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Úvod 

Hollého a holé citáty

„Holý“ citát zanechá v každom 
čitateľovi a čitateľke dojem podľa 
toho, čo očakáva. Ale určite 
zanechá emocionálnu stopu po 
tých 150 rokoch od založenia 
Živeny, spolku slovenských žien. 
Okrem toho, že pripomenie 
jeho existenciu, si v krátkosti 
absolvujete prehľad dejín ženskej 
otázky na Slovensku.
Nič nové pod slnkom.



54 /



Nerozumiem tu to pošetilé 
sháňanie sa po modernej 

emancipácii, jakú hlása západná 
Európa, ale rozumiem tú hlboko 
cítenú potrebu poznania
a vzdelania sa v medzách zdravých
životných záujmov nášho 
národa.

A. Pietor, zakladateľ Živeny, 1879

„
„

5



76 /



Však najväčšia vina 
nezdarenosti „Živeny“ je krem 

našich náramne stiesnených 
pomerov predsa na nás ženách. 
Keď dorastieme do svojej úlohy,
azda utvoríme si akýsi
zdarnejší spolok.

E. Maróthy-Šoltésová, 1894

„
„
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Váš [Karla Kálala] návrh 
založiť časopis pre ženy 

je úplne na čase. Ale pri tom 
musíme do povahy vziať mnohé 
ťažkosti, s ktorými takýto podnik 
zápasiť musí. [...]. Potom, čo 
povedali by na to páni Martinci, 
ktorí naučení  sú len to považovať 
za dačo čo z ich dielni výnde.
Veď ja tam nemám hlasu!
Vzdor tomu, že som, 
podpredsedníčka „Živeny“,
ja neviem, čo oni majú 
pred sebou.

T. Vansová, 1896

„
„
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Mňa mrzí, že nemôžeme si 
sľubu dostáť (že „Ženský svět“ 

budeme verejne odporúčať)... 
A Češkám nechcela by som 
prezradiť, že nám „Nár. noviny“ 
neprijali to odporúčanie ich 
časopisu, lebo to by ony brali 
za neprajnosť proti nim, proti 
Čechom vôbec, a to by zase kazilo 
všetku vzájomnosť. [...]
Vskutku som ja nemyslela,
že nám takto zahudú tí naši
náramne strachovliví
páni.

E. Maróthy-Šoltésová, 1897

„
„
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Dobre hovorí p. Šoltésová 
pri konci tohto článku 

[Šoltésovej text: Načo sú tie 
ženské časopisy?], že duševne 
prebudilou, mravne a duchovne
dospelou a samostatnou
mala by byť každá žena.

A. K. (pravdepodobne:
Miroslava Hermnína Moštenanová, 1898

„
„
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No, to stojí, keď žena 
má zadosť urobiť tým 

povinnosťam, ktoré uložila jej 
múdrosť Božia ako manželke 
a matke, už jej duševný obzor 
musí ďalej siahať, ako po
ihlu, varešku a prachovku.

A. K. (pravdepodobne:
Miroslava Hermnína Moštenanová, 1898

„
„
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Musela by som byť hodne 
mechom udretá, keby som 

nevedela, že u nás je pre 
tzv. ženskú otázku pole
neúrodné.

T. Vansová, 1898

„„
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Na samé valné shromaždenie 
Živeny by som Ťa skoro 

ani nepripustila za svedka, 
aby si nevidela, ako v ničom 
nepokračujeme tam. U nás spolky 
vôbec a ženské zvlášte
nemajú prajnej pôdy.

E. Maróthy-Šoltésová, 1901

„
„
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Prvé číslo [Dennice v roku 
1903] som veľmi bojázlive

sostavila, t. j. všetko len také,
do čoho sa p. Vajanský
zadrapiť nemôže.

T. Vansová, 1903

„„
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Takýto je stav ženy u nás a to
pred emancipáciou a nie v jej

následkoch: Žena je už unížená,
zahubená, zkazená práve
v stave manželskom, v ktorom 
je tým najpodlejším spôsobom 
zapredaná, otročená, väznená, 
spútaná, ubitá. Ona už nemá čo 
stratiť, lebo nutnosť manželstva 
zlomila v nej ten najdrahší 
poklad, povedomie vlastnej 
čistoty, sily, hodnoty a vlastného 
práva. A keď v tomto zúfalom 
stave prebije sa na slobodu,
i tá pre ňu nemá ceny, lebo vidí 
vopred, že je diskreditovaná
preto, že je ženou.

Ľ. Markovičová, 1906

„
„
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S Martinom a so Živenou 
mám ja svätý pokoj.

Vieš, že ja patrím medzi tých
nenávidených, zaznaných 
„hlasistov“ [...].

Ľ. Markovičová, 1909

„„
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Ideál starých, aby žena bola 
len do kuchyne a postele,

je zabitý.

Robotnícke noviny, 1913

„„
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[...] p. mužov ktorí hatia 
triezvu a užitočnú prácu žien 

treba zo „Živeny“ pokojne
vylúčiť, len tak je možný
krok ku predu.

E. Solláriková, 1914

„„

29



3130 /



Teraz ženy, či chcú, či nie, 
musia sa ujímať obchodov, 

remesiel, (o zriadení roľníckych 
gazdovství, pri ktorých beztak 
pracúvaly, ani nehovoriac)
aj mnohých iných posiaľ im
neobvyklých povolaní
mužov, odišedších do vojny.

Živena, 1916

„
„
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Divíme sa, ako mohly 
„Nár. Noviny“, tento spomedzi

slovenských časopisov 
najslovenskejší národný orgán 
napísať: „Sme toho náhľadu,
že je časopis Slovenská žena 
zbytočným podniknutím“.
[...]

E. Solláriková, 1920

„
„
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Všeobecne známa vec,
že od žien v terajšom svete

oveľa viac sa vyžaduje, než žiadalo
sa od ich matiek ešte len
v dosť nedávnej dobe.

E. Maróthy-Šoltésová, 1920

„„
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V krutej svetovej vojne 
vybojovali sme si život

a dokázali, že máme naň právo. 
Teraz len ešte dokážme, že si
vieme nadobudnutej slobody vážiť,
že vieme demokraticky žiť
a sebe vládnuť.

F. Vlčková, 1920

„
„
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Medzi tie zlé veci, ktoré nám 
doniesla päťročná válka patrí 

aj neláska. [...] A žiaľ Bohu, že je
nelásky ešte najviac medzi nami 
ženami, tam, kde by mala byť len 
tá vznešená láska o ktorej
hovorí Pavel apoštol.

T. Vansová, 1920

„
„
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Pravda, vätšina vdov 
prinútená je prácou svojich 

rúk zahľadať živnosť pre svoje 
deti a tak málo času jej zbýva na 
výchovu detí. Pri dobrej vôli
i to dá sa prekonať a spojiť.

J. Páričková, 1921

„
„
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Bolo by znakom 
nedostatočného národného 

cítenia, keďby tento jediný náš
slovenský ženský časopis
[Živena] zanikol.

A. Škuléty a E. Vančová, 1928

„„
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A keď vidíme všestranne 
štíhle, rovnej, mužskej 

čiary telá žien pri všetkom 
ich útlom výzore tak zručne, 
vrtko sa pohybovať, v Sokole 
alebo na inom ihrišti celou 
silou útlej rúčky lopty rakétou 
odrážať, plávať a všetky možné 
športy konať, zdá sa nám, že 
dnešná doba skutočne vypestuje 
veľmi zdravé, silné ženy. 
Pravú dokonalosť 
ženského pohlavia.

O. Krčméry,  1930

„
„
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Aké to boly časy? Dnes sa 
to číta ako rozprávka, že sa 

muži ohlášali proti emancipácii 
a dnes taká zmena. Ani je to 
nie tak dávno! Pravda s pi. 
Šoltésovou si často poťažkáme, 
že i tá velká samostatnosť má 
stinné stránky a žiaľbohu, 
tú stránku skôr zapríčiňujú 
ženy, ako muži.

E. Vančová-Stodolová, 1934

„
„
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Predsedníctvo Živeny 
neschvaľuje ani obsah, ani 

spôsob, ako je písaný článok 
Stanislava Mečiara v 10. čísle 
časopisu Živeny „Kritické položenie“ 
a obracia sa na správnu radu 
Vydavateľského Družstva, ktorého 
je časopis Živena majetkom, 
so zdvorilou žiadosťou, aby 
správa Družstva upozornila 
redaktorky na prejav nespokojnosti 
odboru bratislavského a na 
možné poškodenie spolku 
Živeny /vystupovanie členstva, 
nepriateľstvá proti spolku Živene/, 
ktoré mohlo by nastať, keby redakcia 
zmenila svoj program tak, že by
dosavádny smer časopisu
nebolo zachovaný.

Predsedníctvo ústredného výboru Živeny, 1934

„
„
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Je veľkým omylom si mysleť,
že kultúre sa môže naučiť 

každý človek, keď chce. 
Naučiť sa možno veľkému počtu 
vecí, ktorých kvantita závisí na 
prijímacej schopnosti mozgu 
a na intenzite vynaloženej práce. 
Kultúre sa však nie je možno 
mechanicky naučiť,
kultúra sa musí zažiť.

A. Göllnerová, 1938

„
„
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Verejná mienka sa díva 
na ženy-vedkyne ako na 

nezdravý zjav dokazujúc, 
že žena len z nútnosti si volí 
toto pole pôsobnosti, lebo sa 
inakšie nemôže vyžiť, ale ženie 
ju za ním chorobná ctižiadosť. 
Tomu verejná mienka nechce 
dopustiť, že žena môže sa venovať 
vede z vnútornej potreby, že môže 
mať schopnosti a vedecký 
charakter.

A. Göllnerová, 1938

„
„
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Známe je, že sám Turčiansky 
Sv. Martin prijal Dennicu 

veľmi nemilostivo. Už vopred išly 
poplašné chýry, ako by išlo
o nebezpečie namerané proti
tradíciám, proti povinnostiam
ženy v domácnosti a v spoločnosti,
a heslá, ako: „Načo je ženám 
časopis? a to ešte ženský časopis!“ 
sa ozývaly svetom, ale len tým
naším maličkým
slovenským svetom.

T. Vansová, 1938

„
„
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Právne postavenie žien
v našom štáte, [...] 

je v mnohých ohľadoch 
pokrokovejšie a lepšie ako 
v mnohých iných štátoch, 
hoci v mnohých prípadoch 
nedáva ženám rovné 
práva ako mužom.

M. Mikulová, 1938

„
„
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Sú chvíle v živote človeka,
keď je jeho povinnosťou

otvorene, priamo a jasne
povedať, čo si myslí – inak by
prestal byť statočným človekom. 
[...] nám ide nie o prospech
jednotlivej Anny alebo Viery,
ale o prospech národného celku,
ktorý by vylúčením ženských 
z vysokého učilišťa celkom
iste bol poškodený.

Z. Jesenská, 1941

„
„
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Vykrikovať pri volejbale síce 
nezvyknem, no to sa môže 

stať, najmä keď mi idú na nervy 
bujaré výčiny hráčov, likér robiť 
nebudem, lebo nemám 
cukor. [...]

B. Slančíková Timrava, 1942

„
„
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Honoráre, ktoré Timrava 
dostávala za svoje literárne 

práce, nestačili na 
samostatné živobytie.

I. Kusý, 1952

„„
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Teta [Božena Slančíková
Timrava], prichystaná

pohostiť nás do izby, kde nebolo
hosteniu konca-kraja. Veselosť
nechýbala a vtedy nebolo času
ani na karty. Mala svoje špeciality
na pohostenie, ako 
napríklad jahodový likér.

Z. Petrivaldská r. Slančíková, 1958

„
„
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Je preto najvyšší čas 
prebudiť k životu aj 

zámerne a cieľavedome uspatú 
Živenu a znova oživiť jej korene, 
jej kmeň československého 
spolunažívania a jej korunu 
znášanlivosti a priateľstva 
medzi národmi. A keďže doteraz 
pre jej obnovenú činnosť 
neurobilo nič ani jej rodné 
mesto Martin, ani jej starší 
súputník Matica slovenská, 
naznačujem to takto aspoň 
ja. Prosím všetky bývalé 
Živeniarky, aby porozprávali 
svojim dcéram a vnučkám, čím 
bola ŽIVENA, čo pre náš národ
znamenala a čo znamená
aj slovo tradícia.

H. Zelinová, 1989

„
„
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Chcela by som povedať, 
že Živena bola po februári 

1948 jednoducho vykázaná, 
naša činnosť zakázaná a dodnes 
máme – s prepáčením, povedané 
po slovensky
– holé ritky.

H. Zelinová, 1991

„
„
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[...] po dohode, že sa zlúčime 
na slávnostnom zlučovacom

zjazde (1950), prichádza ako blesk
z neba rozhodnutie straníckych
a štátnych orgánov: zjednotenú
slovenskú organizáciu žien
s historickým názvom na
prvom mieste (Živena – Sväz
slovenských žien) – o čom sme
sa päť rokov hádali – zrušiť.
To sa stalo roku 1952.
[...] Ako toto všetko vysvetliť sebe, 
funkcionárkam SSŽ, aj členkám
bývalej Živeny, s ktorými sme sa
zlúčili s uistením, že všetko, čo sa
bude v budúcnosti
rozhodovať, vždy dopredu 
dohodneme?

M. Tvarožková, 2009

„
„
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Doteraz nemáme spísanú 
históriu Slovenska z pohľadu 

žien. V predvečer spomienok 
na výbuch prvej svetovej vojny 
budeme spomínať na tisícky 
slovenských mužov, bratov
a otcov. A ženy? Kde sú tie tisícky, 
ktoré sa museli o všetko postarať 
samy alebo ako ošetrovateľky 
zachraňovali životy. [...] 
Odkrývať a vyzdvihovat ženy, 
ktoré denno-denne odovzdávali 
svoje skúsenosti a šikovnosť 
v prospech celku, to je tiež úloha 
ŽIVENY. Podávať pomocnú ruku 
tým, ktoré chcú prebiť povestný 
sklenený strop svojich kariér 
v povolaniach, ktoré
slúžia všetkým.

M. Vášaryová, 2013

„
„

73















Citáty z dobovej korešpondencie a tlače 
vybral Karol Hollý (Historický ústav SAV).

Do pravopisu citátov boli spravené len 
mierne zásahy. 

Citáty pochádzajú z archívnych prameňov 
(Literárny archív Slovenskej národnej 
knižnice; Slovenský národný archív, 
Literární archiv Památníku národního 
písemnictví), dobovej spisby a publicistiky 
(Dennica, 1898; Slovenská žena 1920, 1921; 
Robotnícke noviny 1913; Ženská revue 1906; 
Živena 1916, 1920; GÖLLNEROVÁ, Alžbeta 
– ZIKMUNDOVÁ, Jarmila (eds.). Žena novej 
doby. Kniha pre výchovu demokratickej ženy. 
Bratislava 1938), resp. aj zo sekundárnej 
literatúry (HOLLÝ, Karol. „S vareškou 
odjakživa nesympatizuje a sekerou sa 
rada zapodievala” – Božena Slančíková 
Timrava v zrkadle dobovej korešpondencie 
a publicistiky. Lučenec, 2017; KODAJOVÁ, 
Daniela (ed.). Živena. 150 rokov spolku 
slovenských žien. Bratislava 2019).


