po dovŕšení 
praktického cvičenia, ktoré konaly vo väč-
ších mestách, sú všetky zamestnané ako 
pracovnice sociálné a pomáhajú usilovne 
tam, kde je pomoc najsúrnejšia. [...]

Ľudovýchovné kursy.

Do činnosti sociálno-zdravotnej školy 
patrí aj sriaďovanie ľudovýchovných kur-
sov. Prvý kurs bol cez letné prázdniny, do 
ktorého sa prihlásilo 24 účastníc zo všet-
kých žúp Slovenska. Účastnice boly učiteľ-
ky ľudových škôl. Bývaly v ústave. Učiteľky 
počúvaly prednášky o všeobecnej hygiene, 
pečlivosti o matku a dieťa, ošetrovateľstvo, 
hry a telocvik pre mládež atď. Okrem toho 
učily sa šitiu, strihu, vareniu, a domácemu 
hospodárstvu.

[...]
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Internát.

Aby výchova kandidátok a sociálnych 
pracovníc bola sústavnejša, sriadený je pre 
žiačky internát, lebo výchova v penzionáte 
je vlastne súčiastkou celkovej výchovy žia-
čok. Malý počet žiačok umožňuje rodinný 
ráz penzionátu. Činná účasť v hospodáre-
ní ústavu sbližuje žiačky počas ich pobytu 
v penzionáte. Pobyt v penzionáte je v kaž-
dom ohľade radostný. Krásna budova, jed-
noduchosť, ale vkusnosť vnútorného zaria-
denia lahodne pôsobí na mladé duše, pri-
tom krása prírody povznesie, vzpruží ambí-
ciu žiačok a dni v ústave prežité ostanú im 
vždy jasným lúčom po celý život. [...]

Osobitná kapitola by bola o duševnom 
vodcovi a otcovskom poradcovi p. radco-
vi Marešovi. Najúprimnejší priateľ Slová-
kov pomáha budovať ženské školstvo na 

Slovensku. S jeho odbornou radou bolo 
umožnené i spolku Živene vybudovať 20 
odborných ženských škôl. Pán Mareš po 
prevrate opustil miesto odpočinku (je pen-
zionovaný riaditeľ škôl Vesny v Brne) a za-
menil ho nezištnou prácou na Slovensku. 

*
Veľké a prepotrebné dielo je vystavené 

v Turčianskom Sv. Martine a my si vydých-
neme so slovami Eleny M. Šoltésovej, spi-
sovateľky, a žiadajme: „aby Božie požeh-
nanie spočinulo na diele ústavu M. R. Šte-
fánika pri výchove slovenských žien, ktorá 
výchova má ich učiť láske k národu, vlasti, 
láske k ľudu, k vlastným ženským úlohám 
a povinnostiam k rodine, domácnosti i vše-
obecnosti.“

S uspokojením a hrdosťou hľadí celá slo-
venská verejnosť na Štefánikov ústav. 

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 20 – 21 (krátené)



ZO ŽENSKÉHO SVETA 
(rôzne aj rozličné) 



60 61

2. ZO ŽENSKÉHO SVETA 
 (rôzne aj rozličné)

V druhej kapitole ponúkame pohľad do ženského sveta. Nazrieme doň z pomyselného 
okna, z ktorého videli samy seba pred temer storočím čitateľky Živeny. 

Výhľad do „nového sveta“ bol lákavý, lebo ponúkal široké spektrum tém, výber pred-
tým nebývalých možností, ako napríklad uplatnenie sa v rôznorodých profesiách, dovtedy 
neprístupné ženskému pokoleniu. Do centra sa dostávali príťažlivé vzory z radov úspeš-
ných žien, ktoré boli hodné nasledovania, a to aj napriek tomu, že cesta k úspechu či hr-
dinstvu bola neraz tŕnistá. 

Vo vybraných článkoch zvedavé čitateľky našli kritický pohľad na ženu v povojnovej spo-
ločnosti, informácie o životnom štýle emancipovaných žien v zahraničí, náhľady na módu 
a vkus, tradíciu i dobové „výstrelky“. Niektoré z nich sa zamerali na politickú angažovanosť, 
výber povolania či voľnočasové aktivity. Nechýbajú ani rady do manželského spolužitia 
alebo kritika neduhov, akým bolo napríklad fajčenie žien.

Predovšetkým z rubrík Miešaná beseda, Voľná besiedka, Zo ženského sveta, Ženské 
snahy, Všeličo a Móda a vkus sme vybrali tie príspevky, ktoré ponúkajú podnety na zamys-
lenie, nabádajú na konfrontáciu vzdialenej, a predsa blízkej minulosti s bezprostrednou 
prítomnosťou. Niektoré prinášajú naliehavé problémy, iné vyvolávajú úsmev či ponúkajú 
ponaučenie a inšpiráciu. Všetky však svedčia o tom, s akými problémami sa na začiatku 
20. storočia ženy stretávali, s akými každodenne zápasili. Možno povedať, že boli osobité 
a aktuálne nielen pred sto rokmi... 

Z mozaiky čriepkov si dnešné čitateľky, ale aj čitatelia, môžu vyskladať obraz doby, 
v ktorej sa miesto ženy dynamicky menilo. Zároveň bolo východiskovým medzníkom pre 
ženy v súčasnosti, ktoré si svoje spoločenské postavenie upevňujú a v rámcoch rodovej 
rovnosti zo dňa na deň vylepšujú. Tento spoločenský status žien bol priekopníčkami žen-
ského hnutia minulého storočia neľahko vybojovaný. Má cenu osobnej obety.

MIEŠANÁ BESEDA

Mária Štechová:

Božena Němcová.

V prvej časti príspevku autorka vyzdvihla národného ducha v tvorbe B. Němcovej, obsiahla v ňom jej 
lásku k národu, archetyp národného života, ktorý povznáša a prináša nadčasové hodnoty. Vyzdvihla 
význam duchovnej energie v tvorbe B. Němcovej popri K. Světlej, T. Novákovej, E. Krasnohorskej, 
R. Svobodovej. V dokončení príspevku sa autorka zamerala na román Babička, ktorým vzdala hold 
ľudovej múdrosti, mravnosti. Tento univerzálny myšlienkový odkaz pramení z duchovnej podstaty. 
Čitateľ ho nachádza aj v Pohádkach ako prejav národného ducha. V druhej časti sa upriamila na 
životné peripetie B. Němcovej, poznačené utrpením. Kriticky sa vyjadrila k spoločnosti, ktorá jej po 
smrti stavia pomník, no počas života nedokázala oceniť výnimočnú osobnosť spisovateľky. Z oso-
bitej prizmy pohľadu objasnila aj avantúry B. Němcovej a zároveň ju predstavila ako prvú českú 
feministku, ženu nezávislú od muža i predsudkov. V tretej časti sú uvedené ďalšie fakty zo života 
spisovateľky ako ženy-matky a jej rodiny. V závere autorka odporučila niekoľko titulov vhodných na 
štúdium jej pohnutého osobného života. 

(Dokončenie.)

[...]
II.

Je azda už načase, od diela obrátiť sa 
k osobnosti, k spisovateľke.

Ľudský život je v podstate služba, ne-
môžeme na to inak hľadieť. Niektorým je 
prisúdená služba vyššia – a títo ľudia musia 
za ňu zaplatiť vysokú cenu svojou ľudskou 
osobnosťou, svojím osobným utrpením 
a prebíjaním sa medzi prekážkami, ktoré ži-
vot stavia im v cestu. Bez veľkého utrpenia 
není veľkého umenia, to je známa vec z de-
jín človeka. Ak vidíme veľké dielo, môžeme 
sa vždy smele opýtať, koľkými bolesťami 
bolo zaň zaplatené.

Život Boženy Nemcovej bol vskutku 
tiež radom osobného utrpenia. Nebolo by 

správne, keď by sme príčiny videli len vo 
vonkajších okolnostiach, ako to robia všet-
ci jej životopisci. Príčiny prináša si na svet 
sama povaha, jej psychické a duchovné za-
loženie; všetko, s čím sa prebíja vo svojom 
zovňajšom živote, plyne vlastne z tejto vnú-
tornej zákonitosti jej bytia.

Ale preto máme zároveň právo, súdiť 
i zovňajšie okolnosti, v ktorých osobnosť 
žije, súdiť spoločnosť, ktorá nebola ešte tak 
ďaleko, aby pochopila neobyčajný význam 
svojej neobyčajnej ženy, spoločnosť, ktorá 
nechala umrieť svoju najväčšiu spisovateľ-
ku v biede, bez priateľského úsmevu, bez 
akejkoľvek ľudskej pomoci. Keď sa prebe-
ráme historiou posledných rokov Boženy 
Němcovej – ba vôbec historiou jej spolo-
čenských vzťahov a stykov, najdeme málo 
postáv českej vlasteneckej spoločnosti 
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vtedajšej, ktoré by v nás vzbudzovaly úctu. 
I mnohé významné meno hovorí tvrdo, bez-
citne v prípade Boženy Němcovej. Jej naj-
lepší priatelia od nej odpadujú, keď vláda 
rakúska začne stíhať jej muža a keď úbohá 
pani upadá do biedy so svojimi deťmi. Šo-
sácka, úzkoprsá morálka, bojazlivosť voči 
vyšším úradom, závisť a nepriazeň každého 
druhu: to hovorí z tých našich Jakubov Ma-
lých, ale žiaľ i z mnohých mužov iných, ku 
ktorým dielu možno pozerať s úctou. Fak-
tom zostáva, že spoločnosť tá nechala a do-
pustila, aby najväčšia žena umrela opuste-
ná v biede, nepochopená, ba zneuznaná vo 
svojom pravom význame. Túto obžalobu 
musí historia pozdvihnúť proti českej spo-
ločnosti onej doby.

Keď Prozreteľnosť žiada od genia, aby 
svojou osobnou obeťou vykúpil svoju vzác-
nu službu pre ľudstvo, máme my ľudia žia-
dať aspoň toľko od seba, aby sme sa snažili 
obľahčiť ťažké poslanie svojich najlepších 
ľudí, máme právo žiadať od národa, aby 
nekrižoval svojich najlepších synov a dcér.

Vráťme sa k osobnosti Němcovej, kto to 
bol? Aký človek, akého poslania?

Ako osobnosť bude Němcová náležať 
k tým niekoľko vzácnym ľuďom nášho ná-
roda, v ktorých čisté ľudské srdce ozvalo sa 
tónmi hlboko pravdivými. Bola človekom 
veľkej lásky, schopná najčistejších citov pria-
teľských, materských a ovšem i milostných.

V sedemnástom rok vydala ju rodina 
za muža, ktorý bol úplne protichodného 
životného temperamentu; človek poctivý, 
ale všedný a bezvýznamný, ktorý nechápal 
ničoho zo zázračných darov tejto bytnosti. 
Jemu bola len ženou a matkou detí, ktorú 
súdil svojim krátkozrakým, mužským, se-
beckým názorom. Mimoriadnu žiaru a na-
piatie, ktoré nesú neobyčajní ľudia druhu 
Němcovej vo svojej hrudi ako svoj osud, 
ktorý bude utvarovať ich život, držal muž 
Němcovej za „fantázie“. Nechápal ničoho 
z jej posvätenia – a ovšem, nech je poveda-
né k jeho obrane: ani nemohol chápať.

Odtiaľ to vášnivé hľadanie priateľstva 
a mužských. V ženách svojej doby nemoh-
la ho Němcová najsť. Ľudia silného cítenia 
majú vášnivý život erotický; tým sa však ne-
tvrdí, že by erotika vždy súvisela s citovým 
životom. Pri Němcovej bezpodmienečne, 
a síce prirodzene súvisí. Silný erotický ži-
vel, ktorý v nej bol, zodpovedá jej silnému 
vnímaniu citovému. Skôr by sme sa divili, 
keby pri nej nenašli milostných poblúdení 
a náruživostí, lebo jej duševný život prebie-
ha nie intellektom (ktorý je schopný erotiku 
prepodstatňovať v duchovnejšie stupne), 
jej duševný život prebieha len srdcom, je 
ním daný a obmedzený. Preto však tiež 
erotika Němcovej není len náruživosťou, je 
v nej čosi vyššieho a ona i vidí v mužovi vždy 
niečo vyššieho: ona iste prežívala svoje ero-
tické vzťahy k mužovi, ako vyšší zákon svoj-
ho bytia, ako osudom daný doplnok svojho 
života. Preto tiež od začiatku až do konca 
zachovala si planúcu ľahkosť mladého srd-
ca, svätú dôveru v život, ktorý ju bičoval, 
čosi čo ju okrýdľovalo.

Jeden s literárnych kritikov českých na-
zýva Boženu Němcovú prvou modernou že-
nou českou – totiž prvou ženou v Čechách, 
ktorá bola človekom, v sebe samom voľne 
vyrastlým, ktorá nebola odvislá od predsud-
kov svoje doby a svojej spoločnosti a ktorá 
mala vzácnu odvahu pri ženách: utvoriť si 
život podľa svojho vnútorného zákona. Tvr-
dím, že je to prvá a najväčšia feministka 
česká – totiž žena, ktorá pochopila a svojím 
životom uskutočňovala zásadu: žena musí 
vytvoriť svoj život z vlastných zákonov svo-
jej bytnosti. Žena nesmie čakať, kým muž 
sformuje jej život, musí stáť vždy proti mu-
žovi ako osobnosť svojprávna, osobnosť, 
ktorá žije zo svojich vnútorných prameňov, 
osobnosť, ktorú nútene podriadiť pod vôľu 
druhého je nemravné.

Tento feminizmus – táto ženská otáz-
ka – nechce odvádzať ženu od muža – na-
opak, chce urobiť ženu ženou; chce, aby 
ona sama vyvinula všetky svoje prirodzené 

schopnosti a pri boku muža – alebo aspoň 
v sdruženosti s ním – urobila zo svojho ži-
vota službu lásky a múdrosti. Neni treba, 
neni možno a tiež neni nutno, aby sa všetky 
ženy venovaly životu verejnému, veď v ro-
dine môže žena pôsobiť blahodarne, veľ-
mi všestranne. Ale potrebné je, aby v kaž-
dej žene bol prebúdzaný tento smysel pre 
zodpovednosť vlastného života – aby ženy 
nevidely svoju úlohu v tom, podriaďovať sa 
slepe vôli muža a zvaliť všetku zodpoved-
nosť svojho života na neho.

Nemôžeme ničoho pridať ani ubrať 
z toho, čo píše v Pohorskej vesnici r. 1856: 
„je to kliatba hriechu, ktorého sa muž na 
žene dopustil, zamedziv jej cestu do chrá-
mu ducha svätého. – Nevedomosť ženy je 
tá Nemezis, ktorá muža ustavične v pätách 
stíha, pôdu pod nohou mu podomieľa, olo-
vené závažia na krýdla mu privesuje, keď sa 
chce vzniesť k výšine. Kým si žena nebude 
vedomá svojho vysokého postavenia a úlo-
hy, ktorú jej Boh určil, položiac do jej ruky 
blaho celej budúcnosti: do tých čias muž 
na sypkom základe buduje. Žena musí byť 
jeho spolupracovnicou, ak sa má stavba 
podariť. Žena musí byť povýšená na stolec 
panovnícky vedľa muža, nie aby súdila, nie 
aby trestala, ale ako anjel mieru medzi ním 
a svetom. Do ruky ženy dal Boh palmu viery 
a pochodeň lásky, aby ju niesla pred mu-
žom, keď kráča do boja ducha. – Žena musí 
ľudstvu vrátiť ztratený ráj, tú drahocennú 
perlu, prvej avšak, musí vedieť, že spočíva 
na dne vlastného srdca tam, že sa musí pre 
ňu ponoriť.“

[...]
V literárnej činnosti Boženy Němcovej 

má veľký význam jej korrešpondencia, pa-
mätihodná nielen tým, že prezradzuje nám 
niektoré podrobnosti jej krušného života, 

ale ktorá nám i s iného hľadiska potvrdzuje 
čistotu srdca a ušľachtilosť tejto veľkej ženy.

K vôli úplnosti životopisu Boženy Něm-
covej treba sa zmieniť ešte o mužských, 
ktorí mali hlboký vplyv na vývin jej duše. 
V prvom rade bol to jej priateľ, reholník-filo-
sof Klácel, zaujímavá povaha svojimi mrav-
no-náboženskými snahami – ktorý mal pa-
trne najväčší vliv na jej duševné prehĺbenie. 
Menej významní boli mužskí, ku ktorým ju 
na čas pútalo milostné priateľstvo: prof. 
Hanuš, dr. Helcelet, Hanuš Jurenka.

Božena Němcová umrela v Prahe 20. ja-
nuára 1862 a pochovaná bola slávnostne 
na pražskom Vyšehrade. Keď sbieraly praž-
ské dámy na jej pomník, napísal básnik Há-
lek do Květov toto: „Na Boženu Němcovú 
nemožno sa rozpomenúť bez hanby, ktorá 
sa nás týka ako národa. Spisovateľka Babič-
ky umrela ako mučenica našich literárnych 
pomerov. – Dámy chcú postaviť Božene 
Němcovej pomník: prvej ako postavíme 
ten pomník, položme si ruku na srdce a pri 
vzpomienke na túto vznešenú ženu urob-
me si sľub, že budeme si vždy pripomínať 
veľkosť jej mysli, že ušľachtilosť a spanilosť 
jej duše stane sa nám vzorom a že vôbec 
staneme sa už hodnejšími obetí, ktoré za 
nás podstúpili naši duchovia.“

Najlepšie vydanie Sobraných spisov 
Boženy Němcovej vyšlo u Laichtra v Prahe 
v sbierke „Čeští spisovatelé 19. stol.“ re-
dakciou dr. Jaroslava Vlčka. Tak vyšla i jej 
korrešpondencia (pečlivosťou M. Gebaue-
rovej). Najlepší výbor z korrešpondencie 
Němcovej je od Záhořa; vydalo ho naklada-
teľstvo F. Borového v Prahe.

K poznaniu života B. Němcovej dob-
re poslúži zovrubná kniha prof. V. Tilleho: 
„B. Němcová“, 3. vyd. v sbierke Zlatohor 
(vydaly Volné směry v Prahe), s podobizna-
mi Němcovej a jej súčasníkov.

Živena, 1920, roč. X, č. 7 – 8, s. 155 – 157 (krátené)
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VOĽNÁ BESIEDKA. 

Sme milostivými paniami?

Článok ponúka zaujímavý problém, ktorý priniesla nová spoločenská situácia v každodennej komu-
nikačnej praxi. Zmeny v oslovovaní odrážali demokratické princípy, ktoré sa presadzovali v sociálnej 
sfére. Titulovanie či onikanie, podobne ako aj rozdiel slečna – pani v oslovení boli v centre záujmu 
žien. Svedčí o tom nielen tento príspevok, ktorý otváral rubriku besednice, ale aj odpovede dotknu-
tých respondentiek. 

Zavše ukazuje sa potreba prehovoriť pred 
verejnosťou o veciach zdanlive nedôleži-
tých, nepatriacich do literárneho časopi-
su, ktoré však hodne zasahujú do bežného 
života a teda majú i svoj význam, preto 
dúfam, bude od nášho najmä ženského 
obecenstva prajne prijaté, keď týmto zasa 
otvára sa v časopise Živene rubrika pre 
také veci. Či sa ich najde do každého čísla, 
nedá sa vopred vedieť, ale Voľná besiedka 
otvorená bude pre otázky, výmeny úsudkov 
alebo zprávy, majúce význam pre ženy, ale 
i pre všeobecnosť a nie sú úzko osobného 
rázu – i mala by si najsť toľko dopisovate-
liek a pestovateliek, že mohla by sa zjaviť 
i v každom čísle. „Miešaná beseda“ v dáv-
nejších ročníkoch Živeny – hoci pasívneho 
záujmu o ňu dosť sa hlásilo – bola zanikla 
pre nedostatok dopisovateliek.

Po tomto úvode Voľnej besiedky obrá-
tim sa k jej dnešnému predmetu: Sme mi-
lostivými paniami?

Bolo to nedávno, 2. apríla t. r. na valnom 
shromaždení martinského odboru Žive-
ny, po ukončení ustanoveného programu, 
a predsedníčka p. Anna Halašová vyzvala 
prítomných, aby sa hlásili s voľnými návr-
hmi, že keď nenašly sa návrhy spolkových 
vecí sa týkajúce, ohlásila sa tam prítomná 
pisateľka tohto s návrhom okrem spol-
kových úloh, namanuvším sa jej tam na 
mieste, pri počúvaní rozhovorov – s návr-
hom, aby sme my ženy, či sme z takrečenej 

inteligencie a či prosto meštianky, už pre-
staly sa titulovať medzi sebou milostivými 
paniami. 

Hoci návrh prišiel celkom neočakávane, 
stretol sa s hodným súhlasom, čo svedčí 
o zdravom smýšľaní našich žien. Ale že by 
súhlas už bol úplný, toho si nenamýšľam, 
znajúc veľmi dobre, že ľudská príproda ne-
rada sa odvracia od vžitého zvyku, nuž na 
žiadosť tam vyslovenú vraciam sa k veci 
i touto cestou už i preto, aby sa neobme-
dzovala iba na martinský kruh, ale aby si jej 
povšimly všetky slovenské ženy.

Nuž spytujem sa všetkých: Sme my ženy 
stredných vrství milostivé panie? V čom mi-
lostivé? Ako?

[...]
„Milostivá pani“ je lichotivý, zjemnelou 

zdvorilosťou vymyslený titul, ako mno-
ho iných, a bez škody mohol by byť spolu 
s tými zrušený.

Ale od toho sme ešte veľmi ďaleko 
i v našej k pokroku sa snažiacej demokra-
tickej republike. Tituly sa i udržujú i nové 
udieľajú, my ženy teda príťaž titulatúr ne-
veľmi obľahčíme, keď odhodíme tú trošku 
milostivosti, ktorá sa nám v tom titule pri-
pisuje. [...]

Ale vec má i svoju vážnu stranu, hoci 
akou nevinnou zdá sa byť.

Že všetky lichotivé tituly v podstate 
lahodia ľudskej samoláske a pýche, na 
ňu sú vypočítané a tak s mravného sta-
noviska už preto sú na zavrhnutie, je vec 

neodškriepiteľná, čo ľahšie nahliadneme, 
keď si uvedomíme, že v samoľúbosti a pý-
che jedného nevyhnutne už obsažená je 
ujma a uníženie druhého, lebo práve na 
tomto sú založené tamtie.

Vieme, že vyznačenia, ku ktorým patria 
i tituly, nie vždy idú podľa zásluhy, lež často 
i priamo proti nej – a to budieva pohorše-
nie. Tento náš pod otázku vzatý titul (...) 
zasa v tom zle sa má, že sám nevie, komu 
patrí a komu nie, nemá určitého vyme-
dzenia, sem-tam mu alebo upierajú, alebo 
prisudzujú oprávnenosť – a nebodaj všet-
ko neoprávneno. Slovom: budí utajované 
rôznice v spoločnosti tým, že ním chcú sa 
naznačovať rozdiely, ktorých naznačovať 
nebolo by treba. Rozdiely sú i vždy budú 
medzi ľuďmi, ale nemusely by sa spríkrovať 
v rôznice, keby sa vnútorné, nepochybné 
rozdiely navonok neprízvukovaly a na odiv 
nestaväly.

[...]
A bol potom ešte i dodatočný návrh. 

Tiež mnou vyslovený. Týka sa potvorného 
oslovenia vyšších od nižších: oni miesto vy. 
„Oni“ je cudzím votrelcom v našej reči, há-
dam zemianskym, a cudzím, asi nemeckým 
meštianskym živlom do nej vtiahnutým, 
lebo v slovanských rečiach nemá pôvodné-
ho domova. Náš ľud v dlhej dobe poddan-
stva tak si ho osvojil proti pánom, že sa až 

posiaľ z neho nevymanil. A tu je tiež povin-
nosťou nás vzdelancov poúčať ho, že onika-
nie nepatrí do našej reči, len ju špatí. Naj-
mä naša dedinská inteligencia v tom smysle 
mala by poúčať dedinský ľud, lebo ten je 
ešte celkom presvedčený, že by veľmi urazil 
pána, keby mu vykal. I naši otcovia o tomto 
príležitostne poúčali dedinských ľudí, vtedy 
však tí veľmi pokrúcali nad tým hlavami. Te-
raz sa to už pomaly ujme. I od našich slúžok 
krajšie a našskejšie by nám znelo „vy, mi-
losťpani“, než „oni, milosťpani“. 

Nuž i toto zavádzať je kúsok národ-
no-osvetovej úlohy a tiež ju odporúčam po-
zornosti sestier Sloveniek. V tomto ohľade 
ináč hneď na mieste dostalo sa mi poteši-
teľného uistenia od prítomných slečien-uči-
teliek, že tu i škola už vykonala svoje: nielen 
terajšie školské deti, ale i väčšia časť mlá-
deže školu už vychodivšej vôbec neoniká, 
lež napospol vyká i panským ľuďom. Nuž  
bohdaj by všade tak bolo.

Pevne dúfam, že naše školy časom 
tiež naučia našu mládež vzájomnej láske 
a uznanlivosti, akú nám Boh prikázal v sa-
mom našom najvlastnejšom všeľudskom 
záujme. Keby sa tá už raz zo srdca každého 
človeka počala uskutočňovať, prestala by 
v nás žiadosť po falošných prejavoch lásky 
a úcty.

Elena Šoltésová.

Živena, 1924, roč. XIV, č. 4, s. 77 – 79 (krátené)
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VOĽNÁ BESIEDKA. 

V. Jahodová:

Niekoľko slov o manželstve.

Autorka sa v príspevku venovala problému manželského spolužitia, z ktorého sa vytratila, pod tla-
kom každodenných starostí, vzájomná láskavosť. Nabáda ovládať egoizmus a pestovať priateľstvo 
medzi mužom a ženou. 

Svätá pravda, že je láska základným kame-
ňom manželstva. Z toho plynie, že udržo-
vanie lásky má náramne dôležitú úlohu pri 
šťastí dvoch manželstvom spojených ľudí. 
Muž alebo žena je veľmi zadivená, keď jed-
ného dňa pozná, že láska so strany druhého 
urobila miesto chladnej ľahostajnosti. Ob-
viňujú sa navzájom, miesto aby riekli: mea 
culpa! Ako sa to stalo, že láska uletela z prí-
bytku? Zvyk a každodenné drobné starosti 
sotrely pel s pekného ovocia. Muž si zvykol 
prísť domov mrzute, vziať noviny a nestarať 
sa o drobné udalosti, ktoré by mu chcela 
žena sveriť. Žena zanedbá svoj zovňajšok, 
upravenie jedla a stola, rozpráva mužo-
vi o slúžke, neukazuje múdreho záujmu 

o mužove chúťky. Mnoho trpkého sklama-
nia by sa v spolužití odstránilo, keby muž 
i žena schopnosti, ktorými sú od Boha ob-
darení a ktoré tvorily pred svadbou záľubu 
druhého, i po svadbe ďalej pestovali a zdo-
konaľovali. [...] Žena sa má snažiť mužovi 
pobyt doma spríjemniť, má mu pomáhať 
polygamnú povahu premáhať. Žena má byť 
obetischopnou materou svojich detí, dob-
rým mužovým kamarátom, tak ju nebude 
muž pokladať len za strážkyňu rodinného 
ohnišťa, ale bude ju korunovať za panov-
nicu srdca svojho. – Takto sa stane manžel-
stvo tým, čím má byť: blaženým spolužitím 
dvoch priateľských duší!

Živena, 1924, roč. XIV, č. 4, s. 153 (krátené) 

VOĽNÁ BESIEDKA. 

V. Jahodová:

Parížanka.

Autorka konfrontovala literárne predstavy o francúzskej žene s realitou. Predstavila životný štýl mo-
dernej ženy v Paríži, ktorá je praktická v kuchyni, zručná v odievaní a pragmatická pri výchove detí.

V našej predstave žije Parížanka len 
ako módna dáma, ktorá sa iba oblieka, 

maľuje, flirtuje; potom ako neverná žena, 
túžiaca po zábave, nemajúca ani času, ani 

pochopenia pre svojho muža a deti. Takéto 
obrazy nám maľujú divadelné kusy, ktoré sa 
bez nevery ani obísť nemôžu. Vinu má i celá 
francúzska literatúra, ktorá pomer vydatej 
ženy k mužským inak nekreslí, len v troju-
holníku: žena – muž – milenec. [...] Neta-
jím, i ja som bola tej všeobecnej mienky, až 
som poznala, že sa našej francúzskej sestre 
krivdí. Panie stredného stavu obstarajú si 
domácnosť samy, bez slúžky, a to veľmi ši-
kovne, znajú poriadok, a majú všetko čisté. 
Majú to uľahčené tým, že sú v Paríži izbiet-
ky priamo miniatúrné, ľahko sa dajú držať 
v poriadku, a to ešte, keď je muž celý deň 
preč a deti na vidieku. Pri varení je tiež veľ-
ká výhoda, že sa mnohé veci dostanú hoto-
vé alebo na polo pripravené: špinát uvare-
ný, usekaný, zemiaky obielené, mayonaisa, 

krém. S múčnym jedlom niet roboty, kto ho 
má rád, kúpi si ho v cukrárni. Francúzi sú, 
čo sa kuchyne týka, veľmi prostí, vajce na 
mäkko a zelenina mu dostačí. Muž by ani 
nedovolil, aby žena stála celé predpoludnie 
pri ohni, variac obed, ktorý sa zje za štvrť 
hodiny.

Francúzska je veľmi šikovná; staršie šaty, 
klobúky si vie vkusne podľa módy prerobiť, 
čím ušetrí veľa peňazí a je vždy elegantná. 
[...] – Len s tou myšlienkou som sa nemohla 
spriateliť, že malé deti dávajú sedliakom do 
opatery. Ale keď som videla bledé, vychud-
nuté deti veľkomestské, tu som si predsta-
vila veľkú, slnečnú, kvetnastú lúku, kde sa 
kravy pasú, kde potok tečie, v ktorom sa 
kúpajú veselé, ohorené deti!

Pomery a obyčaje sú tam iné, ako u nás.

Živena, 1924, roč. XIV, č. 10 – 11, s. 216 (krátené)

Blanka Fábry: 

Politické utrpenie slovenskej ženy.

V článku sú predstavené ženy-hrdinky, ktoré síce žijú v ústraní, ale ich životné príbehy môžu byť pre 
mnohých vzorom. Stáli po boku svojich synov a manželov, zdieľali s nimi útrapy a hrdinsky znášali 
spoločenské krivdy. Spomedzi nich autorka vybrala autentický príbeh Banskobystričanky Drahotíny 
Kardošovej. Sprístupnila osobné zápisky ženy, ktorá bola vo vojne politicky prenasledovaná, väz-
nená a napokon prišla o syna. Po vojne sa významne pričinila o šírenie národnej kultúry – zbierala 
a propagovala vzory slovenských výšiviek. 

Minulého leta všetky noviny celého sveta 
donášaly rozličné vážné úvahy, rozpomien-
ky o tej pred desiatimi rokmi vypuknuvšej 
úžasnej svetovej vojne. I tu doma spomenu-
li sme si jedno-druhé, ale nespomenuli sme 
si na tých našich trpiteľov, ktorí osobnými 
útrapami, peňažnými ztratami trpeli. Okrem 
slovenských rodín to v Banskej Bystrici, kto-
ré môžu mať len bolestnú rozpomienku na 
svojich „rytierskych“ spoluobčanov z oných 

„víťazných“ časov, spomeniem len paniu 
Marienku Thurzo-Medveckú, ktorú najaté 
Cigánky strhaly, pľuly na ňu, práve keď nies-
la obed svojmu uväznenému mužovi, a ne-
byť duchaprítomnosti a hrdinstva jednej 
ženičky – Slovenky z blízkej Rúdlovej, ktorá 
pani Thurzovú vlastným telom ochránila 
pred ďalším týraním, ktovie či by s životom 
bola vyviazla.
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Nespomenuli sme ani panej Drahotíny 
Kardošovej, dcéry Pavla Križku, slovenské-
ho historika, ktorá skromne žije na tichej 
dedinke, Majeri, blízko Banskej Bystrice. 
Tichý úsmev jej dobrých belasých očú kryje 
štyriročné veľké utrpenie pre svoje sloven-
ské presvedčenie a slovenské neohrožené 
smýšľanie. Predstavte si, milé čitateľky, že 
by ste v sprievode bajonetov maly prežiť 
niekoľko hodín, že by ste svoje čisté domy 
maly zameniť za špinavé väzenie, aké bolo 
za vojny, predstavte si, že by ste boly me-
dzi nákazlivými chorobami, ako týfus, čier-
ny týfus, cholera a iné, a medzi najhoršou 
sberbou za päť mesiacov, potom pochopíte 
utrpenie pani Kardošovej, a budete ju obdi-
vovať, že to všetko preniesla a k tomu i tú 
krvavú obeť, ako mnohé z vás, že stratila 
jediného syna. Potom nedovolíte hovoriť, 
že Slováci nemajú žien pracujúcich. Máme 
my i pracovníčky, len ony sú skromné, roz-
tratené po tichých dedinách, ako pani Kar-
došová, ktorá už päť rokov od prevratu dar-
mo čakala, aby sa splnila jej dávna túžba, 
na ktorej tak neunavne pracovala, aby jej 
vzory pravých starých slovenských výšiviek 
boly uvedené do škôl.

Slabé sú moje slová, ktorými zdôraz-
niť by chcela, že máme ženu, ktorá trpela 
i politicky, a je ich iste i viacej, lež Sloven-
ky sú skromné, nechvália sa samé a okolie 
ich nevšímavé pokorne, otrocky opätuje 
povrchnú frázu „niet u nás žien, ktoré by 
znamenaly niečo v národe“. Je pravda, my 
nemáme žien, ktoré by boly narobily hlu-
ku, tresku-plesku v ženskom hnutí, a preto 
vývoj ženy ide u nás pomalšie, ale iste bez 
všetkých nesympatických sprievodcov kaž-
dého nového hnutia.

Tu čítajte jej vlastnoručné zápisky a ne-
hanbite sa, keď rumeň rozhorčenosti vzplá 
na vašej tvári a mäkké vaše srdce vtisne 
slzu do oka nad veľkým utrpením vašej 
sestry Slovenky. To prijmi ako naše hlboké 
uznanie, našu vďaku, drahá sestra!

„Môj muž bol štátnym úradníkom v Niž-
nom Kubíne, ale pre jeho slovenské smýš-
ľanie preložili ho r. 1907 do Solnoku. Tam 
si vzal 10-ročnú penziu a prešli sme r. 1908 
do Kromeríža, aby sme naše deti mohli dať 
do našských škôl. Tam náš syn Dušan práve 
skončil reálku, keď nastala vojna.

Začiatkom októbra r. 1914 prišiel k nám 
komisár Trávniček a dvaja policajti od mesta 
Kromeríža vyšetrovať, či je pravda, že sme 
posielali mapy Michalovi Klimentovi, roľní-
kovi do Dolného Badína v Honte. Netajila, 
ba práve ešte vysvetlila som mu, že už vyše 
20 rokov si dopisujem s ním; posiela mi ľu-
dové výšivky a i posledne sa spytuje, prečo 
ich nepýtam a či mi môže poslať. Napokon 
pripomína, že číta v novinách o vojne, ale 
nevie, kde je to, že ak mám nejakú nepo-
trebnú mapu, aby mu poslala. Nechtiac 
troviť peniaze a nemajúc zbytočnej mapy 
doma, vydrapila som z „konduktora“ starú 
železničnú mapu a kázala synovi Dušanovi, 
aby farbistou ceruzkou označil naše hrani-
ce, hlavnejšie mestá a tie mestá, kde bola 
vojna. Potom komisár pýtal ten Klimentov 
list, v ktorom pýtal mapu. Dala som mu ho. 
Potom pýtal i viac jeho listov, napokon sob-
ral všetky moje i synove listy. Na druhý deň 
síce vrátil, ale niektoré moje i Dušanove lis-
ty podržal. 

O dva týždne zatým dostala som ja i môj 
syn predvolanie pred okresný súd. Tam túto 
istú vec vyšetrovali a sudca nič zvláštneho 
na tom nenachodiac, doložil do protokola, 
že to bol čin ochoty a nie vlastizrady.

Môj syn bol už odišiel na techniku do 
Prahy, ale prvej museli sme vymôcť i od 
komisára, aby mohol odísť. Od toho času 
neminuly ani 3 týždne, bolo to 11. novem-
bra 1914, prišiel na mraku zasa komisár 
s dvoma policajti s tým heslom, že ja i Du-
šan musíme ísť do Viedne na vyšetrovanie, 
a to hneď! Komisár čakal, kým som sa ob-
liekla a asi o pol hodinky ma odviedol na 
obecný dom do svojej kancelárie. Trochu 
neskoršie prišiel plukovník s vojakmi. Mne 

surove nakričal, „že sa nesmiem sprotiviť“, 
mne samej slabej ženskej, bezbrannej, ob-
kľúčenej štyrmi vojakmi s bodákmi a na-
bitými puškami. [...] Na rázné zakročenie 
môjho muža dovolil najať koč, a že sa viac 
vojakov nevmestilo, len dvaja, tak tými 
ma dal expedovať pod bodákmi do Hulína 
a ztade do Viedne.

Vo Viedni doviedli ma pešky po pol-
druhahodinovej chôdzi najprv do takzvané-
ho „Divisionsgerichtu“. Tak bolo preplnené, 
preto odviedli ma do „Landesgerichtu“ me-
dzi zločincov a zvrhlé ženské. Ako ma tu tý-
rali za päť mesiacov, potom šiesty mesiac v 
„Polizeigefangenhause“ a päť mesiacov vo 
Vacove sťa internovanú v špitáli na epide-
mické choroby, to mám opísané osobitne.

Môjho syna Dušana krátko za mnou naj-
prv internovali v Prahe za dva týždne, po-
tom s inými odviedli do Viedne, do „Divisi-
onsgerichtu“. Tam boli samí mužskí.

Na siedmy deň ma vyšetrovali. Najprv 
musela som im vyrozprávať na široko-ďa-
leko o svojej rodine; krstné mená mojich 
bratov, Bohuslav, Milutín, Jaromír im nijako 
nešly na jazyk.

Svoj život som musela opísať, ďalej vy-
šetrovali zasa vec o tej mape; ukázali mi 
listy, písané Klimentom a červenou ceruzou 
podčiarknutú vetu: „Čo sto bludných vekov 
hodlalo, zvrtne doba“, ako i ďalej z môjho 
listu asi pres ôsmimi-desiatimi rokmi písa-
ného: „Že za Hlinku treba i trpieť!“ Ukáza-
li mi soznam kníh knihovničky, ktorú som 
poslala Klimentovi sťa tajomníčka odboru 
Československej jednoty v Kromeríži.

Môj advokát žiadal, aby ma vypustili, ale 
nechceli pre tie vzťahy, ktoré súvisely s Kli-
mentom. Ako som sa pozdejšie dopočula, 
Michala Klimenta, roľníka z Dolného Badína 
v Honte, uväznili včaššie, ako mňa, a dlhšie 
ho vo väzení držali.

Hoci ma neodsúdili, ba naopak, osvo-
bodili, predsa ma len uväznenú držali a len 
po piatich mesiacoch prepustili a dvoma 
policajtmi odprevadiť dali do takzvaného 

„Polizeigefangenenhausu“ na Elisabet-pro-
menáde, tam vo Viedni.

Tam komisár vyšetroval, odkiaľ a kto 
som, a dva razy sa ma spýtal a zaznačil, že 
som slovenskej národnosti. Potom ma dali 
do „Schubzelli“, medzi najpodlejšie ženské 
a iba keď sa mi podarilo (potajme) svojho 
advokáta dovolať, vymohol mi, že ma dali 
do väčšej a čistejšej izby, hoci i tam prebý-
valo premlelo sa za mesiac moc všelijakej 
hávede.

[...]
Vo Vacove bola som zasa päť mesiacov 

internovaná v mestskom špitáli na epide-
mické choroby i pri všetkých mojich protes-
toch, a k tomu ma i všemožne trýzni i správ-
ca špitála. Odtiaľto vymohol ma brat Bohuš; 
dovolili, že mohla som byť v Kremnici u ses-
try internovaná. Ale ona musela za mňa 
ručiť. Podotýkam, že následkom väzenia 
a špitála vacovského som ochorela na črev-
ný katar, ktorý trval poldruharoka. V Krem-
nici , rodisku mojom, pobudla som tri roky; 
potom zadala som prosbu k ministerstvu 
vnútra, aby mi dovolili ísť do Banskej Bystri-
ce (keďže ma domov do Kromeríža nechceli 
pustiť), kde má môj muž majetok a aby mi 
dovolili naše náradie v Kromeríži ísť pobaliť. 
Nuž dostala som párdňové dovolenie a že 
musím sa hneď hlásiť u policajného úradu 
sťa internovaná.

V pol októbri 1918 došla som teda sem, 
do Bystrice, ako internovaná, no, chvá-
la buď Bohu, už nie dlho, lebo po toľkom 
utrpení a materiálnej ztrate dožila som sa 
predsa dvojnásobnej svobody v našom dra-
hom slovenskom národe! Prišiel prevrat!

No nie tak môj syn Dušan. On tiež opí-
sal svoje utrpenie obšírnejšie, ale kam to 
dal schovať, neviem. Pol roka bol vo Vied-
ni, potom odvedený pred okresný súd do 
Uhorského Hradišťa, zkade pre spravedlivé 
smýšľanie českých roduverných sudcov pre-
viedli ho do Brna na pokonávanie, vlastne 
odsúdenie Obžalovací spis, ako i odsúdenie 
Dušanovo pre udajný zločin spoluviny na 
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velezrade, spáchaný v 16. jeho roku, máme 
schovaný u pána Mateja Pavlíka v Kromeríži 
na Morave. 

Odsúdený bol pre slavianske smýšľanie 
na rok väzenia, ktoré si vo vyšetrovacej 
väzbe vysedel. Pri prekutávaní nášho bytu 
vzali mu boli list od jeho spolužiaka Kraťo-
cha, písaný ešte pred vojnou, v ktorom boly 
rozberané také otázky, o ktorých sa vtedy 
písalo verejne po časopisoch. A že kamará-
ta neudal pre tento list včas vojny, brali ho 
na zodpovednosť.

Vo vyšetrovacej väzbe doplnil svoj 
18. rok a tak ho odviedli ku vojsku do Lu-
čenca. Ta ho odviedli pod eskortou a s pís-
mom že je zločinec, aby takto z jedného 
trýznenia prišiel do druhého. Pri vojsku, 
hoci bol len politický previnilec, nedali mu 
dobrovoľníctva, musel byť bakančošom. Po 
polročnej cvičbe vyslali ho na ruský front, 
bolo to r. 1916, zkade o mesiace zmizol, čo 
nám jeho kamarát Ozdínčan oznámil. Asi 
o pol roka zatým písal nám jeden známy, p. 
Jur Chorvát, ev. učiteľ, nateraz škôldozorca 
v Nitrianskej, že je náš Dušanko v Darnici pri 
Kieve.

O tom sme vedeli, že nechce proti svo- 
jim bratom Rusom bojovať a že ak sa do-
stane šťastne na druhú stranu, bude hľa-
dieť ďalej študovať. Aby sme sa nedivili, 
keď nám to nebude písať, že by sme pre 
neho nejakých perzekucií nemali, tak nám 

32 V danom roku bol v Živene č. 6, s. 113 – 115, uverejnený aj článok D. Kardošovej O slovenských výšiv-
kách a kroji. Skrátenú verziu článku uvádzame v antológii na s. 73 – 76. 

hovoril, keď z Lučenca nás v Kremnici 
navštívil.

Následkom toho všetkého boli sme 
uspokojení. Okrem toho ešte jedna zvesť 
došla v decembri 1917 od toho istého zná-
meho „aby sme sa uspokojili“. Tak prešli 
dva roky.

Len teraz, keď prišli Vianoce, r. 1918 
a pomaly poprichodili i vojaci z Ruska, od-
kázal nám jeden Turčan, Dušankov priateľ 
z vojny, že práve dva roky minuly, čo náš syn 
Dušan padol ako česko-slovenský legionár 
1. pluku Jána Husa. I opísal nám obšírnej-
šie: že sa stal po preskočení hneď dobrovoľ-
níkom, dva razy vyznačený, nadzvyčaj smelý 
a pri nočnej patrole proti Duechmajstrom, 
kde bojovali muž proti mužovi, dostal guľ-
ku nad srdce. Pochovaný je v dedine Tris-
ten neďaleko Lucka na Stochode na mies-
te rozrumeného ruského chrámu. Na jeho 
pohrebe bol i ruský komandant. Spravili mu 
aluminiovú tablicu s nápisom „Tu odpočíva 
dobrovoľník 1. pluku československého.“ 
Pod tým slová z jeho denníka: „To, čo som 
chcel, som vykonal!“

Mnoho sme sa pretrpeli, i celá moja ro-
dina. Môj muž vymáhal ma všemožne, nat-
rovil sa mnoho i nasužoval.

Po toľkom utrpení cítim sa už ako podťa-
tý strom a len tá myšlienka ma potešuje, že 
i predrahou krvou nášho jediného syna Du-
šanka bolo vykúpené naše milé Slovensko. 

Živena, 1925, roč. XV, č. 2 – 3, s. 38 – 40 (krátené)32

Fr. Kretz: 

Dedinská móda na Slovensku.

Moderný spôsob obliekania priniesol so sebou zmeny, ktoré zasiahli aj do pestrosti tradičných kro-
jov. Ručná práca bola v ohrození a originalita krojov podliehala unifikácii. Autor vo svojom príspevku 
vyzýval Slovákov, aby si chránili bohatstvo ľudovej tvorivosti, obdivované turistami, a nenechali ho 
zaniknúť, lebo kroj je súčasť národnej kultúry. 

Tak, ako sa v priebehu vekov menily rozliš-
né umelecké slohy, ktoré i pri svojej ume-
leckej hodnote ustúpily zasa novým sme-
rom, tak sa menil i vkus v šatení, o čom deji-
ny krojov podávajú mnohonásobné dôkazy. 
V svete je pokrok, je i úpadok. Často po ča-
soch umeleckého rozmachu a vyvrcholenia 
vkusu a slohu prišly časy nevkusu a úpadku 
umeleckého. Tieto náhlé prechody a pre-
vraty javia sa u všetkých národov a vo všet-
kých oboroch. [...] I kroj prekonáva rozličné 
metamorfózy. Národný kroj ľudu sedliacke-
ho vôbec v našich krajoch bol svojský a roz-
hodne sa lišil od kroja mestského a pan-
ského. Dedinský ľud bol nevoľnícky, žil pod 
jarmom roboty, on vôbec nesmel nosiť iný 
kroj, než ľudový, taký, aký si po svojom vku-
se sám zhotovil. Najpestrejší a najrozma-
nitejší bol na Slovensku, ale aj iné kmeny 
na Morave a v Čechách nosily pekné kroje. 
Všetky kroje vynikaly nielen úhľadnosťou, 
slohovosťou a ladnosťou, ale i výborným 
umením vyšívacím a čipkárskym. Premno-
hé pekné kroje zmizly, niet po ich pamiat-
ky, po dedinách sa umelecky nepracuje, na 
všetko, čo bývalo, sa zabudlo. Nastaly časy, 
nové pomery, a celý spôsob života sa zme-
nil. Mestské šaty zavládly všade, vypudily 
národný kroj a všetko, čo bolo s ním v úz-
kej súvislosti. Nikomu neprišlo na um, aby 
kroj zachránil, aby sa zachoval a udržal. Po 
rokoch prišli len sberatelia, ktorí pozostatky 
starých bývalých národných krojov sbiera-
li a do muzeí na stálu pamäť ukladali, Tak 

sme nehlučne pochovali kroj a s ním kus 
samobytného života, pestrosť dedinských 
ulíc zmizla, niet rozdielu medzi mestom 
a vidiekom. To sa volá pokrok. Zbožňovate-
ľov ľudového umenia a krojov volajú dnes 
blúznivcami a ľudové umenie náleží vraj už 
minulosti.

Na Slovensku je národný kroj ešte v kve-
te, niekde sa kazí. Máme i tu dopustiť, aby 
táto národopisná perla bola zničená? Ho-
vorí sa neprestajne o povznesení ľudového 
priemyslu. Ale ľudové práce súvisia v pr-
vom rade s krojom. Ľud do tých čias vyší-
va, tká, paličkuje dokiaľ veci potrebuje pre 
kroj. Keď odloží kroj, nemusí už vyšívať, tkať 
a paličkovať čipky. Pre mestský kroj netreba 
nijakých ozdôb. Vkus ľudu klesne a smysel 
pre farebnosť a slohovosť zmizne, a nová 
generácia už ani nevie, ako kedysi v našom 
kraji bývalo. Len na obrázkoch môže sledo-
vať kroje, zvyky, obyčaje a tance v krojoch. 

Kto volal: „Zadržte! Nedopusťte zkazy 
krojov!“, tomu hovorili, že pre národopisný 
lyrizmus. Ale tí, čo prenasledovali národo-
pisné snahy o zachovanie kroja, nepocho-
pili, že vec má hlbší podklad, že nejde len 
o povrch, ale o ľudové umenie a jeho pô-
vodný, samostatný ráz. Tak ako z národnej 
piesne vyklíčila moderná česká hudba, tak 
i z ľudového umenia výtvarného vzrastie 
národné výtvarníctvo, maliarstvo, sochár-
stvo a staviteľstvo. A ten čas musí prísť, keď 
sa vrátime ku svojim veciam a zanecháme 
cudzie dráhy, v sieťach ktorých sme zaviazli.
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Preto treba všade tam, kde ešte národ-
né ľudové umenie žije, postaviť stráže na 
ochranu čistoty a rýdzosti kroja a umenia. 
Kto bedlive pozoruje na Slovensku národný 
kroj, poznáva, že sa tam deje prerod, že tu 
a tam ujíma sa novota, ktorá ku kroju nená-
leží a robí v slohu kroja trhlinu. Novoty za-
vádzajú sa prostredníctvom sklepov v mes-
tách, kde ponúkajú tovar lahodiaci oku pes-
trosťou a po čom na Slovensku radi siahnu, 
ako po novej móde. Tak ako prvej nosievaly 
sa prácne vyšívané šatky a čepce, najmä 
okolo Trnavy, uvidíte dnes len fabrickú vý-
robu. Čo bolo ručne pracované a bolo pô-
vodné, predali na trhoch za babku. Rukávce 
menia sa za košele, živôtky za kacabajky, 
kožuchy za vlniaky a burbusy, čižmy za črie-
vice, slovom hotová metamorfóza, že tam, 
kde bol čistý kroj, stretneme dnes polosed-
liacky a polomestský týp. Móda zachvátila 
dedinský kroj na celej čiare nielen na Mo-
rave, ale i na Slovensku. Domáce umelecké 
práce žijú dnes len v niektorých oblastiach. 
Ničivá sila módy nedá sa zastaviť. Ženské 

nepresvedčíte, ako sa špatia strojom vyší-
vanou zamatovou šatkou, ako kacabajkou 
špatia kroj; ako jedna začne, druhá sa po 
nej opičí, a celá obec skoro je prevrátená – 
bohužiaľ, ku zlému.

Slovensko je dosiaľ zvláštnou krojovou 
záhradou, po ktorej najmä cudzinci veľmi 
radi sa prechádzajú a kochajú sa v krásach 
umenia a pestrosti kroja. Nám všetkým 
musí záležať na tom, aby sme zadržali, 
zachytili aspoň čo je a čo sa niekde kloní 
k úpadku. Účinkujme najmä na obchodní-
kov, aby nezavádzali novostí, ktoré kazia 
pôvodnosť kroja, choďte medzi ľud, naj-
mä každý, kto zavíta na Slovensko, nech 
ľud povzbudzuje k láske ku kroju, nech ho 
pochváli. Ináče na Slovensku bude pusto 
a zostanú iba obrázky a figuriny v muze-
ách, ktoré budú dokumentom, ako kedysi 
na Slovensku bolo a akú vinu majú tí, ktorí 
nezadržali úpadok kroja. Ešte je nie pozde, 
ale dlho nečakajme a buďme strážci čistoty 
kroja na Slovensku.

Živena, 1925, roč. XV, č. 2 – 3, s. 48 – 49 (krátené) 

ZO ŽENSKÉHO SVETA. 

Čím sa má zaoberať dnešná žena.

Článok prevzatý z českej tlače priniesol zaujímavú tému o tradičných a moderných postojoch žien 
a mužov k domácnosti. Nachádzajú sa v ňom informácie z ankety americkej spisovateľky, z ktorej sa 
dozvedáme, že aj napriek emancipačným zmenám prevládal tradičný model rodinného spolužitia, 
ktorý preferovali nielen muži, ale aj ženy. 

Amerikánska spisovateľka dr. Loring Prue-
ttová vydala knižku, v ktorej zaoberá sa 
zmenou, aká nastala v živote súčasných 
žien vôbec a najmä pri sriaďovaní pomerov 
po vojne. Všeobecne uvažuje pani Prue-
ttová o otázke, či domácnosť je vlastným 

a jediným poľom práce pre ženy nového 
typu a či nie. Aby dospela ku konkrétnemu 
záveru, usporiadala v tejto otázke anketu, 
v ktorej sa zúčastnili i ženské i mužskí.

Anketa líšila sa od iných tým, že bola vy-
konávaná osobne. Dr. Pruettová s notesom 

a perom v rukách dala sa na púť po rozlič-
ných významných osobnostiach a kládla 
im rozličné otázky, zapisujúc si odpovede. 
Materiál takto sobraný dal výsledky dosť 
príznačné.

Dotazník pre mužských obsahoval tieto 
štyri otázky:
1. Myslíte, že žena vydatá je povinná ve-
novať všetok svoj voľný čas povinnostiam 
domácim?
2. Myslíte, že žena vydatá je povinná čas. 
zvyšujúci jej pri výchove detí, vyúžitkovať 
na zárobkovú prácu von z domu?
3. Myslíte, že je muž povinný pomáhať žene 
pri domácej robote, aby jej uľahčil robotu 
zárobkovú?
4. Alebo či by mužskí považovali za vhod-
ný tento spôsob na rozriešenie všeobecnej 
situácie hospodárskej: Aby mužovia i ženy 
venovali sa úplne práci zárobkovej mimo 
domu, deti aby vychovávaly v zvláštnych 
ústavoch pedagogických a domácnosť aby 
obstarávala na spôsob družstva?

Tieto otázky dala dr. Pruettová 314. 
mužským, odpovedí súhlasných dostala na 

prvú otázku 204, na druhú 98, na tretiu 7, 
na štvrtú 5.

Dotazník pre ženské predložila 374. mla-
dým dievčatám s týmito otázkami:
1. Aké povolanie považujete za najprimera-
nejšie pre seba?
Odpovede: Domácnosť 149 hlasov, ume-
nie 109, priemysel a obchod 59, pedago-
gika 35, advokatúra a medicína 20, práce 
sociálne 15.
2. Chceli by ste svoj čas venovať práci sa-
mostatnej alebo pomáhať v práci svojmu 
mužovi, alebo byť spolupracovnicou svojich 
detí?

Pre samostatnú prácu hlasovalo 106, 
pre spoločnú prácu s mužom 155, pre prá-
cu s deťmi 42.

Z toho vidieť, že hoci sa zárobková prá-
ca ženských, najmä v Amerike, stále väčšmi 
rozširuje, väčšina žien i tu považuje dom 
a rodinu za najvlastnejšie, najväčšmi bytos-
ti ženy vyhovujúce a šťastie jej poskytujúce 
pole práce.

(Zvěstování)

Živena, roč. XV, 1925, č. 2 – 3, s. 50 (úplné znenie)

Drahotína Kardošová:  

O slovenských výšivkách a kroji.

V článku sa autorka zamerala na spojenie ľudového výšivkárstva a odievania. Priblížila rôzne tech-
niky vyšívania, zaužívané názvoslovie stehov, ale tiež rozdiely medzi výšivkami v jednotlivých regió-
noch. V opise kroja poukázala na jeho súčasti, ale aj na spôsob nosenia. Napokon povzbudila k zbe-
rateľskej aktivite a k ľudovému odevu, ktorý mal úspech vo svete a bol našou národnou pýchou. 

Prednáška povedaná na večierkoch, ktoré 
usporiadal odbor Živeny v Banskej Bystri-
ci dňa 27. mája 1925 k vôli upozorneniu 
a pripraveniu obecenstva na národopisnú 
výstavku.

Ako pieseň, tak i vyšívanie je výronom 
fantázie, majúc pôvod vo vnímavej, citlivej 
duši ľudu. A ako pieseň národná zachovala 
nám tvary starodávné, pripomínajúc často 
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až dobu pohanskú, tak i v ľudovom vyšívaní 
nachodíme starodávné a zvláštné elementy.

U nás na Slovensku zachovaly sa preto 
ľudové výšivky, lebo kroj ešte niekde sa nosí 
a on je nimi zdobený. Často nás zadivia pô-
vodné zvláštnosti, ktoré nevyskytujú sa ni-
kde inde.

Na Slovensku nielen že boly zručné vý-
šivkárky od pradávna, ale tu vyšíva sa ešte 
dnes, i vzory sa vymýšľajú. Zvláštne vzo-
ry s pokolenia na pokolenie prechádza-
ly, pravdaže si ich výšivkárky zasa podľa 
svojho upravily, zmenily. Udržaly sa najmä 
v odľahlých dedinkách. Kde sú fabriky, ale-
bo kde ľud sťahuje sa do Ameriky, niet už 
takého smyslu pre prácu pomalú, trpelivú, 
málo výnosnú.

[...]
Záujem o umelecký priemysel, nastalý 

v osemdesiatych rokoch minulého stoletia, 
zasa odhalil slovenské výšivky. Hodili sa na 
ne židovskí priekupníci, predávali ich po 
veľkých mestách sťa prácu tureckú, perskú, 
čínsku a Maďari, Nemci vydávali ich za svo-
je.

Slovenské výšivky boly obľúbené pred 
vojnou u vysokej šľachty, ktorá vyzdobila 
si nimi svoje odevy a salóny, a preto utvo-
ril sa v Prešporku spolok „Isabella“ zvaný, 
pod záštitou aristokratov, ktorí po dedi-
nách shromažďovali slovenské výšivkár-
ky do spoločných pracovieň (skôl); tieto 
pracovne boly pod dohľadom odborných 
učiteliek. Tak objednávala výšivky najviac 
vysoká šľachta a z panovníckych dvorov eu-
ropských. Teraz jestvuje tento spolok pod 
menom „Detva“ v Bratislave a účinkuje ďa-
lej, ale už pod našou viechou a dostať tam 
krásné a vzácné výšivky slovenské.

Najstarší a najzachovalejší kroj nosia 
ešte v zapadlých dedinkách slovenských, 
kde ľud žije utiahnuto a skromne. Také kro-
je udržaly sa v Trenčianskej, najmä v Čičma-
noch, ďalej vo Zvolenskej, Gemeri a Honte. 
Nosia sa kroje i v Nitrianskej a Bratislavskej 
župe, ale tam badať už vlivy mestské.

Kde je úrodnejší kraj, ako okolo Trnavy, 
tam je i kroj krajší a výšivkami viac okrášle-
ný, tak že vidno tam jemné výšivky striebor-
nými i zlatými niťami vyšité.

Bohatstvo krojových výšiviek sloven-
ských je nevyčerpateľné, keď povážime, 
koľko predalo sa ich už vo veľkých mestách, 
vo Viedni, v Prahe, Brne a po rozličných kú-
peľoch.

Najviac zachovalo sa vyšívanie na čep-
coch, a to i v takom kraji, kde už ľud kroj 
odkladá. Čepce majú niekde vyšívania naj-
starožitnejšie, najdôkladnejšie, najmä na 
kopaniciach. Volajú ich všelijako: čepce, 
kápky, ketíše, čipky, antaláše atď. a sú roz-
ličného tvaru, podľa toho upotrebujú i pod-
ložky do vlasov, ako: rožky, kotúľky, hrčky, 
grgule atď. Vyšívanie na čepcoch býva oby-
čajne také isté, ako na rukávcoch.

Čepiec v dolnej Orave volajú „ketíš“. Pred 
sedemdesiatimi rokmi bolo vraj ešte hodne 
žien, ktoré takéto čepce na výročnom trhu 
predávaly, – a teraz najde sa sotva jedna 
takáto výšivkárka. Tieto čepce sú popred 
uši dlhé a nazadku krátke a tkanicou stiah-
nuté. Robily ich z domášnych nití. Najprv 
na kúdely uplietly (usieťkovaly) dlhší pás. 
Tú čiastku na ňom, ktorá padla nad čelo, 
posťahovaly, - pomenovaly ako „opletlo“, 
potom vo varenom švábkovom (zemiako-
vom) škrôbe pošúchaly pomedzi dlane, 
umäkušily a povystieraly a tak usušily. Pred 
vyšívaním na tuhý papier pribodly. Potom 
vyšívaly hrubým bielym pamukom husté 
vzory štepené (retiazkový steh), a to veľmi 
rozličné. – Pozoruhodné je, že majú tieto 
vzory domorodé, pôvodné názvy. Menovali 
ich: race, drobná raca, podkovy, brotvany, 
rozmajrín, labky, slepý had, parôžky, ma-
čacie laby, monštrancie, šňúročky, zúbky, 
nevädze, hrachy, hustý kraj, pílky, malinké 
tulipány, pančatá, pazúriky, stromčeky, prú-
tik, kvety, sekáč, kačka, slimáky, raky, plošti-
ce (tie poľné), srdiečka, kľúčiky, klasy žitné, 
dromble, smrčky, oštiepky, vrkoče, rebríky, 
na osminy, na päť, šesť, sedem kvetov, na 

slimačky, na hviezdičky atď. Takéto štepe-
né čepce robily nevesty z Párnice, Žaškova, 
Zábreže, Kraľovian, Poruby. – Také kratšie 
čepce, tak isto vyšívané, volajú „čipky“; ro-
bily ich na Dlhej pri Oravskom zámku a no-
sily ich okolité dediny, ako Bziny, Chlebni-
ce, Lehôtky, Malatiná, Krivá, Pribiš, Pucov, 
Hruštín, Babín atď. Asi pred dvadsiatimi 
rokmi rozprávaly mi starenky, že keď boly 
mladé, vyšívaly „štepené čepce“ na tulangy 
(...) a volaly ich „antaláše“. Pod takým čep-
com nosia „kotúľky“ zo žltého plechu „na 
kytke“ , t. j. okrútený vrkoč do konta i s hre-
beňom plechovým.

Tieto „ketíše“ (čepce) už miznú, na to 
miesto nastaly „tulangové“ čepce, nazvané 
„tentúchy“. Tie dlhé visiace konce popred 
uši volajú „klopty“. Spodný koniec je pri-
krútený. Tieto čepce bývajú veľmi škrôbené 
(tužené) a veľmi belasené. Nosia ich najviac 
už len mladšie ženy. [...] Z týchto výšiviek, 
keď sme tam bývali, dala som si spraviť 
vzorkovník, aby som ho zachovala pre mu-
zeum, ktorý bude na výstave vyložený. Mi-
mochodom podotýkam, že sosbierala som 
pred dvadsiatimi rokmi v Orave ešte hod-
ne týchto starých čepcov, ktoré už prestaly 
nosiť. Vôbec mizne tam vyšívanie, lebo ľud 
odchodí hromadne do Ameriky. Z tejto mo-
jej sbierky poslala som nášmu Muzeumu 
v Martine viac kusov, no pamätala som i na 
Národopisné Muzeum v Prahe, na Vlasti-
vědné Muzeum v Olomouci, i na muzeum 
v Skalici. Pripomínam to preto, jestli má kto 
príležitosť sosbierať niečo cenného pre ná-
rodopis, nech zasiela hlavne do týchto mu-
zeov.

Čepce z Hontu majú zas inú podobu. Pri-
liehajú hladko na hlavu. Okrem krížikového 
vyšívania používajú na ne i takzvané „krás-
ne šitia“ (ažúr) a šitie „na výrez“. Posledné 
vyšívanie vždy nad čelo používajú väčšinou 
v podobe hviezdy. Každá vzorka všetkých 
troch spôsobov vyšívania má tiež svoje po-
menovanie. [...]

Trenčianske výšivky sú zasa iné i čo týka 
sa ornamentiky a techniky.

Nitrianske výšivky sú prerozličné, na kaž-
dej dedine iné a iné, ale prevažne plochým 
stehom šité. Kto by nepoznal takzvané 
„piešťanské výšivky“, tie veľkokveté? Pieš-
ťanské rukávce bývajú zväčša žltým hodvá-
bom vyšívané a zdobené režnými čipkami, 
alebo žltopoprepletanými (kleplovanými), 
a kraje zúbkované. Taktiež krakovianska zá-
stera je pekná, vo tri strany husto a široko 
zavyšívaná. Pozoruhodné sú „lubinské pro-
ránky“ z rukávcov. Tvary tejto výšivky sú ob-
lukovité krúžky a polokrúžky.

Bratislavské výšivky sú jemné biele, ľah-
ké tülové i batistové s pavučinkami, i apli-
kácia – batist na tüle (...). Okolo Trnavy je 
ľud zámožný a tak i kroj je parádny. Rukáv-
ce i čepce vyšívajú sa tu zlatom a striebrom. 
Matere dávaly tu dcéram až 60 čepcov a po 
30 rukávcov! Také rukávce stály pred voj-
nou 120 korún, keď po celej širine boly zla-
tom vyšívané.

Na našom okolí, totiž vo Zvolenskej 
župe, vidíme zas výšivky, pracované krivou 
ihlou („hekličkou“ - háčkom); vidno to naj-
mä na čepcoch, opleckách a zásterkách. 
Bývajú rozličnej farby, na opleckách najviac 
žltá, červená, pomarančová, biela alebo 
i čierna výšivka.

[...]
Prizrime sa trochu kroju. Kroje sú pre-

rozličné. Detviansky má „spodňu“, k nej 
prišitú „stanku“ a na tom traky cez plecia. 
Na sukni má „obalok“, na ramenách oplec-
ko. Inde zas zovú to „rubáš“, na tom je pri-
šitá „stanka“, čiže „driek“; rukávce volajú sa 
i opleckom; a z dvoch záster nesošitá sukňa. 
Zástera predná volá sa rozlične: záponka, 
fertuška, - zástera zadná: okolek, kasanica, 
kytla, letnica, šata atď.

[...]
Rubáš je starobylého pôvodu, taktiež 

i oplecko, nesošitá sukňa, úzke nohavice 
a krátka košeľa mužská. Na rubáši posber-
kané vlhké plátno sušily na slnci, aby sa 
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nerozišlo. Je to starobylý spôsob rapkania, 
sberkania, lebo za dávnych čias neznali ani 
škrôbenia, ani hladenia. Takýto nasberkaný 
rubáš keď si soblečú, pekne ho složia, skrú-
tia tkanicou obviažu, a tak odkladajú do 
truhly, aby sa nepošudil.

[...]
Ku kroju patrí ešte „ľajblík“, niekde kor-

dulka, živôtok zvaný. Býva zo súkna, z vlne-
nej látky, z hodvábu, ozdobený stužkami 
a i výšivkami.

Ľudová obuv sú obyčajne krpce alebo 
bačkory, ktoré – keď najprv okrútia sa nohy 
onucami – posťahujú sa remennými návlak-
mi. Pod krpce nosia sa niekedy i pančuchy, 
inde „kopýtce“ z hrubej vlny pletené, nie-
kde i farebne poprepletané. Podobné vidno 
v Dalmácii v horách.

[...]
S hrdosťou môžeme hľadieť na naše kro-

je slovenské, ktoré tak okrášľujú pôvodný-
mi, dokonalými a cennými výšivkami. Veď 

slovenské výšivky dostaly na všetkých sve-
tových výstavách prvé vyznamenanie a ro-
bia veľkú česť menu slovenskému. Viac ráz 
boly vystavené i po Čechách a na Morave, 
teraz išly do Paríža.

[...]
Spojenými silami dá sa viac dosiahnuť. 

Tak ešte pred vojnou utvorilo sa Družstvo 
na speňaženie ľudového výrobku v Skalici 
a ženský slovenský spolok Lipa v Turčian-
skom Sv. Martine, kde dostať kúpiť hoto-
vé slovenské výšivky a tiež i obstarávajú 
ku všeliakým potrebám ľudovými vzormi 
okrášlené veci.

My Slovenky tedy máme skvosty neoce-
niteľné: naše ľudové výšivky, – i vzchopme 
sa a používajme na všetko len naše rýdzo 
ľudové vzory!

Niektoré vzory vyšly už i tlačou, ja sama 
hodlám vydať väčšiu sbierku ľudových kríži-
kových vzorov z Hontu, upravenú pre diev-
čenské školy.

Živena, 1925, roč. XV, č. 6 , s. 113 – 115 (krátené) 

VŠELIČO. 

Móda a jej trendy patrili v Živene medzi tradičné témy. Záujem bol sústredený na šírenie osvety a na 
prekonávanie stereotypov.

O móde. V posledné roky stalo sa častej-
šie, že sa cirkevní hodnostári ostro postavili 
proti móde, proti úzkym sukniam, veľkým 
výstrihom atď. Teraz parížsky kardinál – 
arcibiskup Dubois vyslovil sa o krátkych 

sukniach takto: „I krátku sukničku možno 
nosiť slušne“; a keď sa ho spýtaly, čo súdi 
o krátkych vlasoch, odpovedal: „Pamätajte 
si, že ženská ctnosť nikdy nezávisela od dĺž-
ky vlasov.“

Živena, 1925, roč. XV, č. 10 – 11, s. 214 (úplné znenie)

VOĽNÁ BESIEDKA. 

K článku „Milostivé panie“ a čo s tým súvisí.

V rubrike boli uverejňované reakcie žien na aktuálnu tému, iniciovanú E. M. Šoltésovou už v roku 
1924. V zmenených spoločenských podmienkach rezonoval problém primeraného oslovovania ne-
vydatých žien a Živena prinášala osobné svedectvá, vzácne svojou bezprostrednosťou. 

33 Diskusia na danú tému prebiehala na stránkach Živeny už v roku 1924: v č. 4 (s. 77 – 79). V rubrike 
Voľná besiedka v článku Sme milostivými paniami? sa E. M. Šoltésová snažila vyprovokovať ženy k vyjad-
rovaniu sa k aktuálnym spoločenským problémom (v antológii je skrátená verzia uvedená na s. 64 – 65).

Žadúcné je, aby sa k návrhom pod tými-
to záhlavím už podatým hlásily jednotlivé 
mienky a úsudky, ako podľa dobrého, pri-
meraného návrhu v 1. č. tohtoročnej Živeny 
iste i dôjde k spoločným uzavretiam v od-
boroch spolku Živeny.

Tu podávame slovo troch nevydatých 
žien, a to: učiteľka ideálna, zošedivelá v prá-
ci požehnanej, ktorej celý život venovala: 
„Hneď, ako som článok prečítala, v poro-
zumení a úplnom uznaní pripovedala som 
deťom mojím, aby odteraz „pani učiteľkou“ 
zvali namiesto „slečna učiteľka“ – a detičky 
i v tom vďačne ma poslúchly.“

Druhá, mladušká učiteľka hovorí, že ju 
v prvý deň jej vstupu do školy deti oslovily 
„pani učiteľka“, ale ona v povedomí svojej 
mladosti (a panenskosti – dokladám) upra-
vila ich na názov „slečna učiteľka“. – Hľa, 
častý zvyk dobrý, s akým sa často už stretá-
vame u ľudu.

 Tretia nevydatá píše nám: „Súhlasím 
úplne s článkom a návrhom, nie že by som 

sa azda hanbila, že som ostala svobodnou, 
ale že je až smiešno titulovať osobu šedi-
vú rovnako s mladými dievčatkami“. No ak 
ozvaly by sme sa my nevydaté osoby a žia-
daly titul „pani“ – isteže utŕžily by sme si 
výsmech, s akým sa vždy a všade o starých 
pannách hovorí, či si to zasluhujú alebo nie. 
Ešte nepovzniesli sme sa natoľko, aby sme 
sa hľadeli i vžiť do duševného rozpoloženia 
starej panny, osamote so životom sa boria-
cej, a – potom súdili. Nuž nie div, že potom 
už tak mnohé zanevrú na ten svet. Podobné 
poznámky drgly sa mne už viac ráz samej 
o ucho, keď i netýkalo sa direktne, pria-
mo mojej osoby, no zabolelo ma jednako, 
a často je to i príčinou, že odťahujem sa od 
spoločnosti. Ja sama nejdem, pravda, ani 
nemám takej potreby, veď mňa samú toľký 
svet vyhľadá, že som nikdy nie sama. 

S dievčatmi mladuškými udržiavam stá-
ly styk, prichádzajú ko mne ako k materi 
a rada som im, teším sa z nich a s nimi.

K. R.

Živena, 1925, roč. XV, č. 5, s. 100 (úplné znenie)33
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ŽENSKÉ SNAHY. 

Hlasovacie právo.

Nová politická situácia priniesla výzvu, na ktorú ženy odpovedali tým, že niektoré prijali mandát do 
parlamentu. Článok informuje o zložení a stave ženskej účasti v politike. 

Pred minulými voľbami do parlamentu 
a senátu ženy v našej republike verejne, 
najmä politicky pracujúce všemožne usilo-
valy sa agitovať medzi voličkami, poučujúc 
ich o ich právach a povinnostiach a iste nie 
bez úspechu, lebo v zorganizovaných stra-
nách pomerne o veľa viac ženských hlasov 
bolo odovzdané do volebných schránok, 
než tam, kde sú ženy slabo, alebo vôbec ne-
zorganizované. Potiaľ teda ich námaha bola 
odmenená. Ale nespokojné sú s výsledkom 
volieb preto, že v pomere k prevažne veľké-
mu počtu voličiek bolo vcelku veľmi, veľmi, 
málo žien vyvolených do našich dvoch zá-
konodarných sborov. Mužskí kandidáti rad-
šej medzi sebou si podelili mandáty, málo 
pamätajúc na svoje verné spolupracovni-
ce. Z 300 mandátov do parlamentu je len 
10 ženských, zo 150 mandátov do senátu 
je len 5 ženských, počítajúc v to i Nemky-
ne, 8 z týchto mandátov je socialistických, 
4 komunistické, 1 agrárnický, 1 lidácky (A. 
Rozsypalová, staršia chorľavá pani, ktorá 

i umrela v ten istý deň, keď bola za senátor-
ku vyvolená) a napokon jeden nemecko-na-
cionálny (J. Weberová, čo sa tak „vyznačila“ 
pri skladaní sľubu v prvom zasadnutí sne-
movne). Zo Slovenska vyvolená je iba ko-
munistka Gizela Kolláriková.

Z národne-demokratickej strany vyvo-
lené boly dve najvýznamnejšie jej pracov-
nice, Božena Viková-Kunětická do senátu 
a Eliška Purkyňová do parlamentu; ale obe 
zriekly sa svojich mandátov, postaviac ich 
k dispozícii svojej strane podľa jej dobroz-
dania. 

[...]
Nuž keď už raz máme i my ženy svoje vo-

lebné právo, a to aktívné i pasívné, dbajme 
si oň, aby sme sa naučily konať i túto svoju 
úlohu k dobru nás samých, nášho národa 
i našej vlasti, a nezaostávaly večite za inými.

Kto našiel by sa vynechaným z volič-
ských soznamov, nech sa hneď domáha 
nápravy.

E.

Živena, 1926, roč. XVI, č. 1, s. 18 (krátené)

ŽENSKÉ SNAHY. 

35 rokov trvania Minervy

Článok vyzdvihuje úlohu E. Krasnohorskej, ktorá sa pričinila o vznik prvej školy – gymnázia pre diev-
čatá v Čechách. Na podporu vzdelávania dievčat bol založený spolok Minerva, ktorý zabezpečoval 
hmotné požiadavky. Absolventky sa len postupne presadzovali v štúdiu na vysokých školách. No 
vďaka úsiliu E. Krasnohorskej sa Minerva stala vzorom pre ďalšie krajiny vrátane Slovenska. 

pripomínali si v Prahe v decembri m. r. Te-
raz, keď ženám otvorené sú už všetky nie-
len stredné, ale i vysoké školy, ťažko našej 
mladej ženskej generácii i len predstaviť si, 
koľko špekulovania, ustávania, uchádzania 
sa o pomoc kompetentných ľudí to stálo 
pred 35. rokmi stvoriť pre devy strednú 
školu, rovnajúcu sa asi strednej škole chla-
peckej – a to všetko predsa podnikla i so 
zdarom svŕšila jediná vtedy ku tomu povo-
laná v Čechách žena: slovutná spisovateľka 
Eliška Krásnohorská. Ona v túžbe vymôcť 
ženám práva ku všemožnému vzdelaniu, 
akého sú len schopné, podnikla všetky tie 
s nakopenými prekážkami spojené, najväč-
šieho napínania síl vyžadujúce prípravy, zís-
kala tej veci účinlivých priateľov a pri svojej 
neobľavujúcej energii i doviedla ju ta, že 
v septembri r. 1890 konal sa s rozochveným 
pocitom zápis prvých nastávajúcich gymna-
zistiek v horko-ťažko vynajdenej skromnej, 
požiadavkám málo zodpovedajúcej miest-
nosti starej školy u sv. Vojtecha – a zname-
nalo to veľké víťazstvo nad predsudkami, 
vtedy v strednej Európe ešte napospol proti 
ženskému študovaniu panujúcimi, že žiaček 
do tej novotvornej školy hlásilo sa vyše 50, 
meštiansku školu so zdarom vykončivších. 
Ale hmotnú stranu veci ťažko bolo riešiť. 
Štát takých škôl nezakladal, obec pražská 
nemala k tomu práva a možno ani chuti, 
ani pripojiť tú školu k niektorému chlapec-
kému gymnáziu nebolo vtedy možnosti, tak 

i hmotnú stranu celého podnikania musela 
stvoriť jeho podnikateľka – a vtedy ku tomu 
cieľu založila Krásnohosrká spolok Minerva, 
aby sa z poplatkov jeho členov škola udr-
žiavala. Tak bol povstal spolok Minerva, 
a s napínaním síl, pri pomoci dobrodincov 
držal svoje dievčenské gymnázium. No boje 
a starosti neprestaly ani po prvých, proti 
všetkým ťažkostiam so zdarom vykonče-
ných maturitných zkúškach, keďže univer-
zitné štúdium doma vo vlasti bolo ženám 
vtedy ešte zatvorené, a ísť do cudzozemska 
na tie univerzity, ktoré sa už i ženám otvá-
raly, bolo prinákladné. Ale po odvrhnutí 
českej lekárskej fakulty prijala patričné Mi-
nervine maturantky lekárska fakulta ne-
meckej pražskej univerzity, pozdejšie však 
prijímala ich už i česká filozofická fakulta, 
a ešte pozdejšie i česká lekárska fakuta. 
Takto stredno- a vysokoškolské štúdium 
žien v Čechách sa uprávoplatnilo a bol to 
pre ne veľký výdobytok, a za príkladom Mi-
nervinho sriaďovaly sa ženské stredné školy 
i v Rakúsku a Nemecku. Takto Eliška Krás-
nohorská pomkla napred otázku ženského 
štúdia nielen doma, lež i v cudzozemsku. 
I tam študujúce ženy dlžné sú jej vďakou.

I my Slovenky pre svoje dcéry máme 
najmä od prevratu možnosť stredno- a vy-
sokoškolského štúdia, a tiež cítime vďaku 
k tej, ktorá tú možnosť i pre nás prvá vydo-
byla: k Eliške Krásnohorskej.

E.

Živena, 1926, roč. XVI, č. 2, s. 37 (úplné znenie)
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VŠELIČO. 

V. Jahodová:

Amerických desatoro prikázaní múdrym ženám.

Na stránkach Živeny dostávali čitateľky rady zo životnej skúsenosti iných. Aj takouto vtipnou formou 
sa dozvedeli, ako byť úspešnou ženou-manželkou. 

1. Zaujímaj sa o povolanie svojho muža. 
Nezabudni nikdy spýtať sa na jeho obcho-
dy, získaš jeho dôveru, zabezpečíš si pevnú 
pôdu pod nohami, bude ťa považovať za 
seberovnú. Pravda, nie je to vždy zábav-
ná vec! Všetci mužovia nie sú kinoví herci, 
umelci, speváci, ale sú i takí, ktorí sa zao-
berajú veľmi nudnými vecami, ako: strojmi, 
procesmi, číslicami atď. Ale maj trpezlivosť, 
vypočuj všetko s rovnakým záujmom. (Mô-
žeš pritom myslieť na iné veci, muž to ne-
pozná!)

2. Neprotireč! Nič nemôže tak dopáliť 
prácou utýraného muža, ako keď mu žena 
doma protirečí. Prisviedčaj mu na všetko! 
Potom môžeš vykonať ako to ty za dobré 
uznáš. (Muž sa dá vyviesť na vežu, a sviesť 
zasa dolu, že to ani nespozoruje; ale musí 
sa to šikovne spraviť!)

3. Svoj zovňajšok nezanedbávaj! Láska 
mužova ide cez žalúdok, ale i cez oči.

4. Nerob zo seba otrokyňu módy. Nie je 
všetko pekné, čo je v móde! Nemôžeš cho-
diť ako starý žurnál, pravda; ale v každom 
bláznovstve nemusíš sa zúčastniť.

5. Neužívaj tuhých voňaviek. Hneď sa 
naskytne otázka: „Prečo to robí? Chce nie-
čo zakryť?“

6. Buď vďačná! Keď ťa muž rozmazná-
va, nemysli, že to tak musí byť. Povedz mu, 
ako ťa jeho dobrota teší, a bude k tebe ešte 
pozornejší.

7. Nebuď žiarlivá! (To je ťažké prikáza-
nie!) Tu musí múdrosť bojovať s tempera-
mentom, a keď múdrosť zvíťazí, znamená 
to premôcť samého seba. Verných mužov 
je málo. Preto je dobré zažmúriť obe oči, 
usmievať sa, ako sa mať usmieva nad múd-
rosťou dieťaťa, dobrotive vyčkávať, kým sa 
muž, sklamaný, zasa vráti k tebe. Bude ti 
vďačný!

8. Pestuj svoje telo. Ale bez púdru, bez 
farby a bez frizérky, povetrím, slncom, telo-
cvikom a čerstvou vodou; dobrý krém a ko-
línska voda je prípustná.

9. Nekoketuj s druhými ani v žarte!
10. O ženských nehovor zle, i keď sú 

krajšie než ty. Len dobrá firma chváli kon-
kurenta!

Živena, 1926, roč. XVI, č. 9 – 10, s. 196 – 197 (úplné znenie) 

VŠELIČO. 

V publicistickej skratke sa živeniarky dozvedali čriepky zo života žien. Krása a vzhľad boli dôležitým 
kritériom, no estetické cítenie podliehalo zmenám. Móda a vkus sa vďaka emancipácii menili zo dňa 
na deň. 

Miss Europa. Filmová spoločnosť Fanamet 
hľadala najkrajšiu Europanku, ktorú chce 
poslať na svoje útraty do amerického fil-
mového mesta Hollywoodu a tam ju anga-
žovať. Vo Viedni bol ples, na ktorom mali 
vybrať z desiatich krásavíc najkrajšiu. Ale 
porota nemohla sa rozhodnúť a nechala 
rozhodnutie znalcom z filmového oboru. 
Krásavice zfilmovali a znalci v Berlíne sa 
rozhodli za Juhoslovanku Šteficu Vidačićo-
vú a Poľku Angelu Boguckú. Obe pozvali do 
Berlína, tam vyzkúšajú ich schopnosti pre 
film a pošlú do Hollywoodu. Vo Viedni za 
najvážnejšiu konkurentku slečny Vidačićo-
vej pokladali Miss Čechoslovakiu, slečnu 
Poznerovú, člena Národného divadla v Pra-
he. Tureckej krásavici ministerstvo odopre-
lo vízum do Viedne, lebo bola vybratá pod-
ľa tureckého vkusu a páni v ministerstve ve-
deli, že 250-funtová dáma nemá výhľadov 
na úspech a nepustili ju do Viedne.

Nohavice? Parížsky slávny krajčír Poi- 
ret prorokuje v amerikánskom časopise 
„Forum“, že za 30 rokov zmiznú sukne a že 
ženské budú tak nosiť nohavice, ako teraz 
ostrihané vlasy. Bude to vliv Ameriky. Čím 
väčšmi preniká svet duch amerikanizmu, 
tým mužskejšou a prísnejšou sa stáva žen-
ská móda. Nohavice nebudú len módou, ale 
stanú sa ženským takými nezbytnými, ako 
teraz ostrihané hlavy. Pravda, budú ženské, 
ktoré budú proti tomu protestovať, ale na-
pokon zvíťazia tie druhé. Nohavice, hovorí 
Poiret, budú omnoho praktickejšie a omno-
ho hygienickejšie. I večerné šaty budú prís-
nejšie a chmúrnejšie. Pán Poiret ilustruje 
svoj článok. Je tu vyobrazenie dámy z r. 
1957. Má akýsi kabátik, ktorého rukávy sú 
obrúbené kožušinou, a nohavice dolu šir-
šie, ako hore, a okolo spodku pri členku ob-
rúbené širokým pásom kožušiny. – Komu sa 
také nohavice budú zdať praktickejšími ako 
obkratná sukňa?

Živena, 1927, roč. XVII, č. 1, s. 18 (úplné znenie)

ZO ŽENSKÉHO SVETA. 

Emancipačné vplyvy priniesli zmeny aj v susedných krajinách, čo mohlo Slovenky povzbudiť. Ženy sa 
dostávali do rôznych profesií a zásadne menili desaťročia platné predpisy. 

Postavenie žien v Poľsku. Poľky nepotre-
bovaly bojovať o volebné právo, dostaly ho 
s osamostatnením sa ich štátu. Majú právo 
zúčastniť sa činne vo verejnom živote, ba 

i vo vláde, a niet pracovného odboru, v kto-
rom by neboly zastúpené. Pracujú v par-
lamente, mestských radách, na univerzi-
tách a školách, v ministerstvách, najmä na 
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ministerstve práce a sociálnej pečlivosti. 
Píšu učebné knihy. Počet lekárok, advoká-
tok, inžinierok, staviteliek, a zememeračiek 
na vidomoči rastie. Ako u nás, majú žen-
ské prístup ku všetkým povolaniam okrem 
súdnej služby. Ženská nesmie byť sudcom, 
a každá advokátka musí sa podrobiť zkúške 
pred sudcovským sborom. Táto nesrovna-
losť odporuje zákonom poľskej konštitúcie, 

založeným na rovnosti pohlaví, a vzbudila 
prudký boj v ženskej inteligencii, ktorá je 
tej mienky, že by sa ženskí sudcovia výbor-
ne uplatnili najmä pri súdoch pre nedo-
spelých. [...] Poľskí právnici sostavujú nový 
právny kodex pre celú krajinu, ale dokiaľ 
nebude prijatý, ostane v platnosti napo- 
leonovský. [...]

Živena, 1927, roč. XVII, č. 1, s. 19 (krátené)

VŠELIČO. 

V. Jahodová:

V záujme žien ochotných urobiť čosi pre svoj mladistvý vzhľad bol aj zdravý životný štýl. V Živene sa 
tešil stálej propagácii.

Spánok. „Nič tak neškodí ženským, ako trá-
venie nocí“, hovorí holandský časopis. Tvár 
sa stane sivou, oči sa zakalia, vlasy ztratia 
lesk. Nie Francúzsko, ktoré sa rado chlúbi 
peknými ženami, ale Anglia, domov špor-
tu, odhalila tajomstvo, ktoré je vlastne ani 
nie tajomstvom; vieme to dávno všetci, že 
ženská potrebuje nielen 8 – 9 hodín spánku 
v noci, ale cez poludnie pol hodinky odpo-
činku. V Anglii si túto pol hodinu ani jedna 
žena, ani bohatá, ani chudobná, nedá od-
škriepiť. Vo Francúzsku si ženy pomáhajú 
viac kosmetickými prostriedky, v Anglii sa 

usilujú hygienickou životosprávou udržať 
si dlho mladosť a krásu. Nie je povedané, 
že by sme musely pol alebo celú hodinu 
spať po obede. Vyzlečieme sa, ľahneme si 
pokojne, starosti ba všetky starostlivé myš-
lienky necháme stranou; uvidíme, ako nás 
to osvieži. Čítať sa vôbec nemá po jedle. – 
Zkúste to, drahé sestry, ak chcete ostať mla-
dé a svieže, a ktorá to môžete robiť. Položte 
hlavu pri tej poludňajšej pauze na vankúš 
naplnený kvetmi, ako to nariaďuje apoštol-
kyňa krásy v Anglii. A tých je tam dosť.

Živena, 1927, roč. XVII, č. 9 – 10, s. 197 (úplné znenie)

ZO ŽENSKÉHO SVETA. 

Problém modernej ženy.

V článku z činnosti literárneho odboru Umeleckej besedy sa autor/-ka venuje pozornosť zásadným 
zmenám v sterotypoch, ktoré ženy vďaka emancipácii dosiahli. V diskusii sa vyjadrili muži a názory 
dotknutých žien vyslovila autorka, podávajúc zvyky z minulosti na pozadí prítomnosti. Zdôraznila, 
že postavenie osamelých žien sa menilo aj pod hospodársko-ekonomickým tlakom, preto je napr. 
vydaj slobodnou voľbou, nie existenčnou nevyhnutnosťou a rovnoprávnosť nezávislá od typu člove-
ka. Stanovisko autora/-ky sa uzatvára presvedčením, že najdôležitejšou je schopnosť napredovať. 

Na toto téma usporiadal literárny odbor 
Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave 
dňa 18. októbra t. r. debatný večer. Účasť 
bola hojná, čo nám dokazuje, ako tento 
problém vzbudzuje záujem. Rečník, lán K. 
Prýgl, vo svojej úvodnej reči veľmi správne 
poukázal na pokrok sociálneho postavenia 
ženy v jednotlivých stupňoch vývoja. Pri-
pomenul, ako dnes už z proletárskej pies-
ne vysvitá, že muž nehľadá ženu len pre jej 
ženskosť, ale chce v nej najsť rozumejúceho 
mu priateľa a s ním cítiaceho pomocníka. 
Teda už prešly časy, keď sa od ženy požado-
valo, aby len telesným pôžitkom a pohodliu 
muža slúžila. Žena je už von z toho obdo-
bia, keď sa u nej okrem uvedených okol-
ností hľadal hlavne prínos majetku, a je von 
i z obdobia, keď sa oceňovala podľa schop-
nosti dobrého hospodárenia v domácnosti. 
Slovom, sociálné postavenie dnešnej ženy 
dosiahlo toho stupňa, že bola uznaná za 
človeka s duševnými a telesnými schopnos-
ťami, ktoré sa dajú všestranne upotrebiť, 
a ako taká dosahuje všade prístupu.

Na tento výklad reagovali dvaja páni, 
ktorí sa vyjadrili v tom smysle, že nie každá 
ženská disponuje takou individualitou, aby 
bola hodna úplnej rovnoprávnosti, lebo sú 
vraj rozličné typy. Že po týchto neprajných 
prejavoch ani jedna z prítomných dám sa 
neozvala, zapríčinila hlavne tá naša väčšia, 
takzvaná ženská citlivosť, ktorá nám bola 
cez viacej generácií, našimi v zaostalejších 

fázach vyrastlými predchodkyňami zašte-
pená. Ale po tomto mužskými prejavenom 
záujme je našou povinnosťou, aby sme ako 
bezprostredné interesantky tiež vyjadrily 
svoje smýšľanie, čo ja tu stručným spôso-
bom činím.

V minulosti bolo ženské pokolenie v pre-
važnej väčšine odkázané svoje živobytie 
zaistiť si skrze muža-vydržovateľa. Ale chu-
dobný rodič nemohol svoje dcéry dotiaľ ži-
viť, kým si nenašly vydžovateľa-muža. Pre-
to musela dcéra chudobného dedinčana 
pracovať ako poľná robotníčka, alebo išla 
do mesta za pomocnicu v domácnosti. Ale 
mestskí rodičia časom tiež vyspeli ku pozna-
niu, že je z hospodárskych dôvodov nemož-
né a nesmyselné, aby ich dcéry, ktoré sa 
mnohoráz dokázaly duševne alebo telesne 
silnejšími, ako niektorý synčok, boly so svo-
jím živobytím odkázané len na muža-vydr-
žovateľa. Preto sa sami rodičia, ako dospelí 
ľudia, vynasnažovali svoje dcéry zaopatriť 
zárobkom. Neboly hneď všade pripustené, 
lebo toto hnutie malo zpočiatku – ako kaž-
dé iné hnutie – svojich odporcov. Ale rodi-
čia nahliadli, že nečinnosťou svojich dcér sú 
hospodársky veľmi poškodení, a s nimi aj 
ostatní členovia rodiny. Pre tieto okolnosti 
sa časom verejnosť sama o to starala, aby 
ženským bola poskytnutá čím väčšia mož-
nosť zárobkovej činnosti. A tak dnes ženi-
no postavenie závisí len od inteligencie 
a majetkových pomerov jej vychovávateľov 
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a svojich vlastných schopností. Preto dnes 
už nemožno manželstvo, poťažne pohlav-
nú zdržanlivosť ženy považovať za esprit do 
corps, ako to ešte Schopenhauer oprávne-
ne tvrdil. Dnes je manželstvo u ženy vecou 
jej individuality. Môže ho uzavrieť alebo ne-
uzavrieť z rozličných dôvodov, práve tak ako 
mužskí. Taktiež i pohlavná zdržanlivosť sa 
môže zakladať na estetických citoch, hrdo-
sti atď., slovom je ona tiež vecou individu-
ality a nie na vypočítavosti sa zakladajúcej 
povinnosti, ako to bolo možno v minulosti 
tvrdiť. Takto rovnoprávnosť zrušuje ako 
krivdu i dvojitú morálku.

Rovnoprávnosť ako taká musí byť ude-
lená bez ohľadu na typy. Lebo veď i mužskí 
sú nie obdarení jednakými vlastnosťami. 
Poznám takých mužských vysokoškolské-
ho vzdelania, čo vôbec nesledujú ducha 
času. Poznám takých, ktorých nezaujíma 
stav ich vlasti. Taktiež nie všetci mužskí 
majú schopnosť verejne vystúpiť a povedať 

34 Pod pseudonymom Prítomná publikovala Malvína Boorová – Gašparová. Informácia je uvedená 
v Lexikóne slovenských žien (Maťovčík a kol., 2003, s. 32).

svoje presvedčenie. Ba poznám školova-
ných mužských, ktorí žijú bez presvedčenia. 
Ale pritom je a bolo dosť ženských, ktoré vy-
nikly nad priemerných mužských.

Každý človek sa uplatňuje podľa 
vlastných sklonov, možností, vedomos-
tí a schopností. A každý zastaním svojho 
miesta prispieva k riešeniu všemožných 
potrieb a záujmov. Ľudstvo už dospieva 
k uznaniu týchto faktov. Preto sa ženské 
napriek úsiliu niektorých zpiatočníkov ale-
bo neprajníkov – ktorí pomaly vymiznú 
a budú nahradení vyznavačmi dnešnej kul-
túry – uplatnia ako hospodársky a sociálne 
nesporne rovnocenní a rovnoprávni ľudia, 
ktorým je umožnené pričiniť sa o zveľade-
nie všeobecného pokroku.

Takto pôjde ľudstvo dvojnásobnou si-
lou – teda zrýchleným krokom – v ústrety 
pravej osvete.

Prítomná.34

Živena, 1927, roč. XVII, č. 10, s. 198 (úplné znenie)

VŠELIČO. 

Za modernými vplyvmi nezaostával ani spoločenský život. Dynamickej zmene podľahol dokonca aj 
tanec, v ktorom sa tradičné štýly vymenili za nové. 

Čo sa tohto roku tancuje. Zimná sezóna 
začala sa v znamení mnohých noviniek. 
Tancujúci národ má rád premenu. Ale no-
vinky prepadly na celej čiare. To, čo sa tan-
cuje, je v podstate kreáciou lanskou, lenže 
minulého roku netancovanou všeobecne. 
Black-bottom zachytil sa v svojej spoločen-
skej forme definitívne, slow-fox je náhra-
da za krásny, ale hynúci blues, elegantný 
english-waltz je vlastne tiež nie novinkou, 

a stále mladé tango tancuje sa už roky. 
Že zväčša sa tancuje prostý fox, môžeme 
sa presvedčiť. Teda exentric-black-bot-
tom (i american zvaný), heebie-jeebies, 
bananas slide a maďarská novinka „buda-
pest“ prepadly na celej čiare. Jednako ta-
neční majstri podávajú nové novinky: Yale, 
tanec vzniklý na univerzite toho mena, 
miešanina tanga, bluesa a black-bot-
tonu. Kinkajou francúzskeho profesora 

Mesnarda je tanec napodobňujúci mexic-
kého medviedika kenkažu. Dirty-Dig pro-
pagujú parížske tanečnice Dolly Sisters. 
Jeho charakteristický základný krok je taký, 
že sa najprv stúpi na pätu a potom na prsty. 
I pražskí taneční majstri dali sa do práce na 
nových tancoch. Tanečný majster Pribáň 
publikoval novinku Li-Chap-Step, ktorá má 
zaujímavý krok medzi black-bottomom 

a charlestonom a dá sa tancovať na roz-
ličné rytmy. Elegantnou novinkou foxu je 
pražský fox majstra Červinku. Je to tanec 
v štýle foxtrotu a anglo-americkému rázu 
dodáva trochu slovanskej mäkkosti. Jeho 
elegancia je v dvojitých balansovaných kro-
koch. V Prahe sa už hodne tancuje.

L. N.

Zmenili sa aj vyhliadky na vydaj, lebo vzdelané ženy už mali lepšie možnosti. 

Dnešné dievčatá a ich výhľady na vydaj. 
Podľa štatistík, sobraných z celého sveta, sú 
výhľady na vydaj veľmi zlé, lebo je omno-
ho viacej ženských, ako mužských, čo sa tak 
skoro nepremení. Tým prichádzame k zau-
jímavej otázke, kto má najlepšie výhľady na 
vydaj. V časoch, keď dievčatá začaly študo-
vať a osamostatňovať sa, už tým boly ako-
si vyradené zpomedzi kandidátok vydaja. 
Bolo to, ako by na jej promočnej listine bola 
vytlačená i úplná neschopnosť do manžel-
ského stavu. Mužskí sa takým „učeným“ vy-
hýbali naďaleko. A dnes? Dnes je to práve 
naopak. 
Zo skúseností vieme, že dievčatá, ktoré 
majú svoje povolanie, majú dnes lepšie vý-
hľady na vydaj. Dôvody sú veľmi jasné. Za-
mestnané dievčatá vedia sa prakticky i ide-
ove prispôsobiť manželskému životu, sú 
rozumné a sporivé, musely sa učiť tak ako 

mužskí zápasiť so životom a jeho ťažkosťa-
mi. Zamestnané dievčatá môžu vstupovať 
do manželstva až v zrelšom veku, lebo po-
trebujú čas na študovanie, keď sa rozhod-
nú za nejakého muža, bude to iste človek, 
ktorý svojím doterajším životom dokazuje, 
že sa nežení len pre zlepšenie svojich po-
merov, ale že hľadí na ženu ako na rovno-
cenného pomocníka v svojej práci, a žení sa 
z ozajstnej náklonnosti. I takýto muž je vždy 
v zrelšom veku. Tak vidíme, že dievčatá, 
ktoré boly prvej akosi vyradené, majú dnes 
na vydaj najlepšie výhľady, že sú hľadané. 
Veľká väčšina študovaných dievčat nájde 
muža v skvelom alebo aspoň dobrom po-
stavení. A keď hľadáme šťastné manželstvá, 
poznáme, že sú to tie, kde sa žena vzdela-
ním rovná mužovi.

M. R. 

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 17 (úplné znenie)
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MÓDA A VKUS.35 

Úvodom k módnej rubrike.

Nová rubrika o móde sa snažila usmerňovať ženský vkus a inšpirovať ženy najnovšími trendmi pri 
zachovaní individuality. Každá príležitosť mala iné nároky a orientovať sa v nich bolo cieľom Živeny, 
pretože kráčať s dobou znamenalo kráčať s módou.

35 V Lexikóne slovenských žien sa uvádza, že rubriku Móda a vkus v rokoch 1928 – 1934 viedla Ľudmila 
Reichlová-Kucháriková (Maťovčík a kol. 2003, s. 206).

Čo je móda? To, čo sa nám dnes páči 
a čo zajtra už odložíme. Keď je to tak, zdalo 
by sa veľmi nerozumným a márnomyseľ-
ným, aby sme šli za niečím takým nestálym. 
A jednako kráčame s módou. Prečo? Oblek 
je maska, v ktorej predstavujeme sa svetu. 
Keď je táto maska priveľmi odchodná od 
celku, stávame sa nápadnými, smiešnymi. 
Ak chceme tomu vyhnúť, treba kompromi-
su: Musíme sa predstaviť svetu tak, ako si 
to žiada, musíme kráčať s módou!

Aká je dnešná móda? Ktorýsi francúzsky 
spisovateľ povedal: „Dnešná žena nám je 
vo dne druhom a večer vílou“. Druhom – 
silhouetta modernej ženy podobná je sil-
houette mužskej. Stalo sa tak vlivom soci-
álnych pomerov. Dnešná žena študuje, vi-
díme ju v úrade, za katedrou, v nemocnici, 
pri športe atď. , atď. Či možno si predstaviť 
balonovitý rukáv v pracovnom plášti? Či 
možno v nepohodlných dlhých sukniach 
ponáhľať sa do úradu? Má dnes ženská 
času na komplikovaný účes? Vydržala by 
v šnurovačke presedieť hodiny a hodiny za 
písacím stolíkom? To všetko – dlhé vlasy, 

dlhé sukne, šnurovačka atď. – stalo sa obe-
ťou nového spôsobu života. Ženská chcela 
sa deliť s mužským v práci, musela ho na-
podobniť i v odeve: mužská jednoduchosť, 
mužská rovná línia, to sú najvýznamnejšie 
znaky dnešnej dennej toalety!

„... a večer víla!“ Po dennej jednodu-
chosti večer nádhera, lesk, vypočítaný 
efekt, lacné perly, brilianty... a keď i korset 
a dlhé šaty nie, ale zas hodne a hodne ši-
roké sukne! Ani stopy po mužskej jednodu-
chosti! Samá ženskosť a prepych! Ženská 
večer je vskutku vílou! Ako by dvojnásobne 
chcela si nahradiť to, čo vo dne zameškala.

Tedy mužská jednoduchosť – a „víla“! 
Ale po boku tomu treba postaviť ešte več-
ne platné heslo: „Poznaj samú seba!“ Čo 
pristane mne, nepristane tebe! Ženská má 
poznať svoju individualitu; má si voliť šaty 
tak, aby neboly v rozpore s jej vnútrom. Ša-
tami má si vyzdvihnúť, akoby podčiarknuť 
svoju osobnosť. I po tom poznávame kul-
túrnu ženu!

Živena v tomto smere bude podávať po-
kyny.

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 18 – 19 (úplné znenie)
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ZO ŽENSKÉHO SVETA. 

Dr. M. Oravcová:

Snahy za lepším človekom.

V článku autorka riešila úlohu modernej ženy. V dvoch pokračovaniach rekapitulovala na osi času 
spoločenské postavenie žien v rôznych krajinách, no tým akoby hľadala odpoveď na otázku, ako má 
vyzerať žena v súčasnosti. Z jej premýšľania je jasné, že nový rodový model sa ešte len tvorí v kaž-
dodennom rytme dní, keď ženy, opúšťajúc rodinný krb, vstupujú do verejného života a kladú sa na 
ne nové pracovné nároky. No v závere vyjadruje presvedčenie, že v rukách žien-matiek stále ostane 
najväčšia zodpovednosť za charakter človeka, lebo vo svojich deťoch aj naďalej vychovávajú budúcu 
generáciu. 

Naša doba, počínajúc od druhej polo-
vice minulého storočia a vyvrcholujúc voj-
nou, je dobou prielomu. Je to čas úsvitov 
a úfania, prerodu k novému ľudstvu. Že 
treba vypestovať, zformovať nového člove-
ka, to je jasné už od počiatku hnutia. Nie-
len mužskí, ako tomu bolo dosiaľ, mala sa 
zrodiť nová žena, ktorá by prenášala svoju 
súcnosť na nasledujúce pokolenia.

A tak vzniká problém, v ktorom ide 
o oprávnenosť nárokov ženiných na uzna-
nie jej ľudstva, činorodé úsilie širokých vrst-
ví o rovné hodnotenie ženských s mužský-
mi so stránky individuálnej, spoločenskej 
a mravnej, so snahou po vyrovnanom spo-
ločnom žití obidvoch pohlaví.

Dejiny nemôžu povedať, kedy vznik-
la poroba ženy, zato rozprávajú, aká bola. 
Postavenie žien nezlepšilo sa úmerne so 
stúpajúcou kultúrou rozumovou, ako doka-
zuje otroctvo a utláčanie ženských u Gré-
kov, zato však záviselo od úrovne mravnej. 
Dejiny starovekých náboženství dávajú nám 
tušiť, akej veľkej úcte tešily sa praveké ženy, 
ako časť rodiacej prírody. Fönická Astar-
ta je pôvodne stránka prasúcna, egyptská 
Neith, veľká mať, v chráme zahalená závo-
jom, kryjúcim najväčšie tajomstvo, a sfinx 
so ženskou hlavou sú hlboké obrazy večnej 

hádanky ľudského života. Veľmi pravde-
podobná je domnienka, že pôvodný život 
v pradávnych dobách bol založený na mat-
riarcháte. Poľovačka a boj odvádzal muž-
ských na dlhý čas z domu a správu rodiny 
viedla žena. A keď bol vynajdený oheň, 
žena sa stala jeho strážkyňou a stvorila do-
mácnosť a ohnisko. Zbytky tohto náhľadu 
sú napríklad v Indii, kde je žena pokladaná 
za rozneťovateľku ohňa, a preto udržia-
va v dome blaženosť. U niektorých divých 
kmeňov severo-amerických vláda táto ešte 
trvá.

V dome historickej však v staroveku 
mala žena cenu ako matka, milenka a ro-
botná sila, ale nikde ako samostatná indivi-
dualita. Aby zachovala vernosť , ženy zatvá-
rali, oddeľovali do zvláštneho obydlia, kde 
mužskí nemali prístupu. Barbarský starý 
vek vedel obrovsky márniť živú ľudskú silu 
vo vojne a v kulte náboženskom, a všetko 
musely vyrovnávať ženy, vyčerpané stálym 
rodením.

Najväčšiu cenu maly ženy u Egypťanov, 
u Židov bola iba majetkom, získaným kú-
pou. Ženy nezatvárali, ale zato trpely dvoja-
kou morálkou, lebo milenkami mužovými 
boly otrokyne. U Grékov pôvodne boly 
ženy voľné, ale pozdejšie zatvárali ich a ich 

vzdelanosť klesá. Voľnosť zostala hetéram. 
Iba v Šparte bolo zvláštné sriadenie. Roma-
nia cenili ženy o veľa viac.

Kristus vrátil ženám dôstojnosť, ale sv. 
Pavol vraví: Nech žena v cirkvi mlčí! Začali 

ich pokladať za nevyhnutné zlo, za pôvod 
hriechu. V kláštoroch nadobúdaly si ženské 
vzdelanie. V X. storočí vyniká mníška Rozwi-
ta z Gandersheimu.

(Pokračovanie.)

Celý rad žien mal vliv na riadenie štátu. 
Vznikol ideál ženy, jemnej, citlivej, ktorá 
potrebuje rytiera, ktorý dáva Bohu dušu 
a srdce dáme, ale nie manželke, lebo práve 
bolo módou milovať cudzie ženy a ich ospe-
vovať. 

Za krížových vojen boly ženské vzde-
lanejšie ako mužskí. V Čechách snažily sa 
vyrovnať mužským ženy husitské, ktoré 
vedely vykladať i písmo. V renesancii vystu-
puje niekoľko vynikajúcich žien. V salónoch 
duchaplných žien dišputovalo sa o kráse, 
o literatúre, umeleckých dielach. V XVII. 
a XVIII. storočí nastupuje duchaplnosť, ale 
pritom niet hnutia po náprave. 

Moderné ženské hnutie začalo sa vystú-
pením Amerikánok za politické práva a rov-
naké vzdelanie s mužskými. Vo Francúzsku 
už Condorcet písal o práve žien na rovnaké 
vzdelanie s mužskými a na zákonodarstvo. 
Začiatok spravila vo francúzskej revolúcii 
Olympie de Gonge, ale konvent ženským 
spolkom neprial. V Anglii Wollstonecraf-
tová píše o výchove a vzdelaní dievčeniec 
a uverejňuje „Obranu ženských práv“. Od 
tej chvíle emancipačné hnutie rastie. Na 
konci minulého storočia v Amerike a v Aus-
trálii nestretlo sa s takým odporom, ako 
v Europe. Na severe bolo živené ideami 
Wollstonecraftovej, Stuarta Milla, Björnso-
na, Ibsena a Keyovei. V Rusku práca študen-
tiek bola nemalá, zato v Nemecku nebolo 
veľa záujmu. Volebné právo dostaly ženské 
najskôr v Amerike a v Austrálii roku 1902.

Ženská otázka je azda najťažším prob-
lémom sociálnym, lebo sa súčasne stáva 
problémom hospodárskym. Existenčný 
boj viedol ženské do najrozmanitejších 

povolaní. [...] V Anglii už pred rokmi žen-
ské zaberaly viacej odvetví, pekárstvo, 
knihárstvo, čalunnícke, dekoratívne ume-
nie. V Amerike maly samostatné podniky, 
továrne, obchody, farmy, obchodovaly na 
burze. Skutkom pravej humanity je pripus-
tenie ženských k lekárstvu. Boly síce lekárky 
už v stredoveku, ale v XIX. storočí musely 
si ženské lekársku fakultu ťažko vybojovať. 
Prvá lekárka bola promovaná v Ženeve 
r. 1846. R. 1905 účinkovalo v Amerike viac 
ako 5000 lekárok, V Anglii 118, v Rusku 
viac ako 500, v Norvéžsku a temer všetkých 
väčších europských mestách. Na ľudových 
školách boly učiteľky všadiaľ už v 2. polovi-
ci XIX. storočia. V Amerike stávaly sa skoro 
inžinierkami, architektkami, advokátkami 
atď. U nás, za Rakúska-Uhorska, od r. 1869 
otvoril sa obor práce v učiteľstve, r. 1872 
Češka Ľudmila Bozděchová vymohla žen-
ským prístup k štátnej službe poštovej. 
[...] Prvé gymnázium v Rakúsku založila 
s niekoľkými priateľmi česká spisovateľka 
Eliška Krásnohorská, a r. 1879 po mnohých 
zápasoch vstúpily prvé absolventky na filo-
zofickú fakultu pražskej univerzity. [...] Od 
r. 1906 vstúpilo do popredia ženské hnutie 
za politické práva, a zas na prvom mieste 
bojovaly robotnícke jednoty. 

 So stránky politickej dostaly ženské 
úplnú rovnoprávnosť, hlasovacie právo, 
otvorily sa im všetky možnosti povolania. 
Pravda, ako poprevratové reformy vôbec, 
má i táto reforma u nás nie dosť pripravenú 
pôdu. Koľko je u nás naozaj politicky vyspe-
lých ženských? Väčšinu tvoria ustarostené 
matky, prostučké ženičky, ktorým je v mno-
hom prípade táto vymoženosť obtiažou. 
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A potom? Volia obyčajne toho, koho im po-
radia. Nemajú prípravy.

Ženy, keď sa chcú vyvinúť, musia sa vy-
soko povzniesť nad ženy minula, musia mi-
lovať prácu bez ohľadu na jej druh. Musia 
pochopiť, že život nie je hračka, že v jej ru-
kách viac ako v mužských je kultúra zajtraj-
ška. [...]

Ruskin, anglický umelecký kritik [...] 
hovorí: Veď je vlastne v rukách ženy, aby 

znemožnila vojnu. Je to konečne pravda: Či 
nevychováva žena-matka budúce pokole-
nie? Či si musí nechať vymknúť z rúk svojho 
syna? Základ musí byť v žene a potom sa 
môže prerodiť ľudstvo. Niet dvoch odliš-
ných živlov, muža a ženy, ktorí spolu zápa-
sia, alebo sa stretávajú v láske. Predovšet-
kým musia byť ľudia, rovní, čestní a priami, 
ktorí sa odlišujú pohlavne a stretávajú sa 
v spoločnej snahe vytvoriť nového človeka.

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 3 a 4, s. 74 a 100 – 101 (krátené)

VŠELIČO. 

Fajčenie žien a móda.

Nová doba priniesla okrem výdobytkov aj neduhy. Jedným z nich bolo fajčenie a taktiež neprime-
rané líčenie žien. Článok preto výchovne apeloval na ženy, aby nepodliehali nezdravej výstrednosti 
a nevkusnej módnosti.

Neradi spomíname trapné ovzdušie 
svetovej vojny, ale rozhodne uznajme, že 
všeobecná stiesnená nálada, nedostatok 
nielen blahobytných, ale i každodenných 
potrieb priviedlo ľudstvo v skromnejšie 
názory. Na Slovensku zákaz alkoholu účin-
koval mravno-výchovne. Nároky boly sput-
nané, spôsoby pôžitkov obmedzené. Mys-
lely sme, že z tej krvavej epochy prebudené 
ľudstvo zatúži nielen za mierom, ale i za 
obrodením duševných hodnôt jednotlivca. 
A dnes čo vidíme? Opačná reakcia nastala. 
[...]

A čo ženy? Skoro v každom kultúrnom 
štáte dosiahly urovnoprávnenie svojho 
politického i sociálneho postavenia. Skoro 
v každom vedeckom obore sa môžu vážne 
uplatniť a vývodiť s mužskými! Škoda, že 
okrem serióznych výdobytkov rovnopráv-
nosti prisvojili si obyčaje, ktoré naskrze 
nepovznesú ženskú, či už telesne alebo 

esteticky. Medzi tieto výstrednosti patrí 
i všeobecne rozšírené fajčenie ženských 
vo verejnosti. Iste je dôležitejšie závodiť 
s mužskými vo vedeckej práci, ale prečo 
chcú ženské vývodiť v tomto zdraviu škod-
livom opojení, a práve dnes, keď moderný 
typ mužského je ten, ktorý nefajčí, nepije, 
svoj svobodný čas venuje športu a ušľach-
tilým záujmom. Takýto mužskí imponujú! 
Obrátený svet!

[...] Pre ženské je fajčenie nie opojením, 
je to čisto afektácia, vyzývavosť a napodob-
nenie polosveta. Dnes sa napodobňujú ľu-
dia, ktorých životná dráha je excentrická, 
bujná. Zaujímavé je, že v Amerike, kde žen-
ské majú výnimečné výhody, v lepšej verej-
nej miestnosti ženské nefajčia.

Druhá výstrednosť terajšieho času 
je nápadné líčenie tváre. Jemný nádych 
púdru lahodí oku, ale až nevkusom zamra-
zí človeka, keď si už poriadne vymaľované 

stvoreniatko v električke alebo reštaurácii 
vytiahne kapsičku a celkom pokojne, ve-
rejne napráva tvár. A tie maľované pery? 
Neviem, neviem, či sú to „do bozku“? Keď 
to vidím, studno mi je, že sa ženské samé 
takto zosmiešňujú...

Ako prijímajú tieto prestrelky módy 
naše Slovensky?

Šťastná som, že nemáme mnoho veľ-
kých miest a Slovenky sa „nemodernizujú“ 
podľa veľkomestských príkladov. Ale ne-
môžeme zatajiť, že už máme i také, ktoré 
sa týmito výstrednosťami približujú k typu 
modernej ženy. Toto je nesprávné a hlav-
ne pre Slovenky nemožné, veď práve dnes, 
v rušnom tempe rozvoja, mala by si každá 
Slovenka dobre rozmyslieť, čo priberie do 
tradicionálnych slovenských spôsobov. Zá-
visí na našich ženách, aby stvorily ideálny 
typ slovenskej ženy, ktorá by dôstojne re-
prezentovala ženu dnešného Slovenska, 

a táto hodnota by ju pozdvihla pred celým 
svetom.

Ako je to možné? Myslím, že ľahko, len 
trošku národnej hrdosti, z prúdu moderné-
ho západu prevziať len to, čo je ušľachtilé, 
praktické a rozumné.

Práve dnes, v časoch národohospo-
dárskych asociálnych problémov, leží na 
rozumnej ženskej veľká zodpovednosť, 
a pamätajme, že za príkladom jedných idú 
druhí...

Moje názory sú prísne, ale časové!
Mládež si chce zatancovať. Doprajme jej 

tancu v slušnej forme. Tejto zimy sme videli 
plesy, kde sa moderné tance veľmi slušne 
tancovaly. Doprajme našej mládeži aj hod-
ne športového pôžitku, ale zatracujme vý-
stredné obliekanie, líčenie tvárí a rozhodne 
odsudzujme fajčenie ženského sveta!! ... 

Ľ. K. -ová. 

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 6 – 7, s. 166 – 167 (krátené)
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Štefan Zima: 

Mladoženísi.

Krátka situačná črta prináša postreh mladého študenta teológie, ktorý pri pohľade na mladoženícha 
pociťuje krivdu – on prv než sa ožení, musí získať miesto. Všetko sa mení, aj Adam zvádza Evu, len 
niektoré pravidlá odolávajú zmenám. 

Na mladý novomanželský párik každý sa 
rád podíva; výnimkou nechcel byť ani ten 
mladý poslucháč bohoslovia. Po ťažkej, 
samé abstrakcie obsahujúcej prednáške 
vyšiel sa prejsť na ulicu. Vtedy zazrel novo-
manželov od fotografa vychádzajúcich. Po 
obleku a po ozdobenom kočiari bolo vidno, 
že hneď z kostola šli zrovna k fotografovi, 
takto chcejúc si zvečniť pamiatku najblaže-
nejšieho dňa v ich živote a posledného ich 
osobnej slobody, vyjadrenej slovami: mla-
dosť – radosť...

Ako ich bohoslovec zazrel, nevdojak sa 
zastavil. Sám si nevedel vysvetliť, ako sa to 
stalo, len cítil, že musí ostať na tom mieste 
stáť a hľadieť na nich, lebo neviditeľné lúče 
ich blaženosti počaly prenikať i jeho. [...]

Jeho najviac zaujímala mladá nevesta. 
Bola dosť peknej postavy, šaty jej tiež sved-
čaly – len sukňu mala dľa jeho zdania tro-
chu prikrátku, iste k vôli jej pekne formo-
vaným nôžkam, aby ich mohly všetky zraky 
obdivovať.

Rýchle vsadli.
[...]
Kočiar sa hneď na mieste obracal a i za 

tých niekoľko sekúnd bohoslovec stále sa 
díval na párik, ale už len cez sklené dve-
re. Zato ešte dobre videl, že mladoženích 

podal svoju horiacu cigaretku do úst mladej 
neveste. Zaiste si to vyžiadala.

Bohoslovec usmial sa trochu, ale tento 
úsmev hneď i zmiznul. Exegezu o stvorení 
človeka a o prvom hriechu ešte vždy mal 
v pamäti. Teraz, vidiac fajčiacu ženu, žasnul 
nad týmto skutkom. Videl, že od sobáša 
idúcej mladej neveste nepostačí už ani táto 
veľká radosť (po ktorej tak mnohé dievčatá 
márne túžia), ale zažiadala sa jej prvá i po-
sledná, nepostrádateľná radosť náruživých 
fajčiarov!

Už nežijúce biblické Evy, svádzajúce 
Adamov, ale naopak: dnešný z dvadsiateho 
storočia Adam svedie Evu – aj s jednou ci-
garetľou.

Zvedavý bol, či vie aspoň fajčiť. Dozvie 
sa to ľahko: po tom, ako vypustí dym.

Ústa, tie ružové pery, sošpúlila a všetek 
dym vypustila v podobe veľkej, podarenej 
kotuľočky... teda vie fajčiť!

 Ale kočiar sa už úplne obrátil a šiel 
ďalej – bohoslovec nevidel viacej tento 
kúsok – pre dve duše – blaženého života.

Kočiš sa ponáhľal zaviezť ich domov, 
kde ich čaká – ako si to bohoslovec pred-
stavil – kvietim ozdobený, a čo ešte lepšie, 
vyberanými jedlami naložený stôl. Čaká ich 
túžobne žiadaný manželský domov, kde sa 

3.  ŽENA V OPTIKE ŽIEN A MUŽOV 
 (v beletrii)

Výchova žien – rozhľadených čitateliek – bola jedným z hlavných cieľov časopisu Ži-
vena. Prostredníctvom neho sa mala rozširovať vzdelanosť, kultivovať estetické cítenie, 
pestovať aktívny vzťah nielen k literárnemu umeniu, ale aj  propagovať národná kultúra. 
Zmeniť životný štýl moderných Sloveniek bol dlhodobý zámer, ktorý po prvej svetovej voj-
ne vychádzal z celospoločenských potrieb. Zásadnou otázkou, na ktorú sme hľadali odpo-
veď, bol podiel beletrie na tomto úsilí, predovšetkým vplyv príbehov na čitateľky a spôsob, 
akým beletria modernizovala myslenie žien či aktualizovala overené hodnoty.

Listujúc stránkami Živeny, vydávanej v prvom desaťročí po vzniku Československej re-
publiky, nachádzame príspevky od mladých, dovtedy neznámych autoriek, začínajúcich 
prozaičiek, ako napr.: V. Mikuličová, M. Potocká, Zora-Lacková, E. Petrovská, M. Cverno-
vá, V. Jahodová. Popri nich rezonovali aj mená literárnych autorít, ktoré dodnes nevymizli 
z centra nášho kultúrneho povedomia, napr.: B. Slančíková-Timrava, T. Vansová, E. M. Šol-
tésová, Ľ. Podjavorinská. Svoje miesto tu mali aj muži, napr. J. G. Tajovský, A. Prídavok, J. C. 
Hronský, L. N. Jégé, J. Alexy, F. Gabaj a i. Prehľad mien svedčí o tom, že Živena podnecovala 
talenty a poskytovala im stály publikačný priestor, i keď do značnej miery konzervatívne 
orientovaný. Ženské aj mužské obsadenie bolo zárukou tematickej pestrosti aj rôznorodos-
ti pohľadov na ženy či mužov, hoci svojou umeleckou hodnotou často rozkolísaných.

 Prózy naďalej čerpali námety zo života, orientovali sa na dedinské aj mestské prostre-
die, pričom boli v prevažnej miere podložené „osobnou“ skúsenosťou rozprávača. Príbehy 
prinášali jednoduché zápletky a témy, v ktorých sa spochybňovali staré obyčaje, poukazo-
valo sa na manželské nezhody aj morálne prehrešky. Pútavosť rozprávania v nich znásobo-
val štýl, hovorovosť jazyka, ba niekedy aj živý dialekt. 

Dodnes upútavajú najmä tie, ktoré prezentujú nové typy ženských postáv, študujú-
cich dievčat, vzdelaných a sčítaných žien, ktoré si hľadajú životného partnera podľa vlast-
ných predstáv. Uprednostňujú pritom vzájomné porozumenie a žensko-mužskú rovno-
cennosť, narúšajúc tak hierarchiu ustálenej patriarchálnej tradície. Ženy, ktoré sa ocitali 
v nových životných situáciách, mohli v týchto príbehoch nájsť inšpiráciu pre vlastnú voľbu 
povolania. Najčastejšie sa v nich vynímalo učiteľstvo. 

Príbehy ponúkali aj netradičný pohľad do duše muža, pre ktorého je žena záhadou, 
najmä svojou nevypočitateľnou emocionalitou. Mnohé vtipné situácie i humorné príbehy 
prezentujú ženskú nerozvážnosť alebo tiež všetečnosť. Najčastejšie sa v prózach vysky-
toval problém ženby a výberu vhodnej životnej partnerky. Kritický pohľad odhaľoval tiež 
dvojtvárnu morálku malomestskej society.

Okrem krátkych próz bola do výberu zahrnutá aj jedna rozsiahlejšia, z tvorby Hany Ho-
rákovej, ktorá získala finančnú odmenu v jednom zo súťažných „súbehov“ vypísaných na 
stránkach Živeny. Úlohou súťaže bolo podnecovať k tvorbe začínajúce autorky a zabezpe-
čiť tak prísun nových a osviežujúcich textov do redakcie časopisu. 

Veríme, že výber zaujme a poskytne ucelenú predstavu o mnohorakosti dobových ná-
metov aj o žiadaných tematických okruhoch. 
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im dotvrdí pravdivosť slov: „Nie je dobre 
človeku byť samotnému“...

Ide, ponáhľa sa domov aj on; no jeho 
nečaká ešte ani svadobný stôl, ani manžel-
ská blaženosť. [...]

 A ženba? Na to tiež až potom môže mys-
lieť, keď ešte po niekoľkoročnom trudnom 

študentskom knihožrútstve dopracuje sa 
k stanovisku: „Najprv faru – potom Maru“.

 A v pocite svojej ukrivdenosti rozhorľu-
je sa v mysli: „Ako len môžu ďalej trvať tieto 
kontrasty v našej republike, kde sa dnes toľ-
ko kričí, tlčie a píše o rovnosti – ?“ 

Živena, 1919/1920, roč. X, č. 11 – 12, s. 210 – 211 (krátené)

Zora: 

Pomsta.

Dedinská poviedka.

Príbeh Ondra Brezovského a Žofky odkryl rozpory v medziľudských vzťahoch na dedine. Do lásky 
vstúpila pomsta a mladý pár rozdelila. Vinníka, v prizme kresťanskej viery, trest neminie, preto za 
podlý čin zaplatí najvyššou cenou života. Poviedka upútava dynamickým spádom deja, hovorovými 
dialógmi a primeraným emocionálnym ladením.

Keď sa Ondro po prevrate vrátil domov 
z vojenčiny, mať mu ustavične hudie za to, 
aby sa oženil.

[...]
„Zasa voľáka totka“, myslí si Ondro na-

mrzený – „čert aby ich pobral všetky, koľ-
kokoľvek ich je. Len čo všade robia ostudu 
a mrzutosti. A tá mať, ani čoby im medové-
ho ulial, keď sa im prídu líškať. Jazyky kle-
betné! Von dvermi by ich vystrčil, keby sa 
neozeral na rodiča!“

Odrazu schytí čapicu, oblečie sviatočný 
kožuch, čo mal v kostole a berie sa ku dve-
rám. V tom mať už otvára dvere a natešená, 
s úsmevom potíska do izby susedu Trnkovú, 
zababušenú do veľkého čierneho vlniaka.

„Vitajte, tetka“ – náhlive vyhrkne Ondro 
a už aj chytá kľučku, aby čím skôr mohol 
uvrznúť nemilej návšteve.

„Ďakujem Ondriško, – a kamže taký vy-
parádený, vari na vohľady?“

„To-to-to“ – smeje sa mať, spratúvajúc 
so stola hrnček a omrviny z chleba.

[...]
„Hlaváň hlavatý!“ uľahčila si, keď Ondro 

zavrel dvere za sebou. „Môžeš mu hovoriť, 
čo chceš, on si vždy len podľa svojho rozu-
mu húta. Ale azda už len pôjde, veď som mu 
už veru dosť natrúbila dneská – a hádam 
ani ty si ho darmo neobracala jazykom.“

„Nuž a či ozaj ešte nikde nebol, Marka? 
Veď už každô povráva, že sa naskore bude 
ženiť.“

„A tam ho parom vie, čo smýšľa. Ja som 
mu mať, a ani mne nepovie, nezradí sa. Veď 
som dnes už aj v kostole striehla, na ktorú 
reku zavše pozre, a myslíš že sa ti obzrel čo 
len o jednu dievku? Ani len nehľadel v tú 
stranu, kdesi o ženách sa díval!“

„Tak, tak“ odrazu akosi zamysleno hovo-
rí súseda a o chvíľu sa jej blysne v očiach, 
akoby jej čosi na rozum prišlo. Predstaví sa 

jej v duchu pred oči mladá, driečna žena 
v druhej stolici pravo kazateľne v krásnom, 
vyšívanom čepci. Nebodaj to bude ona, 
Žofka Kučerovie. Povrávalo sa čosi, že sa 
Ondrovi páči, kým bola ešte dievkou; ale 
prišiel druhý, Ondro bol kdesi v zákopách už 
vyše roka. Žofku prinútili, vydala sa – a dáv-
no sa už zabudlo na to, že mladý Brezov-
ský voľakedy za ňou šalel. A teraz, keď je už 
vdovou...“

„Čo si sa tak zamyslela, súseda? Či už aj ty 
myslíš, že takto z našej svadby nič nebude?“

„Ale, nebojte sa, Marka“, hovorí tázaná, 
vyrušená náhle z myšlienok, na ktoré ju sta-
rá Brezovská vlastne sama priviedla – „nič 
to zato, oženíme ho my ešte týchto fašian-
gov, čo by sa čo robilo!“

V duchu spriada pretrhnutú niť ďalej. 
Majetok Kučerovský je veru tiež nie na za-
hodenie! Krásny, nový dom, role, lúky, kus 
hory – a dlžoby na grunte ani haliera. Nuž 
a Žofka je k tomu jediné dieťa, všetko jej po 
starých pripadne. Bolo toho pekných pár 
stoviek, čo dostala do vena, keď išla za Krá-
lika, – té jej starý všetky na knižku bol ulo-
žil, nestrovili z nich posiaľ ani haliera. A čo 
sa iného týka, – nepredarmo bola Žofka za 
slobodna prvou dievkou v dedine! Krásna, 
ako obrázok, poriadna, usilovná, páru jej 
nebolo. Nie div veru, keď sa Ondrovi ešte aj 
teraz páči. Len čo mať nato! S tou bude ťaž-
ko začať, keď už má nevestu vybratú. Treba 
si to veru dokonále rozmyslieť. Ale bolo by 
to, bolo...

Na zásype ozvaly sa kroky a o chvíľu 
vbehla do izby druhá súseda, stará Juríčka.

[...]
„To je zrnková, ešte zpred vojny!“ chváli-

la sa Ondrova mať.
„Hm, veru takej dnes málokde pijú“, po-

chvaľuje si tetka Juríčka – „to len u takých 
gazdov, ako ste vy, kde je všetkého nado-
stač!“ 

Jazýčky sa rozviazaly, zanedlho pospo-
mínaly celú dedinu a pomaly prišla reč zasa 
len na Ondrovu ženbu.

„Nuž veď je pravda, Ondro sa o dievky 
ani neozre“ prisviedča stará Juríčka, – ale 
oňahdy celý večer vystával na rohu pred 
bránou so Žofou Kučerovie. Aj v sobotu 
večer ju odprevadil až na Riadok, keď išla 
z dolného konca. I v kostole sa len na ženy 
ozerá, kde ona sedí, o dievčence sa ti ne-
uchne!“

Súseda Trnková prekvapene vyvalí oči. 
Ľa, čo jej ešte len dnes prišlo na rozum, to 
Juríčka už dávno vie – ako to len môže byť, 
že to prv nezbadala?

Brezovskej div šálka nevypadla z ruky, 
skoro skamenela od ľaku.

„Ale Ondro, súseda, Ondro? Jaj, čo ne-
poviete! Nuž a ktože vám to hovoril? Kto ho 
videl?“

„A veru ja, Marka moja, sama – na vlast-
né oči“ – dotvŕdza Juríčka.

„Jój, takô voľačo! Nuž ale za vdovou sa 
mi bude vláčiť? Veď by zaň vďačne išlo to 
najpoprednejšie dievča v dedine!“

„Ale, Marka“, chlácholí ju súseda Trn-
ková – „veď vdova, vdova! Daj sa mi svete 
takô vdovstvo! Dobre viete, že za nebohé-
ho Ďuriaša Králika len z prinútenia išla, – 
čo sa jej doma naprehovárali! No – a dva 
mesiace boli spolu, on musel narukovať, – 
v jaseni sa, hľa, brali – a do vianoc bola 
vdovou. A s Ondrom sa vraj už dávno mali 
radi! Ja veru, buďa vami, by som nebránila 
Ondrovi. A či sa azda Kučerovský majetok 
nevyrovná Rafajovmu? A Žofka sa nebude 
s nikým deliť, ako tam na dvoje. Len si vy 
to dobre rozmyslite. Veď vám azda len to 
máta v hlave, že je vdova, na inšie ani tak 
nemyslíte. To si vyhoďte z hlavy; koľkí si po-
brali vdovy a preto dobre nažívali spolu, aj 
šťastní boli. Veď keby sa bola voľáka stará, 
špatná, no nepoviem – už by to neprista-
lo, aby si bohatý Brezovský dáku škratu do 
domu doviedol. Ale toto – mladica, len tak 
kvitne, dievky jej môžu krásu závidieť – a jej 
vrstovnice sú ešte všetky slobodné!“

„Veď, veď – prisviedča Brezovská sta-
rostlivým hlasom – to všetko je pravda, ale 
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vidíte, čo ako, už sa mi to len predsa nepo-
zdáva. Však som mu mater, ja mu dopra-
jem, ak mu je vôľa, brániť mu veru nebu-
dem, božechráň! Ale uvidíte, čo rečí bude 
v dedine. Prvý mládenec, z najväčšieho 
gazdovstva – a vdovu! Ako by nebolo dosť 
dievok na vydaj, jemu rovných!“

[...]
Na pitvore vrzly dvere.
„Ba kde len bol tak dlho – či ozaj s tou...“, 

myslí si Brezovská. „Vari ti povie? Ale just sa 
ho neopýtam!“ predkladá si v duchu.

Ale zvedavosť jej nedá. Len čo vkročil do 
izby, už má otázku na jazyku.

„Ale kdeže si bol, Ondro? Či si sa stavil 
u tých Rafajov?“

A že jej hneď neodpovedal, vyhrkne 
z nej:

„Nebodaj si bol zasa so Žofou Kučero-
vie!“

Ondro už mal výhovorku na jazyku, keď 
ho v tom matkine slová zarazily, Hľa, čomu 
sa týždne bol vyhýbal, konečne je tu.

[...] 
„A či vy viete, mamo? Kto vám pove-

dal?“ pýta sa akosi skrúšeno. A divno, ino-
kedy aspoň naoko vzdorný, panovitý, teraz 
sa trasie pred ňou, ani osika. Lenže mať ne-
vidí potme, iba čo po hlase zbadala, že je 
celý premenený.

„Haha, kto mi vraj povedal! Veď o tom 
už vrabce na streche čvirikajú! Iba mater sa 
až naposledy dozvie, tá je nie hodna, aby sa 
jej syn zdôveril!“

Hlas sa jej trasie trochu, ako rozčulením 
a ľútosťou, ale Ondrovi sa zdá, že je mať na-
zlostená, podráždená.

[...]
„Ale však čo si si vybral, to budeš mať,“ 

Hovorí už voľáko mäkšie – „brániť ti nebu-
dem. Pre mňa sa môžeš aj hneď oženiť, ak 
si si už rozmyslel.“

Ondrovi ani čoby kameň spadol zo srd-
ca. Vydýchol si z hlboka, chvíľu ešte postál, 
kým sa mať vyhovorila a potom sa i on 
pobral do komory na lože. A ako šťastný 

človek, ktorý konečne dosiahol, po čom tú-
žil, onedlho spokojne usnul.

(Pokračovanie)

Ešte tých fašiangov doviedol si mladý 
Brezovský do domu Žofku ako svoju ženu. 
Po dedine bolo síce plno rečí, stará Bre-
zovská sa aj neraz potajme vyplakala, ale 
konečne sa zabudlo na všetko. Svokra s ne-
vestou sa snášaly dobre a že Žofka bola ši-
kovná i pre gazdovstvo ako stvorená, neve-
dela si ju Brezovská dosť vynachváliť.

[...]
Leto sa minulo i jaseň pomaly prešla, 

čo sa v dedine nič nezmenilo. Nastaly zasa 
dlhé zimné večery a po domoch začala sa 
schodiť mladá chasa, chtivá zábavy a vyra-
zenia. Len Martinovi Rázvorovi nechcelo sa 
zajsť si medzi šantujúcu mládež, poškádliť 
sa trochu s dievčenci, alebo zaveseliť sa 
s kamarátmi. Ešte vždy nemohol zabud-
núť na Žofku, najmä nemohol sa spriateliť 
s myšlienkou, že si nevybrala jeho, ale išla 
za Brezovského. Zakaždým, keď Ondra vše 
voľakde videl, vzkypela v ňom stará zášť 
a tu mimovoľne počal škrípať zubami a za-
tínal päste v bezmocnej zlosti.

„Keby sa ti len mohol voľáko pomstiť, ty 
sedliačisko jakési,“ zahundral v takú chvíľu 
zpoza stisnutých zubov a hodil hrozivý po-
hľad na biely domec Brezovského, kde sa 
vše zamihla Žofkina riasnatá suknica, ako 
náhliac sa, utekala cez dvor do humna, ale-
bo do maštale.

***
„Marka, Marka!“ volala jednoho zimné-

ho rána tetka Trnková na kmotru Kadlečíč-
ku „a či už u vás viete, čo je nového? Veď 
vraj Žofke Kučerke, čo je za Brezovským, 
muž ide domov z Ruska! No, súď si len, či 
toto kto kedy slýchal, čo sa to teraz ide ro-
biť na tomto svete? Darmo sa mi s tou Žof-
kou noc po noc nesnívalo, dobre som ja vra-
vela, že sa tam voľačo stane. A teraz, hľa, tu 
máš, takô voľačo, čo by nikomu ani len na 

rozum neprišlo. Jój, celá som ti od toho ako 
osprostená!“

„Nuž ale by to naozaj mala byť pravda? 
Ktože ti to povedal?“

„No, pravda, pravda! Teraz idem do 
Rázvorov, ten mladší syn im písal, čo je v za-
jatí, aj list som videla, kde je to napísanô!“

„Nuž a veď Žofka má úradnú zprávu, že 
zomrel. Akože by to potom bolo?“

„Jaj, moja milá – a či nevieš, že aj mlyná-
rov Jano z Lazaroviec odrazu prišiel domov 
a žena ho už dávno oplakávala, čo tiež do-
stala takú zprávu, že vraj vo vojne padol? – 
Všeličo sa veru v tento zlý čas postávalo, čo 
by sa nik nebol nazdal. Už vám to kmotrič-
ka moja, aj s týmto tak bude. Čože by Jano 
Rázvorov písal, keby to nebola pravda! 

„Nuž a tože už teraz ako bude? Ktoréhože 
bude ženou, keď je s oboma riadne osobáše-
ná, veď vari len s oboma spolu nemôže žiť?“

„To ja už neviem povedať, kmotrička. 
Každô sa len na tom opytuje a nik nič ne-
vie, keď ešte takého pádu u nás nebolo. Ale 
čo pán notár hovoria, inde jesto vraj dosť 
takých pádov, – že je potom vraj ten druhý 
sobáš neplatný.“

„No, nech Pán Boh chráni, ak by tak 
malo byť, – tá Žofka by sa chudera aj po-
minula od žiaľu. Veď si s Ondrom žili posiaľ 
ani len ten pár holubov – a prvšieho muža 
nikdy rada nevidela.“

„Veru, ja tiež neviem, ako to všetko 
bude. – Ale už idem, kmotrička, musím ta 
nazreť k nim, čo robia – po tej nešťastnej 
novine. Maj sa dobre!“

„S Bohom si choďte a stavte sa, keď pôj-
dete okolo nás, čo reku ako je to tam, bu-
dem už aj ja zvedavá.“

***
[...]

***
Ten deň navečer zvedela celá dedina, 

čo písal Rázvorov syn zo zajatia o Žofkinom 
mužovi. Druhý deň bola nedeľa a jako to 
býva, po nešpore sa poschodili súsedia i sú-
sedky, pred chalupami rojily sa hromádky 

a všade bola reč o Brezovskovcov. Dajedni 
mudrovali, ako to bude, až sa Žofkin navrá-
ti, druhí rokovali o neslýchanej novine ako 
sa Brezovský do rána zabával včera v krčme 
a jaký tartas robil potom, keď prišiel nad rá-
nom podnapitý domov. Mnohí úprimne ľu-
tovali Žofku, ale ešte viacej našlo sa takých, 
ktorí sa tešili z toho, čo ju potkalo.

„Ba jako jej len bude, keď sa bude mu-
sieť k prvšiemu mužovi vrátiť!“

„A ja som veru kdesi v meste počul, že 
vraj to bude na jej vôli, pri ktorom bude 
chcieť ostať,“ hovorí ktosi z hŕbky.

„Nuž to by ešte dobre bolo, ak je to 
pravda,“ prikyvuje si niekoľko ženičiek na-
vzájom. „Len či to môže byť!“ rozumujú 
zase druhé.

A tak to ide až do večera, keď sa koneč-
ne hromádky začnú tratiť a dedinou rozloží 
sa tichý, zimný súmrak. 

(Pokračovanie)

[...]
„Veru tak, ujčinká“, ponosovala sa gazdi-

ná Kučerka jednoho dňa starej Rumanovej, 
„doviedla som si ja včera dcéru domov. Veď 
si len povážte, ale sa ja mám dívať na to, 
ako mi ju idú so sveta shrýzať? Mám len tú 
jednu-jedinú a i o tú by som sa mala dať 
doniesť? Svokra od tých čias ani nehľadí, 
ani nevraví, Ondro sa už celý zlumpáčil – 
a súďte si len, keď poslala včera večer preň, 
odkázal jej, že jej palicou napíše na chrbát, 
aby vraj pamätala, kto je vraj v dome pá-
nom. Ete dobre, že som tam bola, keď po-
sol s odkazom prišiel, lebo táto – pritom 
ukázala na Žofku – tá by sa radšej aj zbiť 
dala, ako by ho mala tak nechať, ledačinu 
voľáku. Len na silu čo som ju dovliekla – 
a pre šaty a ostatné veci, čo si ta doniesla, 
jej hneď zajtra pošlem, aby si nemysleli, že 
to len tak. No, povedzte, či som jej mala dať 
po daromnici ubližovať? Však chvála Bohu, 
má okolo čoho robiť – a keď teda ten Ďuriaš 
má prísť...“
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Žofka sedí pri obloku a šije, ale každú 
chvíľu odkvapne jej slza na plátno, tak, že 
nevidí ničoho, len čo si musí ustavične oči 
utierať. Ona už ani nevie, čo sa to s ňou 
robí, pomaly jej je všetko jedno – i pristala 
konečne, že ju mať vzala k sebe. Veď ak by 
mala i tak odísť... Ale zato neprestajne len 
na Ondra myslí. [...]

„A to všetko sa len pre mňa stalo“ myslí 
si rozľútostená. „Keby nie toho nešťastného 
chýru, mohlo byť všetko dobré. A takto – 
ako sa za tých pár dní jeden druhému odcu-
dzili. A keby aspoň tej krčmy nie...“

Ale však sa on spamätá, nie je taký 
sprostý, aby nevidel, čomu je na škodu a čo 
na osoh. Dobre Žofka vie, že prvý raz išiel 
ta, len aby zabudol na všetko, aby sa rozve-
selil – a druhý raz ho len sviedli a svádzajú; 
však jej druhí prišli povedať, ako ho vždy 
schytia medzi seba, keď ho zazrú a poď 
s ním do šenku! Dobre Žofka videla, aký bol 
Ondro zahanbený, ako pokorný na druhý 
deň, keď prišiel prvý raz podnapitý domov; 
ale keď mu mať celý deň len hundrali za 
ušima, vadili, dotazovali sa s ním, potom už 
len z trucu išiel zas, keď prišiel Rúbala preň, 
aby sa vyhol takým výstupom.

Veď by on onedlho sám uznal, že nerobí 
dobre a mohli by sme zasa spokojne žiť, ako 
predtým. Keby Ďura nebolo...

„Tak či tak, len nešťastie pre mňa – Bože 
môj, Bože, čím som sa ti len prehrešila, že 
ma tak tresceš?“ horekuje v duchu.

***
Ako sa Martin Rázvora dozvedel, že Žof-

ka odišla od Brezových, a že je pri materi, 
nemal viac chvíle pokoja. Ako by ho všade 
pálil ten radostný pocit, že už má konečne, 
po čom za toľké časy túžil.

Bol už večer, keď mať dobehla od sú-
sedy s tým chýrom – a Martin len čo složil 
prácu, ako šialený vybehol von do tmy, pre-
do dvere.

„Ako sa mi chytro splnilo, čo som si žia-
dal“ – myslí si. – „Hľa, teraz už len ruku vy-
streť – a Žofka je moja.“

Voľačo ho ženie ďalej. Z predo dverí po-
maly najde sa na priedomí a onedlho už 
kráča ďalej ulicou.

Mráz je, len tak klince trieskajú, kde-kto 
zakrúca sa do kožucha, len Martin nedbá, 
že vybehol len tak na ľahko, ako bol doma, 
bez kabáta – iba čo si čiapku zatiahol na uši. 
Jemu je až priteplo, krv sa mu varí v žilách 
a tvár mu skoro plameňom blčí.

Ani nevie, ako sa dostal pred Kučerovie 
okná.

Na kraji v jednom ligoce sa ešte svetielko. 
„Hore je ešte“ – mysli si Martin. „Ba čo 

by povedala, keby som jej na okno zakle-
pal... Či by ma ozaj pustila dnuká? Na ko-
lená by som kľakol pred ňou, povedal by 
jej, by Ďura nečakala, že je to nie pravda, 
že som to len ja všetko – lebo ju mám rád, 
lebo ju ľúbim – len ju – jedinú – veľmi... Po-
vedal by jej, priznal by som sa – azda by mi 
odpustila, – azda by potom...

„Nie, to je nemožné, odkopla by ťa ako 
psa, lebo len ty si príčina, že sa s Ondrom 
rozišla. Nikdy, nikdy ti to neodpustí...“

„A či ty azda zaslúžiš inšie zato, že si tak 
podle konal? Veď si sa i podvodu dopustil 
z číro-čistej sebeckosti!“

„Nie – z lásky, z lásky!“ vyhovára sa sám 
sebe. „Len zato, že ju ľúbim, že som sa na 
Ondrovi nevedel inak pomstiť – že som si 
nevedel inak pomôcť...“

„A ja jej to musím povedať, musím sa 
priznať, nech sa stane čo chce...“

Prebeháva hore-dolu popod obloky, do-
hadujúc sa sám so sebou. Svetielko v Žofki-
nom okne už dávno vyhaslo a on ešte vždy 
chodí ako bez rozumu.

Zpoza rohu vystupuje mesiac; nebo ako 
by posial hviezdičkami, kam ďalej viac sa 
vyjasnieva.

Martina striasla zima. Až teraz zbadal, že 
nemá teplého kabíta a že vybehol len, ako 
bol doma v chyži. Za golier mu fučí a mráz 
ani čoby mu až na kosti prenikal. Odrazu 
spamätá sa z myšlienok a rýchlym krokom 
uberá sa smerom k domovu.

Zuby mu drkocú, ako sa ukladá doma do 
postele, údami lomcuje zima, hlavu ako by 
zas ohňom polial, div sa mu nechytí plame-
ňom. 

Ráno nevstal viacej s postele. Chvíľami 
schytával ho kašeľ, na prsiach ako by mal 
sto centov, ústa zas vysychaly od pálčivosti. 
Ešte v ten deň volali k nemu doktora. [...]

***
[...] 

***
S Martinom Rázvorom bolo zle. Kašľal 

neprestajne a nedávno ho už i krv začala 
zalievať.

„Rýchle suchoty“ – hovoril lekár domá-
cim – „Musíte byť prichystaní na to najhor-
šie, možno ani dva týždne nevydrží.“

Martinovi tajili, ako je s ním, ale on dob-
re vedel, čo sa robí. Jednoho dňa zavolal 
matku k sebe a hovorí jej, aby poslala pre 
Ondra Brezovského, že by prišiel na chvíľu 
k nemu.

Bolo to v nedeľu odpoludnia a u Rázvo-
rov bolo plno ženičiek z rodiny i známych, 
čo sa prišli podívať, čo je s Martinom, ako 
sa má.

Prišiel Ondro a Martin bledý, vychud-
nutý, posadí sa na posteľ, a vystiera proti 
nemu ruky.

„Ondriško môj drahý, nemohol by som 
spokojne umrieť, keby som ťa neodprosil 
za to, čo som ti bol urobil“, hovorí tichým, 
trhaným hlasom, oddychujúc si skoro za 
každým slovom.

„Ale mňa, Martinko?“ – spytuje sa On-
dro prekvapený. „Nu a začo? Veď si mi ni-
čím neublížil...“

„Ty nevieš Ondriško, – ale hneval som sa 
na teba už od dávna, že si mi Žofku pred-
chytil. A potom – vieš – ten list, čo to Jano 
bol písal – to na tom konci, čo je o Ďuriašo-
vi, to je nie pravda, to som ta len ja pripísal, 

36 Zora, vl. menom Anna Lacková. Informácia o autorke je dostupná v Lexikóne slovenských žien (Ma-
ťovčík a kol., 2003, s. 141 – 142). 

aby som vás postrašil, znepokojil, chcel 
som sa na vás tak pomstiť, keď som ináč 
nemohol. A vy ste mali skrz toho trápenie, 
i pohoršenie prišlo medzi vás – a i teraz, ako 
počúvam, ešte vždy sa trápite, ako bude 
potom, keď Ďuriaš príde. Vidíš – a to som 
všetko ja zavinil. Nehnevaj sa, prosím ťa – 
odpusť mi, však mňa hľa, už zato Pán Boh 
dosť potrestal...“

Ďalej nemohol. Studený pot mu stal na 
čelo a vysilený klesol nazpäť do podušiek.

Mať priskočila k nemu nastrašená. Všet-
ci si mysleli, že Martin fantazíruje a nikto 
z prítomných neveril, že by to bola pravda, 
čo hovorí.

Len Ondro, hoci zostal stáť udivený 
a hoci by mu to predtým ani vo sne nebolo 
prišlo na rozum, teraz veril, že to ani inak 
byť nemôže, že to všetko bol len hrozný 
omyl a že oni so Žofkou predsa len budú 
nerozlučne svoji. 

[...]
U Brezovských sa konečne po dlhom ne-

čase vyjasnilo úplne; zato ale tým smutnej-
šie bolo u Rázvorov, lebo onedlho vyniesli 
Martina na cintorín. Ešte deň pred smrťou 
žiadal si vidieť Žofku a tá aj prišla i poplaka-
la si nad ním, aký bol biedny a ako hľadel 
na ňu smutne, ľútostive, keď sa odoberala 
od neho.

Dva mesiace nato vrátil sa domov Rázvo-
rov Jano, sám, na veľký údiv celej dediny, 
lebo len teraz uverili všetci, že je pravda, 
čo bol hovoril Martin Ondrovi na smrteľnej 
posteli.

Bolo práve jaro, stromy pučaly a rozvi-
jaly sa a u Brezovských rozvil sa tiež jeden 
malý ružový púčok šťastia, keď sa po prvý 
raz ozval krik malého svetoobčana, a keď si 
mladý Brezovský s radostným, ale zároveň 
i hrdým úsmevom zastal nad kolískou svoj-
ho malinkého synáčka. 

Živena, 1921, roč. XI, č. 1 , s. 3 – 7; č. 2, s. 21 – 24; č. 3, s. 41 – 45 (krátené)36
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Janko Tajný: 

Vyprobovaný.

Románový príbeh.

V centre príbehu je výber partnera pre dve mladé slečny, Milku a jej priateľku Julku, ktoré sa rozhodli 
vyskúšať mladého sudcu Ondreja Lieskovca. Ondrej sa emancipovanej snúbenice, učiteľky Milky, 
zľakol a vďaka požiaru a hlbokej vode zachránil tú pravú. Ale aj mladá učiteľka dostala príležitosť 
vybrať si podľa hlasu svojho srdca tak, aby vydajom neprišla o svoje vytúžené povolanie. Príbeh zo 
života je takým, ako by bol z „románu“. 

I.
Hrozne vážné téma pretriasaly dve mla-
dé priateľky, Milka Drahošová, učiteľka na 
meštianke, a Julka Stránska, na byte Milki-
nom, ale jednako v jednom dome, lebo Mil-
ka mala izbu prenajatú u Stránskych.

Téma to bolo: či dievča má hľadať 
šťastie, a či pokojne čakať, kým nepríde 
samé od seba, bez hľadania?

– Ťažko je to šťastie hľadať, ale najťažšie 
je ho najsť – skončila dlhú reč Milka.

– Ale príde ono niekedy i bez hľadania, 
a to býva najlepšie – poznamenala Julka.

– Či si ty nie sama príklad na to? Len sa 
nepretváraj! Pán Lieskovec, keď som ti ho 
predstavila u nás, len ťa vidieť a pár slov 
ztratiť s tebou: už zabudol na mňa, na celý 
svet – okrem teba! A od tých čias je peče-
ný-varený u nás, či vlastne u teba. No, ne-
nazdaj sa, že sa hnevám, zo srdca ti ho do-
prajem. On zaslúži si teba, a ty jeho. Tebe 
šťastie prišlo bez hľadania, ja som ešte vždy 
na cestách za ním.

– Kto má otca milionára a sviežu mla-
dosť s krásou, nemusí cestovať za šťastím. 

– No, no! Už som tri páry topánok zodra-
la toho roku, a jednako som sa nestretla 
s ním, ani len s takým, čo sa šťastiu podobá. 
Ale vráťme sa len ešte trochu k Lieskovcovi. 
Pýtal ťa už?

– Pýta ma on každý deň, ale...

– Nuž teda čo „ale“?
– Chceš, aby som ti povedala?...
Eh, čo! Znám tvoju dobrotu a priateľský 

cit ko mne; poviem ti: ja mu nedôveruje. Tá 
jeho zádumčivosť, premýšľavosť, pedante-
ria a viera v nepodvrátiteľnosť svojich ná-
hľadov ma začína trápiť. Ba zdá sa mi, že 
má i hodnú dózu sebeckosti v sebe. Keď 
sa ponosujem, že ma hlava bolí, povie mi: 
„veď to prejde!“ Keď spomeniem, len tak 
mimochodom, že mám samopašné i hla-
vaté žiačky, uvádza mi citáty z Komenského 
a Rousseaua, ktoré vlastne vrcholia v tom, 
že náklonnosť láskou sa vydobýva. Ba, keď 
mi náhodou vtedy ševkyňa účet poslala, 
keď on bol u mňa, vzal ho a chce ho oprá-
vať, ako ja školské úlohy z počtovedy! On sa 
ti chce ešte za múdrejšieho pokladať, ako 
ja, čo mám dva diplomy, jeden na obecnú, 
druhý na meštianku.

– Ale on je doktor.
– No, daj sa ti mi! Taký doktor: z práv. 

Kohože tým vylieči?
– Nuž, drahá Milka moja. Trochu i ja za-

čínam na tvoje stanovisko prichodiť. Ja to 
síce neviem tak pedagogicky objasniť a pre-
ukázať svoje dôvody; ale, čo je pravda, to 
je pravda: i ja som všeličo spozorovala na 
ňom, čo mi naplňuje hlavu starosťou, aký 
muž sa ozaj vykľuje z toho tvojho milen-
ca? A terajšie tvoje reči ešte mi zväčšily tú 

starosť. Čo si budeme tajiť? My dve, keď 
sme v jednom-druhom i odchodného smýš-
ľania, ale v tom sa shodujeme: že lepšie, 
keď je papuča pánom, ako muž tyranom. 
Keď sa obe spojíme, najdeme spôsob, ako 
vyskúmať tajné plány tohoto zaviateho dip-
lomata. Uzavrime teda dohodu. Podpíšeš?

– Vďačne! Ale...
– Zas len „ale“!
[...]

II.
Ondrej Lieskovec je okresným sudcom 

v Kozubove. Dosť chytro sa vyšvihol na túto 
hodnosť, veď je ešte len 35-ročný. Otec 
jeho bol úradníkom pri bernom úrade, ale 
už na penzii, keď on študoval práva v hlav-
nom meste. Táto okolnosť je dostatočným 
dôkazom, že Ondrík musel sa sám starať 
o seba na univerzite. A staral sa ako mohol.

„Nouze naučila Dalibora housti“, vra-
ví české porekadlo, a tá „nouze“ bola už 
i doma, u otca. Otcove prsty, „písacím kŕ-
čom“ zmeravené, nemohly sa už, ale sy-
nove pružné, ohybné naučily sa húsť, keď 
i nie na husle, ale na piáno. Trochu pomoci 
tamojšieho správcu chóru a ostatné už sám 
od seba, svojou šikovnosťou a jemnosťou 
sluchu doložil. Zdokonalil sa natoľko, že 
mohol i hodiny dávať z hudby.

Tak sa živil, prednášky navštevoval, 
zkúšky poskladal a s doktorským diplomom 
vo vrecku ponáhľal sa otca prekvapiť a po-
tešiť.

Keď prišiel na rodičovský byt, v pitvore 
stretol sa s odchádzajúcim lekárom, ktoré-
ho poznal: prednášal im zdravovedu v VIII. 
triede gymnázia.

- Kto je chorý u nás?
- Váš otec! A či to neviete? Chystajte sa 

na najhoršie! [...]
[...]
Otec sa neprebudil. Vydýchol svoju zdra-

vú dušu z umoreného tela v spánku.
[...]

Bol sychravý, chladný deň. Matka 
prestydla na pohrebe. Ochorela. O tri týžd-
ne pochoval syn i ju, a ostal sám. Býval on 
už za roky sám za vyššieho študovania; len-
že samota v rodičovskom dome je nielen 
samotou, ale mučiarňou tomu osamotené-
mu!

[...]
Ale „fortior ego!“ Touto latinskou výpo-

veďou, naučenou od bývalého staručkého 
katechetu, hodil rukavicu škeriacemu sa 
Osudu a vzmužil sa. Pravda, namáhania ho 
to stálo, kým odohnal mátohy prítomnosti, 
ale pomohla mu v tom myšlienka na budúc-
nosť a starosť o výživu; lebo po rodičoch 
nezostalo nič okrem prostého náradia, me-
dzi ktorým bolo najcennejším kusom staré 
piáno.

Jedného dňa sobral sa na poklonu 
k predsedovi sedriálneho súdu. Znal ho 
z gymnaziálnych čias, keď mu syna učieval 
počtovede a názornému merníctvu. Pred-
seda ho prijal vľúdne, prejavil sústrasť nad 
ztratou jeho rodičov a sľúbil mu postarať 
sa o neho. A skutočne onedlho pošťastilo 
sa mu protekciou predsedovou dostať sa 
za praktikanta, potom za notára a tak ďalej 
a vyššie po stupňoch postupného rebríka 
až na terajší stupeň okresného sudcu.

[...]
[...] S Lieskovcom sa oboznámil na ha-

sičskom majálesi predošlého leta. Sudco-
vi sa zapáčil vtipný, anekdotársky kupec, 
a tomuto imponovala vážnosť a vzdelanosť 
sudcova, povolal ho na návštevu a, že i prí-
tomná Julka prejavovala ochotu prijať ho, 
sľúbil sa: prišiel prvý raz sviatočne a druhé 
razy, keď i nie tak sviatočne, ale tým srdeč-
nejšie naladený. Julka ho hneď upútala svo-
jou veselou mysľou a bezstarostným poní-
maním života. [...] Tak zachodil s ňou, ako 
so svojou mladšou sestrou, alebo so žiakom 
o jednu triedu nižšie od seba. Na to bola 
súcejšia a jemu zodpovedala Milka, ktorej 
ho Julka predstavila a oboznámila ho s ňou. 
Od toho času bola vždy „náhodou“ i Milka 
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u Stránskych, keď on bol tam. Asi o tri týžd-
ne vedelo už celé mesto, že je Lieskovec za-
snúbený s Milkou a Julka si gratulovala, že 
to ona „splieskala“!

III.
– Až prizaujímavé dielo čítate, drahá Mil-

ka, keď ste nezbadali ani vrzgnutie dvier – 
prihováral sa Lieskovec svojej snúbenici, 
keď vošiel do jej izby v nedeľu popoludní.

– Znamenité dielo: o ženskej otázke.
– Ach, John Stuart Mill! – poloudivene, 

poloironicky zvolal on, keď pozrel na odlo-
ženú knihu. – To je o emancipácii žien.

- Ako by som pohrdlivý úsmev zbadala 
na vašich ústach: nesúhlasíte s pôvodcom?

[...]
- Ženy sú emancipované už, ako sa kres-

ťanstvo rozšírilo. Pravda, len kresťanské 
ženy.

- A vám je to dosť?
– Nielen mne, ale i ženským, ktoré plnia 

svoje prírodou a Bohom dané povolanie: 
byť svojich manželov strasti a slasti sdieľa-
júcimi družkami, vychovávať dietky...

– A tak ďalej, a tak ďalej, ako sa nakladá 
pri sobášnych ceremóniách. A ktorá nemá 
s kým deliť „slasti a strasti“?

– O také sa postaraly už svetské zákony 
vo všetkých kultúrnych štátoch. Tu ste prí-
kladom vy: máte také postavenie, ako by 
ste boli mužským.

– A tie, ktoré tohto, ani toho nedosiah-
nu?

– Takých prípadov je i na mužskej strane 
dosť.

– A potom sú tu aj iné práva: spoločen-
ské, politické, zákonodarné...

– Chcete byť ablegátkou?
Táto už na vidomočí, či vlastne „na sluch 

uší“ pohrdlivá otázka Milku už celkom sho-
dila s rovnováhy, chcela príkrejšie odpo-
vedať; ale odpoveď dala miesto nej práve 
vkročivšia Julka:

– Ja ablegátkou? Ani za svet! Budú azda 
voľby? Či sa už celkom minula zásoba súcich 

mužských, že už nás chcú posielať na snem 
zákony robiť? Veď by sme ich my narobily! 
Bolo by tu potom plaču a škrípania zubov 
u mužských i opravdivých i falošných! Od 
moru, hladu a emancipácie žien vysvoboď 
nás, Pane!

– Nie ste za emancipáciu, slečna?
– Veď som ešte dosiaľ emancipovaná, 

žiaľbohu!
– Ste?
– Nuž áno! Viete, že som ešte svobodná.
Lieskovec sa chutne zasmial a s uspo-

kojením pozeral do roziskrených čiernych 
očú Julkiných: stála tu pred ním zosobnená 
neha ženská!

Milka vážne zatíchla a chcela vziať odlo-
ženú knihu znova do rúk.

– Bom-bam, bom-bam! – ozve sa s ne-
ďalekej veže.

– Ľudia boží, horí! – skríkla Julka a beža-
la k obloku, za ňou i Milka s Lieskovcom.

[...]
[...] Veselé dievča, ako vždy, čosi škádli-

vého poznamenávalo trochu pomaly stup-
kajúcemu Lieskovcovi, obrátiac sa nazad 
k nemu, ale práve v tejto chvíli dobehol 
automobil z priečnej ulice; jeden mih: a bol 
by nepozorlivú Julku rozmliaždil. Ale táto 
chvíľka bola dosť obozretnému Lieskovcovi 
chytiť ju oboma rukami, vyzdvihnúť ako ko-
nopný snopček, zvrtnúť sa s ňou a složiť na 
asfaltový chodník. Bola zachránená! Keď ju 
složil, bol bledý od pohnutia. Julka uprela 
naň svoje veľké čierne oči. Jasný, žiarny lúč 
prenikol, ako elektrický prúd, cez oči Lies-
kovcove a vnikol hlboko, hlboko – až do srd-
ca, a ztade pohol sa nový prúd rozvlnených 
citov.

Dievčaťu spadla veľká, ťažká slza na po-
mocnú ruku osvoboditeľa. Stisla tú ruku 
mocne so slovami: „Ďakujem vám!“

Toto bola väčšia odmena, ako nejaký 
kríž prvého rádu pre Lieskovca. Bol spokoj-
ný sám so sebou.

– Čo ste takí bledí? – opýtala sa ho, po-
zrúc mu do tvári.

– Je to len odblesk vašich líc. A vám je 
nič?

– Ani som nemala času zľaknúť sa. Ale 
váš kolobúk! Beda: z hladkého lesknúce-
ho sa cylindra je už koláč! – vykríkla polo-
smutne, položartovne. – Poďte! Vráťme sa 
k nám. Otec má klobúkov dosť, vyberiete si 
niektorý: takto len nemôžete isť medzi ľudí.

[...]
– Veď sú to všetky na moju hlavu! – 

poznamenal uspokojený sudca. Vybral si 
jeden a chcel kľučku chytiť: ale zrazu pre-
behlo mu čosi mysľou. Chytil Julku za ruku, 
pritiahol celkom blízko k sebe a chvejúcim 
sa hlasom preriekol:

– Či viete, drahá slečna, že tento výjav 
celkom iného človeka urobil zo mňa? Tak 
mi je, ako by som dosiaľ bol blúdil po ne-
známych krajoch, ktoré zdaly sa mi síce 
dosť zaujímavé a pekné, ale predsa boly 
cudzie: a tu, u vás, cítim sa ako by som bol 
prišiel domov z cudziny, medzi svojich, me-
dzi najdrahších...

Julka zľakla sa tejto predmluvy, pomys-
liac na svoju priateľku. Vrelý stisk jeho 
ruky rozbúril jej síce krv vo všetkých žilách 
a dosiaľ nepoznaný akýsi sladký pocit sa jej 
zmocnil; ale energia panenskej počestnosti 
jednako zvíťazila nad čarovným pokúšaním. 
Pretrhla jeho reč u nej dosiaľ neslýchaným 
vážnym hlasom:

– Pán sudca, ja rada mám svoju pria-
teľku, vašu snúbenicu. Prosím, vás, veľmi 
vás prosím: poďme ju vyhľadať! Nevie, kde 
sme sa ztratili. Alebo lepšie bude: choďte 
vy sami za ňou! Ja zostanem doma. Urobí-
te mi to k vôli? Keď budete na ulici a tam 
dôkladne si všetko rozmyslíte, čo ste mi tu 
povedali a čo hádam ešte chceli ste pove-
dať: presvedčená som, že za múdru uznáte 
túto moju radu. Nehnevajte sa na mňa, ale 
urobte to, o čo vás prosím!

Čo mu bolo robiť? S pohnutosťou pozrel 
do trochu zbledlej Julkinej tvári a s ceremo-
niálnou poklonou sa vzdialil.

(Dokončenie.)

IV.
– Divné dievča! – premýšľal na ulici Lies-

kovec. – Kde sa to vzalo v nej? Viacej veselá 
ako vážna. Je o šesť rokov mladšia od Milky; 
nečíta nijakých vedeckých kníh, z emanci-
pácie žien robí posmech; čo číta, sú verše 
a veselohry, nenávidí drám: a toľkoto rozu-
mu mať. Ozaj mám príčinu hanbiť sa pred 
ňou so svojou psychologiou. 

[...]
A s druhej strany pribehla celá zadych-

čaná Milka a skoro od slova do slova opa-
kovala tie otázky Stránskemu, čo on dával 
Lieskovcovi.

– Ach, slečna moja drahá, premilená, 
celý svet by som vyobjímal od radosti, že sa 
Julke nič nestalo!

A chcel skutočne Milku objať na ulici.
– Ale, majteže rozum, pán Stránsky! Ľu-

dia chodia popri nás. Hľa, i tamto vidím tri 
moje žiačky: keď sa sem ozrú, pohoršia sa 
na mne, ak sa už nie. Ja vám i tak uverím, že 
sa tešíte a že rád máte svoju dcéru, a zaslúži 
to ona.

– Zaslúži, zaslúži, chúďa. Moja nebož-
ká – Pán Boj jej daj ľahko duši! – skoro žiar-
lila na ňu. Dosť ju k sebe priťahovala, po-
voľovala jej v tom i v tom, i v takom, v čom 
by nebola mala: a predsa dieťa väčšiu ná-
klonnosť malo ko mne, ako k nej, hoci som 
sa ja nemaznal s ňou tak, ako to mnohý 
rodič robí so svojím miláčikom. Uhádla mi 
žiadosť z očú a prekvapila ma vyplnením 
jej prv, ako som ju slovami prejavil. [...] 
A keď dorastla, vtedy by ste ju boli mali vi-
dieť! Začala i matke brať veslo z ruky a po-
riadok a čistota v dome bolo jej vládnym 
programom, ktorý tak šikovne a šetrne 
uskutočňovala, že sa jej mimovoľne poddá-
val každý. Obzvlášte od toho času, ako jej 
matku Pán Boh povolal, riadi sa podľa tohto 
programu. Musím i tu vyznať, že som mal 
náklonnosť pred nedávnom, už ako vdovec, 
takto trochu i lumpákom sa stať; a ona to 
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vedela svojou milotou a prehováraním tak 
pekne zariadiť, že som sa ani neviem ako, 
vrátil na starú koľaj rovnej cesty života. Bez 
nej, neviem, ako by to šlo v dome.

– A keď vám ju niekto zavedie na druhú 
koľaj? – podotkla Milka.

– Ju zaviesť? Kto by sa opovážil?
– No, no, no! Veď hádam len nechcete, 

aby starou pannou ostala: myslím na vydaj.
– Hm, hm! To mi veru neprišlo posiaľ 

do rozumu – zamyslel sa Stránsky, – Veru, 
veru! Dievča je už na vydaj súce. Ale čo si ja 
potom počnem.

– Vy sa oženíte a dostanete náhradu za 
Julku.

– Ja ženiť sa v takom veku? Veď som už 
štyridsaťštyriročný od prvého mája.

– No, daj sa mi svete! Štvorka je šťastné 
číslo. Vy máte dve, teda duplované šťastie.

Stránsky taký prenikavý pohľad uprel na 
Milku, a meral ju od hlavy po päty. Nie! 

Vlastne len od očú o briadku: že sa Milka 
až zapýrila. Potom nadhodil:

– Lieskovec nemá ani jednej štvorky 
a predsa má šťastie za tisíc Stránskych.

– Prečo?
– Lebo dostane vás!
– No, takého šťastia dostanete vy na 

každý prst, len ich treba vystrieť.
– Nuž, keď je tak, povedzte mi, ale tak 

opravdive, zo srdca: či by ste vy boli išli za 
mňa, keby som vás bol pred Lieskovcom pý-
tal za ženu?

Milka nebola pripravená na túto otázku, 
ale dôslednosť prehovárania prinútila ju 
odpovedať.

– Áno. – Ale potom splašene zvrtla hla-
vu nazad, ako by ktosi počúval ich rozhovor 
zpoza jej chrbta.

– Nebojte sa slečna, nikto nepočul vašej 
odpovedi: ďakujem vám za ňu!

Ešte chcel niečo povedať, ale v tej chví-
li stála už pri ňom Julka, ktorá mu vybehla 
oproti.

[...]

V.
– Si už hotová s tými úlohami? – S tou 

otázkou vstúpila Julka do izby Milkinej jed-
ného dňa pred večerom, keď Milka v čer-
venom „černidle“ zamočené pero utierala 
pijavým papierom.

– Som. Sadni si. Zíde sa mi trochu pre-
čistiť hlavu tvojím milým štebotom od zlosti 
nad tou spústou chýb v úlohách.

– Milý štebot! Zlá by som ja bola lasto-
vička. Vrabec ešte ako-tak, ale čvirikanie 
vrabca ani ja nemôžem vystáť, nie že by ho 
tebe dopriala. Ale vieš ty čo? Viem ja jedno 
utešené miesto za mestom, na brehu Hro-
na. Voda je tam plytká, asi po kolená sia-
hajúca, a čistučká, lebo je pod ňou piesok; 
tichučká ako v korýtku. Hustou vrbinou za-
kryté miestečko je ako by stvorené na kú-
pačku. Voda je večer teplušká: príjemne sa 
bude v nej čľupkať. [...]

– Bolo by to; ale keby nás predsa niekto 
zbadal?

– Ale choďže s obávaním! Vravím ti, že 
nikto. Veď som sa ja už neraz tam kúpala 
v takýto čas s našou Ančou, a ani živej duše 
nebolo okrem nás.

– Nuž nechže ti je teda po vôli. Dočkaj 
trochu, kým sa prichystám. Ale to ti vravím, 
ak...

– Nič nevrav! Viem, čo si chcela pove-
dať. Nikto sa nedozvie. Alebo čakáš dnes 
Lieskovca?

– Ja ho nikdy nečakám. Keď príde, príde, 
a keď nie, i tak dobre. Už som ho asi týždeň 
nevidela. 

– No, je to pekný milenec! Dobre, že 
som sa ja nezaľúbila doň. Nuž a či ste sa 
takto nepopriečili v niečom?

– Možno. On mi tak zďaleka nadškrtol, 
že keby sme sa vzali, musela by som učiteľ-
stvo nechať: on by ma vládal vyživiť.

– A ty?
– Povedala som mu rovno, že si ja svo-

jej samostatnosti nezadám. On sa zasmial, 
ale tak ironicky, že ma až mráz prešiel. 

„Samostatnosť, samostatnosť, – opakoval – 
oproti komu?“

A zamyslel sa. Onedlho odporúčal sa 
s tým, že má ešte čosi pokonávať v úrade, 
vzal klobúk – a od tých čias pokonáva. A ja 
nedbám.

[...]

VI.
Lieskovec naozaj zanedbával Milku od 

niekoľkých čias. Za týždeň nebol u nej ani 
raz. Keď prešiel popri dome Stránskeho, za-
stal trochu, ako by rozmýšľal, či vojsť, či nie; 
ale vždy išiel ďalej do niektorej z bočných 
ulíc, alebo von, za mesto. Prechodiť sa na 
brehu Hrona, dýchať čisté, zdravé povetrie 
a počúvať hukot vĺn bystrej rieky: bolo jeho 
najupotrebovanejším prostriedkom zahnať 
pošmúrne myšlienky alebo privábiť milé 
rozpomienky. 

[...]
Nevedel, ani zdania nemal, že sa Jul-

ka s Milkou kúpaly neďaleko neho, ukryté 
hustou vrbinou. Ani ony nevedely o ňom. 
[...]

– Jaj, Bože môj! Tamto sa niekto díva na 
nás!

Milka jej nepočula, Lieskovec však len 
prvé slová: „Jaj, Bože môj!“ Poznal hneď 
Julku po hlave, a zľaknutý, že sa topí, sko-
čil bez rozmýšľania do vody a nemotorne 
rukami-nohami hádžuc, dostal sa k nej, 
vystieral ruku oproti nej a zvolal prestra-
šene:

– Chyťte sa ma, držte sa ma!
– Ale načo? – odpovedala skoro so smie-

chom Julka.
On vystieral i druhú ruku, ale beda! za-

čal sa noriť sám pod hlbokú vodu.
– Pre Pána Boha! veď ten človek nevie 

plávať! – zvolala pološepky Julka, a hnala sa 
za ním.

Dosť dlho trvalo, kým sa vychrámali 
z hlbokého prúdu a dostali sa až k samé-
mu brehu, kde voda nesiahala už ani po 

kolená. Tam už i on vstal na nohy, chy-
til dievča do náručia, vydvihol, pritisol 
k sebe, ako matka svoje prvorodené die-
ťa po prestátych bôľoch pôrodu, a dlhý, 
mocný bozk vtlačil na jej mokré ústa. Julka 
týmto sebaobetovaním a možno aj inším 
premožená, opätovala bozk a chytila sa 
mu mocne okolo hrdla.

V takomto objatí zostali ešte za chvíľu, 
keď už boli na brehu.

Lieskovec bol úplne presvedčený, že 
zachránil Julku, a vlastne zachránila ona 
jeho.

– Jaj, moje šaty! – spamätala sa z jeho 
objatia.

– Tu sú ti – ozval sa hlas blízko pri nich.
Milka to bola, ktorá polooblečená dí-

vala sa už chvíľu na tento výjav, ako Niobe 
na vraždenie svojich rozkošných dietok. Ale 
neskamenela, ako tá. 

[...]
Julka pri obliekaní sotva úst otvorila, ale 

Milka, akoby nič, rozprávala kadečo, čo jej 
na jazyk prišlo, len aby svoju spoločnicu 
k slovu dostala.

Lieskovec stál ako zločinec pred Milkou. 
Julka sa najprv osmelila:

– Nevykladaj si na zlé, drahá Milka moja, 
moje priprudké prejavenie citov vďačnosti 
za zachránenie...

– Horkýže na zlé! – odpovie jej Milka so 
smiechom, ale takým prirodzeným, ako by 
o najmenšej maličkosti bola reč. – Predví-
dala som to. Včera podmienečne sľúbila 
som svoju ruku pánu Stránskemu, tvojmu 
otcovi. Teraz tá podmienka odpadla: chceš 
ma za macochu?

– Ach, moja milá, utešená, anjelská ma-
mička! – zvolala Julka, a hodila sa na prsia 
svojej priateľky.

– Len potom, keď tvoju ruku vidím 
v ruke pána sudcovej.

– Už sú spolu! – bola odpoveď do due-
tta.
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– Vy ste najšľachetnejšia osoba na ce-
lom božom svete! – pochválil Lieskovec 
Milku.

37 Janko Tajný, vl. menom Ján Janák, publikoval v Slovenských pohľadoch v rokoch 1922 – 1932 pod 
pseudonymom, preto môžeme usudzovať, že ide o toho istého autora. Informácia je uvedená podľa 
Slovníka pseudonymov slovenských spisovateľov (Hanakovič, 1961, s. 214).

– A vy – vyprobovaný.
– Ale toto slovo iba Julka rozumela.

Živena, 1922, roč. XII, č. 7, s. 121 – 125; č. 8, s. 145 – 148 (krátené)37

Elena Petrovská: 

Macocha.

V príbehu práčky Mariky je čitateľ vedený k súcitu: žena-macocha je antivzorom matky. Stereotyp 
roly sa naruší, keď macocha zapríčiní smrť mužovho dieťaťa. Po rokoch svoj skutok odčiní tak, že 
materinskou starostlivosťou zahrnie o pár rokov ďalšie dve siroty. Rozprávačka príbehu spája rokmi 
vzdialené situácie, ktoré podáva ako autentický zážitok. Poviedka sa vyznačuje pútavosťou deja aj 
štýlu, čo čitateľky mohli oceniť. 

Marika, veď ako ho oni naúčajú, taký bude 
aj on k nim, keď dorastie“, pripomínala jej 
naša domová pani, vidiac, ako surovo s ním 
zachádza.

„Nežiadam si, aby dorástol“, odpove-
dala spurno, „vari sa budem celý život naň 
trápiť, na potvoru!“ a stojac na dvore pri 
koryte, odstrčila ho mokrou rukou, ktorú 
jej práve bozkával, príduc zo školy.

On, osemročný Ferko, bucľatej, pehavej 
tvári, previnile sklopil belasé oči a odstú-
pil. Sadol si na schody, knižky položil vedľa 
seba a hľadel cez prsty do slnka.

„Tam v košíku máš chlieb so škvarkami, 
zhltni“, zavolala poloobrátená k nemu, po-
stískala energicky šaty na koryte – spenené 
bubliny sa na slnci dúhovo zamihotaly – za-
stala, obrátila sa a popúdene pokračovala:

„Včera som ho tak vybila, bola by som 
ho hádam zabila, nech ho otec nevytrhne. 
Kľúč ztratil, od kvartieľa kľúč! Prídeme do-
mov z roboty, a kľúča nikde! Šlosiara sme 
museli sháňať. – Jáj, bola by som ho hádam 

roztrhala od jedu – ja mám veľmi planú 
náturu“, priznávala sa Marika a zagánila 
čiernymi očami na chlapca, na čo on rýchle 
podňal krajec chleba ku tvári, ako by sa ním 
chcel kryť pred úderom.

„Či by som sa bola zaň vydávala, keby 
som vedela, že chlapec bude pri nás?! – 
Nikdy!“ hovorila v prestávkach pri praní. 
„Budem sa trápiť na cudzie dieťa?! Čože si 
ho mater nechová, má začo, veď jej dcéry 
si už klobúky vylepily! – Choď do drevárne, 
dones dreva pod kotol!“ zlostne zavolala na 
Ferka.

„Nieže tak, nie“, tíšila pani domová práč-
ku svojím nezvučným, fufnavým hlasom. 
„Veď sa im môže zísť na starosť, môže sa im 
odplatiť za všetko.“

[...]
„Nemôžem za svoju náturu“, vyhovárala 

sa pred slúžkou, „a detí nemám rada. Nikdy 
som svojich nemala a teraz na starosť mám 
sa starať o cudzie! Či ho radšej nemohol 
Pán Boh k sebe vziať?!“ vzdychla úprimne.

„Predsa by ste sa nemali naň tak hnevať, 
veď on zato nemôže, že je na svete“, bránila 
ho slúžka Hanka. „A na starosť sa vám zíde, 
za všetko odplatí, keď budete naň dobrí“, 
presviedčala.

[...]
Ferko utiahol sa z matkinho dohľadu pod 

bazičkové kríky. Odtrhol si zelený lístok-sr-
diečko, priložil k ústam a pískal, ukradomky 
pritom pozerajúc na macochu, či ho počuje.

Od koryta bolo počuť len čľapotanie 
vody a zvuky prania šiat. Ferko odtrhol si 
i druhý, tretí lístok, pískal si a myseľ mu pri-
tom zaletela niekam do minulosti, hoci bol 
ešte taký mladý...

***
Ferkova vlastná mať bola staršia žena, 

ako „Marika“. Mala viac detí, už aj dospe-
lé dcéry. Muža mala od rokov v Amerike. 
Držala na byte Sekerku, robotníka z parnej 
píly.

Potom sa jej narodil malý Ferko. Nikto 
sa mu netešil, všetci naň šomrali a priali mu 
smrť, len Sekerka sa nežne dívaval na svoje 
dieťa, vše mu kúpil nejakú lakôtku a potaj-
me podal.

Keď sa letnými mesačnými večerami 
prechádzaly zaľúbené páriky po širokých, 
pieskom vysypaných chodníkoch rozsiahle-
ho mestského parku [...] neraz sa začudova-
ne obzrely na neobyčajný obrázok: ošumelý 
robotník ťahal škripotajúci vozíček z bedny 
sbitý na drevených kolieskach. Vo vozíku 
sedelo bucľaté dieťa a obzeralo sa dookola. 

Toto boly iste najkrajšie chvíle Ferkovho 
života. Škoda, že sa na ne nepamätá. Ale sa 
i na niečo pekného pamätá. Vtedy už bol 
veľký, šesťročný. Sadli s otcom raz ráno do 
vlaku a zaviezli sa ďaleko, ďaleko. Bolo už 
poludnie, keď z neho vystúpili.

Tam bolo celkom inakšie ako u nich 
doma.

Vo veľkej dubovej hore medzi mladou 
bučinou okolo starých pňov rástlo mnoho 
voňavých sladkých jahôd a bolo tam ve-
selo. Spievaly vtáčky, lebo privykly už na 

ustavičné údery sekier, ozývajúcich sa ce-
lou horou. Ani ďatle nedaly sa mýliť v práci, 
klopkaly usilovne do kôry.

Spílené stáročné duby pod lesklými to-
pormi zručných dúhárov menily sa v úhľad-
né dúhy na sudy.

[...]
Časy v hore prežité zostaly navždy v živej 

pamäti Ferkovej. Páčilo sa mu tam ani sám 
nevie prečo.

Nastal iný život. Vrátili sa domov do 
mesta, ale nového bytu. Otec sa oženil, 
doviedol tučnú, malú ženu „Mariku“, veľmi 
prísnu. Varila dobré jedlá, najedli sa vždy, 
i o poriadok dbala, ale Ferko sa jej tak bál, 
keď naňho hľadela, že od strachu nevedel 
často ani, čo je.

[...]
[...] Nie že by bola bývala macocha zlá, 

veď konečne nevadila sa s ním vždy, najesť 
sa mu dala, aj obliekla ho čisto, to všetko 
vedel si už Ferko uvedomiť, a predsa cítil 
sa tak nevoľne, neisto akosi pri nej, vždy 
v strachu, že voľačo zle spraví, že nakri-
čí naňho. A on by si to bol voľáko inakšie 
prial, – ani sám nevedel, za čím túži, čo mu 
to vlastne chybuje.

***
[...]
Na blízku stanicu prihrmel vlak a zafúkol 

aj do nášho dvora kúdol ťažkého, čierneho 
dymu.

V tom zazdalo sa mi, že počujem kdesi 
vo dvore tichú vravu. Čo to? že by ešte prali 
u našich domových v taký nezvyčajný čas? 
Nemožno. Idem bližšie. Od nedovretých 
dvier práčovne padal lámano úzky pruh 
svetla na kamenné podstenie. Ako by tam 
niekto tlmene plakal...

Vošla som dnu, a keď som už tam bola, 
chvíľu som nevedela, kde som.

Práčoveň bola plná lekárnického zápa-
chu. Na úzkom stole pozdĺž steny, kam pri 
praní kladievajú práčky mokré šaty, ležal na 
pásavej perine Ferko, ale nehybný, v tvári 
úplne oblednutý, mŕtvy.
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„Veru sa stalo, veru sa stalo, milosťpani“, 
začala Hanka, domových slúžka, vykladajú-
cim hlasom. „Veru sa stalo“, opakovala po 
tretí raz a konečne vyrozprávala obšírne, 
ako sa stalo nešťastie.

Ferko prišiel, vraj, do práčovne poďako-
vať za olevrant, ako bol macochou naučený. 
Ona vyberala práve vyvarené šaty z kotla 
dieže. keď jej chytal ruku, aby jej ju poboz-
kal, odstrčila ho, on sa potkol o diežu a pa-
dol bokom do nej na háby do vrelého lúhu.

„Hneď sme ho braly“, hovorila Hanka, 
„hneď stŕhaly s neho háby, po paniu i po 
doktora som bežala. Prišiel hneď so mnou, 
sprobúval všakové medicíny, no hneď pove-
dal, že sotva bude niečo z neho, že je veľmi 
oparený. Aj tak sa stalo, dokonal, chudák, 
len asi pred polhodinkou. Stenal, stenal, 
nebožiatko, len si žiadal mamu k sebe“, 
už plačúci hovorilo dievča pohybom hlavy 
ukážuc do kúta.

Malé elektrické svetlo cez slabú paru 
v práčovni mdlo svietilo.

V označenom kúte sedela žena už šedi-
vá; celá tvár pripomínala Ferka, i tvar očú. 
Lenže iný výraz v nich sídlil. Možno bolo 
v nich i trochu smútku, žiaľu, ale prevládal 
akýsi výsmech, ako by škodoradosť, najmä 
keď oči uprela smerom ku Ferkovej maco-
che.

Tá sedela na stoličke medzi sporákom 
a táfľou, na ktorej ležal Ferko, chrbtom 
k nám obrátená, schúlená v plači.

„Teraz je už pozde plakať“, ohlásila sa 
zasa prostoreká Hanka, ale tlmočila myš-
lienky iste všetkých nás tam prítomných.

Hľa, dve matere mal Ferko, vlastnú i ne-
vlastnú, a predsa nevedel, čo je materinská 
láska!

[...]
Všetkých urážaly jej slzy. Iste je len rada, 

že chlapec umrel, a teraz hrá takúto komé-
diu – mysleli sme si, no nikto to nevyslovil 
v tejto smrťou preniknutej chvíli.

[...]
***

[...]
***

„No pozri, aby som ju zas preobliekala“, 
utrápene hovorila mi sesternica, ukazujúc 
rukou na šaty svojej štyriročnej dcérky.

„Keď som sa pokĺzla na čerešňovej kôst-
ke“, vyhovárala sa malá urazene a uprene 
hľadela pred seba na svoje šaty – ráno také 
čisté, biele – a teraz od zaprášenej dlážky 
hostínca, kde spadla, zašpinené.

„Poďme do vily“, povedala sesternica, 
„preoblečiem ju a všetko jej dám oprať tu 
v práčovni.“

Boly sme v kúpeľoch. Sesternica chodie-
vala ta každého leta, ja bola som toho roku 
prvý raz.

[...]
Za rohom hostínca od upraveného det-

ského ihriska prichádzal párik detí, chudob-
ne, ale čisto oblečených. Asi sedemročný 
chlapec a malé, najviac triročné dievčatko.

„Na zdar, Jožko, Anča“, privolávala im 
sesternicina štebotná dcérka a zastala pri 
nich.

Sesternica sa im tiež vľúdne prihovorila. 
„A kde je tetka?“ spýtala sa ich. „Perie?“

„Áno, perú tam hore“, odpovedaly deti 
veselo.

„Také milé deti“, hovorila cestou sester-
nica. „Siroty zostaly, dievčatko nemalo ešte 
ani polroka, keď im mať umrela. Vzala si 
ich jedna žena, práčkou je tu, tak pekne ich 
opatruje a vychováva, až napodiv. Ani by sa 
človek nenazdal, že u takej ženy, z práce rúk 
sa živiacej, najde sa toľko citu a sebaobe-
tavosti. 

„Veru zriedkavosť v jej pomeroch“, pri-
svedčila som. „Ale mne sa zdá“, hovorím, 
„že ženy tejto doby temer všetky túžia za 
deťmi, a ktorá nemá svojich, berie si cu-
dzie.“

„Počkaj, tu bolo inak“, nedočkave začala 
rozprávať sesternica. „Ako som sa náhodou 
dozvedela, i táto žena mala dieťa, ale ne-
vlastné, mužovo, a nenávidela ho. Potom 
umrelo, – spadlo vraj do horúceho lúhu 

jej vinou, chúďa,“ – a po jeho smrti sa cel-
kom premenila. Najprv stále sa modlievala 
v kostole, na spoveď ustavične chodila, ľu-
dia ju pokladali už za pomätenú, i muž ju 
nechal preto. Potom však vzala si k sebe 
tieto osirelé deti a od tých čias je – zdá sa – 
úplne spokojná.“

„Hm, hm.“ Prišla mi na um udalosť pred 
troma rokmi u nás na dvore sa odohravšia. 

38 Elena Petrovská, vl. menom Božena Okrucká, rod. Kompišová. Informáciu uvádzame podľa Lexikónu 
slovenských žien (Maťovčík a kol., 2003, s. 179) a podľa nekrológu, ktorý uverejnila E. M. Šoltésová v Ži-
vene (1927, č. 10, s. 184 – 186).

„Nie, to nemôže byť“, myslím si, no jednako 
so zvedavosťou kráčam k práčovni.

[...] 
Sesternica a za ňou i ja zastaly sme pri 

nízkej práčke, zabratej usilovne do prania. 
Zdvihla hlavu, pozrela prekvapene na mňa, 
a ja poznala som v tej schudnutej, ostare-
nej, ale teraz akejsi láskavej tvári Ferkovu 
macochu Mariku.

Živena, 1923, roč. XIII, č. 2, s. 21 – 26 (krátené) 38

Ján Bakoss: 

Nemé city.

Krátka próza je lyrickou črtou z mužského sveta. Odhaľuje neviditeľné poryvy duše mládenca, ktorý 
sa musel zriecť svojej prvej lásky, lebo sa k nej nevedel priblížiť. Získal ju iný, no ľútosť v duši mu 
ostala. Bolesť z nenaplnenej lásky sa však vysmievať nedá, a to ani u muža.

Sadol si ko mne celkom blízko, hlavu sklo-
nil, tvár zaboril do dlaní a povedal mi po-
divne tichúčko:

– A teraz, Vladko, zahas lampu, otvor 
dverká na kachliach, dnes chcem ti rozprá-
vať o mojej prvej láske. Prostunká, obyčaj-
ná, nudná historka; – ja však počujem v nej 
nariekanie zhynulého sveta. Môjho sveta.

Vykonal som, o čo ma prosil.
[...] Vedel pekne rozprávať. A hovorieval 
vždy úprimne, tak zo srdca, nadšene i o naj-
nepatrnejších veciach. Rád som ho počú-
val. Vlastne len on viedol slovo a ja, uprene 
hľadiac do jeho smutno-vážnej tvári, vpíjal 
som jeho slová.

[...]
– Zamiloval som si dievčinu. Štebota-

vú, jemnocitnú. Zamiloval som sa do nej 
bez toho, aby som sa bol s ňou voľakedy 

shováral. Len počul som ju s inými štebo-
tať a videl som ju raz plakať, kde iní nepla-
kali a kde ani ona nechcela plakať. Iných, 
citom hrubších, nedotkol sa moment, kto-
rý z jej snivých očú vynútil slzy. – Pobočné 
je, všakže, priateľ drahý, kde sa to stalo 
a čo to bolo, nad čím zaplakala, ako ani na 
to nebudeš zvedavý, kto bola ona. Stačí, 
všakže, keď ti poviem, že som si ju zami-
loval prvou, najčistejšou, krásnou láskou 
mladého srdca.

Priateľ na chvíľočku zastal, ako by si bol 
chcel oddýchnuť v rozprávaní; videl som 
však, že vlastne prudký nával citov tíši, kto-
ré hrmely mu v srdci pri teplej rozpomienke 
na najkrajšie chvíle mladosti a vôbec života.

– Potiaľto by bolo v poriadku – pokračo-
val po malej prestávke, potlačujúc vzruše-
nie – dozvedela sa však o mojej láske – ona. 
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A mne to bolo niečo hrozného! Keď som sa 
s ňou nenazdajky stretol, sklopil som zrak, 
ako zlodej. Ináč vyhýbal som sa jej zďaleka 
a mučil sa... Prečo!? ...

Zasa zmĺkol. Priložil som niekoľko polie-
nok na hasnúci oheň. Zpráskalo v ňom ve-
selo, chichotom...

 – Nehľadím na teba, priateľ dobrý, cítim 
však, že sa smeješ a v duchu do bláznov mi 
nadávaš. Však?

Toho som neurobil, len v úplnom nedo-
rozumení upreno hľadel na priateľa, klonia-
ceho hlavu ako by sa hanbil.

– A naozaj neviem, či som nie skutočne 
ním – pokračoval rýchlo, nečakajúc mojej 
odpovedi. – Chcel by som ti toto svoje počí-
nanie proti nej voľáko vysvetliť, srozumiteľ-
ným urobiť, ale nemôžem si ho ani sám pre 
seba nijako objasniť. Ako?... Túžim po nej 
nevýslovne a bojím sa jej pozrieť do očú! 
Milujem ju a utekám pred ňou! Povieš, 
je to zbabelosť, nešikovnosť alebo niečo 
iné, týmto podobné. Nepovedal si úplnú 
pravdu. Hádam je to – myslievam si – istý 
druh studu, ktorého mám dosť a ktorý ma 
v mnohých prípadoch pred mnohým zlým 
zachránil. Ale prečo, začo sa tu stydieť? Či 
jesto jasnejšieho, čistejšieho nad ozajstnú 
lásku!? Alebo azda voľáky neznámy od-
tienok chorobnej sentimentálnosti hrá tu 
osudnú rolu, alebo... čo ja viem, čo je to! – 
dosť na tom: bál, hanbil som sa jej sblížiť, 
hoc som mal zhorieť túžbou po nej. Hľa-
dal som úzkostlive príležitosti byť s ňou, 
poshovárať sa, pozrieť jej do očú... A keď 
vyprosená príležitosť kedy-tedy nadišla, ja 
cvalom preč, hnaný – neviem čím... A tak to 
šlo dlho.

[...] 
– Som zdĺhavý. Nudím ťa. Odpusť. Bolí 

ma o tomto rozprávať a jednako vždy by 
som len o tomto hovoril, keďže stále mi 
je na mysli. Vieš začiatok, vedz teda aj 
koniec. Rozpoviem na krátko. Bola taneč-
ná zábava. Išiel som aj ja, keď chcel som 
byť s ňou, na zábave tiež prítomnou. Ale 

s priateľmi – hnaný či zbabelosťou, či po-
divným studom a či chorobnou sentimen-
tálnosťou... neviem... neviem! – utiahol 
som sa do malej, odľahlej, skrytej izbietky, 
aby som len nemusel – stretnúť sa s ňou. 
O polnoci prihrmela medzi nás rozjarená, 
tancom ukonaná spoločnosť. Posadali sme 
si a ja náhodou oproti – nej. Tváre priate-
ľov červenaly sa utajeným smiechom a ich 
veselé, dobre zaobalené, jednako však 
uštipačné narážky na moju úbohosť – ona 
im neporozumela – len tak lietaly dymom 
nasiaknnutým, ťažkým povetrím izbiet-
ky. A vo mne prebudil sa voľáky podivný 
vzdor. Zalomil som hlavu, v ktorej blčal 
oheň a sedel som bez slova, kým ostatní 
veselými piesňami hlučne pozdravovali 
Radosť a kým túžobne čakaná a vyprosená 
príležitosť zas – neulietla...

– Ostali sme traja v izbe. Vkrádali sa 
k nám utlmené zvuky hudby a príjemný, 
veliteľský hlas dirigenta štvorylky. – Sobral 
som sa domov. – A v tmavej izbe na nohách 
prebdel som túto ukrutnú a hlúpu noc. 

[...]
– Potiaľto prostá, obyčajná, nudná roz-

právka o mojej prvej, krásnej láske. – Jej 
som viacej nevidel. Len ešte raz. Po tomto 
mojom poslednom stretnutí sa s ňou asi 
o tri mesiace – pri oltári. Išiel som sa po-
dívať na nich. Zďaleka. Oni natešene vstu-
povali do nového života – istotne dobrého 
a milého, veď podmienky k tomu na oboch 
stranách boly – ja som však pochovával. 
Moju prvú, ozajstnú, krásnu lásku. Ako kaž-
dý pohreb vyrovná protivy aspoň na krátky 
čas a umlčí zlé myšlienky srdca, tak i tento 
môj nikým nespozorovaný pohreb vykonal 
to isté pri mne. Nehneval som sa, nezávi-
del, na nič zlého nemyslel, len som potaj-
me plakal nad rovom mojich zlatých nádejí. 
A to je – však – prirodzené...

– Rozsvieť, Vladko, lampu a daj mi na 
cestu cigaretľu.

 Zapálil si.
– A teraz: dobrú noc!

– Do videnia!
Mal som tisíc chutí povedať mu niečo 

výsmešného, ale jeho zosmutnelá tvár a oči 

odrazu slzami sperlené zarazily mi slovo na 
jazyku...

Živena, 1923, roč. XIII, č. 3, s. 51 – 52 (krátené)

J. C. Hronský: 

Vianoce.

Príbeh Veronky Bolešovie je príkladom osudu osirelej mladej ženy, ktorá sa vďaka štúdiu v učiteľ-
skom ústave mohla postarať sama o seba. Po smrti matky nachádza svoj nový domov v škole. Je 
príkladom toho, že vzdelanie prinieslo osamelej žene sociálne istoty. 

Pekné biele Vianoce... Či sú vtedy pekné, 
keď sú nie biele? – Boh vie, – hádam. Tie 
Vianoce boly i biele, a Veronka Bolešovie 
jednako veľmi, veľmi zapierala, že mohly by 
byť i pekné. Horkýže!... Vlastne, tak to bolo, 
že Veronka sa zasmútila, a nič, nič nestači-
la pozorovať okrem seba a – len tak – vy-
myslela si, že tieto Vianoce nebudú pekné. 
Čo – nebudú! Nemôžu byť. Darmo namáha 
sa nebo, to nič nepomôže. Darmo durdí sa, 
zamračí (oj, šelma, to len tak pre strach), 
aby potom tým väčšmi tešil sa svet, keď do 
sviatočna vyoblieka starú strechu na veži, 
Hudcovie chalupu, pokrytú desatorakými 
šúbikmi, a zhnité stĺpiky vedľa cesty.

Všetko daromnica.
Veronka síce pozrela von neveľkým ok-

nom, ale nič nevidela. Čosi zalievalo očká, – 
tie pekné, dobré očká, – a čosi obracalo sa 
v hrdle. Nuž áno, Veronka plakala. Celkom 
prihla sa na okenicu a pomaly nahusto 
skropila ju.

To len že vymyslela si: tieto Vianoce ne-
budú – Vianoce...

Vlani, – nuž áno, áno, to je pravda, vla-
ni bolo to celkom ináč. Vlani ešte kedy-te-
dy pousmiala sa starušká Bolešová a bolo 
to celkom ináč. Tá starušká Bolešová, čo 

Veronku tak bedlive a tak dlho vychováva-
la, – veľmi starostlive: až Veronka, hoc ne-
dlho bude jej už dvadsať rokov, ostala ešte 
dieťaťom, – ešte sama prikryla stôl a keď 
ona zažala sviečočky na stromčeky, tak vo-
lala:

– Tú zelenú prelož sem na nižšie, tam sú 
trochu husto, a tu nič. 

Lebo tešila sa tým svetielkam.
A od tých čias minul sa len rok a staru-

škej Bolešovej už niet.
Ono ona bola najlepšou mamičkou. – 

Nuž aspoň trochu mohli ešte čakať v nebe-
sách a nepozvať jej tak napochytre. Nech 
by sa boly tešily ešte trochu – obe, veď tak 
milo vedely sa tešiť. Vlani, keď dostala sa 
domov z učiteľského ústavu, trochu sa roz-
plakaly a Veronka len raz spomenula, že je-
seň veľmi blíži a mala by sa starať, aby do-
stalo sa jej miesta niekde. Veru len raz. Via-
cej to nesmela spomínať, tak jej to prísne 
zakázala, a, hľa, ani rok sa dobre neminul, 
najprv odišla sama matka a keď prišla nová 
jeseň, putovala i Veronka.

Ani nemyslela to tak veľmi vážne, keď 
pýtala miesto tu na Chudobníčkach.

A tu razom dostavil sa široký voz a sišiel 
s neho špatný človek, s listom za futrom 
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kožucha, aby sa len pobrala, – nejakú tú 
stoličku, perinu medzi rebriny a sama tiež 
na predné sedlisko.

Bože, ako sa len rozplakala!
Ani by, hádam nebola išla, keby ten 

špatný človek nebol sa složil hneď pri dve-
rách a nebol tak húževnate čakal. Ledva sa 
odvážila polohlasno protiviť:

– Ale veď ja nie som prichystaná!...
Zato nič, prosím, veď ja trochu doč-

kám, – veď mi i tak nakázali, aby som čakal. 
Že písmo vraj dlho chodí a napozajtre začne 
už škola.

[...]
Bolo hádam pred samou pol nocou, keď 

došli. Veľmi prirodzené, že Veronka to zasa 
všetko slzami odbavila, ale ten strašný člo-
vek predsa len povnášal veci do tej nízkej 
budovy a ešte uisťoval ju, že nebude tu tak 
veľmi zle.

Ale potom dostavily sa dve nízke posta-
vy s dreveným lampášom, – farár a jeho 
sestra, – a aspoň trochu pokáraly toho člo-
veka, hoci len zato, že neprišiel oznámiť 
hneď príchod, hoc ani trochu nepripustil si 
to káranie k srdcu.

No jednako, jednako voľačo, lebo si to 
zaslúžil.

Ba tešila sa hádam, keď sa odoberal.
– Ak im bolo zle na mojom voze, to by 

som ich radšej na rukách bol odniesol, tak, 
prosím, nech sa nehnevajú a napozajtre 
i moja žena dovedie jedného šarvanca, 
Števko Penička sa bude volať, tak, prosím, 
nech ho len dobre nabijú...

Pravda, vtedy ešte nerozumela, čo to 
má znamenať. Ani nestarala sa o to. Tí dva-
ja pojali ju so sebou na faru, nuž trochu 
potešila sa, trochu uspokojila. Ráno dobrá 
panna Katarína zaviedla ju zasa do školy 
a poradila, kde postaviť posteľ a ako prikla-
dať do sporáka, aby sa nedymilo.

A tu zasa dostavila sa Mojžišová. Mojži-
šová – ešte hroznejšie stvorenie od včeraj-
šieho človeka, nízučká, soschnutá osôbka, 

ako by už na kostiach ani kože nebolo, len 
samé vrásky.

[...]
– To je už hriech, čo oni robia, srdiečko 

moje, Vianoce sú nie na to na svete, aby 
sa nariekalo, veru ani na rozum nič takého 
nesmie poprichodiť, veď nie sme o Dušič-
kách, ani o Veľkom piatku, aby sme mali 
nariekať... A, prosím, kúsok makovníka ešte 
dám, ale viac nič nedám do večera, lebo je 
dnes pôst, ktorý i pohan zasvätí. A veď to 
len vydržíme, skoro sa zmrkne, veď teraz 
i tak po svitaní hneď nastáva mrak.

Toto síce Mojžišová ešte dobre pred po-
ludním hovorila, ale Veronke nešlo ani na 
makovník.

– Budem bez toho, – myslela si, a opäť 
zaryla sa do rozpomienok.

Mojžišová i takto bola spokojná.
Pokým nevyzvonili, viacej nemiešala sa 

do tých smútkov, i potom len dvere odchý-
lila a tak volala, akoby len na pokračovanie.

– A, prosím, zabudla som povedať, že na 
fare mi prikázali, aby sa vraj ničím nechys-
tali, lebo cez sviatky i pre nich prikryjú na 
stôl. I dnes aby prišli, ale ja som povedala, 
hneď som to hovorila, že z toho nič nebude, 
lebo nás bolí hlava; už ako na isto som to 
povedala. Zajtra, reku, nepoviem, ale dnes 
celkom iste nie...

To bolo viac ako šesť krokov od Veronky 
po dvere, ale teraz predsa i z takejto diaľky 
pozdávala sa milou, dobrou. Pravdaže ne-
pôjde! Ani na krok by nemohla, – hlava ozaj 
trochu pomýlená, ale čo horšie, hruď ešte 
plná neodplakaného plaču, len tak potrhu-
je ňou, len tak natíska sa kdesi do hrdla, sťa 
by od rána ani jedna slza nebola odbudla. 
Nijako nemohla ísť, – iste pokazila by tichú 
radosť tých dobrých ľudí. 

– Dobre ste to povedali, naozaj bolí ma 
hlava a nemohla by som nikde isť.

– Veď ja vidím, čo vidím, – ale našla by 
som korienok chrenu, ak by naozaj chceli... 
tak trochu narajbať pod pohár, od toho pre-
stane niekedy...

– Nechajte, keď ma raz rozbolí, nič mi 
nepomôže, musí prestať sama od seba.

Mojžišová prikývla. Ruky založila nad 
zásterou jednu nad druhú, lepšie roztvorila 
dvere a pokročila o krátky krok.

– A, prosím, či Ďuro Matejkovie už môže 
prísť...?

– Ďuro? Načo?
– Hovorila som mu o jedličku, i klátik 

aby pripravil, a už by sme ju mohli postaviť.
– Ale... ja som nič nehovorila.
– Veď hej, lenže ja viem, čo treba a ako.
Veronka začala rozmýšľať, uvažovať, ale 

Mojžišová si to tak vysvetlila, že kto mlčí, 
ten prisviedča a nečakala na odpoveď.

– Bez jedličky to ešte v tomto dome ne-
bolo, ako sa ja pamätám, a čo by sa mali 
starať, tak zato som mu sama prikázala. 
Postavíme, – večer prídu sa ľudia pozerať 
na okno, to je svätá vec, lebo sa každý boží 
rok chodievajú, a potom mohli by povedať: 
toho roku nemajú v škole ani jedličky...

[...]
Nie. – To boly samé Vianoce, čo tak ra-

zom zasadly sem do celej izby: na veci, na 
srdcia, na vôle...

Veronka to nevedela, a čo cítila, to ne-
rozberala. Ticho dočkala, pokým Mojžišová 
rozkazovala Ďurovi, kde postaviť stromček, 
a i sama poslúchala ju, keď pripomenula, že 
drobnosti mohly by sa už poprinášať. Pekne 
poslúchala i potom, keď Mojžišová radila, 
aby si sadly na dlážku a spoločne pristri-
hly papiere na zlatú, striebornú a červenú 
reťaz – bez tej vraj nemôže byť, hovorila 

Mojžišová, a Veronka verila jej – alebo sa 
postavila na stoličku, ozdobiť vrchol, keď-
že je mladá a ľahšie soskočí. Tak pekne, až 
sa Mojžišová rozveselila po samý smiech, 
Veronka rozčervenala od práce – a prišiel 
večer.

Ale vtedy aj orechy boly už pozlátené.
– Takéhoto pekného sme ešte ani nema-

li – uznávala Mojžišová, a Veronka uverila 
jej i to, už hocičo bola by jej verila. Hľa, za-
budla i na stenu pozerať, ta, kde visel ten 
malý čierny rámik, a keď i pozrela, neprišiel 
z toho smútok.

Keď rozsvietily sa sviečočky, ako by len 
usmial sa ten rámik a volal:

– Tú zelenú prelož sem na nižšie, tu ani 
jedna, a tam sú dosť zhusta...

A preložila ju.
Dala sa i druhé prekladať – naprávať, 

a narovnávať prstmi a hladiť zrakom, a kde-
si na dne srdca uznávať, že Vianoce jednako 
sú len pekné, hoc i neboly by čisté, biele... 
Drobné plamienky zachvejú sa a pohltnú 
aspoň na chvíľu, čo čierneho prisadlo na 
dušu... Veronka poslúcha, hľa, zabudla na 
slzy, hádam i teší sa, – až sa Mojžišová po-
tajme rozplače od radosti, že takto podarilo 
sa jej to. – Ako by len to bolo chýbalo, aby 
mala koho poslúchať.

– Pravdaže! – Konečne počúvať možno 
i takúto voňavú haluz alebo chvejúci sa pla-
mienok.

A keď nastala tma, Veronka položila hla-
vu na vankúš a prišlo jej toto na rozum – 
oplakala tieto pekné, biele Vianoce.

Živena, 1923, roč. XIII, č. 11 – 12, s. 201 – 203 (krátené)
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K. R.: 

Čo vieme ešte o „starom Piťovi“?

Piťove husle, zvečnené tiež vo Vajanského novele Husľa, boli v Liptove povestné. Vďaka srdcervúce-
mu podaniu piesne z kuruckých vojen – Švihrovská duma – sa Piťo stal primášskou legendou. Osobné 
spomienky autora sú pretavené do pútavého rozprávania o tom, čo si o Piťovi ešte sám živo pamätal.

Piťo bol „starý“ dávno, dávno; od mladi 
sme ho len takto znali a zvali. Iste preto, že 
štyria synovia dorastali popri ňom ako mla-
dé dubce.

Keď on prišiel do Liptova, veselo sa žilo 
v zemianskej spoločnosti liptovskej. Nebolo 
treba ani fašiang, sviatkov, menín, svadieb, 
majálesov, krštení a zabávalo sa. No a Piťov-
com sa pri tom dobre vodilo! Jednako „staré-
ho Piťu“ už za našej pamäti a dávno predtým 
nikto nevidel piť. Pri akýchkoľvek zábavách 
on zostával len pri čiernej káve. Malo to svo-
ju historiu (na svitaní jedného dňa po veselej 
pohuľanke malo sa mu zle povodiť kdesi pri 
Okoličnom), ale historia tá jemu slúžila ku 
cti. Piťo zaveril sa nepiť viacej, a – nepil. Jeho 
„husľou“ rozveselení páni boli by ho kúpali 
vo víne, objímali, bozkávali ho a bankovky 
lietaly nielen do basy, ale lepili ich Piťovi i na 
čelo: pokušenia vždy bolo množstvo, no Piťo 
nedotkol sa opojného nápoja.

Najmä z prvých časov po jeho prícho-
de do Liptova rozprávaly sa zaujímavé veci 
o tom, ako Piťo chodil za slovenskými pies-
ňami. Líhaval na poli v žitisku alebo v švá-
bovisku, aby svojím čujným hudobným 
uchom odpočúval naše čarokrásné sloven-
ské piesne, „trávnice“, aby ich nebadane 
ulovil od dievok a neviest, spievajúcich pri 
robote. Vtedy ešte spievalo sa v poli, na 
lúkach pri robote veselo i zádumčivo (v do-
mácnosti nábožné spevy!), a Piťo ako by bol 
srástol s tou našou utešenou slovenskou 
piesňou. Iste, hlboko vpadla mu do duše! 
Žiaľ a škoda, že sa ten krásny národný zvyk 

tratí. Bojíme sa, že v následkoch hrôz vojen-
ných čias zamĺkne; bojíme sa, že v nových 
pomeroch národa nášho slovenského stích-
ne navždy ten krásny, poetický a prirodzený 
výtvor, výron a výkon slovenskej duše ľudo-
vej...

Veru nám v Liptove nič nebolo čudno, že 
si starý Martin Szentiványi, bývalý župan, 
bol poručil, aby mu nad hrobom ešte raz 
zahrali Piťovci: „Starý náš, starý náš!“ – čo 
sa i stalo.

Už predtým boly prišly tvrdé časy – zle 
bolo na „panslávov“ čiže roduverných Slo-
vákov, a musel i Piťo okúsiť z toho horkého 
kalicha. Preto, že bol hrať na shromaždení 
Matice Slovenskej v Turčianskom Sv. Mar-
tine, vypovedali ho z Korytnice, kde každé 
leto mával dobré zárobky. Liptovskí hostia 
korytnickí (Jozef Szentiványi, Moric Ra-
kovszky) boli by ho chceli brániť, ale proti 
maďarským hosťom, ktorých bolo viacej, 
nemohli. Piťo mal ťažké srdce najmä na 
Blaskovicsa z Dolnej zeme. I v samom Lip-
tove chceli ho bojkotovať, ale „starý Piťo“ 
svojím hlbokým hlasom, pokojným, no ur-
čitým spôsobom odpovedal, brániac sa: 
„Páni moji, ja neznám politiky; za peniaze 
všetkým vďačne poslúžim a zahrám – veď 
je to môj chlieb!“ A tiež ostal si verným. 
Nuž a páni museli sa uspokojiť, keď druhé-
ho “Jožka Piťu“ nebolo. – 

Náš Piťo, verný v slove i v skutku, odišiel, 
zkade niet návratu, ale v piesni, v hudbe slo-
venskej ostáva nám vďačná rozpomienka 
na „starého Piťu“, ktorý tak vedel vynášať 

majstrovskou svojou „husľou“ našu sloven-
skú pieseň, rýdzu, čistú, ako ten jarok zpod 
Kriváňa...

Nemôžem nespomenúť obzvláštnu 
„nótu“ jeho, ktorou nadchnul a okúzlil, ba 
až do vytrženia priviedol každého svojho 
poslucháča. Bola to „Švihrovská“, skladba 
(?) Jurka Lubyho z Beňadikovej. V kuruckej 
vojne bola bitka na Švihrovej (pláň na výši-
ne nad Beňadikovou), kde, podľa podania 
ľudu, podnes ani tráva nerastie, pre tú bit-
ku vtedy tam.

Ako to hrával samojediný starý Piťo! To 
sa nedá opísať, to len počuť sa dalo v naj-
hlbšom pohnutí. Už zamĺkla „husľa“ jeho, 
a ešte dych stavilo.

Tak to poúčinkovalo vždy i na nášho jem-
nocitného Michala M. Hodžu, keď v peknej 
našej spoločnosti – vedel Piťo, komu čo – 
spustil Hodžovi Švihrovskú, akoby na po-
česť, úctu, samojediný. Ako dnes počujem 
Piťu a vidím Hodžu. Z očú mu zpomedzi rúk, 
priložených ku tvári, slzy kvapkajú... a ticho 
zavládlo celou spoločnosťou ešte i zatým, 
že si mohol počuť muchu preletieť.

Škoda tej piesne prekrásnej. V nej pla-
kalo i hrmelo... A bola by zanikla s Piťom?... 
Dosť ho pýtali, aby ju zanechal, spísal. 
Pravda, on „neznal kóty“. Po jeho smrti syn 
Šándor bol ju spísal, ale či tak, ako ju „starý“ 
hral? Neviem. Aspoň že by ju bol ktorý kedy 
tak zahral, ako „starý“ – neverím... Kto ne-
počul, môže banovať. O bitke na Švihrovej 
(roku 1709) je povesť Jána Kalinčiaka: Svätý 
duch, a Kalinčiak končí svoje vyprávanie:

„Nepoznať už viacej ani šľaku po Svä-
tom Duchu; ale roľník ukazuje pod Tatrami 
medzi Sv. Petrom, Vavrišovom, Jakubovä-
ny a Konskou pusté trasoviská, kde niekdy 
Svätý Duch stál, i zachoval nám pamiatku 
miesta toho... Na deň Všechsvätých počuť 
tu po polnoci bolestné zvony hučať i ohnivé 
vojsko zpod zeme vystupovať, nevinne za-
hynutým poctu robiace; na jar zas, keď za-
čínajú kopnieť krtínce a čierne hlávky svoje 

vyzdvihovať nad plachtou bieleho snehu, tu 
vystupujú zo zeme starí, dávno tu zhynulí 
bojovníci, púšťajúc sa v ohnivej podobe 
svojej jeden do druhého, pokiaľ vetrík od 
Kriváňa zaviavší, sfúknuc ich, neurobí ko-
niec vojne už dávno zahynulých bojovníkov. 
Opakuje sa to často; ľudia učenejší hovo-
ria, že to vraj fata morgana, tak ako pri On-
drašovej sa zjavujúca, ale roľník to uzrevší 
prežehná sa krížom i pomodlí sa za nevinné 
dušičky tu bez poslednej spovedi, bez po-
hrebu v strašnom ohni zahynuvšie.“

Z týchto pokonných akordov Kalinčia-
kovej povesti ani čo by tiež znely dumné, 
dojímavé zvuky „Švihrovskej“. Milý kronikár 
liptovsko-oravský, Janko Lehotský, spomí-
na (Slovenské Pohľady 1901, str. 151) ako 
chodil Piťo v Liptove za piesňami a ako šiel 
s každou najdenou do Beňadikovej k Juro-
vi Lubymu, s ktorým spolu každú takú vy-
hladili. Švihrovskú dumu Piťo naučil sa od 
Lubyho, ktorého dedo bol plukovníkom Rá-
kóciho v švihrovskej bitke. Pieseň – hovorí 
Lehotský – Jur Luby komponoval v rozpo-
mienkach na svojho deda.

[...]
Ach, a spievalo sa to vtedy z celého srd-

ca a od srdca k srdcu s Piťovou „husľou“ 
a jeho celou bandou. Neraz temer nebolo 
by sa dalo povedať, či spev sprevádza ban-
du a či je spev sprevádzaný bandou. Pri 
Piťovi spievavalo sa tak, ako keď len „hora 
počuje a nevyžaluje“.

Piťo mal dobré časy, že mohol by si bol 
i prv postaviť dom. Ale staväl ho neskôr 
predsa, a keď i nebolo vždy na čas „sobo-
tales“ vyplatiť murárom, pekne ich odkázal 
na výplatu, že „keď mu Pán Boh požehná“. 
A prišiel i na to čas. Veď Piťo bol slušný, sta-
točný človek.

„Boly časy, boly, ale sa minuly – 
a po malej chvíli minieme sa i my.“

Tiež z oných čias zuní v duši.

Živena, 1924, roč. XIV, č. 2, s. 26 – 27 (krátené)
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Elena Petrovská: 

Historia zo života.

Prerozprávaný príbeh o žobrákovi, na ktorého sa usmialo šťastie, a predsa šťastným nebol, núti k za-
mysleniu sa nad životnými hodnotami: skaličený mládenec, bez ruky a nohy, sa dostal k vzdelaniu aj 
výhodnému pracovnému zaradeniu, no k láske mal dvere zavreté. Jeho údel bol plný paradoxov a až 
po rokoch sa v rozhovore zdôveril svojej známej. Aj tu sa prejavil autorkin talent pútavo prerozprá-
vať nevšednú udalosť zo života. 

Prvý raz prišiel k nám kedysi vo vojne. Pa-
mätám sa na to dobre, ako sa zahadzoval 
na barle – nohu mal v kolene skrčenú – 
a miesto ľavej ruky vytŕčal z rukáva súcit 
i odpor vzbudzujúci červený kýptik.

Zastal pri dverách, složil klobúk a zapý-
tal. Ale nie tým obyčajným žobráckym, mo-
notónnym hlasom, lež jasným, mladým, ba 
veselým mohol by sa nazvať jeho hlas.

A keď ste pozreli naňho, videli ste pár 
popolavo-zelených jasných očú dôverne na 
vás upretých. Dôverne, veselo a pritom s hl-
bokým pochopením na všetku krásu života 
hľadelo dvoje očú z toho zúboženého tela.

„Kto si ty?“ spytujem sa ho, podávajúc 
mu almužnu do nastaveného klobúka.

„Menujem sa Ján Lietava“, znela odpo-
veď.

„A čo sa ti stalo?“ tážem sa ďalej, ukazu-
júc pohľadom na dokaličené údy.

„Spadol som“, vysvetľuje, pozrúc zasa 
tým prekvapujúce veselým pohľadom po 
sebe. „Už budú tomu tri roky. So šopy som 
spadol u gazdu, kde som slúžil za pastiera, 
a zlomil som si ruku i nohu.“

„A potom čo?“ vyzvedám ďalej.
„Najprv som ležal u gazdu, ale nechcelo 

sa zahojiť a napraviť, no, i bolelo ma. Tak 
potom som tu ležal v špitáli skoro pol roka, 
tam mi odrezali ruku“ – a vytrčil zasa ten 
očervenelý kýptik – čo nás, ľudí zdravých, 
nevdojak akousi zlosťou naplňuje. – „A te-
raz ma už nebolí“, s uspokojením mi ozna-
moval.

„A s nohou ti čo robili?“
„S nohou? Nič, len ju preväzovali, ale 

mi ju tiež odrežú, – pozdejšie – “, dodal stí-
šeným, trochu osmutnelým hlasom. Hneď 
však sa vzpružil, zjasnil tvár a po krátkej 
pomlčke doložil ako by niekoho uspokojo-
val: „Veď v špitáli je veľmi dobre!“

Dozvedela som sa ešte, že je 15-ročný, 
rodičov už nemá, je sirota, býva u polo-
slepého planetára, s ktorým chodí po jar-
mokoch a pomáha mu. I žena planetárova 
chodieva s nimi tu v meste na jarmok, na 
dediny však chodievajú len sami.

„A dobrí sú ti tvoji domáci?“ spytujem 
sa ho.

„Oj, dobrí“, chváli si, a ústa sa mu roz-
ťahujú širokým úsmevom. „Mám sa kde 
vyspať, čoho najesť, gazdiná ma opiera aj 
obšíva – veru nemôžem sa ponosovať.“

Všimnúc si jeho šiat, z hrubého súkna 
zhotovených, poplátaných a znova rozodra-
ných, vyhľadala som preňho starý kabát 
mužov a vojenské nohavice od brata.

„Nohavice nech ti trochu skrátia!“ prika-
zujem mu.

„Ani nebude treba“, odpovedal, s úľu-
bou obzerajúc obšuchaný darovaný oblek.

„Ba nohavice treba skrátiť, veď ti to tvo-
ja gazdiná spraví“, radím mu potešená, že 
má takú radosť z daru.

„Len na túto skrčenú nohu, ale na druhú 
nie!“ tvrdí on dôrazne. „Lebo teraz ich 
ešte nebudem nosiť“ – a na jeho vľúdnej 
tvári zjavil sa odrazu tajnostný výraz. „Len 

potom, keď budem chodiť do školy!“ a za-
žmurkal očami.

[...]
Ale na školy treba mnoho peňazí, kedy-

že to budeš mať?! rúcam mu nemilosrdne 
jeho vzdušné zámky.

„O to sa už pán N. postarajú, aby ma to 
veľa nestálo“, vraví on celkom spokojne. 
„O to sa ja nebojím“, hovorí, a ukladá kniž-
ku nazpäť do vrecka.

Keď už klopkal barlou po schodoch – cez 
ruku previazaný batôžtek s hábami – ešte 
raz sa obzrel a so šťastným úsmevom po-
vedal: „Potom mi bude lepšie, ako teraz.“

„Ešte lepšie“, utkvelo mi v mysli a zadu-
mala som sa nad neobyčajnou spokojnou 
povahou, čo ho neopúšťala ani v takých 
trudných okolnostiach.

***
[...]

***
Ku oblokom vlaku pritočil sa zakaždým 

iný a iný obraz.
Tu zjavil sa dedinský kostol, stojaci dôs-

tojne na vŕšku v záplave žiarivých farieb 
pochodiacich od predjarného slnka, vychá-
dzajúceho zpoza ďalekých vrchov. Obraz 
prebehne, len pásy červené a fialové nás 
ešte na kúsku sprevádzajú.

Ľad na potoku je mokrý, topí sa už, raná 
belasá hmla vznáša sa nad ním. Pri brehu, 
vo vyrúbanom otvore, plávajú dve kačky.

[...]
Vyrušila som sa z pozorovania a myšlie-

nok, keď videla som popred dámske odde-
lenie, kde som sedela, niesť, vlastne ťahať 
dve postavy kufor. Stará, čulá dáma a bela-
vých vlasov mladý človek.

Iste mať so synom, pomyslela som si, 
a hľadela som na ich prácu. Zaniesli ešte 
druhý kufrík ku dverám vozňa, a keď šli 
nazpät, uvidela som starú dámu lepšie do 
tvári a poznala som v nej dobre mi známu 
paniu.

Vyšla som, pozdravila dámu a zaďako-
vala som na pozdrav obďaleč zastavšieho 

mladého človeka. Zarazila ma trochu jeho 
tvár, pekná, príjemná, so sivo-zelenými 
očami; ako keby som ho už bola niekde vi-
dela. Ale nie! To len ktorási črta v nej upo-
mína ma na môjho brata.

[...]
Kto je? rozmýšľam, dva razy ma už po-

zdravil, teda musí ma poznať.
Vyšla som na chodbu, že sa mu lepšie 

prizriem. Obrátil sa hneď a usmial sa. Uprel 
na mňa priateľsky sivo-zelené zádumčivé 
oči.

„Poznáte ma už, milosťpani?“
„Nie, nepoznám.“
„Som Ján Lietava... Ani tak neviete? Ten 

planetár, čo ste ho vídali na jarmokoch v L.“, 
vysvetľoval, „no, ten žobrák“, usmial sa iro-
nicky.

Predstavil sa mi v duchu spokojný la-
zár, zahadzujúci sa na barle. Postava nízka, 
jedno plece vyšinuté nahor (možno len od 
tlaku vysokej barly, pomyslela som si teraz) 
a začala som v rýchlosti porovnávať. Predo 
mnou stál elegantne oblečený driečny mla-
dý človek, pekne urastený, len v páse akoby 
trochu nemotorný (to som len teraz zbada-
la). Iste má umelú nohu, dovtípila som sa. 
A tvár aká inteligentná, jemná. Vysoké, jas-
né čelo vrúbené vlnistými, mäkkými belavý-
mi vlasmi. Ale i ten predošlý, – tak som ho 
v duchu nazývala, – aj on mal také vlasy. Už 
sa pamätám, keď složil starý, špinavý klobúk 
pri dverách, ako svietily jeho kučery na sln-
ci, len neboly tak pekne učesané, ako teraz.

„Môže to byť on“, myslím si, ale kam sa 
podely tie veselé, dôverčivé oči? Tento tu 
hľadí akosi príliš vážne, ba melancholicky, 
a jednako, jednako nachádzam podobnosť 
i v očiach.

Ale ruky? Hľadím na jeho riadné ruky, na 
nich sú natiahnuté tmavé glacé rukavičky.

„Dovoľte, pane“, hovorím, „veď tomu 
planetárovi (...) chybovala jedna ruka, vy 
máte obe.“

„Nemám. To je protéza“, a odtiahol 
trošku rukáv i s bielou, ako sneh, manžetou. 
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Ukázalo sa kus žltého remeňa. „I nohu mám 
umelú“, doložil.

„A ako ste tedy snášali kufry?“
„Touto zdravou“, ukázal na pravú ruku.
Sadli sme si do vedľajšieho oddelenia, 

aby nemusel toľko stáť a rozhovorili sme sa.
Rozprával mi príhody svojho života asi 

takto:
„Ešte r. 1917 určil pán dr. N., že pôjdem 

do školy. Pravda, unúval som ho neprestaj-
ne, odvolávajúc sa na jeho nahodilý sľub.

A on zaujal sa ma ozaj so zriedkavou 
pečlivosťou. Zaviezol ma na Moravu, vy-
prostredkoval mi odpustenie školského 
platu a nejaké podpory. Na meštianku ma 
prijali.

Sám zaplatil mi byt a stravu zo svojho na 
prvé dva mesiace, prikázal, aby som sa pil-
ne učil a niekedy mu písal. Sľúbil som všet-
ko a so slzami v očiach vyprevadil som ho 
na svojej barle na stanicu, vyparádený do 
šiat, čo ste mi vy darovali.“

[...]
„A teraz ste kde?“ so záujmom vyzve-

dám ďalej.
„Som úradníkom v súkromnej továrni 

v H.“
„Spokojní?“
„S prácou a príjmom ešte dosť. Náš šéf, 

Nemec, je náhodou, k úradníkom ešte dosť 
uznanlivý.“

„A kam cestujete teraz?“
„Do L., navštíviť mojich starých pestú-

nov, planetárov a“, usmial sa trpko, „po-
kochať sa rozpomienkami na staré blahé 
časy.“

„Možno ironizuje“, pomyslela som si. Ale 
jeho pravdivé oči tak presvedčive pozeraly, 
že v nedorozumení som vzhliadla k nemu.

„Áno, milosťpani“, riekol po krátkej 
pomlčke. „Len teraz vidím, že to bol naj-
šťastnejší čas môjho života.“ Zasmial sa 
krátko.

„Ako to môže byť?“ čudovala som sa.
„Predstavujem si“, hovoril, „že Adam, 

keď okúsil jablko so stromu poznania 

dobrého a zlého, cítil sa tak, ako ja. Túžil 
som za vzdelaním, dychtil som po ňom, 
a keď som okúsil len máličko z neho, poznal 
som, že som – nahý.“

„Kým som sa živil žobraním, bolo mi veľ-
kou výhodou, že som lazár, a vo svojej pros-
tote tešil som sa z toho, pokladal takrečeno 
za požehnanie Božie, veď moja okyptená 
ruka a chromá noha boly mi zdrojom príj-
mov. Mal som dostatok a nijakých nárokov. 
Tedy bol som úplne šťastný, aspoň podľa 
mojich vtedajších pochopov. Ale rozširo-
vaním sa môjho duševného obzoru rástly 
i moje nároky, a ja čím ďalej, tým väčšmi cí-
tim svoje telesné nedostatky. Nuž, slovom, 
vtedy bolo mi výhodou, že som lazár, keď 
prijímal som almužny, necítil som sa pritom 
poníženým, práve naopak; potom pozdej-
šie trpel som však veľmi, že som taký odvis-
lý od iných ľudí.“

„A prečo ste tedy túžili za učením?“
„Prečo?! Hm, sám neviem. Ale myslím, 

že vlastne planéty daly k tomu podnet. ,Bu-
dete veľkým, bohatým pánom, veľké šťastie 
vás očakávaˊ, sľubuje sa vo väčšine planét, 
a moja mladá, dojmom prístupná a prostá 
duša brala tieto sľuby vážne. Potom dr. N. 
ma tiež veľmi povzbudil, ako som vám prá-
ve rozprával, a upravil na cestu vzdelávania 
sa.“

„Teraz“, pokračoval, „bolo by už lepšie, 
som už otrlejší, a menovite po vojne nie 
som už – bohužiaľ, musím povedať – takou 
bielou vranou, ako predtým. [...]“

[...]
„Hľadám náhradu v čítaní“, hovorí 

o chvíľu. „Ale stále ma to ženie vo voľných 
chvíľach len do hôr, možno moje okyptené 
telo cíti samo, že potrebuje čerstvého po-
vetria. A povážte, akým úbohým sa cítim, 
keď idem domov s Tatier s kúpenou kytôč-
kou plesnivca a nemôžem blúdiť po horách 
a doniesť si kvetov vlastnoručne natrha-
ných!“

Kytka plesnivca! Uvedomujem si, čo 
povedal. Veď i ja mám doma kytôčku 

plesnivca. Dal mi ju vlani na ktoromsi, tu-
ším vrútockom, nádraží, pred samým od-
chodom vlaku, akýsi neznámy mladý člo-
vek, prichodí mi na um. A spytujem sa ho:

„Necestovali ste vlani v auguste s Tatier 
a nepodali ste mi na vrútockom nádraží 
kytôčku plesnivca?“

Rozmýšľa chvíľočku, potom živo pri-
sviedča. 

„Áno, milosťpani, už sa na to určite pa-
mätám.“

„Poznali ste ma?“
„Poznal. Ale nielen preto dovolil som si 

podať vám onú kytôčku. – Ale – aj pre inšie.“
„Prečo?“ spytujem sa nedočkave.
Zaváhal, či hovoriť ďalej. Rozpačitý 

úsmev preletel mu tvárou. Predsa však po-
vedal:

„Vy sa veľmi podobáte jednej osobe – 
jednému dievčaťu, ako keby ste boly ses-
try.“

Pochopila som, odkiaľ tá dôvera ku mne.
„Hádam sa budete skoro i ženiť“, hovo-

rím nepremyslene, len tak, aby som niečo 
povedala.

„Ach, načo by som sa ja ženil!“ hovorí 
odmietavo.

Po chvíli však tichým hlasom dodal: 
„Ona je bohaté dievča a za mňa ju nechcú 
dať, – hoci – je to tiež zvláštna náhoda – 
ona by svolila. – To patrí tiež ku tragike môj-
ho života.“ Hlas sa mu zachvel, on tlumene, 
zhlboka vzdychol a díval sa dlho na zapare-
ný oblok vozňa.

Vlak hučal, triasol sa, kolembal nás a vie-
zol ďalej. Už sme neprehovorili ani slova.

Živena, 1924, roč. XIV, č. 3, s. 41 – 44 (krátené)

Zora: 

Vo vlaku.

V krátkej charakterovej črte sa autorke podarilo rozvinúť kritický pohľad na ženskú koketériu a már-
nomyseľnosť, ktorá bola pascou pre muža. Vydaj ako výhodná transakcia sa mohol vydariť, keby 
do diania nebol vstúpil iný, skúsenosťou poznačený a ženou oklamaný muž. O to viac, v protiklade 
s negatívnymi ženskými vlastnosťami, vynikol záverečný pohľad na cnostnú devu, ktorá bola vzorom 
skromnosti, cudnosti a pokory. 

Ach, ani neveríte, ako sa teším, že mám 
takého nenadáleho spoločníka! A k tomu 
takého dobrého, starého priateľa... – Po-
zdvihla koketne oči, zatopené zlatohnedou 
farbou čínskej škorice a zasmiala sa hladi-
vým, líškavým hrkútaním náhle roztúžené-
ho vtáčaťa.

Vlak zvolňoval práve tempo a na obzo-
re v majestátnej výške ukázaly sa malebné 
srúcaniny hradu v celej svojej velebne gran-
dióznej povýšenosti. Pod samou srúcaninou 

zlatom odrazilo sa slnko vo všetkých oknách 
dedinskej rezidencie, kým vľavo bielunkým 
holúbkom, stúleným na tvrdej dlani zeme, 
zjavil sa čistý kostolík Považského Podhra-
dia.

On, zaujate, s láskou úprimného pozo-
rovateľa prírody zahľadel sa na panoráma, 
klusom vlaku ustavične sa meniace a na-
bývajúce inej tvárnosti. Díval sa nemo, ani 
slovka pochvaly alebo obdivu neukĺzlo mu 
z úst; zato zamračený, akoby z morionu 
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pohľad pomaly menil sa v jasnohnedé, ja-
gajúce sa krištáliky, chvíľami citronove jas-
né, a na tvári usadila sa velebná spokojnosť 
z precíteného pôžitku. On tedy mlčal; zato 
jej sa nezatvorily ústa falošnými, nikdy ne-
zažitými slovami obdivu. Nadšeným hlasom 
velebila krásy prírody, nadšeným, naoko 
veľmi, veľmi zaujatým pohľadom hľadela 
po okolí, sypúc zo seba banálné frázy o pú-
tavej nádhere Považia – a to všetko iba 
v opičej túhe, aby sa vyrovnala citove s ná-
ladou starého známeho, náhle tak milého 
jej spoločníka.

On, obdarený povestnou mužskou krát-
kozrakosťou v určitej oblasti vecí – seriózne 
prijímal jej citove sfarbené chválospevy tý-
kajúce sa prírody. Potom – to už vlak dávno 
minul Považské Podhradie a rýchlymi sko-
ky šinul sa ďalej dolinou – po dlhej chví-
li skúmave uprel na ňu oči a keď mu ona 
úsmevným pohľadom vyšla v ústrety, i on 
sa usmial. – Ako sa máte? – opýtal sa jej so 
živým záujmom, a v duchu preletel tri dlhé, 
dlhočizné roky, za ktoré sa nevideli; ju, Elin-
ku, vykúzlil si pred oči tak, ako ju videl, keď 
sa shovárali naposledy, spomenul všetko, 
čo bolo kedysi medzi nimi – a tu odrazu po-
cítil mocným záchvevom srdca, ako by všet-
ky pretrhané nitky ich niekdajšej známosti 
visely teraz voľakde blízko neho v povetrí 
a živo upomínaly ho na všetko, čo sa pred 
troma rokmi stalo.

Ona, ktorá pri vstupe do vlaku zdala sa 
mu takou ľahostajne cudzou a ktorú v mysli 
dávno považoval za prebolenú ranu, zadre-
všiu sa kedysi nemilosrdne do snivého srd-
ca mladého, nezkúseného študenta, hľade-
la na neho ohnive lesklými očami, schválne 
neodpovedala na otázku, aby podráždila 
trochu jeho zvedavosť, smiala sa a v smie-
chu zaštebotala zvučne sopránovým hla-
som:

- Vy sa chváľte, ako odvtedy nažívate!
On zbrunátnel máličko pre to zúmysel-

ne podčiarknuté odvtedy, usmial sa tro-
chu rozpačite – potom hneď zvážnel alebo 

aspoň nastrojil sa do vážneho tónu a tro-
chu sebavedome opýtal sa jej, hľadiac jej 
nepretržite do očú:

- Viete, že som už profesorom?
- Ah, gratulujem, – vykĺzlo jej z úst s líče-

ným prekvapením v očiach i hlase; potom 
tekavou prepelicou zaštebotala o jeho pil-
nosti, vytrvalosti, láske k práci a kdesi-čosi. 
V skutočnosti za dve-tri sekundy toto jej 
prelietlo mysľou:

Tedy teraz by som sa mohla stať pani 
profesorovou... Keby som bola vedela byť 
vernou tomuto naivne dôverčivému člo-
veku! Ako zmužnel odvtedy a o čo je inte-
resantnejší! Svobodný je – to sa rozumie, 
že svobodný, ale či je nie zasnúbený? A ak 
nie – či by ho ozaj bolo možno – Elinka ne-
domyslela; bez ďalšieho uvažovania – iba 
čo si dekoratívne podložila pod hlavu hod-
vábnu tutankamenovú podšívku skvostne 
kožušinou vyzdobeného plášťa, ktorý na 
vešiačku visel jej za chrbtom a čiernym jej 
vlasom tvoril krikľavo-pestré úzadie – po-
pravila elegantnú sukienku z drahého ga-
bardinu nižšie na nôžky (kto vie? možno 
aby práve tým zakrývaním upozornila na 
ne, štíhlé, krásné, obuté v drahých lakových 
poltopánočkách) a od prírody pudove do-
bývačná, oproti mužským s večne milost-
ným naladením, ohnivá vyznavačka erotiky, 
objala jeho tvár horúcim, prenikavým po-
hľadom škoricových očú.

Bolo mu, ako by nejaká tajomná sila 
plno výbušnej elektriny pustila bola do 
vzduchu, dráždivou voňavkou slečny Elinky 
beztak už presýteného. Z očú pre neho ešte 
vždy (to si hneď musel v duchu soznať, že 
ešte vždy) zvláštne zaujímavej ženy sálala 
magnetická sila, ktorá razom vzbúrila jeho 
od dávna úplne pokojné srdce. Vzbúrila – 
a ono teraz ako by sa v ohnivej akejsi búrke 
húpalo sem-tam na horúcich, svojou horú-
čosťou omamujúcich vlnách.

Obliala ho horúčosť a po celom tele 
pocítil prebehnutie čohosi uchvacujúceho 
zvláštneho. Čo bolo v tomto stvorení, že 

za takú krátku chvíľu pobúrilo mu smysly 
a rozrušovalo ich do nepríčetnosti? – „Ľú-
bil som ju, ľúbil som ju – a ešte vždy ju 
ľúbim“ – uvedomoval si onedlho temer 
s istotou, a keď pozrel von, zdalo sa mu, 
že tie slová skáču mu pred očima o závod 
s telegrafnými stĺpmi, mihajúcimi sa pozdĺž 
vlaku – pri bystrom tempe rýchliku – šiale-
nou rýchlosťou. „Ľúbil som ju, ľúbil som ju 
a ešte vždy ju ľúbim... Vydatá je, alebo ešte 
vždy svobodná?“

Na ruke mladého, asi dvaadvadsaťroč-
ného stvorenia nebolo zlatého krúžka, boly 
len prstene s kamienkami, ktoré všetky sa 
mu zdaly byť známymi – ba predsa! – pribu-
dol k nim nový, ktorého pred troma rokmi 
u nej nevidel. Čo, ak je od snúbenca? Ona 
chytrým pohľadom zbadala jeho zpytavú 
prehliadku prsteňov, ktorých kamienky ako 
iskierky skackaly a ustavične menily polohu 
i farbu na nervózne nepokojných rukách.

– Svobodná, ako vtáča, – zasmiala sa pl-
ným smiechom očú a i sýte červených, nie 
príliš malých úst.

– A vy? – nezdržala sa zvedavej otáz-
ky, nedočkave čakajúc na odpoveď, beha-
júc sem-tam neposednými očami po celej 
jeho postave, konzekventne vracajúc sa zas 
k očiam.

– Teraz sa budem ženiť – odpovedal 
polo vážne polo žartom. – Mám nový byt – 
a pusto je v ňom bez ženy, ako v hrobe, – 
mienil s úsmevom.

– To ste už zasnúbení? – prehodila na-
oko ľahostajne, zľahka, no skoro dych sa jej 
zatajil pritom.

– Ale kde – ukĺzlo mu z úst úprimne, 
a znova pokúsil sa usmiať, ale horúci po-
hľad dievčaťa, ktorý ho vzápätí stihol, zmia-
tol ho skoro nadobro a chytal v ňom ne-
bezpečne rozmáhajúcim sa požiarom. Vo-
ľačo dávno, dávno zabudnutého, sladkého, 
okúzľujúco-milého vracalo sa k nemu tými-
to horúcimi vlnami – a on – profesor fyziky, 
chemie a prírodopisu, ktorý analyzoval prv-
ky a znal podstatu kdejakých chemických 

procesov – nevedel analyzovať tento svoj 
stav a dobrovoľne skoro upadal v pomäte-
nie smyslov.

Díval sa na ňu rozpačite so zarumene-
lou tvárou od rozrušenia – a ona – Elinka – 
vtedy už triumfovala. Aký naivný, ešte vždy 
taký naivný! Hneď ho mám okolo malíčka, 
ako kedysi... Ale počkaj, vtáčik, – ty máš 
dnes pre mňa cenu (vtedy odpusť, ako 
študent ešte si jej moc nemal), teraz ťa ne-
prepustím tak ľahko! Z tohto, môj milý, ako 
vidieť, môže byť svadba. To bude v Ondre-
jove závisti! (Svadba, to sa rozumie, musí 
byť tam, aby Máľa Brežná pukla od zlosti, 
že sa prv vydám, ako ona, a že budem pani 
profesorovou.) Šaty z najdrahšej bielej lát-
ky, závoj na každý spôsob elegantnejší, ako 
mala Zlatica Rázvorová. Črievičky z atlasu, 
to sa rozumie. Zrejmé, že matkine peniaze 
na to už nepostačia – v koncoch sme veru, 
v koncoch. Najvyšší čas, veru najvyšší. – Vo-
ľačo sa pripožičia a pani profesorová – to 
jest ja – ľahko si potom taký dĺžok zaplatí 
i bez mužovho vedomia...

To všetko – ako vetierok – šibalo Elinke 
jedno za druhým hlavou, kým s roztomilým 
úsmevom hľadela na svojho partnera a šte-
botala ľahunké – ako obláčok – slová o bez-
významných veciach.

[...]
[...] Akýže si bol pred troma rokmi? Ach, 

aký si bol naivný! Kým si mi písal v besiedke 
do pamätníka, alebo maľoval, kreslil nie-
čo, ja som sa za besiedkou bozkávala s Fe-
rom, a ty si ničoho nezbadala. Hlúpučký si 
bol – pane môj – aký hlúpučký! Pravdaže 
mi ten bol vtedy milší. Mal báječné príjmy, 
dom a ešte báječnejší výhľad na dedictvo. 
A skvostne vedel tančiť tango. Lumpisko! 
A potom ma hanebne oklamal a vzal si inú. 
Lepšieho uchádzača potom už ani nebolo.

Profesor znova so záujmom začal poze-
rať von oblokom, príjemne naladený roz-
pomienkami, túhou, i rozochvený predpo-
kladom o Elinkinej tajnej, ešte vždy azda 
trvajúcej láske k nemu...
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[...]
Vyňal si náhle cigaretku a oslovil ju 

s omlúvaným úsmevom: – Odpusťte, pro-
sím vás, idem si trochu pofajčiť na chodbu.

– Ale nech sa len páči – usmiala sa mu 
veľmi milo, keď však už bol vyšiel, schytila 
sa za ním, otvorila dvere na chodbu a zašvi-
torila rýchlo: 

– Ale, pán profesor, veď ste vlastne 
mohli i dnu – mne by to nevadilo.

[...]
– Profesor, ak som dobre počul? To sme 

kolegovia. A to je nie vaša žena? Myslel som 
si. (...) Tak dobývačne a tak horúco vedia 
hľadieť len pred svadbou, kým im nesadne 
človek na lep. – Chudučký pán nahnevano 
máchol rukou a zasmial sa trhaným, hnev-
ným smiechom.

– Sám som sadol do takého klepca: 
oslepol som na obe oči, až po svadbe sa 
mi vyjasnilo. Druhý týždeň, keď mi pove-
dala, že nemá plášťa do divadla! O mesiac 
chcela šaty, na druhý klobúk, kostým – a ty, 
človeče, vezmi odkiaľ chceš, ale dať musíš. 
Z mizerného profesorského platu! Či ste si  
všimli, človeče, ako je oblečená tá vaša 
dáma? Nie, to sa rozumie, že nie! Pre také 
veci nemáme my, učení mužovia smyslu! 
Pcháme do seba múdrosti, ale takýchto 
vecí, tisíc ráz pre život potrebnejších, si 
nevšímame! Človeče, či vy máte aké-také 
tušenie, že ani váš trojnásobný plat nepo-
stačí na toľkú parádu? A ešte ak by ste ná-
hodou mali rodinu! [...] A viete, prečo vám 
toto všetko rozprávam? Lebo som zbadal, 
že vám asi tiež chybuje smysel pre tieto 
veci a že by vás to ľahko mohlo uviesť do 
záhuby. Ako mňa. Viete, že som už praštil 
celé manželstvo a ušiel z domu? Prosto na 
nevydržanie! Dlhu po krky a žena dnes ráno 
pýtala 700 korún na akýsi športový kostým! 
A koľko má toho ešte v zálohe, čo všetko 
by chcela, s tým sa vám zdôverí len v najin-
tímnejších chvíľach! Keď ste smierlive na-
ladení a že môže po vôli narábäť s vami 
ako s voskom... – Človeče, ja vám úprimne 

radím, aby ste si popredku spravili so ženou 
kontrakt: toľkoto môžem a smiem – a dosť! 
Podľa toho sa musí moja žena riadiť. Chudý 
pán s posunkom zúfalej, bezpomocnej zlos-
ti chytil sa náhle za hlavu:

– Že som to nevedel, že som to nevedel 
hneď na začiatku takto! Na vlastnej škode 
sa idem učiť, keď je už všetko pozde! A vy 
sa, kolega, – tu sa suchý pán prudko obrátil 
zasa k profesorovi – na mojej naučte, rozu-
meli ste? Ale čerta si vy dáte povedať, ak 
vám tá namaľovaná princezna stačila po-
miasť hlavu. [...]

– A viete, že som sa dobre mohol ože-
niť? Veselé dievča z dobrého domu, príjem-
né, ale veľmi prosté. Cítil som, že ma rado, 
ale nič ma k nemu netiahlo. Chápete? Ne-
rozumelo sa prosto do koketerie, nepáchlo 
voňavkami, nefarbilo si obŕv, nemaľovalo 
líc. Nepôsobilo prosto na smysly. A moja 
žena mala bielulilinkú tvár s jemne ružo-
vým nádychom (nevedel som vtedy, že od 
púdru) a vedela sa smiať, roztomile, roz-
košne smiať a tak roztúžene hľadieť – tým 
smiechom a tým pohľadom mi učarovala, 
že som nebol viac pánom svojich smyslov. 
Chápete, že som ani nezbadal, ako sa mi 
dostala do náručia a kým činom som jej 
sľúbil manželstvo?

– A tá prostá, príjemná, čo ma rada vi-
dela (...), vydala sa za učiteľa. Menší príjem, 
ako u mňa – dve deti (u nás nič), a vychá-
dzajú. Rozumeli ste? Vychá-dza-jú. Dl-hov 
nema-jú! Už i voľačo odlo-ži-li.

[...]
– Ako je možné, že ona chodí takto vy-

obliekaná, keď jej matka krem penzie a nie-
koľkých korún na knižke nemá temer ničo-
ho? – myslel si profesor v tuneli. – A ako je 
to, že mi to neprišlo na um skorej, až rozhor-
čene zlobný, výstražný hlas starého kolegu 
musel ma uviesť na takéto myšlienky? Akí 
sme krátkozrakí, akí nešťastne krátkozrakí...

[...]
Po chvíli dívali sa na seba ľahostaj-

ne, cudzo – a ona (hoci si nijako nemohla 

vysvetliť, čo sa profesorovi stalo a lámala 
si v duchu hlavu, či ho azda niečím neura-
zila) s nedbalou ľahostajnosťou preniesla 
hovor na bezvýznamné veci, ani slovíčkom 
nezavadila viac o minulosť, o jeho lásku 
(hoci pred chvíľou ešte v malých narážkach 
o to sa usilovala), ale ako veľká, sveta znalá 
dáma bez bolesti prešinula sa ponad epizó-
du, ktorá doniesla jej len pokorenie a skla-
manie.

V Z. profesor vystúpil – Elinka cestova-
la ešte niekoľko staníc ďalej – a keď sa od 
nádražia s kufríkom v ruke rýchlym krokom 
uberal k svojmu bytu, v uličke neďaleko 
gymnázia stretol vysokú belovlasú devušku 
s plachým pohľadom, ktorá rýchlo sklopila 
oči, náhle ho zazrela. Až keď bol už celkom 

blízo nej a ona vedela, že ju celkom iste 
pozdraví, pozdvihla placho veľké zelenavé 
očká k nemu a začerveňala sa rozkošne ne-
vinným, detským rumencom.

Nebolo to po prvý raz, čo sa stretli takto 
v prázdnej uličke blízko gymnázia, – ale 
jestli pán profesor pri oných nahodilých 
stretaniach nepocítil posiaľ ničoho pri po-
hľade na vysokú, plachú devušku (...), jestli 
si nevšimol posiaľ tak náhle rumencom za-
pálenej tváričky dievčaťa – dnes predivne 
otvoreným zrakom videl i pochopil všetko 
(...) a čudne ho to všetko preniklo. Pozdra-
vil devušku úctive hlbokou poklonou – a čo 
neurobil pri stretnutí sa s ňou nikdy dosiaľ – 
usmial sa mäkkým pohybom úst a citróno-
ve rozžiarených očú! 

Živena, 1924, roč. XIV, č. 6, s. 104 – 109 (krátené) 

– on: 

Stávka.

Humorná črta dala vyniknúť mužskej domýšľavosti. Stávka mladých študentov o pozornosť dievčaťa 
sa skončila pre jedného z nich nečakaným prekvapením a ponaučením, že neslušnosť sa za žiadnych 
okolností nevypláca. 

Stavili sa; kto prehrá, mal platiť večeru, čo 
bolo značným výdavkom pre nich, už či to 
stihlo jedného, či druhého. Aby sme boli na 
čistom s ich zamestnaním: boli obaja štu-
denti, to znamená, že peniazmi neoplývali. 
Prišli práve do Prahy a šli sa prechádzať po 
ulici, keď im prišlo na um staviť sa. Samo 
tvrdil, že hociktoré z dievčat vezme za ruku, 
dovedie k Milošovi a predstaví ich. Miloš 
neveril – a stavili sa. 

– Miloš môj, ak i prehráš, dnes mi ne-
musíš platiť večeru, lebo som pozvaný 
k strýčkovi Edovi. Vieš, to je ten bohatý, čo 
má peknú dcéru. Ja som jej síce nevidel, 

ale všetci doma rozprávajú o jej kráse, ro-
zume a neraz som si myslel, že by nebolo 
zle vziať si ju za ženu, keď má miliony. Ro-
dinou mi je len vzdialenou, to by nevadilo, 
a ja by som sa rád oženil tak o 2 – 3 roky, 
hneď ako doštudujem. No a teraz si vyber, 
ktoré dievča mám zastaviť a doviesť za 
ruku k tebe!

Keď došli na korso, Miloš obzeral sa, kto-
rú by mal vyvoliť. Po chvíli mu padla do očú 
trojica dievčat, z nich prostredná, vysoká, 
skvostnej postavy, bola krásna ako obrázok. 
A on hneď oznámil Samovi, že si túto vy-
bral.
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Odôvodnil svoj výber tým, že taký silák 
a atlet, akým je Samo, vysoký 190 cm, musí 
mať partnerku tiež vysokú, statnú.

Samo sa poobzeral, ako lev keď sa hotu-
je k boju, dal trojici diev prejsť vedľa seba, 
a díval sa znaleckým okom na určené diev-
ča. Miloš, rozumie sa, s ním.

Samo: „Skvostnú postavu má!“
Miloš: „To áno, ale mne by bola privy-

soká.“
Samo: „Nádherná žena! Pozri tie lýtka 

a akú malú nohu má. Prijímam, hneď idem 
k nej!“

Miloš sa díval za svojím kamarátom, vi-
del, ako dohonil dievčatá, oslovil ich a pus-
til sa s nimi do rozhovoru, pri ktorom živo 
gestikuloval.

Samo: „Dovolíte slečny?“ a obrátiac sa 
ku spomenutej kráske, začal: „Slečna, stavil 
som sa s mojím priateľom, že vás oslovím, 
chytím za ruku a dovediem k nemu. Nuž 
prosím vás, majte na mysli, že ak odopriete, 
bude ma to stáť dve večere s vínom, jemu 
a mne. Výdavok by bol značný na moje po-
mery, lebo ako študent nemám groší na-
zbyt. Preto prosím vyhovte mi, vás to nebu-
de stáť nič, a nemyslím, že by vás každý znal 
v tomto meste. Dovolíte?“

A nečakajúc odpovedi, chytil ju za ruku 
a viedol ju k Milošovi.

Jej kolegyne sa usmievaly tej zvláštnej 
myšlienke a obe si pomyslely: prečo ten 
nádherný junák nevzal radšej mňa? A po-
maly sledovaly Sama a jeho obeť, ktorú vie-
dol za ruku.

„Miloš môj, platíš večeru. Ako som sľú-
bil, vykonal som, hľa, slečna prišla so mnou 
ruka v ruke. Slečna, smiem prosiť vaše 
meno? Len krstné, na druhom nezáleží.“

„Oľga.“
„Miloš, predstavujem ti slečnu Oľu.“
Potom vrátili sa všetci traja ku slečniným 

družkám a ako by sa nič nestalo, predstavil 

Samo svojho druha aj im. Samo, tak sa zda-
lo, nevidel Oľginých pohľadov, plných obdi-
vu, lebo po chvíli povedal: „Slečna Oľa, i vy, 
slečny, prosím vás, odpusťte, že už odchá-
dzame, ale ja som si svoje vykonal a nemie-
nim vás ďalej unavovať.“

Ony zahovorily niečo, že ich to nijako 
nenudí, ale Samo sa už nedal zadržať. Po 
krátkom pozdravení, berúc Miloša skoro 
násilne so sebou, odišiel.

Miloš: „Nuž ale si sa zbláznil, odísť a ne-
chať také krásné dievčatá stáť? Či si nevidel, 
s akým obdivom sa tá krásna Oľa na teba 
dívala? A ty vykonáš niečo takého surové-
ho, nepekného. Čo sa mňa týka, nebol by 
som sa nudil v spoločnosti slečny B., vieš, tá 
najnižšia z nich.“

„Tých pohľadov Oľginých som sa bál.“ 
Nezabúdaj, že si chcem vziať dcéru strýca 
Eda, a skoro sa mi hlava zatočila, keď som 
sa Ole díval do očú. Nech sa do nej zami-
lujem, je po mojich plánoch s milionárovou 
dcérou.“

[...]
[...] Vošiel a uviedli ho pred strýca, ktorý 

ho milo prijal, počastoval cigaretami a zadr-
žal na večeru. 

„Milý Samko, musíš ostať na večeru 
u nás, páčiš sa mi veľmi, a chcel by som ťa 
predstaviť mojej panej a dcére.“

Samo privolil, zvedavý na dcéru väčšmi, 
ako na mať.

Hovorili ešte asi pol hodiny, keď ich zvo-
nenie volalo na večeru. S tlkúcim srdcom 
nasledoval Samo svojho vzdialeného prí-
buzného. Vošli do jedálne, kde Samo veľmi 
úctive, hoci nie s chuťou, bozkal ruku svojej 
tete.

Vtom ho zarazil zvonivý ženský smiech. 
Obrátil sa a stál tvárou v tvár Ole, ktorú tak 
surove opustil, keď už mal výhru stávky za-
istenú.

Pri večeri nemal apetítu, ako si sľuboval.

Živena, 1924, roč. XIV, č. 10 – 11, , s. 211 – 212 (krátené)

T. V.: 

Prsteň.

Zásnubný prsteň, určený na pytačky, si nájde svoju novú majiteľku sám. Mladý farár netuší, že búrka 
ho zastavila na osudovom mieste. Vtipom sršiaca príhoda, ktorá je na pozadí vážnej situácie pozna-
čená dramatickým zvratom, je umelecky pôsobivá. Aj preto môžeme vopred predvídať nadčasový 
zážitok z čítania. 

Čo sa tu opisuje, stalo sa dávno – tak asi 
pred revolúciou. Myslím revolúciu, ktorá 
prehrmela nad hlavami našich otcov a sta-
rých otcov roku 1848.

V ten čas žil kdesi vo Veľkom Honte, 
ďaleko od hlavnej hradskej, v dedinke od 
sveta vzdialenej mladý farár. Jeho meno ro-
dinné nemusíme vedieť, krstným menom 
menoval sa – tuším – Samko.

Nebol v cirkvi ešte dávno; bola to jeho 
prvá fara, preto bol ešte slobodný. Jeho cir-
kevníci mu boli veľmi radi, lebo pred ním 
bol pán farár veľmi starý, troška hluchý 
a troška slepý, a tak nevládal odbavovať 
služby Božie tak, ako by si bol žiadal sám, 
a jeho cirkevníci tiež.

Keď starý pán umrel, cirkevníci po dlhej 
porade a uvažovaní dali opraviť faru, a keď si 
vyvolili mladého farára, chválilo nielen samé 
dielo svojho majstra, ale i majstri pochvaľo-
vali dielo, faru, a pritom i voľbu farára.

Jeden starký povedal: „Ej, haj, naša fara 
oslávená; veru naša fara oslávená!“ A kýval 
spokojne šedivou hlavou.

Druhý prisvedčil a doplnil mienku o fare 
ešte dôraznejšie:

„Ej, veru by pristala do tej fary teraz už 
mladá pani farárčička!“

A že cirkevníci nemajú dlho radi farára 
neženatého – sami najlepšie vedia, prečo – 
pretriasali túto myšlienku ďalej, a jeden 
z tých múdrejších neokúňal sa poradiť pánu 
farárovi, aby sa oženil, lebo že „neni dobre 
človeku samotnému“.

Tak isto radila i matka Samkova, ktorá 
prišla zariadiť mu domácnosť, a láskave po-
vedala:

„Ožeň sa, syn môj, lebo ja nemôžem 
dlho ostať pri tebe; otec je slabý, potrebuje 
opateru.“

I druhí dobroprajníci mu to isté radili, 
ale našli sa i takí, čo mu povedali: „Ožeň sa, 
doskáčeš!“

A tak bol mladý farár na rozcestí. Rozva-
žoval. [...]

[...]
Porekadlo hovorí veľmi múdre: „Zblízka 

sa žeň a zďaleka kradni!“
Na blízku, čo ako rozmýšľal náš kandi-

dát ženby, ako i jeho najbližší, nebolo ta-
kého dievčatka, ktoré by bolo zodpovedalo 
predstave, akú si sám farár – i jeho priatelia 
utvorili. Rodiny, kam chodieval Samko na 
návštevy, boly už staršie, z ktorých diev-
čence už vylietaly, ako odchované vtáčat-
ká; alebo mladé, a ich dcérky ihraly sa ešte 
s bábikami, alebo chodily do školy. A čo 
ešte boly, tie sa mu nepozdávaly.

Tak prišlo leto, a pán farár nemal dosiaľ 
výhľadu na skorú ženbu.

[...]
Po dlhom uvažovaní i so strany rodičov 

odhodlal sa mladý farár na ďalekú púť za 
ženou. Za kočiša sľúbil sa sám pán kurátor, 
ktorý mal pekné, bujné kone. Ale v posled-
nú chvíľu starý pán ochorel a ku svojmu ne-
malému zármutku musel ostať doma, len 
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čo list napísal, týkajúci sa majetkových vecí, 
aby sa mladý farár mal čím prikloniť.

I s kočišom sa mu zle povodilo, lebo 
tomu jeden kôň okrivel a kravička ochorela. 
Keby Samko bol poverčivý, by sa na tú cestu 
ani nedal, ale keď sa raz odhodlal, nuž len 
ide v mene Božom.

V ten čas prišli i rodičia, aby vyprevadili 
syna na tak dôležitú cestu a dali mu nielen 
svoje rodičovské požehnanie, ale i dobrého 
naučenia, z ktorého si ten, čo nastupuje 
cestu, obyčajne málo zachová. Mamička 
dala synovi i malý, ale pekný prstienok, 
hovoriac, že ak bude vôľa Božia, že sa mu 
daktorá z dievčeniec zapáči, aby jej ho da-
roval do vtedy, kým ho nezamení riadnym 
snubným prsteňom. Otec mu tiež dal svoj 
ťažký pečatný prsteň; sám už mal tri, tak 
ich všetkých bolo dosť hodne, to bola vtedy 
taká móda. Maminkin prsteň bol taký malý, 
že si nastokol na malík ľavej ruky.

Kurátor v posledný deň našiel druhého 
kočiša v osobe kostolníka Števka.

Napokon bolo všetko uvážené, naložené 
ešte i za kôš čerešieň a inej živnosti, lebo 
taká dlhá cesta od juho-východu Hontu do 
severo-východu Zvolenskej vyžadovala ná-
ležitej prípravy.

[...]
„Či máme ešte ďaleko?“ spytuje sa Šte-

fan. Farár odpovedal akosi neisto:
„Toto je Radvaň, hneď za Radvaňou Bys-

trica, a potom ešte aspoň dve hodiny.“
Štefan krúti hlavou: „My už ta nedôj-

deme, ich milosť pán farár. Kone sú ustaté 
a premoknuté, ako myši.“

Cestou kráčal náhlivým krokom akýsi 
mešťan. Štefan sa osmelil a prikloniac sa 
úctive opýtal sa, ako ďaleko je ešte mes-
tečko N. N. Ten povedal, že veru potrebu-
jú najmenej pol tretej hodiny, i to len ak 
dobre popchnú. Potom sa ten istý zastavil 
a opytuje sa, odkiaľ sú, a keď si koníky ob-
zrel, krútil hlavou i povedal, že tie ta dnes 
nedôjdu.

„Čo robiť?“ rozmýšľa náš kandidát žen-
by. Jeho táto nehoda znepokojovala, a sám 
uznal, že v neznámom kraji nocou blú-
diť a vtrhnúť okolo polnoci do cudzieho 
domu – neradno.

„Ostaňte tu na noc“, poradil dobrý Rad-
vančan – a prizrúc sa Samkovi, pokračuje:

„Ako vidím, vy ste pán farár; a tak podľa 
starodávneho zvyku a porekadla vtiahnite 
na faru. Lebo to tak bývalo naveky, že hrn-
čiar k hrnčiarovi a farár k farárovi.“

„Ale proti noci, v takej nepohode...“ vy-
hovára sa farár.

Kostolník, ktorému táto múdra rada 
mešťanova bola balzamom na ustarostenú 
dušu, ozval sa pokorne:

„Dvojctihodná milosť, pán farár, ak ne-
máme dôjsť, kam sme si zaumienili, tak po-
slúchnime dobrú radu a ostaňme tu. Beztak 
dážď ide čím ďalej, tým väčší, a tma bude 
ako v rohu.“

[...]
Starý pán obišiel hosťa i domácu paniu 

a otvoril dvere na izbe – vľavo.
„Maminka, nože poďte do izby; mamin-

ka, semže svetlo.“
Ťahajúc hosťa za ruku, viedol ho do izby, 

kam ich predišla pani farárka. Tu sa ešte 
všetci traja svítali a predstavili, ako sa patrí. 
Starý pán prizrel sa pri svetle svojmu mla-
dému hosťovi a potom ho objal a pobozkal 
na obe líca. Pani farárka sa mu tiež potešila, 
lebo, ako sa pozdejšie vysvetlilo, sama po-
chodila z Hontu.

Nášmu príchodziemu veľmi dobre padlo 
toto uvítanie, ale jednako pokladal za sluš-
nosť vyhovoriť sa.

„Prosím vás, drahý brat a vysokoctená 
pani sestra, odpusťte, že som prišiel v taký 
nepríhodný čas, ale okolnosti, zlá cesta, 
dážď...“

„Nič to, braček, buďte nám i takto víta-
ní; samo sebou sa rozumie, že ste sa k nám 
uchýlili. Nuž a vlastne kamže ste sa to vy-
brali?“

„Do N. N.“ – pomenoval mladý človek 
mestečko, kde úfal najsť svoju budúcu.

„Ahm, rozumiem. Tatam by ste sa dnes 
už i tak neboli dostali, – a veď i zajtra svitne 
deň, čo myslíš maminka?“

Maminka ochotne prisvedčila, že bezpo-
chyby je tak a že sa to samo sebou rozumie.

„Len sa poskladajte! Dolu ten kepeň, 
veď len tak tečie z neho; tak, odnesiem ho 
do kuchyne, do rána obschne“, hovorila 
dobrá starenka.

Pri dverách ju zastavil pán farár.
„A kde je Milka? Iste zasa vyviedla neja-

ký kúsok, ten pochábeľ!“
„Ale, nuž ako ona; ja som zohriala práč-

kam rezance s lekvárom od obeda, a ona – 
ako obyčajne – vyškrabala rajnicu, keď po-
čula, že niekto ide; pravdaže musela vedieť, 
kto je ten hosť, vybehla i s rajnicou, a teraz 
sa hanbí!“ 

„No, no, veď sa to stáva; veď je ona nie 
taká ostýchavá“ – obrátiac sa k hosťovi, vy-
svetľoval:

„Milka je naše najmladšie dieťa; maličká 
ešte, ale fígle a veselosť nemá páru.“

Pani farárka vyšla, a páni sa usadili. Do-
máci pán si zapálil fajočku s dlhou rúrkou 
a v dôvernom rozhovore očakávali veče-
ru. Onedlho vrátila sa pani matka do izby, 
a s ňou prišla i spomínaná Milka. Zprvu ako-
by hanblive a zvedave pozerala zpoza mat-
kinho pleca na hosťa, ale v očiach zračila sa 
jej veselosť, a okolo úst pohrával smiech, 
hotový každú chvíľu vybúšiť.

Tváričku mala ružovú, okrúhlu, ako zdra-
vé dieťa. Ale o nejakej nesmelosti ani stopy. 
Bez rozpakov podala hosťovi ruku, spravi-
la riadnu poklonu a povedala, tak ako sa 
vtedy patrilo na dobre vychované dievča: 
„Pekne vítam u nás.“ Pritom si hosťa obzre-
la od hlavy po päty a dobre sa prizrela, aké 
má hosť krásné prstene. A ten na tom ma-
líčku, ten je milušký. Len načo je mužskému 
taký malinký prsteň?

[...]

Ale Milka nevydržala dlho v izbe; ako 
sa pobrala mať, vyšla hneď za ňou. Vrátily 
sa obe len vtedy, keď už večera bola hoto-
vá, aby prikryli na stôl. Večera bola chutná 
a náš Samko hladný. Von hvižďal vietor, 
dážď plúskal do okeníc, a mladý farár si blá-
hal, že sedí v teplom a suchom, že je u dob-
rých ľudí, ktorí ho tak milo prijali a sú mu 
takí akísi drahí, ako by ich už bol dávno po-
znal. A keď si pomyslí, že nebyť toho dob-
rého človeka, by ešte niekde nocou blúdili, 
vzdychne si vďačne a teší sa svojmu šťastiu, 
ktoré ho sem doviedlo.

[...]
Domáci pán farár opýtal sa Števka, aké 

sú u nich úrody, a či už pokosili trávy.
Kostolník, posmelený touto pozornos-

ťou, začal vyprávať, a chválil svoj kraj, aký 
je úrodný i požehnaný. Ako tam všetkého 
nadostač.

„A rodia sa u vás i čerešne?“ opytuje sa 
Milka, lebo práve doviezly Krupinky prvé 
čerešne na trh do Bystrice, ale boly ešte 
také drahé...

„A ešte aké čerešne!“ hrdil sa kostolník. 
„I my ich máme plný kôš na voze.“

„Ba či sa veľmi nedotĺkly, Števko?“ opy-
tuje sa farár.

„Veru, neviem, pán farár, ako ich dove-
zieme, lebo i zmokly.“

„Tak doneste ich sem; obzreme ich a po-
chutnáme si na nich.“

Domáci totiž, len tí starkí, protestovali; 
aby len nechali, že im cesta už neuškodí, ale 
na Milke bolo vidieť, že sa im už teší. Števko 
teda nelenivý vzal lampáš a šiel po čerešne.

„Vidíš, otecko, tento Števko je už žena-
tý a má ženu, ktorá mi je temer vrstovnica, 
a vy ma pokladáte vždy ešte za maličkú.“

„Akože ťa nepokladať, keď si ešte taký 
detvák?“ odpovedal otec, a sadol si za stôl. 
O chvíľu priniesol Števko čerešne, a tu sa 
ukázalo, že dlhou cestou, dažďom a trase-
ním veru nemálo utrpely na kráse – a zajtrá 
by už vôbec neboly veľmi vábivé.
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A Samko podal košík s čerešňami pani 
farárke, ale hľadel na Milku, a núkal ju tou- 
to najmilšou ovocinkou detí. Usmiala sa, 
siahla do košíka a vyberala na spôsob detí 
stopky s dvoma i s troma čerešničkami, 
pozerala na ne s úľubou a potom mizly če-
rešničky za jej bielymi zúbkami jedna po 
druhej...

Počastovali sa i ostatní. I Anča dostala, 
a potom pobrali sa všetci na odpočinok.

[...]
Kým ženské ešte upravovaly hosťovskú 

izbu a preobliekaly posteľ, starý i mladý 
farár v dôvernom rozhovore sedeli v izbe. 
Mladý sa zdôveril, kam, a po čo vlastne ide, 
a starý chválil jeho úmysel, blahoželal mu 
k takému kroku, hovoriac, že je s otáznou 
rodinou v úprimnom priateľskom a brat-
skom pomere a pozná dobre celú famíliu. 
Pán brat v N. N. má viac detí, ale všetky sú 
podarené, najmä dcéry. Jedna z tých men-
ších je vrstovnica Milkina. 

Takto uspokojený mladý farár odišiel do 
hosťovskej, kam ho starík zaviedol.

V noci mal rozpustilé sny. Videl sa vo 
sne – pri cieli svojej cesty: pred sebou vidí 
celý rad pekných dievčeniec, ale ako hľadí 
na ne, vidí sa mu, že z každej tváričky svie-
ťa Milkine oči, že sa všetky smejú Milkiným 
zvonivým smiechom; videl, že dievčeniec je 
mnoho, ale Milka je len jedna.

[...]
Keď už všetci boli v izbe, dostavila sa 

i Milka. Bola svieža, ako ranná rosa. Z očú 
žiarily jej úsmev a radosť. S dobrou chuťou 
dala sa do pečiva a uchlipla kávy. Vyjmúc 
obvyklého pozdravu, nehovorila mnoho, 
lebo ju mať napomínala, že sa dievča ne-
smie miešať do reči dospelých ľudí a má 
hovoriť len vtedy, keď sa jej niečo opýtajú. 
Ach, len ona vedela, čo ju také premáhanie 
stálo!

Ako chrumkala čerstvé pečivo, pozrela 
na hosťove ruky – a tu vidí, že nemá prste-
ňov! Ani na jednej, ani na druhej ruke, to je 

čudné... a to ju prekvapilo, že vyskočila od 
stola a bežala von.

„Kam ideš? Dopi si kávu“, volá mať. Ale 
Milka už bola von dvermi – a hneď sa i vrá-
tila som smiechom do izby. Ľavú ruku mala 
trošku nahor vystretú, prsty rozšírené stá-
ly ako panáčikovia v gliede – a na každom 
skvel sa prsteň. Prstene boly veľké, musela 
dať pozor, aby jej s prstov nesletely; ešte 
i na palci trónil jeden. Prišla ku stolu, posta-
vila sa pred hosťa. Zľakol sa: len teraz zba-
dal, že si prstene nechal na umyvači.

Vstal prekvapený, a vidiac, že sa Milka 
smeje, zasmial sa i sám veselo. Pomyslel si, 
čo by ozaj robil, keby bol tak odišiel; vari by 
sa musel vrátiť po ne?!

Rodičia sa chceli nad Milkiným výstu-
pom pohoršiť, ale ktože by sa bol mohol 
horšiť nad tým pochábľom?

Milka rozkazuje: „Ak chcete, aby som 
vám vydala prstene, tak hore ruku.“

Samko poslušne vystrel ruku sa rozší-
ril prsty práve tak, ako ona. Ona drží ľavú 
ruku vystretú, pravou sníma prstene, tie 
veľké najskorej, a kladie ich na predošlé 
miesta. Všetky radom, len keď prišiel rad 
na ten maličký, predstavujúci hádika, čo má 
miesto očiek dva drobné briliantíky, podr-
žala si ho na štvrtom pršteku.

„Tak, tu máte svoje prstene, iste by ste 
boli išli bez nich. A tento si podržím.“ Pri-
tom skryla ruku za chrbát a odstúpila.

Všetci boli prekvapení, temer pohorše-
ní.

„Milka“, zvolá prísne matka, „aká je to 
zas pochabosť! Naraz daj ten prsteň!“ Ale 
Milka sa trošku uhla, pozrela si na ruku, na 
prsteň, a rečie:

„Ach, maminka, ten prstienok je taký 
pekný. Pozri: je ako pre mňa urobený!“ 
A radom ukazuje ruku.

Hosť stojí v rozpakoch a nevie, čo pove-
dať. Vie len to, že na ceste stojí jeho vozík, 
že Štefan už sedí na vozíku, že má ísť za ne-
známou ešte nevestou – a tu stojí toto diev-
ča, temer dieťa, a vkráda sa mu do srdca.

Tu ohlási otec: „Milka, daj ten prsteň 
tomu, komu patrí, lebo ten prsteň má svoje 
určenie.“

„Aké?“ spytuje sa dievča, netušiac ni-
čoho inšieho, len že sa má s prstenčokom 
rozlúčiť.

„Dieťa moje“, pokračuje láskave otec, 
aby predišiel netrpelivej maminke: „Tento 
náš mladý pán brat má vážnu cestu pred se-
bou. On sa vybral do N. N. hľadať si družku 
života a jej nesie prsteň, ako symbol lásky.“

„Tak? Vy idete k našim známym? Tam sa 
vám iste bude dobre vodiť. Pozdravte diev-
čatá... ale – “ obráti sa k rodičom: „nech si 
kúpi druhý prsteň v Bystrici, och, jesto tam 
mnoho – a ešte krajších.“ 

„Milka, daj hneď ten prsteň!“ napome-
nie matka, už nahnevaná.

Dievča sa zľaklo a zvážnelo.
Tu zakročil otec: „Ten prsteň je rodinný 

klenot, a pána bratova maminka ho určila 
pre svoju budúcu nevestu. Preto nerob žar-
ty a daj prsteň!“

„Je to pravda, je to pre vašu budúcu 
ženu? Tak vezmite si ho.“ Pozrela tázave na 
mladého farára, potom ešte raz sa prizrela 
milému háďaťu, a stiahnuc prsteň, podáva-
la ho majiteľovi.

Ale ten sa cítil ako očarovaný. Zprvu ho 
Milkin samopašný výčin prekvapil, ale hneď 
zatým videl v tom docela iné, ako by neja-
ké určenie, a nútený hlasom srdca, chytil 
ruku všetečkinu a podržal ju i s podávaným 
prsteňom. 

„Zdá sa mi“, riekol hlasom pohnutým, 
temer slávnostným, „že je môj prstienok 
na dobrom mieste tam, kde je teraz. Som 
presvedčený, že to nebola náhoda, ktorá 
ma sem doviedla, kde som našiel to, za čím 
som sa vybral z domu: svoje šťastie. Netre-
ba mi ísť ďalej, predpokladajúc, že vy, dra-
hí páni rodičia, nemáte ničoho proti tomu, 
keď si vašu drahú dcérku vyprosím od vás 
a s ňou sa zasnúbim, ako s budúcou druž-
kou svojho života.“

Rodičia ostali pri týchto slovách ako 
omráčení. Bláhali si, že si svoju najmladšiu 
nevydajú tak skoro, že sa s ňou ešte niekoľ-
ko rokov potešia, a hľa, tieto neočakávané 
pytačky prišly ako blesk z jasného neba.

A Milka? Hneď ako začal mladý farár ho-
voriť, sa zľakla – čo nebolo dosiaľ v jej po-
vahe – roztvorila oči; v nich zjavil sa miesto 
smiechu akýsi dumný svit, ústa sa napráva-
ly, ako dieťaťu, keď chce plakať, – tvár jej 
pobledla, a ruky, mocnými rukami lapené, 
chvely sa ako tielko chyteného vtáčka.

„Nechcete? Bojíte sa“, opytuje sa nežne 
hosť a pozerá s veľkým očakávaním na Mil-
ku. Ona zdvihne sklonenú hlavu, pozre mu 
do očú, a v jej očiach zračilo sa čosi nového, 
už nie ako úsmev dieťaťa, ktorým do nedáv-
na bola, jej tvár dostala iný, ale krajší výraz, 
a ako sklonila zasa pokorne hlavu, chvejú-
cim hlasom ticho povedala:

„Ak otecko a maminka chcú... ja... ne-
dbám!“ Vtedy obrátila sa k dojatým rodičom. 

Samko nevypustil rúčky, kým vlastnou 
rukou nepoložil osudný prstenčok dievčat-
ku na prst.

Rodičia začali vyslovovať svoje obavy 
a starosti, ale napokon museli sa poddať.

K tomu vrazila do izby Anka s otázkou, 
že pán kostolník sa spytuje, či ešte nepôjdu.

„Nepôjdeme“, zvolal hosť rozhodne. 
Anka sa díva, čuduje, kde sa vzala táto roz-
hodnosť u takého zdanlive nesmelého mla-
dého pána.

„Nepôjdu, Anča“, dotušil pán farár. „Po-
vedz pánu kostolníkovi, aby sa obrátil – 
a zakäroval do dvora, ako večer; i koníky 
nech vypriahne, – čo myslíš, maminka?“ Či 
dobre bude tak? Nedarmo som včera pove-
dal, koho nám to Pán Boh nesie, tak, keď ho 
On sám priviedol, a je to vôľa Božia, my sa 
jej protiviť nebudeme, čo myslíš, maminka?

Maminka myslela síce to samé, čo mys-
lel otecko, ale sa jej chcelo protirečiť, lebo 
ju čosi dusilo v hrdle a do očú tisly sa slzy. 
Privinula dcérušku k sebe a zaplakala.

[...]
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Konečne kostolník vyrozumel, že os-
tanú tu, a veľmi vďačne käruje koníky na-
zpäť do dvora, teší sa, že nemusí ďalej 

39 Autorkou prózy Prsteň je Terézia Vansová, tu uvedená pod skratkou T. V.

putovať – a že krajšej a lepšej by pán farár 
nenašiel ani v tretej stolici...

Živena, 1925, roč. XV, č. 10 – 11, s. 181 – 187 (krátené)39

T. Ľ.: 

Sugescia.

V krátkej črte sa stretávame so slečnou, korá prežíva dezilúziu, lebo muž jej snov nebol hoden obdi-
vu. Miluška po rozbití porcelánovej misy uniká pred následkami, nepriznávajúc sa k pravej príčine 
nepozornosti. Príhoda opäť odkrýva ženský svet, plný sentimentálnych túžob aj sklamania.

Miluška Záhorská sedela v svojej skvostne 
zariadenej izbičke v pohodlnom stolci a čí-
tala.

Tak krásne zariadiť izbu svojej dcéry 
môže len dobrý a bohatý otec, taký, ako 
je Miluškin otecko – pravda, pod dozorom 
mamuškinho vkusu.

Útulne bolo v tej milej izbietke a čítanie 
bolo veľmi zaujímavé: telepatia, sugescia, 
o prenášaní myšlienok a tomu podobné 
divné veci. Podľa knihy – do ktorej sa Miluš-
ka vhĺbila celou dušou – možné bolo nanú-
tiť svoju vôľu iným ľuďom. Kniha sľubova-
la: môžeš niečo chcieť, a osoba, na ktorú 
oprieš svoj zrak, vykoná, čo ty chceš, nemu-
síš jej povedať, netreba ti hroziť pokutami, 
len dívať sa na ňu a chcieť, aby robila, čo si 
ty žiadaš.

Andrej Brežný (prvá myšlienka – to sa 
vie), ten milý, dobrý, krásny, jemu sa pokúsi 
sugerovať. On príde dnes!

Ešte niekoľko ráz pozrela do knihy, a už 
počula príjemný hlas Andreja Brežného. 
Za ním išli druhí hostia. Veselý rozhovor, 
smiech, spev ozýval sa o chvíľu v záhrade 
a po izbách u Záhorských.

Netrvalo dlho – a už nesú slúžky na mi-
siach zákusky, víno. Miluška ponúka hostí. 
Keď prišla k Andrejovi Brežnému, vydých-
la zhlboka, pozrela významne na najväčší 
a najkrajší koláčik, a potom celou dobrotou 
svojej duše sugerovala Andrejovi Brežné-
mu, aby si vzal ten kúsok. Andrej Brežný – 
vnímavá duša – poslušne vzal koláčik, ktorý 
mu Miluška nasugerovala.

Miluška bola blažená!
Tak isto poslúchol, keď mu sugerovala 

najplnší pohár. Žičila mu. Hviezdy s neba 
a perly z mora bola by mu doniesla, lebo 
Andrej Brežný bol Miluške najlepším, naj-
krajším. O ňom sa mohlo len pekne myslieť.

[...]
Išlo tak do času, ale raz malá nepatr-

ná vec vzbudila v Miluške nedôveru k jej 
sugescii. Keď sa sišiel známy krúžok zas 
u Záhorských, Miluška – ako vždy – priš-
la i k Andrejovi Brežnému, a ponúkla ho 
plnou misou krásnych jabĺk. Ale tento raz 
nesugerovala mu najkrajšie, a najväčšie, 
ale najbiednejšie, neúhľadné, najmenšie. 
Sugerovala celou mocou svojej duše podľa 
všetkých pravidiel sugescie.

Andrej Brežný prešiel rýchlym pohľa-
dom po jablkách a vzal si najkrajšie a naj-
väčšie.

Miluška prižmúrila oči, zdalo sa jej, že sa 
jej zem pohla pod nohami; všetka krv z tvá-
ri zmizla a tisla sa k srdcu, a zas horúcou 
vlnou valila sa do tvári. Miska vypadla jej 
z ruky, čo Miluška zbadala len vtedy, keď sa 
výslužní páni rozbehli izbou a sbierali roz-
kotúľané jablká.

Otec priskočil predesený: „Miluška 
moja, čo ti je? Čo sa ti stalo?“

Miluška bola meravá, ako stĺp. Mamuš-
ka nahnevaná zazrela s výčitkou na dcéru, 
nepovedala nič, hrozný výbuch hnevu utla-
čila na chvíľu, kým sa mládež nerozíde, ale 
potom vyhreší Milušku veľmi. Karlovarská 
misa zabitá, ktorú tak chránili, ako poklad!

[...]
Miluška nevidela nič, len hrozná istota 

jasne stála pred ňou. Kdeže by aj sugescia?!
Hostia sa rozišli čo najrýchlejšie po ne-

príjemnej udalosti.
Miluška – duchom nie prítomná – spra-

tuvala so stola po hosťoch a poodnášala 
veci zväčša kam nepatrily. Vyhovoriac sa, že 
ju veľmi hlava bolí, odišla do svojej izbiet-
ky. Tak hodila sa na posteľ a trpkými slzami 
smáčala bieloskvúce sa podušky, že až jasne 
prerážala ružová farba hodvábnej podšívky.

Ráno, keď sa zobudila, slnko jasne svie-
tilo a vrabci veselo čivirikali po stromoch. 

Rýchlo sa obliekla a vyšla do záhrady. Ma-
muška sa už prechádzala medzi hriadkami 
a prezerala kvety.

Miluška veselo zavolala: „Mamuška, 
idem ku krstnej mame.“ A už bežala, aby 
čím skôr zabalila svoje šaty na cestu.

Otec sa zadivil, že Miluška chce zrazu 
ísť ku krstnej mame, ale neprekážal. „Hej, 
chlapče, priahaj do žltého vozíka, ideme na 
stanicu!“ rozkazoval kočišovi.

[...]
Už sa približovala Miluška k mestu, kde 

bývala jej krstná mama. Miluška pozerá na 
známé domce predmestia. Jej myšlienky le-
tia vopred: krstná mama ju už víta, teší sa; 
objíma ju. To je isté, že ju s radosťou prij-
me, ale bude jednako veľmi prekvapená, 
pomyslí si: „Prečo tak zrazu prišla?“ A po 
chvíli povie: „Prečo si neoznámila, že prí-
deš, bola by som ti prišla oproti na stanicu.“ 
Miluška jej odpovie: „Zabila som včera kar-
lovarskú misu, tú, čo mama doniesla, keď 
sa po chorobe vrátila čerstvá a zdravá z Kar-
lových Varov, nuž pomyslela som si, lepšie 
bude ztratiť sa z domu, čo len na niekoľko 
dní.“ Alebo povie: „Krstná mama, zažiadalo 
sa mi zrazu teba vidieť.“ I to bude pravda, 
nielen výhovorka. Ale, že je Andrej Brežný 
obyčajný sebec, nepovie... Ach, nie, to ne-
povie nikomu!

Živena, 1925, roč. XV, č. 10 – 11, s. 204 – 205 (krátené)

Marína Potocká: 

Vrah.

Vlastná skúsenosť rozprávačky je východiskom prerozprávaného príbehu o osude muža, ktorý sa 
stal vrahom. Príbeh zo života vyvracia mienku spoločnosti, že sklon k zločinu je vrodený a nemenný, 
lebo každý prípad zlyhania ľudskosti je osobitý. Takým bol aj prípad vojnového invalida Ondriša.
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Malá spoločnosť inteligencie obce B. často 
schádzala sa u mladej učiteľskej vdovy, 
pani K.

I dnes, za chladného jesenného večera, 
sedeli všetci shomaždení v jej útulnej izbici. 
Zprvu hovorilo sa o rozličných mestských 
klebietkach i o móde, až prešiel rozhovor 
na vraždy a zločiny, ktorými sa teraz denné 
noviny len tak hemžia.

– Vojna vychovala svetu mnoho zločin-
cov, – povedal mladý dôstojník.

– Isté je, že vojna mnohých zkazila, – 
preriekol evanjelický pán farár Dobrovič, – 
Ale ja myslím, že kto bol pred vojnou dobrý, 
ostal ním i po vojne. Lebo kto prv nemohol 
vidieť trpiaceho, tomu hrúza vojny jeho ná-
klonnosť k dobrému len posilnila, a že vo 
vojne videl tej ľudskej biedy tak mnoho, 
teraz iste celou silou pričiňuje sa k tomu, 
aby ju aspoň čiastočne smierňoval. Znám 
viacej takých prípadov. Ale taký, ktorý mal 
už pred vojnou zlé srdce, toho veru vojna 
ľahko urobila zločincom.

– Som tej mienky, – riekol pán Kamen-
ský, sedriálny sudca, – že zločinci sa už ro-
dia na svet s náklonnosťami k zlému celkom 
tak, ako rodia sa iní ľudia s vrodenými ná-
klonnosťami k remeslu, ktoré si potom po-
zdejšie vyvolia za životné svoje povolanie.

– Keby tomu tak bolo, nestaly by sa také 
prípady, že často zo zločinca, keď si odsedel 
trest, stal sa najporiadnejší človek, – pove-
dal kapitán Kalný.

– Mnohí zločinci stali sa zlodejmi a vrah-
mi z púhej náhody. Veď koľko ráz sa sta-
lo, že niekto vraždil v sebaobrane. Takéto 
prípady sú na dennom poriadku. Títo ne-
patria k tým zločincom, o ktorých hovorí-
me, – riekol pán farár. – Zločinci, ktorí majú 
zlo v sebe tak, ako iní dobro. Za zločincov 
vychovajú ich potom temer napospol len 
okolnosti.

– Alebo spoločnosť, – dodal dôstojník.
– Myslím, že náklonnosť k zlému dedí sa, 

ako čokoľvek iné. Mám na to každoročné 

dôkazy medzi deťmi, – ohlásil sa obstarný 
už učiteľ, ktorý bol za celý čas debaty mlčal. 

[...]
– Azda život, spoločnosť, okolnosti pre-

menia ich. Niektorého pomaly, niektorého 
razom, alebo možno už nikdy nepolepšia 
sa, – doložil farár. 

– Takých prípadov je málo, ba v dnešnom 
čase už ani neviem na to prípadu, – riekol 
sedriálny sudca.

– A ja ho viem predsa, – ozvala sa do-
máca pani. – Ak by vás vec zaujímala, vy-
rozprávala by som vám prípad, ktorý som 
sama prežila.

Na žiadosť spoločnosti domáca pani roz-
právala:

* * *
– Keď chodila som štvrtý rok do obecnej 

školy v rodnej mojej dedinke, prišiel medzi 
nás nový žiak. Volal sa Ondriš Galbavý. Bol 
plecitý, mocný chlapec. Hlavu mal veľkú, 
vždy strapatú, tvár širokú, ústa na nej tiež 
široké, roztiahnuté od ucha k uchu, a to 
pretože sa vždy smialy. Smialy akýmsi zlým, 
nedobrým smiechom. Okolo úst tvrdé vrás-
ky ako u starého človeka. I farba tvári bola 
už akási sivá, stará. Ruky mal veľké, tvrdé, 
ja bála som sa ich. Ba bála som sa všetkého, 
čo bolo na tomto chlapcovi...

– A aké mal oči? Zabudli ste na ne, mi-
lostivá pani, – spýtal sa mladý dôstojník, 
keď sa domáca pani na chvíľu odmlčala.

– Oči?... Áno, oči... – pokračovala domá-
ca pani snivo v živej predstave tých očí. – 
Mal vám ten chlapec oči divné... Akej farby 
boly, to veru neviem. I pozdejšie, keď som 
ho vídala, nevybadala som ich farbu. Boly 
to oči neopísateľné. Tých bála som sa pri 
Ondrišovi najväčšmi... Vše, keď uprely sa 
na mňa, prešiel ma mráz, a hneď som mi-
movoľne sklopila zrak. Čosi nevysloviteľné-
ho dialo sa so mnou pri tom jeho pohľade. 
A najväčšmi som sa Ondriša bála, keď po-
vstala v škole medzi chlapci pračka. Pri kaž-
dej bitke musel Ondriš byť a každú zavŕšil 
on. [...]

Všetci chlapci báli sa ho veľmi. Ale po-
tom srieklo sa ich niekoľko a Ondriša nabili 
poriadne spoločnými silami. Ale neodalo sa 
im to, lebo sa im Ondriš vypomstil desaťná-
sobne: počkal si každého po jednom za nie-
ktorým rohom domu a zbil ho tak, že z toho 
potom bol i v škole súd.

Ondriš učil sa málo. Prepadol a viac do 
školy už neprišiel. Cez leto bol v obci pastie-
rom svíň a cez zimu mendíkoval a posluho-
val kdekomu. Na druhý rok dala ho obec 
kdesi za učňa.

Potom som dlho o ňom ničoho nepoču-
la. Sama bola som viac rokov preč z domu 
v školách. Domov, k rodičom chodila som 
cez prázdniny v lete. Vtedy Ondriša nikto 
nespomínal a mne tiež neprišlo na um do-
tazovať sa naň. Bol preč, a zdalo sa, že sa 
Ondriš už ani nevráti do svojej rodnej de-
diny.

Ale vrátil sa, lebo sa vrátiť musel, keď 
boly rekrutačky.

Bolo to v októbri, v rok, keď ja ako snú-
benica zanechala som svoju učiteľskú sta-
nicu a doma pomáhala som otcovi v škole.

V našej dedine bývalo vždy veľmi ticho. 
Ľud je tam pokorný a pomerne dosť mierny. 
Ale keď sú rekrutačky, to je od rána do ve-
čera krik a spev po celej dedine. I teraz celá 
dedina bola na nohách. V ktorom dome 
nemali syna za vojaka, tam iste mali dcéru, 
ktorej mládenec šiel do mesta na odvod. 
Len v našej domácnosti bolo ticho, brat bol 
ešte mladý. Z detí ja som bola najstaršia.

K vôli rekrutačke v ten deň v škole vyu-
čovania nebolo.

Ja sedela som v záhradke pri škole a čí-
tala som. Z dediny doliehaly ko mne opité 
hlasy rekrútov. Slniečko opreté o múr školy 
hrialo ma príjemne. Zrazu čosi šuchlo. Ob-
zriem sa: predo mnou stál vysoký mláde-
nec. Tak prudko mi vyrástol pred očami, že 
som sa ho zľakla a vyskočila som s lavičky, 
nevediac čo robiť.

„Nebojte sa ma, slečinka, to som ja, On-
driš...“, povedá mládenec.

Áno, bol to on, Ondriš Galbavý. Ale 
aký už teraz mládenčisko! Svalnatý, ple-
citý, o hlavu vyšší ako ja. Kdeže sa ho ne-
báť! Bála som sa ho vtedy, keď bol menší 
odo mňa, nie to teraz! Ale jeho hlas zaznel 
mi v ušiach akosi tak prosebne, že som sa 
uspokojila a pozrela naň... Díval sa na mňa. 
A zas to boly tie sté podivné oči Ondrišove, 
ktorých som nikdy nepochopila. Mráz pre-
šiel mi telom a počala som sa triasť...

„Prepáčte, ja chcel som len... odobrali 
ma za vojaka...“ riekol Ondriš trhano a prv, 
ako by som bola mohla niečo povedať, už 
ho pri mne nebolo.

Ešte bledá od preľaknutia vošla som 
rýchlo do domu, a otcovi rozpovedala som 
príhodu s Ondrišom.

„Opitý bol ani rúra“, povedal mi otec. 
„Videl som ho. Išiel dvorom tackajúc sa.“

[...]
Pri vojsku bol často trestaný, a to naj-

viac pre bitky, ktoré vyvolával takmer kaž-
dodenne. A raz, pri takejto bitke, zavraždil 
svojho kamaráta. Uväznili ho a odsúdili na 
smrť povrazom. O tomto dozvedela som sa 
z novín.

Mesto, v ktorom bol Ondriš väznený, 
bolo vzdialené len hodinu cesty od nás. Mu-
žovi vyslovila som, že rada by som navštívila 
pred popravou Ondriša, i že chcela by som 
sa pokúsiť o smiernenie jeho trestu, keďže 
je predsa len môj rodák a niekdajší spolu-
žiak.

Môj muž, pravda, tento môj úmysel 
neodobroval. Vravel, že čo je raz na papie-
ri úradne usúdené, že sa na tom ničoho 
zmeniť nedá, a to tým menej, že Ondriš bol 
odsúdený vojenským súdom. I tvrdil mi, že 
pre Ondriša samého je lepšia smrť – hoc 
i na šibenici, – ako prípadne doživotný ža-
lár; a konečne, že z toho nikto nebude mať 
osohu, keď by sa taký vrah vrátil do ľudskej 
spoločnosti a páchal zlo ďalej.

Mužove dôvody som všetky uzna-
la, ale neviem prečo, nemohla som ho 
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poslúchnuť... O dve hodiny zatým bola som 
už v n . . . skom väzení.

Tu dozvedela som sa, že je Ondriš naozaj 
odsúdený na šibenicu, ale do samej veci že 
sa dostaly iné výroky, ktoré Ondriša bránia, 
a tým nielen že sa jeho poprava oddialila, 
ale celú vec začali znova vyšetrovať.

Samého Ondriša našla som v ťažkom 
väzení s okovami i na rukách i na nohách. 
Keď som vstúpila do jeho temnice a svetlo 
lampáša dozorcu padlo mi na tvár, v chvíli 
nevidela som ničoho. Len zvolanie: „Slečin-
ka!“ upravilo mi zrak do kúta, kde na slame 
ležal Ondriš...

Keď pristúpila som k nemu, videla som 
še mu slzy tečú po lícach. Podávanú mu 
ruku neprijal. A za ten celý čas, čo som nad 
ním stála a mnohé slová útechy i do sve-
domia som mu hovorila, nepreriekol ani 
slova. Mlčal, zatvrdile mlčal. Ani na jednu 
moju otázku mi neodpovedal, len slzy, hoj-
né slzy stále tiekly mu po lícach. Čo si vtedy 
ten biedny vrah myslel, sám Boh vie. Ani pri 
rozlúčke nepodal mi ruky. Možno sa hanbil, 
že bola okovami spiata...

[...]
Medzi časom vypukla svetová vojna. 

Ondriša osvobodili, lebo sa dokázalo, že 
svojho kamaráta zavraždil len v sebaobra-
ne. Ale hneď ho i vyslali na front, a to na 
ruskú stranu. 

Ako viete, i môj muž musel hneď naru-
kovať a viac sa mi už domov nevrátil. Ostala 
som vdova s troma deťmi. Mužov učiteľský 
úrad prevzala som ja, a preto nemusela 
som zo školy vyjsť. Pozdejšie zväčšila som 

40 Podľa Lexikónu slovenských žien (Maťovčík a kol., 2003, s. 266) pseudonym Marína Potocká používala 
Štefánia Amália Votrubová.

svoje hospodárstvo, a tak žijem a vychová-
vam si deti...

– A Ondriš? – spýtali sa viacerí razom, 
keď sa pani K. odmlčala.

– Ondriš? Je u mňa už na piaty rok gaz-
dom; a to od vtedy, ako sa bol medzi ruský-
mi zajatými vrátil do vlasti.

Všetci prítomní pozreli v nedorozumení 
jeden na druhého...

– Však mi neveríte, a čudujete sa – riekla 
usmievajúc sa domáca pani. – A predsa je 
tak. Prišiel ko mne zasa tak „hupkom“ ako 
kedysi, keď bol rekrútom. Ale teraz zľakla 
som sa ho omnoho väčšmi ako vtedy, lebo 
bol nesmierne otrhaný a zarastený tak, že 
som ho ani poznať nemohla. Dávala som 
mu almužnu a vtedy pozrel na mňa...

„Aký divný človek“, myslím si, „plače“. 
Ešte vždy som ho nepoznala. Iba keď povie: 
„Už ma ani neráča poznať...“ poznala som 
Ondriša po hlase. A tu on hneď mi padne 
k nohám a len plač a plače...

Čo som mala robiť? Dala som sa mu 
oriadiť, podarovala som mu od muža šaty, 
ale on nechcel odísť. Pýtal si prácu, že sa 
nemá kam vrhnúť. Dala som mu ju a tak zo-
stal u mňa...

– A nebojíte sa ho, vraha, milosťpani? – 
spýtal sa mladý dôstojník.

– Nemám, uverte, príčiny, – doložila do-
máca pani. – Je úplne skrotený. Vojna On-
driša nerozzúrila. Ba naopak: upokojila ho. 
Nikdy neprajem si mať lepšieho a vernej-
šieho sluhu. A konečne – veď je on invalid: 
nemá pravej nohy...

Živena, 1926, roč. XVI, č. 2, s. 30 – 32 (krátené)40

P.: 

Chudobná rodina.

Popoluškino šťastie je akoby prototypom príbehu osirelej Boženky, študentky učiteľstva, ktorá je po 
smrti rodičov chovanicou u príbuzných. Milá, veselá osôbka je však pre dcéru domácich, Adelu, kon-
kurenciou. Zhodou nežiaducich okolností sa stretne s mladým mužom, ktorému aj napriek chudobe 
padla do oka. No ani Adela neostane bez seberovného ženícha. Príbeh oživujú lyrické vsuvky piesní, 
ktoré mu dodávajú národno-folklórny ráz. 

Pred veľkým panským domom, v krásne 
usporiadanom dvore je všetko v kvete.

Je máj. Kvetov vo dvore všade plno, 
i v kvetníkoch i v mnohých kvetných hra-
dách. Široké chodníky vysypané sú žltým 
pieskom. Kde-tu ovocný strom i všelijaké 
ozdobené kry. Pod rozvetvenou, kvetúcou 
čerešňou stojí záhradný biely stôl, i stolič-
ky okolo neho, a kde-tu pri kroví záhradné 
biele lavičky.

Je nádherne tu!
Po dvore, s malou kupkou v ruke, chodí 

mladé sedemnásťročné dievča. Krásné je 
toto dievča, svieže, ružové. Z tvári sála jej 
šťastie a z tmavých očú rozkoš zo života.

Pružne, ľahúnko chodí po dvore. Kde-tu 
poleje kvietok, kde-tu ho len rukou pohladí. 
Vše si zaspieva, alebo sa rozhľadí po celom 
dvore a radostne vykríkne: Krása, krása! 
Nad hlavou zaštebotalo jej vtáča. Pozrela 
hore a napodobnila jeho spev. Všetko robi-
lo jej radosť, všetko robilo ju šťastnou.

Ale prečože by nemalo byť šťastné toto 
ružové, mladé stvorenie? Iste je ona dcé-
rou bohatého statkára, ktorému patrí ten-
to kvetúci dvor, a veľký, ružami obsnovaný 
kaštieľ. Ale nie! Ona je len chudobná rodina 
Trávskeho, majiteľa ružového dvora, ma-
jiteľa mnohých pozemkov, veľkých záhrad 
okolo domu a všetkých vecí, ktoré patria 
k dobrobytu.

Božena Rovesná je sirota. Jej otec, ma-
lomestský úradník, padol vo vojne, mať 

živorila ešte začas po smrti mužovej, a keď 
Božena mala pätnásť rokov, umrela i ona.

Trávsky, bratranec nebohej, vzal sirotu 
k sebe. Odvtedy žila Božena tu, pripravujúc 
sa k učiteľským zkúškam, pričom pomáhal 
jej i dedinský učiteľ. Dva ročníky mala už za 
sebou, ešte dva, a stane sa učiteľkou. Dú-
fala, že s pomocou ujcovou skoro dostane 
stanicu. Ujec ju mal rád, ale chudobná ro-
dina nebola priam vítaná domácej panej. 
Mali i oni dve dcéry, pätnásťročnú Oľgu, 
ktorá chodila ešte do školy, a staršiu Adelu.

Adela bola krásavica. Nádherná postava, 
tvár bezúhonná, a taká chladná, taká vzne-
šená, že „mráz vanie od nej“, ako sa mla-
dí ľudia vyslovovali. Bola už dvadsaťročná, 
mnohí ju obdivovali, ale ešte nik neosmelil 
sa pýtať ju o ruku.

[...]
A napísala svojmu neženatému bratran-

covi, sudcovi v meste B., aby už raz po po-
slednej návšteve pred piatimi rokmi prišiel 
ich pozrieť – aby sa vybral na dlhšie a s nimi 
sa pobavil. Mala plán. Ak niekto, tak jej 
vlastný bratranec, veľkomešťan, bude ve-
dieť oceniť, klasickú krásu, vznešenosť 
a eleganciu.

Odpísal, že príde, a na druhý deň, ako 
vidíme Boženu chodiť tak veselo po kvetú-
com dvore, mal ísť preňho koč na stanicu.

Tým kočom mala Božena odísť ku svojej 
tete, matkinej sestre, do mestečka N.
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Trávska hneď, ako dostala list od svoj-
ho bratranca, rozhodla, že Boženu pošle 
k tete, zrejme nebola si cele istá v kúzle kla-
sickej krásy.

[...]
Trocha so žiaľom myslela Božena na 

zajtrajší odchod. Tak príjemne je tu, všade 
taký svieži, lahodný vzduch, a tam pri mrzu-
tej tete musí celý deň v izbe sedieť, sama 
nesmie ani na krok von, teta sa pridŕža „sta-
rých dobrých mravov“, kde dievča nesmelo 
„hore-dolu blúdiť po uliciach“, ako terajšie 
slečinky, a teta bude žalovať sa na lámku, 
aby nemusela s ňou von a aby čím skorej 
odišla ta, „kde majú všeho všudy“ hojnosť.

Dúfala, že do týždňa dlhšie nemusí ostať 
u tety.

A jednako nemohol zajtrajší odchod 
pokaziť jej dobrú vôľu. Už ráno vstávala 
so spevom, tým i pohnevala tetu, ktorá 
nebola dobre naladená. Boli povolaní na 
ten deň ku blízkym súsedom na zasnúbe-
nie ich dcére. Dcéra bola mladšia od Adely, 
ani zďaleka nie taká krásna, ani zďaleka nie 
taká bohatá, nie taká vzdelaná ako Adela, 
a jednako skorej sa vydá, ako jej dcéra.

Bola mrzutá.
Aj spev sa zunuje, keď ho je priveľa. Po-

kárala Boženu: už dočkaj s ním, kým odíde-
me.

[...]
A práve začala:

Veď si ty nie šuhaj, veď si ty len žaba,
Hej, či by si bol hoden, že by ťa ja rada!

– Dobrý deň, slečna Boženka! Mne to 
spievate?

– Dobrý deň, pán učiteľ!
– Mne to spievate, slečna Boženka?
– Ale veď od rána spievam, ktorá mi prá-

ve na um, a že ste na túto prišli...
– Tak mimovoľne patrila mne. A ja vám 

krajšiu zaspievam, slečna Boženka.
A začal:

 Dievča, dievča, biely kryštál,
 ver‘ by tebe šuhaj pristal.
 Tebe šuhaj a mne žena,
 Soberme sa, duša moja! 

Božena, keď začal spievať, sem-ta chodi-
la proti nemu do taktu.

– To som ja zaspieval vám, a vy mne na 
to čo odpoviete?

Ona chodiac sem-ta spievala:

Nevydávaj sa ty, dievča, ešte.
Lepšie je dievčatu jak neveste.
Dievčatko si chodí po slobode,
Ako tá rybička v bystrej vode, v bystrej vode!

– Skoro ste sa vynašli! No, dobre – vra-
ví položartovne učiteľ – to platí na teraz; 
o rok-dva vám to znova zaspievam a ak mi 
vy aj potom zaspievate tú, čo teraz...

– Nie, o dva roky vám tú nezaspievam, 
lebo o dva roky budete už opravdovým 
šuhajom a nie žabou, ale ktovie či o dva 
roky zaspievate aj vy mne tú, čo dnes.

– Iste vám ju zaspievam! A ak...
– Nie, nechajme to teraz. Dotiaľ musíme 

sa oba ešte mnoho učiť. Vy nemáte ešte 
zkúšky spôsobilosti. Ja dva ročníky pred se-
bou. Pozrite, doniesla som si sem celú kopu 
kníh, a ešte som ani nenakukla do nich.

– To aby som už išiel?
– Ale čoby! môžeme sa ešte o niečom 

inom poshovárať.
– Ba musím už odísť. Počujte, ako sa deti 

už hlučne zabávajú. Ruky bozkávam, slečna 
Boženka!

– S Bohom, pán učiteľ.
Božena pobrala sa ku knihám. Roztvorila 

jednu, druhú, tretiu, ale ani jedna nemohla 
ju dnes upútať. Strmo zatvorila knihu a išla 
polievať kvety; pritom znova dala sa do 
spevu.

– Neviem, čo mi je dnes, – myslela si. – 
Nejako sa i nechce do tých kníh, len spie-
vať a smiať by sa mi chcelo, niečo ma dnes 

potká, neviem, či šťastie a či niečo zlého, že 
mám takú rozpustilú vôľu.

A zasa si len zanôtila:

Dobre tebe, Janík, v tom Bojnickom zámku,
Ľudia orú, sejú, a ty sedíš v chládku.

– Pre pána! – vykríkla. – Ešte zbojnícke 
začnem hučať!

– Ba dobre ste ju spievali; ale má tá 
zbojnícka pieseň ešte aj druhý verš, a ten 
zaspievam ja, lebo aj mne je dnes do spevu.

A začal:

Dobre mi je, dobre, tá moja dobrota,
Už je na tretí deň, čo prišli pre kata.

Božena dívala sa so široko roztvorenými 
očima na cudzieho pána, ktorý tam stál pri 
nej, veselý, elegantný, milej príjemnej tvári 
a tak asi tridsaťštyri-tridsaťšesťročný.

 – Som Jur Nevoľný. – Uklonil sa. – Čakali 
ste ma len zajtra, a ja som prišiel už dnes. 
Neviem, ale niečo ma núkalo, aby som išiel 
už dnes a nie zajtra, iste tento rozkošný má-
jový deň. Ale akí ste krásni narástli, Olinka! 
Pred piatimi rokmi...

– Ja som nie Oľga. Ja som Božena Roves-
ná. Chudobná rodina ujčekova.

Tvár jej zaplála tmavým rumencom, ako 
mimovoľne vyslovila: chudobná rodina, ale 
hneď sa veselo rozosmiala, a veselosť preš-
la i na Nevoľného, i on sa rozosmial.

– Chudobná rodina? Ale veď ste vy bo-
háčka so svojou dobrou mysľou a sviežos-
ťou.

– Ale nech sa vám páči dnu. A kde je váš 
koč?

– Prišiel som autom.
– A auto je kde?
– Už odišlo.
– Tak akože ja odcestujem? – zvolá ako-

by podesená.
– Kde chcete odcestovať?
– K mojej tete do N. mala som odísť tým 

kočom, ktorý mal ísť pre vás k vlaku.

– To je tedy skvostne, že som prišiel 
dnes! musíte doma ostať.

– Neviem, ako teta povie. Veď ja som 
rada tu v tomto raji zelene a kvetov, ale ako 
teta povie.

– Teta vás posiela?
A Nevoľnému blislo niečo hlavou.
– Áno, lebo som už dávno nebola pri 

matkinej sestre a ona by sa mohla na mňa 
nahnevať, keď sa jej už písalo, že zajtra prí-
dem k nej.

Troška sa zapálila, keď toto povedala, 
lebo dobre vedela, že matkina sestra pre 
svoju veľkú skúposť jej nikdy k sebe nevo-
lá, a Trávsky Boženu k nej ani nikdy nepo-
sielal.

– Ale nech sa vám páči dnu.
– Azda ma i vy odprevadíte? – povedal, 

keď sa Božena pobrala na druhú stranu 
dvora.

– Áno, len soberiem svoje knihy.
– Čítali ste tu?
– Nie, chcela som sa učiť, chcem byť uči-

teľkou, ale dnes nie a nie pri knihe ostať, 
len spievať sa mi chcelo.

– Dobre tak, ani sa neučte, škoda oči ka-
ziť.

– A akože si zahľadám chleba, keď sa ne-
budem učiť? Som chudobná rodina, – po-
vedala veselo.

– Vitaj Ďurík! Vita-á-j! – kričal domáci 
pán z obloka a už bol aj na chodbe, behom 
ponáhľal sa oproti príchodziemu.

[...]
– Len škoda, že sú moji práve dnes nie 

doma, ako bude maminka ľutovať, že ťa pri 
príchode nemohla privítať! Ale u súsedov 
je zasnúbenie Adelinej priateľky – patrilo 
sa im ísť. Aká škoda, že práve dnes!

– Nič sa nemrz, Paľko môj, zajtra bude-
me všetci spolu. A Oľga kdeže je?

– Ona ešte chodí do školy. Prídi v lete, 
aby si sa i s ňou poznal.

– Prídem iste! Máte to tu rozkošne. To 
prekrásne nádvorie! Samý kvet všade.



140 141

– To je temer Boženkina zásluha, – vra-
vel domáci pán. Božena bola už odišla. – 
Ona by všetko kvetmi posiala. Chudiatko, 
usiluje sa všemožne získať si našu lásku 
a odmeniť sa nám za ten sirotský chle-
bíček, čo u nás má. Vďačne jej ho dáme, 
i máme ju radi, veď ona je také dobré 
dievča. I učí sa výborne, dúfam, že za dva 
roky poskladá zkúšky a dostane niekde tu 
nablízku učiteľstvo. Vďačne podržal by ju 
u seba i naďalej, ale myslím, že moja žena 
má pravdu, keď prísne dbá na to, aby sa 
pilne učila. Vieš aké je porekadlo: chudob-
né dievča, chudobné šťastie. A mala by sa 
biedne vydať, to nech si radšej zahľadá 
chlieb sama.

Prišla Božena a Trávsky prestal o nej ho-
voriť. Všetci vyšli potom na nádvorie, kde 
sa až do obedu pobavili. Po obede išli po 
záhradách a deň – akoby hodina – už bol 
u konca.

Pred večerom prišla Trávska s dcérou. 
Zazrúc Nevoľného, Trávska temer strnula. 
Nevoľný zbadal jej ustrnutie, spešne prišiel 
ku koču a pomáhal dámam zosadnúť, vese-
lo ich pritom vítal, ako by on bol tu doma 
a ony hosťmi.

– Ako ľutujem, ako veľmi ľutujem, že 
som ťa nemohla privítať ja, Ďurík môj! No, 
keď si len tu, keď si nás už len raz prišiel 
pozrieť!

Adela bola neobyčajne v dobrej nálade 
rozprávala, kto všetko boli na zasnúbení.

– Všetko starí naši známi – okrem... 
Budeme mať nového súseda. Vrbický 
vrátil sa s ciest, pochodil celý starý svet. 
Zaujímave vypráva... Zkúsil mnoho. Teraz 
ostane na svojom majetku. Príde sa ti po-
kloniť, otecko.

– Nech len príde, s nebohým jeho otcom 
boli sme priatelia, Boh dá, budeme i s mla-
dým dobrí súsedia.

Nevoľný usúdil, že Adela je nádherné 
dievča. Dáma nanajvýš elegantná, ale on 
tento týp žien nemal rád, hoci veľkomešťan, 

radšej mal prostotu a srdečnosť. Preto Bo-
žena bola mu ďaleko sympatičnejšia a bliž-
šia.

[...]
Nevoľný sa ešte za dva dni zabavil 

u Trávskych. Usiloval sa byť čo najveselší 
a čo najpozornejší k dámam. Boženu ani raz 
nespomenul, ale o dva dni, hoci ho domáci 
veľmi zdržiaval, „musel odísť pre neodklad-
nú prácu“.

Na tretí deň po jeho odchode dostali 
Trávskovci telegram tohto obsahu:

S Boženkou sme sa zasnúbili. Zajtra ide-
me aj s tetou do Luhačovíc, aby Boženke 
bol nahradený váš rozkošný dvor. Jur Ne-
voľný.

Trávsky vytreštil oči. Čítal raz, čítal dva 
razy, až sa dal do srdečného smiechu.

Bežal s telegramom k žene a dcére.
– Tak pozrite toho figliara! Tak počujte! 

On sa zasnúbil s Boženou! A vraj neodklad-
ná práca! haha! No blahoželáme! Blahože-
láme!

A slzy nehy vstúpili mu do očú!
Trávska temer zmeravela, bez slova dí-

vala sa na muža a na podávaný jej telegram.
Adelu to nedojalo ani radostne ani žiaľ-

ne, ona na Nevoľného ako na ženícha ani vo 
sne nemyslela, ale jej mať, keď bola sama, 
zaplakala. Však ani jej žiaľ za Nevoľným dlho 
netrval. Vrbický chodil k ním, a po niekoľko 
návštevách pýtal Adelu. Hľa, ten sveta zkú-
sený, bohatý statkár vedel oceniť klasickú 
krásu, vznešenosť a eleganciu.

Svadba bola okázalá. Nádherný zjav 
bola mladucha. So svrchovaným obdivom 
hľadely ženíchove oči na krásnu nevestu.

Ale najrozkošnejšia mladá pani bola 
Nevoľná, chudobná rodina Trávskeho, 
a okúzľujúca družička nevestina sestra 
Oľga, šesťnásťročné žábä, samá veselosť, 
samá samopaš. Oči matkine s úľubou a ne-
smiernou láskou spočívaly na nej, hoci ona 
ako by bola z oka vypadla svojej sesternici 

Božene, u ktorej Trávska neraz odsúdila ve-
selosť.

41 Pod skratkou P. publikovala v Živene Irena Poľanská, vl. m. Irena Laciaková, rod. Slančíková. Informá-
ciu uvádzame podľa Lexikónu slovenských žien (Maťovčík a kol., 2003, s. 141).

Učiteľ len na tejto svadbe blahoželal Bo-
žene, hoci bola už pol roka vydatá.

Živena, 1926, roč. XVI, č. 4, s. 71 – 74 (krátené)41

Bál.

Črta z dediny. Podáva P.

V črte z dedinského života sa situácia pred sobášom dostáva do rúk rodičom. Snažia sa o šťastie 
a blaho svojich detí, preto im vyberajú partnera podľa svojich predstáv – Mare matka, u Dudášov-
cov Ďurov otec. Nakoniec osud dopraje sobáš obom, no iba svojhlavej Mare podľa hlasu srdca. 

U Dudášov bude bál!
Pred dvadsiatimi dvoma rokmi, keď 

sme my sem prišli, vraveli: bude bursa, 
pozdejšie: muzika, tanec; teraz bál alebo 
zábava.

Jáj, ale pred dvadsiatimi dvoma rokmi, 
keď mládenec volal dievku do tanca, od-
deľač zakýval prstom na ňu a celým hrd-
lom zavolal: Zuza, hybaj so mnou tancovať! 
Dievča pribehlo k nemu a po tanci odbehlo 
samo na svoje miesto. Jáj, ale teraz! Mlá-
denec príde celkom ku dievčaťu, pekne sa 
ukloní, povie zdvorile: smiem prosiť? ale-
bo: s dovolením, a po tanci odvedie taneč-
nicu na jej miesto. Predtým tancovali len 
vrchovskú, alebo i abelovskou zvanú. Jáj, 
ale teraz: šimmy-verbunky! Zavše spustia 
muzikanti aj abelovskú, a tu razom nasta-
ne div: všetko ožije, tanečníci rútia sa ku 
dievčaťom, strhnú ich do náručia bez všet-
kých obvyklých teraz zdvorilostí, a tancujú 
o dušu, spití rozkošou svojho tanca. Oči pla-
nú, líca horia, všetko je vo vytržení, všetko 
výska, smeje sa, spieva, vykrikuje, mláden-
ci dupajú nohami, je to vrchol rozkoše, je 
to naozajstné opojenie svojskou muzikou. 

Ešte i starším ženám – sú to gardedámy – 
ktoré pri nových tancoch už podriemkávaly, 
driemoty prešly a i na ich tvárach zjavil sa 
veselý úsmev.

U Dudášov bude bál! Čudné to bolo kaž-
dému. Dudášovci! Tí o muziku dosiaľ nestá-
li. Starí, mladí, všetko u nich len tú robotu 
drhlo, a teraz u nich bál! A pozvané sú všet-
ky dievčatá i z dediny, i z lazov – to sa vie, 
že i mládenci. Čo je to? Vysvetlila sa záha-
da skoro. Majetný gazda Dudášovie chcel 
ženiť svojho najmladšieho syna a vyhlásil 
vraj pred svojou rodinou, že ktorá dievka 
na tom bále bude sa mu najlepšie páčiť, tú 
vezme synovi za ženu, a čo nebude mať ani 
švíka zeme – má jej on dosť – a nebude mať 
ani strapky viac, len to v čom bude obleče-
ná, nedbá o to, len nech sa mu zapáči, bude 
synovou ženou. 

– Mara, – vravela naša súseda dcére, 
keď ju obliekala na bál, – Marka, a dobre sa 
drž! Vieš, keľko je tam poľa, statku, oviec?

– Vy na inšie ani nehútate, len na pole 
a na ovce.

– A na čože hútať? Na cigaru v ústach 
a na klobúk na ucho zacapený?
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– Na cigaru! Ktorý mládenec že teraz faj-
čí cigaru? Hádam cigaretľu.

– Cigara, cigaretľa, mne je to jedno, ne-
dám nič na takú lačnú parádu. Vravím ti: 
dobre sa drž a zašibni si Ďura v ručníčko-
vom tanci. (To bol ten kandidát ženby.)

– Toho skrčka?
– Zašibni si ho, dobre ti vravím.
– Už mi len nevravte toľko, a dajte mi 

peniaze.
– Keľkože ti?
– Dajte, keľko chcete.
– Tu máš päť korún, aleže ich nestrov.
– Nuž a za ručníkový tanec dám... Či by 

som razom voľačo poviedala...
– Veď by ťa aj ctilo, dievku... a už len 

choj, lebo sa opozdíš.
Mara odišla.
Za dedinou ju čakal Paľo Horicovie. Ciga-

retľa v ústach, klobúk na uchu a v ruke ele-
gantná palička, s ktorou si šikovne pohrával.

– Pozde ideš, Marka, už dávno tu čakám, 
všetky dievky i mládenci z dediny už odišli.

– Nech išli, mne sa aj tak neveľmi chcelo 
ísť.

– Aspoň sa vytancujeme.
– Veď len za to.
Keď prišli do Dudášov, hrali ručníčkový 

tanec. Maru s Paľom hneď zašibli. Mara 
bolo pekné dievča, no a Paľo! Krásavec.

Keď skončili pieseň, ktorú si v ručníč-
kovom tanci začali, – pritom muzika vždy 
hrá – Paľo zašibol si nejaké dievča, a Mara – 
Ďura Dudášovie. Nevedela ani ako sa to sta-
lo, či že stál neďaleko nej, či že jej mať tak 
kázala. Lebo jej bol protivný, ten nie pekne 
vyvinutý chlapec.

A ručníčkový tanec hrali ďalej, hrali 
dlho, lebo mládencov a dievok bola plná 
chyža. A zašibli napokon aj chudobnú Bati-
sovie dievku.

Tá si začala pieseň, trocha potancovala, 
a naraz pribehla k domácemu gazdovi Du-
dášovi a zašibla si ho červeným svojím ruč-
níkom. Gazda vyskočil, zodvihol dievča do 
vysoka, začal s ňou divo tancovať, výskať, 

kričať ako bláznivý: „Toto bude moja ne-
vesta! Toto bude moja nevesta! Táto bude 
môjho synova žena, nikto druhý!“ A krú-
til sa s ňou, vlastne krútil ju v povetrí celý 
rozjarený nad neočakávanou príhodou.

Hudci, hrajte našu vrchovskú! Zaplatím 
dupľom za tanec. Hrajte abelovskú, ne-
chcem kedeaké pánske tarandy!

A hudci spustili abelovskú. Gazda tanco-
val o dušu, ale mládenci, ktorí inokedy tr-
hajú sa o tanečnice pri abelovskej, teraz len 
stáli, stáli zadivení, a pomaly povychodili, 
až sa všetko vytratilo. Bolo po bále. – 

U súsedov ešte svietili, keď sa Mara vrá-
tila do chyže.

– Čože je? – vykríkla naľakaná mať.
– Čo by bolo? Už je po bále, len sa jedu-

jem, že som si tú papuču zašibla, len vy ste 
ma nabadurkali!

– A prečo?
Mara vyrozprávala príbeh s chudobnou 

dievkou a gazdom.
– Mala si si gazdu zašibnúť.
– Mali ste mi tak poradiť, ale ja o tú 

papuču nechodím, vy dobre viete, mňa 
len jeduje... a razom roztrhám tie háby 
na sebe. Len načo som ta šla, – jeduje sa 
Mara a šklbe sviatočný brusliak zo seba. – 
Len načo som vás počúvla, ešte takú papu-
ču si zašibnúť! – A šmarila v zlosti brusliak 
na lavicu.

– A háby mi nešmiaraj, to je drahá mar-
cha, na tú teba ruky nebolely!

Ale Mara nič nedbala, bola rozmaznaná, 
pred ňou umrelo súsedovcom troje detí, 
túto potom držali ako zlato, dovolili jej všet-
ko, len nech žila; tak sa Mara stala vše až 
surovou k rodičom, ináče bola milé, príjem-
né a veľmi pekné dievča.

Mara pustila sa potom do plaču. Mať sa 
naľakala a temer ju odniesla do postele.

Mara sa aj troštička bála, že ak pre to za-
šibnutie teraz Paľo... Ale Paľo na to ani ne-
pomyslel. Kdeže by Mara, keď má známosť 
s ním, s takým junákom, len aj v hútky mala 
Dudášovie Ďura! Čo je Ďuro aj bohatší od 

neho, ale tá podoba! Nie, Paľa od Marin-
ho zašibnutia hlava nebolela. A tak sa stalo, 
že Mara s Paľom mali sobáš v ten istý deň, 

keď Ďuro Dudášovie s chudobnou Batisovie 
dievkou.

Živena, 1927, roč. XVII, č. 2, s. 29 – 30 (krátené)

V. Jahodová: 

Šťastná povaha.

Úsmevný príbeh z pera talentovanej prispievateľky predstavuje životný osud dievčaťa z internátnej 
školy. Cleo bola „prípadom“ veselého života študentiek. Hoci po rokoch vstúpila do tretieho manžel-
stva, nebola nešťastná. Priateľke sa otvorene priznala k príčine rozpadnutých vzťahov – neporiad-
nosti. Emancipácia zásadne zmenila životný štýl mladej generácie a podriadila ho osobnej slobode, 
a tú si Cleo užívala naplno. 

V penzionáte bolo vzrušenie. Nám, ktoré 
sme si lámaly hlavy len na huncútstve, tĺklo 
srdce, že niektorý z našich výčinov vyšiel na 
javo! Maly sme ich práve niekoľko na sve-
domí: v piane zdesene sa plašily svrčky, kto-
ré sme tam nasypaly; slečne, ktorá s nami 
spala, sedela v pantofli žaba; kuchárke sme 
zapchaly kľúčovú dierku do komory; kostli-
vec v laboratoriu bol len slabo oprený, aby 
sa svalil na toho, kto pôjde okolo!

Ale sme si oddýchly: celá búrka sa 
sviezla na kučeravú hlavu mojej najlep-
šej priateľky, peknej Cleo. Bola dcéra ru-
munského dôstojníka; vyrástla bez matky; 
mala sa o ňu starať teta, ale tá bola celý 
deň v kostole, a tak malá Cleo vychováva-
la sa v kuchyni pri slúžkach. Bolo to roz-
tomilé, krásne stvoreniatko, a tak mile 
prirodzené. Jednu chybu mala, ktorá ju, 
pravda, nič netrápila, ale tým viac učiteľky 
a hlavne predstavenú, pedantne poriadnu 
Angličianku.

I teraz stála táto ctihodná dáma 
pred nami, v jednej ruke držala košieľku 
a v druhej zápalku, a rozčulene nám de-
monštrovala, ako jedna neporiadna žiačka 

svoju bielizeň zle opatruje, miesto gom-
bičky že mala na pleci prestrčenú zápalku. 
Bola vo svojom rozhorlení tak dokonale ko-
mická, že sme vliezly pod lavice a dusily sa 
smiechom, Cleo najviac. Rozzúrená Angli-
čianka nám nadiktovala jednodenný žalár 
o vode a chlebe.

Táto epizoda mi prišla na um, keď som 
šla po Viedni a videla proti sebe kráčať 
dámu čiernych kučeravých vlasov a usmie-
vavých očú. I ona ma spozorovala a už mi 
visela na krku. Nevidely sme sa šesť-sedem 
rokov. Bola to moja stará Cleo, milá, veselá 
a – neporiadna. Všetko na sebe mala pekné, 
drahé, ale všetko tak nejako šikmo sedelo 
na nej. Sadly sme si do kaviarne a nebo-
lo rozprávaniu konca-kraja: „Vieš, vtedy...“ 
Zvážnela, ako taký diablik zvážneť môže, 
a rozprávala svoj osud. Chodila vo Viedni na 
konzervatorium len tak z pasie, a soznámila 
sa s Francúzom, veľmi milým mladíkom.

„To ti boly časy; o nič sme sa nestarali, 
len sebe a svojmu umeniu žili. Jedli sme 
kedy a kde sme chceli. A vieš, čo sa mi na 
ňom ľúbilo? Že bol trochu neporiadny, sko-
ro ešte viac, ako ja.“
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„Ešte viac?“
„Tak trochu. No, mimochodom rečeno, 

ja som sa veľmi polepšila. Nuž boly to zlaté 
časy. A vieš, čo urobil, keď sa stal profeso-
rom?“

„Vzal si ťa!“
Podívala sa na mňa, ako by som bola po-

vedala najväčšiu hlúposť na svete.
„To už urobil prvej. Ufrkol!“
Užasle som na ňu oči oprela, nerozume-

júc jej.
„Ufrkol?“
„Áno, čo mal robiť, chudák? Veď chcel 

mať poriadnu domácnosť!“
[...]
„Rozišli sme sa veľmi dobre; ja som sa 

dozvedela, kedy odchodí a odprevadila som 
ho na nádražie. Bolo to v zime, tak som mu 
radila, aby si dal pozor na prechladnutie. 
Keď odišiel vlak, rozmýšľala som, čo počať. 
Náhle mi padla do očú reklama Davosu, tak 
som skočila do prvého vlaku a šla ta.“

„Zabudla si tam na svoj bôľ?“
„Úplne! Zabávala som sa veľmi dobre. 

Na jar so navštívila Rivieru, Rím, v lete bola 
som v Škótsku.“ Náhle vstala, podívala sa na 
hodinky, a zasa zavznel jej hrdličí smiech. 
„Vieš, mám rande o tretej, teraz je päť, som 
zvedavá, či ešte čaká!“

[...]
Utieklo niekoľko rokov, a jedného jarné-

ho dňa som sedela na Chausée v Bukurešti 
a prehliadala som dámy v kočiaroch, jazdia-
cich hore-dolu.

Tu soskočí z jedného idúceho voza pek-
ne oblečená dáma, beží ko mne a svojím 
prudkým spôsobom ma pozdraví.

Cleo! Celkom nič sa nezmenila, len bola 
trochu tučnejšia. Chytila ma okolo pása, 
priviedla ku koču, vsadila dnu a šli sme ďa-
lej. Pritom neustále dávala výraz svojej ra-
dosti, až sa ľudia obzerali. Pohrozila som jej 
prstom. „Cleo, ty uličnica, budem žalovať 
Miss Ellen.“ Rozosmiala sa. „Tá mala, nebor-
ká, očistec pri mne. Či ešte žije?“

„Kde je tvoj muž, Cleo, veď mi tvoj otec 
nedávno hovoril, že si vydatá?“

„Môj muž je so ženou na svadobnej ces-
te“, povedala pyšne a s veľkým uspokoje-
ním pozrela na mňa.

Musela som sa priznať, že absolútne ne-
chápem tú záhadu.

„No, počkaj, musím ti všetko zo začiatku 
povedať. Ale poď, sadneme si k mrazené-
mu, je to dlhá historia a ja som hladná.“

Tak sme sa usadily za jeden z tých ma-
lých stolíkov, a keď stálo mrazené a pečivo 
na ňom, tak Cleo začala:

„Môjho Franca som poznala v Egypte. 
Bol tam pri nejakých nudných vykopávkach. 
Tak sa mi ľúbil, že som tú prvú kapitolu svoj-
ho života celkom zabudla; vieš, to bol Louis.

Sobrali sme sa a v Berlíne vo vilovej štvr-
ti sme sa usadili a žili blažene. Bol dobrý, 
milý, miloval ma a ja jeho, a len jednu chy-
bu mal: bol strašne poriadny! No, a v tom-
to sme sa nemohli shodnúť. Znáš ma, som 
trochu neporiadna.“

[...]
„Bolo to u nás peklo. Ale Pán Boh mi 

vnukol dobrú myšlienku. Vedela som, že 
má muž v Königsbergu sesternicu, s ktorou 
bol ako študent zasnúbený a tú mi kládol 
vždy za vzor poriadku.

Napísala som jej srdcervúci list a prosila 
ju, aby prišla. Dlho nechcela, ale napokon 
zvolila. Bola to veľká, mohutná osoba, mala 
červenú prísnu tvár, zdravím len kypela.

Muž bol zpočiatku zarazený, ale potom 
bolo vidieť, že má veľkú radosť. Greta hneď 
vzala liace domácnosti do svojich veľkých 
rúk, a šlo to znamenite. Ja som mala celý 
deň pre seba, mohla som sa učiť jazdiť, celé 
hodiny vysedieť pri riečke a u modistky, 
navštíviť fife o‘ clock thee u priateliek, tan-
čiť v baroch.

Muž len kvitol, chodil s Gretou kupovať, 
čítali spolu bielizeň do prania, sadili kvety, 
a ona trpelive mrežkajúc pančuchy, vypo-
čula prednášku o vykopávkach, pričom som 
mu ja vždy zaspala. Šlo to tak asi rok. Raz 

som sa najedla mnoho cukrového a mraze-
ného a musela som ležať. Vieš, že človek 
z dlhej chvíle premýšľa! Urobila som to i ja, 
a prišla som na prekvapujúcu vec: že vlast-
ne my dvaja s Francom nie sme stvorení je-
den pre druhého. Čo chudák musel pri mne 
vystáť, aké muky! Porovnávala som našu 
domácnosť, aká bola prvej, a aká je teraz. 
A ja že som tam vlastne zbytočná. Divila 
som sa, že som už prvej na to neprišla.

Keď som ozdravela, spakovala som svo-
je veci, zavolala si jedného dôstojníka na 
nádraží a odišli sme do Londýna. Ale došla 
som ta sama, jeho som nechala v Švajčiar-
sku, bol náramne nudný.“ Cleo začínala jesť 

tretie mrazené. „Francovi som napísala, aby 
sa sobrali s Gretou, aby mi odpustil, že som 
ho tak dlho trápila. Myslím, že sú už svoji. 
Tak toto je druhý odstavec môjho života.“

Zatriasla čiernou hlavičkou, utrela slzu, 
a dala sa do smiechu.

Videla som ju častejšie v sprievode ru-
munského dôstojníka, až jedného dňa stú-
pala v nádhernej toalete k oltáru. Keď som 
jej blahopriala, šeptala som: „To tretie bude 
šťastné!“ čomu ona prikývla.

Už som zasa dlhé roky o nej nepočula 
ničoho.

Živena, 1927, roč. XVII, č. 5, s. 95 – 97 (krátené)

V. Jahodová: 

Epizoda.

V kratučkej príhode sa po rokoch odhaľujú úskoky, ktoré zmarili lásku mladého páru, a jatria sa sta-
ré rany. Neúprosná realita dostáva vďaka hovorovému štýlu v dialógoch dynamický spád. Ironické 
odhalenie pravdy v závere je blízke fejtónu. 

„Sliač“ – volá sprievodca. Vlak sa zastaví 
a veľké množstvo obecenstva sa vysype 
z vlaku. [...]

Mladá pani stojí pri obloku a s úsme-
vom hľadí na ten jarmok. Keď i hronský vý-
hľad zmizne jej z očú, obráti sa, a vidí, že jej 
miesto zaujal mladý pán elegantne obleče-
ný, hľadiaci opačným oblokom von.

[...]
Skoro proti vôli pozrie naňho.
„Je to ona! Sú to tie isté belasé oči, ktoré 

hraly do fialova, keď sa rozčulila.“
Tedy ona! Trochu tučnejšia, ako vtedy.
Bože, už je desať rokov!
„Milosťpani!“

„Pán doktor, kde ste sa tu vzali z tej ďa-
lekej Ameriky?“

„Tak ma ešte poznávate?“
„Nič ste sa nezmenili, len ste ošediveli.“ 

A zasmeje sa.
[...]
„Spolu sme hrávali tenis, korčulovali 

sa, tancovali... Na vychádzky chodili... Vie-
te, aká pekná bola vychádzka speváckeho 
spolku? Vy ste mali fialové šaty, ktoré tak 
krásne pristaly k vaším zlatým vlasom, oči 
sa vám smialy, spievaly ste, ja som niesol 
vašu kapsičku a sbieral vám kvety...“

„Pamätám sa. Mladosť – hlúposť!“
„A keď sme išli večer domov, tak som 

vám povedal...“
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„... že ma milujete, a ja hlúpa som vám 
verila“, dopovedala mladá pani ironicky.

On sa zapálil. „Prečo pochybujete? Do-
kázal som vám to, keď som prišiel k vašim 
rodičom!“

„Ale ste povedali, že by ste radšej všetko 
zasa rozviazali; že na fare nebývajú peniaze, 
a že ste sa prenáhlili.“

Vyskočil a vzrušene s splanúcimi očami 
zvolal: „Kto to môže tvrdiť?“

„Vás najlepší priateľ, Jožo.“
„Tak lhal a je podliak!“
Díval sa na ňu. Bledá sedela so sklope-

nou hlavou a hľadela si do lona.
„Tak preto ste neodpovedali na moje lis-

ty?“
Kývla hlavou.
„Preto tedy, mysleli ste, že hľadám pe-

niaze...“

Vstal a oprel rozpálené čelo o sklo oblo-
ka. Pred jeho duševným zrakom preletelo 
všetko, čo vtedy vystál, odchod do nového 
sveta, ťažký začiatok tam, manželský sväzok 
s nemilovanou ženou...

Vlak zastal. Pán vzal kapsu a kabát, mlč-
ky podal žene ruku. Pohľad jeho padol na 
prsteň.

„Už ste dávno vydatí?“ spýtal sa ticho.
„Nie.“
„Šťastní?“
„Áno.“
Hrdo sa vzpriamila a stisla mu ruku.
Vlak sa pohol, žena hľadela oblokom 

a vľúdne opätovala pozdrav pána na nádra-
ží stojaceho.

Potom sa stúlila na sedadlo, rukami za-
kryla tvár. Kŕčovitý plač lomcoval celým te-
lom.

„Jožo, ten podliak, je môj muž!“

Živena, 1927, XVII, č. 10, s. 196 – 197 (krátené)

J. C. Hronský: 

Kačice.

Humorne ladený príbeh o nevšednom svadobnom dare – tridsaťjeden kusoch kačacích vajec –, ktorý 
najprv zosmiešnil, potom rozhádal a opäť zmieril mladomanželov, sa napokon skončí delikátne – 
múdrou radou s nadsádzkou.

Keď bol koniec vojny, Miško Karas neve-
del, čo vykonať od radosti, nuž sa oženil. To 
bola taká horúčka vtedy na ženenie, mnohí 
to vykonali vtedy, a Miško si tiež myslel, že 
dobré koná. No, no, veď ani nebolo na tom 
nič zlého, veru mnohým sa podarila táto 
vec, a Miškovi nadovšetko. Dostal akurát-
nu ženu, dve kasne, dve postele, niekoľko 
stoličiek, mnoho hrncov a rajníc, a najviac 
kačacích vajec: tridsaťjedno.

Miško sa všetkému tešil.

Žienku objímal, lebo bola šumná, kasne 
každý týždeň potískal z kúta do kúta, lebo 
izba bola malá, večne sa muselo probovať, 
ako by sa všetko pomestilo, ale z tridsaťje-
den kačacích vajec len dvadsaťštyri mohli 
podložiť pod kvočku, lebo tak to poradila 
Anča Húliková, čo vodu nosila do pána Ka-
rasov. Totiž Anča udávala dve príčiny pre 
túto radu: v tých siedmich nevidela vraj 
ani najmenšieho znaku z budúcej kačaciny 
(a pravdepodobne sa mýlila!), a do starej 

slamienky pod kvočku tiež by sa neboly 
sprataly všetky. Miško dosť ľutoval, mladá 
pani Karasová tiež, no Anča mala najviac 
vedomostí o kačiciach, nuž museli ju poslú-
chať. Veru radšej menej kačíc, ako by všet-
ky vajcia maly zachladnúť.

Miško, ináč kontrolór v bernom úrade, 
jedine to ľutoval, že nemohol byť prítom-
ný pri slávnostnom akte, keď Anča uklada-
la vajcia do slamienky a prežehnala každé 
osebe, aby sa mu dobre darilo v teple. Anča 
však na celom rade nosila vodu, nuž práve 
v tento deň neskoro dostala sa do Karasov; 
Miško bol už v úrade.

– Ale veď je to nie kunšt, – priznávala 
sa pani Karasová, – dobre som sa prizerala 
a druhý raz spravím si to i sama. – Možno 
však povedala to len na uspokojenie svojho 
Miška, aby neľutoval, že nebol doma.

Horšie bolo so zanovitou kvočkou. Do 
večera iste pobadala, že ju chcú oklamať 
a že do slamienky vpašovali kačacie vajcia 
miesto slepačích. Kvočka je síce veľmi hlú-
pe stvorenie, ale iste pobadala niečo, lebo 
keď pani Karasová večer naposledy pozre-
la do kuchyne, kvočka prechádzala sa sem 
i tam a čosi si pošomrávala.

Hrom do nej! Miško už driemal na jed-
no oko, a tu naraz musí naťahovať papuče 
a chytať kvočku a učiť ju na móres, aby tam 
sedela, kde má.

Hja, ale kačice sú kačice, nuž ani hnevať 
sa nemohol.

Ráno však naničhodná kvočka zasa len 
nesedela a Karasovci nedôverčive kývali 
hlavami, že sotva sa vec dobre skončí.

Zkúsená Anča sa však iba zasmiala a po-
učila nezkúsených, že niet nebezpečenstva: 
kvočka akurátna, a keď vyskočí zo slamien-
ky, to sa iba von pýta.

A Anča mala pravdu.
[...]
Kvočka statočne vydriemala tie dlhé 

týždne, a keď raz Miško prišiel na obed, 
mladá ženička zabudla ho síce pobozkať, 
ale pobehla mu v ústrety až po samú bránu.

– Miško, Miško, už sú štyri vonku!
Miško hneď vedel, o čom je reč, usmial 

sa a vizitoval najprv u kvočky. Mladá pa-
nička však nemala pravdy, lebo bolo ich už 
osem vonku.

– Dobre sa liahnu.
– Nech sa len, kačacina je najlepšia pe-

čienka. Ak sa všetky vyliahnu, do Vianoc ich 
ani nepojeme.

Stalo sa tak, ako si Miško žiadal: vyliahlo 
sa ich všetkých štyriadvadsať. To posledné 
vajíčko síce Anča sama musela načať na 
druhé ráno, ale jednak i z toho vymotalo sa 
potom aké-také kačíča, a radosť u Karasov 
bola preveliká. Miško len ľutoval, že tých 
sedem tiež nestrčili niekde do slamienky, 
azda i tie by sa boly podarily.

Tak, tak, radosť bola veľká – škoda, že 
pokazila ju Anča hneď na začiatku.

– Nepozdávajú sa mi veľmi tieto kačič-
ky, – súdila a záporne kývala hlavou. – Mys-
lela som hneď, keď sme podkladali, že budú 
ostarky, lebo kačica najlepšie podkladá 
sa pred Veľkou nocou, a my sme už teraz 
v kosbách.

[...]
– Čudná sorta, ani nepriberajú, ani perie 

nepodrastá – konštatovala aj Anča.
A raz, keď sedeli Karasovci za záclonou 

pri okne, Mojžišová z tretieho domu veľmi 
posmešne sa rozchichotala pod oknom.

– Čieže sú tieto úbožiatka? – spýtala sa 
súsedy.

Karasovci sa zabudli objať za záclonou, 
zamračili sa obaja.

– To sa vysmieva z našich kačíc!
– Iste.
– Pištia pred bránou, poznám ich po hla-

se.
– Poznám i ja – aspoň poriadne gagotať 

sa už mohly naučiť.
– A či ja zato môžem, že sa nenaučily? 

Tak to hovoríš, ako by som zato mohla.
– Ja nič nehovorím, ale čo je pravda, to 

je pravda, ani gagotať nevedia ešte.
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– Či ja zato môžem? Či ich môžem nau-
čiť? Ešte i ty sa posmievaš! – vyčítala mladá 
pani svojmu Miškovi a pekne sa rozplakala. 
Miško bol prekvapený tými slzami, čo hor-
šie, nenachodil nijakého dobrého výcho-
diska zo situácie, lebo celý výstup zakončil 
takto:

– Aspoň im choď otvoriť čím skôr, lebo 
sa ľudia sbehnú na divy, čo to máme za zá-
zraky.

Áno, tu nadišlo prvé mračno na jasnú 
oblohu manželského raja u Karasov.

Prestali sa shovárať, navečerali sa bez 
jediného slova, a pán kontrolór takto po-
karhal ospalého berného praktikanta Paz-
derku na druhý deň:

– Mladý pánko, radím vám, aby ste sa 
toľko netúlali po nociach. Škodí vám to, ste 
ako zmoknutá kačica.

Na chudáka Pazderku sa „zmoknutá ka-
čica“ prilepila, lebo ľudia neuvažujú a ni-
komu neprišlo na um, že kačici ani to ne-
uškodí, keď zmokne. Ba ako by boli uhádli, 
že pán kontrolór myslel tu na to dvadsiate-
štvrté kačíča, čo vždy na konci dôjde pred 
bránu?

A potom, ledva sa trochu vyjasnilo 
u kontrolórov, prišlo nové nešťastie.

V ten deň trochu usmievalo sa jesenné 
slniečko a Karasovci vybrali sa do cintorína, 
lebo cintorín nahradzoval v tom meste pro-
menádu. Sadli si tu neďaleko malej spoloč-
nosti, ktorá ani hrobmi, ani krížmi nedala sa 
vyrušovať a smiala sa azda i veselšie, ako by 
na promenáde.

A jeden z nich naraz rozhovoril sa hlasite:
– Včera sme Michala oslavovali. O pol-

noci boli sme ako Karasovie kačice. Štefan 
akurát tak sa knísal, ako tá dvadsiataštvrtá 
u Karasov!

Spoločnosť sa chutne zasmiala. Kara-
sovci vyvalili oči, pozreli na seba, pozreli 
na spoločnosť a na chvíľočku prestali i dý-
chať. Potom Miško vstal, očervenel, ale 
z celej spoločnosti ani jedinej osoby nepo-
znal. Mladíci smiali sa ďalej, Karasovcov si 

nevšimli, čo jasne ukazovalo, že netušia, že 
majitelia povestných kačíc sú nablízku.

Nuž aká nešikovná vec by bola bývala 
priznať sa k tým nepodarkom!

Z cintorína odišli teda tíško, a doma bola 
búrka, akej v karasovskom raji ešte nikdy 
nebolo.

– Vysmievať sa nedám pre tie potvory!
– A či som ja na vine, že sú také nedo-

rastky?
– Hovoril som, aspoň toho bôžika čap-

tavého mala Anča dohlušiť; načo to komu 
bude?

– Ty ma toľko prenasleduješ pre tie kači-
ce, urážaš, vysmievaš, že mi je práve dosť! 
Ako keby som ja zato mohla, – rozplakala 
sa zasa mladá gazdiná a nedala sa udobriť 
dlho, dlho. Miška tiež stále rozčuľovala 
kačacia historia, na druhý deň i polienka 
hádzal do nepodarkov, ale čudná sorta to 
bola, prekotilo sa ich i so desať, no ani jed-
na nechcela na druhý svet.

Pani Karasovej sa však tento spôsob 
s polienkami veľmi citlive dotkol, a Miško sa 
len začudoval, keď popoludní dostal obálku 
do úradu, adresovanú rukou jeho manžel-
ky, a v obálke nič, nič, nie jediného slovíčka, 
iba kľúče od brány a od izieb.

Nuž hej, nebolo to príjemné položenie.
Mať štyriadvadsať kačíc na starosti, 

všetky hrnce, celý byt, a ženy nikde. Kasne 
sa síce nehly, ale kačice vyhladly a Miškovi 
prihodila sa i tá smiešna vec, že musel ich 
nachovať, lebo Anča len ráno ukázala sa do 
domu.

[...] Keby nie Anča, nebol by ich pritvoril, 
lebo celý večer páve o tom rozmýšľal, koľko 
mrzutosti dostalo sa do domu pre kačice, 
ba ľahko by mohol vykvitnúť i rozsobáš.

Sedel, sedel, ani lampy nezažal. Koľko 
mohly hodiny ukazovať, nevedel. Rozža-
lostil sa veľmi, myslel na všeličo. Na otravu 
myslel (no nie pre seba, ale pre kačice!), na 
pomstu, na to veľké vrece kukurice, čo pod 
rukou kúpil, a na zvieratko, čo predošlý týž-
deň všetky sliepky podrhlo u súsedov.
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Do paroma, nemohlo o jeden dom niž-
šie vbehnúť?

[...]
Karasovi i pot vystal na čele od radosti, 

že všetko bude dobre. Odfúkol si pred chlie-
vom a zastal, aby sa rozhľadel v tme. No, 
no, i zato to vykonal, lebo ešte nikdy nebol 
lasicou, iba berným kontrolórom, a musel 
uvážiť, ako sa vlastne chytiť do katovania.

Napokon si ešte raz vzdychol a zohol sa, 
aby nahmatal dverce.

A potom mu zrazu zastal i dych, a mimo-
voľne si sadol na zem pred chlievcom. Ne-
bol by ani prstom kývol za ten svet.

Dverce boly totiž dokorán otvorené 
a Miško hneď vycítil, že práve pred chvíľou 
chodil tu niekto pred ním. Ba i miesto, kde 
sedel, zdalo sa mu ešte teplým a pri zad-
nom plote celkom určite videl človeka uču-
peného pri stĺpe.

– Ak sa pohnem, uderí ma niečím, ak tu 
budem sedieť...

Hej, ani sedieť nemohol tam naveky – 
nuž keď sa trochu pomútily myšlienky, vy-
skočil a potom tak chytro pritvoril za sebou 
dvere na chodbe, že hneď dve tabličky vy-
letely.

No nebolo toho strachu toľko, nebolo, 
ako by sa niekto nazdal; Miško o chvíľu naj-
radšej bol by si zahvízdal, keby nebola noc.

– Už je po starosti, už je po starosti a ani 
na lasicu som si nemusel zahrávať! – tešil sa 
Miško, a všetko najkrajšie sa mu posnívalo 
do rána. Snívalo sa mu, že so ženou pod-
kladali krásne žltušké kačičky pod kvočku, 
kvočka popremieňala ich na hladké vajíčka 
a oni dvaja sa tomu smiali, smiali, smiali, až 
sa na ten smiech i zobudil.

Pravdaže hneď utekal za kačicami.
Ono v noci sa nemýlil, kačice boly sku-

točne preč, pravda, okrem toho dvadsiate-
hoštvrtého úbožiatka. Veru to tam driemalo 
v kútiku i teraz. (To vari ani zlodej nechcel!) 
Mrzelo to na chvíľočku Karasa. Ale len na 
chvíľočku, potom ho chytro pochytil za zo-
bák, pristúpil statočne a prehodil cez plot.

– Chválabohu!...
A prvým človekom bol na pošte.
„Dušička, čakám ťa, k. sú už preč“, - te-

legrafoval pani Karasovej, a myslel si, že je 
všetko v najlepšom poriadku. Ojoj, četníci 
a akési trestné oznamy mu ani na rozum 
neprišly, ba keby sa bol zlodej prihlásil, nuž 
iste, iste by ho bol gavaliersky odmenil. Nuž 
hej, ako by aj nie – keď bolo po trápení!

Telegram nemusel ďaleko utekať, len do 
súsednej dediny. Pani Karasová rozplakala 
sa hneď na prvom slove a ešte toho dňa 
prišla. Miško bol rád, všetko odpustil svojej 
ženičke, a ona jemu, ani dlho si nevysvet-
ľovali. A keď si najlepšie odpúšťali, tu čosi 
zapiští pred bránou.

Karasová sa strhla.
– Miško!
– No?
– Počul si?
– Počul.
– To naše kačice pištia.
– Nemožná vec, veď ich ukradli.
– To sú naše.
– Ale, dušička, veď som na vlastné oči 

videl zlodeja, keď ich bral.
Karasová trochu rozmýšľala, potom však 

tíško sa otázala:
– Nehnevaj sa, Miško, ale... ale ak ich ani 

ten zlodej nechcel?
Miško sa zamračil, pomaly prekonal ten 

vulgárny posunok, čo robieva sa v takomto 
položení, totiž poškrabal sa za uchom, ale 
aj on prišiel na taký výsledok, že je to ľahko 
možné.

– Vieš, dušička, bol by som zato, aby 
sme ich aspoň na potok nepúšťali.

– Ja nedbám, ako chceš... – pristávala 
dušička, – ba keby si chcel, nuž oprobovala 
by som zajtra jednu zarezať...

Karasová dosť bojazlive hovorila, no ale 
bola chvíľa odpúšťania, nuž Miško prikývol, 
musel „chcieť“.

A, hľa, čo zo svornosti a dobrej vôle vy-
chodí, to sa ani nemôže zle zakončiť. Kuľha-
vá, neúhľadná, neoperená kačička ukázala 

sa na pekáči znamenitou. Ožlkla, oružovela, 
mastičky síce nie mnoho, ale žltuškej ako zla-
to napúšťala, na jazyku len sa tak roztápala, 
ba veru lepšie bola, sťa opravdová kačica.

– Dušička, mne sa všetko pozdáva, že 
sme sa mýlili. Naše kačičky ako žabie nôžky: 
naoko všelijaké a na jazyku znamenité. Ško-
da, že som to jedno zadrhol.

– A hneď dve si daroval Anči.
– Tak, ta, a tých sedem, čo sa mohlo ešte 

vyliahnuť...
I zamyslel sa Miško. V ústach mal prá-

ve kúsok tej dobroty a od toho usmial sa 
trochu, trochu nadulo sa mu líce a očami 
zažmurkal, ako blažený človek.

Spokojný bol.

Minulý týždeň však ženil sa mu brat, 
a zo všetkých bratských rád, čo maly popri-
chodiť pri tejto vážnej príležitosti, len táto 
jediná mu prišla na rozum:

– Brat môj, radil by som ti predovšet-
kým: ak by si aj kačacie vajcia dostal so 
ženou – nuž tie neprijímaj. Ak sa nijako ne-
budeš môcť vyhnúť tomuto, mnoho neroz-
právaj, ale z bratského srdca ti radím, aby si 
ich aspoň potajme vyhádzal, a skôr, ako by 
sa z nich kačice vyliahly.

– ?
– Viac ti nepoviem, – doložil ešte Miško, 

a ani nepovedal, čo ako bol mladý zať zve-
davý.

Živena, 1928, XVIII, č. 1, s. 10 – 13 (krátené)

Janko Alexy: 

To decko!

Krátka črta zo života malomestskej society je výsmechom dvojtvárnej spoločnosti a filisterstva. Mla-
dý lekár sa pod tlakom okolností neuváženým činom kompromituje, no v tej chvíli pochopí, že sa 
z obdivovaného dieťaťa stal obeťou pretvárky. Jediný spôsob záchrany vidí v úniku zo spoločnosti 
a v samote, ktorá lieči. 

Jaroslav. Ale u hlavných direktorov volali ho 
len Jarinkom. Lekár. Ale mali ho len za také-
ho študentíka. Bol mlčanlivý, tichý; on len 
počúval tých ostatných pri stole, čo dymili 
z cigár a zapíjali si tie zajačie stehná rozo-
hrievajúcim vínkom a chrlili zo seba tie úz-
kostlive prežité udalosti prevratu a nadávali 
na opozičné strany.

On k týmto veciam nikdy nemal slova, 
hoci vedel, že predsa by mal niekedy niečo 
povedať, aby sa nezdal sprostákom, lenže 
on nie, nie, ani slova k ničomu. „Decko, 
decko“ – kýval naň vždy jeden starší doktor.

[...]

Už milosťpani direktorová, tá celkom 
inakšie naň. Ona naň: Jarinko. Miláčik Jarin-
ko. Dobrý Jarinko. Bez Jarinka by ona um-
rela. Jarinko je všetko. Jej muž nič. Jej muž, 
ten otecko, ten fúzatý, dymom páchnúci 
pán, ktorý týždenne dva razy cestuje do 
Prahy, raz na Podkarpatskú Rus, ktorý do-
náša peniaze, ktorý im dáva jesť, šatí rodi-
nu, v lete do kúpeľov chodieva s nimi, ktorý 
je šťastný doma, lebo všetko je tam teplé, 
útulné, vzorné, ale ktorý je vlastne len ta-
kým nudným, nezaujímavým oteckom, ta-
tuškom rodiny, poriadnym, starostlivým, 
svoje povinnosti konajúcim dedkom, ale 
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nie je takým tajomným, takým hlbokým, 
sčítaným, filozoficky založeným, zaujíma-
vým dieťatkom, ako je Jarinko.

– Jarinko je náš. Jarinko je moje dieťat-
ko. Jarinko je zlatý!

Tieto slová milostivá pani mohla pove-
dať kedykoľvek beztoho, že by sa bol pánu 
hlavnému direktorovi čo len vlások pohnul 
na hlave, lebo pre Jarinka nijaké strachy. 
On na takéto veci ani nemrkne. To je nič. 
Hlúposť. On by mohol milostivú paniu hoci 
i na kúsky porozberať. Bez všetkého by sa 
mohol obrátiť niekedy po dobrom obede 
s takou trochu predesenou tvárou ku pánu 
hlavnému direktorovi a pošepnúť mu: Pán 
direktor, ja badám, že milostivá pani má 
akosi zle nasadenú hlavu, alebo, zdá sa 
mi, že ľavú nohu bolo by treba odšrobovať 
a vložiť na niekoľko dní do galvanického kú-
peľa. Ona by sa leskla ako striebro potom.

Pán direktor by sa na takého reči zprvu 
strhol síce, ale v druhej chvíli by už i priký-
vol: Ale, doktorko drahý, robte, čo chcete. 
Tam máte milostivú paniu, robte s ňou, čo 
za dobré uznáte.

[...]
Za Jarinka by milostivá pani dala i život. 

Tak ho má, ako svoje vlastné dieťa. A Jarin-
ko, keby sa na príklad to stalo, že zrazu by 
stemnela obloha, hviezdy by začaly padať, 
slnce by sa zachmúrilo, a ozval by sa hlas ar-
chanjelov, hlásajúc: Beda vám ľudia, beda, 
koniec už vášmu svetu! a Jarinko s milosti-
vou paňou tam by bol celkom sám v salóne 
a videli by, že ešte niekoľko minút, a všet-
kému koniec, a kto si čo zameškal odtrhnúť 
v živote, ten by si to už nenahradil viacej. 
Chytro, chytro, Jarinko, čo chcete ešte z to-
hoto sveta? A Jarinko, len by si kľakol na ľavé 
koleno, zodvihol by krajíček sukne milosti-
vej panej a pobozkal by ho: Milostivá pani, 
vy dobrá, vy šľachetná! povedal by dojate.

Áno, nesmejte sa, prosím! Jarinko by 
toto spravil v tú poslednú chvíľu. Jemu je 
milostivá pani všetkým. Keby jej nebolo 
na svete, ani žiť by sa mu nechcelo. Zdalo 

sa mu, že všetko len preto robí, aby sa jej 
mohol pochváliť, aby ho ona spomínala 
pred inou spoločnosťou, u županov a u mi-
nistrov. To naše zázračné dieťa, ten náš Ja-
rinko, ten sa vám vyznamenal, ten vám je 
dnes-zajtra už verabože docentom. Oh, kde 
sa to len vzala taká vzácna dobrotivá osoba, 
a nech si ľudia robia akékoľvek poznámky 
a posmešky, uňho je ona jedinou, svätou, 
veľkou.

*
– Haló, haló!
Milostivá pani telefonuje. Myslím 

druhej milostivej panej. Tiež direktorovej. 
Samá pani direktorka, radcová, redaktorka 
v tej bratislavskej slovenskej spoločnosti. 
Však veď chvála Bohu, že sa už len vzmá-
hame k niečomu. Tak teda milostivá pani 
telefonuje. Svojej najvernejšej kamarátke. 
Milosťpanej Jolanke.

– Tak, Jolanka, príď po obede, príď. 
I doktor tu bude!

– I doktor, to decko?
– Áno i doktor, to decko!
– Drahé dieťa ten doktor, čo?
– Drahý, roztomilý chlapčisko, takých 

nemáš viac na svete!
– Cnostný.
– Statočný.
– Naivný.
– No, decko, decko. Taká som šťastná, že 

ho poznám.
*

Po obede. Direktori pri čiernej, a v izbe 
už mnoho dymu. Jaj, báječní, milí ľudia, 
ako sa tí vedia pobaviť, poshovárať. Že sa 
to najdú sprostáci, ktorí žiadajú, aby niekto 
nefajčil, nepil. To je ani mužom nie, kto ne-
fajčí a nepije. Tam je ten Jarinko na konci 
stola. No, aký je to človek. Sedí, ako také 
hlúpe, nacuclané decko, hlavu má plnú ba-
cíl a chrôb, latinských názvov a hľadí do pla-
fóna, ako decko, len cuclík mu ešte do úst.

Hja. To je ver‘ tak. Teda skutočne, ten 
Jarinko, to je zriedkavý človek. Výborný le-
kár a sociolog. Sociolog! A ten vám pozná 

literatúru, že až na podivenie! To by ste 
ho len počúvali, keď si ho teraz milostivé 
panie zavolajú do salónu, a posadia si ho 
vedľa seba, ako sa mu začnú perliť z úst tie 
krásne skované vety, tie vážné, premyslené 
úsudky! Aké sprosté, krčmové handrkova-
nie je oproti tomu rozhovor ich mužov v tej 
druhej izbe. Ach, to je človek!

– Jarinko, Jarinko, rozprávajte, len roz-
právajte, o čom len chcete rozprávajte, ja 
by som vás až do noci počúvala, vy ste také 
múdre, dobré, veľmi múdre decko! Vy ste 
také neviniatko malilinké. Ja by si vás tak 
k sebe pritúlila, hlavičku by som vám na ko-
lienka svoje oprela, vy by ste si zavreli oči 
a rozprávali by ste – – 

– Ale, Jolka, Jolka, čo sa ti robí!?
– Ale, prosím ťa, Emuška, veď doktor je 

len také dieťatko malé, veď ten ešte ani len 
nebozkal nikoho, nie, celkom iste nie, on 
len učiť sa vie, liečiť a čítať, mlčať a básnic-
ky rozprávať.

Ticho. Jarinko hľadí na plafon, akosi me-
ravo hľadí, a v druhej izbe štoplík nemôžu 
vytiahnuť z vínovej fľaše, vadia sa preň 
medzi sebou. Potom zas ticho. I milosťpani 
Jolka, i milosťpani Emuška mlčia. I doktor. 
Ťažký, neznámy žiaľ im do hneda obkolesú-
va oči.

– Emuška, ja ti poviem, vieš, dnes si 
nepožičiam od teba kníh, literatúra ma už 
nebaví. Literatúra je len odblesk života, a je 
len na to, aby sme skutočnosť mohli inten-
zívnejšie, krajšie prežívať. Román, pekný 
román je niečo pekného, ale bozk, v sku-
točnosti, od toho, koho máme radi, to je 
ohromne viac, to je niečo ohromného.

– Ale, Jolka, Jolanka – – a čo vy, Jarinko, 
na to? – Čo na to Jarinko? Jarinko na to – 
– nuž zodvihol sa, jeden krok napred – a tá 
krásna socha, tá biela, nevinná socha, ten 
oltár vybudovaný v ich duši na kameňoch 
nevinnosti, sa srútil pred nimi do prachu. 
Áno, Jarinko vstal, prikročil k milosťpanej 
Jolke, chytil ju za ramená a položil ju pekne 
vonkoncom divána a bozkal ju.

Milostivá pani Emuška, vyskočila a zde-
sene bežala k dverám, šťastie, že ich neo-
tvorila, veď tam sedeli páni mužovia. Páni 
mužovia sa tam zabávali, vlastne vadili, 
nevedieť o čom, prečo a za čo, len búchali 
a hlasne reval z nich jeden, že je mäkký člo-
vek síce, ale kto Jolu urazí, toho by zaškrtil 
bez rozmýšľania. Čujete, čujete, Jarinko? 
Zaškrtili by i vás bez rozmýšľania, vás, ne-
vinné decko! Vás šialenca hlúpeho, že to, 
že ste sa dotkol bielych perlových zúbkov 
milostivej panej, a jej vlhkých, teplých ústo-
čiek. Vy sprostý nevychovanec, nuž toto je 
pre vás spoločenským taktom, toto je pre 
vás roztomilým detským kúskom? Milosť-
pani Jolanka sa smeje. Nie, plače, veď pla-
če, len tak sa trasie. A milosťpani Emuška 
stojí v kúte bledá, ako socha.

Jarinko, bežte domov! Bežte k mamin-
ke, bežte domov ku hračkám, vezmite si 
trúbku a mašinku do ruky! Odbavili ste sa, 
Jarinko. Ste gaunerom prešibaným. Šiba-
lom. Potmehúdom. Ste prefíkaným pod-
vodníkom, ktorý má zdĺhavé, pripravované 
cesty, vy ste tá známa tichá voda, ktorá bre-
hy podmýva.

[...]
Bežte, Jarinko! Darmo ste asistentom 

na porodníckej klinike, darmo budete o pol 
roka docentom, vy ste len nezrelé decko!

A Jarinko bežal, vzal si zimník a klobúk 
a ponáhľal sa nastalým večerom z vilovej 
štvrti do mesta. Kropaje sa mu sbieraly na 
čele. Bežal a nedíval sa na nikoho. Lebo te-
raz je už ztrateným človekom. Teraz už ne-
môže ručiť za seba, lebo spozoroval na sebe 
neočakávanú nekonzekventnosť, príznaky 
istého druhu šialenstva. No áno, pozvú ho, 
povedzme, do ministrov k milostivej panej, 
a zrazu mne nič, tebe nič, bozká ju. Áno, 
bozká ju. [...]

Fuj, fuj, fuj! Takáto špatná, neslýchaná 
choroba! Po kom ju len zdedil? Že sa mu 
o nej nikdy nesverila jeho dobrá mať. Nie, 
nemôže ísť viacej do direktorov, nemôže ísť 
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viacej do ženského oddelenia kliniky, lebo 
by ho do blázinca odvliekli odtiaľ!

Bude sa liečiť niekde v sanatoriu, a prvou 
vecou bude, ako domov príde, odstrániť zo 

svojich úst stopy toho šialeného, bláznivé-
ho dotyku tej milostivej. Poutiera si dobre 
ústa benzínovou vatou.

Ach, decko, decko!

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 3, s. 61 – 63 (krátené) 

Anton Prídavok: 

Pleseň.

V prerozprávanej životnej skúsenosti sa pleseň v predstave rozpávača asociatívne spája s biedou, 
sociálnou aj duševnou. Utrpenie spája dva podobné ľudské príbehy, no s rovnakým výsledkom – 
smrťou. 

Ťažký a odporný zápach plesne poznal 
som dávno, ešte za detstva. Umrel mi pria-
teľ-spolužiak a doma mi hovorili, že podlo-
mila ho bieda a zožrala pleseň. Pojem biedy 
nepochopil som, no kedykoľvek vkročím 
odvtedy do bytu, kde ovzduším vládne zá-
pach, aký som poznal v príbytku už dáv-
no mŕtveho kamaráta, pojme ma hrúza 
a strach, a mimovoľne myslím na toho dob-
rého a srdečného chlapca. 

I dnes mráz mi prejde po tele, keď pocí-
tim pleseň. Taká je ako mátoha, čo straší...

[...]
Raz spoločenská povinnosť privábila ma 

do tesného bytu na jednej z najživších ulíc 
veľkého mesta.

Druhé poschodie! Detským umom bol 
by som hľadal hrdých a bohatých pánov, 
skutočnosť predstavila mi poníženú biedu. 
Ani necítil, lež videl som, ako v tom dome 
bojuje silný zápach plesne so slabou vôňou 
kvetov. Nezdobačky zjavila sa predo mnou 
nízka, biedou utýraná chalúpka na zastr-
čenej dedine, kde pleseň zožrala môjho 
priateľa. I tam ten istý zápach, i tam tá istá 
bieda.

Prítomní zbadali moje pohnutie, zapýrili 
sa a ja som nenašiel vhodnej výhovorky na 
ich uspokojenie. Úzko mi bolo okolo srdca.

Vyhovárali sa na biedu, na zlé sociálné 
položenie a vzbudili vo mne súcit. Presved-
čivosťou prinútili ma cítiť s nimi. Nič ma ne-
pripútalo k tejto rodine, nemohol som si ju 
zamilovať a jednako dosť často ta chodím, 
akosi musím ta ísť. Tam odvisol môj druh 
na krku domácej dcéry. Dievča sa do neho 
zamilovalo, šialene zamilovalo. On viac zo 
súcitu než z lásky zaviedol ho k oltáru. Ne-
vraví mi, ale pozorujem na ňom, ľutuje túto 
nerozmyslenosť poblúdilého umu. Tak ako-
si zaškrela sa mu do pŕs nenávidená, zlomy-
seľná pleseň a ťažko s ňou bojuje. [...].

Ja chodím do tohto zakliateho domu, 
hnevám sa naň, že okradol ma o priateľa 
a často si spomnem na druha z detstva. 
Jeho zožrala pleseň a vidím, že mi i teraz 
berie priateľa. Ja to vidím a nemôžem sa 
ozvať, nesmiem prehovoriť, aby som ne-
rozkrvácal srdce. Toho, kto priľnul k duši, 
nemožno raniť. Je to azda slabosť, no tvr-
dé – hoci i úprimné – slovo v tomto prípade 
by vraždilo.

Vraždiť sa nesmie.

Vraždiť je hriech.
Sto ráz som si umienil, že vyhnem i ulici, 

v ktorej pleseň zožiera kamaráta. Chcel som 
obchádzať tento dom a nevenovať mu ani 
jednej myšlienky. No zbadal som, môj pria-
teľ práve tak cíti ťarchu plesne domu svojej 
testinej, u ktorej býva, ako ja, a tiež nemá 
odvahy vyspovedať sa mi.

V tomto ubíjajúcom mlčaní veľmi dobre 
sme si rozumeli. Čo ústa nechcely, rozpove-
daly oči.

Raz jednako musel som sa ozvať. V pod-
večer hľadal som priateľa a našiel som 
uplakanú ženu. Vlado odišiel po rodinnom 
výstupe. Pocítil som neznesiteľnosť plesne 
domu tohoto a mal som dojem, že testiná 
môjho priateľa bola jej stelesneným výra-
zom.

Táto stará, na triesku soschnutá, iná-
če poľutovania hodná, nesympatická žena 
od počiatku našej známosti mi strpčovala 
život. Jej úzky horizont, nemiestné, egoiz-
mom zapáchajúce myšlienky, nechutné po-
známky a vôbec celý jej zjav pripomínal mi 
oprávnenosť hlásania teorie o bosorkách 
a ježibabách. Keby som bol maliarom alebo 
sochárom, potrebujúc model na zobrazenie 
podobnej idey, iste tu by som začal praco-
vať na svojom diele. 

Vyhranené, ucelené a dokonalé – svojím 
spôsobom – typy sú zvláštnosťou a umelci 
vyhľadávajú ich. Lebo tu, ak pri kreslení po-
vahy i unikne niečo, dostatočne odzrkadlí 
sa povedaným a charakter málo tratí na 
hodnote svojej.

Tejto rodine kedysi dosť dobre sa vodi-
lo, mala vzácnych návštevníkov a vtedy sa 
ujalo v rodine, že Oľga musí dostať takého 
muža, ktorý ju spraví blaženou, ktorý bude 
môcť vyhovieť jej rozmarom. Život doniesol 
chudobného proletára, ktorý mal iba srdce 
a ktorý chcejúc dostáť sľubu, obetoval sa 
celý za ženu a jej príbuzných. Toto nestačilo 
po rozpomienkach na minulosť.

Priateľa neubíjal tento fakt, on len cítil, 
že ho zožiera pleseň domu testinej, že sa 

láme pod jej ťažkou zlomyseľnosťou a akosi 
prichádza i o rozum.

– Vzal si Oľgu a nestará sa o ňu...
Mňa tieto slová dotkly sa veľmi nemilo. 

Ja znám Vlada, i jeho húževnatosť a vidím, 
ako sa tlčie životom, len aby spríjemnil ži-
vot všetkých, čo sa mu posadili na plecia.

Viem, ako bol obliehaný so všetkých 
strán, ako vypočítave rátali v tomto dome, 
kedy pôjde k oltáru, a hľa, teraz mi hovoria, 
že Vlado sa nemusel ženiť, keď nemá dosť 
hmotných prostriedkov. 

– Sľuboval, že sa postará o celú rodinu 
a teraz mu ani na ženu nestačí...

– Veď ste ho prinútili! – povedal som 
v rozčulenosti.

– My?
Sotrval som na svojom.
Pohádali sme sa.
Zalomil som rukami a uvažoval. Do nosa 

drala sa mi pleseň a omamovala ma.
[...]
Vladova testiná vedela hovoriť nepre-

stajne bez rozmýšľania a hovorila bez požu-
tia všetko, čo slina doniesla na jazyk. Kost-
natými rukami akosi nepozorovane vnikala 
i do najzaprášenejších kútov a ztade vybe-
rala starú pleseň na nakazenie prítomných. 
Ňou nakazila seba, svoje deti, svojich hos-
tí a môjho priateľa. Ona žije z toho, čo jej 
nahovoria klebetnice, čo povedia jej dcére, 
a podľa toho, možno i nevedomky, vniká 
do najcitlivejšieho, do duše. Vie raniť svoji-
mi hlúposťami a vie uraziť bezohľadnosťou 
svojho chcenia.

*
Už dávno som nebol v tom dome, dáv-

no som nebol s priateľom svojím. Až minu-
le pri vkročení do podobnej chatrče pocítil 
som znova neznesiteľnosť plesne, spome-
nul som na druha a začal som sa zaujímať 
o neho.

Je v ústave choromyseľných.
Nepoznal ma pri návšteve. Lekári jeho 

rozprávali, že kedy-tedy máva záchva-
ty, trhá si vlasy, chcejúc z nich vyšklbať 
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všetku pleseň, a hoci jej v celej budove 
niet, nemôžu ho presvedčiť o jeho klamnej 
domnienke.

– A vyliečite ho?
– Nie, – pokýval lekár hlavou, – neskoro 

prišiel, má už splesnivelú dušu...

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 9, s. 214 – 216 (krátené)

Hana Horáková: 

Právo na šťastie.

(Práca na literárnom súbehu Živeny 1000 korunami odmenená.)

Autorka ponúkla ženám jemne sentimentálny príbeh lásky, ktorá sa nevypína, nie je vypočítavá, len 
ide za hlasom srdca. To je príbeh mladej vdovy Oľgy MIkovcovej. Svojím postavením aj zjavom láka 
pozornosť okolia, no najmä úspešného a sebavedomého doktora Polánka. Oľga však nosí vo svojej 
mysli spomienky na iného. Dáva prednosť úprimným citom advokáta Janka Rubana, a to aj za cenu 
osudových strát. Príjemný štýl, živé dialógy a tiež spád deja sú zárukou nielen emocionálneho, ale aj 
estetického čitateľského zážitku. 

Jedného horúceho septembrového po-
poludnia, v chvíli, keď lúče zapadajúceho 
slnka priam ešte stačily ozlátiť končitú vežu 
kostola, kým lipy pred ním stojace a nízke 
stavania mestečka P. už sa začaly noriť v be-
lasé tiene, kráčala po hrbolatej dlažbe hlav-
ného rynku dvojica mladých ľudí. 

Vysoký, chudý, plavovlasý študent 
a deva stepilej postavy, s rumencom prvé-
ho rozkvetu na lícach a s tmavými kučerami 
pod bielym klobúkom.

Rýnok bol ako vymretý, len majster Že-
žula, pekár, sedel pred bránou svojho domu 
a tuho si bafkal zo zapekačky, ako človek, 
ktorý právom môže sa oddať rozkoši spo-
kojnosti. 

Okná domov na štvorhrannom rynku 
boly všetky pozatvárané, lebo ich otvára-
li obyčajne až po západe slnka, a svojím 
od čistoty blyštiacim sa sklom a hradbou 
z fuchsií, begonií a muškátov odrážaly všet-
ky zvedavé pohľady do vnútra domu, ktoré 
tak žiarlivo strážily.

Za bielymi čipkovými záclonami vysedá-
valy meštianske dcéry často celé poobedie 
pri šití alebo ručnej práci, ale nepustily pri-
tom so zreteľu rýnok v celej jeho rozsiah-
losti ani na chvíľočku, lapajúc s dychtivos-
ťou každú najmenšiu známku života, ktorá 
čo len máličko mohla vyrušiť jednotvárny 
tok týchto popoludní.

Svedčilo to teda o zvýšenom záujme, že 
v túto chvíľu nejedna záclona ľahúnko sa 
zatriasla, ba sem-tam aj málinko poodhr-
nula, aby sa na chvíľku zjavil noštek a dvoje 
očú sivých, belasých alebo tmavých, kto-
ré s dôkladnosťou skúmateľa sprevádzaly 
mladý pár.

Nejeden noštek sa pritom pohrdlive vy-
hrnul. Pre praktické dcérečky nášho mes-
tečka nebol študent – a k tomu ešte takýto 
bledý, chudorľavý – žiadúcnym ideálom.

Napriek tomu nejedny oči prezradzova-
ly závisť. Veď na Oľge Mikovcovej bolo zá-
videnia hodné všetko. Jej štíhla, súmerná 
postava, pôvabná krása tvári pod tmavými 

kučerami vlasov, i vkusný odev, ktorým – 
dobre to cítily – sa tak výhodne delila od 
nich ostatných.

Ba i to, že teraz, popoludní, mohla si 
tak svobodne vyjsť na prechádzku s mladí-
kom, kým ony podľa starých vžitých tradícií 
mohly najviac ak vysedávať za oknom pri 
večernom šití alebo háčkovaní nekoneč-
ných čipák a až po večeri smely sa s pria-
teľkami vodiť po meste, keď pre tmu už na-
darmo stavaly na obdiv svoje ružové tváre 
a zlaté alebo tmavé vlny vlasov dobre pri-
česaných.

Pravda, mohla si Oľga Mikovcová vybrať 
aj onakvejšieho. Ale zas práve, že to bol len 
študent a teda ešte k ničomu rozumnému 
nie súci, znamenalo to akýsi luxus, ktorý si 
nemohla každá z nich dožičiť...

[...]
Bola to ich posledná spoločná prechádz-

ka. Janko Ruban strávil celé leto v dome 
Mikovcovcov, kam ho pozvali po smrti jeho 
matky, vdovy, priateľky pani Mikovcovej, 
keďže sa na leto nemal kde uchýliť.

Chodili takto spolu skoro každodenne 
a zajtra sa mal vrátiť do hlavného mesta na 
štúdie.

Hore vŕškom kráčala Oľga vopred a Jan-
ko nejaký krok za ňou, pozoroval jej ladné 
pohyby.

Keď došli na kraj boriny, ktorá zapada-
júcemu slncu šumela svoju pieseň na roz-
lúčku, spustila sa Oľga do suchého mochu 
ku koreňom starej borovice a zasmiala sa 
osvobodzujúcim jasným smiechom, aby 
striasla rozpaky, ktoré sa jej zmocňovaly 
pre mlčanlivosť spoločníka, nezvyklej ani 
uňho, málo shovorčivého.

Janko sklopil zraky, aby jeho oči nepre-
zradily až bolestnú výčitku, ktorá hľadela 
z nich.

[...]
– Také krásné to bolo! – vzdychla deva 

tíško.

To primalo Janka k tomu, aby dosť prud-
ko otočil k nej hlavu, ale rýchlo ju zas sklopil 
v bázni, že sa stretne s jej zrakom.

Na chvíľu zas zavládlo mlčanie.
– A zajtra odídete! Škoda! – vzdychla 

Oľga opäť.
Janko s vďačnosťou pozrel na ňu. Veď 

vyslovila aspoň časť toho, čím prekypovala 
jeho bytnosť.

– Škoda! – opakoval, teraz už s vrúcim 
presvedčením.

Jej je teda tiež ľúto, že odchodí. Jasal 
v duchu. No i na seba sa mrzel. Veď teraz 
je príhodná chvíľa vyjaviť jej svoje city! Ale 
ako? Či vstať, alebo sa jej hodiť k nohám?

Bol by to i urobil, ale bál sa, že sa stane 
smiešnym. Čo, keby ho potom vysmiala?! 
Oľga bola vždy hotová do smiechu.

Zostal teda sedieť, ako prikovaný.
Oľga hľadela pred seba napnute – pri-

veľmi napnute. Dobre cítila, že musí ešte 
niečo prísť.

Napokon v Jankovi dozrelo odhodlanie.
– A... slečna Oľga... budete sa i vy rozpo-

mínať na naše prechádzky? – Tuho sa pri-
tom začervenal.

Oľga hľadela stále pred seba. Ani sa ne-
červenala. Zrejme čakala viac.

– Áno, budem sa rozpomínať, – poveda-
la prosto, iba trochu pridusene.

– A neprestajne, ako... ako ja?
– Myslím – že budem, povedala vyhýbave.
V tmavej borine niečo prasklo. Možno 

veverica, ktorá si oprávala hniezdo na noc, 
možno i len suchá haluz spadla.

Oľga vyskočila preľaknutá.
Janko vstal tiež. Jeho tvár bola ešte 

o odtienok bledšia od mocného vzrušenia.
Rýchlo pristúpil k Oľge, uchopil jej ruku 

a stisol ju v oboch svojich dlaniach.
Celá jeho vrelá láska bola v tomto stisku. 

Potom opäť tak rýchlo odstúpil od nej.
Oľgu od prekvapenia zalial rumenec 

a odvrátila máličko tvár.
Keď pustil jej ruku, dala sa zmäte-

ne na zpiatočnú cestu a kráčala pomaly 
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s ovisnutou hlavou po strmom chodníčku 
dole, na cestu, vedúcu do mestečka.

Za ňou išiel Janko, vypätý, s tichou žia-
rou šťastia v belasých očiach.

Bol presvedčený, že milovanej deve pre-
javil celú veľkosť svojho citu a že sa môže 
blažene oddať snom lásky.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Prišla jeseň so sivou ťažkou hmlou a ne-

konečnými lejakmi, ktoré mohly odplaviť 
slnné rozpomienky leta.

Mestečko P. spalo. Bezodné blato, ktoré 
pokrývalo všetky cesty, vedúce k nemu, za-
ručovalo mu nerušený pokoj.

Ožilo zas až po Vianociach, keď mráz pri-
tužil a biely sneh pokryl čiernu holosť zeme. 

Nastaly veselé fašiangy s tancom a sani-
cami, čas, keď sa veselí nielen mládež, ale 
i starší ľudia sa oddávajú radostiam života, 
keďže ostatné čiastky roku trávili v práci 
a starostiach o bytie.

Už sa aj fašiangy chýlili ku koncu a živý 
ruch sa tým len stupňoval. Veď sa chysta-
la svadba, ktorá už týždeň napred rozvlni-
la hladinu spoločenského života mestečka 
a dozvuky ktorej budú ju rozochvievať ešte 
aj týždeň potom.

Obchodník Mikovec, jeden z najmajet-
nejších mešťanov, vydáva svoju jedinú dcé-
ru.

Na Vianoce ju vypýtal Klanský, statkár 
z neďalekého Chrenova, a teraz si ju má od-
viezť do svojho kaštieľa.

Klanský nebol už ani veľmi mladý, ani sa 
nemohol nazvať krásavcom, zato jeho ma-
jetok odhadovali hodne vysoko. Pokladali 
ho preto za veľmi dobrú partiu i pre Oľgu 
Mikovcovú.

V deň svadby bolo v mestečku veľmi 
rušno.

Už od rána bolo počuť dupot koní, za-
priahnutých do sánok, a ich ligotavé hrkál-
ky veselo cingaly a štrngaly.

Do priestranného svadobného domu 
schádzala sa rodina i priatelia a známi zo 
široka-ďaleka.

Pán Mikovec chcel svadbu svojej dcéry 
osláviť skvele.

Na veľkom dvore bolo plno sánok, v iz-
bách sa hostia len tak mrvili a od kuchyne 
prichádzala vábivá vôňa chystaných jedál.

Len mladuchy nebolo vídať. Zjavila sa 
iba krátko predtým, keď sa svadobníci mali 
vybrať do kostola, trochu pobledlá, ale 
usmievavá, zahalená v bielom hodvábe 
a tyle a sprevádzaná výkrikmi obdivu.

Potom, po nezbytných obradoch, zaba-
lili ju do bielych kožušín, usadili do sánok 
čečinou okrášlených, s biely koňmi, a viezli 
ju za dlhým radom iných sánok so svadob-
níkmi do kostola.

Ale kostol bol priblízko, a aby v celej svo-
jej nádhere dôstojne mohli prejsť rýnok, na 
ktorom zvedave čakali temer všetci bližšie 
nezúčastnení obyvatelia, museli obísť naj-
prv celé mestečko.

A ako tak sánky kĺzaly sa po bielej hrad-
skej, oproti vŕšku s borinou, pred zrakmi 
mladuchy mihla sa tmavá hradba sosien, 
ktoré smutne a vážne hľadely do kraja.

Ale jej myseľ bola priveľmi vzrušená vý-
znamom dňa, ako by v nej mohla vzkrsnúť 
čo len bledá rozpomienka na jedno slnečné 
septembrové popoludnie.

A tak sa stalo, že kým ďaleko v sivom 
dome hlavného mesta, v studenej izbietke, 
bledý študent sa krčil nad knihou paragrafov, 
s každej stránky ktorej naň miesto litier hľa-
del pár krásnych sivých očú, zatiaľ Oľga pred 
oltárom nesmelo, ale rada dala svoje „áno“ 
pre nastávajúcu veľkú zmenu v živote.

*
Desať rokov uplynulo. Je to dlhý čas v ži-

vote ľudskom, a ak spadá do leta nášho ži-
tia, môže splniť mnohé sny a nádeje, ktoré 
sme spriadali v mladosti, ale môže i všeličo 
odoprieť, za čím sme túžili a čo sme od svoj-
ho osudu chceli vynútiť.

Medzitým cez Europu prešla víchrica 
vojny, ktorá rozbúrala tak mnohé, čo stálo 
cez dlhé stáročia, a v svojich dravých vlnách 

jedných pochovala, iných zas vyniesla až na 
vrchol blahobytu a šťastia.

Nebolo temer kútika, kam by aspoň 
svojimi ohlasmi nebola zasiahla a nezvrtla 
spoločenské poriadky, cez veky pevne za-
korenené.

[...]
Zato boly tu neomylné známky, svedčia-

ce o blízkosti Bratislavy, ktoré práve konala 
svoj prerod na hlavné mesto Slovenska.

Jedna z hlavných železničných tra-
tí, ústiacich v Bratislave, viedla neďaleko 
mestečka, a v nedeľných dňoch vypúšťaly 
vlaky zo svojich útrob celé kŕdle nových 
„veľkomešťanov“, túžiacich po kučeravých 
viniciach a dúbravách karpatských, a každú 
chvíľu prefrkol námestím do belava zaprá-
šený automobil, sťa víchor, unášajúci svoju 
obeť k neznámemu cieľu.

Teraz už pre tie kúdoly prachu, ktoré 
každé auto rozvírilo, nemohly obloky do-
mov zostať otvorené, hoci ich držiteľky, 
štíhle, plavovlasé devy mestečka, už dávno 
sa tak zdržanlivo neuťahovaly za bielymi 
čipkovými záclonami a barikádami z kvetov, 
ale voľne, hoc aj v plný všedný deň sa pre-
chádzaly po námestí v lakovaných črievič-
kách, vysielajúc zpod koketného klobúčka 
polo odmietavé a polo sľubné úsmevy.

Pohnuté časy zvrtly i staré, zakorenené 
obyčaje...

Na jednej z dlhších strán námestia stál 
Mikovcovie dom, prízemný a rozložitý, nat-
retý sivo-bielou farbou, do ktorej bolo pri-
miešané trochu zelene.

Šesť jeho veľkých, hore do obluka mu-
rovaných oblokov s bielymi rámy viedlo do 
vedľajšej, bezmennej ulice, a len štyri oblo-
ky, ako i výklad a dvere sklepa boly na stra-
ne námestia. Z uličky viedla široká brána 
do dvora, čistého a sriadeného, so studňou 
pod rozložitým orechom, obklopeného 
hospodárskymi staviskami.

V sklepe sa už neusmievala červená, 
dobrodušná tvár obchodníka Mikovca. Už 
niekoľko rokov odpočíval na mestskom 

cintoríne a tam za pultom, kde kedysi so 
žartom na perách vážil cukor, soľ a kore-
nie – keď sa mu práve zachcelo – zvŕtajú sa 
teraz cudzí ľudia.

Jeho vdova nechcela viesť ďalej kupec-
tvo, ktoré jej muž i tak pokladal iba za svoje 
vedľajšie zamestnanie, keďže gazdovstvo 
a jeho obchody vínom a zbožím ho zaujaly 
vo veľkej miere.

Pani Terezia Mikovcová žila ticho so 
svojou dcérou, tiež už vdovicou, a len časť 
domu prepustila na bývanie kupcovi, ktorý 
si prenajal sklep.

Jedného chmúrneho novembrového 
dňa pod večer sedely obe panie v bývacej 
izbe pri stole, na ktorej lampa veľkého lu-
stra rozlievala len matné svetlo, tak že os-
tatok izby zostal ponorený v šero. V staro-
módnych hlinených kachľoch práskal veselý 
ohníček, dodávajúc izbe hrejivej útulnosti.

Pani Mikovcová plietla v širokom, po-
hodlnom kresle vlnenú pančušku, ktorá 
s mnohými podobnými bola určená pod 
vianočný stromček pre chudobné deti.

Bola päťdesiatníčkou. Jej súmerné, ešte 
pekné črty prezradzovaly pokoj a istotu 
človeka, ktorý od života už nečaká veľkého 
prekvapenia. Jej myseľ hľadela zpät do mi-
nulých časov, ktoré sa jej teraz s perspek-
tívy zdaly iba slnečné a šťastné.

[...]
Oľga Klanská sedela v kútiku divána, ľavý 

lakeť majúc zaborený do vankúša, a pravou 
rukou si pridržiavala v koži viazanú knižku, 
do čítania ktorej bola v túto chvíľu celkom 
zahĺbená.

Hoci postava mladej panej prezradzo-
vala plne rozvitú ženu, bola dievčensky sú-
merná a pružná.

Tvár mala mäkké, veľmi pútavé črty 
a hebkú zamatovú pleť.

Hnedé vlasy v krátkych vlnách tienily 
čelo a riasy sklopených viečok tvorily tmavé 
hviezdy na oboch lícach, pokrytých ledva 
znateľným rumencom.
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Tichý mier rozprestieral sa po tejto tvári, 
a len pery, plné, červené a máličko pootvo-
rené, svedčily o smäde, dosiaľ neukojenom.

Ľahký vzdych vydral sa z úst pani Mikov-
covej, keď pozrela na dcéru, ktorá taká mla-
dá stala sa vdovu.

Vonku bolo počuť akésy hlasy. Pani Mi-
kovcová spustila pletenie do lona a načúva-
la pozorne, čo jej dcéra letmo pozrela na 
dvere a pokračovala v čítaní.

– Azda niekto ide, – povedala pani Mi-
kovcová.

Dvere sa otvorily a dnu vstúpila slúžka 
okrúhlych červených líc, opásaná bielou zá-
sterou.

– Sú tu pán doktor! – povedal s trochou 
naliehavosti v hlase. Zrejme jej ešte robilo 
ťažkosti ohlásiť návštevu podľa pravidiel, 
platných pre dokonalú služobnú osobu.

Pani Mikovcová sa zdala byť príjemne 
prekvapená.

– No len sem ponúkni pána doktora! – 
vravela dievčaťu. – Bude nám vítaný.

I tvárou Oľgy Klanskej preletel úsmev, 
ale jednako sa nedala rušiť v čítaní. Až keď 
ohlásený sám sa zjavil, odložila knižku ne-
náhlivým pohybom vedľa seba na diván, 
nezabudnúc vložiť do nej znamienko prvej 
ako ju zavrela.

Doktor Polánek vstúpil so sebavedo-
mým úsmevom dobývateľa, ktorý už vie, že 
zvíťazí.

Už pri dverách sa ľahko poklonil, aby 
jediným pohľadom do seba vssal vábny 
obraz, ktorý skytala mladá vdova, ožiarená 
matným svetlom lampy, majúca po boku 
matku dôstojného vidu, ako strážkyňu svo-
jich vnád.

Pristúpil, aby pobozkal ruku pani Mikov-
covej, ktorá mu hľadela v ústrety s dobro-
prajným úsmevom.

– Len poďte, doktorko, ste nám vítaný!
Mäkkú rúčku Oľky Klanskej podržal dok-

tor o zlom sekundy dlhšie na svojich perách, 
ako ruku starej dámy, dobre zachovalú síce, 
ale jednako už vädnúcu.

Oľga sa naň usmiala, ale neprehovorila. 
Vedela, že doktora Polánka netreba k reči 
povzbudiť.

Usadil sa v kresle, ktoré mu ponúkli, 
a než začal hovoriť, obzrel sa ešte raz s tým 
istým úsmevom, neznajúcim nijakého od-
mietnutia.

– Ako sa máte, milostivá pani? – obrátil 
sa k pani Mikovcovej.

– Ach, dobre, pán doktor! Ujde to ešte – 
vďaka vám!

(Pokračovanie.)

Doktor Polánek získal si priazeň a dô-
veru starej dámy tým, že jej poradil dobre 
účinkujúcu liečbu pre jej reuma.

Asi pred rokom osadil sa ako okresný le-
kár v mestečku a zaraz si svojou driečnou 
tvárou, elegantným vystupovaním a lahod-
nými spôsobmi vydobyl celý dámsky svet 
svojho okresu.

Ba i ženy z ľudu videly pekného a sho-
vorčivého doktora rady a pevne verily 
v jeho lekárske umenie.

– Vonku je psí čas a u vás je tak milo! – po-
vedal, dajúc na seba pôsobiť celú lahodu po-
stredia. – Pred hodinou som sa vrátil z Chre-
nova, – dodal obrátený k Oľge Klanskej.

Táto až teraz začala javiť živší záujem:
– Je tam azda niekto chorý?
– Nevesta u Prípekov – po dieťati. Prišli 

po mňa s vozom po obede.
– Anča Hrnčiarovie má teda dieťa? – ho-

vorila Oľga trochu zamyslene. – Azda je to 
nie vážne? – dodala ešte.

– Ba je to dosť zlé! – hovoril doktor 
rozvážne, a pre lepší dojem dal na chvíľku 
zmiznúť svojmu úsmevu.

– Chudera! – povedala Oľga, mysliac na 
Anču Hrnčiarovie, ktorú naposledy videla, 
ako kvitnúcu mladú dievčinu.

Prežila päť rokov v Chrenove, z ktorých 
ledva dva strávila nerušene po boku Klan-
ského. Potom musel i on na vojnu, vídala ho 
vždy len nakrátko, po dlhých prestávkach, až 

napokon prišiel domov chorý a viac sa nezo-
tavil. Opatrovala ho obetive v jeho trápnej 
chorobe, a keď ho jednako musela pocho-
vať, vrátila sa k rodičom, dajúc na radu otco-
vu do árendy chrenovský majetok, ktorý jej 
muž bol testamentárne zanechal.

Ale doma na ňu zas čakala dlhá choroba 
a smrť otca a zaraz i vzrušujúci koniec sve-
tovej vojny a prevrat so svojimi mnohými 
otrasmi.

Teraz po všetkom tom do duše Oľgy 
Klanskej vtiahol pokoj a mier.

Tie roky od jej svadby sa jej zdaly byť iba 
snom, a ona cítila sa opäť dievčaťom, kto-
ré po boku matky hľadí do sveta. Len váž-
nejšia a zkúšenejšia bola a netúžila odhaliť 
taje budúcnosti, ako kedysi, keď vyrastala 
v pannu.

Ale na Chrenovo rozpomínala sa rada 
a pri svojej dlhej opustenosti za vojny sblíži-
la sa s tamejším ľudom.

– Chudera Anča! – myslela si opäť. – Tak 
už azda musí splatiť daň osudu za tú trochu 
šťastia, ktoré jej udelil!

Doktor Polánek zbadal zadumanie pani 
Klanskej a preto obratne zmenil téma ho-
voru.

Radšej videl mladú paniu usmievavú, 
tým skôr, že jej pohnutie nepripisoval tak 
chorobe Ančinej, ako skôr okolnosti, že 
zmienka o Chrenove pripomínala jej roky 
manželstva. A to mu nebolo milé.

Stará dáma mu prišla na pomoc. Obrá-
tila sa k dcére, ako by si iba teraz bola spo-
menula.

– Olinka, nechcela by si Anke rozkázať, 
aby pripravila čaj? Pán doktor akiste rád 
prijme šálku po takej ceste.

Oľga vstala. Ale lekár zabránil.
– Ani za nič vás nechcem unúvať, milos-

tivá pani! A veď nejdem rovno! Bol som už 
doma a tam som sa ako-tak potúžil!

– Veď môžeš zazvoniť, Olinka! – pozna-
menala pani Mikovcová.

Oľga sa zasmiala akýmsi vlnivým molo-
vým smiechom a vypäla pritom svoju po-
stavu.

– Mali by ste mi ešte predpísať trochu 
pohybu, doktor! Teraz v zime sedím takto 
celé hodiny. A čaj ste iste nepili! – dodala so 
šelmovským úsmevom.

Doktor sa tiež usmial, potešený jej žar-
tovným tónom.

A ako tak kráčala ku dverám s postavou 
plne vyvinutou a jednako takou štíhlou 
v tmavých domácich šatách, vznášajúcou 
sa rytmickým krokom, stelesňovala akúsi 
modernú bohyňu domáceho šťastia a bla-
hobytu.

Pani Mikovcová dobre zbadala hladné 
zraky lekárove, ktorými sprevádzal jej dcé-
ru až k dverám, a spokojne sa sklonila zas 
nad svoju pančuchu.

Už dávno tušila, že nie záujem domáce-
ho lekára nutká doktora Polánka k tým čas-
tým návštevám v jej dome.

V poslednom čase neraz tajne uvažovala 
o možnosti, že by sa Oľga vydala zaňho.

Jej materinská pýcha jej síce vravela, že 
taká Oľga Klanská svojou krásou, spoločen-
ským postavením i majetkom môže si robiť 
nároky na skvelú partiu, a okresný lekár 
dnes, v čase závratných kariér, mnoho ne-
znamená.

Ale zato mal doktor Polánek už teraz roz-
siahlu prax, bol človekom spoločenským, 
všeobecne obľúbeným, pochádzal z dobrej, 
známej rodiny, mal následkom toho dobré 
konexie a svoju kariéru sotva skončí ako 
okresný lekár.

Stará dáma príliš pevne verila, že jej je-
diné dieťa môže nájsť pravé šťastie opäť len 
v manželstve, ktoré by jej nahradilo všetko, 
čo jej nesplnilo to prvé, také krátke – ak sa 
počítajú len tie nerušené dva roky – a po-
tom tak náhle prervané.

Oľga oplakala vtedy svojho manžela 
úprimne, no neprejavila nijakého zúfalstva, 
a skoro sa uspokojila.



162 163

Lež od tých čias neprejavila ani v naj-
menšom, že by sa chcela znova vydať. Pani 
Mikovcová to pričítala zdržanlivosti, ktorá 
podľa jej mienky bola charakteristickou čr-
tou dcérinej povahy, primálo dobývačnej 
pre terajší čas.

Veď aj za Klanského išla poslušne podľa 
vôle rodičov!

A tak pani Mikovcová bola presvedčená, 
že jej treba len vyčkať, kým sa doktor Polá-
nek určitejšie vyjadrí, aby mohla prehovoriť 
s dcérou a celú vec zaviesť do priaznivých 
koľají.

Tá dobrá pani sa na to už srdečne tešila, 
lebo jej najvrelším želaním, dosiaľ nesplne-
ným, bolo môcť pestovať na svojom lone 
malé vnúčatá.

U svojej dcéry predpokladala aspoň toľ-
ko ženskej márnivosti, že jej bude lichotiť 
podmanenie si človeka, ktorému by dcéreč-
ky najlepších rodín široko-ďaleko s rados-
ťou daly svoju ruku.

V duchu divila sa Oľge, že je taká ľaho-
stajná k holdujúcim pohľadom toho krásne-
ho človeka, ktorému ženské srdcia už z ďa-
leka letely v ústrety.

[...]
Doktorovi sa labužnícky zachvely nozd-

ry keď prijímal od Oľgy šálku. S lahodou 
nápoja ssal do seba aj vôňu mladého žen-
ského tela, omamnejšiu nad výpary rumu. 
Cítil rozkoš, ako cíti každý mužský, keď ho 
obsluhuje krásna žena, keď všetky tie malé, 
ladné pohyby, ktoré jej pritom treba konať, 
koná pre neho.

Šírka veľkého okrúhleho stola ju nútila, 
aby stála nad ním sklonená, ako mu dáva-
la klieštikmi jeho tri kocky cukru. Robila to 
s akousi nežnou a materinskou pečlivos-
ťou, ale popritom s takou povznesenosťou, 
ako keď kráľovná preukazuje samaritánsku 
službu.

Táto neprístupnosť bez zjavnej pýchy 
bola kúzlom tejto ženy, a doktora, ktorý 
sám seba pokladal za dobrého znateľa žien, 
miatla natoľko, že oproti nej akosi nemohol 

najsť tónu, akého užíval oproti iným ženám, 
a to ani vtedy nie, keď sama vystúpila zo 
svojej rezervy a bola veselá a k žartom na-
ladená.

Stával sa roztržitým a jeho hovor s pani 
Mikovcovou ztrácal čím diaľ farebnosť. Upí-
jal si čaj a gniavil svoj modzog, aby vyhú-
tal niečo, čím by pripútal pozornosť mladej 
ženy.

Sama mu v tom nevychádzala v ústrety. 
Bola rada, že jej matka sa tak dobre zabáva 
s veselým mladým lekárom.

– Či ste už, milostivá pani, čítali posled-
ný román Skruteckého? – obrátil sa náhle 
k nej, keď bol postavil svoju šálku.

– „Krútňavy“? Ach, áno, čítala!
– A ako sa vám páči? Nezdá sa vám za-

ujímavým?
Oľga málinko vytiahla obočie a zamysle-

ne miešala svoj čaj.
– Zaujímavým možno! Ale zdá sa mi to 

trochu plytké. Mám rada diela, v ktorých 
spisovateľ hlbšie načrie do ľudskej duše 
alebo lúšti všeľudské problémy.

– Nuž áno! Ale máme toho tak málo 
v našej literatúre, najmä moderného, že 
nesmieme byť priveľmi nároční.

– A prečo by sme boli zas priskromní? 
Vítam každú novú knihu, ale radosť nad 
dielom cítim iba vtedy, keď je dobré.

– Zdá sa, že obecenstvo naše je menej 
prieberným a kritika prijala knihu vôbec 
priaznive.

– Len shovievave! A nášmu obecenstvu 
azda trochu krivdu robíte! Pravda, veľ-
ká časť prijíma naivne, čo sa mu podáva 
v efektnom rúchu, ale tá jeho časť, ktorá 
tu prichádza do úvahy, je školená aspoň na 
cudzích literatúrach, keď nemohla byť na 
vlastnej, a nedá sa tak ľahko uspokojiť.

– Ľudia dnes nerozmýšľajú veľa nad 
tým, čo čítajú a akej ceny je dielo.

– Nerozmýšľajú, pravda, ale vedie ich 
dobrý inštinkt. A že nášmu obecenstvu ne-
chybuje kriticizmus, vidno z toho, že i na 

divadle odvrhuje bezcenné veci a uznanlive 
prijíma len to, čo je ozaj dobré.

– A dobre podané! – zakäroval doktor 
na Oľgino stanovisko.

– Áno, i dobre podané! – prisvedčila 
Oľga. – Ináč by najlepšie dramatické dielo 
ztratilo na účinku.

– Apropos, milostivá pani, – zvolal živo 
doktor, – či sa chystáte ísť na štvrtočnú pre-
mieru do Bratislavy?

Bol rád, že sa takýmto činom môže pre-
švihnúť z chúlostivého poľa literárneho roz-
hovoru, na ktorom sa cítil nebárs pevným, 
na konkrétnejšiu otázku divadelnú, ktorej 
aspoň reprodukčnú stránku – podľa vlast-
nej mienky – ovládal, a čo sa týka herečiek, 
cítil sa byť i veľmi povolaným ich posudzo-
vateľom.

– Neviem ešte, či pôjdem, – vravela Oľga 
s pohľadom na matku. – Mamička nemá 
vôle ísť a samej sa mi nechce.

– Veď vieš, dieťa, – ozvala sa pni Mikov-
cová, – že by som rada. Ale to moje nešťast-
né reuma. Ešte keby bol dobrý čas, ale také-
to vlhko a hmla ma veľmi odrádzajú.

– Viem, mamička, – udobrovala ju dcé-
ra. – Ani by som to od teba nežiadala!

– Hranovičovci ťa volajú, mohla by si 
u nich nocovať.

– Možno, že i prijmem ich pozvanie, ale 
nocovať sa mi tam veľmi nechce. Paľko, 
muž mojej priateľky Jelky, – obrátila sa s vy-
svetlením k doktorovi, – sa rád veselí a iste 
by nás vodil po zábavkách hlboko do noci.

– Chcem tiež ísť na premieru, – ozval sa 
mladý lekár, – vrátim sa vlakom po polnoci, 
a ak by ste, milostivá pani, nepohrdli, ponú-
kol by som sa vám za spoločníka.

– Olinka iste príjme vaše ponúknutie, 
pán doktor, – odpovedal pani Mikovcová 
prvej, ako jej dcéra mohla prehovoriť, – a ja 
budem rada, že je v dobrej opatere.

Mladej vdove nepozostávalo inšie, ako 
s úsmevom prijať ochotu doktorovu a tento 
sa v svojom kresle zdvorile poklonil. Akési 
nejasné nádeje skrsaly v ňom.

Cesta nocou s mladou krásnou ženou 
má vždy niečo pôvabného a vzrušujúceho – 
a nadto, keď táto žena je Oľga Klanská, vždy 
taká zdržanlivá, a jednako toľkým nevysvet-
liteľným kúzlom pôsobiaca naň!

[...]
– Ale smiem vedieť, ktorým vlakom ces-

tujete vo štvrtok, milostivá pani? – zastal 
pred ňou, hľadiac do jej krásnych očú, ktoré 
celkom pokojne vydržaly jeho pohľad.

– Myslím, že o pol štvrtej poobede.
– Tedy vás najdem na stanici.
– A čo, ak vás zas zavolajú k chorému 

a nebudete môcť cestovať? – spýtala sa 
pani Mikovcová.

– Vo štvrtok ma na pol dňa zastúpi dok-
tor Wegner, – odvetil. – Nemožno nám zaz-
lievať, keď si svoje ťažké povinnosti trochu 
odľahčíme.

Potom sa starej dáme, ktorá mu pri-
sviedčala, porúčal a keď mu Oľga pri dve-
rách podala ruku, dovolil si ju o niečo vrúc-
nejšie pobozkať, ako predtým.

Čelom mladej ženy preletel ledva zna-
teľný tieň a keď sa za lekárom zavrely dvere, 
postála ešte chvíľku pri konzole neďaleko 
dvier a celkom zbytočne tam prestavovala 
rozličné bibeloty.

[...]
Pani Mikovcovej sa zmocňoval nepokoj. 

Umienila si, že ešte v túto chvíľu prehovorí 
s dcérou a v duchu si skladala vety.

– Čo súdiš o doktorovi Polánkovi? – opý-
tala sa napokon hlasom, ktorému sa usilo-
vala dodať ľahostajnosti.

– Ja? Prečo? – Oľga pozrela trochu zadi-
vene.

– Nuž tak! myslím, že je to veľmi milý 
a vzácny človek.

Oľga sa nedala mýliť v prehŕňaní a od-
povedala iba úsmevom polo roztržitým 
a polo shovievavým, ktorý pani Mikovcovú 
neuspokojil.

– U dám je veľmi obľúbený, –začala opäť 
svoje pátranie.
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Jej dcéra odpovedala zas len svojím zá-
hadným úsmevom.

– Zdá sa, že by sa rád oženil!
– Myslíš? – poznamenala Oľga ľahostaj-

ne a iba letmo pozrela k matke, lebo práve 
obzerala reprodukciu ktoréhosi umelecké-
ho diela.

– Áno!... Veď čo by sa i neženil! A mohol 
by ich mať iste hocikoľko! Taký driečny člo-
vek a dobrá partia!

– Isteže! – prisvedčila Oľga, – mužovia 
v dobrom postavení sú vždy hľadaní!

– A každá by mohla byť šťastná pri 
ňom, – dotvrdzovala pani Mikovcová s pre-
svedčením.

Oľga až teraz začala byť pozorná. Matki-
na horlivosť privábila zas úsmev na jej pery.

– Niektorá azda áno, – povedala potom 
zamyslene, – ale každá nie.

– A prečo tak myslíš? – spýtala sa pani 
Mikovcová trochu zarazená rozhodným tó-
nom, ktorý vyznieval z tejto proste vyslove-
nej vety.

– Preto, že doktor Polánek patrí k tým 
mužských, ktorý majú sami seba a svoje 
pôžitky priveľmi radi, a preto nemôžu byť 
dobrými manželmi.

Pani Mikovcová zadivene pozerala na 
dcéru. Nepamätala, že by sa niekedy bola 
vyslovila, tak rozhodne o mužských. Dom-
nievala sa, že jej dcéra je k nim až priveľmi 
ľahostajne nevšímavá. Bolo jej nemilé, že 
súdi o doktorovi Polánkovi nepriaznive. ,Ale 
ty sa mu páčiš, je zaľúbený do teba!‘ chce-
la jej povedať, no zadržala slová ešte včas. 
Vybadala, že je teraz nie príhodná chvíľa 
Oľgu upozorniť, prečo mladý lekár chodí do 
domu. Mohlo by sa tým len všetko zkaziť.

– Myslím, že mu krivdu robíš! – povedal 
iba.

– Možné! – mykla Oľga plecom nedban-
live a prezerala ďalej časopisy.

*
[...]
Bolo pred Katarínou a všetko sľubovalo, 

že už bude koniec tým daždivým jesenným 

dňom, ktoré svojím ťažkým blatom tak sa 
lepia na nohy človeka, ako by mu nechceli 
dovoliť, aby sa vyšvihol nad hrudy zeme.

Doktor Polánek už dvadsať minút pred 
príchodom vlaku bol na stanici. Golier 
zvrchníka mal trochu vyhrnutý a s rukami 
vo vreckách prechádzal sa strmým krokom 
po perone, pred ktorým trčaly holé konáre 
do guľata ostrihaných agátov.

Na lavici pred budovou sedelo niekoľko 
vidiečanov, ale tých si doktor teraz málo 
všímal.

Jeho pozornosť zdaly sa zaujímať len tie 
holé stromy, lebo poprezeral ich každý raz, 
keď kráčal popri nich, ako by chcel zistiť, či 
nie sú tam ešte zbytočné haluzy. Zato keď 
došiel na koniec peronu, odkiaľ bol rozhľad 
na hradskú, vždy hodil netrpelivý pohľad 
v tú stranu.

Už temer desať minút chodil takto, keď 
pri poslednom zákrute zazrel blížiť sa k sta-
nici dve ženské postavy, z ktorých jedna 
bola bez všetkej pochybnosti Oľga Klanská. 
Poznal ju po elegantných líniach postavy 
a po elastickom kroku.

V očiach mu radostne zasvietilo, ale ne-
zastavil sa ani na chvíľku, aby nebudil zve-
davosť pozorujúcich ho vidiečanov.

[...]
Všetci náhlili sa k vozňom, lebo vlak tu 

stál iba minútku. Doktor Polánek pomohol 
Oľge do vozňa a prevzal od Anky kazetu. 
Ledva vstúpil, sprievodca treskol dvermi 
a vlak sa pohol.

Vlak bol slabo obsadený a tak našli od-
delenie celkom prázdné, v ktorom sa mohli 
pohodlne usadiť pri okne.

Doktor by bol rád zavrel dvere, aby sa 
tak skôr poistil pred prípadnými rušiteľmi, 
ale vagón bol prekúrený a Oľge sa zdalo byť 
dusno. Dvere zostaly teda otvorené.

Pomohol jej sobliecť kožuch, pričom sa 
mu nozdry zachvievaly, ako ssal do seba dis-
krétnu vôňu, vychádzajúcu z jej odevu.

Mala na sebe prosté tmavé šaty veľmi 
elegantného strihu, ktoré daly jej pružnej 
postave plne vyniknúť.

Sadli si k oknu oproti sebe. Doktor bol 
v spoločenskom úbore a zdal sa veľmi stat-
ný. Staral sa, či jej nebude od okna fučať 
a chystal sa zavesiť jej ta na ochranu svoj 
zimník.

Nechcela, trochu rozjarená touto pečli-
vosťou.

– Či sa, ako lekár, nazdávate, že nezne-
siem trochu čerstvého fúknutia?

– Nazdávam sa, milostivá pani, že ste 
dokonale zdraví, – odvetil galantne.

– Teda nijaký „zaujímavý prípad“ pre 
vás, – zasmiala sa.

– Zabúdate, že aj my lekári sme ľudia. 
Naším pozorovacím objektom je síce člo-
vek, ale náš stav by bol poľutovaniahod-
ným, keby sme sa vše nevyšvihli na stano-
visko laika a nevideli človeka, ako ho on 
vidí, bez všetkých anatomických detailov... 
keď počujeme krásny hlas, ktorého timbre 
nám pôsobí príjemné rozochvenie, nemys-
líme hneď na hrtan a hlasivky; keď nás oča-
ria ladné formy, teplý úsmev alebo pohľad, 
nepitváme v mysli svaly ani neanalyzujeme 
funkcie orgánov. Dáme sa uniesť prejavmi 
citu a náruživosti práve tak, ako ľudia, ktorí 
nevedia, že ich podkladom je nervová sú-
stava.

Doktor sa na chvíľu odmlčal. Bol spo-
kojný, lebo sa mu videlo, že hovoril vzletne 
a že na svoju spoločnicu urobil dojem.

Teraz, keď sedel sám oproti nej a keď 
mu tak bola vydaná celá jej osobnosť, necí-
til už neistoty, ktorá ho niekedy opanovala 
v jej prítomnosti.

Veď v kútiku vagónu sa túlila žena, ča-
rovne mäkká a zrelá... a jednako len žena! 
Bolo to iné ako u nich doma, kde vždy stála 
akosi stranou a robila sťa by jeho návšteva 
platila len matke.

Tu nebolo vyhnutia. Proti jej ženskosti 
bola tu jeho mužskosť, sebavedomá a vý-
bojná, a od tej sa tiahly neviditeľné vlákna 

až k nej, aby ju opriadaly čím diaľ hustejšie 
a hustejšie.

Pozoroval ju zpod poloprivretých vie-
čok, s hlavou opretou nazad.

Mlčala tiež a zamyslene hľadela do 
prázdna. Bola už siahala do vrecka svojho 
kožucha, v ktorom mala knižočku. Určila 
si ju za cestovnú lekturu. Lež na polceste 
jej ruka klesla zpäť. Doktor nemal, ako sa 
zdalo, nijakého čítania so sebou, ani novín 
uňho nevidela, rátal teda akiste na rozho-
vor s ňou a ona nechcela byť nezdvorilá 
k nemu, nemala to vo zvyku k nikomu.

– Vaše povolanie vám závidím, – pove-
dala ešte vždy zamyslená, bez toho že by 
naň bola obrátila svoj pohľad. – Chcela som 
kedysi študovať medicínu.

– Vy, milostivá pani? – Pozrel na ňu za-
divený.

– Áno!... Ale rodičia nedali. Nechceli, 
aby som išla na dlhší čas z domu, keďže 
mali iba mňa.

– A bolo dobre tak!
– Myslíte? – Obrátila naňho svoje zraky.
– Áno!... Som o tom presvedčený! Nie je 

to povolanie pre vás.
– Znesiem veľa!... A bolo to kedysi mo-

jou túžbou, pomáhať trpiacim.
Tajne zmeral zrakom jej postavu. Nemo-

hol si ju predstaviť pred pitevným stolom. 
Nemal rád tie študované ženské! Podľa 
jeho mienky štúdium a povolanie stiera 
s nich všetok pel. A akú krajšiu úlohu môže 
mať žena nad tú, aby svojou oddanosťou 
a nehou zlátila život muža, život rodiny! 
Pochyboval, že by s iným vystačila na celý 
život a bola pritom spokojná a šťastná.

– Ja so svojho stanoviska môžem iba 
gratulovať, že sa tak nestalo. Inak by som 
azda sotva mal ten vzácny pôžitok môcť te-
raz cestovať s vami, milostivá pani!

Ledva znateľne sa usmiala na túto prie-
zračnú poklonu a zadívala sa oknom von, 
kde večerné hmly už veľmi husté kládly sa 
na polia.
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Ďalší rozhovor prerušil konduktor, ktorý 
prišiel pýtať lístky a rozsvietiť lampu.

[...]
O krátky čas zatým sedela už Oľga pred 

nádražím v otvorenom koči, na prázdne se-
dadlo ktorého doktor umiestnil kazetu.

– Môžem vás, milostivá pani, po divadle 
čakať?

– Bolo by to zbytočné, pán doktor, lebo 
idem po divadle ešte k Jelke sa preobliecť.

– Teda až na nádraží?
– Až na nádraží!
Doktor naddvihol klobúk a keď koč od-

hrkotal, díval sa chvíľu za ním. Oľga sa ani 
neobzrela.

Potom rezkým krokom premeral 
priestranstvo pred nádražím a zamieril 
k elektrike, aby ho zaviezla do mesta...

*
Do začiatku predstavenia chýbalo už len 

niekoľko minút a divadlo sa začalo rýchlo pl-
niť. Ľudia vchádzali náhlivo a dali sa uviesť 
biletárkou na svoje miesta. Sedadlá klapaly, 
teplým ovzduším vanul šum a hovor, sem-
tam i dusený smiech.

Krásné ženy s hebkými vlniacimi sa vlas-
mi, s pleťou, ktorej púdor dodáva už len 
pel zrelého ovocia, v hodvabných a zama-
tových toaletách, s dekoltovaným pleciami 
sa usmievaly a mužskí v čiernych žaketoch, 
v ktorých večer každý z nich je hodnejší, ako 
v pracovnej šedi dňa, sa galantne nad nimi 
klonili.

Ozrutný luster od povaly rozlieval po 
všetkom na stá lúčov, ktoré sa o závod 
predstihovaly s bleskami briliantov a krás-
nych ženských očú. A v celom tom hlbokom 
priestore nastalo vlnenie a horúci šum, ako 
vždy, keď mnoho ľudí síde sa v radostnom 
očakávaní.

Nie nadarmo prevláda v dekorácii divad-
la farba červená. Je to jediná farba, ktorá 
plne dáva výraz radosti a mocným vzru-
chom citovým. Ona spôsobuje, že náhle 
vstúpime do takého priestoru, zdá sa nám, 
ako by sme zapadli do teplého objatia.

Sedadlá v prízemí i balkóny boly už te-
mer obsadené, len poniektoré lóže čakaly 
ešte na svojich dočasných obyvateľov.

Práve sa otvorily dvierka jednej lóže 
v prvom rade a nimi vstúpily dve dámy, 
sprevádzané vysokým pánom stredného 
veku.

Jedna z dám bola Oľga Klanská. Jej štíhla 
a popritom majestátna postava v tmavom 
hodvábe budila zaraz pozornosť tých, ktorí 
si krátili chvíle čakania pozorovaním ostat-
ných. Druhá, menšia, veľmi pohyblivá blon-
dínka, bola Jelka Hranovičová. So šťastným 
úsmevom nedávno vydatých žien rozhliad-
la sa po hľadisku, keď sa bola usadila ved-
ľa svojej priateľky, kým sa jej muž zaoberal 
ešte umiestnením garderoby.

[...]
Doktor ju akiste už predtým zbadal 

v lóži, lebo jeho zraky pri hovore niekoľ-
ko ráz mimovoľne zablúdily hore a keď sa 
teraz stretly s jej pohľadom, úctive sa po-
klonil. Odpovedala ľahkým pohybom hlavy, 
ktorý Jelka, zabraná do vyprávania akejsi 
historky, ani nezbadala.

Ten vysoký pán sa pritom ani neobzrel. 
Bolo ho vidieť iba z profilu a tento profil 
pripútal Oľginu pozornosť. Nad vysokým 
čelom mal plavé vlasy nazad sčesané a pod 
čelom sa rysoval nie ostrý, ale zato výrazný 
nos. Ústa maly melancholickú líniu a mier-
ne zaokrúhlená brada dodávala mužným 
črtám akejsi mäkkosti.

Oľge sa zdaly črty tie známymi, ale ne-
mohla si spomenúť, kde ich videla. Priťaho-
valy opätovne jej zraky, ale nadarmo jej my-
seľ bádala i v minulosti. Obrátila sa k Jelke, 
aby sa jej spýtala kto je to, ale zarazila sa, 
uvedomujúc si, že konca jej historky, s toľ-
kým oduševnením podávanej, ani nevníma-
la. Tiež by Jelka akiste bola dodievala na ňu 
pre jej záujem o cudzieho človeka a okrem 
toho nerada prejavovala zvedavosť.

[...]

Nemilý cit sa dvíhal v prsiach lekára, keď 
zazrel, ako sa Manica nakláňa k Oľge a so 
zanietenými zrakmi hľadí na ňu.

Jelka privítala doktora s obvyklou u nej 
živosťou.

– ... A aby ste vedeli, pán doktor, Oľgu 
nám dnes neodvediete! Zostane tu.

Pozrel tázave na Oľgu.
– Áno, pán doktor, – prisviedčala Oľga 

na jeho otázku. – Rozhodla som sa, že zo-
stanem. Výstavka umeleckých diel bude 
otvorená už len štyri dni, chcem si ju ob-
zrieť a neoddalo by sa mi o dva dni opäť 
cestovať.

A keď doktor len meravo stál so známka-
mi sklamania na tvári, dodala:

– Nech Mišo, náš kočiš, vás zavezie do-
mov, a odkážte po ňom, prosím, mamičke, 
prečo neprídem, ako som sa sľúbila.

– Som k vašim službám, milostivá pani! 
poklonil sa. Hneď zatým sa musel odporú-
čať, lebo zvonec oznamoval začiatok po-
sledného dejstva.

Osobný vlak, ktorý pred polnocou vyšiel 
z bratislavského nádražia, bol ozaj veľmi 
slabo obsadený.

V jednom z vozňov druhej triedy, v od-
delení lampou len nedostatočne osvetle-
nom, pritisnutý do kúta, sedel doktor Polá-
nek sám. Hlavu mal nazad opretú, oči zav-
reté. Jeho mužne driečna tvár ztratila v tej-
to chvíli obvyklý sebavedomý výraz a zato 
sa v nej zrkadlila krajne mrzutá nálada.

Nedriemal. Pred jeho zastretým zrakom 
zjavila sa Oľga Klanská, ako sa s úsmevom 
na perách a s lícami od vzrušenia zružove-
lými zabáva vo veselej spoločnosti... A jeho 
s ospalým drkotom unáša vlak do diaľky 
v ústrety sivej povinnosti.

– Psí život...! – zasyčal zlostne medzi za-
ťatými zubmi.

Azda priam v tejto chvíli Jelka Hranovi-
čová, sediac oproti Oľge, holé lakte majúc 
podopreté o stôl a ruky sopiate pod bradou, 
uprela svoje sivé oči na Oľginu tvár a vrave-
la s úprimnou nechápavosťou v hlase:

– Ach, Oľga, že ty takto bez muža môžeš 
byť...!

*
V P. začínaly sa fašiangy veľmi veselo. Už 

prvú sobotu po Troch kráľoch bol prvý bál 
tej sezóny. Vlastne sa teraz hovorilo „ples“. 
A druhé dva maly nasledovať. Žilo sa ešte 
vždy v tom rýchlom povojnovom tempe, 
ktoré ľuďom nenechalo času oddávať sa 
rozpomienkam na chmúrné roky vojny, ba 
i časy, prežité pred vojnou, ztrácaly sa akosi 
v hmlistej diaľke...

Pred hostíncom „U čierneho vola“ bolo 
okolo deviatej hodine večer veľmi rušno. 
Každú chvíľu zastavil sa pred jeho bránou 
voz, alebo sane, redšie automobil, a z nich 
vyskočily vždy tajomne zahalené ženské po-
stavy na štihlých nôžkach v jasných hodvab-
ných pančuškách a črievičkách so svetlého 
atlasu, alebo strieborného a zlatého broká-
tu. Hore bolo vidieť len kučeravé temeno 
hlavy a noštek medzi dvoma očkami, svie-
ťacimi v horúčkovom očakávaní. Za nimi 
sa niesly rozvážne matky a ustarane alebo 
blahobytne vyzerajúci otcovia.

[...]
Oľga zo svojho miesta všetko dobre po-

zorovala a pojala ju ľútosť s týmito sklama-
nými obeťami spoločenskej konvenčnosti.

Nezbadala, že hocktorý mužský zrak 
žiadostive sa upiera k nej hore. Ale z tých 
„mladých“ sa akosi ani jeden neodvážil ísť si 
pre ňu prvý a starší páni nevychutnali ešte 
celkom prvé hry v kartách a partie šachu.

Len tu a tam zjavil sa niektorý z nich vo 
dverách, vedúcich do vedľajších miestnos-
tí, so žoviálnym úsmevom sa rozhliadol po 
dvorane a opäť sa vytratil.

Bol to práve doktor Polánek, ktorý pred 
časom pošepol ktorémusi aranžérovi, aby 
medzi ladies patronesses poprosili i pani 
Klanskú.

Vedel, že inak by na ples neprišla a po 
onej nezdarenej ceste do Bratislavy už pri-
veľmi bažil po tom, aby ju prinútil usmievať 
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sa naň pred celou spoločnosťou a aby ju 
mohol stískať pri tanci v náručí.

A teraz sa oneskoril, lebo pred začiat-
kom plesu zavolali ho k ťažko chorému.

Ale ledva zas muzikanti prestali hrať, 
zjavil sa rýchlym krokom vo dverách vedú-
cich z pitvora, nasledovaný cudzím pánom 
v smokingu, svetlovlasým a štíhlym, ale 
mužne statným.

Oba zastali pri dverách a zadívali na mr-
viacu sa spoločnosť.

[...]
– Vidím tamto pani Mikovcovú...
– Čo...? Ty poznáš pani Mikovcovú...? – 

zvolal lekár.
– Bola to najlepšia priateľka mojej um-

relej matky, ale nevideli sme sa už desať ro-
kov a sotva by ma dnes poznala... preto ťa 
prosím, aby si ma jej predstavil.

– Ale vďačne! – ponúkol sa doktor úsluž-
ne. – Som jej domácim lekárom a nažívame 
spolu veľmi priateľsky.

O Oľge Klanskej nebolo reči. A keby aj! 
Doktor Polánek nešípil najmenšieho nebez-
pečenstva, veď znal priateľa ako až nemož-
ne ľahostajného oproti krásnemu pohlaviu.

Predierali sa medzi tancujúcimi a po 
mnohých nežných, i menej nežných karam-
boloch dostali sa k estráde.

Dámy na nej sediace zbadaly ich, až keď 
boli tesne pred nimi.

Oľga Klanská ich zazrela najskôr. Dom-
nievala sa, že si doktor ide pre tanec a bola 
rozhodnutá odovzdať sa nevyhnutnému.

Až potom si povšimla i cudzieho pána, 
ktorý stúpal vážne po schodíkoch, bez toho, 
že by pozrel v jej stranu.

Roztvorila od zadivenia oči. Veď to bol 
ten neznámy z bratislavského divadla, kto-
rého črty sa jej zdaly takými známymi.

A teraz, keď ho videla zblízka, bola si 
istá, že toho človeka kdesi poznala.

Zatiaľ sa tí dvaja dostali až pred pani Mi-
kovcovú.

Oľga sa nemohla ubrániť, aby nezbystri-
la sluch.

– Dovoľte, milostivá pani, predstaviť 
vám svojho priateľa, doktora Jána Rubana...

Pani Mikovcová sa za chvíľku dívala ne-
chápave. Ale potom sa jej rozjasnilo a zvo-
lala radostne prekvapená:

– Je to možné...?! Janko Ruban...! Ach, 
prepáčte, pán doktor, ale som naozaj veľmi 
prekvapená...!

V tejto chvíli si vravela i Oľga:
– Je to možné...? Janko Ruban...! A v jej 

mysli odrazu vyvstal dávno zabudnutý ob-
raz: Šumiaca borina, tenký, bledý študent... 
A ona, čakajúca na ohromné vyznanie lás-
ky... Ach, tie milé, naivné roky mladosti...!

A na Oľginej tvári sa rozhostil dumný 
úsmev.

Vytrhol ju hlas jej matky, ktorá od rados-
ti na chvíľu zabudla, kde je.

– Olinka moja, poď sem! Pozriže, koho 
to tu máme...!

Oľga pomaly vstala, aby počúvla volanie 
matkino.

Janko Ruban vyšiel jej dva kroky v ústre-
ty. Ich zraky sa na sekundu vhĺbily do seba. 
V jeho jasnom, pokojnom pohľade bola 
skrytá otázka.

Potom sa uklonil. Podala mu ruku.
– Teší ma veľmi, že vás zas vidím! Veď 

sme boli dobrí priatelia! – A usmiala sa.
Pozrel jej opäť do očú a pohľad jeho bol 

teraz neistý, až plachý.
Či sa azda vysmieva? Srdce raz sklama-

né je nedôverčivé a jeho veľkým a doteraz 
jediným sklamaním bola Oľga Mikovcová.

Obrátil sa zas k pani Mikovcovej, ktorá 
naňho doliehala otázkami, a doktor Polá-
nek, ktorý pri tejto scéne cítil sa zbytočným 
a dvoril zatiaľ ostatným dámam na estráde, 
pristúpil teraz k Oľge a prosil o sľúbený ta-
nec.

Janko Ruban sedel vedľa Oľginej mat-
ky a nakláňajúc sa k nej, aby ho pre hudbu 
a šum lepšie počula, rozprával jej, čo chcela 
vedieť, ako vtedy už po roku skončil v Peš-
ti právnické štúdie, ako složil advokátsku 
zkúšku, ako ho uznali za nesúceho na vojnu, 

čo mu umožnilo nadobudnúť si potrebnú 
prax a osamostatniť sa ako advokát. Žil na 
vidieku pod Tatrami a iba pred niekoľkými 
mesiacmi prišiel do Bratislavy. Darí sa mu 
tam dobre a klientelu má rozsiahlu.

A keď sa ho stará dáma spýtala, vysvetlil 
i ako sem prišiel. Mal istú robotu v blízkej 
dedine a chcel pri tejto príležitosti navštíviť 
priateľa, ktorý ho prinútil zostať a ísť s ním 
na dnešný ples. Požičal mu svoj smoking, 
ktorý náhodou pristal, ako naň robený.

– A že tu máte aj iných priateľov, to ste 
už ani nevedeli? – vyčítala mu pani Mikov-
cová.

Zvážnel ešte o poznanie.
– Nezabudol som... ale už desať rokov 

minulo, ako som sa s vami, milostivá pani 
naposledy lúčil, a nemyslel som, že sa ešte 
pamätáte...

– Vtedy som bola pre vás „tetou“, – po-
vedala stará dáma.

Pochopil.
– Bol by som šťastný, keby som vás smel 

opäť tak nazývať. Boli ste mi druhou mat-
kou.

– A preto ste za celé tie dlhé roky nedali 
vedieť o sebe!

Janko Ruban mlčal. Jeho tvár bola ešte 
o poznanie bledšia od vnútorného pohnu-
tia.

Za celý rozhovor s pani Mikovcovou jeho 
zraky vytrvale sprevádzaly Oľgu, tančiacu 
v objatí jeho priateľa, usmievavú, ale s do-
konalým pokojom v čarovne nežnej tvári.

Napokon si i jeho materinská priateľka 
povšimla tohto pohľadu, ktorý však nepre-
javoval nič inšieho, ako stálu zpytavú otáz-
ku.

– Pre nás tie roky nepriniesly nič dob-
rého, – začala, ako na odpoveď. – Oľga po 
krátkom manželstve s Klanským zostala 
vdovou a môj muž skoro zatým tiež umrel.

Janko Ruban sa vzpriamil a oprel na 
chvíľu o operadlo kresla. Až po uplynutí 
niekoľkých sekúnd povedal nejako tupým 
hlasom:

– Ujo Mikovec teda už nežije...! Škoda 
dobrého človeka...!

Pani Mikovcová si len vzdychla.
[...]
Potom, majúc vždy ešte smiech v očiach 

prisadla bližšie k matke.
– Vy netancujete, pán doktor? – obrátila 

sa na Janka Rubana.
– Nie!... Nikdy som netancoval!... A vy, 

milostivá pani, ľúbite tanec?
– Nie veľmi! Tancujem len z povinnosti... 

som matkou plesu, – smiala sa.
Pokúsil sa tiež o úsmev. Ale bol to iba 

tieň úsmevu.
Aký je vážny! Myslela si Oľga.
Pozorovala ho, ako hovoril s jej matkou. 
Jeho mužná tvár prezradzovala vyrov-

naný pokoj človeka, ktorý má už svoj určitý 
postoj voči životu.

Spomenula si hlboký pohľad jeho be-
lasých očú, s ktorými jej predtým vyšiel 
v ústrety a zaraz ju pojala chuť podívať sa 
do nich ešte raz.

Prihovorila sa mu opäť. Odpovedal jej 
zdvorile a vľúdne, ale jeho pohľad iba let-
mo dotkol sa jej tvári.

Ani keď ho zaplietla do rozhovorov o mi-
nulosti, nedocielila už, aby sa celý ten jasný 
prúd z jeho očú prelial na ňu ešte raz.

Netušila, že ho zdržoval iba strach, aby 
neprezradil svoju dávno potlačenú a teraz 
so znepokojujúcou prudkosťou nanovo ky-
piacu túžbu.

[...]
Janko Ruban chcel sa vrátiť vlakom, pre-

chádzajúcim o druhej po polnoci tunajšou 
stanicou k Bratislave, a preto sa dámam po-
rúčal.

– Dúfam, že teraz už budete vedieť kam 
zajsť, keď prídete zas v túto stranu... ba 
očakávam, že prídete aj náročky nás navští-
viť v našom tichom vdovstve, – napomínalo 
ho pani Mikovcová dobrácky.

– Ďakujem, teta, za pozvanie! Najskôr 
môžem odísť v nedeľu, keď ma neviažu súr-
ne veci.
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– Teda vás budeme čakať niektorú naj-
bližšiu nedeľu, syn môj!

Sohnul sa a vrúcne pobozkal starej dáme 
ruku za toto materinské oslovenie.

Potom pristúpil k Oľge, zodvihol jej 
úzku, zamatove hebkú rúčku a pritisol pery 
celkom zľahka na ružové končeky jej prstov. 
Pritom jej ani nepozrel do tvári.

– Do videnia! – povedal polohlasne. Po-
klonil sa ešte raz obom dámam a obrátil sa 
k odchodu.

Nevedel ani ako sa dostal ku dverám. 
Hudba mu hučala v hlave ako príboj rozrá-
žajúci sa o skaly, a trhaný rytmus tancujú-
cich hrozil ho smiesť, sťa víchricou bičované 
vlny morské.

Zdalo sa mu, že opustil práve niečo veľ-
mi drahocenného, ledva najdeného, a že 
by bolo treba bežať zpät, uchopiť to a držať 
a nepúšťať viac...

Zato len išiel napred a neurobil jediné-
ho váhavého pohybu. Až pri dverách zastal 
a rozhliadol sa v dvorane po svojom pria-
teľovi.

[...]
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Janko s Milošom kráčali zatiaľ tmavou 
ulicou po zamrznutom snehu. Hudba ešte 
doliehala za nimi, ale slabla, čím ďalej po-
kročili. Miloš sa niesol pružne s hudbou do 
taktu. Janko mal kroky neisté, sťa by bol al-
koholom omámený.

Mlčali dlhú chvíľu, zaujatí svojimi myš-
lienkami.

Napokon ozval sa lekár, zakľučujúc rad 
svojich dúm:

– Čo súdiš o pani Klanskej, Janko?
– Rozvila sa na peknú ženu...
Povedal to tak pokojne a bezfarebne, 

ako by bol preniesol úsudok o svojej krava-
te.

Na tvári lekára zaihral úsmev, ktorý pre 
tmu nebolo vidieť. Keby nebol znal veľké 
osobné i spoločenské kvality svojho priate-
ľa, tento úsmev by sa bol zmenil v úškľabok.

(Pokračovanie.)

Janko sa nasilu musel zdržiavať, aby ne-
šiel do P. hneď o týždeň. Ale ledva prišla zas 
nedeľa, vybral sa po obede na nádražie, 
aby sa dal zaviezť ta, kam to až bolestne ťa-
halo celú jeho bytnosť.

[...]
– Ach, – zvolala milo prekvapená, – vi-

tajte nám!
Opäť ten pohľad... hoci len sekundu tr-

val! Oľge sa videlo, že teplo sála z neho.
Poklonil sa a keď mu podala ruku, bozkal 

ju.
– Mamičku veľmi poteší, že ste prišli. Ale 

má práve návštevu. No myslím, že dáma, 
ktorá je u nej, už skoro odíde... Zatiaľ sa 
azda uspokojíte s mojou spoločnosťou.

 Či sa uspokojí...! Dobre si všimol, že ne-
povedala, či i ju teší jeho príchod.

Stávam sa detinsky namysleným! blyslo 
mu mysľou.

Oľga si sadla na malý diván a jemu po-
núkla kreslo.

Hovorili o ľahostajných veciach.
O chvíľu naozaj bolo počuť, že vo vedľaj-

šej izbe niekto chystá sa k odchodu.
Pani Mikovcová odprevadila návštevu až 

do pitvora a potom otvorila dvere, vedúce 
do prijímacej izby.

– Ach, Janko, syn môj... to ste vy? – zvo-
lala stará pani rozradostená.

O chvíľu sa Oľga vytratila. S pomocou 
Anky pripravila čajový stôl v bývacej izbe 
a natierala i obkladala chlebíčky.

Robila všetko s akousi radostnou mys-
ľou, ako kedysi, za dievčenstva, keď čakali 
hostí a ona sa detinsky tešila na nich.

Potom odpásala bielu batistovú záster-
ku a vrátila sa do salónu.

– Pripravily sme čaj. Po ceste vám akiste 
bude vítaný, pán doktor!

Prešli teda do druhej izby, kde v ozrut-
nej kachľovej peci práskaly a syčaly hrubé 
polená bukového dreva a veľká lampa, za-
tienená červeným hodvábom, rozlievala 

svoje svetlo temer len na okrúhly stôl, kým 
pomedzi spustené záclony predieraly sa 
ešte posledné záblesky dňa.

Rýchlym pohľadom prezrel Janko izbu.
Oľga zbadala ten pohľad.
– Mamička najradšej býva tu, – vysvet-

ľovala. – A budeme to aspoň mať, ako ke-
dysi! – dodala ešte.

Vďačne pozrel na ňu a od tohto pohľadu 
sa Oľge opäť rozlialo teplo v hrudi.

Zdala sa iná, ako na plese... prostejšia, 
prístupnejšia.

Napokon – Janko ju neanalyzoval, vní-
mal len blaživú jej prítomnosť celou svojou 
bytnosťou.

Zasmiala sa v hovore niekoľko ráz, až si 
jej veselosti všimla i pani Mikovcová.

– Keby ju tak teraz videl doktor Polá-
nek! – pomyslela si.

Stará dáma natoľko sa už vpravila do 
myšlienky, že obľúbený lekár stane sa jej 
zaťom, že ani zďaleka nepomyslela na to, 
zmenu v chovaní Oľginom pripisovať prí-
tomnosti Janka Rubana.

– Len jedzte, Janko, jedzte! Nech ne- 
odídete hladný!

– Ďakujem, teta, necítim hlad!
– A čaju sa vám ešte páči? – spýtala sa 

Oľga, keď dopíjal šálku.
– Prosím si, milostivá pani.
– Keď hovoríte mamičke „teta“, nemali 

by ste ma oslovovať takto! – hovorila vese-
lo a púšťala mu zo samovaru vodu do šálky 
s čajovým extraktom.

– A akože myslíš? – spýtala sa pani Mi-
kovcová, tiež rozveselená.

– Nuž, kedysi ste mi vraveli „slečna 
Oľga“! – odpovedala jemu miesto matke.

– Teda „pani Oľga“, – pokúsil sa vpadnúť 
do jej žartovného tónu.

– Hoc i len „Oľga“, – smiala sa zas. – Veď 
sme boli priatelia!

– Ty by si ho potom musela oslovovať 
„Janko“, – žartovala jej mať.

Neodpovedala. Samovar zasyčal a osvo-
bodil ju od potreby odpovedať.

A keď o chvíľu pani Mikovcová vstala 
zakryť na noc klietku s kanárikom a Oľga 
sa zabývala náčiním na stole, Janko sa do-
mnieval, že je nepozorovaný.

Náhle Oľga zdvihla hlavu, sťa magickou 
silou pritiahnutá, a pozrela zplna do Janko-
vých očú.

Sladký ľak jej prešiel telom. A hoci hneď 
odvrátil svoj pohľad, vedela zaraz, že už 
hodnú chvíľu takto hľadel na ňu.

I neskôr niekoľko ráz stretly sa ich oči, 
ale vždy len na krátku, plachú sekundu.

Pri reči sa vyhýbali priamemu osloveniu.
Janko by nebol mohol ľahostajne vyslo-

viť meno, ktoré vzýval kedysi v trpkých vý-
čitkách a vzýva od štrnástich dní opäť v svo-
jich nerozumných snoch hluchých nocí.

A Oľga si uvedomila so zahanbením, že 
sa prenáhlila.

Než odišiel, musel sľúbiť pani Mikovco-
vej, že o štrnásť dní príde zas.

V sobotu pred nedeľou, keď mal splniť 
svoj sľub, našiel v kancelárii medzi došlými 
listami malú obálku s jemným, ale vypísa-
ným ženským rukopisom. Otvoril ju a vy-
tiahol z nej návštevenku. Bolo na nej meno 
„Oľga Klanská“. Srdce mu začalo prudkejšie 
biť. Chvatne obrátil lístok a čítal:

„Je nádherná sanica a mamička Vám od-
kazuje, aby ste prišli v nedeľu už pred obe-
dom a priviezli si so sebou bundu, aby sme 
sa mohli presankovať. Tešíme sa na Vás.“

Usmial sa trochu. Zrejme volila návšte-
venku preto, aby nemusela užiť oslovenia 
a podpísať sa.

Ale potom čítal tých niekoľko riadkov 
znova a znova, a skoro celkom zabudol, že 
musí ešte do poludnia vybaviť neodkladnú 
vec.

*
[...]

*
[...]
A tak prišla jar, ba Oľgine fialky v záhra-

de za domom už dávno odkvitly, ale Janko 
neprichádzal.
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Pani Mikovcová sa čudoval?
– Azda je nie chorý?
Oľga nevravela nič. Ale kedykoľvek bola 

v Bratislave a kráčala Michalskou ulicou, 
kde mal doktor Ruban svoju kanceláriu, 
plachým pohľadom dotkla sa okien, za kto-
rými ho tušila.

Doktor Polánek pokračoval v svojich týž-
denných návštevách.

Oľga bola priateľská a vľúdna, ale vážna 
a vzdialená.

A Miloš si musel priznať, že sa priskoro 
tešil z úspechu.

Pani Mikovcová sa i uňho prezvedala na 
Janka.

Raz mu vraj telefonoval, ale nič podstat-
ného sa od neho nedozvedel. Raz, keď chodil 
v Bratislave, chcel ho navštíviť, ale povedali 
mu, že odcestoval na niekoľko dní, a keď sa 
opäť pokúsil dorozumieť sa s ním telefonic-
ky, oznámili mu, že je nie v kancelárii.

Stará dáma sa znepokojovala.
– Jednako len bude chorý! – pozname-

nala raz k dcére.
– Myslíš, mamička? – Oľga rýchlo zdvihla 

hlavu a tázave pozrela na mať.
– Bol biedny, keď tu bol naposledy.
– Naozaj, všimla som si toho tiež.
– Mala by si mu napísať, dieťa!
– Napísať...?
– Nuž áno! Veď nemôžeme predpokla-

dať, že by bez príčiny tak dlho nechodil... 
Opýtaj sa ho, či je nie chorý.

– Nebolo by lepšie, mamička, keby si mu 
písala ty?

– A prečo ja? – divila sa pani Mikovcová.
– Budeš mu to vedieť napísať tak po ma-

terinsky... a tebe iste dá úprimnú odpoveď.
Pani Mikovcová sa zamyslela.
– Môžeš mať i pravdu! – povedala po-

tom.
A na druhý deň odoslala list, aký vedia 

písať len ženy zrelého veku, ktorých mate-
rinské túžby už dávno boly ukojené, ale kto-
rých city sú tým ešte nie vyčerpané a túžia 
nimi oblažiť svoje okolie.

Na tretí deň zatým došla Jankova odpo-
veď.

Bol ozaj trochu chorý, písal, a že má aj 
veľa rozličnej práce, ale na najbližšiu nede-
ľu si to chce zariadiť, aby mohol prísť do P.

Nemusel písať nepravdu. Jeho zdravie 
nebolo celkom uspokojujúce a musel sa 
poradiť lekárov.

Konáš ako chlapčisko, ktoré vzdoruje! 
káral sa. Či je teba dôstojné ukazovať cit-
livosť?... Alebo ti niekto kázal prechovávať 
také bláznivo smelé nádeje...?!

Taký skrčok, to hlúpe srdce, a nedá sa 
pevne trimať v hrsti, aby nezjačalo, keď ho 
udrú!

Aby ohlušil jeho kvíľby, zabral sa tuho do 
práce a intenzívnejšie sa zúčastňoval i v po-
litickom živote.

[...]
Za tie dlhé dva mesiace, čo nevidel Oľgy, 

temer každodenne čakal, že dostane ozná-
menie jej zasnúbenia.

Čakal ho, ale bál sa ho tak zbabele, ako 
len ľudské srdce zbabele sa môže báť.

Zatiaľ prišiel list pani Mikovcovej.
Zbledol smrteľne, ako poznal, že je od 

nej, ale keď ho prečítal, srdce sa mu rozbú-
chalo divou radosťou.

Teda ešte nie!... Ale zato jeho chcú vi-
dieť, majú starosť oň!

Blázon! Ako málo ti treba ku šťastiu!
*

[...]
– Som rada, že ste prišli! – povedala len. 
Jankovi začalo byť blaho. Teda nie je 

s Milošom! Čakala jeho a teší ju, že prišiel!
Mlčky načúvala, keď sa pani Mikovcovej 

musel spovedať, čo všetko robil za celé dva 
mesiace. O svojej chorobe hovoril len vyhý-
bavo.

Neskôr ho Oľga vyzvala na prechádzku 
do záhrady. Išiel rád.

Stará záhrada, obkolesená nevysokým 
múrom, prestierala sa napravo od domu 
pozdĺž jednej strany ulice, vedúcej s námes-
tia.

V tráve kvitly už prvosienky a mnohé 
stromy boly obalené belostnými a ružový-
mi kvetmi.

Oľga kráčala v svojich matne bielych ša-
tách sama sťa vzácny jarný kvet.

Nikdy by si Janko nebol pomyslel, že jar 
môže byť taká krásna. Vždy mu bývala ča-
som melancholického smútku a márnych 
túžob bez ozveny.

Došli na miesto s malou vyvýšeninkou, 
dobre mu známou.

Pred desiatimi rokmi cez mnohé let-
né odpoludnia tu ležiaval v tráve s knihou 
v ruke a tamto bolo ešte miestečko, kde se-
dávala Oľga.

– Pamätáte ešte? – ukázala na vyvýše-
ninku.

Či pamätá!... A videlo sa mu, ako by 
Oľga náročky bola išla tadeto. Veď mohla 
aj inokade ísť, kde chodníčky boly pohodl-
nejšie!

Sadli si na lavičku a vyvolávali si navzá-
jom jednu rozpomienku za druhou. Pri ho-
vore bez ostychu si pozreli do očú.

Nezbadali ani, ako rýchlo sa minul čas, 
a pani Mikovcová musela prísť, aby ich za-
volala na večeru.

Pri jedení spomenuly i doktora Polánka. 
Nebo sa Jankovi na chvíľu zachmúrilo.

Ale v hovore oboch dám nič nesvedčilo 
o tom, že by Miloš bol v intímnejšom vzťa-
hu k ich domu.

Nenavštívil priateľa ani keď išiel na 
nádražie, ba nevedel, ako sa dostal zpät do 
Bratislavy. Celou cestou sníval svoj jarný 
sen.

*
V pondelok bol deň doktora Polánka.
Skutočne ho trochu zarazilo, že sa Janko 

ani neohlásil uňho.
– Iste to chcel urobiť, – vyhovárala ho 

pani Mikovcová, – ale odchádzal od nás ne-
skoro a akiste nebolo už dosť času na to... 
Bol chorý, ale nemohla som sa dozvedieť, 
čo mu bolo, – dodala ešte.

– Akiste srdce! – prehodil lekár roztržite.

– Srdce, vravíte, pán doktor? – zvolala 
stará dáma zainteresovaná, a doktor Polá-
nek sa zbadal, i mrzelo ho, že sa preriekol.

Obratne zmenil tému.
Keď hosť odišiel a pani Mikovcová zosta-

la sama s dcérou, povedala starostlive:
– Azda len Janka nezmarí tá samá choro-

ba, ako jeho otca!
Oľga sa zľakla.
– Aká choroba?
– Veď som ti, hádam, už rozprávala raz, 

že jeho otec umrel na nejakú srdcovú cho-
robu. Nedožil sa ani štyridsiatky... a Janko 
môže mať niečo vyše tridsať.

Oľga neodpovedala. Zamyslela sa.
Pri jeho najbližšej návšteve obkolesila 

ho až materinsky nežnou pečlivosťou, ktorú 
si nemohol vysvetliť. Ani sa o to neusiloval. 
Slastný pocit jej nežnej starostlivosti ďaleko 
prevážil zahanbujúcu okolnosť, že s ním za-
chádzala ako s dieťaťom.

Prichádzal opäť pravidelne každú druhú 
nedeľu, ba niekedy si dovolil prikvitnúť aj 
inokedy na hodinku v čase medzi prícho-
dom a odchodom dvoch vlakov.

Stávalo sa tiež, že sa u Mikovcov stretol 
s Milošom, alebo ho navštívil a spolu po-
tom prišli do starého pohostinského domu.

Vtedy Janko bojazlivo pozoroval chova-
nie Oľgino k priateľovi no nikdy nezbadal 
nič, čo by ho oprávňovalo k akýmkoľvek 
obavám.

Zato Miloš k svojmu nemilému prekva-
peniu niekoľko ráz pristihol dlhý pohľad Oľ-
gin, ktorý zabudla na Jankovej tvári.

Hoci s tajnou pohrdlivosťou svojej silno 
eroticky vyvinutej mužskosti predpokladal, 
že v Jankových žilách koluje voda miesto 
krvi, predsa len uznal, že takýto pohľad 
sivých očú je súci, aby i vodu priviedol do 
vrenia.

Ako dlho on sám sa už usiluje vydobyť 
túto nepoddajnú pevnosť, a dosiaľ... pri 
všetkej svojej márnivosti si to musel pri-
znať... nedostal sa ešte ani o krok ďalej.
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Aha! Priateľ z mladosti! Ženské sú senti-
mentálne, a ani taká vzácna žena, ako bola 
Oľga Klanská, nie je bez týchto slabostí!

Začal tajne pozorovať i svojho priateľa 
s akousi posmešnou zvedavosťou. Bol tráp-
ne zarazený, keď poznal, že Janko nijako sa 
nedržal pasívne.

Toto poznanie ho ohromilo. Bolo by to 
možné...?! Janko, práve Janko Ruban že by 
sa mu stal nebezpečným sokom...?! Ten 
ťuťmák! Drhlila ho bezmocná zlosť z tohto 
sklamania.

Nechcel sa poddať. Akým bol chuma-
jom, keď si myslel, že proti Oľge Klanskej 
treba užiť iných zbraní! Všetky ženské sú 
jednaké! Treba ich len chytiť tam, kde sú 
citlivé! Ona tiež je len taká! Z jednakého 
mäsa!

Chodil i naďalej do Mikovcov. K Oľge stal 
sa smelším, niekedy až útočný. Pani Mikov-
cová bola zadivená, Oľga odmietala chlad-
ne.

Zmenil taktiku. Bol zdvorilý a skromný. 
Oľga s ním zachádzala vľúdne, ale zostala 
zdržanlivá.

Zariadil svoje návštevy na nedeľu, keď ta 
prichádzal i Janko. Jeho tón k priateľovi stal 
sa nervózne podráždeným, niekedy až sar-
kastickým. Ale Janko zostal pokojný.

– Ale si už zdomácnel u Mikovcov! – po-
vedal Miloš raz cestou s akýmsi zlým smie-
chom.

– Nezdá sa ti – keďže i ty ta jednako 
často chodíš – že je to príhodné miesto na 
zdomácnenie pre človeka, ktorý tak dlho 
nepoznal rodinného života? – A vzdorný 
blesk mu zasvietil v belasých očiach, keď 
pevne pozrel na svojho priateľa.

Bolo to tiché vyhlásenie boja.
[...]
Napokon ani stará dáma nemohla ne-

zbadať, že sa niečo dej. Začala pozorovať. 
Nepozdávala sa jej to všetko a zamyslene 
kývala hlavou.

(Pokračovanie)

[...]
*

V polovici júla chystala sa Oľga s matkou 
do Trenčianskych Teplíc na šesť týždňov 
a Janko podľa rady lekárov volil na liečenie 
jedny známe cudzozemské kúpele.

Horúca nedeľa zaľahla svojím ospalým 
tichom na celé mestečko, keď Janko, včaš-
šie poobede ako obyčajne, kráčal bielou 
cestou od p-skej stanice a zašiel si kus do 
polí, aby tak skoro po obede nemusel mýliť 
dámy.

K Milošovi sa mu v tejto chvíli nechcelo, 
veď sa s ním rozlúči pod večer, keď pôjde 
tadiaľ zpäť, ak sám nepríde do Mikovcov.

[...]
Jankovi bolo clivo v duši, ako býva prá-

ve v takéto letné nedeľné popoludnia, keď 
stojí práca, všetko oddychuje ukojenou túž-
bou a na človeka zaľahne smútok života.

Mal Oľgu nevidieť skoro dva mesiace, 
ďaleko od nej dýchať iný vzduch. Keby as-
poň trímal akúsi istotu, prísľub, ktorý by bol 
majákom v tom mori pochýb a nedočkavos-
ti!

Preto ho to vyhnalo dnes tak skoro 
z Bratislavy. Chcel získať času. Hádam sa 
potom nájde príležitosť, aby mohol byť 
s Oľgou sám.

Od Anky sa dozvedel, že pani Mikovcová 
drieme v izbe a že Oľga je v záhrade. Zamie-
ril teda ta.

Stromy, obťažené ovocím, skláňaly ko-
náre k zemi a bránily mu v rozhľade. Ale 
hore na vŕšku sa niečo belelo. Boly to Oľgi-
ne šaty. Išiel tým smerom po bočnom chod-
níčku, zarastenom trávou, ktorá vydávala 
len tichý šuchot pod jeho krokmi.

Rozhrnul posledné haluze, ktoré mu 
prekážaly, a zastal očarený. Pred ním na 
plátenom rozkladacom stolci zpoly sedela 
a zpoly ležala Oľga, majúc ramená pod hla-
vou skrížené, a spala. Dlhé riasy tvorily na 
jej lícach hodvábné tiene a celá bola posia-
ta zlatými slnečnými škvrnami, ktoré sa jej 

trblietaly po vlasoch, po tvári a na šatách sa 
ztrácaly ako bledé slncia.

Zostal nehybný. Ale zaraz si uvedomil, 
že sa prikradol ako kmín a že aj berie ako 
tento. Chcel tíško opäť spustiť konáre, keď 
Oľga otvorila oči a v polovedomí sa naň 
sladko usmievala.

Pod týmto úsmevom ho zaliala horúca 
vlna a rýchlo vystúpil zpoza stromu.

No Oľga sa naskutku zbadala a trochu 
zmätená sa narovnala. Hneď zatým s oby-
čajným pokojným úsmevom mu podávala 
ruku.

Janko sa tiež ovládol.
– Prepáčte... naozaj... je to neodpusti-

teľné, že som takto prišiel... že som vás vy-
rušil zo spania!

– Veď som vlastne ani nespala... len tak 
zdriemla od sparna.

Janko zdvihol knihu, ktorá sa jej bola skĺ-
zla na zem.

– Ďakujem! Sadnite si!... Tuto, prosím! – 
ukázala mu na prútené kreslo pred sebou.

Bola trocha obradná a Janka to miatlo. 
Bál sa, že ju predsa nahneval svojím pre-
padnutím.

– Dovolil som si dnes o niečo včaššie 
prísť... – chcel sa ešte vyhovárať.

– Dobre ste urobili, priateľ môj! – odve-
tila vľúdne.

Užívala teraz častejšie tohto oslovenia, 
aby sa vyhla intímnejšiemu, ale v tejto chví-
li sa Jankovi videlo, ako by ním postavila 
stenu medzi nich.

– Čo nového v Bratislave? – spýtala sa 
temer roztržite.

– A nič! Vyspávame!... Začína už ugorko-
vá sezóna, – informoval úslužne, hoci sa mu 
nechcelo do ľahostajných rečí. – Prázdno je 
tam, kto môže, zuteká pred páľou.

– Vy už skoro idete?
– O tri dni.
– Kade vás povedie cesta?
– Najsamprv k severnému moru... a po-

tom trochu na liečenie, – dodal so shovie-
vavým úsmevom.

– Nemali by ste to tak naľahko brať, pria-
teľ môj! – Podívala sa mu pritom do očú.

Hrialo ho to, i rozjarilo.
– Veď ani neberiem. Dôkazom toho 

je, že sa na niekoľko týždňov celkom odo-
vzdám do rúk lekárov!

Potom rozvinul pred Oľgou svoj cestov-
ný plán a ona načúvala pozorne.

– Bude nám tu clivo bez vás, – pozname-
nala napokon.

Pozrel na ňu oddane, ale nevedel to po-
vedať.

– Veď tiež odcestujete!
– Pravda. Ale Trenčianske Teplice sú blíz-

ko... možno každú chvíľu domov... to je nie 
ani cesta!

[...]
– Či si spomeniete na nás v cudzine? Za-

čala teraz ona útočiť.
Podíval sa na ňu s výčitkou.
– Či môžem nespomínať...? – povedal 

ticho.
Bolo to vyznanie. Oľga sa zachvela, a dí-

vala sa niekam hore do prázdna.
Janko zazrel blížiť sa po chodníčku pani 

Mikovcovú, skončivšiu už svoje „driemoty“ 
ako to sama nazývala, a od Anky poučená 
o prítomnosti „pána advokáta“.

– Smiem vám písať? – spýtal sa.
– Očakávam, že mi budete písať! – vra-

vela pomaly, zdôrazňujúc pritom každé slo-
vo. Ale hlavu neobrátila.

Vzal jej lahodne chladnú rúčku do svojej 
a pritisol na ňu vrelý bozk.

Záhadný úsmev zjavil sa na Oľginej tvári. 
Videla sa opäť v borine, ako kedysi, a pred 
sebou bledého, tenkého študenta. A tie slo-
vá ľúbosti, ktoré vtedy v svojej dievčenskej 
túžbe za kremobyčajnou, nevídanou láskou 
nadarmo čakala, tie si teraz ako zrelá, chá-
pajúca žena sama vedela doplniť.

Janko mohol byť spokojný.
Večer, keď na polhodinku zavítal do bytu 

priateľa, Miloš nedôverčive pozoroval ra-
dostne rozjasnenú Jankovu tvár.
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– Čudná nálada... keď sa človek lúči! – 
mrmľal si popod nos, na ktorého svižnú li-
niu bol taký veľmi hrdý.

– Teda už cestuješ, kamarát?
– Cestujem.
– No a... s ľahkým srdcom, čo?
– Ak i nie s ľahkým, tak aspoň s pokoj-

ným.
– Choď teda šťastne, kamarát!
– A ty zdravý zostaň, priateľ môj!

*
[...]
Napokon Janko predsa len prišiel. V ne-

deľu, ako predtým. Oľga bola v záhrade, ale 
iba roztržite prevracala listy v knihe, lebo 
pred chvíľou odznel hvízdot vlaku a s tiah-
lou pridusonou kviľbou sa ztrácal v diaľave.

[...]
Ako sa zjavila, Janko vstal. Dobre po-

striehla, že zbledol.
– Vitajte, priateľ môj. – Jej pery sa pri-

tom trochu zachvely. – Ako sa máte?
Trvalo niekoľko sekúnd, kým odpovedal.
– Ďakujem! Ako po ceste!
Pozrela naň. Nebol, ako niekto, kto si 

odpočinul. A tiež mu nechcela pripomenúť, 
že je už skoro tri týždne doma.

Rozhovor sa akosi nemohol rozprúdiť, 
hoc sa Oľga i dosť silila.

[...]
Hrozný tlak v jej prsiach povolil. Vedela 

teraz iste: Jankove city sa nezmenily... Bolo 
to niečo inšieho.

Naozaj nezostal dlho. Ale keď ho obe 
dámy nútily, sľúbil, že príde skoro zas.

Sotva bol za bránou, pustil sa takmer do 
behu. – Sily, len sily, keby bolo...! – vysykol 
medzi trpko stiahnutými perami.

Janko zas nechodil. Pani Mikovcová sa 
neprezvedala na príčinu a Oľga o tom ne-
hovorila.

Častejšie ako inokedy jej prišlo na um, 
že musí to alebo oné v Bratislave obstarať, 
priateľku navštíviť, známych pozrieť... Ale-
bo dávali v divadlo dobrý kus, i kadejaká 

znamenitosť, výstavka alebo niečo podob-
ného sa našlo, čo bolo hodno obzrieť.

– Choď len, dieťa moje, ak myslíš, že 
musíš ísť! – povedal vždy na Oľgine výklady 
pani Mikovcová.

A potom Oľga dlho chodila ulicami 
v blízkosti Jankovej kancelárie, v nádeji, že 
ho stretne, ale nadarmo.

Písať mu nechcela, vedela, že sa to pí-
somne nedá spraviť. Bol by možno sám už 
písal, keby sa dalo.

[...]
– Chcela by som vážne s tebou pohovo-

riť, dieťa.
Zadivene pozrela na mať.
– So mnou, mamička?
– Áno!... Všetko sa zdá, že ani Janka ne-

minula choroba, ktorej podľahol jeho otec 
a ktorá – ako vidno – je v jeho rodine de-
dičná.

– Povedala si mi už!... Veľmi ho ľutujem.
– Áno, je to tragické! Taký podarený ináč 

človek, ktorý má veľké schopnosti a ktoré-
ho by čakala skvelá budúcnosť.

– Ako to len hovoríš, mama!? S takýmito 
chorobami ľudia často dlho môžu žiť.

– Veď hádam môžu! Ale spomeň si len, 
ako skoro umrel jeho otec!... Preto sa mi 
vidí, že je mojou povinnosťou upozorniť ťa 
na to.

– Nerozumiem celkom.
– Janko by sa nemal ženiť.
– Keby chcel, hádam by nikto nemal prá-

va mu brániť.
– Možno! Ale pre ženu by to bolo ne-

šťastie.
– A keby ona jednako chcela?
– Veď má povinnosti oproti svojim de-

ťom!
– Oproti deťom, ktoré ešte ani nejestvu-

jú?
– Ale s ktorými musí počítať!
– Teda pre potomstvo má si človek odo-

prieť to, čo preňho azda znamená plné vyži-
tie! Má obetovať svoju osobnosť, svoj život! 
Pre to potomstvo, ktoré jej obsažené jedine 

v tomto jeho živote. – Oľga hovorila vzru-
šene.

– Som stará žena a vo filozofovaní sa ne-
vyznám... len to viem, že my ľudia máme 
sväté povinnosti.

– Povinnosti!... Keď rodičia majú povin-
nosti oproti svojim deťom, teda tieto opäť 
k svojim, a takto ďalej do nekonečna... 
Samé povinnosti, samé obete, samé od-
riekanie!... A načo? Prečo?... Kde je koniec 
toho všetkého?!

– Neviem! Ale veď láska k deťom...
– Láska k deťom, ktorých niet...?! A ak 

má byť láska k deťom, veď musím najprv 
milovať sama seba, musím milovať toho 
druhého!... Veď i príroda to tak chce, keď 
nám lásku vložila do duše!

– Ale toho druhého si môžeme dobre 
vybrať...

– Tak ako keď párime domáce zvieratá!?
– Dieťa, dieťa, ty sa rúhaš!
– Nerúham! Ale bolo by to tak!... A ľud-

ská spoločnosť nie je chov rasových zvierat.
Pani Mikovcová zarazene mlčala.
– Dcéra moja, – povedala napokon 

tichým hlasom, – som neučená žena, ale 
trúfam si riecť, že znám život a nadobudla 
som si cez tie dlhé roky mnoho zkúsenos-
ti, ktoré som často musela draho zaplatiť. 
A tieto tak ťažko vykúpené zkúsenosti tebe 
predkladám, dieťa moje... Nie je šťastie len 
v láske! Šťastie je i v spokojnosti... ba naj-
viac v spokojnosti, vo vedomí, že sme ko-
nali dobre... že sme konali dobre i pre tých, 
ktorí sú naši a za ktorých blaho sme zodpo-
vední... Si moja dcéra, moje jediné dieťa... 
mám len teba a rada by som ťa videla šťast-
nú... Máš ledva dvadsaťosem rokov a už si 
vdovou. Nemala si šťastia v manželstve... už 
i preto nie, že nemáš detí... Žena nemôže 
byť šťastná, keď nemá detí!... Nahovorili 
sme ťa s otcom za Klanského... išla si dob-
rovoľne, ale hádam predsa nie z vlastného 
popudu... A teraz sa bojím. Viem, že ťa Jan-
ko ľúbi... som žena a nemôžem to nebadať. 

Bojím sa, že i ty, dieťa moje...! A čo ťa po-
tom čaká, aká smutná budúcnosť!

Oľga za celý čas hľadela pred seba do 
prázdna. Ale teraz obrátila hlavu a pozrela 
matke priamo do očú.

– Hovorila by si takto, keby Janko bol 
tvojím synom?

Starú dámu táto otázka trochu zmiatla.
– Ale on nie je mojím synom – zato ty si 

moja dcéra!
– Neboj sa, Janko si ma nežiada za 

ženu! – Oľgin hlas sa zachvieval od trpkosti.
Dlho nezaspala tejto noci. Tušila, že 

i Janko sa bezo sna prevracia na loži. Jasne 
poznala teraz príčinu jeho konania. Hlboká 
a nežná ľútosť s jeho krutým osudom pre-
nikla celú jej bytnosť a dušu jej zaplavil ma-
terinský cit k nemu.

Tak rada by do svojej náruče sovrela 
jeho ubolenú hlavu a vzalo to biedné choré 
jeho srdce do svojich teplých, chrániacich 
dlaní...!

Ovila holým ramenom roh hlavnice, pri-
tisla k nemu svoje líca a držiac ruky spiate 
okolo neviditeľného predmetu, napokon 
usnula.

(Pokračovanie.)
[...]

*
Vlakom o siedmej došla Oľga do Brati-

slavy. Do mesta išla pešo. Bolo i tak prisko-
ro. V Michalskej ulici pred domom, v kto-
rom mal doktor Ruban kanceláriu, zastala.

[...]
Bolo iba tri štvrte na jednu, keď stála 

pred Jankovým bytom. Rozhodla sa, že ho 
radšej dočká, ako by sa mala znova pustiť 
do márneho putovania.

Na jej otázku, či je pán doktor doma, 
gazdiná prisvedčila. Oľga myslela, že tá 
dobrá žena musí počuť, ako sa jej srdce 
v prsiach rozbúchalo.

Gazdiná vstúpila do izby a zavrela za se-
bou dvere.
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Janko sedel pred písacím stolom, pred 
sebou mal papier, hlavu držal podopretú 
oboma rukami a hľadel dole na to, čo bol 
písal. Roztržite pozrel na gazdinú, ako vstú-
pila.

– Je tu voľaká dáma, pán doktor, a chce 
s vami hovoriť.

Výraz netrpezlivosti zjavil sa mu na tvári.
– Mali ste povedať, pani Hrašová, že ne-

prijímam návštevy, keď sa chystám odces-
tovať.

– Ale tá dáma bola tu už ráno. Ani som 
nemyslela, že príde zas, – hovorila gazdi-
ná. – Má azda niečo dôležitého.

– Zaveďte ju teda vedľa, a že prosím, aby 
trochu počkala! – povedal v snahe, aby sa 
čo najskôr striasol nevítanej návštevy.

Vzal pero, a začal ďalej písať. Ale o chvíľu 
ho položil a zaboril hlavu opäť do dlaní. 
Na návštevnicu zabudol. Trvalo to hodnú 
chvíľu, než sa na ňu opäť rozpomenul.

Skočil a urobil niekoľko krokov smerom 
ku dverám, vedúcim do druhej izby, ale 
takmer by bol opäť odskočil.

Vo dverách, krytých iba ťažkou záclonou 
stála Oľga, bledá, a v očiach jej svietila pros-
ba i vzdor.

– Oľga...! – vyšlo mu z úst skoro bez-
zvučne. Nevedel, či je to nie halucinácia 
a chcel sa zvukom vlastného hlasu presved-
čiť o skutočnosti.

– Prišla som za tebou!... Pošli ma preč, 
ak môžeš!

Pevne sa mu dívala do očú.
Nebol schopný slova.
Kráčala pomaly k písaciemu stolu a kaž-

dý ten krok sa zdal byť ťažkým, ako sám 
osud.

Vedela, čo písal. Tušiac ho za záclonou 
a odvrhnúc všetky ohľady, vstúpila a pozo-
rovala ho.

Keď už stála pri samom stole, urobil 
pohyb, ako by jej chcel brániť, no ruky mu 
sklesly, zostal na mieste, len ju sprevádzal 
horúčkovými zrakmi.

Vzala list a čítala.

„Oľga!
Som chorý človek a nemám práva, aby 

som Váš život pripútal k svojmu. Prosím, 
aby ste mi odpustili, že som skrížil Vaše 
cesty. Odchádzam na dlhý čas a dúfam...“

List nebol dokončený.
Pozrela naň opäť.
– Myslíš, že som toto nevedela?... Ty 

utekáš...! Môžeš utiecť, keď si mužskí!... 
Ale čo ja? – Kde sa ja mám podieť so svojím 
srdcom...?

– Oľga...!!
– Ty si sa nepýtal... a ja som prišla!... Po-

šleš ma preč...?
– Oľga... ty... by si chcela...?!
Strach i jasot znel z jeho hlasu.
Neodpovedala. Odpoveď bola v jej zra-

koch. Myslel, že šalie. Hodil sa jej k nohám, 
objímal jej telo a pokrýval ju horúcimi bozk-
mi tak dlho, až Oľga premožená slasťou 
a slabosťou sklesla do kresla, pri ktorom 
stála.

– Odpusť... som prudký... ale... desať ro-
kov...Pomysli, Oľga... desať rokov!

S hlavou zaborenou v jej lone sa rozpla-
kal.

A Oľga hladila mu vlasy jemne, každý 
švík osve, ako dieťaťu, ktoré si prišlo do 
sukne materinej zaplakať...

(Dokončenie nasleduje.)

[...]
Srdce iste rastie s potrebou lásky, lebo 

Oľga ju trúsila plnými priehršťami medzi 
mužom a synkom, a jednako vždy jej mala 
ešte toľko, že až prekypovala. A Janko cho-
dil domov, ako do svätyne, do ktorej keď 
človek vstupuje, musí vonku zanechať obuv, 
pošpinenú prachom a blatom všednosti.

– Som taká šťastná, že mám niekedy až 
strach, – vravela, prichyľujúc hlavu na Jan-
kove prsia.

Oľga dbala vždy, aby Janko spravoval sa 
podľa rád lekárov.

Sama mu nosila lieky, sama sa starala 
o jeho pohodlie.

– Mám dve deti, veľkého a malého Jan-
ka – žartovala často.

Janko sa len usmial, nežne vzal jej rúčku, 
aby ju pobozkal a nikdy sa nežaloval.

Cestovala s ním, ak bolo treba, aby sa 
išiel liečiť. Len synka si objala a odovzdala 
ho do opatery svojej matky.

Aj v cudzine chodili ešte niekoľko ráz, 
pojmúc do seba kus sveta a kochajúc sa 
storakými dojmy.

Ale skoro zbadala, že cestovanie Jankovi 
neslúži.

– Je predsa len najlepšie doma! – vyhlá-
sila s hlbokým presvedčením.

S tajnou obavou zistila známky choroby 
v jeho sinavo-bledej tvári a naliehala, by 
si vzal spoločníka pre svoju kanceláriu. Aj 
od verejného účinkovanie sa čím dial viac 
musel odťahovať a keď ho vyvolili do sne-
mu, videl sa prinútený z ohľadu na zdravie 
zrieknuť sa mandátu v prospech svojho ná-
stupcu. 

Oľga videla ľútosť v jeho očiach a tešila 
ho, ako len mohla.

– Bol by som rád ešte slúžil národu!
Bodlo ju, keďže v tom, čo povedal, ne-

bolo nádejí pre budúcnosť.
– Slúžil si mu dosť, keď si ho v časoch 

zlých a kritických burcoval z liene a nevedo-
mosti. To ostatné vedia spraviť aj iní.

– Jednako to zostane nedokončeným 
dielom a také nemá ceny.

– A či niektorý z ľudských velikánov nie-
kedy dokončil dielo? Či vôbec možno dielo 
dokončiť...?

Janko neodpovedal, len sa zraky jeho 
stretly s Oľginými a ona mala smutné za-
dosťučinenie, že mu poskytla útechu.

*
[...]
Jemná rumeň sa rozliala po jeho pred-

tým takej sinavej tvári a chvatne postavil 
pohár, ako chlapec, pristihnutý pri čine.

Hodila sa k nemu na kolená.

– Ty... ty...! Ale prečo len... prečo?! – ja-
kaly jej zosinalé pery a celé jej telo sa trias-
lo.

– Odpusť... odpusť! – šepol a tiež už zas 
bledý placho hľadel do očú svoje ženy, hrú-
zou rozšírených a ligotavých.

– Viem! – zvolala náruživo. – Ty si to... 
k vôli mne!... Ó, ako sa mýliš... ako sa len 
hrozne mýliš!... Veď za jedinú hodinu tvoj-
ho života dala by som rada svoj život...!!

[...]
*

Napokon predsa prišla chvíľa, že Janko-
ve oči prestaly hľadieť na Oľgu.

Stála nad ním bezradná a ohromená. 
Nemohla pochopiť, prečo nezostal aspoň 
ešte niekoľko chvíľok, že by mu bola mohla 
vysypať na cestu všetku svoju lásku, ktorej 
bremeno sa zdalo takým ozrutným teraz, že 
ju hrozilo zgniaviť.

Tam ju našli, napolo zamretú, objímajú-
cu mŕtve telo mužovo...

Smútoční hostia s podivením pozerali 
na vdovu, ktorá sťa mramorová socha stála 
nad hrobom bez hnutia, bez toho, že by je-
diná slza bola skropila jej chladné líca.

Nebolo možné prinútiť ju odísť skôr, než 
jej z pred očú celkom zmizla rakev Jankova.

Doviezli ju domov. Nepovedala ešte ani 
slova.

Pani Mikovcová mala oči červené od 
plaču. Zalomila rukami na dcérou.

– Vidíš, vidíš!... úbohé, úbohé dieťa!
V očiach Oľginých zasvitlo zúfale odmie-

tanie. Vypla postavu ešte väčšmi a oči, kto-
ré sa zdaly čierné od nemého bôľu, uprela 
pevne na mať.

– A keby prišiel... ešte raz, znova by som 
rada to všetko podstúpila...!

Ale potom sa odvrátila, schýlila hlavu na 
prsia a otvorila dvere, vedúce do súsednej 
izby.

Na bielej postieľke spal jej syn. V ňom 
bolo skryté všetko, čo zostalo od Janka. Ta 
sa obrátily jej kroky.
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Pri postieľke sklesla na zem. Zadívala sa 
na tváričku spiaceho chlapčeka a veľké slzy, 
prvé od mužovej smrti, jej stekaly po lícach.

V mäkkých črtách trojročného dieťaťa 
poznávala milované črty Jankove. Sklonila 

42 V Lexikóne slovenských žien je uvedená informácia o pseudonyme Hany Horákovej, vl. m. Alojzie 
Rigellovej (Maťovčík a kol., 2003, s. 89).

sa nad jeho hlavičku a jej pobledlé pery še-
potaly:

– Syn môj... dieťa moje... či budeš môcť 
odpustiť materi svojej to jej veľké smutné 
šťastie?!... Verím... chcem veriť!

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 8, s. 174 – 182, č. 9, s. 195 – 202, č. 10, s. 219 – 225, č. 11, 
s. 255 – 259 (krátené)42



Z LITERÁRNEJ KRITIKY 

(recepčne aj percepčne)
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4. Z LITERÁRNEJ KRITIKY
(recepčne aj percepčne)

Po emancipačných snahách, po pohľade do ženského sveta a po výbere z ponuky 
beletrie, uverejňovanej v desiatich ročníkoch poprevratovej Živeny, je do antológie zara-
dená posledná kapitola, ktorá čerpá z literárnej kritiky. Na stránkach časopisu v rokoch 
1919 – 1928 mali svoje miesto dve rubriky: Literárna kronika a Literatúra. Tvorili dôležité 
rámce pre umeleckú literatúru, pre jej hodnotové jadro, ktoré sa pod vplyvom moderniz-
mu menilo. 

Medzi literárnymi kritikmi nájdeme, najmä spočiatku, ohlasy českých literátov, ktorí 
hodnotili súdobú literárnu tvorbu na Slovensku. Cenné sú názory na tvorbu žien, začínajú-
cich, no zanietených spisovateliek. Spolu s postupne pribúdajúcimi slovenskými prispie-
vateľmi kritici sledovali najmä charakterizačné majstrovstvo v stvárnení postáv, tematické 
zameranie tvorby aj osobitosti poetiky a štýlu. Popri biografických súvislostiach poukazo-
vali na filozofické inšpirácie, genézu diel a ich ideové vyznenie. Jednotlivé príspevky, for-
mujúce literárny vkus čitateliek a tiež čitateľov, vyzdvihovali najmä talentovanosť autoriek 
či autorov a výnimočnosť konkrétnych diel. Usmerňovali nielen tie čitateľky, ktoré ešte 
len nadobúdali kladný vzťah ku knihám, ale aj tie, ktoré už vedome siahali po kvalitnejších 
dielach. Na jednej strane vyzdvihovali realistické príbehy zo života, tzv. memoráty, a na 
druhej strane fikciu „rozprávky“. Literárne umenie sa posúvalo od reprodukcie, preferova-
nej v realizme, k umeniu náznaku a úsporného rozprávačského gesta, inklinujúcemu viac 
k moderne.

Literárnokritické myslenie sa opieralo o niekoľko ústredných bodov: vyhranenosť štýlu, 
genézu diela, zasadenie do slovenského a inonárodného kontextu, zaradenie tvorby do li-
terárnohistorických súvislostí a typologickú príbuznosť. Tí náročnejší kritici sa venovali aj 
porovnávaniu autorských metód a hodnoteniu umeleckých kvalít textov. Nezabúdali však 
ani na posudzovanie edičnej práce a úpravu vydávaných kníh.

Popri známych menách sa v kritikách a recenziách predstavovali aj tituly mladých, za-
čínajúcich autoriek a autorov. Keďže predpokladaným príjemcom boli prevažne ženy, teda 
čitateľky Živeny, ktoré mali vlastné predstavy o zážitku z prečítaného literárneho textu, 
literáti pri posudzovaní knižných noviniek zohľadňovali ako dôležité kritérium aj intenciu. 
Z toho vyplynulo, že literárna kritika na stránkach časopisu pre ženy mala byť nielen kon-
štruktívna, ale aj zameraná na potreby rôznych vekových kategórií a sociálnych skupín, 
ktorých nároky boli odlišné a časom sa menili. Tento aspekt sa odrazil v mnohých názo-
roch, no najmä v polemicky ladených článkoch.

 Do ponúkaného výberu sme zaradili príspevky z rokov 1919 – 1928. Z ich tematického 
zamerania je zrejmé, že prevažovali knihy mužov-autorov, lebo ženy-autorky boli v prevaž-
nej miere, okrem mimoriadne talentovaných výnimiek, ešte len na začiatku svojej spiso-
vateľskej dráhy. 

Popri recenziách slovenských kníh sú v tejto kapitole zaradené aj literárnokritické 
články o tvorbe ústredných predstaviteliek slovenského emancipačného hnutia, ktoré sa 

podieľali na propagácii a celospoločenskom presadzovaní tzv. ženskej otázky. Práve tie 
svojím činorodým životom potvrdzovali, že Živena – spolok aj časopis – bola neúnavnou 
presadzovateľkou a životaschopnou platformou pre angažované kruhy slovenskej inteli-
gencie. V neposlednom rade sa teda časopis Živena zaslúžil o nárast čitateliek – sčítaných 
a kultúrne rozhľadených moderných žien.
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J. Menšík: 

Črty zo slovenskej literatúry

(Dokončenie.)

Český literárny kritik sa v troch pokračovaniach literárnoteoretického článku venoval slovenskej li-
teratúre. V úvode prvej časti43 sa pristavil pri krásach Turca a priamo nadviazal na osobnosť a lite-
rárny prínos S. H. Vajanského, ktorý pochádzal z tohto kraja. Potom sa zameral na E. M. Šoltésovú 
a následne T. Vansovú a poukázal na význam ich tvorby v slovenskej literatúre. Pokračujúc v II. časti, 
podrobne predstavil básnickú tvorbu P. O. Hviezdoslava, potom O. Bella, P. Kokeša-Kýčerského, I. 
Žiaka-Somolického, M. Sládkovičova, T. Milkina a tiež Ľ. Podjavorinskej. V tretej časti, z ktorej ponú-
kame úryvky, sa sústredil na M. Kukučína, A. Bieleka, G. Maršalla-Petrovského, J. Gregora-Tajovské-
ho a Jána Čajaka. No za najzaujímavejší zjav označil Timravu a jej hodnoteniu venoval azda najroz-
siahlejší priestor. Uviedol životopisné súvislosti aj bohatú prozaickú tvorbu. Poukázal na výnimočný 
talent autorky a svojráznu metódu zobrazovania. 

43 K titulu bola priradená redakčná poznámka pod čiarou s informáciou o zameraní prevzatého článku: 
„U nás tak málo sa uvažuje a píše o slovenskej literatúre, že to až zle vplýva na ňu samú – uspáva ju. Zato 
v Čechách obracia sa tým čulejší záujem ku nej, tam ju bedlivejšie študujú a oceňujú, než my tu doma. 
Jedným z tých, čo venujú jej zvláštnu a dobroprajnú pozornosť, je professor dr. J. Menšík, ktorý už dávnej-
šie pred prevratom počal sa zaujímať o slovenské veci. I tieto jeho Črty uverejňované v lanskom ročníku 
časopisu ,Zvěstováníʻ, svedčia o vážnom štúdiume a o značnej rozhľadenosti v ňom, a zasluhujú si našej 
pozornosti. U nás zaplnia medzeru, bude nám na osoh prečítať si ich a dľa upozornenia s kompetentnej 
strany potrebné sú nám teraz takéto ľahko prístupné a pri tom obsažné štúdia i pre školy. Tým cieľom 
vydáme J. Menšíkove Črty zo slovenskej literatúry i v osobitnom odtisku Malej knižnice, na čo dotyčných 
interessentov vopred upozorňujeme. Red“ (s. 142). 

III.
[...]

K najzaujímavejším talentom súdobej 
slovenskej prózy patrí spisovateľka Timra-
va, na Slovensku zo začiatku nezbadaná, 
dlho umlčaná (vidz básnický list Ivana Kras-
ku „Slečne Ľ. G.“ v Slov. Pohľadoch 1906) 
a u nás v Čechách neveľmi známa. Jej život 
je prostý, nedoniesol jej zvláštneho oboha-
tenia. Božena Slančíková narodila sa r. 1867. 
v malej novohradskej dedine Polichne, kde 
jej otec bol ev. farárom. Rodina bola počet-
ná, otec trpezlivý, láskavý a zvláštny človek, 
vychovával a učil dcéry sám doma, Boženu 
poslala len na rok do Baňskej Bystrice, aby 
videla svet. Rázovité týpy novohradského 

ľudu strojného kroja a bohatého, zamĺk-
nutého vnútra, vyrasteného v hornatom, 
lesnatom kraji, – od vŕšku Timravy (ľudove 
Cimravy), odkiaľ vždy veje vietor, vzala si 
i svoj pseudonym – a vnikanie maďarónskej 
intellingencie do dedinského života boly 
prostredím, v ktorom spisovateľka vyras-
tala a strvala podnes, žijúc po smrti svojho 
otca s matkou v Abelovej, súsednej novo-
hradskej dedine, kde jej brat bol farárom. 
Tam zažila i vpád boľševických hord, neute-
kajúc pred nimi. „Bola som svedkom mno-
ho zaujímavého, odohravšieho sa tu. Zažila 
som aj kus vojny – na našu dedinu bili aj 
Česi aj Maďari. Ale teším sa obzvlášte, že 
videla som a poznala české vojsko a český 

ľud. Odtiaľ stala som sa jeho veľkou zbož-
ňovateľkou a teším sa nevýslovne že bude-
me Slováci a Česi spojení.“

O svojom vlastnom spisovateľskom vývi-
ne vyslovuje sa: „Život v takej malej dedin-
ke, ako je Polichno, stane sa, zvlášť v zime, 
vše nudným i takému, ktorý rád prírodu 
a zátišia. Tak vše aj ja, aby som si zkrátila 
čas, zo zábavy a žartu začala som písať. Naj-
prv sa to len prečítalo doma, zabavilo rod 
tým a rozdriapalo. Potom práce posielala 
som, nedržiac ich za vážne, do Slov. Novín 
peštianskych a vládnych. Pozdejšie zbadali 
ma vážnejší naši ľudia a potom som už pí-
sala do Slov. Pohľadov, Živeny a Dennice. Ba 
i do Ameriky písala som viac prác. Písavam 
najradšej v zime. V lete len s veľkým prisile-
ním môžem pero do ruky vziať.“

Jej literárne počiatky sú dnes neprístup-
né, hoci boly už na počiatku vojny v Pešti 
prichystané ku knižnému vydaniu a vytla-
čené. Širšej verejnosti stala sa známou svo-
jimi poviedkami od r. 1896 uverejňovanými 
zväčša v Slov. Pohľadoch. Prvá jej práca 
tohto druhu, Pomocník, písaná úryvkovi-
tou formou dievčenského denníka, látkove 
i formálne pripomína poviedku Šoltésovej, 
čerpanú z Novohradu a zo života slovenskej 
školy. Ale Timrava ukázala hneď svojrázne 
poňatie,a ozvala sa rázovitým tónom svoj-
ho tvrdého, nepoddajného slohu, ktorý 
organicky vyrástol z jej vnútorného nalade-
nia. [...] 

[...]
Rodovú nehybnosť, lpenie na staroot-

covských zvykoch, ospalú mlčanlivosť a ne-
podnikavosť patriarchálne žijúcej rodiny, 
vyrušovanej z lenivého pokoja jedovatým, 
zúfale režúcim šľahaním zmrzáčenej sestry 
a vôľou mladej, energickej ženy, líči neoby-
čajne podarená kresba z ľudu Ťapákovci 
(1914).

[...]
Umenie charakterizovať stupňuje 

spisovateľka letmými pohľadmi, zdan-
live mimochodom vrhanými, ale pevne 

sosústredenými; jej postavy vyrastajú pred 
nami tým ostrejšie, že sú prehlbované tý-
mito zvláštnymi rezbárskymi rezmi, pri-
pomínajúcimi svojou technikou rázovité 
ľudové umenie. Zachytáva život v celej 
jeho rozmanitosti, tu úryvkovite, ako sa 
javí, tu odkrývajúc jeho složky, utajené po 
povrchom, s výraznou záľubou podať vnú-
torný život svojich postáv. V tomto smere 
nerozhodnosť, váhavosť dvoch priateľov, 
ktorí sa pozde vyslovia, až sa Darina medzi-
tým rozhodla za kňaza Hrabovského, hoci 
už staršieho, znovu sa objavuje v novelle 
Pozde (1898). Význačnou poviedkou pre 
tvorbu Timravy sú Nemilí (1899). Ostrými, 
markantnými čiarami nakreslený je všed-
ný, šedivý život, nízke ovzdušie mladých 
ľudí u Mrázovičov, kde jedinou zábavou 
je hra v karty, dráždivá nálada protivných 
ľudí, ktorú v sebe zlostne vyvoláva nepek-
ná, citove založená Saba, ironický pomer 
navzájom si nemilých, na seba odkázaných 
postáv dedinskej intelligencie. Spisovateľka 
uhodila tu základný tón svojej tvorby, bez-
ohľadne a s mužnou odvahou (slovenskej 
literatúre vzácnou), s objektívnym pokojom 
opísala a odhalila prázdnu šedivosť – nie 
div, že bola dlho kritikou nevšímaná.

[...] Kus vlastného života opísala Tim-
rava v novelle Zkúsenosť (1902). Marína 
Majtáňová, utrápená a vychudnutá, chys-
tá sa zo svojho maďarónskeho domova do 
služby za spoločnicu medzi rýdzo sloven-
skú spoločnosť, kde žije i básnik Javor (= 
Hviezdoslav), príbuzný jej nastávajúcej pa-
nej. Sama je spisovateľkou, začiatočnicou, 
teší sa na nový život. Ale u pani Bukovičo-
vej koná popri spoločnici i robotu slúžky, je 
zastrašená, malej postavy, hlavu drží dolu, 
„akoby peniaze hľadala“ na tvári má vždy 
úzkosť a v očiach naplašenosť, je bojazlivá 
a do seba pohrúžená. Nemôže sa vpraviť 
do malomestského života, aby s paňou pre-
vracala na ruby každú drobnosť. [...] Nie je 
spokojná doma, panuje nedôverčivá, pa-
novitá, silná, tvrdá, pri jedle neznesiteľná 
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dozorom, napomínaním. Marina sa vzmuží, 
dá výpoveď, s radosťou odchádza z Vod-
nian do svojho kraja. Novella, ktorej stre-
diskom je potlačená, zostrašená, passívna 
dievčia postava, oplýva celým radom bys-
tro odpozorovaných, ostro rezaných postáv, 
hojným živlom reflexívnym a neobyčajným 
realizmom v podaní.

[...]
Umenie tejto slovenskej spisovateľky je 

ojedinelé. Jej kresby nahorklé, prísné a váž-
né, často vyznievajú temer bez ukončenia, 
ako letmý výsek z toku života a vzbudzujú 
svojou technikou neraz dojem hrubých dre-
vorytov, ktorých cena a vzácnosť sa zvyšu-
je oddialením od oka. Pozorujete z blízka 
i jednotlivé rezy ostrého ohraničenia, ale 

tie splývajú v umelecký celok silnej, preni-
kavej účinnosti. Taká je stavba jej poviedok 
a noviell, tvrdá, prostá, poctive priama, ako 
vyrastala v samote a utrpení. I jej reč je pre-
niknutá tiažou a korennou vôňou sedliackej 
zeme, vzletu nadobúda iba pri najslávnost-
nejších príležitostiach. Charakteristiky sú 
zvláštnosťou jej umenia: svoje poviedky za-
ľudňuje množstvom postáv, každú vám po-
staví niekoľkými slovami tak jasno pred oči, 
že ju vidíte živú pred sebou, počujete šte-
botanie a pichľavé výpady slečiniek; hlavné 
vlastnosti postáv vám rada zhustene, na 
ľudový spôsob pripomína (...). Objektívnosť 
jej líčenia, prísnosť názorov, ktorá ničoho 
nezamlčuje, čistota zraku stavia Timravu 
medzi najlepších slovenských poviedkárov. 

Živena, 1920, roč. X, č. 11 – 12, s. 219 – 230 (krátené)

Mária Štechová: 

LITERÁRNA KRONIKA.

V recenzii na básnickú zbierku autorka vystihla dojmy z  Krčméryho poézie, neupadajúc pritom do 
čitateľského sentimentu.

Š. Krčméry: Keď sa sloboda rodila. Verše. 
Tlačou a nákladom Kníhtlač. účast. spolku 
v Turč. Sv. Martine 1920. Cena K 4.20.

Krčméryho verše majú šťastné, krásne 
čísla básnické, pripomeniem zvlášte po-
sledné: Náš koráb, Bile Vianoce, Na Dušič-
ky, Čos´ nám dal, život, Národe.

Vyložíme si slová, ktoré užívam ako cha-
rakteristiky: básnické – krásné – šťastné.

Prečo čítate básne vy, čitatelia, neviem. 
Ja ich čítam málokedy, ale ak najdem v nich 
to, čo mi približuje „tlkot srdca života“, ťažko 
sa odtrhávam od básnika. Básnik vystihuje 
niekedy s podivuhodnou vernosťou rytmus 
života, chcem povedať, že jeho oko a ucho 

býva veľmi jemné pre to, čo my uponáhľa-
ní, ustarostení alebo pohodlní smrteľníci 
sotva ponímame. Básnik čuje hudbu života, 
pre ktorú naše uši bývajú tvrdé. Básnik vidí 
vlnenie farieb a tieňov tam, kde my pre-
chodíme slepo, abych neriekla tupo. Básnik 
vyberá pre obrazy príhodné slová, kde oby-
čajný človek hovorí banálne o kvietkoch, 
mesiačku, potôčku, vodičke. Odpusťte, ak 
som trochu impertinentná, totiž že chce sa 
mi pri tejto príležitosti vysmiať, všetkých 
vzdychajúcich ľudí, ktorí sa nazdávajú, že 
keď prijdu do hory, musia volať: „Krásné – 
báječné – ach, ach!“ To sú nenapraviteľní, 
tvrdí, naskrze nebásnickí tvorovia. [...]

Prichádzam teda k básnikovi pre farby 
a hudbu lebo i moja duša túži po nich, hoci 
moja životná služba je iná, než básnikova. 
Chcem sa pokochať vo farbách a tónoch, 
ktoré zachytilo šťastné, voľné oko básniko-
vo; lebo on sa často mohol kochať tam, kde 
sa ja musím s vecmi biť, ako vojak, on mo-
hol pomeškať, kde ja musela som sa náhliť. 
Zato počkal na mňa vo svojej sloke a ani ja 
nebudem nevďačným poslucháčom.

[...]
Keď načúvame básnika, zbadáme, že vo 

farbách a zvukoch jeho slok je istý základný 

tón, ktorý prevladuje a ktorý dáva určitému 
básnikovi určitý ráz... a ktorý robí niektoré-
ho básnika veľkým, iného všedným a neza-
ujímavým. Krčméry je zo šťastných. Nemusí 
sa nútiť do polohy básnikovej, je v nej pri-
rodzene a volne, Jeho čistý, jednoduchý, 
ukáznený výraz, ktorý vrcholí v niektorých 
posledných číslach sbierky, má príbuznosť 
so šťastnou šírkou najlepších básní sloven-
skej poezie ľudovej i klassickej, je v ňom 
mužná istota a srdce, ktoré planie ohňom 
básnickým. – 

Živena, 1920, roč. X, č. 9 – 10, s. 194 (krátené) 

Knihy a časopisy redakcii doposlané.

Článok prináša informáciu o ďalšom zväzku Spisov z Tajovského tvorby a o prozaickej zbierke B. 
S. Timravy. Recenzný pohľad vyzdvihuje Tajovského realistický pohľad a humorné podanie. Timravi-
na zbierka poviedok zaujme živou charakterististikou a pestrou typológiou postáv. 

Spisy Gregora-Tajovského. Sväzok V. 
(1910 – 1912) Tŕpky, nákladom vlastným. 
Tlačil Kníhtlačiarsky úč. spolok v Turč. Sv. 
Martine, 1921. Cena 15 kor.

Čítať práce Gregora-Tajovského, do toho 
sa človek vždy rád prichytí, a keď sa prichy-
tí, nerád odloží knižku z ruky, kým všetko 
neprečíta, hoci o nejakých vyhľadaných 
zaujímavostiach a vyrátaných dojmoch 
u neho ani stopy. Všetko tam je také prosté 
a prirodzené, ako v samej skutočnosti býva. 
Ale práve to priťahuje a budí náš záujem. 
Každá tá prostá udalosť i každá osoba v nej 
sú nám akoby dobrí známi, hoci to po prvý 
raz čítame. I príhody a položenia i oso-
by sú realisticky pravdivé, zo života vzaté, 
neidealizované – a predsa u každej z nich, 
i u drsných a ináč protivných, je istá dobro-
dušnosť, ktorá, zdá sa, od samého autora 

prechádza na ne. Preto jeho realizmus ne-
odpudzuje, ale priťahuje.

Kosec Môcik, ktorého pekný titulný ob-
rázok od A. Kováčika je na obálke knižky, je 
nenapraviteľný pijan, prepíjajúci všetko, čo 
by žene a deťom mal dať, pritom ešte svoju 
vinu na ženu uvaľuje, a predsa je čitateľovi 
nie protivný, skôr na poľutovanie, lebo hoci 
sa ako stavia a na výhovorky opiera, on po 
každom upadnutí cíti svoju vinu pred ženou 
a deťmi, ale nemá už sily ani vôle odolávať. 
A žena tiež, čo mu príkre navraví, v srdci 
má súcit s ním, a keď deti, najmä chlapci, 
ktorí už i sami zarábajú, rozhorčení jeho ne-
napraviteľnosťou chcú rozhodnejšie proti 
nemu vystúpiť, ich mať krotí a jeho zastane, 
že však im je otcom, už aký je, taký je.

[...] „Kosec Môcik“ je krátka, ale vý-
borná štúdia slabocha-opilca, a celá ro-
dina pri všetkom realizme líčenia je 
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príťažlivá. – Štedrý večer – veci nám asi 
známe, a predsa nás to hneď zaujíma, ako 
je podané. Zmaďarónčený r.-k- kňaz-dekan 
i nový mladý učiteľ, tiež zmaďarónčený, po-
vaha uzavretá, a družiaci sa k nemu sedliac-
ky syn z dediny, chystajúci sa na učiteľstvo 
a už podobne maďarónstvom nakazený, 
ale nie zaň oduševnený, ako potom dvaja 
mladí pod horko-sladkými dojmami Šted-
rého večera – učiteľ rozbolený pre úplnú 
chladnosť svojho kňaza, že ho, tu osamelé-
ho, ani na Štedrý večer nepovolal k sebe – 
zrazu sa spamätajú, že sú Slováci a majú 
byť nimi. – Za tristo – dobre opísaná borba 
ev. cirkevného sboru o slovenskú cirkevnú 
školu, v ktorej klátivý ľud, hoci by mu práve 
taká škola bola po srdci, podľahne sľubom 
maďarských pánov, že štát vystaví školu za-
darmo, a obec predá štátu svoju starú školu 
i s gruntom – za tristo strieborných... [...] – 
Iba črta Pani urodzená odkloňuje sa od ľu-
dovej kresby a zasahuje do meštianskeho 
ovzdušia, ale i tu favorizuje autor paholka 
Jožka a celá rozprávočka pretkaná je nehľa-
daným humorom. Ale pri každom umelec-
kom a teda i literárnom diele upriamené 
je naše požadovanie nielen na to, čo nám 
ono dáva, lež viac ešte na to, ako nám ho 
podáva. A u Gregora-Tajovského si nás to 
„ako“ obyčajne hneď od počiatku tak zauj-
me, že bez otázky prijímame i „čo“, ktoré je 
v ňom zaobalené – a užívame oboje spolu 
s pôžitkom vždy sviežim. Tajovského reč je 
nehľadane pôvodná, bystrá, pre každé po-
myslenie hneď má výrazov na výber, s origi-
nálnymi porovnaniami, o ktorých človek ani 
nevie, či sú z domu, od ľudu prevzaté, a či 
v ňom samo vyrastajú z toho koreňa v ne-
obmedzenej hojnosti. Jeho „Tŕpky“ i vôbec 
jeho práce môžeme vrele odporúčať – iste 

44 Recenzné články sú bez uvedenia autora, no podľa titulu, spôsobu vyjadrenia aj pohľadu hodnotenia 
Timravinej tvorby môžeme usudzovať, že ich napísala šéfredaktorka E. Šoltésová.

ich každý s pôžitkom prečíta a myseľ mu pri 
tom okraje. 

Timrava: Dedinské poviedky. Vydal dr. 
Ján Menšík. (Sbírka souvislé četby školní II.) 
Nakladateľ F. Topič. Cena Kčs. 14,85.

Timravine tri poviedky: Príde čas, U Ka-
nátov a Ťapákovci. Všetky nám už známé 
a predsa, keď ich počneme čítať, neodtrh-
neme sa od nich, kým ich neprečítame. 
Nie dej púta, lebo tu vôbec niet effektne 
osnovaného deju, lež zjavne utvára sa, ako 
v samom živote, konaním osôb, ktoré zas 
nevyhnutne vyplýva z ich osobnej povahy. 
Ale tieto osoby pútajú čitateľa každá jedna 
od počiatku až do konca preto, že sú také 
opravdové, životné, v každej z nich ľudová 
duša s odlišnou od iných v sebe ucelenou 
individualitou, v ktorej ukazujú sa jej chyby 
práve tak prirodzenými a pochopiteľnými, 
ako jej dobré vlastnosti. Je tých osôb hodný 
počet – u samých Ťapákov koľko rodín spo-
lu! – ale nenajdeš ani len dve medzi nimi, 
že by sa zrejme nelíšily medzi sebou, hoci 
všetky tri poviedky vzaté sú z ľudu, pri kto-
rého typickosti ťažko je individualizovať. 
Ale u Timravy v tom nikdy niet bedy. Ona 
neopisuje ľudí, ale hotových nám ich stavia 
pred oči. Ani nevieme, ako sme sa s nimi 
oboznámili, ale ich známe, vidíme ich a po-
čujeme. Takto bez opisovania vedieť čita-
teľovi do predstavy vložiť dve – päť – desať 
i viac osôb od seba sa líšiacich, ale v sebe 
ucelených, i udržať ich takými celým prie-
behom rozprávky, so všetkými povahovými 
dôsledkami, je zriedkavým darom i u dob-
rých spisovateľov. Komu je daný, ten ťaž-
ko si ho nadobudne z vlastného pričinenia. 
U Timravy je to samorastlé, obdivuhodné 
umenie, ktoré práve i v týchto dedinských 
poviedkach silne sa javí.

Živena, 1921, roč. XI, č. 12, s. 239 – 240 (krátené)44 

Dr. F. Kleinschnitzová  

Sládkovičova „Marína“.

Literárnokritický pohľad odborníčky45 je hodnotný tým, že približuje súdobé teoretické myslenie 
a pohľad ženy na národnú literatúru. Svoje úvahy o texte odvodzuje od autorského kontextu Sládko-
viča, no nielen od osobnej inšpirácie, ale aj od národných cieľov a filozofických vplyvov, ktoré sa pre-
tavili do lyrickej výpovede básnika. Marínu zaraďuje do literárnohistorických súvislostí a porovnáva 
ju s ľúbostnou poéziou Kollára, Čelakovského a Mickiewicza. Potom prehodnocuje a porovnáva jej 
tematické a ideové kvality v rámci tvorby samotného autora. 

45 K titulu bola uvedená poznámka pod čiarou: „Autorkou čítané na valnom shromaždení odboru Živeny 
v Bratislave 26. apríla 1922“ (s. 102).

Andrej Sládkovič je pre literárnu verejnosť 
predovšetkým tvorcom „Detvana“ a sko-
ro len k vôli úplnosti dodáva sa, že prvým 
jeho dielom bola lyricko-epická skladba 
„Marína“, ktorá však dnes už sa nečíta. 
Nemožno uprieť, že uprílišnenosť roman-
tického cítenia dnes nám je už vzdialená, 
ale „Marína“ jednako nezasluhuje, aby od-
ložená bola medzi literárne diela, ktorých 
význam literárny sa síce uznáva, ale ktoré 
sotva kto opovažuje sa prečítať. A dnes, 
keď sa tu slovenské ženy sišly, aby si podaly 
ruky ku kultúrnej spolučinnosti, možno sa 
aspoň trochu svedčí pripomenúť niečo o 
„Maríne“ – o prvom básnickom diele slo-
venskom venovanom žene, a nie tak ani 
žene-milenke, ako skôr žene-družke, ktorá 
ruku v ruke s druhom života a jemu dušev-
ne rovnocenná má prispieť k uskutočneniu 
vysokého ideálu: k duchovnému povzne-
seniu národa. Že táto úloha ženy tanula na 
mysli Sládkovičovi, keď sníval o spolužití so 
ženou, povedal sám, pravda niekoľko rokov 
pozdejšie v liste, písanom svojej snúbenici. 
„Ver mi, drahá, manželstvo moje musí byť 
vysoko povýšeno nad obecné ženby, spo-
luhospodárenia a spolubývania; manžel-
stvo moje musí byť manželstvo dvoch duší, 
ktoré skrze nekonečnú bezohľadnú ľúbosť 
proti všetkým príhodám sveta anjelsky 

ozbrojily ,Podaj mi ruku, veľkocitná, k vyso-
kým tým duši horám!ʽ Vieš to z mojej „Ma-
ríny“? „Marína moja je zrkadlo duše mojej.“

Všeobecne je známe, čo zo života Slád-
kovičovho dalo podklad „Maríne“: Sládko-
vič, študujúc v Štiavnici, bol súkromným 
učiteľom v rodine mešťana Pavla Pišla, kto-
rého dcéru Marínu úprimne si zamiloval. 
Táto láska trvá i počas jeho prešovských 
štúdií, Sládkovič odnáša si ju r. 1843 aj do 
Hally. Ale tam z jari 1844 stihla ho bolestná 
zvesť: Marína mu píše, že matka si praje, 
aby sa vydala za pytača, ktorý sa v neprí-
tomnosti Sládkovičovej vyskytol. Sládkovič 
jej na to odpovedá, že sa jej zrieka, ak myslí, 
že iný jej viacej blaha dá, ako on, na ktoré-
ho živote mnoho utrpenia čaká následkom 
toho, že celú svoju činnosť zasvätil národu. 
Marína, povoliac nátlaku matkinmu, vydala 
sa a Sládkovič odnáša si z Hally do Rybár, 
svojho nového pôsobišťa, bolestnú skúse-
nosť srdca. 

Doba hallských štúdií poskytla však 
mnoho nových zážitkov a zkúseností aj 
Sládkovičovmu rozumu, jeho intelektu. Už 
z bratislavského lycea odchádza ako prí-
vrženec filozofie Hegelovej, s ktorou odu-
ševnenú mládež oboznamoval vo svojich 
prednáškach Ľudovít Štúr. Na univerzite 
v Halle Sládkovič doplnil a prehĺbil to, čo od 
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svojho učiteľa počul. Počúva prednášky fi-
lozofické i teologické a neuspokojac sa tým, 
i súkromne študuje Hegelove diela; blízke 
mu je Hegelove poňatie Boha, ako všetko 
prenikajúceho a ovládajúceho ducha, kto-
rý prejavuje sa najmä láskou; blízky mu 
je Hegelov kult krásy, totožnej s dobrom 
a nadovšetko drahé mu je Hegelovo učenie 
o stálom vývoji človečenstva k dokonalosti, 
učenie, dôsledkom ktorého bola viera preš-
porskej mládeže, že Slovanstvo donesie 
svetu spasenie, vyvrcholenie dokonalosti.

Popri tejto filozofii účinkuje v Halle na 
mladého básnika aj nemecká literatúra ro-
mantická: ona veršom i prózou hlása, čo 
filozofovia Fichte, Schelling a Hegel složili 
vo filozofickú sústavu. Celá táto tvorba bás-
nická ladená je na jeden tón, Sládkovičovi 
prirodzene blízky, lebo miloval: že láska je 
prameňom všetkého bytia, bezpečnou ces-
tou ku poznaniu všehomíra, večnej pravdy, 
krásy a dobra.

A z týchto troch prvkov: bolestného 
sklamania srdca na jednej strane, roman-
tikou zdôrazneného práva na prejavenie 
osobného cítenia na strane druhej, a vytvo-
renie si životných zásad na základe filozofie, 
ktorá bola blízka jeho rozumu i citu, vyrastá 
v duševnej samote v Rybároch lyricko-epic-
ká skladba „Marína“.

Sládkovič tu nebol, bez predchodcov: 
v Čechách Kollárova „Slávy dcéra“ i Če-
lakovského „Růže stolistá“, v Poľsku Mic-
kiewiczovi „Dziady“ vyrástly z podobných 
predpokladov. Ale všetci traja títo básnici 
menili a zmenili pôvodný ráz svojich básní: 
Kolár ku sbierke sonetov, venovaných pre-
dovšetkým svojej láske, pridáva za roky so-
nety nové a nové, až sa päť spevov „Slávy 
dcéry“ stalo historicko-filologicko-archeo-
logickou rozpravou; Čelakovský z „Pomně-
nek Vatavských“, písaných pod dojmom 
prvej lásky, rozvíja „Růžu stolistú“, v kto-
rej láska potlačená je filozoficko-didaktic-
kou tendenciou. A Mickiewicz obetoval 
pôvodné znenie svojich „Dziadov“, ktorí 

boli ohlasom tragickej jeho lásky, historii 
poľského povstania a svojej náboženskej 
mystike. U všetkých troch ustupuje túžba 
po milovanej deve, ktorá kedysi diktovala 
vrúce slová ich piesni, novým ideám a ideá-
lom, ktoré postupne zaujaly dušu básnikov, 
a táto zmena musela sa javiť aj na ich bás-
nických skladbách, s ktorými sa roky a roky 
znova a znova zaoberali.

Sládkovičova „Marína“ nevznikla v ta-
komto veľkom časovom rozpiatí, naopak, 
zrodila sa v pomerne krátkom čase, ani 
nie za rok; rástla – zdá sa – i bez určitého 
plánu a stala sa tým viac zrkadlom básni-
kovej duše, preplnenej novým poňatím ži-
vota a zranenej prvým veľkým sklamaním. 
Že má nesúvislý, nejednotný dej, ako sa jej 
vytýka, ba že tu vlastne o deji v prísnom 
smysle slova nemožno ani hovoriť, je len 
dôkazom, že „Marína“, je bezprostredným 
prejavom básnikovho myslenia a cítenia, 
jeho túžob i bolestí, kým smieril sa s ne-
vyhnutnosťou odriekania. „Marína“ nie je 
tak epickou skladbou, ako denníkom srdca, 
ktoré od prvej svojej hlbokej a sklamanej 
lásky prebojovalo sa k citu novému, vyššie-
mu, k láske k národu; [...]

Láska k žene je v živote Sládkovičovom 
od tých čias kapitolou zakončenou; zakon-
čenou v tom smysle, že (...) pre umelecký 
a myšlienkový jeho život cit ten takého vý-
znamu nenadobudol si už nikdy. Vyrovna-
ný s minulosťou, zaoceľovaný a obohatený 
poznaním, za ktoré srdce zaplatilo krvavú 
daň, dospel okľukou konečne ta, kam Štúr 
chcel priamo priviesť svojich stúpencov: 
Sládkovič kladie cit i myseľ na oltár záuj-
mov všeobecne ľudských a národných tak, 
ako to vyjadril po napísaní „Maríny“ v liste 
sám: „Ja sa prázdnoty neľakám a boja ne-
bojím: ba túžim po postati, kde by ducha 
môjho napásť mohol činnosťou tam, kde 
národ náš mladý, cirkev naša temná a život 
náš človečenský najviac trpí a postenáva.“

Prekonaná bolestná zkúsenosť uvoľnila 
básnikovho ducha, dala mu poznať, v čom 

život stavia sa proti Štúrovým zásadám, hoci 
by boly najkrajšie a najideálnejšie, vytvorila 
a ustálila jeho idealistické poňatie života, 
určila jeho vzťah k Bohu, k národu a k sve-
tu. Hegelova filozofia bola mu blízka vždy, 
jej základy v ňom položil už Štúr a on sám 
nielen že ju študoval, ale vo svojich „Sôve-
toch v rodine Dušanovej“ i pokúsil sa podať 
základné jej myšlienky v poetickej forme. 
Ale „Sôvety“ zostaly chladným schematom 
filozofických formuliek – chybí im život-
né teplo, ktoré básnickému dielu dáva len 
vlastné bolestné prežitie hlásaných právd. 
Až Marína a všetko to, čo v pomere k nej 

46 V poznámke pod čiarou: „Dielo Eleny Maróthy Šoltésovej „Moje deti“, ktoré bolo písané od 28. sep-
tembra r. 1879 do 15. mája r. 1885, vychádzalo v časopise „Živene“ v Turčianskom Sv. Martine od r. 1912.
Pisateľka tohto posudku pani Františka Němcová, manželka direktora mestských rodinných škôl (pred-
tým Vesniných) v Brne používala tohto diela pri vyučovaní predmetu pečlivosti o dieťa na mestských 
rodinných školách v Brne. 
Knihu (prvý diel) vydal „Tatran“, nakladateľský účast. spolok v Turčianskom Sv. Martine v júli tohto roku. 
Časť nákladu vzala do rozpredaju Živena, spolok slovenských žien v Turčianskom Sv. Martine, aby čím 
viac rozšírila toto vzácné dielo, ako si toho i zasluhuje jeho hodnota, a aby razila cestu slovenskej knihe 
u českého čitateľstva. [...]“ (s. 195). 

básnik prežil, dodalo citového posvätenia 
a vnútornej pravdivosti tomu, čo Sládkovič 
dotiaľ prežíval len rozumove, bolo mu kľú-
čom ku plnému pochopeniu idealistického 
filozofa, ktorý stotožňoval krásu s láskou 
a lásku s Bohom.

Tým bolo poslanie Maríny v živote Slád-
kovičovom skončené: dala mu najvyššie 
šťastie, zapríčinila mu najkrutejšiu bolesť, 
povzniesla ho touto bolesťou k novému ži-
votu a ustúpila novej, veľkej, nikdy nepre-
stávajúcej láske Sládkovičovej: Od tej chvíle 
v srdci i v mysli básnikovej „ľúbej devy trón 
prejal slaviansky ľud“.

Živena, 1922, roč. XII, č. 6, s. 102 – 106 (krátené) 

Román srdce matčina.46

Posudzovateľka vyzdvihla prínos románu Moje deti, ktorý však vznikol v čase, keď jeho autorka ne-
mala k dispozícii poznatky z vývinovej psychológie. V praktickej výchove detí ju viedol len materinský 
inštinkt. O to je kniha vzácnejšia. Zápisky považuje za hodnotné aj z umeleckej stránky a označuje 
ich za román o hrdinstve matkinho srdca. 

Slovenská spisovatelka Elena Maróthy-Šol-
tésová vydala jako 3. svazek svých sebra-
ných spisů zápisky o svých dětech pod ná-
zvem: „Moje deti. Dva životy od kolísky po 
hrab. Zápisky a rozpravy.“ V úvodu připo-
míná, že tyto zápisky vznikly v době, „kdy 
v jiných lietraturách neobjevovala se díla 
podobným způsobem sledující vývin dět-
ské duše.“ Sama jim nepřipisuje velkého 

vychovatelského významu, doznává, že 
je psala jen pro rodinný kruh, doufá však, 
že „přispějí k pochopení dětské duše 
a promluví k srdci matek i všech přátel a vy-
chovatelů mládeže“.

Jistě že byl potřebný tento úvod, ne-
boť bez něho bychom neuvěřili, že kniha 
ta nevznikla v posledním dvacetiletí, kdy 
teprv začalo se u nás studium dětské duše 
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na základě poznatků psychologických, a že 
spisovatelka nebyla obeznámena s nový-
mi výzkumy o vrozených vlohách, vlivech 
dědičnosti a možnosti výchovy. Její šťast-
ný instinkt mateřský a vychovatelský jí 
umožnil, že před čtyřiceti lety vystihla duši 
dětskou a zákony jejího vývoje tak, jak by 
k tomu sotva dospěla dnes jen studiem 
teoretickým. A tak jeví se nám kniha její 
se dvou stránek podivuhodnou a cennou 
nad všecky podobné i v jiných literaturách: 
se stanoviska vychovatelského i jako dílo 
umělecké. Snad bychom ji mohli srovnáva-
ti s autobiografickými „dětskými“ romány 
Dickensovými, Daudetovými, kdyby v nich 
nebyla směs „básně i pravdy“, jak i Göthe 
nazval své paměti. V opak toho u Šoltésové 
máme takový dojem pravdy a skutečnosti, 
že sledujíce míhavé obrázky ze života jejích 
dětí, zdá se nám, jako by se v kinematogra-
fu promítaly – aniž si uvědomíme režiséra, 
ktorý je za nimi skryt. Tak čistě realistický je 
způsob jejího vyprávění! [...]

Šoltésová pochybuje o vychovatelské 
ceně svých zápisků – snad proto, že v nich 
není soustavného poučovaní a výkladů vy-
chovatelských. Jen místy jsou pozorování 
provázena kratšími úvahami, ktoré jsou 
tím cennější, čím jsou řidší; svoji krátkostí 
nesvádějí čtenáře k tomu, aby je přeskočil, 
a nesnaží se vnucovati svoje názory. Odha-
lují nám však úsilovnou snahu matčinu na-
jíti správnou cestu ve výchově a tím právě 
ukazují i druhým na tutéž cestu. Komu z vy-
chovatelů z povolání dostane sa knížka tato 
do rukou, bude jí jistě nadšen; poskytne 
mu tolik ukázek a dokladů k vychovatel-
ským úvahám, že nahradí i to, čeho se tak 
často ve výkladech nedostává: přímý názor 
na život dítěte. Po této stránce měla by býti 
kniha zařazena do literatury vychovatelské 
a mělo by se o ní psáti v odborných statích.

Ale Šoltésová je nejen vychovatelkou, 
ale též umělkyní. Byla již oceněna její rea-
listická schopnost viděti a popisovati, av-
šak její zápisky jsou vlastně románem. Ne 
„dětským“, neboť ač s počátku je čteme jen 
ze zájmu o oba malé hrdiny, jejich radosti 
a strasti opravdu se nezdají dost vážnými, 
aby mohly tvořiti román. Čím více však při-
cházíme ku konci knihy, tím určitější máme 
dojem, že ne dětská duše, nýbrž matčino 
srdce je hrdinou této knihy. [...] Matčine 
srdce žije a touží, trpí a raduje se ve svých 
dětech, a když nakonec v bezmezné boles-
ti matka odprošuje umírajíci Elenku za své 
provinění, že nedovedla jí život zachovat, 
lze tuto tragedii mateřské lásky srovnati 
snad jen s onou, kdy ve francouzké baladě 
syn přináší své milence zkrvavené srdce 
matčino, upadne, a srdce se ho ptá: uho-
dil ses synáčku? Ano, není-li to román, je 
to tragedie v jejím klasickém smyslu viny, 
očisty a smíru – to pocítíme nejvíc, když 
po smrtelné agonii matčino srdce znovu sa 
vzchopí k životu: to po vnitřním tajemném 
záblesku, který matce je svědectvím Elenči-
ny posmrtné jsoucnosti. A tak vyzní smírně 
tato kniha utrpení – zraněné srdce matčino 
pokoří se do vůle Boží a jeho žal se rozplyne 
v důvěře v jiné šťastné spojení.

Je příznačný pro Šoltésovou tento závěr, 
kterým vyzvedá ke konečné harmonii tón, 
jenž vlastně se ozývá v celé její knize: je to 
její upřímná zbožnost a náboženská víra, 
získaná ať již vychováním anebo vlastní-
mi zápasy. Jistě i ti, jimž toto cítění je cizí, 
budou jím pohnuti a přinutí je, že otáží se 
sami sebe, zda tato věřící není bližší tajem-
ství života a smrti a nenašla-li kratší cestu 
k vyrovnání rozporů, než ti, kteří teprv po 
marných vzpourách skloní hlavu před tím, 
co oni jmenuji osudem.

Františka Němcová 

Živena, 1923, roč. XIII, č. 10, s. 195 – 196 (krátené)

Nejkrásnější most na Slovensko.

V literárnokritickom článku sa vyzdvihuje román E. Šoltésovej Moje deti, pôvodne uverejňovaný 
v Živene, ktorý je výnimočným dielom, porovnateľným s románom Babička v českej literatúre. Autor 
oceňuje najmä dokumentárnu autentickosť zápiskov matky, ako aj jej udatnosť a dramatickú hĺbku. 
V závere preto vyzýva, aby sa štátna cena v roku 1926 ocitla v správnych rukách. 

Jeden z nejlepších znalců českého cha-
rakteru říkaval, že pravý, nefalšovaný „čes-
ký“ charakter najde sa těžko v Čechách, ale 
že je spíše domovem na jižní Moravě, nebo 
dokonce na Slovensku. Výrok byl učiněn 
v dobách, kdy jsme se politicky probouze-
li, ale podržel svou platnost až do dnešních 
dnů. Všichni to cítíme a víme, jaký je nápad-
ný rozdíl mezi nějakou „pražskou“ a morav-
skou, nebo slovenskou povahou. [...]

A Slovensko je snad ještě větší částí ná-
roda, na jehož poslání se zapomíná, poně-
vadž se přílíš mnoho zabýváme pokřikem, 
určitých politiků, místo co bychom se věno-
vali duši národa i tam. Byli lidé, kteří snili 
o tom, že ta duše našeho národa za řetězem 
pohraničních karpatských vrchů projeví se 
nějakým úžasným dílem na slovenském di-
vadle. Čekali jsme hezky dlouho, ale zázrak 
zatím nepřišel. [...] – Neboť – 

Neboť – slovenská duše už k nám 
promluvila dávno, dávno, ale my ji tenkráte 
neslyšeli. Promluvila k nám před lety hlu-
boce, intimně, jako žádný básnik a žádný 
umělec, prostou řečí matky, ale postavila 
most, jaký jenom v pohádce bývá [...]

Ale představme si jen, představme si jen 
to skutečné štěstí, že dílo, na něž jsme če-
kali, je tu! Představme si, že tisíce a tisíce 
lidských srdcí, která se odtud chtějí podí-
vati na Slovensko a tam sejíti se u jednoho 
pramene „vody živé“, mají dnes možnost 
provésti tento zázračný výlet a že stačí na 
to prostě večer usednouti a ponořiti se do 
četby dvou knížek...

– Tedy – literaturou na Slovensko? Není 
to nějaký marný výlet a pouhé vychvalování 
nějakého prostředního díla pro kousíček 
nějaké nové shody českolovenské? Knížky 
časovým mostem na Slovensko?

Ano, dvě knížky, které budou hráti v dě-
jinách československého národa možná vý-
znamnější roli než „Babička“.

– Než „Babička“ Boženy Němcové?
– Ano.
Ty dvě knížky se jmenují Moje deti. Dva 

životy od kolísky po hrob. Zápisky a roz-
pravy. Napsala je Elena Maróthy-Šoltéso-
vá a vyšly v Kníhtlačiarenskom úč. spolku 
v Turčianskom Sv. Martine r. 1923 a 1924 
v Sebraných spisech téže spisovatelky jako 
sv. 3 a 4. 

Je nutno ovšem pověděti, proč ceníme 
tyto dvě knihy zápisků tak vysoko. 

Obsah a historie obou knih jsou velmi 
jednoduché. Jde o skutečný jakýsi deník, 
do něhož si inteligentní žena, provdaná za 
kupce ve Sv. Martině, zaznamenávala od 
r. 1879 historii svých dětí, Elenky a Ivana, 
jak děti vyrůstaly, jak se učily, jak si hrály 
i jak umíraly – a jak tu na konec zbyla matka 
sama... Zápisky byly uveřejňovány od roku 
1912 v několika ročnících Živeny a jsou psá-
ny velmi poutavým způsobem. [...]

Jde o jedno z nejčistějších děl naší lite-
ratury a snad můžeme klidně říci, že nemá-
me čistší věci v československé literatuře 
vůbec. Od první stránky prvního dílu do po-
slední druhého dílu vede i čtenáře nejaká 
svatá, čistá síla, která nemá nic společného 
s prázdnou mystikou, ale vede člověka od 
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věci k věci a od událostí k události s ne-
smírným laskavým úsměvem, který prostě 
odzbrojuje i tam, kde by člověk chtěl proti 
tomu klidnému životu nějak zásadně revol-
tovati. Tady sesul se zkrátka život zásad na 
nepotřebnou hromadu všelijakého hara-
burdí, před nimi si hraji dvě děti. Nic jiného 
se na světe neděje, ani nejde o idylu, v níž 
by se snad svět soustředil. [...] A nemysle-
me si, že je v tom nějaká planá semtimen-
tálnost. Jde o nutný hon za životní pravdou, 
a kdo to pochopil, nepustí oba svazky z ru-
kou, dokud nepřečetl. Ale to cinkání čistých 
zvonků jako z ryzího stříbra je opravdu něco 
jedinečného v české literatuře!

A po druhé jde o udatnou knihu, jakých 
u nás málo. Poe někde napsal, že napsati 
knihu o sobě samém a pověděti v ní o sobě 
vše, bylo by šílenstvím, po němž by se 
člověk musel zabíti. „Moje deti“ je taková ší-
leně udatná kniha, že se člověku ani nechce 
věřiti, že ji napsala žena. [...] Zatím co naši 
spisovatelé vymýšlejí tisíc prapodivných 
situací, v nichž by po svém rozkvetlo nitro 
člověka, zatím co naše spisovatelky honí 
se za tragickými dobrodružstvími života ve 
všelijaké bohémské společnosti – tam za 
horama psala matka svoje prosté poznám-
ky o dětech, radovala se s nimi a plakala 
nad nimi, v obyčejné světnici, vybudovala 
celý svět, celý Nazaret a celou Golgotu – ja-
kým způsobem! A zatím co my byli bychom 
pod tyto události, kterými trpěl všelijak 
člověk, hodili pochodeň vzpoury, aby hrani-
cí zaplápolalo všechno k nebesům – tady to 
všechno krystalizuje, tuhne vo střechýlech, 

47 Na základe tematického spracovania, jazyka aj literárnokritických názorov usudzujeme, že autorom 
článku je Ján Menšík, publikujúci pod skratkou J. M.

které září a svítí tichou září i nad obrysy toh-
to světa. – Konec druhého dílu, několikaná-
sobný konec, je ohromná historie, kde se 
slovenská duše manifestovala způsobem, 
který prostě naplňuje nás úžasem. 

Není, aspoň pokud jde o druhý díl zápis-
ků, dramatičtějšího románu nad tuto knihu. 
[...] Člověk čte, dává se vést, marně revol-
tuje a když dočítá, pláč jenom a pláč zbývá 
v očích a v obličeji... [...] Tak je tahle sloven-
ská kniha silná a zázračně strašná. [...]

Zrodila se nám už v dávných letech, ale 
nyní je teprve naším majetkem a vystavěla 
nám zlatý most na Slovensko. Kdo rozumí 
tajnosnubnému dění, které prodělává český 
i slovenský charakter, je po přečtení těchto 
geniálních zápisků šťasten. Má to nějakou 
tajnou prošlapanou cestičku i k tvůrci Infor-
matoria školy mateřské, má to v sebe taj-
nou krásou pro celý svět, a kdyby tato kniha 
vyšla v Anglii, není o tom pochyby, že by se 
stala přes noc knihou opravdu světovou, 
na niž by byly hrdy všechny matky na této 
zemi.

[...]
Ministerium školství a národní osvěty ať 

si dá pozor, aby první státní cena r. 1926 šla 
určitě do Martina. Jde o veliké represen-
tační dílo národní duše, o jaké se Praze ani 
nesnilo.

Ano, Slováci mají pravdu. Nikdo z nás 
nemá práva vytýkati jim, že jejich duše se 
dosud světu jasně nezjevila. Plápalá v díle 
Eleny Maróthy-Šoltésové, jak už jsme dávno 
neviděli plápolati české dílo nad obzorem.

J. M.

Živena, 1924, roč. XIII, č. 10 – 11, s. 217 – 219 (krátené)47 

Prevzatá recenzia k tvorbe Zory je zameraná na jej prínos do slovenskej literatúry. Zorine doterajšie 
príspevky svedčia o talente, ktorý dozrieva a má sľubnú budúcnosť, ak prijme rady, najmä v stvár-
není ženských a mužských postáv.

Zora: Za cieľom života. Rozprávka. Vydal 
Kníhtlačiarenský úč, spolok v Turčianskom 
Sv. Martine. 1924. Strán 134. Za Kčs 12 - .

Zora nás prekvapila po veľkej vojne 
básnickou sbierkou, na naše pomery mi-
moriadne dokonalou. Jej „Jarné spevy“ sú 
opravdové výtrysky jari. Jari duše a srdca. 
Ale medzi týmito výtryskmi sú mnohé bôľ- 
ne záchvevy utrpenia a strádania. I v roz-
právke – vlastne novele – „Za cieľom živo-
ta“ dala sa Zora na šťastnú cestu. Novela 
vyšla pôvodne v „Živene“ roku 1923. Toto 
separátné vydanie je vlastne už druhé. Dej 
novely je vzatý zo života študentiek učiteľ-
ského ústavu. Sú v nej vykreslené dva typy 
ľudského charakteru ženského. Vedľa Kami-
ly Ráztockej – hrdinky románu – študentky 
pilnej, pracovitej, vzornej, ktorá študuje cez 
všetky prekážky svojej chudoby, je vykres-
lený typ ženy malomyseľnej, ľahkej, ktorá 
sa ženie len za chvíľkovými radosťami a za 
mužskými. Život však týmto dvom typom 
charakteru dvojakou mierou nameral. Ka-
mila Ráztocká v živote postupovala, čo 
i ťažko, namáhavo, bez oddychu. A stalo sa 
jej veľké prekvapenie na prahu života: stala 
sa ženou dr. Lesinu. Ona, ktorá na štúdiách, 
keď sa iné dievčatá zabávaly s mladými ľuď-
mi, bola utiahnutá v svojej izbe nad knihou 

a rozumovala. Ba i sožierala sa neraz, že 
nemôže byť taká šťastná, ako jej priateľky. 
V tvári bola špatná. Zato však jej vnútorné 
kvality boly vzácne. To jej získalo i priateľ-
stvo dr. Lesinu, a pozdejšie i manželstvo. Jej 
priateľky zostaly nevydaté a pritom maly 
historky so ženatými advokátmi. Jedno za-
ráža pri tomto riešení pani Lackovej-Zory: 
trošku silná tendencia. Pri nakresľovaní is-
tého charakteru stačí len napovedať to, že 
charakter silný, neústupný, priamy, čestný – 
a ešte mnoho epitet – vedie k víťazstvu. 
Naopak však, slabosť a ľahkosť sú pôvodom 
záhuby.

Inak Zora nám je povolaná, ako žena, 
najlepšie líčiť postavu ženy. Že to má byť 
žena životná, žena skutočnosti, žena vyš-
ších vzletov a žena duše a srdca, myslím, 
netreba pripomínať. Len to pripomeniem, 
aby pritom dbala na to, že by jej žena, ako 
hrdinka románu, novely, bola vložená do 
harmonie spoločenského života s mužom. 
Teda nie akýsi „román ženskej duše“, ale 
súlad dvoch sŕdc: mužského i ženského. 
Pravda, ani pomužštenie ženy nie je dovo-
lené. Treba sa mu vyhýbať všetkými silami. 
Ak sa to podarí Zore, prispeje slovenskej li-
teratúre vzácne.

J. I. H.

(Zo Slovenských Pohľadov.)

Živena, 1926, roč. XVI, č. 1, s. 19 (úplné znenie) 
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Recenzia románu E. Šoltésovej, ktorý opäť vyšiel po troch desaťročiach, poukazuje na myšlienkovú 
nadväznosť s románmi S. H. Vajanského. Zároveň výstižne poukazuje na postupy ideálneho realiz-
mu, ktorým sa obraz odrodilého zemianstva v románe Šoltésovej vyznačoval. Ideálnymi vzormi ne-
boli len „prinárodnení“ muži, ale aj ušľachtilé ženské postavy. Recenzent popritom pripisuje románu 
aj dokumentárnu hodnotu.

Sobrané spisy Eleny Maróthy-Šoltésovej. 
Sv. V. Proti prúdu. Časť prvá. Nákladom 
Kníhtlačiarenského úč. spolku v Turčian-
skom Sv. Martine. 1925.
„Po 31 rokoch schystalo sa nové, zrevido-
vané vydanie románu „Proti prúdu“, vyšlé-
ho po prvý raz nákladom samotnej autorky 
roku 1894“ – čítame v úvodnom slove.

V deväťdesiatych rokoch minulého sto-
letia v Martine vznikal román Šoltésovej vo 
svojej pôvodnej podobe. Svedectvo o tom, 
aké neradostné časy to boly pre vtedajšiu 
slovenskú strednú vrstvu, podáva sama au-
torka v autobiografickej rozprave „Sedem-
desiat rokov života“, minulého roku uverej-
nenej v Slovenských Pohľadoch, ktorá tak 
zaujímave doplňuje literárny i ľudský profil 
Šoltésovej. 

V malom mestečku, vtedy sotva tri tisíc 
obyvateľov počítujúcom, ukrytom medzi 
vysokými horami, ďaleko od pulzovania 
a ducha širšieho sveta, uchýlilo sa skromné 
ohnisko kultúrneho života slovenského. Re-
dakcia Národných Novín tvorila stred obce 
literárnej. Meštianstvo martinské, v národ-
nom ohľade spoľahlivé a verné, väčšinou 
však málo zámožné, žilo v prítmí národnej 
nevole, pod tlakom maďarónskej vrstvy 
úradníckej, prostým životom, vyplneným 
samými povinnosťami. V takomto postredí 
Elena Šoltésová, ako pani skromnej meš-
tianskej domácnosti, borila sa s ťarchou 
dňa. „Myšlienky sa snujú, pýtajú do pera – 
poznamenáva si do svojho zápisníčka – ale 
na to temer ani pomyslenia. V lete pre zá-
hradné, domáce i obchodné práce a v zime 
i pre práce i pre detský nepokoj sa mi toho 
nedostane. Tak je to byť ženou a matkou. 

So dňa na deň, s roka na rok potláčam a od 
seba odprávam svoje osobné žiadosti a ná-
klonnosti, lebo niet možností vyhovieť aj im 
i neodbytným povinnostiam, jarmo hmoty 
ťažko nesiem – a jednako sa mi vidí, že som 
predurčená niesť ho až do konca života.“

Akoby protiváhou tejto sivej, tvrdej 
skutočnosti, vykúzlila Šoltésová v svojom 
románe toľko svetla a šťastia, nadšeného 
idealizmu, tak hladko vyrovnávala protivy 
a riešila životné osudy svojich krásnych, 
čestných, bez hmotných starostí a trampôt 
žijúcich hrdinov. I základnú myšlienku ro-
mánu, otázku návratu slovenského zemian-
stva, riešila optimisticky, tak ako to urobil 
desať rokov pred ňou Vajanský, hoci u neho 
samého len o niekoľko rokov po Šoltésovej 
„Proti prúdu“, otázka vyznieva už pesimis-
ticky v „Kotlíne“, optimizmus „Suchej rato-
lesti“ už sa bol ztratil.

Naši spisovatelia žili zväčša v úzkom 
postredí meštianskom, tak ako temer celá 
povedomá časť slovenského národa. Na 
druhej strane bola zámožná vrstva zemian-
ska, širšieho gesta životného, slovenské-
ho mena, ale neslovenského ducha, ktorá 
žila v poprednej odlúčenosti zatienenosti 
poetických kaštieľov, rozsiatych po celom 
Slovensku. Akoby u romantika Vajanského 
nebola vznikla túžba rozšíriť pojem národa 
o túto interesantnú triedu spoločenskú! Za 
ním šla i Šoltésová. V priebehu sotva dvoch 
desaťročí tri najväčšie slovenské diela be-
letristické rieša problém odrodilého sloven-
ského zemianstva.

Elena Šoltésová nešla za Vajanským vo 
fantastickom líčení nádherných kaštieľov, 
netvorila typy bohatých kozmopolitov, 

vysokej intelektuálnej kultúry, umelecky za-
ložených Rudopoľských, ani dekadentných 
pasívnych Lutišičov, váľajúcich sa v melan-
cholickej lieni na exotických verandách svo-
jich kaštieľov. Sišla do sveta bližšieho. Biela 
priestranná Šavelských kúria i prostý život 
v nej, vyplnený starosťami o gazdovstvo, do 
ktorého pán i pani činne zasahujú, vylíče-
né sú preto tak živo a reálne, lebo spisova-
teľka to všetko z vlastnej skúsenosti dobre 
poznala. Jej Šavelský je známy typ zemana 
gazdu, ktorý neštíti si sadnúť na voz vrcho-
vate naložený senom a jeho žena opásať sa 
odedzou a so synom na rukách ísť v ústrety 
mužovi po zaprášenej poľnej ceste. Práve 
preto, že Šavelský bol bližšie ľudu a zemi, 
stáva sa jeho prerod k slovenskému pove-
domiu pravdepodobnejším. Vo svojej vro-
denej čestnosti rozoznáva krivdu a pravdu, 
sám dospieva k národnému presvedčeniu, 
žena Oľga ho v ňom len utvrdzuje.

Oľga Laskárová pozdejšie Šavelská, ako 
skoro všetky ženské postavy literárnej tvor-
by Šoltésovej, vytvorená je v službe myš-
lienky, ako ideálny vzor, za ktorým by maly 
spieť slovenské ženy pre dobro národa 

a ľudstva. Šoltésovej idealizmus národný, 
jej ušľachtilý názor na život, jej opravdo-
vosť a umiernenosť i jej cítenie demokratic-
ké vyznieva z každého Oľginho slova a činu. 
Výchovnou tendenciou prepletený je i celý 
prostý dej románu: krátka historia lásky, jej 
uskutočnenie v manželstve a blahodarný 
vliv ženy na vnútorný vývoj a činnosť muža. 
Vzdelaný, jemný a prostý meštiansky svet 
slovenský, z ktorého Oľga prichádza, stojí 
proti svetu maďarónskemu, plnému frázo-
vitosti, neopravdivosti i nemravnosti. Ale 
spravedlivý cit autorky i tu usiluje sa pre-
niknúť hlbšie a poukázať na ušľachtilejšie 
rysy. I podarilo sa jej letmo zachytiť niekoľ-
ko rázovitých figúr, najmä z prostého ma-
lozemianskeho sveta, ktorý sa točil okolo 
svojho centra – uhorskej stolice.

Román Šoltésovej patrí dnes medzi tú 
časť našej spisby, ktorá zachováva si do-
kumentárnu hodnotu tým, že líči ako sa 
nám Slovákom posledné desaťročia v rámci 
uhorskom žilo, a ktorá chvalabohu stáva sa 
čo raz ďalšou minulosťou, akoby rozpráv-
kou z dávno uplynulých čias.

A. G.

Živena, 1926, roč. XVI, č. 2, s. 37 – 38 (úplné znenie)  

Elena Maróthy Šoltésová:

Tímrava.

Pri príležitosti jubilea B. S. Timravy sa jej dlhoročná priateľka E. M. Šoltésová podujala napísať pozdrav-
ný článok, zverejnený na titulnej strane časopisu. Venovala v ňom pozornosť jej skromnému životu aj 
bohatej prozaickej tvorbe, vykresľujúcej najmä život ľudu a dedinskej inteligencie. Timrava vynikla 
predovšetkým presvedčivou typológiou realisticky stvárnených postáv, no výnimočný talent pozoro-
vateľky sa prejavil aj v jazyku. Názor kritičky uzatvorilo výstižné prirovnanie Timravy ku Kukučínovi.

2. októbra t. r. slávime šesťdesiaty rok 
narodenia Boženy Slančíkovej, pod me-
nom Tímrava, ukrývajúcej sa slovenskej 

spisovateľky. Narodila sa 2. okt. 1867-ho 
roku na Políchne v Novohrade, ako dcéra 
ev. farára, Pavla Slančíka a jeho ženy, Márie 
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Honétzy. Na rodnom Políchne strávila te-
mer celý svoj život, až po smrti otca, um-
revšieho vo vysokom veku, presťahovala 
sa s matkou na neďalekú Abelovú, kde jej 
brat, Bohuslav, je farárom. Starší brat, Pa-
vel, je farárom v Šuranoch, v Maďarsku, 
a sestry jej sa povydávaly. Vnútorný jej 
život mal svoje pohnuté fázy, zovňajších 
však zvláštnych udalostí nevykazuje. Pavel 
Slančík vyučoval svoje deti doma, synov pri-
pravil do gymnázia, a dcéry, keď ich dal na 
jeden rok niekde k vôli cudzím rečiam, po 
návrate domov vyučoval ich ďalej, aby ne-
boly ukrátené oproti iným, ktorým dostalo 
sa viac škôl. Boženka absolvovala svoj rok 
vyššej dievčenskej školy v Banskej Bystrici.

Vo svete akosi zavládol zvyk, že nieke-
dy už päťdesiatym rokom počnúc, zazna-
čuje a so všetkou uznanlivosťou oslavuje 
sa každá nasledujúca desiatka veku tých 
ľudí, ktorí nadobudli si zásluh nejakým 
svojím blahodarným účinkovaním, - či pat-
riční oslavovaní s tým súhlasia, a či nie. Že 
naša Tímrava s tým aspoň vo svojom prípa-
de nesúhlasí, by som mohla naisto tvrdiť, 
ale zabrániť nám, chvalabohu, nemôže, 
aby sme si ju pri tejto príležitosti v niečom 
popripomínali. Keď sa dala na spisovateľ-
stvo, nechže trpí i dôsledky toho. Ako asi 
nakriatla sa bola kedysi napísať svoju prvú 
prácu do novín (pre domácu zábavu písava-
la už i dotiaľ), nevdojak prezradila nám vo 
svojej poslednej zaujímavej novele „Všetko 
za národ“, uverejňovanej v lanskom ročníku 
Živeny. I to sa tam dozvieme, že prvé svo-
je práce preto uverejňovala vo vtedajších 
vládnych, obecnými úradmi povinne pred-
plácaných Slovenských Novinách, lebo im 
nepripisovala takej hodnoty, že mohla by 
sa s nimi obrátiť k hodnoverným sloven-
ským časopisom, až kým jej sestra Irenka, 
pod menom Poľanská podavšia svoju po-
viedku „Spoločnica“ do Slovenských Po-
hľadov (1895), ju ich redaktorovi, Jozefovi 
Škultétymu, neprezradila ako spisovateľku. 
A táto jej nemiestna skromnosť čiastočne 

trvá u nej až posiaľ, nakoľko i teraz nepriaz-
nivému posudku jej niektoré práce ľahšie 
uverí, ako priaznivému, i dá sa mu znechu-
tiť, čajsi až odstrašiť od písania, nehľadiac 
na úsudky priaznivé.

No u nás proti spisovateľom viac sa hre-
šilo tým, že sa primálo súdilo o nich, čiže 
o ich dielach, a tak nedostávalo sa im vý-
chovy dobrej kritiky. U Tímravy však, na 
šťastie, v podstate toho nebolo treba, ke-
ďže ona z vlastného popudu od počiatku 
sama posudzovala a korigovala svoje práce 
(nejednu vôbec zavrhla, rukopis zničila), 
iba ak slohove, rečove, bola by sa podľa 
platných požiadaviek vybrúsila. Či však by 
to pri zvláštnej osobitnosti jej prác bolo 
ozaj žiaducné, na to nedá sa určite odpove-
dať. Ona sama, neznajúc seba, chcela bola 
zprvoti napodobňovať niektorých našich 
spisovateľov, ale neklamný inštinkt nedal 
jej v tom zaviaznuť. Nespokojná prerába-
la, prepisovala, hľadala vlastné možnosti 
vysloviť sa, až i podarilo sa jej najsť samú 
seba. Utvrdila sa, že nemôže inak písať, iba 
tak, ako jej káže to v sebe najdené. Potom 
vedela, čoho sa držať, ale práca sa jej tým 
nepoľahčila, keďže práve to v sebe chova-
né musí sa prácne vyberať, čistiť, ustáľovať 
a formovať, aby sa mohlo vyniesť na svet-
lo sveta. Tak ťažko pracujú spisovatelia zo 
seba tvoriaci, a Tímrava patrí k nim, hoci 
by sa zdalo, že jej práce sú len opisovaním 
známych jej osôb v známych jej pomeroch. 
Pracovanie obťažuje jej najmä neodbytná 
nespokojnosť s vlastným tvorením; pre ňu 
ťažko sa nakriatne chytiť sa do novej práce, 
a keď ju napíše, ťažko sa odhodlá vypus-
tiť ju z rúk. Je teda až napodiv, že od rok 
1896, keď po prvý raz zjavila sa nám v Slo-
venských Pohľadoch, obohatila našu spisbu 
takým závažným radom poviedkových prác, 
aký môžeme si sostaviť z Pohľadov a Živeny, 
i z jej jednotlive v iných publikáciách roztra-
tených. A treba poznamenať, že sú veľmi 
dobré i medzi tými prvotnými, s ktorými sa 
nám celkom utajovala. Rázu sú jednotného, 

osoby a ich deje vybraté sú z jedného kraja, 
z novohradských vrchovských dedín, kde 
je ľud rýdzoslovenského koreňa, kultúrou 
málo zasiahnutý, hodne zachovalý zo svojej 
jasnej, i zo svojej temnej stránky. Zo života 
tohto ľudu Tímrava píše povesti nanajvýš 
povolaným perom. Zobrazuje v nich jeho 
smýšľanie i spôsob ako ho vyslovuje, jeho 
zvyky a mravy, celá jeho bytnosť duševná 
i telesná, nenúteno, v životnej pravde vlo-
žená je do nich.

No ona súčasne venuje pozornosť aj in-
teligencii toho samého kraja, inteligencii 
ľudu odcudzenej, v duši ho opovrhujúcej, 
iba niekoľko ľudu verných ľudí badať me-
dzi ňou. Autorka síce nikdy nevysloví, kto 
v spoločnosti akého je národného smýšľa-
nia, ani v rozhovoroch samých osôb nikde 
na to nenaráža, ponecháva len vycítiť vní-
mavému čitateľovi, kto kde patrí. A sú v jej 
novelách, pravda, i tichí Slováci, ktorí sa ani 
v živote neosvedčujú ako Slováci. Nuž i zo 
života tejto medzi slovenským ľudom žijú-
cej, ale temer napospol od neho odrodenej 
inteligencie píše Tímrava podarené novelis-
tické veci, veď zná ju dobre, lebo v jej kruhu 
vyrástla i žije. Zaujímavé je však, ako sa v jej 
od pravdy neustupujúcom líčení nevdojak 
ukazuje, že jej poviedky sú dvojakého typu: 
so všetkým činom iný je ten ľudový, a iný je 
ten panský, hoci ani jednej zo dvoch stránok 
v ničom nelichotí, na obe hľadí triezvym 
zrakom a kreslí obe podľa toho. A to nev-
dojaké rozchádzanie sa tých dvoch typov je 
azda najvýbornejšie vysvedčenie pre ňu.

Keď sa prizrieme jej prácam, ako sme 
sa svojím časom v Slovenských Pohľadoch 
s nimi oboznamovali, najdeme ich tam osem 
za sebou nasledujúcich (v rokoch 1896 – 
1902), písaných z panskej spoločnosti, až 
roku 1904 zjaví sa nám tam prvá z ľudu: „Na 
jednom dvore“. Za ňou však nasledujú zas 
dve panské: „Veľký majster“ a „Bez hrdos-
ti“. Potom už „Tá zem vábna“, „Marino sú-
ženie“, „Ondrej Hľonzo“ sú z ľudu. Z tých, čo 
zatým v Živene vychádzaly, je iba „Strašný 

koniec“ z panskej spoločnosti, „Víťazstvo“, 
„Príde čas“, „Ťapákovci“ a „Skon Paľa Ročku“ 
sú z ľudu. Iba „Hrdinovia“, „Veľké šťastie“ 
a čiastočne i „Všetko za národ“ sú složitejšie 
práce, zasahujúce do života oboch stránok. 
Počiatočné drobnejšie kresby Tímravy boly, 
zdá sa, všetky z ľudu. Ohľadom obsahu ako 
v panských tak v ľudových, pravda, hlavným 
hýbadlom je ľúbosť; najväčší záujem k nej 
sa obracia. V panských jedine ona vývodí, 
slečny i panie, mladí i starší páni o ňu hrajú, 
či už úprimne, a či neúprimne. Hneď v prvej 
z nich („Pomocník“) vývodí sem-tam zavá-
dzajúci a trucujúci zaľúbený párik, a zaují-
mavá je svojím bystrým, úryvkovitým prie-
behom. Druhá, „Ťažké položenie“, už vynu-
cuje si stále rastúci obdiv, keď nám dá po-
znávať toľko osôb v jednom dome, a každá 
odlišná od ostatných v slove i spôsoboch. 
Niekoľko mužských, ale každý samosvoj vo 
všetkom, a tak i ženské. Niet šablóny, všet-
ko skutoční ľudia. Potom to nespodieva-
né znechutenie a odvrátenie sa Katuši po 
štrnásťročnom spokojnom manželstve od 
dobrého, statočného, pracovitého muža, 
len následkom zlomyseľných posmešných 
poznámok ľahkovážnej a nudiacej sa brato-
vej ženy svedčí, že autorka dobre sa vie za-
hľadieť do nevyzpytateľností ľudskej duše – 
najmä ženskej. Deti trpiace pod matkiným 
nepochopiteľným vrtošivým rozmarom 
a milujúce láskavého otca, sú prostuč-
ko a preto dojemne tam vložené. Hlúpe 
a prázdné sú v modernej spisne poprekrú-
cano vymýšľané manželské neshody popri 
takomto neschválne sa dostavivšom poblú-
dení citu, ktoré po vyzdravení azda poslúži-
lo na upevnenie charakteru patričnej nám 
postihnutej. Touto prácu složila Tímrava 
znamenitú zkúšku svojej dušezpytnej spiso-
vateľskej schopnosti. „Tak je darmo“ – tiež 
mnoho osôb, vír zábav, prekypujúca dobrá 
vôľa, potom ľúbosť, trápená žiarlivosťou – 
obraz bezstarostne žijúcej spoločnosti. „Po-
zde“ – bolestné prekonávanie sklamania 
sa opustenej od verenca devy, neúspešné 
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zápasy s hrdosťou, kým sa konečne odhod-
lala vydať sa za vdovca na štyri deti. „Nemi-
lí“ učí nás chápať a strpieť i nemilých ľudí, 
nepekných, prozaických, vypočítavých, 
veď i oni majú právo života. Zaujímavé pri 
všetkej nemilote. „Boj“ má zas premnoho 
osôb, líšiacich sa charakterom, vekom, po-
volaním, diev mladých i starších, v ktorých 
spoločenskom obcovaní zrejmý je duch 
spoločnosti maďarskej. Povahy sebevoľné, 
plné protirečiacich si hnutí a nespodieva-
ných rozhodnutí, v ktorých ani neudiví nás 
samovražda nežnej, snivej Evičky, nezna-
júcej najsť si miesta v tom víre so svojou 
bolestnou žiarlivosťou. Mnoho tu motívov, 
ktoré, do plnej možnosti sledované, vydaly 
by román so zaujímavými psychologickými 
problémy, Tímrava však vložila to do struč-
nej, úsečne zakončenej novely. [...] „Strašný 
koniec“ - [...] V nej, ako už i v predošlej [Bez 
hrdosti; pozn. I. H.] badateľný je istý kvali-
tatívny postup autorky, ktorá síce hneď od 
počiatku udivovala nás vo svojich prácach 
celkom zvláštnou hotovosťou v kreslení 
charakteristických podobizní ľudí v nich 
účinkujúcich, i zaujímavým, nečakaným 
osnovaním ich vzájomných vzťahov, ale pri 
týchto poslednejších vidíme to všetko ešte 
vypuklejším azda preto, že osnovanie celku 
podložené je istou hlbšou ideou, čo však 
u Tímravy nikdy nevychádza v zjavnú ten-
denčnosť. Tuto na príklad stavia sa nám na 
oči hodne namyslená, rozmarná a náročitá 
hrdinka tohto románku (...), ale čím ďalej čí-
tame jej úprimné zoznávanie tých skvelých 
nárokov a očakávaní do budúcnosti, tým 
viac sa utvrďujeme, že nemáme ju pred se-
bou ako jednu určitú osobu, ale že v nej je 
znázornené smýšľanie dievčat inteligentnej 
vrstvy vôbec, najmä kým sú mladé, prísnosť 
života neznajúce ku tomu pomátané všeli-
jakými románmi o krásnych devách, vyhľa-
dávaných „zbožňovaných“ [...] 

Nuž tu nakrátko uvedené práce Tímra-
vy všetky sú čerpané z panskej spoločnosti, 
a to spoločnosti jedného kraja, z čoho dalo 

by sa súdiť, že budú jednotvárné, ale ktosi 
ich prečíta, presvedčí sa o opačnom. Ako 
Tímrava vie nám každého zo svojich uvá-
dzaných ľudí udržať pred očima vždy v jeho 
zvláštnej, od iných ho slovom i posunkom 
odlišujúcej podobe, tak i každej svojej no-
vele hoci by všetky boly jedného charak-
teru i typu, vie dať istú osobitnú tvárnosť 
a zaujímavosť. Človeku najzaujímavejším 
predmetom pozorovania je zas len človek, 
a Tímrava výborne vyhovuje tomuto pri-
rodzenému záujmu, keď ukazuje nám ľudí 
akoby živých, bezprostredne na nás účin-
kujúcich svojou vyrazenou individualitou. 
V tom väzí tajomstvo, prečo sú nám jej 
práce vždy zaujímavé – v tom však je i jej 
majstrovstvo, ktorého si my ešte nedoce-
ňujeme.

Čítajúc jej poviedky z ľudu, dostaneme 
sa do celkom iného života, prostého zo 
svojej normy nevybočujúceho a jednako 
tak živo zaujímavého, ako nám ho ona vo 
svojich z úzkeho rodného kraja vyvážených 
poviedkach opísala. Pri čítaní každá, i naj-
menšia z nich poskytne nám milého a zdra-
vého pôžitku svojou samorastlosťou, ktorá 
je zrejmá už v jej prvých ľudových črtách, 
hoci aké prosté sú ich motívy. [...] 

[...]
„Skon Paľa Ročku“ – prostý obraz z dedi-

ny, ale silno dojímajúci svojou pošmúrnou 
pravdivosťou. Roztržka medzi matkou a sy-
nom – nie pre efekt vymyslená, ale nehľa-
dano sa dostavivšia, ako to niekedy život so 
sebou donáša. [...] 

Toto je celá téma rozprávky, ale v Tim-
ravinom spracovaní ju čítať je vážnym zá-
žitkom. Scény s materou, i keď ju nevesta 
volala k umierajúcemu, i keď po odopretí 
jednako prišla z vlastného popudu, mocne 
dojímajú práve zas svojou ťažkou pravdi-
vosťou. Syn, pravda, ťažko sa prehrešil, keď 
surove bol vysotil vlastnú mať zo svojho 
domu, ale aká ona bola strnulého srdca, že 
nikdy zamak lásky nezakúsil od nej, nemoh-
la sa ani v ňom ujať láska k nej a nebol by 

si zaslúžil splnenia jej ukrutnej kliatby, akej 
pravá mať nikdy nebola by schopná. Nuž: 
i tu jedna z neriešiteľných tragík života... No 
syn napokon dosiahol pokoja v sebe i pred 
Bohom, odišiel ta s očistenou dušou.

Tímrava vytýkala zvelebovateľom slo-
venského ľudu, že ho vychvaľujú proti prav-
de, no stáva sa jej, že práve z jej nepod-
kupne pravdivého podávania vychádza on 
v pravde pekným, hoci sú tam i jeho temné 
strany. To je zas majstrovstvo Tímravy.

Ako v panských, tak i v týchto ľudových 
jej poviedkach hlavným a nevyhnutným hý-
bateľom je ľúbosť – v týchto, pravda, taká, 
akou sa prirodzeným spôsobom u ľudu javí: 
často drsná, často však i dosť ušľachtilá 
a silná, ale celkom bez sentimentálnosti. 
No stáva sa, že pre nevernosť druhej strán-
ky trápia sa mladé srdcia, to však najviac 
len ženské, najmä keď dievku nútia rodičia 
odstúpiť od ľúbeného a vydať sa za neľúbe-
ného, čo sa u ľudu dosť často stáva. [...] Na 
ilustrovanie toho práve i Tímrava má zna-
menitú scénu v poviedke „Príde čas“, kde 
stará gazdiná Rebrinovie, slabá a chorľavá 
chce čím skôr oženiť i najmladšieho syna 
[...].

Hodno je prečítať si to, i vôbec čítať prá-
ce Tímravy nielen k vôli zvláštnemu pôžit-
ku, ale i aby sme sa od nej naučili bližšie 
poznávať svoj ľud. Tam nenajdete nijakej 
ustrojenej pseudoľudovosti, nijakých vynú-
tených falošných efektov, všetko je tam pra-
vé, samo zo seba vyplývajúce, – ešte i sama 
jej reč. Ak sa jej kde-tu môže vytýkať nie 
dosť priliehavý výraz a nie vždy priehľadný 
sloh, tak to môže byť iba v jej panských no-
velách, kde odzvuky maďarčiny samy sebou 
sa tisnú. Ale v jej ľudových poviedkach jej 
reč je prostá, výrazná a temer bezvadne rý-
dza. S céruzkou v ruke treba ich čítať a za-
značovať si trefné, neumelkované výrazy 
i originálné zvraty, pripodobnenia a p. Zdá 
sa, že Tímrava, soznamujúc sa so samou 

bytnostnou podstatou novohradského slo-
venského ľudu, od neho (...) získavala i jadr-
nú silu ľudovej reči, a potom iba pomocou 
takejto reči zobrazovala svoj ľud takým, aký 
je – a tak naša spisba v jej podarenom diele 
dostala dar rýdzej hodnoty, na ktorý môže-
me byť hrdí. Zaujímavé i cenné sú jej novely 
z panského prostredia, ale jej povesti z ľudu 
ju vraďujú medzi najlepších našich spisova-
teľov. Neváham vysloviť, že v nich vyrovná 
sa Kukučínovi. Ako jeho dielo, udivujúce vo 
svojej pôvodnosti, vyrástlo z oravskej, tak 
jej podobne udivujúce dielo z novohradskej 
ľudovej pôdy – a rýdzoslovenské je jedno 
i druhé. Nepredarmo zvolila si svoje spiso-
vateľské meno podľa „Tímravy“, studienky 
v políchňanskom poli – pijúc z jej zdravého 
žriedla, obznamovala sa so zdravou dušou 
svojho ľudu.

[...]
Toto je len krátky, stručný prehľad jej 

prác, ktoré, keď si ich prečítame, sú plné 
života, a v každej z nich je kúsok životnej 
pravdy, od ktorej ona nikdy neodstupuje, 
neidealizuje, v ničom nenadŕža nesplniteľ-
ným predstavám, hoci s druhej strany je 
badateľná istá trpkosť v jej dielach, že život 
neodvladuje vyšinovať sa do ideálnej výš-
ky – tým menej udržovať sa v nej. V tom 
trudnom hľadaní a zisťovaní takéhoto stavu 
stala sa Tímrava takou samosvojou spiso-
vateľkou, akou je. Ona nenapodobňuje ni-
koho, ale i ju zťažka by niekto napodobnil, 
hoci nie je vytvorená možnosť, že v budúc-
nosti najdú sa jej nasledovateľky. Náležité-
ho ocenenia u svojich si ešte nenašla, ale 
ono skôr-pozdejšie nevystane.

Že sa narodila pred 60. rokmi, v tom, 
pravda, niet ani zvláštnosti, ani zásluhy, ale 
my máme všetku príčinu radovať sa, že sa 
nám vôbec narodila, keďže už máme jej 
opravdove cenné životné dielo zaistené ako 
národné dedictvo. [...]

Živena, 1927, roč. XVII, č. 9, s. 121 – 127 (krátené)
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Jozef Škultéty: 

Tímrava v slovenskej literatúre.48

J. Škultéty sa venoval tvorbe jubilujúcej Timravy najprv zoširoka. Kým sa dostal k spisovateľke, po-
spomínal nielen Sládkovičovho Detvana, ale aj ďalšie novohradské literárne osobnosti. Regionálne 
súvislosti boli kontextom, do ktorého zasadil jej tvorbu, aby ju potom vyniesol ponad francúzskych 
spisovateľov ako realistku v pravom slova zmysle, ktorá sa môže rovnať svetoznámym ruským spi-
sovateľom. V jej tvorbe postrehol nadčasový duchovný odkaz evanjelií. 

48 V poznámke pod čiarou je uvedené: „Čítané v Lučenci 9. októbra 1927 na slávnosti v česť 60-ročnej 
spisovateľky“ (s. 170). 

Slovenský básnik Andrej Sládkovič Detvu 
pod zvolenskou Poľanou nazval „materou 
bujnou vysokých synov“, i predstavil v svo-
jej epickej básni „Detvane“ život toho ľudu 
tak, že poprizerať sa mu, poznať ho potom 
maliari chodili na Detvu. Ale keď je náš člo-
vek v Lučenci, v Novohrade, milá vec mu 
je spomenúť si, že básnikom tak ospievaný 
a maliarmi zobrazovaný typ slovenského 
ľudu nežije len na samej Detve, neprestáva 
na zvolensko-novohradskej hranici, ale roz-
kladá sa smerom východným i na Vrchoch 
novohradských. Napríklad na Turom poli 
Sládkovičov Martin so svojou Elenou bol by 
sa iste cítil tak doma, ako v Detve.

[...]
Ale – predstavuje sa mi polýchňanská 

fara...
Ako redaktor Slovenských Pohľadov 

1895-ho roku dal som tlačiť pozoruhodnú 
beletristickú prácu od I. Poľanskej, „Spoloč-
nicu“. Chcejúc povzbudiť mladú spisovateľ-
ku, prosil som ju potom listovne, aby čím 
častejšie hľadela brať do ruky pero, ktorého 
s takým úspechom vie použiť, a aby neza-
búdala na Slovenské Pohľady. Jadro odpo-
vedi, ktorá prišla mi z Tisovníka od spisova-
teľky „Spoločnice“, bolo, aby som vyzval jej 
sestru, Boženu Slančíkovú v Polýchne – ona 
písava vraj veľmi rada i má už hodne rukopi-
sov. Takto stalo sa potom, že 1896-ho roku 

v 2. čísle Slov. Pohľadov na prvom mieste 
vyšla novela Pomocník, od Tímravy.

Je to pomocník učiteľov, v dedinskej ško-
le slovenskej, a len čo začneme čítať, ove-
je nás duchom takým našským, svojským. 
Dej nevystúpi zo školy, od dvora školského 
ďalej nerozprestre sa, i z dediny vidíme len 
niečo školských detí, a jednako zo všetkého 
cítime, sme si istí, že to slovenská dedina. 
Čitateľ Pohľadov tu po prvý raz mal pred 
sebou meno Tímravino, ale keby mena ani 
nebol zazrel, keď raz začal čítať, hneď by bol 
vedel, že to nie preložená, z inej literatúry 
presadená, ale pôvodná, slovenská práca. 
Tak zaveje z nej originalitou slovenskou. 

Zvlášte spisovateľom menších národov 
hovorieva sa, že viac prospejú svetu, ľud-
stvu, jestli látku k svojej tvorbe budú brať 
z domáceho života – nepotrebujú sháňať 
sa po svete. Ja by som to žiadal od spisova-
teľov vôbec, bez rozdielu. To je dobrá tvor-
ba, takou obohacuje sa svetová literatúra, 
z ktorej – ako vravíme – cítiť vôňu rodnej 
zeme.

Spisba slovenská takáto je hneď od Jána 
Holého v prvej tretine 19. stoletia. [...] 
A prišiel Kukučín. Jeho knižky, to samé ob-
razy slovenského človeka, slovenskej dedi-
ny, podané s vernosťou, aká len môže byť. 
Ženské spisovateľky naše, Elena Šoltésová, 
Terezia Vansová, Ľudmila Podjavorinská, 

narodené i vyrastené na dedinách, pri svo-
jom vrelom cite slovenskom či by mohly 
v svojich literárnych tvorbách nevšímať si 
duše slovenského ľudu a samobytných strá-
nok jeho celého života?

 Tímrava, ako som podotknul, so svo-
jím Pomocníkom v Slovenských Pohľadoch 
prišla 1896-ho roku. Tlačievaly sa v tomto 
časopise v tie časy povesti, novely, romány 
Svetozára Hurbana, ktoré boly by zavážily 
v každej literatúre, povesti Kukučína, An-
tona Bielka, Šoltésovej, Vansovej, Ľudmily 
Podjavorinskej. (Tu predstavoval sa vtedy 
i Ladislav Nádaši. Ruská literatúra už bola 
nastúpila svoju víťaznú cestu po západ-
nej Európe; v Paríži už bola vyšla i knižka 
o ruskom románe (Melchiora de Vogüé: Le 
roman russe, 1886), v ktorej vykladalo sa 
svetu, čím je preň ruská kniha. My, rozumie 
sa, tiež hľadeli sme obznamovať sa s ňou. 
V Slovenských Pohľadoch temer v každom 
čísle bolo niečo kratšieho od Turgeneva, 
Tolstého, Dostojevského, z mladších od 
Garšina, Korolenka, Čechova. Primiešalo 
sa i z inoslovanskej pozoruhodnej tvorby. 
Tímrava so svojím Pomocníkom prišla teda 
do kruhu vyberaných spisovateľov, jednako 
nepotrebovala sa ostýchať. Stalo sa hneď 
viditeľným, že jej miesto je tam, kde sú Va-
janský, Kukučín, Bielek, Šoltésová, Vansová, 
Podjavorinská. Tak ju postavili od jej prvého 
vystúpenia i čitatelia i kritika. 

V prvé časy Tímrave ako by sa bola po-
núkala pod pero fara, škola a notársky dom 
dediny; osoby z ľudu zachytávala len ako-
by mimochodom. Potom zas, tak v druhej 
periode svojho tvorenia, obracala sa viacej 
k ľudu. A či v tých, či v týchto jej prácach 
všetko samá skutošnosť, skutočný život. 
Ničoho hľadaného, sileného, umelého, 
Ale ani bledého – vo všetkom život; ľudia, 
z akých pozostávajú slovenské dediny. Áno, 
v povestiach Tímraviných cítiť vôňu sloven-
skej zeme... Značnú časť deju rada spriada 
z vecí mladého srdca, a je to u nej vždycky 
zaujímavé. Devy, či sú z ľudu, či z fary, zo 

školy alebo notárskej rodiny, sú napospol 
hlbokého citu a bystré hlavy. Sú snivé, ale 
rady hútajú, hĺbajú. Stretávame sa u nej 
s takými, čo sú – ako povieme – svojej hla-
vy, ťažko im je prispôsobiť sa, nepoddá-
vajú sa ľahko v nijakých okolnostiach: sú, 
možno povedať, originálné. Vnútro, duša, 
duchovný svet ľudí u našej spisovateľky sú 
napospol zaujímavé. Pravda, ona veľmi vie 
vnikať i do najskrytejších záhybov srdca. 
Ženské takej svojej hlavy sú i sebe na ujmu 
vzdorovité, konajú proti svojmu citu i záuj-
mu, a od toho závisí potom v deji povesti 
všeličo. Vôbec individualít je u našej spiso-
vateľky hodne. (...).

A ako je v jej dielach všetko prirodze-
né, originálné, tak i reč Tímravina. Hojnosť 
slov, výrazov, zvláštna slovenskosť frazeolo-
gie. Najmä v prácach z posledných rokov je 
zvláštny zisk pre spisovný jazyk slovenský. 
Novohradská slovenčina, čo je aká pova-
hyhodná, zo súsedstva južného prirodze-
ne má niektoré, povedal by som, nálepky. 
Z toho kde-tu ostáva niečo i na reči Tímra-
vinej. Ale to poodpadúva, a jazyk jej spisov, 
majúci takú hojnosť slov, výrazov a zvlášt-
ností frazeologických, bude obohatením 
spisovnej slovenčiny a hojným prameňom 
pre slovenský slovník.

Taká reč, ako Tímravina, je dôležitou 
ozdobou umeleckého diela literárneho, dô-
ležitou stránkou jeho.

Ináč ona píše, tvorí – povedal by som – 
nevyberajúc si ľudí. Pri čítaní jej prác máme 
dojem, ako by jej nezáležalo na zaujíma-
vých osobách, výjavoch, na zaujímavosti 
deju, ako by si neraz brala ľudí len pod-
ľa toho, ako sa jej naskytnú, ako jej pod-
behnú: a predsa aké zaujímavé, pútavé, 
umelecky cenné veci vychodia z jej pera! 
O Tímravinej povesti nepočujeme pove-
dať: „Už som čítal“, „už som čítala“ – a to 
smysle, že viac nepotrebuje čítať; ale čítajú 
poznove a poznove. Znám osobu, ktorá asi 
od svojho deviateho roku čítava Tímravu. 
Že zná, možno povedať, každú literu, z toho 
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pre ňu nenasleduje nepotreba čítavať ešte 
vždy, poznove. [...]

Nieto veci, osoby, nieto scény, že by 
v Tímravinom predstavení nemala zaujíma-
vosti. Preto naša spisovateľka nepotrebuje 
prejavovať ani tendencie nijakej. Nepotre-
buje pri svojom písaní nijakých narážok: 
čitateľ nevyhne dojmu, aký z jej prísne vec-
ného líčenia nasleduje. Na pr. máte pred 
sebou miešanú, slovensko-národnú a ma-
ďarónsku spoločnosť na niektorej dedin-
skej fare, v škole, alebo v notárskom dome. 
Tímrava svojmu slovenskému čitateľovi ne-
predstaví niekoho: „To je taký – tento taký“, 
neurobí nijakej narážky, a čitateľ jednako 
rozumie všetko, situácia mu je jasná. Ona 
i len niekoľkými črtami postaví pred čitateľa 
človeka živého, nie bledú figúrku, originál-
neho, svojho, líšiaceho sa od iných. Tímravi-
no umenie charakterizovať ľudí je zvláštne. 
Prečítame len krátku povesť, a v nej zacho-
váme si koľko osôb! Poznáme temer celú 
dedinu, jej pomery, mravy a osud jej ľudí 
ako by sa stal našou vecou. 

V estetických a literárno-historických 
spisoch hodne rečí býva o romantizme a re-
alizme literárnej tvorby. Romantizmus bol 
v kvete v prvej tretine 19. stoletia a pred-
stavovali ho na pr. v anglickej spisbe Byron, 
v ruskej Puškin. Romantizmu išlo o zaují-
mavosť, teda aby dielo bolo pekné; realizm 
zas vyžaduje, aby sa spisovateľ pridŕžal sku-
točnosti, života, aby predstavoval ľudí tak, 
ako sú. Či to radosti, či bolesti, ctnosti a či 
hriechy ľudské tvoria dej, predkladaný čita-
teľovi, ale ľudia aby boli predstavení verne, 
takí, akí sú. (Nuž, naša spisovateľka je pred-
staviteľkou isto tohto spôsobu tvorenia, až 
zvláštnou predstaviteľkou realizmu.)

Vo francúzskej literatúre Stendhal a Bal-
zac sú staväni tak, ako by sa tam realizmus 
začínal ich dielami, ich románmi. Lenže už 
Taine, teda doma, vo Francúzsku, pove-
dal o nich, že „ide im viac o umenie, nežli 
o ľudí“, píšu vraj nie zo súcitu s biednym člo-
vekom, ale z lásky k peknému. To jest píšu, 

aby vyviedli niečo pekného. Pozdejšie zas 
o Flaubertovi hovorievalo sa ako o zaklada-
teľovi realistického tvorenia vo francúzskej 
literatúre. Ale Melchior de Vogüé oprav-
dový realizmus upiera i Flaubertovi. Vogüé 
je tiež Francúz a ceniteľ literatúry svojho 
národa; túto mienku o Flaubertovi vyslovil 
v knihe, ktorú napísal o ruskom románe. Tu 
vykladá, že realizmus založili spisovatelia 
anglickí Dickens, Thackeray a George Eliot, 
vedľa nich Rusi Gogoľ, Turgenev, Tolstoj, 
Dostojevskij. O Gogoľovi od vydania jeho 
„Mrtvých duší“ (1842) hovorievalo sa, že 
smial sa nad slabosťami a chybami svojich 
osôb, ale v očiach svietily sa mu slzy ľútos-
ti. O Flaubertovi teda, ktorý v svojom ro-
máne (...) bičuje, prenasleduje duševného 
bedára, Vogüé nedopúšťa, že by mohol byť 
pokladaný za náležitého realistu. O ruských 
spisovateľoch hovorí, že hoci by sa niekto-
rý sám i bol odchýlil od krestianskeho dog-
matu, ale pridŕžal sa jeho jadra. V svojich 
dielach oni sú vraj ani kostolné zvony, ktoré 
len božie veci hlásajú. Od Eliotky zas Vogüé 
cituje slová jednej z jej osôb, slová tieto: 
„Tak sa mi zdá, v mojej duši nieto miesta 
pre obavy o seba, srdce moje Hospodin tak 
naplnil poľutovaním k utrpeniam biednych 
ľudí.“

Knihu svoju o ruskom románe Vogüé 
písal 1886-ho roku. Vtedy diela Turgeneva, 
Tolstého, Dostojevského a iných spisovate-
ľov ruských, poprekladané do francúzštiny, 
už vnímave čítavaly sa najmä mladým poko-
lením, a Vogüé vyjadroval presvedčenie, že 
budú mať dobré účinky na dušu francúzsku. 
Turgenev, Tolstoj, Dostojevskij a iní spisova-
telia ruskí držia sa vraj Evanjelia. „Od vet-
ra náuk k nim spoza hranice donášaných, 
náuk skeptikov, fatalistov, pozitivistov, oni 
kývajú sa ani trsť, ale v najskrytejšom vnútri 
svojho srdca ostávajú vždycky kresťanmi...“ 
Potom Vogüé uznáva, že už nie francúzska 
literatúra šíri sa po svete.“ [...]

Ako rečeno, toto mienka už 1886-
ho vyjadrená: potom do svetovej vojny 

stupňovane išlo také víťazstvo ruskej litera-
túry v západnej Europe, ako vo Francúzsku, 
viac-menej tak i inde, najmä v Nemecku. 
Ruské knižky prekladaly, tlačily a čítaly sa 
snažive...

A toto ja takto spomínam, aby sa nám 
jasnejšie ukázal význam Tímravinho rea-
lizmu. Ako už pripomenuto, naša spisova-
teľka tak objektívne, tak vecne rozpráva 
a predstavuje svojich ľudí, že sa nám vidí, 
ako by jej oni boli celkom ľahostajní. Ako by 
si ich ani nevyberala, prijímala podľa toho, 
ako jej sami podídu. Ako by pre ňu z osôb 
jej povesti, novely bola jedna ako druhá. 
Mienky svojej pri ich konaní neprejavuje: 
ak kde-tu zadrie slovom do vinného, trafí 
sa jej to, tiež tak kde-tu, i u osoby v očiach 
čitateľových znamenitej. A práve v tom je 
zvláštnosť Tímravinho realizmu.

[...]
Ak by sa nad nejakou slabosťou, pre-

vrátenosťou svojej osoby Tímrava azda 
i zasmiala, pri úsmeve tom v jej oku slza 
by sa sotva ukázala, ako to o Gogoľovi ho-
voria. Ale že by sa honosila oproti človeku 
poľutovania hodnému – ako Vogüé zazlie-
va Flaubertovi – o Tímrave by sa nemohlo 
povedať. Ona predkladá veci čitateľovi 
tak nestranne, objektívne, že čitateľ o nej, 
o spisovateľke, ani nevie – ani nemá kedy 

na ňu myslieť. Preto na Evanjelium, ktoré 
Melchior de Vogüé akoby videl v rukách 
ruských spisovateľov, Tímrava neupozorňu-
je. Ale dojem, keď zavre Tímravinu takúto 
knižočku, v duši čitateľovej ostane taký, ako 
by mal v ruke Evanjelium. Jej duša, ktorú 
vnáša do svojej tvorby, je láskou Evanje-
lia preniknutá, - láskou, povedal by som, 
vo Vrchoch novohradských s pokolenia na 
pokolenie prechovávanou. Francúz Vogüé, 
keď u Rusov, u Gogoľa, u Dostojevského, 
Tolstého, hovorí o láske evanjelickej, on vidí 
ju v plemene, v ruskom národe, v Slovan-
stve. Tak i ja neváham povedať, že zvláštny 
realizmus Tímravin je realizmus slovenský.

Slovenská literatúra po Tímrave bude 
mať vzácné dedictvo v tých originálnych, 
samorostlých typoch slovenských ľudí, 
ktoré jej tvorbou nabraté sú zo slovenskej 
dediny. Druhé dedictvo bude vo zvláštnom 
realizme jej tvorby. Áno, i to, čo zo sloven-
skej skutočnosti v jej dielach ukazuje sa nie 
v hotových typoch, len akoby v klíčkoch ty-
pov (rozumiem osoby, ktorých spisovateľka 
dotkne sa len mimochodom), bude vzác-
nosťou slovenskej literatúry. Budúci spiso-
vatelia budú môcť priviesť to ku vzrastu, 
k rozvinutiu. 

[...] 

Živena, 1927, roč. XVII, č. 10, s. 170 – 175 (krátené) 

LITERATÚRA.

Literárnokritický pohľad J. Škultétyho na M. Kukučína priniesol jeho názor na slovenskú literatúru, 
ale aj na otázku vysťahovalectva. No najprv zoširoka – cez význam J. Hollého, potom prínos Sládko-
viča, Chalupku aj Štúra, ale tiež Šafárikov odchod z krajiny – sa dostal k osudom M. Bencúra. Napo-
kon sa zmienil o Sobraných spisoch z ranej tvorby Kukučína, no na viac mu priestor neostal – azda 
inokedy... – dodal s nadhľadom.

Sobrané Spisy Martina Kukučína. Sväzok 
XI. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarskeho 

účastinárskeho spolku v Turčianskom Sv. Mar-
tine. 1927. Strán 208. Cena brož. Kčs 12. – .
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Vlastná slovenská literatúra začala sa 
od Jána Hollého, a o ňom Ján Kalinčiak 
v svojich zaujímavých „Rozpomienkach na 
Ondreja Sládkoviča“49 napísal, že sedával 
v Maduniciach na brehu rieky Váh, aby 
sa s pltníkmi mohol poshovárať o živote, 
o obyčajoch slovenského ľudu, a vedel vraj 
i to, ako v ktorej obci volia rychtára. Vedel, 
veru, na podiv mnoho o slovenskom živote, 
starodávnom i novšom. V tvorbe Hollého 
so stránky slovenskosti vadí nám len jeho 
časomerná prozodia; ináč duši slovenskej 
v nej je všetko blízke, príbuzné – všetko 
svoje. V 5. speve „Svatopluka“, kde z celého 
Slovenska hrnie sa mužstvo pod Devín proti 
Nemcom, až poznávame ich, ktorí sú z kto-
rého kraja, a v 11. speve ako by sme zo všet-
kého videli, že sa to Slováci bijú tak udat-
ne. Keď 1841-ho roku ruský slavista Izmail 
Sreznievskij na svojej študijnej ceste po Slo-
vensku prišiel na madunickú faru pokloniť 
sa Jánovi Hollému, a v skromnej slovenskej 
dedine prekvapila návšteva z ďalekého Rus-
ka, Sreznievskij nezdržal sa povedať: „Po-
znať Jána Hollého ja šiel by som i na kraj 
sveta!“ Srieznevskij bol študovať život slo-
venských dedín, obyčaje, piesne, povesti, 
povahu slovenského človeka, jemu teda Ján 
Hollý bol zjavom veľkej úcty hodným nielen 
preto, že produkoval veľké epické skladby, 
„Svatopluka“, „Cyrillo-metodiadu“ a „Slá-
va“, také vzácné pre všetkých Slovanov, ale 
i preto, že z nich bolo poznať i dnešného 
človeka slovenského.

Ján Hollý je slovenským básnikom nielen 
podľa litier, podľa zvuku svojich diel. A slo-
venská literatúra skoro po ňom mala už 
i Sládkoviča, s jeho „Detvanom“. Ešte pred 
Sládkovičom tu bol i Ján Chalupka so svo-
jím „Kocurkovom“. „Detvan“ predstavoval 
národne veľmi povahyhodnú dedinu slo-
venskú, „Kocurkovo“ z nedobrých pomerov 

49 V poznámke pod čiarou je uvedené: „Sokol, 1862, str. 449, 453“ (s. 15).
50 V poznámke pod čiarou sa uvádza: „V I. sväzku Sobraných Diel Svetozára Hurbana Vajanského vo 
vydaní Bežovom sú také vzácné obrazy zo života ľudu, aké literatúre dodajú farby, charakteru“ (tamže).

pošlé prevrátenosti mestečka slovenského. 
So Sládkovičom súčasne mali sme už i Janka 
Kráľa, ktorého každé slovo dotýkalo sa slo-
venského citu. Ľudovít Štúr zamiloval si vraj 
„divného Janka“ hneď po baladistickej jeho 
piesni v Hurbanovej druhej „Nitre“ (1843): 
„Dvanásti na krčme muzikanti hrajú“.

Vôbec v duchovnom živote slovenskom 
v prvej polovici 19. stoletia viditeľné boly 
mnohosľubné zárodky. [...] Talenty a ho-
rúce duše nič nepomohly: pod slovenskú 
zástavu nepribúdalo ľudí... Ako v prvej štvr-
ti stoletia takého človeka ako bol Šafárik, 
prichýlili len Srbi, na konci jeho, toho 19. 
stoletia, Matej Bancúr, čiže Martin Kukučín, 
so svojím lekárskym diplomom mohol sa 
uchytiť až nad Adriou, v Dalmácii. 

Literatúra slovenská v stopách Sládko-
vičových už mala i Hviezdoslava, k boku 
„Detvana“ tedy „Bútoru a Čútoru“, „Hájni-
kovu ženu“, „Eža Vlkolinského“, mala i Va-
janského50 a jeho umením i ohňom vzbu-
dený celý krúžok talentov, Antona Bielka, 
Elenu Šoltésovú, Tereziu Vansovú, a tu ešte 
vždy nemohol sa rozviť ani taký život, že by 
sa Kukučín bol mohlo osadiť doma. Kuku-
čín, ktorý s univerzity (r. 1893) s diplomom 
lekárskym prišiel už ako výtečný spisovateľ, 
miláček slovenských čitateľov! Osadil sa 
v Dalmácii. Tam časom, prirodzene, všeli-
čo zbledlo z toho, čo spisovateľova pamäť 
prechovávala zo slovenského života, v duši 
jeho nasbieraly sa dojmy nové, i stalo sa, 
že najklasickejšie dielo Kukučínovo, Dom 
v stráni, nie je zo života slovenského, ale 
z chorvatského.

Hviezdoslav dojímave zavzdychal za Ku-
kučínom do Dalmácie:

„Nezabúdaj, nezabúdaj!
........................................
Ach, hej, veď sťa vyhnanec si
temer musel z domoviny.

Naša bieda vyhnala Ťa!
ona, ktorá šírim svetom
po kŕdľoch až, sťaby vtáčkov,
rozptyľuje Tatier deti
za hranice, za oceán...“

Zabúdať on nezabúdal, ale onedlho 
zatým bol už tiež za oceánom, v Amerike. 
A prišla i svetová vojna, po nej vznikol čes-
koslovenský štát, a drahý človek náš domov 
sa nedostal...51

Od 1918-ho roku Kukučín bol tu, doma, 
po tri razy, aby – nezabúdal. [...] Pravda, 
len tým bolestnejšie – ako pre neho samé-
ho, tak i pre nás – že zakaždým odíde preč. 
Miesta pre neho doma nieto... Pre Martina 
Kukučína!! – – 

Najnovšie, 1927-ho, vo vydaní Kníhtla-
čiarskeho úč. spolku turčiansko-sv.-martin-
ského vyšiel XI. sväzok Sobraných Spisov 
Kukučínových. V ňom sú menšie obrázky: 
Po deviatich rokoch, Na stanici, Za ženou, 
Panský hájnik, Dedina v noci, Pozor na či-
žmy, Máje, Pán majster Obšíval. Okrem 
prvej všetko práce ešte z 1880-tych rokov, 

51 V poznámke pod čiarou je uvedené: V historii prvých rokov po 1918-tom budú napísané trpké slová 
o tom, ako nehľadeli sme dostať domov Slovákov po svete rozídených. (s. 15)
52 V poznámke pod čiarou je uvedené: „Roku 1883-ho v Národných novinách kresbou: Na hradskej 
ceste“ (tamže).

keď až sladko nám bolo čítavať mladého 
spisovateľa, zvláštneho slovenského spiso-
vateľa. Kukučín totiž nebol začiatočníkom 
ani pri svojom prvom vystúpení52 – hneď 
ukázal sa umelec. Zpod jeho pera odprvu 
všetko vychodilo prirodzené, pôvodné, slo-
venské i milé, ožiarené humorom. Všetko 
zakladá sa na skutočnosti. On ani nepotre-
buje snovať a zamotávať deje – pero jeho 
len dotkne sa skutočnosti, už je z toho ume-
lecký obraz, vec milá.

Žiadalo by sa mi pribaviť sa aspoň pri 
niektorých kusoch tohto XI. sväzku, hoci pri 
„Pánu majstrovi Obšívalovi“, ale začal som 
si tak, že priestor, ktorý mal som vymeraný, 
bude mi už zaplnený. Obecenstvo dozvie sa 
i z takejto reči, že je už i XI. sväzok Sobra-
ných Spisov Kukučínových. Milí Ján Karník 
moravský (dr. J. Svítil) bol povedal pri nie-
ktorom z prvých sväzkov, že dostačí vedieť 
o knihe Kukučínovej, a čitateľov hneď jest 
dosť. Nahradiť, čo som tu zameškal, ja azda 
ešte najdem si príležitosť.

Jozef Škultéty. 

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 15 (krátené) 

S očakávaním vyšla v edícii mladých slovenských autorov kniha Š. Letza. Kritické oko recenzenta si 
všímalo autorov spôsob zobrazovania. Napriek drobným nedostatkom je šesť próz zhodnotených 
kladne. 

Štefan Letz: Obyvatelia dvora. Edícia mla-
dých slovenských autorov. Sväzok IX. 1927. 
Vydáva Sväz slovenského študentstva. Re-
diguje Ján Smrek. Nakladateľ L. Mazáč, Pra-
ha. Strán 192, cena 18 Kčs.

Edícia mladých slovenských autorov sľu-
bovala nám už pri príchode, že podávať nám 
bude práce hodnotnejšie zo súčasnej poezie 
a beletrie, ba pri počiatku vyobliekala sa tak 
(bibliofilské vydanie v drahej väzbe s podpis-
mi autorov), akoby chcela reprezentovať.
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Azda neostalo ďaleko za plánmi, hoc kri-
tika tu a tu vytýkala čosi, ale týkalo sa to 
viac stránky technickej, že edícia zaslúžila 
by si pečlivejšej korektúry a že nehodno toľ-
ko tlačových chýb viazať do takej skvostnej 
väzby. Čosi sa však ponaprávalo i tu, a čo 
je vzácné, vnútorná hodnota udržala sa na 
primeranej výške, nuž edícia razí si cestu 
naširoko a čitateľstvo dnes už s dôverou 
siaha po každom novom sväzku.

Ani „Obyvatelia dvora“ nesklamú.
Letz knižne prichodí síce prvý raz, no 

šesť shrnutých tu rozprávok zdá sa, ukazuje 
nám autora celého a takého, akým ostane. 
Hoc prostredie maľované bolo by tak ale-
bo onak, Letz zastaví nás vždy pri osobách, 
veciach, situáciách, na miestach, kde čosi 
bolí. Nič ohromného, nič veľkého, ba pri 
bolestiach malých, ktoré však často bolia, 
často sa opakujú – ak nie práve každým 
dňom – a budú bolieť, lebo ťažko prekročiť 
cez ne. Letz nie je prvým, čo zastavuje sa 
pri nich, iste ani posledným je nie, ale pri-
zerá sa úprimne a položí na papier len toľ-
ko, koľko precítil. Toľko, koľko precítil, a nie 
koľko videl, lebo súcitná duša tu i tu svedie 
autora, a keď analyzuje, odôvodňuje alebo 
ospravedlňuje, často roztiera kontúry svo-
jich figúr a „rezbárov sok“ ostáva nám skoro 
nemožným, akýmsi hmlistým a zdá sa, keby 

sme naň zafúkli, rozišiel by sa v nič. No ne-
zabudli by sme ani potom, že mnoho plakal 
už v živote, hoci bol len chlapcom.

Zaujme nás osud natierača Tobiáša, za-
myslíme sa nad otázkou „Obyvateľov dvo-
ra“ a rozumieme Magdalene, ako porozu-
mel jej autor, keď sa pri jej prípade pozasta-
vil, ale – záležitosť vo väzení s Cafúrkom nie 
tak ľahko pripäť k rozprávkam ostatným. 
Tu sa chcel autor usmiať, a to sa mu ne-
podarilo. Základným rysom ostáva jednak 
i tu, čo pri ostatných rozprávkach, len tón, 
povrch chcel byť iný. Skriví sa však úsmev 
hneď, keď sa prederú drobné bolesti väz-
ňov, a stáva sa druhotriednym, ba ako by 
sem ani nepatril. A tak potom i „Vzbura vo 
väznici“ nás uistí, že pero Letzovo tam bude 
začierať najšťastnejšie, kde nieto mnoho 
slnka a úsmevov. Začiera však tak, že nesta-
via nám, nenanucuje nám za jedine pozo-
ruhodnú vec utrpenie, s ktorým cíti, ale len 
upozorňuje, že celý prúd ranených chodí 
vedľa nás a aby sme aspoň rozumeli zjavu, 
ak čosi smutného otrie sa o naše šťastie.

Istotne je to plus.
Slovenské čitateľstvo s uspokojením 

bude odkladať „Obyvateľov dvora“ a so záuj-
mom bude očakávať novú tvorbu autorovu.

– r.

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 2, s. 45 (úplné znenie) 

Fedor Ruppeldt: Mati moja...

E. Šoltésová sa ujala zbierky básní a citlivo zhodnotila jej kladné stránky. Vybratými veršami upozornila 
budúce čitateľky na tematický vklad do slovenskej poézie: básnik vzdal hold obetavej a láskavej matke. 
Aj vďaka tomu recenzia pôsobí na príjemcu esteticky a bezprostredne iniciuje jeho záujem o čítanie.

Verše smútku za matkou. Vydal Fr. Klimeš 
v Liptovskom Sv. Mikuláši 1927. Cena 5 kor.

Malý sošitok o 46 stranách, ale žiaľu

a smútku v ňom celé bohatstvo. Žiaľ hlboký 
a bolestný, ale nerozrýva srdce; smútok za-
stiera myseľ, ale ju nekalí, ani neochromuje, 

lež upravuje ju k výšinám večnosti. Žiaľ 
a smútok hlbokej duše, zrodený z lásky sy-
novskej, žalostiacej za nevýstižnou, ničím 
na svete neprekonateľnou láskou matky, 
ktorú smrť odtrhla od syna.

Verše tieto, „z duše vylkané, slzami písa-
né, v srdci skrývané“ hlboko dojímajú čita-
teľa tou svojou vrelosťou lásky a vďaky do-
spelého, mužného, už dávno samostatného 
syna k matke, ktorá ho vychovala a až do 
smrti žila u neho.

V „Portae aeternitatis“ (Brána večnosti) 
prežívame tiché, pre pozostalých krušné 
veličenstvo smrti, keď neodbytne berie si 
drahú nám bytnosť a my bezmocne musí-
me sa pokoriť tu dejstvujúcej neviditeľnej 
nám moci.

Jak hrozné vlastnej Matky srdca tlkot
čuť hynúť, slabnúť, stíchnuť... viac ho niet...
ten božský dych, čo meral čas mi, život,
prv, ako zrak môj uzrel tento svet...!

A s básňou držiac chladnúcu jej ruku
som cítil, jakby sám som kráčal s ňou,
kam ona plynie v Ducha tajnom rúchu.

Keď došla k Bráne Večna, jakby riekla:
„Už dosť, ty ďalej nemôž ´výšinou,
zrak neznesie tvoj nebies mojich svetla!“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A upustil som jej už chladné dlane,
si v slzách prosiac balzam potechy,
čo nimi skropil som jej stuhlé skráne...
I zmizla Matka drahá – na veky.

Potom nasledujú ďalšie poryvy citov 
opusteného syna.

Už nemám Matky! Stíchla reč jej krotká,
čo duši mojej silu dávala,
a skrahly ruky drahé, voždy pilné,
čo vodily ma verne od mala.

Už nemám Matky! Jak keď slnko zajde
a v noc sa zmení jasný predtým deň,
ba jakby svety padly na mňa všetky
a dušu jakby zastrel smrti tieň...

(„Ztrata“)

A po takej ztrate nevyhnutne nasleduje 
túžba:

Ako by to bolo,
keby si vstúpila
do izby nanovo,
pokojná a milá...

 Mamička, Mať moja!

Ako by to bolo,
keby som tak zase
počul Tvoje slovo,
poznal Ťa po hlase...

 Mamička, Mať moja! atď.

Pýtalo by sa citovať temer z každého 
niečo, také sú dojímavé. [...]

Aký hlboko prepaľujúci vznet viery zau-
jal dušu synovu po smrti matkinej, ukazu-
je nám závažne významná pieseň Spánok 
smrti. Povznáša ho nad všetky neblahé po-
zemské zmuty. Verí, že umrie spánkom die-
ťaťa, keď ho k smrti zozve ohlas Boží. Lebo:

– – Veď čaká ma tam Matka moja drahá!
Kde ona žije, život tam i mne,
tam odpustenie, radosť bude blahá,
tam mieru ríš, tam jasné shliadnutie...!
A prídem k cieľu – dieťa ustaté –
ta, v Matky vernej večné objatie.

To je viera, z mocnej lásky prúdiaca. 
A vrcholom vrúcnosti lásky i viery je žalm 
Matka, azda vrcholná tvorba tejto sbierky, 
budiaca v duši posvätné city a pomysly. 
Končí sa takto:
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Pre lásku Tvoju, ó, Matka,

verím, že i Ukrižovaný skloní vtedy hlavu 
svoju 
ku mne, do hrobu klesajúcemu, a povie mi:

Aj, Matka tvoja ... Čaká ťa...!

I bude dobre mojej duši.
Mier a blaho bude duši mojej.

I všetky nasledujúce sú hlboko dojem-
né, ťažko je s nimi sa lúčiť. Napodiv mno-
ho bohatstva, je v tomto malom sväzočku. 
Bohatstva, pravda, trúchlivého, ale hlboko 
zasahujúceho do života ľudí i neodlučiteľ-
ného od neho. [...]

[...]
Autorovi podlžné sme vďakou naj-

mä my ženy-matky za túto jeho obsahom 

oplývajúcu a ním nám najbližšiu knižočku, 
hoci pôvodne nie pre nás ju písal, lež pre 
seba, v pamäť vlastnej Matky najdrahšej. 
Presvedčené sme, že najde všade vďačné-
ho prijatia. V „deň matiek“ tieto verše maly 
by byť všade u nás čítané i rečnené – veď 
patria k najopravdovejším, najvrúcnejším 
i najhlbším prejavom lásky a vďaky dieťaťa 
k matke, dieťaťa každého veku, hoci by už 
samo bolo rodičom alebo dedom. Čo v nich 
vedľa úprimnej viery oddaného kresťana 
ide z autorovho vlastného hlbokého citové-
ho vzruchu, má svoju zvláštnu cenu a prí-
ťažlivosť pre srdce a ducha čitateľov.

Vďaka mu, že odhodlal sa tieto svoje 
v srdci skrývané verše dať uverejniť pre nás 
všetkých!

Elena Šoltésová. 

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 3, s. 68 – 69 (krátené) 

Niečo o próze Zory (Anny Lackovej)

E. Šoltésová zaujala k prozaickej tvorbe Zory – Anny Lackovej – vyvážené literárnokritické stanovis-
ko: vyzdvihla ju ako dlhoročnú prispievateľku Živeny, ktorá už niekoľkokrát preukázala svoj talent, 
a to najmä v zobrazení zmýšľania mladej generácie. Po novele Za cieľom života jej vyšiel román 
Zahodené diamanty, ktorý podľa Šoltésovej nepodlieha módnosti, ale propaguje osvedčené morál-
ne hodnoty. Kritickému pohľadu však neušiel prílišný ponor do vnútorného sveta postáv a oslabená 
dynamika deja, na ktorú v závere taktne poukázala. 

Zoru (Annu Lackovú) zná čitateľstvo Ži-
veny od roku 1917, keď po prvý raz zjavi-
la sa nám tam dvoma svojimi básenkami: 
„Sestre“ a „Hľadám cestu“. V nasledujú-
cich rokoch nasledovaly nové dobré básne 
a roku 1921 podala do Živeny svoju prvú 
prácu v próze, dedinskú, dobre napísanú 
rozprávku „Pomsta“, so zaujímavým náme-
tom a výrazne kreslenými osobami. Roku 
1924 čítali sme tiež v Živene od nej črtu 

„Vo vlaku“, rozhovor medzi mladým pá-
nom a mladou dámou v železničnom vozni, 
charakterizujúci oboch, ju ako previdrenú 
dobývateľku muža, jeho ako dobromyseľ-
ného inteligentného človeka, ktorý sa dá 
oblúdiť jej falošnej, vypočítavej ľúbeznos-
ti – kým ho pošmurný, zkúsenosťou pou-
čený kolega neprivedie k rozumu. Pred-
tým však, rokom prv (roku 1923), vyšla 
bola v Živene jej dlhšia novela: „Za cieľom 

života“, ktorá zrazu ukázala nám netuše-
nú u nej rutinu v predvádzaní moderného 
typu mládeže, líšiacej sa svojím smýšľaním 
i konaním od predošlých generácií. Touto 
prácou jej autorka razom získala si dobré 
meno i ako prozaistka.

Mládež v tejto rozprávke pripravuje sa 
v škole k budúcemu povolaniu, ale viac 
ešte mimo školy priamo k životu. Hlavne 
s troma preparandistkami nás autorka ob-
znamuje, s Kamilou, Anušou, a Martou. 
Kamila je duševne najhlbšia, v učení sve-
domite pilná, od zábavy odvrátená; Anuša 
podlieha rozmarom mimo vlastnej vôle, 
kolíše sa medzi dobrou a zlou stranou svo-
jej povahy. Hoci je bystrého vtipu, odvra-
cia sa od učenia, radšej má kamarátsku 
spoločnosť, v ktorej i vývodí; Marte učiť 
sa je už celkom protivné, ani chuti, ani na-
dania nemá do toho, radšej myslí na svoju 
krásu, na pekné šaty, aby sa ľuďom páčila 
a aby sa prv vydala, ako by nastúpila svo-
je učiteľovanie. Tieto tri typy moderných, 
k samostatnému povolaniu sa pripravujú-
cich dievčat sleduje autorka v ich smýšľaní 
i konaní s pohotovosťou, dobrým pozoro-
vaním nadobudnutou. Sú to už nie tiché, 
skromne utiahnuté, stále pod matkiným 
dozorom žijúce dcéry predošlých gene-
rácií, ale hodne svobodne pohybujúce sa 
študentky v spoločnosti svojich mužských 
kolegov-študentov. Ale veru hneď bije do 
očú, že ako to bývalo u tých predošlých, 
iba k vydaju odkázaných, celkom tak je 
i u týchto, v novej svobode k samostat-
nosti vychovávaných dcér hlavným hýbad-
lom hľadanie lásky, ľúbosti u príslušníkov 
druhého pohlavia v prirodzenej vzájom-
nosti – a isteže tak to bude až na veky.

Čo je tým cieľom života, za ktorým idú 
ľudia? Šťastie. Každý človek ženie sa za 
svojím šťastím, lenže u každého má ono 
inú podobu, a i tá priebehom času ešte 
sa mení. U mládeži však čajsi bez výnimky 
prvou podmienkou šťastia je láska, ľúbosť, 
vydaj alebo ženba.

Z našich známych preparandistiek Ka-
mila mala veľmi vysoký pochop o láske 
medzi mužom a ženou, ale uzavretý hlbo-
ko v duši. V sebe takej lásky ešte nepocítila 
a vzbudiť jej u druhej strany, nato nepo-
myslela, keď vedela, že nevyniká zovňaj-
šou krásou, za ktorou láska ide. Zato však 
Anuša pekného zovňajšku neokúňala sa 
priznať sa svojej túhe po krásnej, veľkej 
láske, i hľadala ju. Aby sa poučily, aká je 
v skutočnom živote a nezavádzaly sa ne-
splniteľnými očakávaniami, doniesla im 
raz na prečítanie jedna ich už premudrená 
priateľka Tolstého „Kreutzerovu sonátu“. 
[...] Toto vrenie a kvasenie sa mladých, 
kráse života slúžiť chcejúcich duší opisuje 
autorka so zvláštnou oddanosťou, sved-
čiacou o pozorovaní, zkúsenosti a premýš-
ľaní. I sklamania z toho nepokojného, hľa-
dajúceho, v seba veriaceho poučenia jarej 
mladosti nasvedčuje sama zkúsenosť. Tu 
Zora podala prvú v našej beletrii povšim-
nutia hodnú štúdiu o tomto probléme 
v novej jeho podobe.

[...]
Zorina práca „Za cieľom života“ napísa-

ná je zo života pre život, jej tendencia je 
nevtieravá a preto účinná, – vôbec je napí-
saná dobre, je platným obohatením našej 
slovenskej beletrie.

Posledne, roku 1927, bol v Živene uve-
rejňovaný jej román „Zahodené diamanty“ 
a vyšiel tohto roku už i knižne u Daniela 
Pažického na Myjave v objemnom sväzku 
o 348 stranách. Cena Kčs. 20 - .

Je to kniha ticho plynúceho živo-
ta, voskrz solídna, v ničom nehľadajúca 
efektu, nevybočujúca z možností života. 
Oboznamuje nás s mnohými ľuďmi a ich 
pomermi zo slovenského malomestského 
postredia pred prievratom i po prievrate, 
predovšetkým však s Elenou Brezinovou, 
skromnou, plachou a hlboko citove založe-
nou hrdinkou tohoto románu. S ňou dáva 
autorka precítiť celú clivosť prvých doj-
mov, keď v studený , daždivý marcový deň 
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došla, telesne malá a slabá, zaujať svo-
je skromne platené miesto v peňažnom 
ústave malého, dedinského rázu mestečka 
a večer osamote trudno premýšľa v neza-
kúrenej izbe, ako bude tu privykať medzi 
cudzími jej ľuďmi, ktorí neprijali ju veľmi 
milo, a ako ju potom schúlenú v prehria-
tych perinách, v clivosti usínajúcu, obletu-
jú blahé predstavy a rozpomienky na za-
nechaný domov – chudobný, ale plný lásky 
a kresťanského ducha. Povkladané sú tam, 
ako nežné svetielko v nepriehľadne šedi-
vej skutočnosti a z nich hneď poznávame 
jej vnútorný svet. Ju autorka od počiatku 
až do konca sleduje s láskou a intímnym 
pochopením.

 [...]
Pochopila výpoveď Sadhu Sundara Sin-

gha: „Každý deň tvojho života je diaman-
tom. Mnohé z nich si stratil, hodil do rieky 
márnosti, keď si sa hnal za vtákmi prázd-
nych túžob.“ No jej túžby boly pekné, čis-
té, preto nie neoprávnené.

[...]
Tento Zorin vážne myslený román, nija-

ko nezasahuje do problémov, o ktoré dnes 
idú spory a boje, neosobuje si raziť smery, 
drží sa len toho, čo je ženskej a čiže diev-
čenskej mysli vždy najbližšie: veci lásky, ľú-
bosti. V mnohom podobá sa predošlej jej 
práci (Za cieľom života), zasadzuje sa i tu, 
ako tam za čistú, vážnu lásku mladých ľudí 

a dievčat. I pevná umravnenosť hlavného 
hrdinu v jednej i v druhej má náboženský 
základ, hoci sa to neprízvukuje výslovne. 
Obe práce usilujú sa byť životne pravdivý-
mi, ale idealizmus minulých čias uplatňuje 
sa v oboch.

Zato však vo vyvedení je zrejmý roz-
diel medzi nimi. Za cieľom života účin-
kuje živšie, osoby predstavujú sa nám 
bezprostredne tým, čo hovoria a konajú, 
i utkvejú nám v predstave. Celé dielo je 
stručnejšie a výraznejšie. „Zahodené dia-
manty“ napriek tomu donášajú primnoho 
opisovania vnútornej bytnosti osôb a pri-
málo dá sa im hovoriť i konať, a k ich ci-
tom, skutkom – ba i len úmyslom, autor-
kou rozprávaným, ona rada dokladá svoje 
myšlienky i poučné vývody, ktoré iste sú 
dobré ale v beletrii účinkujú únavne, ují-
majú dielu sviežosť a čitateľovi pôžitku. 
Zato zaujímavosti pridávajú tejto knihe 
drobnejšie epizódky, historky ľudí menej 
dôležitých.

Román „Zahodené diamanty“, čítaný 
s porozumením, je zdravou, ušľachťujúcou 
lektúrou, a prajeme mu čím hojnejšieho 
rozšírenia najmä medzi mladým ženským 
čitateľstvom, aby paralyzoval účinky pes-
trých, plytkých a často i nemravných ro-
mánov, akými kŕmi sa dnešná mládež.

Elena Šoltésová. 

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 6 – 7, s. 160 – 162 (krátené) 

Poznámky ku kritike Hany Gregorovej o románe Zory  
Zahodené diamanty.

Tvorba Zory sa stala predmetom polemiky, do ktorej vstúpila O. Krčméry s H. Gregorovou. Bol to 
konflikt modernistických a konzervatívnych postojov, ktoré mohli, podľa O. Krčméry, ženskej spisbe 
v Živene len uškodiť. V obrannej reakcii argumentuje odlišnými záujmami čitateliek, napr. v meste 
a na dedine, kde mnohé siahajú po literárnych vzoroch a nie po tvorbe realistov. Polemické stanovis-
ko tak nastolilo dôležitý problém čitateľskej zrelosti (v protiklade recepcie a percepcie). 

V aprílovom čísle Mladého Slovenska bola 
uverejnená kritika tohoto románu z pera 
spisovateľky Hany Gregorovej, a to taká 
ostrá, bezohľadná, ako by silou-mocou 
chcela nasugerovať našim mladým čitateľ-
kám, pre ktoré je vlastne román písaný, že 
je to niečo úplne bezcenného, bezpodstat-
ného, lebo vraj nieto v ňom nič takého, čo 
Gregorová v ňom očakávala, „boj o nové 
smery a nové chápanie života; revolučné 
rúcanie starých a sebavedomé stavanie no-
vých ideálov. Pri Elenách, Oľgách a Ivanoch 
je tu reč len o naivnom, sentimentálnom 
skláňaní hláv a pýrení líček“.

V tomto smysle, úplne znehodnocujúc 
knihu, znie celá kritika.

Bože môj! – myslím si – práve pri zapo-
čatí tohoto ročníka Živeny ako tklivo obra-
cala sa redakcia na Slovenky, aby venovaly 
svoj záujem tomuto jedinému ženskému 
časopisu nášmu. Aby sa posbieraly z ľaho-
stajnosti. Bolo málo predplatiteliek a ešte 
menej literárnych prispievateliek. 

Mne bolo veľmi ľúto pri týchto sťažnos-
tiach, že si možno nebudeme môcť udržať 
ani tento skromný, jediný ženský časopis; 
teraz v svobodnom Slovensku, keď mohol 
vychodiť i v najťažšej borbe národnej pred 
prievratom a za vojny. A chcela by som bola 
všemožne pomáhať našej Živene a priviesť 
ju k rozkvetu.

No v tomto oduševnení, ako keď člove-
ka studenou vodou oblejú, zarazila ma spo-
menutá kritika.

Takí chodobní sme! Nemáme literárne 
činných žien a nemáme predplatiteliek. 
Ale, hľa. To, čo nám daruje naša pochval-
ne známa spisovateľka Zora, uťahujúc si 
každú chvíľku voľného času, ktorý by ináče 
ako pečlivá mať svojich milých, drobných 
detí, ako vzorná manželka, milujúca svojho 
muža, ako pracovitá, sporivá domáca pani 
v skromných pomeroch, a pritom i veľmi 
činná národná pracovníčka, predsedníčka 
odboru Živeny, veľmi osožne mohla využiť 
aj na iný spôsob, venuje ho spisbe. Jej pero 
je už vypísané. Hoci je ešte veľmi mladá, 
kritika jej spisov, ako prózy, tak i básní, od 
J. H. bola v Slovenských Pohľadoch veľmi 
priaznivá.

A teraz, keď nám najnovšou prácou, 
Zahodenými diamanty, celý ročník Živeny 
od začiatku do konca zdobila, za čo jej len 
povďačné byť musíme, žena, drahá spiso-
vateľka, ktorej by mala tá naša Živena práve 
tak na srdci ležať, ako Zore, hodí po tejto 
kameňom. Odsúdi jej román tak nízko, ako 
by ho nebolo hodno ani čítať.

Vzala som minulý ročník Živeny znova do 
ruky, hoci som román Zahodené diamanty 
už v číslach, ako dochodily, bola prečítala; 
a čitam ho pozorne znova.

Ale práve tak, ako pri prvom čítaní som 
našla, že je písaný s takou krásnou, najčis-
tejšou snahou ukázať mladým dievčatom 
našim, čo je dobré a čo zlé. Vylíčila tam 
krásne, akú ťažkú borbu so živobytím, 
často i nebezpečenstvá a pokúšania musí 
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deva prekonať, kým sa za príkladom veľmi 
snaživej, rozumnej a pritom skromnej Eleny 
dopracuje k slušnej existencii.

[...] Všetky opísané myšlienky a dojmy, 
ktoré precíti hrdinka románu Elena, stanú 
sa tým mnohým opusteným dievčencom 
vo svete, za chlebom idúcim, takými blízky-
mi, ako by im rovno zo srdiečka vyvieraly. 
A budú sa usilovať za príkladom Eleny i ony 
v práci tak svedomite pokračovať, chrániť 
sa, čoho sa chrániť treba, a tú trochu voľné-
ho svojho času radšej na svoje vzdelanie, čí-
taniu venujú, ako rozličným často škodným 
radovánkam.

Elena sa im stane vzorom, a to pekným 
vzorom. A tak i všetky iné, tam opísané 
devy sú tak charakterizované, že ich dobré 
vlastnosti sa čitateľke sympatickým stanú, 
zlé odpudzujú. [...]

[...]
Som presvedčená, že Zorine spisy mla-

dé dievčence, pre ktoré sú i Zahodené dia-
manty písané, vždy radi budú čítať, a sú im 
zrovna výchovné, nielen zábavné.

Načo tedy to znechutenie románu, naj-
mä so strany ženy, spisovateľky Hany Gre-
gorovej, keď sa redakcia nášho jediného 
ženského časopisu tak žaluje, že je málo 
predplatiteliek a ešte menej literárnych 
pracovníc?

Tým sa len škodí i časopisu, keď si my 
samé budeme znehodnocovať prácu, ktorá 
v ňom ide cez celý ročník, a zaženieme si 
i tých málo literárne činných žien, ktoré sú 
nám ochotné pracovať.

Ja nechcem dôvodiť, že je román Zaho-
dené diamanty svetovej hodnoty. Toho si 
ani sama spisovateľka nežiadala. Ona písala 
do Živeny, pre naše devy.

Teraz sú vážení realisti vo svetovej lite-
ratúre. Smeru ruských spisovateľov. Na Slo-
vensku prvý majster zo všetkých bol náš Ku-
kučín. Novšia Timrava, Hronský a viac iných 
cenných spisovateľov. Ale ja hľadím na vec 
i z praktického stanoviska, ako žena, ktorá 
skoro celý život strávila postred mládeže, 

najmä dievčat, starajúc sa o ňu nielen te-
lesne, ale i duchovne. A spomínam si i moju 
vlastnú mladosť, dievčenské časy. A zo skú-
senosti môžem tvrdiť, že mladé dievčence 
na začiatku čítania neupútajú títo realisti.

Ako žalúdok dieťaťa, potom mládeže, 
napokon dospelých ľudí má vždy veku pri-
merane rozdielné požiadavky, tak sa i spis-
ba, ten duševný pokrm, musí prispôsobňo-
vať tomu, pre koho je určený.

Realistov radi majú dospelí, ktorým sa 
už prvá mladosť pominula. Najmä v mes-
tách inteligencia. Taký Kukučín, Timrava 
atď. otvárajú im nové, nimi nepoznané sve-
ty. Panoráma, ktoré môžu obdivovať, a naj-
mä v cudzine najdú takéto diela uznania 
a dostanú sa do svetovej literatúry. Ale na 
dedine, keď som požičiavala naše knihy na 
čítanie, povedala mi mládež, že veď sa oni 
na také veci každý deň nahľadia, čítať chcú 
„niečo krajšie“. Áno, mnohí zrovna ako vý-
smech ich samých považujú nejednu takú 
realistom napísanú knihu.

Devy všade, keď prestaly čítať rozprávky 
o princeznách a zakliatych zámkoch, naj-
radšej maly Vajanského novely, Šoltésovej 
Proti prúdu, Popelku a iné, Vansovej Sirotu 
Podhradských a podobné. A Zorine spisy 
iste tiež rady budú čítať.

Mladým devám chutí takáto „limonáda“ 
na občerstvenie po práci.

[...]
[...] V spisbe, najmä ženskej, všetkého 

cenného ešte máme nedostatok. Toho dô-
kazom je sťažnosť redakcie Živeny. Tak ne-
odsociavajme od práce tie niekoľko obetivé 
literárné pracovníčky, ktoré máme. Ktorá je 
toho schopná, nech napíše pre Živenu nie-
čo ešte lepšieho. Len proti knihám nemrav-
ného smeru bojujme, tie neodsudzujme.

Keď spisovateľky budú závodiť jedna 
pred druhou, vtedy sa ukáže, ktorá najďalej 
dobehne. Len nie bezohľadne socať, rúcať 
a rozháňať, najmä v spisbe ženskej.

Ľud, nadovšetko dievčence, budúce 
matky, i po dedinách si musíme priťahovať 

primeranými knihami, aby čítaly. Nanútiť 
sa nijaka láska nedá; a tak ani láska ku kni-
he. Ale najsť spôsob, akým upútame čita-
teľstvo. Nech je to len zdravého, mravné-
ho základu kniha, keď ju ľud rád má, tak je 
dobrá. Spisovateľka Zora spoznala spôsob, 
tón, akým si pritiahne dievčence k čítaniu, 
keď týmto „čistým tónom svojej šľachetnej 
duše,“ ako to i p. Gregorová na konci svo-
jej kritiky uznáva, napísala ľahkým štýlom 
tento dievčenský román. Keď sa nám na-
vyknú i skromné, neštudované dievčence, 
budúce matky s radosťou siahať po knihe, 
od nich potom smelo môžeme očakávať, 
že v druhej generácii deti budú od malička 

zvykať láske ku knihe, a vtedy už nebude 
toľká núdza o predplatiteľov, ako teraz.

Keď sa bola zjavila podobne ostrá kritika 
románu Vansovej „Kliatba“, od Jégé, tiež sa 
ma tak bôľne dotkla, ako teraz kritika Zaho-
dených diamantov. Ale, ako vtedy sa dosta-
lo spisovateľke čochvíľa skvelého zadosťu-
činenia tým, že práve za túto prácu dosta-
la štátnu odmenu a rozpredalo sa knihy 
za krátky čas nad očakávanie mnoho, áno 
i cudzozemsko si všimlo tejto knihy naším 
kritikom znehodnotenej, tak prajem, aby 
i román Zahodené diamanty po podobnej 
nehode mal taký skvelý úspech.

Oľga Krčméry.

Živena, 1928, roč. XVIII, č. 6 – 7, s. 162 – 164 (krátené)
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... Podiel beletrie ženských autoriek  
na formovaní modernej ženy v rokoch 1929 – 1938

Po vzniku Československej republiky, v ktorej sa kultúrna situácia radikálne zmenila 
v prospech rozvoja národného života, dostali spolok aj časopis Živena (vďaka finančnej 
podpore štátu) priestor na rozšírenie svojich emancipačných aktivít.

V kontinuite vývinu, ktorý formovala v rokoch 1910 – 1922 Elena Maróthy-Šoltésová, 
sa redaktorského postu v roku 1923 ujala Anna Škultétyová, od roku 1934 v spolupráci 
s Leou Mrázovou (v rokoch 1939 – 1949 časopis viedla Zora Jesenská). Toto zastúpenie 
malo dosah na obsahovú stránku časopisu, ako aj na jeho koncepciu, ktorá sa zásadne 
nemenila, ale kvalitatívne napredovala. Na základe porovnania poprevratových čísel v ro-
koch 1919 – 1928 s rokom 1938 sa ukázalo, že časopis mal svoj stabilný ideový rámec 
v myšlienke slovanskej vzájomnosti a národného uvedomenia, kde v centre záujmu stálo 
utužovanie česko-slovenských a južnoslovanských vzťahov. 

V súlade so spoločensko-historickými zmenami a pokrokovými tendenciami sa čitateľ-
ky na stránkach Živeny stretávali so zámerným formovaním modernej ženy, ktorej rola 
matky a manželky, opatrovateľky a vychovávateľky, no tiež rovnocennej partnerky a pria-
teľky svojho muža kládla nové nároky na výchovu mladej generácie. Preto dôležitú úlohu 
zohrali články o emancipácii žien, informácie o ich vzdelávaní a úspechoch v netradičných 
profesiách, najmä keď výrazne narúšali dovtedajšie konvencie, napr. štúdiom na vysokej 
škole alebo výberom dovtedy mužského povolania. Patrili medzi ne aj tie články, ktoré boli 
zamerané na moderný životný štýl, prenikajúci do Československa zo zahraničia. 

Na emancipačnom procese mala od počiatku nemalý podiel aj beletria písaná ženami. 
Živena mala najprv snahu rozšíriť záujem žien o čítanie, usmerňovať ich tvorivú inšpiráciu, 
aby sa nebáli rozvíjať svoj talent. Pobádala čitateľky, aby prispeli do Živeny, a tak si navzá-
jom rozširovali obzor. Medzi najaktívnejšie ženy v prvom desaťročí patrili: Viera Mikuli-
čová, Marína Potocká, Zora-Lacková, Elena Petrovská, Hana Horáková, Magda Cvernová, 
Vilma Jahodová. Prísľubom do budúcnosti sa stali tiež príspevky Jolany Cirbusovej, Zuzky 
Zgurišky, Margity Figuli, Hany Zátureckej, Slávy Manicovej, ale aj Maše Haľamovej, Henny 
Feibigovej, Šary Buganovej, ktoré sú dnes už známe aj vďaka výskumu a antológii Andrey 
Bokníkovej.53 Avšak nemôžeme opomenúť ani mužov, ktorí sa angažovali na stránkach Ži-
veny. Medzi frekventovanými prispievateľmi boli napr. Jozef Gregor Tajovský, Janko Tajný, 
Jarko Elen, Emil Boleslav Lukáč, Anton Prídavok, Jozef Cíger Hronský, [L. Nádaši] Jégé, Jan-
ko Alexy, Ferdinand Gabaj. 

Bez ohľadu na rodovú príslušnosť či generačné zaradenie všetkých spájala snaha for-
movať sčítané a kultúrne rozhľadené Slovenky. Ženské či mužské postavy v ich prózach po-
núkali podnety na zamyslenie. Niektoré boli zamerané na cnosti a predstavovali morálne 
vzory, iné, naopak, pranierovali charakterové nedostatky.

Problém, na ktorý v štúdii poukážeme, je spojený s formatívnymi procesmi zameranými 
na súdobé čitateľky časopisu Živena. Nadviažeme preto na analýzu beletrie a sústredíme 
sa na prózy písané ženami. V centre pozornosti sa ocitnú preferované témy a problémy, 

53 Bokníková, 2017a, 2017b.

stvárnenie ženských postáv a ponúkané vzory, ktoré narúšali ustálené rodové stereotypy, 
ale tiež rozprávačské postupy a osobitosti poetiky konkrétnych autoriek. V jednotlivých 
ročníkoch sme vyselektovali frekventované ženské prispievateľky, ktorých tvorba nie je 
natoľko známa, aby prenikla medzi etablované literárne osobnosti, ale bez ich vkladu by 
sa Živena v rokoch 1929 – 1938 nebola zaobišla.54 Do užšieho výberu sme zaradili niekoľko 
autoriek, ktoré publikovali vo viacerých číslach a ročníkoch Živeny, a preto ich podiel na 
formovaní čitateliek v rokoch 1929 – 1938 bol pomerne výrazný: Jolana Cirbusová, Irena 
Poľanská, autorka píšuca aj pod skratkou P.,55 Alena Radvanová,56 Marta Kalická a Eržika 
Mičátková, ktorá je príkladom na zastúpenie južnoslovanských vzťahov.57

Tvorbu Jolany CIRBUSOVEJ sme sledovali v rokoch 1929 a 1931 v troch prózach Naj-
krajšia – najmúdrejšia – najbohatšia (1929, č. 1: 9 – 11; č. 2: 35 – 38; č. 3: 59 – 62), Vyná-
hrada za smrť (1929, č. 11, s. 240 – 242, č. 12: 267 – 270), Pred večierkami (1931, č. 1: 
7 – 9, č. 2: 38 – 40). 

V prvej próze pod príznačným názvom Najkrajšia – najmúdrejšia – najbohatšia autorka 
predstavila prostredníctvom príbehu mladého začínajúceho, ale majetného advokáta cha-
raktery troch na vydaj súcich žien z malomesta. Milan Hornatý sa postupne zoznamoval 
s Belkou Oršinskou, najkrajšou, no nemajetnou mladou ženou, ktorá mu vzdorovala a dá-
vala najavo, že nie je vydajachtivá, aj keď sama cítila, že sú si blízki. Milan odporoval jej 
kráse a nechcel podľahnúť osídlam lásky. Zoznámil sa aj s najmúdrejšou, no duševne vzdia-
lenou Máriou, ktorá pohŕdala ľuďmi rodného mesta. Bola presvedčená, že ich odsúdenie 
potvrdzuje jej výnimočnosť. No elitárskym postojom v Milanovi vyvolala rozpaky. Napokon 
sa zoznámil s najbohatšou zemiankou, ktorá túžila po živote vo veľkomeste, a preto ne-
dávala šancu ani advokátovi, ktorý by chcel zapadnúť v malomestskej societe na periférii 
spoločenského života. Bohatstvo rodiny jej umožnilo snívať o inej príležitosti a zmarilo Mi-
lanovo úsilie o zblíženie. Preto sa mladý muž napokon vrátil na začiatok – k Belke, vedomý 
si svojich obmedzených možností. 

V závere autorka priamočiaro vypovedá o svojom zámere: objasniť svojej čitateľke, pro-
stredníctvom Belkinej úvahy a v zhode s Milanovou predstavou o živote v malom meste, že 
i tu možno nájsť šťastie v pokojnom prístave manželstva.

V próze Vynáhrada za smrť je zachytený sociálny a mravný problém vdovy, ktorá dostá-
vala po smrti manžela doživotnú rentu z Ameriky. Mohla dopriať sebe i dcére blahobyt, no 
odriekala si, žila v skromnosti, aby tak zaplatila za obetu svojho muža. Po čase, keď sa jej 
dcéra zaľúbila, rodičia nápadníka odlúčili mladých pre jej chudobu. O ďalšieho zaťa prísť 
nechcela. Po vnútornom boji sa rozhodla, že mladým pomôže, aby nadobudli módny sa-
lón, o ktorom dcéra snívala, aby žili v lepších podmienkach než dosiaľ. 

54 Medzi tie známe autorky, ktorých prózy sme do analytického výberu nezahrnuli, patria: B. s. Timrava, 
M. Figuli, Z. Zguriška, M. Haľamová, a tiež autorky, ktoré prispievali do Živeny len sporadicky, napr.: O. 
Řepková – Hroboňová, Berková, Horáková, Zlata Horňáková, Letričková, Krasková, M. Kočánová (Kosto-
ľanská), Ilavská, Filipová – Vanovičová a i.
55 Pod pseudonymom Irena Poľanská alebo pod skratkou P. publikovala Irena Laciaková, rod. Slančíko-
vá, sestra B. Slančíkovej-Timravy. (Maťovčík a kol., 2003, s. 141)
56 Pod pseudonymom Alena Radvanová, tiež Marína Potocká, pubikovala Štefánia Amália Votrubová, 
manželka literárneho historika Františka Votrubu (tamže, s. 266).
57 Bližšie Hodoličová, 2019, s. 183 – 194.
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Krátka črta Pred večierkami predstavila manželskú scénu, v ktorej sa muž a žena zho-
várajú, no každý po svojom. Ona sa z hĺbky duše, odhodlane vzdáva márnivosti mladosti 
a je pripravená prijať prichádzajúcich hostí bez nalíčenia, aj keď so zjavnými známkami sta-
roby. Fyziologickú zmenu prijíma s pokojom. V úvahe sa vracia do mladosti, ktorú prežila 
bez avantúr a do manželstva vstúpila s ideálmi. Tie sa však menili pod vplyvom okolností, 
keď sa prispôsobovala predstavám svojho manžela, obklopeného milenkami. Dozrela skôr. 
Vzdala sa nemanželského vzťahu, aby sa vrátila sama k sebe, k mravným ideálom. Verila, 
že aj v jeho živote nadíde taká chvíľa a bude ju nasledovať. Avšak v ústrety hosťom vyšli 
v odcudzení, keďže on si ešte chcel užiť a zápasiť s časom, lebo podľa neho muži starnú 
pomalšie.

V situačnom rozhovore autorka odhalila svet ženy, ktorá sa odpútala od manžela 
a chcela mu byť príkladom v osobnej kajúcnosti a životnej rozvahe.

Na otázku, akú ženu ponúkla Jolana Cirbusová svojim čitateľkám, môžeme odpovedať: 
Bela z prózy Najkrajšia – najmúdrejšia – najbohatšia bola žena, ktorá si nestavala vzdušné 
zámky, ale spoznala svoju hodnotu, dokázala trpezlivo čakať, kým príde jej chvíľa a dozrie 
čas na vydaj. Milan bol mužom, ktorý potreboval čas, aby v skúsenostiach dospel. V próze 
Vynáhrada za smrť stvárnením protirečivých myšlienok ženy-matky, ktorá odoláva priro-
dzenej túžbe po dostatku, odhalila vnútorný boj ženy s márnivosťou, po ktorom zvíťazil 
rozumný nadhľad a prajnosť nad neprimeranou askézou, lebo srdce matkino je bezhra-
nične obetavé. V črte Pred večierkami autorka poukázala na problém mravnosti v živote 
manželov, v ktorom sa žena duševne odpútala od neverného muža a stala sa mu príkladom 
morálnej sily v odhodlaní prekonávať samu seba. 

V centre próz Jolany Cirbusovej bola rola manželky a matky, jej obetavosť aj morálna 
sila, ktorá sa rodí v životných zápasoch.

Irena POĽANSKÁ publikovala v Živene v rokoch 1929 –1933 pomerne často. Do ana-
lytického bloku sme vybrali štyri prózy – Rozsobáš, Mara skrotla (1930, č. 4: 85 – 89, č. 5: 
112 – 116; 1931, č. 1: 10 – 14, č. 2: 34 – 37), Návrat (1931, č. 6: 161 – 172) a Pomsta (1933, 
č. 4: 127 – 134).

Črta Rozsobáš, čerpajúca námet z dediny, bola uverejňovaná na pokračovanie. O rok 
neskôr na ňu autorka nadviazala v príbehu Mara skrotla. Zuzka Zavodova, najbohatšia 
a najkrajšia nevesta v dedine, sa vydala na popud mužovej matky za Jana Sivákovie. Už 
počas sobáša mu však nebola po vôli a život s ním bol pre Zuzku trápením. Utiekla pred 
jeho nevôľou k rodičom a dlho sa trápila. Zo súženia ju vyviedla kamarátka z detských čias 
Mara Hlôškovie. Vytiahla ju do spoločnosti aj na zábavu. Jano si postupne uvedomoval, čo 
spravil, a potajomky chodil popod Zuzkin oblok. Na zábave sa prizeral, ako chudobný Paľo 
Slama vykrúca jeho ženu, a na druhý deň mu prišiel návrh na rozsobáš, o ktorý požiadali 
Zuzkini rodičia. Jano sa spamätal, a predsa včas prišiel po svoju ženu a kajúcne, s láskou si 
ju odviedol domov.

Próza Mara skrotla je pokračovaním príbehu, v ktorom sa Mara Siváková vzpierala mu-
žovi, koketovala s inými, za čo si vyslúžila od neho príučku. No nič nepomáhalo. Namiesto 
toho od neho ušla k mame alebo k Zuzkiným rodičom, lebo tam sa lepšie varilo ako doma. 
Muž Paľo po ňu prišiel aj po desiatykrát, ale keď si zmyslela, že musí trikrát po ňu prísť, aby 
sa vrátila, vzoprel sa a odprisahal, že viac nepríde, bude sa musieť vrátiť sama. Sprostred-
kovateľom bol Zuzkin muž Janko, až kým sa Mara neumúdrila a nevrátila sa k mužovi. Ten 
na ňu čakal na polceste. Aj keď jej koketnosť ostala, už viac od neho neušla. 

V próze Návrat dala autorka príbehu o Katke Ďuricovie rámec reálneho príbehu zo ži-
vota – memorátu, ktorý bol inšpirovaný iným Návratom, podľa nej „strašným“, od Petra 
Jilemnického. Preto ponúkla svoj príbeh, čerpajúci námet priamo zo života dediny. 

Z Ameriky sa vrátil Paľo Lukáčovie, s ktorým si Katka sľúbila lásku. No bol jej „nie ro-
veň“, a preto ho otec odmietol za prístavka. Zvolil si iného, Ďura Mlynárovie, a tesne pred 
návratom Paľa vydal Katku za takého, čo jej bol roveň – „zo dvora“. Tajným stretnutiam 
aj pokušeniu rozsobášiť sa a ujsť s Paľom do Ameriky napokon bohabojná Katka odolala 
a ostala spokojne nažívať s láskavým mužom.

Majetky rozdelili lásku aj v próze Pomsta. Krátky príbeh z dediny o Anne Búlikovej, za-
ľúbenej do Jana Zvarovie, zauzlila bratova žena, ktorá nechcela, aby sa pole po ich svadbe 
delilo. Najprv ohovárala Annu, že je v robote povrchná a nešikovná, potom nahovorila 
Janovi, že ho Anna má len za papuču, do ktorej šľapaje nehodno vstúpiť. V Janovi vyvo-
lala hnev a túžbu po pomste. Dievčatá aj mládenci ju odrazu odmietali, ale Anna netušila 
prečo. Na dedinskom bále ostala s hanbou stáť bez tanečníka a Jano sa s inými predvádzal 
v tanci. Až kým z lazov neprišiel Ondrej Hatalovie, ktorý si ju vyhliadol už skôr. Priviedol ho 
na podnet bratovej ženy jeden z mládencov. Tomu sa Anna s vďakou sľúbila a Janovi ostal 
len hnev – stratil s Annou nielen kus poľa, ale tiež vedomie, že sa nechal zaslepiť.

V prózach Ireny Poľanskej sa do centra pozornosti opäť dostal žensko-mužský problém: 
mladý muž v próze Rozsobáš musel dozrieť na manželstvo, aby mohol prijať novú rolu, 
kým trpezlivá a svedomitá žena musela čakať na tú pravú chvíľu; ale podobne v príbe-
hu Mara skrotla musela koketná žena dospieť do stability manželského zväzku a dovtedy 
ju muž musel naprávať. Ako z próz vyplýva, vzájomné trpezlivé usmerňovanie a naprávanie 
bolo v manželstve nevyhnutné. V próze Návrat odolala mladá žena pokušeniu a prijala 
svoj osud byť ženou zákonitému. A tak nenápadný, a predsa realistický obraz lásky odhalil 
nielen sociálne problémy dediny, ale preveril aj náboženské postoje a morálne hodnoty 
v živote mladých ľudí. V próze Pomsta sa mladý muž poddal úskokom a stráca to, po čom 
túžil, kým dievča sa po verejnej potupe a súžení dočkalo seberovnej lásky.

Prózy I. Poľanskej z dedinského prostredia sú realistickými obrázkami problémových 
predmanželských či manželských vzťahov, v ktorých mladé páry zápasia s nezrelosťou 
a nerozvážnosťou. Jej príbehy ponúkali zároveň riešenie: trpezlivosť a obetavosť na ceste 
k zmiereniu s človekom aj osudom. 

Potvrdzuje sa, že osobité miesto v Živene patrí autorke pod skratkou P., teda Irene Po-
ľanskej, ktorá v časopise niekoľko rokov uverejňovala besednice pod názvom Z kuchyne. 
Vybrali sme z nich ukážky z roku 1930 (č. 12, s. 275 – 278) a z roku 1931 (č. 12, s. 314 – 
315).

Prvá besednica informuje o moderných novotách, ktoré prichádzajú do dediny: ľudia 
sa zaujímajú o agrárny zjazd v Prahe, ženy pasírujú paradajky, chovateľstvo je plánované, 
kroje sa vytrácajú z módy, pestuje sa nová paleta farieb kvetov a odrôd a vďaka tomu 
záhrady hýria krásou. No medzi čriepkami nemiznú ani spomienky na minulosť: na boľše-
vikov či znevažovanie farárov.

V ďalšej besednici sa dozvedáme o Anke, ktorá sa o päť dní mala vydávať, no odmietla 
svojho ženícha, lebo sa jej na tancovačke zapáčil iný. Svadba bola nachystaná a nevesta 
prieberčivá. Napokon sa umúdrila, keď jej Tŕnik odkázal, že on chce nevestu „pod klobú-
kom“. Svadba prebehla bez výtržností, čo sa chápalo ako prejav súčasnej vzdelanosti ľudí, 
ktorí sa už neopíjali a nerobili škodu ako kedysi. Dedina bola stále tá istá, a predsa čímsi 
iná. 
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Besednice ostali aj v druhom desaťročí poprevratovej Živeny žánrom, v ktorom autorka 
upozornila na zmeny v spoločenských tradíciách, poukázala na moderný štýl života, ktorý 
zasahuje nielen mesto, ale mení aj dedinu. Tvorivá metóda autorky nebola jednotná, nie-
kedy boli nosné dialógy zasadené do príbehu, inokedy to boli situačné útržky rozhovorov, 
akási mozaika udalostí, no pohľad na spoločenské zmeny v besedniciach nechýba.

Do Živeny v rokoch 1929 – 1931 prispievala aj Alena RADVANOVÁ. Z tematicky pestrej 
ponuky sme vybrali šesť titulov: Matka (1929, č. 2, s. 57 – 58), Fero (1931, č. 11, s. 273 – 
278, č. 12, s. 306 – 314), Ihlica (1933, č. 6, s. 153 – 159), Sestra Edina (1934, č. 6, s. 159 – 
162), Ruka (1935, č. 4, s. 171 – 177) a Tereza (1938, č. 12, s. 273 – 278).

V krátkej črte Matka autorka zachytila autorka životný príbeh ovdovenej matky, kto-
rá v skromných podmienkach vychovávala svojho jediného syna k zbožnosti. No keď sa 
chcel oženiť, spíjal sa a bil matku, lebo nechcela na neho prepísať dom. V jednu nedeľu ju 
ubitú zachránili v cudzom dome a syna zavreli do väznice. Odtiaľ ho napokon vyslobodila 
na vlastnú žiadosť. Stalo sa, ako predvídala, po sobáši sa od mladých musela vysťahovať 
a prišla o strechu nad hlavou. Syn si spomenul na matku, až keď mu manželka zomrela pri 
pôrode. Potom sa matka vrátila do svojho domu, aby spolu so synom vychovávali vnuka. 
Rozprávačka príbehu ju po piatich rokoch našla žiť v spokojnosti.

Próza Fero, o príhodách so starým gazdovským kočišom, má prevažne opisný charakter, 
no štýl rozprávania je pútavý. Sluha, z ktorého sa každý vysmieval, bol mladému pánovi 
príjemným spoločníkom. Spomínal na príhody z detstva, keď sa koč prevrátil, pričom dô-
raz kládol na dialógy a ich živý hovorový jazyk. Čitateľovi v retrospektíve priblížil aj Ferov 
osud siroty, o ktorého sa staral pastier. Ten však skoro umrel a Fero zdedil jeho funkciu, 
čo mu bolo na osoh. Potom sa pristavil pri jeho prvej láske Žofke, ktorá si myslela, že je 
zlodej, keď za ňou preskakoval plot. Posedel vo väznici a do rodnej dediny viac neprišiel. 
V druhom pokračovaní sa dostal do služby k starým rodičom rozprávača príbehu, mladého 
študenta. Spomína na rôzne situácie, keď sa cvičil v čítaní, i jeho ženbu s Juľou a ich tri deti. 
Spomienky uzatvoril odchodom Fera od starkého, keď po svokrovi získal chalupu i vlastný 
kus záhrady a prebral jeho remeslo šarhu.

Ďalšia poviedka A. Radvanovej s príznačným názvom Ihlica bola uverejnená na titulnej 
strane Živeny. Priniesla príbeh o mládencovi, ktorý pri birmovke sníval o dare od „kmotra“. 
Na slávnosť mu priniesol krstný otec krásnu ihlicu s drahokamami, ktorú rodičia odložili, 
kým nevyrastie. Zobral si ju na vysokú školu a v núdzi, keď mu krstný odmietavo odpove-
dal na list s prosbou o finančnú podporu, chcel ihlicu vymeniť v záložni za peniaze. Vtedy 
vysvitlo, že bola falošná. Nebola ani zlatá, ani s drahokamami. Sklamanie pretrvalo a po 
rokoch ho starý báťa vyrozprával ako svoju životnú skúsenosť z mladosti.

V nasledujúcom ročníku časopisu autorka veľmi citlivo spracovala pútavý príbeh zo ži-
vota mladej rehoľníčky z kláštora piaristov s názvom Sestra Edina. Jej život bol rušný, odo-
vzdaný práci s mládežou. Mladá, dvadsaťdvaročná sestra Edina sa však zaľúbila do Janka, 
syna organistu, ktorý vypomáhal za chorľavého otca. Nadbiehal mníške, aj keď bol ženatý 
a mal deti. Edina, nevediac o tom, statočne bojovala s pokušením. Prenasledovali ju vý-
čitky, až sa rozhodla ukončiť trápenie a priznať sa predstavenej. Potom sa Edina rozlúčila 
a odišla niekam ďaleko, no kam, o tom sa už nehovorilo. 

Aj v tomto prípade sa mladá žena musela popasovať s mravnými problémami, aby zví-
ťazila nad pokušením. Na margo rozprávania treba povedať, že autorka mala veľmi svieži 
a vycibrený štýl. 

V príbehu Ruka autorka rozvinula psychologický príbeh mladej ženy Eliny, ktorá sa po 
rokoch vrátila do rodiska k priateľke. Tu neočakávane našla odpoveď na záhadnú udalosť 
s rukou, ktorá sa v jej spomienkach spájala s dňom matkinej nevery a otcovej smrti. Odha-
lený vinník – sudca – však pred dôsledkami odišiel a nikto nevedel kam. Elina vyrozprávala 
svoj napínavý životný príbeh o tom, ako ho roky hľadala. Tým sa vysvetlí, prečo pri stretnu-
tí so sudcom odpadla.

V pútavých opisoch, v práci s retrospektívou, v dynamickom spáde a situačnom členení 
príbehu sa aj v tomto prípade potvrdil autorkin rozprávačský talent. 

Tereza je rozprávanie o vdove – oštiepkarke, žijúcej s dcérou, ktorá sa neskôr vydala, 
no stratila manžela, keď sa jej narodila dcéra. Tereza však prišla nielen o zaťa Jana, ale aj 
o syna Jana, a tak sa nevesta stala už treťou vdovou v poradí. Syn Ďuro, otec piatich detí, 
prišiel z vojny ako kalika. Neľahký, prácou naplnený osud Terezy skladá rozprávačka príbe-
hu z občasných stretnutí a rozhovorov. Nárečie, ktorým autorka oživila text, podčiarkuje 
výraz jednoduchej, no srdcom otvorenej ženičky, ktorá bola vďačná za každé dobrodenie. 
V charakterovej črte tak predstavila obraz pracovitej a pokornej chudoby, žijúcej v nádeji 
v Božiu milosť. Trhové scény, pestrosť krojov v opise, poverčivosť, sociálna nerovnosť, ako 
aj osobné stretnutia pred vojnou a po vojne vnášajú do príbehu situačnú pestrosť, dyna-
miku a napätie. 

Alena Radvanová vo svojej bohatej prispievateľskej aktivite preukázala rozprávačský 
talent, ktorý isto oslovil aj súdobé čitateľky. Jej poviedky sa aj dnes čítajú ľahko a zanechá-
vajú príjemný dojem.

Tematická pestrosť potvrdzuje neobyčajnú invenciu autorky: v próze Matka čitateľkám 
odovzdala životnú skúsenosť ženy, ktorej osud nebol ľahký, no preniesla sa cez neblahé 
časy vďaka obetavosti, pokornej modlitbe a viere. V próze Fero sa venovala tým, ktorí sú 
na periférii dedinskej society, ale sa z nej vymanili a dokázali sa v živote uplatniť a žiť šťast-
ne v rodinnom zväzku. V próze Ihlica sa do centra pozornosti dostal mladý muž, ktorý sa 
v nepriaznivej finančnej situácii musel poučil a postarať sa o živobytie bez pomoci iných. 
Sestra Edina je príbehom rehoľníčky, v ktorom rezonoval duchovný problém neľahkého 
boja s pokušením a zvodmi lásky. Detektívna zápletka v próze Ruka sa spájala s morálnym 
pokleskom rodičov a vraždou, ktorá poznačila dieťa na dlhé roky života. Ženská postava 
Tereza je v názve dominantou, ako je dominantné jej miesto v rodine, kde sa stala milo-
srdnou matkou-pomocníčkou v neľahkom osude mladých vdov, dcéry i nevesty, aj syna – 
vojnového veterána.

Obetavosť, pokora, pevná viera a odhodlanie bojovať s prekážkami a pokušením sú 
charakterovou výbavou, s ktorou postavy A. Radvanovej prekonávajú životné nástrahy 
a nepriazeň osudu. Tematická pestrosť, vycibrený štýl rozprávania, dejová zápletka, pre-
svedčivé charaktery postáv, funkčné využitie dialektu v prehovoroch postáv robí jej prózy 
čitateľsky príťažlivými, zdanlivo nenáročnými, no v naratívnej rovine esteticky účinnými.

Ako výrazný talent sa na stránkach Živeny prezentovala aj Marta KALICKÁ, ktorej tvor-
bu sme sledovali v rokoch 1935 – 1937, a to v piatich prózach: Ráno (1935, č. 5, s. 210 – 
213;), Mišo (1935, č. 6, s. 300 – 304), Príhoda na mori (1936, č. 12, s. 281 – 287), Medzi 
nebom a zemou... (1937, č. 4, s. 130 – 133;) a Pri rieke (1937, č. 6 – 7 , s. 158 – 160). 

V krátkej próze Ráno autorka ponúka obrazy domova, v ktorom je strážcom pokoja 
mama. Do tohto rámca zasadila sen dcéry, ktorá sa po dlhom roku opäť vrátila, a sen cho-
rého zomierajúceho otca. Dva sny, dcérin a otcov, sú jadrom rozprávania. Dcéra v ňom 
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kamsi padala a otec kráčal prírodou. Sny predstavujú dva kontrastné svety vynárajúce sa 
z podvedomia a sprevádzané pocitmi úzkosti i nadšenia. Na pomedzí reálneho a iracionál-
neho obrazu účinne pôsobí expresia a impresia výrazu v prospech polarizovanej skutoč-
nosti na hrane vedomia, života a smrti.

V psychologicky ladenej próze Mišo sa rozprávačka príbehu vrátila do detstva, keď mala 
osem rokov a učeň Mišo sa oslobodil z posmechu rovesníkov, ktorý ho sprevádzal v každo-
dennom živote. „Plameň“ na brade sa mu v duši menil na pocit menejcennosti, pre ktorý 
bočil od ľudí. Po komickej príhode s masťou na rast brady a fúzov, ktorými chcel zakryť 
nepekné znamienko, sa psychicky nevedel vysporiadať s ponížením. V blúznivom stave, 
v psychickom skrate narazil na stoličku a dvere, čím si spôsobil smrteľné zranenia. Akoby 
sa bol zbavil tela, aby uľavil duši a, podľa slov rozprávačky odišiel zo sveta s figliarskym 
úsmevom.

Psychologizácia príbehu podnecuje intelektuálne úvahy čitateľa. Tragický osud mladé-
ho muža so znamením na tvári núti k zamysleniu nad bezcitnosťou a krutosťou okolia, 
prameniacich z absentujúcej empatie, ľudskosti a rešpektu k osobnosti človeka. 

Príhoda na mori je ďalším titulom talentovanej rozprávačky. Opäť rozvinula psycholo-
gický problém: žena, naplnená životným elánom, stretla na lodi chorého muža – cynika, 
ktorý ju presviedčal, že jeho sarkazmus vo verbalizovanom postoji k životu bol len divadel-
ným kúskom herca, akoby krátkou exhibíciou, ktorej uverila. Celú dovolenku v Dubrovníku 
mala dušu zatienenú nepríjemnou, nihilisticky podfarbenou príhodou. Pred odchodom 
dostala naliehavé pozvanie do nemocnice, kde ležal muž z lode a bojoval so životom. Tu 
zistila, že scéna z lode bola reálnou výpoveďou a póza muža jej mystifikáciou. Do posled-
ného výdychu sa oňho starala. Po jeho smrti odišla, no už nie s túžbou po pomste, ale 
s odpustením v srdci.

V prípade M. Kalickej možno konštatovať, že talent autorky prekročil hranice náročnosti 
iných prispievateliek, pretože pracovala s modernistickými postupmi, ktoré boli originálne 
a pre dobový naratív netradičné: mystifikácia s postupom nespoľahlivého rozprávača, im-
presionistický senzualizmus v obraze prírody či naturalistický záber na detail. 

Ďalší titul M. Kalickej Medzi nebom a zemou... je pôvabným obrázkom z detského sve-
ta. Hlavnou postavou je Bela, ktorá mala svoj poetický svet fantázie. Ráno preto utekala 
do školy, kde si mendíci a cezpoľné deti rozprávali hrôzostrašné príbehy o vlkolakoch, svet-
lonosoch aj ohnivých koňoch. A potom sa učupila do knižnice a čítala si, kým ju príchod 
učiteľa nevytrhol zo snenia. Ešte aj večer spracovávala dojmy z príbehov, keď sa jej zdalo, 
že vo vlastnom dychu počula kvílenie siroty za matkou.

Štýl ako vzťah témy a jazyka stále potvrdzuje autorkin talent zachytiť jazykovými pro-
striedkami krásu detského sveta, osobitú atmosféru rozprávania o tajomných udalostiach 
a schopnosť dať príbehu dramatizujúci spád.

Strhujúci príbeh Márie a Kala s názvom Pri rieke rozvíjal síce rozprávkovo-hrdinskú 
schému topiacej sa devy a jej záchrancu, no originálnym spôsobom: Mária sa tajila citmi 
ku Kalovi. V jeho prítomnosti bola neistá, zamĺknutá a takou bola aj pri prechádzke k rieke, 
kde sa s  deťmi a sestrou chceli vykúpať. Ona zasnená, záhadná, on praktický a priamy 
človek, síce tvorili protiklady, ale vzájomne sa priťahovali. Až vodný vír, v ktorom sa Mária 
rozhodla riskovať život, ich vzájomnú túžbu spojil a odhalil. 

V porovnaní s inými autorkami možno povedať, že Marta Kalická je jedným z najpre-
kvapujúcejších zjavov, ktoré publikovali v medzivojnovej Živene. Jej charakterové postavy 
sa ocitajú v nevšedných situáciách a v nezvyčajnom umeleckom stvárnení. Autorku preto 

možno hodnotiť najmä z hľadiska špecifickej poetiky, ktorou je blízka postupom moderny: 
iracionálny svet sna a predstáv prelínajúci sa so skutočnosťou (Ráno), odhaľovanie pod-
vedomia a psychických problémov postáv (Mišo), postupy mystifikácie, nespoľahlivého 
rozprávania či prelínanie sa prvkov impresionizmu či naturalizmu (Príhoda na mori); v ne-
poslednom rade tiež dramatický spád rozprávania (Pri rieke) a osobitá poetika detského 
sveta (Medzi nebom a zemou...) ju robili orginálnou. 

Medzi slovenské autorky, ktorým sme venovali pozornosť, bola do užšieho výberu zara-
dená aj južnoslovanská prispievateľka, živeniarkam známa už z prvého desaťročia, Eržika 
MIČÁTKOVÁ (bližšie: Hodoličová, 2019, s. 183 – 194). V roku 1929 sa v Živene predstavila 
prózou z dolnozemského prostredia Anča samopašnica (Kresba), ktorá bola uverejňovaná 
na pokračovanie v troch číslach (1929, č. 4: s. 77 – 82; č. 5: s. 106 – 109, č. 6: s. 134 – 135). 

Príbeh z dolnozemskej dediny Anča samopašnica bola zameraný na postavu nezrelej 
mladej manželky, ktorá musí z dievčenských radostí vyrásť a do svojho dôstojného stavu 
dospieť. V rodine Ďura a Mary Šáranských sú dve dcéry, 15-ročná Marka a 17-ročná Anka, 
čochvíľa obe súce na vydaj. No chorľavá Marka umrela a Anka sa po smrti sestry vydala 
podľa vôle rodičov za majetného vdovca Miša Maľova. No nevedela sa vzdať svojej lásky 
k tancu a na zábavách robila rodine hanbu, keď tancovala ako slobodná s mládencami. 
Keď sa chcela odpútať od muža, rodičia ju odmietli a radili jej kajať sa. Domov sa vrátila za-
hanbená, prisľúbila mužovi, že viac tancovať nebude a pridá sa k spoločenstvu nazarénov.

Aj v tomto krátkom príbehu mladá žena-manželka postupne dozrievala. Dospela k po-
slušnosti a k uvedomenému vykonávaniu manželských povinností, k dobrovoľnému dodr-
žiavaniu mravných zásad a zodpovednosti k rodine. Bola príkladom pre všetky všetečnice, 
ktoré vyrástli zo samopašnej svojvôle až pod tlakom kritickej mienky okolia.

Výsledky analýzy prozaickej tvorby ženských autoriek, publikujúcich na stránkach Žive-
ny v rokoch 1929 – 1938, potvrdzujú tematickú pestrosť beletrie, ktorá mala aj v druhom 
desaťročí po prevrate dosah na formovanie životných postojov a názorov čitateliek. Každá 
zo sledovaných autoriek – Jolana Cirbusová, Irena Poľanská, publikujúca aj pod skratkou 
P., Alena Radvanová, Marta Kalická a Eržika Mičátková – sa venovala ženskej problematike 
osobitým spôsobom a na odlišnej úrovni spracovania. 

Najčastejšie tematizovaným problémom bol výber partnera a kritériá jeho hodnotenia, 
ktoré oscilovalo medzi láskou a reálnou možnosťou byť si „roveň“ a medzi povinnosťou 
v záujme rodu (Najkrajšia – najmúdrejšia – najbohatšia, Pomsta, Fero). Ďalší okruh tém 
bol osud vdov-matiek a odchod mužov za prácou do Ameriky, zobrazený najmä ako soci-
álno-morálny problém (Návrat, Vynáhrada za smrť, Matka, Tereza). Najpočetnejší tema-
tický okruh vo vybraných prózach tvorili manželská nevera, morálne poklesky a pokušenie 
z nenaplnenej lásky (Pred večierkami, Rozsobáš, Mara skrotla, Sestra Edina, Ruka, Anča 
samopašnica). Súdobou novinkou bola téma zameraná na psychické procesy v období do-
spievania a zlyhanie v životnej kríze, teda modernistická psychologizácia konania postáv, 
ktorá mala pomerne frekventované zastúpenie (Ihlica, Ráno, Mišo, Príhoda na mori, Pri 
rieke). Osobitným okruhom bol príbeh z detského sveta (Medzi nebom a zemou...) a po-
sledným bol autentický obraz nového štýlu života (Z kuchyne). Na základe analýzy možno 
konštatovať, že ústredným problémom ženských príbehov boli peripetie života a ich zdolá-
vanie. Realita bola stvárňovaná v estetickej triáde životnej pravdy, krásy a dobra, obohate-
ná o ponor do vnútorného sveta nielen ženských, ale aj mužských postáv.
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Z hľadiska poetiky naratívu možno v jednotlivých prózach vyzdvihnúť pútavosť rozprá-
vania, prepracovaný štýl, originálne využívanie dialektu s charakterizačnou funkciou (pr-
vok regionálnosti), využitie modernistických postupov, ako sú introspekcia a subjektivizá-
cia, iracionálna snovosť, expresívnosť, ba dokonca postupy mystifikácie a nespoľahlivého 
rozprávača (bližšie Kubíček, 2007).

K žánrovým osobitostiam môžeme priradiť besednicu,58 ktorá sa v slovenskej publicisti-
ke dlhodobo neudržala. No v podaní P. (Ireny Poľanskej) sa sústredila na spoločenské javy, 
problémy života v meste a na dedine, na modernizáciu a pod. V besedniciach bol nosný 
rozhovor žien zameraný na nejakú spoločenskú udalosť. Výnimku tvorila mozaika rôznoro-
dých dejových sekvencií spojených spoločným motívom modernizácie života. Popritom sa 
potvrdilo výrazné zastúpenie takých textov, ktoré priamo odkazovali na konkrétnu životnú 
skúsenosť rozprávačiek, teda priamo súviseli s memorátom,59 ktorý bol v tvorbe väčšiny 
ženských autoriek východiskom. 

Časopis Živena si na osi času, v rokoch 1919 – 1928 – 1938, budoval svoju kvalitu 
vzostupne. Slovenská Živena bola esteticky pútavým, tematicky inšpiratívnym a intelek-
tuálne podnetným ženským časopisom, ktorý by svojou premyslenou koncepciou zaujal 
čitateľky a čitateľov ešte aj dnes.

Ak ste sa začítali do antológie, môžete posúdiť sami... 

58 V súčasnom literárnovednom výskume sa besednici a jej žánrovému vymedzeniu venovala D. Hučko-
vá, ktorá vychádzala napr. z tvorby s. H. Vajanského a dobovej tlače (Hučková, 2016, s. 436 – 449). Žáner 
besednice charakterizuje ako „slovenský kladne ladený fejtón a súčasne synonymické pomenovanie črty“ 
(Hučková, 2014, s. 69). Zároveň poukazuje na to, že pre besednicu je príznačný aj osobitý štýl (Hučková, 
2014, s. 70).
59 Poznamenajme, že v beletristickej tvorbe ženských autoriek je memorát, t. j. poviedka zo života alebo 
spomienkové rozprávanie, ktoré podáva faktickú udalosť, častým žánrovým východiskom (bližšie k žánru: 
Leščák – Sirovátka, 1982, s. 171 – 175). 

Krátke profily  
vybraných prispievateliek a prispievateľov Živeny 

ALEXY, Janko (1894 – 1970) – maliar, prozaik, publicista, národný umelec (1964); študoval 
na Akadémii výtvarných umení v Prahe a angažoval sa v študentských spolkoch. V tom ob-
dobí sa prejavil aj literárne a v r. 1922 založil s G. Vámošom časopis Svojeť. Písal prevažne 
krátke prózy inšpirované vlastnými zážitkami. Až v 30. a 40. rokoch vydal romány: Hurá! 
(1935), ktorý mal v prepracovanej podobe názov Profesor Klopačka (1949); Už je chlap 
na nohách (1936) a Život nie je majáles (1956). Vo výtvarníctve sa venoval krajinomaľ-
be, portrétom a dekoratívno-monumentálnej tvorbe, pričom spolupracoval s M. Bazov-
ským a Z. Palugyayom. V časopise Živena publikoval nielen literárnu tvorbu, ale niektoré 
čísla v 30. rokoch boli ilustrované jeho výtvarnými dielami. 

BAKOSS, Ján (1895 – 1945) – náboženský spisovateľ, redaktor, evanjelický farár; autor 
kázní, náboženských úvah, popularizačných článkov a prekladateľ z nemčiny. Prispieval do 
Živeny a iných časopisov. Redigoval časopis Evanjelický posol zpod Tatier (1927 – 1935) 
a Naša cirkev (1938).

CIRBUSOVÁ, Jolana (1884 – 1940) – prozaička; písať začala ako 19-ročná, najprv poviedky 
a novely po maďarsky, po r. 1918 po slovensky. Publikovala v Živene a v Slovenských po-
hľadoch. Knižne debutovala románom Cez zatvorenú hranicu, vydala zbierku noviel Tiché 
boje. Bola literárnym samoukom.

FÁBRY, Blanka (1893 – 1964) – rod. Maliaková – prekladateľka zo srbochorvátčiny; písala 
publicistické a informatívne články z juhoslovanského prostredia, bola organizátorkou žen-
ského kultúrneho a osvetového hnutia, divadelných predstavení, výstaviek ručných prác, 
spolupracovala so Živenou. Debutovala v Prúdoch (1911), prispievala do časopisov Denni-
ca aj Slovenské pohľady, Ženský svijet, Domácnosť a škola. 

HORÁKOVÁ, Hana (1880 – 1947) – vl. m. Alojzia Rigellová – spisovateľka, učiteľka; po-
čas štúdia na prírodovedeckej fakulte v Prahe bola členkou akademického spolku Detvan. 
Angažovala sa v ženskom hnutí a od roku 1898 publikovala v Dennici, v Živene, v Letopise 
Živeny, v Slovenskom denníku a i. Venovala sa literárnej a divadelnej recenzistike a peda-
gogickej spisbe. Niektoré jej básne zhudobnil V. Figuš-Bystrý. Napísala trojdejstvovú drámu 
Eva (1914), prózy Právo na šťastie (1928), Dve sestry (1928), List (1930). 

HRONSKÝ, Jozef (1896 – 1960) – vl. m. Jozef Cíger – spisovateľ, učiteľ, redaktor, výtvar-
ník; popri učení redigoval časopis Slniečko. V. r. 1933 sa stal tajomníkom Matice sloven-
skej, podporoval krajanov, amerických Slovákov. Ako správca Matice slovenskej vybudoval 
z nej vrcholnú národnú inštitúciu, reprezentujúcu slovenskú vedu a kultúru. Po r. 1945 
emigroval do Rakúska a neskôr do Talianska, ale pred vydaním československým úradom 
unikol do Argentíny, kde žil v náročných podmienkach. Tu sa venoval najmä výtvarnému 
umeniu a literatúre už len sporadicky. V 50. rokoch sa stal predsedom Slovenskej národnej 
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rady v zahraničí (1956), čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov, 
bol aktívnym spoluzakladateľom Zahraničnej Matice slovenskej (1959). V literárnej tvorbe 
prešiel od realizmu s dôrazom na sociálno-psychologický rozmer cez lyrizáciu k rozličným 
variantom expresionizmu. Známe boli jeho zbierky poviedok U nás, Domov, Medové srdce, 
Tomčíkovci a Sedem sŕdc, v ktorej sa zameral na ženský vnútorný svet, ale aj Pohár z brú-
seného skla. Debutoval románom Žltý dom v Klokoči (1927) a po ňom napísal ďalšie: Pro-
roctvo doktora Stankovského (1930), Chlieb (1931), Jozef Mak (1933), Pisár Gráč (1940), 
Andreas Búr Majster (1948) a Svet na Trasovisku (1960). Patril medzi najvýraznejších pred-
staviteľov literatúry pre deti a mládež v medzivojnovom období slovenskej literatúry.

JAHODOVÁ, Vilma (1873 – 1966) – rod. Doušová – spisovateľka pre deti. 

KARDOŠOVÁ, Drahotína (1867 – 1944) – Kardossová, rod. Križková – folkloristka, národ-
nokultúrna pracovníčka; venovala sa kultúrno-výchovnej a spolkovej činnosti, organizovala 
prednášky, výstavy, divadelné predstavenia. V rámci zberateľskej činnosti (príslovia, pore-
kadlá, ľudové piesne, zvyky, obyčaje, detské hry a i.) spolupracovala s A. P. Záthureckým 
a A. Kmeťom, ktorý podnietil jej záujem o ľudové výšivky – zber, propagáciu a predaj. Písa-
la národopisné štúdie, cestopisné a krátke prózy, prekladala z ruštiny. Publikovala v Sloven-
ských pohľadoch, Národných novinách, Živene, Dennici, v Časopise Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti a i. 

KLEINSCHNITZOVÁ, Flora (1891 – 1946) – literárna historička, knihovníčka, vysokoškolská 
učiteľka; vyštudovala Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, od r. 1929 prednášala 
novšie dejiny českej a slovenskej literatúry. Pod vplyvom J. Vlčka sa zamerala najmä na 
romantizmus. V štúdiách sa zaoberala najmä tvorbou s. B. Hroboňa, A. Sládkoviča, tiež J. 
Záborského a Ľ. Štúra. Bola editorkou korešpondencie J. M. Hurbana, Ľ. Štúra, A. Sládko-
viča, K. Braxatorisa, A. H. Škultétyho a i. Publikovala doma aj v zahraničí – napr. v Listoch 
filologických, Slovenských pohľadoch, Sborníku Matice slovenskej, Živene – množstvo lite-
rárnohistorických štúdií, biografických článkov, nekrológov a recenzií. 

KRČMÉRYOVÁ, Oľga (1868 – 1950) – rod. Petényiová – kultúrna pracovníčka; angažova-
la sa v ženskom hnutí, organizovala prednáškovú činnosť, divadelné predstavenia. Články 
o poslaní a vzdelávaní žien, výchove detí, biografie významných osobností publikovala v Ži-
vene, Cirkevných listoch, Letopise Živeny a i. V Slovenských pohľadoch a v zborníku Timrava 
v kritike a spomienkach uverejňovala spomienkové články o Timrave.

KRETZ, František (1859 – 1929) – český etnograf, muzejník, redaktor; venoval sa etnogra-
fickému výskumu a zberateľskej činnosti na Morave a na Slovensku, najmä popisu ľudové-
ho odevu, piesní, zvykoslovia, remesiel, výtvarného umenia, ornamentov a výšiviek. Jeho 
národopisné zbierky sa zachovali v Prahe, v Brne a v Uherskom Hradišti. Spolupracoval 
s Maticou slovenskou v Martine. Publikoval vo viacerých českých a slovenských periodi-
kách, napr. Hospodářské noviny, Moravská orlice, Našinec, Sborník MSS, Slovenska politi-
ka, Slovenský denník, Učiteľské listy, Učiteľské noviny a i. 

MENŠÍK, Jan/J. M. (1885 – 1949) – literárny vedec učiteľ; študoval na Filozofickej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe, získal titul PhDr. Po r. 1923 bol hlavným odborovým radcom 

Ministerstva školstva a národnej osvety. V r. 1934 – 1938 pracoval ako lektor slovenčiny na 
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Bol literárnym kritikom, autorom učebníc 
z dejín slovenskej literatúry a komparatistických prác z česko-poľských vzťahov. Pracoval 
v edícii Matice slovenskej Čítanie študujúcej mládeže, publikoval v Časopise pro moderní 
filologii, v Listoch filologických a i. Bol členom Masarykovho ľudovýchovného ústavu a mi-
moriadny člen Učenej spoločnosti Šafárikovej. 

ORAVCOVÁ, Mária (1893 – 1964) – rod. Sehnalová – spisovateľka; absolventka Filozofic-
kej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (PhDr.). Publikovala v časopisoch Vesna, Elán, Žive-
na, Eva, Slovenský východ a i. Publikovala názory na literatúru pre deti a mládež, teoretické 
články o literatúre a dráme a venovala sa téme emancipácie. Bola autorkou básní, povie-
dok, umelých rozprávok, bábkových a rozhlasových hier. Napísala drámy Synovia Svätoplu-
kovi (1928), jednoaktovku Úsvit (1929) a v rkp. Prielom.

P./POĽANSKÁ, Irena (1865 – 1951) – vl. m. Irena Laciaková, rod. Slančíková – spisovateľ-
ka; sestra B. Slančíkovej Timravy. Debutovala v Slovenských pohľadoch v r. 1895 novelou 
Spoločnica. Písala kratšie sentimentálne prózy, humoristické príbehy zo života ľudu a po 
r. 1918 sa zamerala na spomienkové reportáže a črty z obdobia prvej svetovej vojny, ktoré 
uverejňovala v časopise Živena: Na súmraku (1919 – 1922), Z kuchyne (1927), Rozsobáš 
(1930), Pomsta (1933) a tiež drámu Nie roveň (1922). Neskôr napísala ďalšie prozaické 
a dramatické práce, ale už poznačené sentimentálno-moralizátorským zameraním. 

PETROVSKÁ, Elena (1890 – 1927) – vl. m. Božena Okrucká, rod. Kompišová – spisovateľ-
ka; od r. 1913 uverejňovala v časopisoch, najmä v Živene. Písala drobné črty a poviedky 
z dedinského a malomestského prostredia alebo s vojnovou tematikou. Medzi prvými vyu-
žívala dve dejové línie, no jej prózy boli poznačené romanticko-sentimentálnymi prvkami. 
Debutovala s bratom Pavlom Kompišom v r. 1918 knihou Slovenské rozprávky. S prózou 
Anka (1918) vyhrala súbeh časopisu Živena a potom uverejňovala ďalšie poviedky, napr. 
V žatve, Kamaráti (1919), Maliarova žena (1921), Obrázky z Lučenca (1922), Macocha 
a Spoločnosť (1923), História zo života, Konkurencie (1924) a i. 

PODJAVORINSKÁ, Ľudmila (1872 – 1951) – vl. m. Riznerová – spisovateľka; venovala 
sa poézii a próze, no najmä literatúre pre deti. Tvorila medzigeneračnú skupinu autorov 
medzi zakladajúcou a neskorou generáciou realizmu. Zbierka Z vesny života (1895) je pr-
vou uverejnenou zbierkou ženskej autorky. V r. 1931 bola vyznamenaná štátnou cenou 
za zbierku veršovanej epiky Balady (1930), neskôr jej vyšla zbierka Piesne samoty (1942). 
Písala veršované poviedky z meštiackej spoločnosti, v prózach čerpala z dedinského pro-
stredia a venovala sa aj ženskej problematike. Niektoré prózy boli výraznejšie poznačené 
autobiografickými črtami. Vrcholom jej tvorby sú novely V otroctve (1905), Blud (1906) – 
ocenená v literárnom súbehu časopisu Živena, Žena (1910). Venovala sa aj publicistickej 
a prekladateľskej činnosti. Od roku 1947 bola nositeľkou titulu národná umelkyňa.

POTOCKÁ, Marína (1890 – 1968) – vl. m. Štefánia Amália Votrubová, rod. Burjanová – 
publicistka, redaktorka, prekladateľka; bola aktívnou prispievateľkou Živeny, no publikova-
la pod rôznymi pseudonymami, napr. Alena Radvanová, Amália B, Ivo Radvan, Jedna z obe-
censtva a Marína Potocká. Publikovala aj v periodikách Slovenské pohľady a Slovenské 
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dielo. Redigovala detský časopis Oriešky a Letopis Živeny (1928). Prekladala z nemeckej 
a francúzskej literatúry. Angažovala sa v ženskom hnutí a prispela do literárnej histórie 
knihou Živena, jej osudy a práca (1931). Bola spoluautorkou kníh Myšlienky Eleny Ma-
róthy-Šoltésovej (1935), spomienok na Hviezdoslava (1954); spolu s A. Šimkovičom pripra-
vila vydanie Korešpondencie Františka Votrubu (1902 – 1944), svojho manžela, ktorému 
pomáhala v redaktorskej a literárnohistorickej práci.

PRÍDAVOK, Anton (1904 – 1945) – básnik, rozhlasový, divadelný a osvetový pracovník, 
publicista; bol významným kultúrno-osvetovým pracovníkom v medzivojnovom obdo-
bí. Vydal Almanach literárneho odboru MS v Košiciach (1928), pričinil sa o vybudovanie 
rozhlasového štúdia v Prešove, založil ochotnícky krúžok Záborský, ktorý sa stal v r. 1944 
základom profesionálnej scény. Od študentských čias spolupracoval s časopismi Vatra, Slo-
venský východ, redigoval Nový rod a i. Popri bohatej rozhlasovej tvorbe, ktorá vychádzala 
z kultúrno-spoločenských potrieb východného Slovenska, písal poéziu, no kritikmi nebol 
prijatý; písal tiež prózu a drámu (Nové časy, Pribina). Usiloval sa o dokumentárnu hodnotu 
svojich románov, napr. Rozbité ministerstvo (1928), Svitanie na východe (1928), Lámané 
drieky (1938). Prekladal z ruštiny a z rumunčiny. V r. 1947 mu udelili in memoriam štátnu 
cenu za rozhlasovú činnosť v národnooslobodzovacom boji. 

Prítomná – vl. m. Malvína Boorová-Gašparová (1889 – 1935), rod. Gašparová – drama-
turgička, publicistka; písala príležitostné básne a scénky pre deti a mládež, publikovala 
v Živene, v Národných novinách a v Novom rode. Venovala sa ochotníckemu divadlu a zbo-
rovému spevu. Napísala veselohry Ženích (1929), Dobrí Slováci alebo Pán župan z Turecka 
a Judáš (obe 1930). Pracovala v národných a kultúrno-osvetových spolkoch. 

REICHLOVÁ-KUCHÁRIKOVÁ, Ľudmila (1904 – 1983) – rod. Kucháriková – učiteľka, etno-
grafka, osvetová pracovníčka; pôsobila na školách v odbore pre ženské povolania a v ro-
koch 1939 – 1950 v Štátnom ústave pre vzdelávanie učiteliek ženských odborných škôl 
v Ústave M. R. Štefánika v Martine. Popritom bola prvá inšpektorka pre predmety odieva-
nie a kreslenie na odborných školách pre ženské povolania a v štátnych čipkárskych ško-
lách na Slovensku. Zamerala sa na dejiny odievania a slovenské ľudové kroje. V učebnici 
Náuka o odevných látkach (1946) položila základy odbornej terminológie v odevnom od-
bore. V roku 1964 vydala publikáciu Moderná domácnosť, ktorou nadviazala na publicis-
tickú činnosť v časopise Živena v rokoch 1928 – 1945. V rokoch 1928 – 1934 v ňom viedla 
rubriku Móda a vkus. 

RŮŽIČKOVÁ-VÁŇOVÁ, Helena (1881 – 1959) – česká prekladateľka z ruštiny, prozaička.

ŠOLTÉSOVÁ, Elena/MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, E. (1855 – 1939) – spisovateľka, redaktorka, 
zakladateľka ženského hnutia a školstva na Slovensku; ako členka a (pod)predsedníčka 
spolku Živena (1894 – 1927) sa v r. 1885 – 1927 angažovala v ženskom hnutí, organizovala 
kultúrne podujatia a sociálne aktivity pre ženy a dievčatá. Venovala sa redakčnej a editor-
skej činnosti. Spolupracovala pri vydávaní Národného almanachu Živeny (1885), Letopisu 
Živeny (1896, 1898, 1902) a v roku 1910 založila časopis Živena a účastinársky spolok Lipa, 
ktorý propagoval slovenskú ľudovú tvorbu. Debutovala v Slovenských pohľadoch prózou 
Na dedine (1881), za ktorú získala finančnú odmenu. V umelecko-dokumentárnej próze 

v intenciách ideálneho realizmu napísala ďalšie poviedky a romány. V r. 1921 bola ocenená 
americkou Živenou vyznamenaním Zlaté pero. V r. 1927 bol ocenený jej dvojzväzkový ro-
mán Moje deti, ktorý vyšiel v piatich jazykoch. Oproti tomu bol román Proti prúdu prijatý 
rozporuplne. Cenná bola jej literárna kritika, v ktorej posudzovala tvorbu iných autorov, 
najmä obraňovala kvality B. s. Timravy. 

ŠKULTÉTY, Jozef (1853 – 1948) – učiteľ, redaktor, publicista, literárny historik a kritik, tex-
tológ; venoval sa dejinám slovenskej literatúry (nadviazal na J. Vlčka) a literárnej kritike 
v období realizmu. Preferoval národno-emancipačný koncept literatúry, a preto sa k lite-
rárnej moderne staval odmietavo. Bol redaktorom Národných novín a spolu so S. H. Va-
janským redigovali časopis Slovenské pohľady. Po vzniku Československej republiky sa stal 
doživotným správcom Matice slovenskej (1919), profesorom na Filozofickej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave a čestným doktorom na Karlovej univerzite v Prahe (1921). 
Venoval sa prekladom z ruskej literatúry.60

ŠTECHOVÁ, Marie (1890 – 1970) – vyd. Lehnertová – česká učiteľka, spisovateľka, píšuca 
aj po slovensky; po ukončení Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v r. 1918, kde získala 
doktorát, sa presťahovala do Martina na Slovensko. Istý čas pôsobila ako riaditeľka v diev-
čenskej škole spolku Živena. Bola nielen stredoškolskou učiteľkou, redaktorkou časopisu 
Ženský svět, ale aj autorkou náboženských a filozofických spisov. Svojimi článkami prispie-
vala do časopisu Živena.

TAJNÝ, Janko (1855 – ?) – vl. m. Ján Janák – úradník, básnik; publikoval nielen v Živene, 
ale v r. 1922 – 1932 aj v Slovenských pohľadoch.

T. V./Terézia Vansová (1857 – 1942) – rod. Medvecká – spisovateľka, redaktorka, pub-
licistka, aktivistka ženského hnutia, národná a osvetová pracovníčka; popredná predsta-
viteľka zakladajúcej generácie realistov, autorka prvého slovenského románu pre ženy 
Sirota Podhradských (1889) a naturalistického historického románu Kliatba (1930), ktorý 
napísala podľa skutočnej udalosti, a tiež románu Sestry (1930). Poviedková tvorba autor-
ky bola zameraná na vnútorný svet ženských hrdiniek a psychiku mladých dievčat. Nie-
ktoré spomienkové prózy majú dokumentárnu hodnotu. Takým je aj prvý cestopis písaný 
a prerozprávaný ženou Pani Georgiadesová na cestách (1896). Popri prozaickej tvorbe sa 
venovala aj drámam, napr. Potopa (1886), V salóne speváčky (1889), Môj Jožko (1906) a i. 
Bola zakladateľkou a redaktorkou prvého slovenského ženského časopisu Dennica (1898 – 
1908 a 1910 – 1914). V r. 1920 – 1923 redigovala časopis Slovenská žena. Podporovala 
ochotnícke divadlo, venovala sa etnografii, propagovala česko-slovenské vzťahy, bola pod-
predsedníčkou ústredia Živeny a členkou výboru družstva Lipa. V r. 1927 bola za román 
Kliatba ocenená štátnou cenou. 

VANČOVÁ, Elsa/Elza61 (1891 – 1947) – rod. Stodolová – publicistka, organizátorka žen-
ského hnutia; zúčastňovala sa na národnom a kultúrnom živote v Martine. Bola jednou 

60 Dejiny slovenskej literatúry I., 2009, s. 449 – 451.
61 V článku Živeny je uvedené meno Elsa a v Lexikóne slovenských žien sa uvádza Elza (Maťovčík a kol., 
2003, s. 259).
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z aktivistiek slovenského ženského hnutia. V r. 1919 – 1947 bola prvou ženou vo funkcii ta-
jomníčka Živeny. Tu iniciovala založenie vydavateľského družstva Živeny, druhého najväč-
šieho vydavateľstva v Martine, v ktorom sa v r. 1935 – 1947 stala predsedníčkou. V druž-
stve Lipa sa pričinila o rozvoj a predaj domácej ľudovej výroby. Prispievala do Národných 
novín a časopisu Živena.

ZIMA, Štefan (1897 – 1976) – krajanský činiteľ v USA, redaktor, evanjelický kňaz; v roku 
1921 sa vysťahoval do USA. Bol autorom teologických prác a cirkevných piesní, ktoré vydal 
knižne. Spolupracoval ako redaktor časopisu Sion a evanjelických krajanských kalendárov.

ZORA/Zora Lacková (1899 – 1988) – vl. m. Anna Lacková – spisovateľka; debutovala bás-
nickou zbierkou Jarné kvety (1921), no po jej vydaní sa na radu E. M. Šoltésovej venovala 
próze. Ženskú tematiku spracovala v novelách publikovaných v časopise Živena: Za cieľom 
života (1924), Obrázky zo starých časov (1925), ktoré boli poznačené didaktizmom a sen-
timentalizmom. Umelecky náročnejšie boli až dievčenské romány Zahodené diamanty 
(1928), Myšacia bundička (1938). Okrajovo sa venovala aj tvorbe pre deti a mládež. Kvali-
tatívny posun nastal až v historických románoch Anička Jurkovičová (1948) a Z čírej lásky 
(1958); tretia časť trilógie o štúrovcoch Horkou šupkou k sladkému jadru ostala v rukopise. 

Edičná poznámka

Pri prepise článkov sme vo vybraných textoch ponechali pôvodnú formálnu úpravu 
a jazykovú podobu, aby sa zachoval dobový kolorit časopisu (vrátane uvádzania bodky za 
názvom a menom autora uvedeným na konci článku). Možno tak zároveň získať obraz o ja-
zykovej úrovni Živeny v 20. rokoch 20. storočia, lebo aj tá sa podieľala na kvalite jednotli-
vých ročníkov a špecifickým spôsobom odrážala československé kultúrno-politické vzťahy. 
Popritom autentické znenie vybraných článkov umožňuje analyzovať aj sociolingvistický 
aspekt ženského časopisu Živena. Veríme tiež, že tento spôsob spracovania textov umocní 
čitateľský zážitok všetkých predpokladaných príjemcov, teda vysokoškolských študentov, 
literátov, lingvistov, ale aj širšej kultúrnej verejnosti.

V jednotlivých kapitolách sú príspevky zväčša skracované, a to buď z toho dôvodu, že 
boli rozsiahle, alebo preto, že sme rešpektovali autorské práva dedičov. V prípade, že sme 
vynechávali odsek(y), umiestnili sme hranaté zátvorky do samostatného riadka, ale v prí-
pade, že ide o skrátenie textu vo vnútri odseku, sú zátvorky uvedené v príslušnom riadku. 
V plnom znení sú uvedené príspevky, ktoré boli publikované pod skratkou. Výnimkou je 
článok V. Jahodovej Spánok, zaradený v rubrike Všeličo, ktorý by po skrátení stratil svoj 
informačný zmysel.

Výber článkov nie je rovnomerný, keďže bol závislý od kvality ročníkov a čísel aj od ich 
tematickej pestrosti, ktorá bola tiež dôležitým kritériom. Preto z prvých ročníkov je zara-
dených menej príspevkov a v posledných rokoch sa ich počet zvyšuje. Vo všetkých kapi-
tolách sme sa však zamerali na okruh slovenských (prípadne českých) autoriek a autorov 
publikujúcich v kontexte slovenskej literatúry. Prekladová literatúra nebola v centre nášho 
záujmu.

Niektoré autorky a autori publikovali v Živene pod pseudonymom alebo skratkou. Ich 
vlastné mená, ktoré sme identifikovali podľa textov uverejnených v Živene alebo sprostred-
kovane podľa iných zdrojov či ukazovateľov, sú bližšie uvedené v poznámkach pod čiarou. 

Do krátkeho prehľadu profilov sme zaradili prispievateľky a prispievateľov s identifi-
kovanými pseudonymami alebo skratkami mien. Jednotlivé profily sú zostavené z Lexikó-
nu slovenských žien (Maťovčík a kol., 2003), Slovenského biografického slovníka I. – IV. zv. 
(1986 – 1990) a Slovenského biografického slovníka VI. zv. T – Ž (1994), Biografického 
lexikónu Slovenska IV. zv. CH – Kl (2010) a V. zv. Km – L (2013), z Dejín slovenskej litera-
túry I a II (Sedlák a kol., 2009). Keďže niektorí prispievatelia Živeny nie sú v prehľadových 
publikáciách spracovaní, uvádzame k nim len základné informácie (v prípade českých au-
toriek Márie Štechovej a Heleny Růžičkovej – Váňovej boli získané z verejne dostupných 
internetových zdrojov). Do spracovania sa pre nedostatok informácií nedostali: T. Henek, 
F. Němcová a F. Vlčková.
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E.: Hlasovacie právo. Živena, 1926, roč. XVI, č. 1, s. 18.
E.: 35 rokov trvania Minervy. Živena, 1926, roč. XVI, č. 2, s. 37.
HENEK, T.: T. G. Masaryk o rodine. Živena, 1926, roč. XVI, č. 2, s. 32 – 33. 
J. K.: Ženská duševnosť. Živena, 1926, roč. XVI, č. 11 – 12, s. 221 – 227.
JAHODOVÁ, V.: Amerických desatoro prikázaní múdrym ženám. Živena, 1926, roč. XVI, č. 9 – 10, 

s. 196 – 197.
JAHODOVÁ, V.: Spánok. Živena, 1927, roč. XVII, č. 9 – 10, s. 197.
Miss Europa. Živena, 1927, roč. XVII, č. 1, s. 18.
Nohavice? Živena, 1927, roč. XVII, č. 1, s. 18.
P. [Poľanská; vl. m. Irena Laciaková]: Chudobná rodina. Živena, 1926, roč. XVI, č. 4, s. 71 – 74.
Postavenie žien v Poľsku. Živena, 1927, roč. XVII, č. 1, s. 19.
POTOCKÁ, M. [vl. m. Štefánia Amália Votrubová]: Vrah. Živena, 1926, roč. XVI, č. 2, s. 30 – 32.
J. I. H.: Zora: Za cieľom života. (Zo Slovenských Pohľadov). Živena, 1926, roč. XVI, č. 1, s. 19.
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XVII. ročník – 1927

Či dbáte o riadnu výchovu svojich dcér, budúcich mladých žien-gazdín? Živena, 1927, roč. XVII, č. 6, 
s. 118 – 119.

FÁBRY, B.: Zima... Ku 70-tym narodeninám našej spisovateľky pani Terézie Vansovej 18. apríla 1927. 
Živena, 1927, roč. XVII, č. 3 – 4, s. 48 – 50.

JAHODOVÁ, V.: Epizoda. Živena, 1927, XVII, č. 10, s. 196 – 197.
JAHODOVÁ, V.: Šťastná povaha. Živena, 1927, roč. XVII, č. 5, s. 95 – 97.
P. [Poľanská; vl. m. Irena Laciaková].: Bál. Črta z dediny. Podáva P. Živena, 1927, roč. XVII, č. 2, s. 29 – 

30.
Prítomná [vl. m. Malvína Boorová – Gašparová]: Problém modernej ženy. Živena, 1927, roč. XVII, 

č. 10, s. 198.
ŠOLTÉSOVÁ, E.: Jubileum panej Terezie Vansovej. Živena, 1927, roč. XVII, č. 3 – 4, s. 50.
ŠOLTÉSOVÁ, M. E.: Najvýznamnejšia stránka ženskej otázky. Živena, 1927, roč. XVII, č. 5, s. 82 – 85.
ŠOLTÉSOVÁ, Maróthy E.: Tímrava. Živena, 1927, roč. XVII, č. . – 9, s. 121 – 127.
ŠKULTÉTY, J.: Tímrava v slovenskej literatúre. Živena, 1927, roč. XVII, č. 10, s. 170 – 175.

XVIII. ročník – 1928

ALEXY, J.: To decko! Živena, 1928, roč. XVIII, č. 3, s. 61 – 63.
HORÁKOVÁ, H. [vl. m. Alojzia Rigellová]: Právo na šťastie. (Práca na literárnom súbehu Živeny 1000 

korunami odmenená.) Živena, 1928, roč. XVIII, č. 8, s. 174 – 182, č. 9, s. 195 – 202, č. 10, s. 219 – 
225, č. 11, s. 255 – 259.

HRONSKÝ, C. J.: Kačice. Živena,1928, XVIII, č. 1, s. 10 – 13.
KRČMÉRY, O.: Poznámky ku kritike Hany Gregorovej o románe Zory Zahodené diamanty. Živena, 

1928, roč. XVIII, č. 6 – 7, s. 162 – 164.
L. N.: Čo sa tohto roku tancuje. Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 17. 
Ľ. K. - ová: Fajčenie žien a móda. Živena, 1928, roč. XVIII, č. 6 – 7, s. 166 – 167.
M. R.: Dnešné dievčatá a ich výhľady na vydaj. Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 17.
Úvodom k módnej rubrike. Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 18 – 19.
ORAVCOVÁ, M.: Snahy za lepším človekom. Živena, 1928, roč. XVIII, č. 3 a 4, s. 74 a 100 – 101.
PRÍDAVOK, A.: Pleseň. Živena, 1928, roč. XVIII, č. 9, s. 214 – 216.
ŠKULTÉTY, J.: Sobrané Spisy Martina Kukučína. Sväzok XI. Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 15.
– r.: Štefan Letz: Obyvatelia dvora. Živena, 1928, roč. XVIII, č. 2, s. 45.
ŠOLTÉSOVÁ, E.: Fedor Ruppeldt: Mati moja... Živena, 1928, roč. XVIII, č. 3, s. 68 – 69.
ŠOLTÉSOVÁ, E.: Niečo o próze Zory (Anny Lackovej). Živena, 1928, roč. XVIII, č. 6 – 7, s. 160 – 162.
VANČOVÁ, r. Stodolová, Elsa: Z kalendára, ktorý vydal v Pittzsburghu Národný Slovenský Spolok 

v Spojených Štátoch amerických: Ústav Milana Rastislava Štefánika v Turčianskom Sv. Martine. 
Živena, 1928, roč. XVIII, č. 1, s. 20 – 21.
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