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Hana Gregorová — Slovenka pri knihe

rodinou odmietnutý milý už nikdy viac s ňou neprehovoril, iba
úctivo pozdravil, keď sa už nedalo vyhnúť stretnutiu, vzbudzovalo to vo mne predstavu neuvedomelej ušľachtilosti a tichej bolesti a pokory odmietnutého. „Keď mala šesťdesiat rokov a viedla
desiate dieťa do gymnázia, klesala už únavou. Na slovenský pozdrav jej nikto neodpovedal, ani stoličky nepodal a zo schodišťa
ju profesor mrzko odohnal,“ píše Tajovský. Jej krušné postavenie
v rodine a ponižujúce v národe urobilo z nej miesto uvedomelého človeka bytosť krajne pokornú, nesmelú a ponížene skromnú.
Po jednej našej krátkej návšteve v Tajove sme sadli s Tajovským
do koča, ktorý nás mal zaviesť do Banskej Bystrice. Matka si utierala slzy do končekov ručníka, pod bradou uviazaného, i do vreckovky, zhúžvanej v ľavej ruke. Aj mne zvlhli oči. A nielen preto, že
sme sa s mamou lúčili.
V Banskej Bystrici sme navštívili známeho Viliama Paulinyho.
Na ceste ku stanici sme odrazu obaja zastali, lebo sme videli matku sedieť pred vojenskou hospodárskou správou. Bežíme k nej,
vypytujeme sa, čo tu robí, prečo šla pešo, prečo si s nami nesadla
do koča, kde bolo miesto, keď jej bolo treba ísť do Bystrice? „Akože s vami... v koči dovedna... ja som len tak, v ručníčku...“ Strašne
ma to zabolelo, až ranilo. Veď iste vedela, že si ju syn ctí, váži, miluje, a predsa sa rozhodla ísť sama pešo a ani sa mu neponosovala, že predali s otcom seno vojenskej správe a nedajbože od nej dostať peniaze, ktoré už koľký raz ide vymáhať. Keď Tajovský išiel
s ňou a vec vybavil, ďakovala mu, ako keby ktovie čo bol vykonal
pre ňu — jej vlastný syn!
Takí vďační dokážu byť iba tí, ktorým sa toho v živote málo
dostáva, ktorí nečakajú a ani nežiadajú úsluhy, pritom vedia oceniť, či práve preto oceňujú, aj ten najmenší prejav láskavosti a
v svojej nesebeckej nenáročnosti iba oni dávajú dary iným. Sama
som to zažila u matky Tajovského dva razy. Raz za našej návštevy
bola nespokojná, aké jednoduché šaty mám, a tak pri lúčení mi
tíško zašepkala: „Povedz Jozefovi, aby si ťa obliekal ako kráľovnú,
zaslúžiš si to.“ Aj samotný Tajovský sa na mamu za to vďačne
usmial. Druhý raz som jej poslala na Vianoce vlnené pančuchy.
Záležalo mi na tom, aby boli pevné a teplé, aby jej dlho vydržali.
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Ona im však určila iný účel: „Predstúpim v nich pred Pána Boha.“
Povedala mi to pri našej najbližšej návšteve v Tajove. Zavolala si
ma do záhrady, aby nás nik nerušil a ďakovala mi za krásne pančuchy, ktoré sú hodné do hrobu.

KEĎ KAROL KÁLAL NAVŠTÍVIL ELENU MARÓTHY–ŠOLTÉsovú a navrhol jej, aby sa podujala vydávať ženský časopis, nesúhlasila a odmietla. Kládla si otázku, či je časopis pre ženy vôbec
potrebný. Jej by bolo bývalo milšie, keby ženy čítali všetky časopisy. „Lenže chyba je v tom, že si vyberajú zábavné články a vyhýbajú sa odborným, poučným a tak, hoci chápavého ducha, zaostali
rozumom, lebo si navykli a obľúbili nepracovať s ním, ponechávajúc ho výlučne mužom,“ napísala v treťom čísle prvého ročníka
Dennice. Z toho vidno, kde boli tiež korene zla. Samotné ženy si
boli brzdou, a tak zastavovali vlastný vývoj.
No vydávanie časopisu pre ženy sa predsa len uskutočnilo a
bolo dobrým krokom na ceste za emancipáciou. K tejto zodpovednosti a neľahkej úlohe sa odhodlala Terézia Vansová, prvá redaktorka, administrátorka aj odosielateľka Dennice.
Dalo sa očakávať, že časopis pre ženy neprijme vľúdne ani tlač,
ani obecenstvo. Hlásili sa hneď strážcovia rodinného kozuba,
ktorí sa obávali, že emancipácia je proti prírode, lebo ženu vraj
odvádza od jej „základnej“ úlohy. No vývoj nemožno zastaviť,
a tak Dennica prinášala — odvážne na svoju dobu — správy o činnosti a úspechoch vzdelaných žien z celého sveta, dokonca i o činnosti na poli vedy. Ďalej referovala s láskou o ženách z Čiech,
o Božene Němcovej, Tereze Novákovej, o jej názoroch na náboženstvo a národné i sociálne otázky, o Božene Kunětickej, ktorá
ako poslankyňa snemu odmietla účasť na svetovej feministickej
schôdzi v Budapešti na protest proti maďarskej vláde, ktorá utláča Slovensko. Češky boli aj dopisovateľkami Dennice a redaktorka Vansová ich vrúcne vítala a dávala ich agilnosť za vzor Slovenkám.
Vansová uverejňovala zvesti o ženách cudzích národov, napríklad o Ellen Keyovej, ako si ona predstavuje modernú ženu. Jej

