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The study deals with the personality and work of Hana Gregorová. The 
analysis and interpretation of her debut book Ženy (Women) is used in an 
attempt to define the basic poetry-like principles of her writing style. The 
contrastive method is used to confront the literary-critical and literary
historical views ofHana Gregorová's work. The interpretation forms the basis 
of my attempt to describe her creative method and decide to what extent she 
approaches the Realistic method. The negatíve attitude of the contemporary 
criticism towards the author was determined by several factors, which were 
the reasons why her work has not been assessed in terms of literary quality 
to <late, and has been rejected due to her extreme opinions. The main goal 
of the study is to outline possible starting points for interpretation of Hana 
Gregorová's work related to her debut book and to objectívely assess its 
literary qualities. I marginally deal with the feminist views on her work. 
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Osobnosť a tvorbu významného slovenského prozaika a dramatika, reprezentanta 
literárneho realizmu, Jozefa Gregora Tajovského, nie je potrebné nijak zvlášť predstavo
vať. Omnoho náročnejšie je oboznámiť kultúrnu verejnosť s tvorbou a osobnosťou Hany 
Gregorovej. V literárnom povedomí prevláda predstava o Hane Gregorovej ako o man
želke J. G. Tajovského, oveľa zriedkavejšie sa stretávame so zmienkou o jej spisovateľ
skej činnosti. 

V štúdii sa pokúsime priblížiť základné poetologické princípy jej písania aj preto, že 
v slovenskej literárnej vede dodnes absentujú komplexnejšie interpretačné príspevky 
o tvorbe Gregorovej.' Na základe interpretácie pramenných textov sa usilujeme identi
fikovať tvorivú metódu Hany Gregorovej a určiť, nakoľko sa približuje k realistickej 
technike písania. Autorka sa na margo svojho písania a príslušnosti k literárnemu prúdu 
vyjadrila nasledovne: „Tajovský pri všetkom svojom idealizme a búrliváctve bol prísny 
realista, ja zanietený romantik. On mal nesmiernu prirodzenú inteligenciu, nezávislú od 
kníh, ja by som bola neustále do nich kukala a z nich sa učila. Jeho filozofiou bol život, ja 
som chcela získavať od filozofov. "2 
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1 Doteraz boli publikované len čiastkové štúdie a literámokritické texty, napríklad od Andreja Mráza 
(1933), Márie Hagarovej (1983), Karola Rosenbauma (1985), Zlaty Troligovej (2006), Andrey Lobovej 
(2006), Karola Csibu (201 O) atď. 

2 GREGOROV Á, Hana: Spomienky. Bratislava : Tatran, 1979, s. 134. 
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V tomto zmysle nepovažujeme spojenie ,,zanietený romantik:' za pokus o začlenenie 
sa k umeleckému prúdu. Naopak, domnievame sa, že autorka použila takéto označenie na 
pomenovanie senzitívneho postupu literarizovania reality ženskými subjektkami.3 Ak uva
žujeme o istých špecifikách ženského písania, považujeme za podstatné pokúsiť sa o začle
nenie Gregorovej do autorskej typológie. K tomu nás vedie dominujúca predstava o femi
nistickom ladení autorky.4 Táto diskutabilná téza by si zaslúžila širší priestor a samostatné 
spracovanie. Pre potreby tejto štúdie sme sa rozhodli nevenovať mu väčšiu pozornosť. Na
priek tomu Hanu Gregorovú nevnímane ako feministickú autorku.5 Domnievame sa, že 
v tomto prípade môžeme uvažovať skôr o vnútornej emancipácii ako o feminizme.6 

Ženy 

Debut Ženy pobúril dobovú literárnu kritiku najmä kvôli svojej výbojnej emancipá
cii. Na základe interpretácie debutovej zbierky próz Ženy sa usilujeme vystihnúť autorský 
typ Hany Gregorovej z hľadiska jej poetiky.7 Sama autorka vo svojich Spomienkach kon
štatuje, že by možno samotná kniha nerozbúrila pokojný život literárny, keby v úvode 
neboli takéto slová: „( ... ) a je zvrchovaný čas, aby i na Slovensku zjavili sa typy nespo
kojných žien, aby prestala bojazlivá poslušnosť voči mužom-pánom."8 Podľa Gregorovej 
na ňu jej kritici úplne zanevreli práve kvôli týmto protestujúcim slovám. Jeden výrok 
však nestačí na popudenie kritiky, zrejme bol len zovšeobecnením toho, čo mužských 
kritikov na knihe iritovalo. Označenie mužskí kritici používame zámerne, pretože debut 
pozitívne hodnotili najmä ženské autorky. Elena Maróthy Šoltésová na obranu Žien napí
sala: „Ajhľa muž, ktorý svoju ženu povzbudzuje k spisovateľstvu a utvrdzuje v snahách, 
vymykajúcich sa z obvodu domácnosti, to je muž zriedkavý a zvláštny. Takému mužovi, 
všetka úcta! Po tomto sympatickom venovaní nás už nemýlia v úvode trochu revolucio
nársky znejúce slová. Žena s vďakou uznávajúca lojálnosť svojho muža nemôže zlým 

3 V literárnovednej terminológii je pre tento typ textov zaužívaný atribút „sentimentálny". 
4 Feministické poňatie textov a názorov Hany Gregorovej prinášajú editorky Jana Juráňová a Jana Cviko

vá v reedícii knihy Slovenská žena pri krbe a knihe, vydanej vo vydavateľstve Aspekt v edícii Čítanka. 
Bližšie: http://ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/knihy/hana-gregorova:-slovenka-pri-knihe. 

5 Tendenciu označovať niektoré autorky zo začiatku 20. storočia ako feministické spisovateľky pokladáme 
skôr za projekciu moderných, väčšinou radikálnejších, podôb feministického hnutia. V tomto čase dochá
dzalo k dezinterpretácii pojmu „feminizmus", ako zo strany kritiky, tak aj samotných autoriek. 

6 Názor na Gregorovú ako na feministku môžeme nájsť aj v súčasných príležitostných zmienkach o autor
ke, a to aj v českej kritike. Jana Malinská vo svojej recenzii na knihu Karola Hollého Ženská emancipácia 
píše: „Existovaly též osobnosti, které dávaly pi'ednost feministickým požadavkiim pred národními. Jed
nou z nich byla H. Gregorová" (MALINSKÁ, Jana: Karol Hollý, Ženská emancipácia. Diskurz sloven
ského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia, Bratislava: Historický ústav SAV 2011, 178. In: 
Stred/Centre, roč. 4, 2012, č. 2, s. 116). Z tohto výroku je zrejmé, že autorka pracuje s menom Hana 
Gregorová ako s ilustráciou bez hlbšej literárnovednej analýzy spomínaných „feministických požiadaviek". 

7 Poetikou Hany Gregorovej sa zaoberá len nepatrné množstvo zmienok o jej tvorbe. Vo väčšine prípadov 
vystupuje do popredia skôr jej osvetová činnosť. Gregorová je prezentovaná v~čšinou ako kultúrna pra
covníčka než ako spisovateľka. Domnievame sa však, že jej literárne pôsobenie si zaslúži pozornosť 
rovnako ako jej osvetová činnosť. K jej textom je potrebné aj s odstupom času pristupovať kriticky 
a nielen zaujať apriórne odmietavé stanovisko. 

8 GREGOROVÁ, Hana: Spomienky. Bratislava: Tatran, 1979, s. 152. 
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úmyslom poburovať ženy proti mužom alebo proti rodinným povinnostiam."9 Šoltésová 
knihe vytýkala len súcit autorky s mravne chybujúcimi. To považovala za natoľko zložitú 
tému, že bolo pre ňu nedostačujúce riešiť ju len súcitom.10 

Šéfredaktor Národných novín S. H. Vajanský 11 debut Hany Gregorovej odmietol.12 
Na margo debutu Gregorovej Národné noviny uverejnili nepriaznivú kritiku, v ktorej 
emancipačné snahy autorky zlomyseľne odsúdili slovami: „Čudná to vec, že bledučký 
chudokrvný výhonok feminizmu pod Tatrami vyrástol z niečoho odporného, nekalého, 
nezdravého. Výhonok tento nemá farby, je bledý a chorľavý, veď vyhnal z dusného piv
ničného vzduchu." 13 Slovenský denník sa vyjadril veľmi jasne, keď uverejnil kritiky 
debutu a v jednej z nich spochybnil literárnu hodnotu diela slovami: „(.„) umenia v prá
cach H. Gregorovej nenachodíme."14 

V podobnom duchu sa nesú i kritiky Gregorovej próz z neskoršieho obdobia. 15 Za 
najnepriateľskejšiu považujeme recenziu Andreja Mráza na knihu Vlny duše, v ktorej 
autor útočí na román slovami: „Rozcítená sentimentalita, ktorá uplakane a škrekľavo za
lamuje rukami nad biedou dnešného sveta a obzerá sa pritom samoľúbo, či jej súcit k úbo
hým niekto obdivuje. Ak neobdivuje, prestáva lamentovať.''16 Domnievame sa, že takéto 
tvrdenia sú dôkazom toho, že dobová kritika neposudzovala iba poetiku autorky, ale pre
važne ju odsudzovala za názory. Ide skôr o útoky ad hominem a nie o pevnými argument
mi podloženú kritiku. 

Postoj dobovej kritiky voči Hane Gregorovej bol determinovaný niekoľkými faktor
mi, a to: 1. sociokultúrnym vývojom a postavením ženy v ňom, 2. prevládajúcimi patriar
chálnymi znakmi v slovenskej spoločnosti na začiatku 20. storočia, 3. pretrvávajúcou 
predstavou o nevhodnosti vzdelávania žien, 4. neochotou akceptovať kritické hlasy žien, 
5. dosadzovaním pojmu „revolučný" alebo „feministický" za všetko, čo naznačovalo 
nové možnosti chápania ženy, 6. priepastným rozdielom medzi životom v meste a na 
dedine na začiatku 20. storočia umocňovaným regionálnou diferenciáciou krajiny a 7. 
izolovanosťou „mužského" a „ženského" sveta. 17 
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9 Tamže, s. 153. 
'°Bližšie tamže, s. 152-153. 
11 Vajanský síce rád uverejňoval plody slovenských prozaičiek a povzbudzoval ich k práci, ale úsilie o žen

ské zrovnoprávnenie mu veľmi nevoňalo, zdalo sa mu, že povedie k rozpadu manželstva a rodiny. Bližšie 
v štúdii PETRÍK, Vladimír: Ženy- spisovateľky. In: Literárny archív 29- 30. Martin : Matica slovenská, 
1994, s. 193-198. 

12 Karol Rosenbaum o tom píše v Slovenských pohľadoch v článku vydanom pri príležitosti storočnice od 
narodenia Hany Gregorovej. 

13 GREGOROVÁ, Hana: Spomienky. Bratislava: Tatran, 1979, s. 153-154. 
14 Tamže, s. 154. 
15 Paradoxne vyznieva začlenenie Gregorovej v Dejinách slovenskej literatúry do podkapitoly s názvom 

Devalvácia tradícií, keďže Július Noge, ako jeden z mála slovenských literárnych vedcov, naznačuje 
v tej istej kapitole prínos Gregorovej v slovenskej literatúre slovami: „Jej charakteristickým znakom 
a istým prínosom bolo sústredenie sa na osudy žien v spoločnosti so zdôrazneným hľadiskom výbojného 
feminizmu" (NOGE, Július: Próza. In: Dejiny slovenskej literatúry V. Bratislava : Vydavateľstvo Sloven

skej akadémie vied, 1984, s. 214). 
16 MRÁZ, Andrej: Hana Gregorová: Vlny duše. In: Slovenské pohľady, roč. 49, 1933, č. 4, s. 252. 
17 Dané determinanty sme odvodzovali na základe nášho skúmania literárneho a spoločenského kontextu 

na začiatku 20. storočia. 
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Uvedené determinanty spôsobili, že tvorba Hany Gregorovej nebola a dodnes nie je 
posudzovaná pre jej literárnu kvalitu či nekvalitu, ale bola a je zavrhnutá pre autorkinu 
názorovú vyhranenosť. V tomto súhlasíme s Emilom Boleslavom Lukáčom, keď svojich 
generačných druhov vyzýva k vyrovnaniu pomyselného dlhu voči Hane Gregorovej: „Ak 
významní českí básnici, spolupútnici, Seifert a Halas, vykresali trvalé básnické pomníky 
Našej panej Božene Nemcovej, u nás paralelne by sa mali vykresať takéto básnické 
pomníky našej pani Hane Gregorovej. Druhovia, čo ste ešte tu, necítite túto dlžobu?"18 

Našli sa však aj kritiky, ktoré tvorbu Hany Gregorovej nevideli jednostranne. Zo 
slovenských kritikov si jej tvorbu všimol Štefan Krčméry a nazval ju „novým zjavom 
v literatúre". Hana Gregorová bola podľa neho autorka, „vynášajúca hodne intímnym, 
vše nediskrétnym spôsobom ženskú otázku (Ženy, 1912)". 19 V českom intelektuálnom 
prostredí časť jej tvorby pozitívne recipoval F. X. Šalda20 slovami: „Paní Gregorová-Ta
jovská mela ve slovenské literatui'e povest velké revolucionárky pfed Hospodinem, pone
vadž se pfed tím v jedné své sbírce obírala tématem ponekud choulostivým: sexuálním 
životem mužu pfed ženitbou. Čeka! jsem tedy jakousi obžalobnou tendenční literaturu, 
ale naše! jsem umení zcela tiché, klidné a teplé, které sneslo srovnání i s nadprumemou 
prózou českou."21 Napriek skeptickým ohlasom na túto pozitívnu kritiku sa domnieva
me, na rozdiel od Ruda Brtáňa, že F. X. Šalda svoje tvrdenia nestaval na základe osob
ných preferencií, vyplývajúcich z priateľského vzťahu s Hanou Gregorovou.22 

18 LUKÁČ, Emil Boleslav: Predslov. In: Ani čas nemení. Bratislava : Smena, 1972, s. 8. 
19 KRČMÉRY, Štefan: Výber!. Bratislava: Tatran, 1982, s. 578. 
20 S osobnosťou F. X. Šaldu súvisí aj známy výrok, ktorý bol pôvodne adresovaný práve Hane Gregorovej: 

„Co píšete? A co žijete? To druhé je dUležitejší než to prvé." 
21 ŠALDA, F. X.: Šalduv zápisník!. Praha : Otto Girgal, 1928 - 1929, s. 299 - 300. 

„Hana Gregorová sa zoznámila so Šaldom ešte pred prvou svetovou vojnou, a to prostredníctvom 
spisovateľky Ruženy Svobodovej. Z rokov 1920 - 1934 sa zachovalo 14 listov a pohľadníc, ktoré F. X. 
Šalda poslal Hane Gregorovej. Pomerne často sa vzájomne navštevovali. Pri cestách do Bratislavy Šalda 
nikdy neobišiel Gregorovcov (viac rázu nich i nocoval); H. Gregorová ho navštevovala počas jeho po
bytov v slovenských kúpeľných strediskách, ale aj v Prahe či Dobfichoviciach. Šalda sa vždy tešil na jej 
spoločnosť. A bol i mostom, ktorý ju priviedol k ďalším vynikajúcim predstaviteľom českej kultúry" 
(HAGAROVÁ, Mária: Šaldove vzťahy k slovenskej literatúre a jej tvorcom. In: Literárny archív 19. 
Martin: Matica slovenská, 1983, s. 22-23). 

22 0 tomto spore informuje bližšie štúdia Márie Hagarovej, uverejnenej v Literárnom archíve 19. Reakciu 
Hany Gregorovej na označenie lichotivého hodnotenia Ruda Brtáňa za prejav galantnosti cituje autorka 
štúdie nasledovne: „Ako si len mohol dovoliť tvrdiť, že F. X. Šalda ,z galantnosti' a pre osobný styk 
ocenil nejakú knihu? Je to poníženie velkého a v najprísnejšom slova zmysle statočného literárneho his
torika. Zo zákonitosti kritického tvorivého ducha dr. Brtáň by mal vedieť, že F. X. Šalda nemohol položiť 
na papier ani slovíčka, v ktorom by nebola vnútorná pravda jeho úsudku. Ak F. X. Šalda z osobného 
styku nechcel priateľovi spôsobiť bolesť svojím vždy neúprosným úsudkom, nuž radšej nepísal nič, ale 
nikdy nechválil bez súhlasu svedomia. Takého som poznala F. X. Šaldu z jeho diela i z rozhovorov, také
ho ho poznáme všetci" (HAGAROVÁ, Mária: Šaldove vzťahy k slovenskej literatúre ajej tvorcom. In: 
Literárny archív 19. Martin : Matica slovenská, 1983, s. 23). O tom, že F. X. Šalda hodnotil tvorbu Gre
gorovej kriticky, napriek niekoľkoročnému priateľstvu, hovorí úryvok z listu, ktorý adresoval Gejzovi 
Vámošovi v súvislosti s už spomínanou kritikou Andreja Mráza: „Nesmí se tím dát vyrušovat z práce. 
Musíte jí dodávat odvahy. Nevím, co ten Mráz psa!, ale psa! prý tak osobne nešetrne a zavile, že to odsu
zovali i Slováci, s nimiž jsem o tom hovoril. Ja bych se jí ujal, ale Vlny duše jsou, bohužel, dosti slabé, 
takže toho slušne učinit nemohu. To ovšem píši jen Vám a jen sub osa. Buďte tak laskav a ponechte to 
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Za typické pre tvorbu slovenských realistických autoriek považujeme znaky ako 
sentiment a zameranie na duševný svet hrdinky. Z toho vyplýva istá miera špecifikácie vo 
výbere témy a používaní výrazových prostriedkov, čo viedlo k prirodzenému oddeleniu 
ženského písania od mužského. Napríklad „Vajanský chápal pri Podjavorinskej sentimen
talizmus ako ženskú citovosť a neodsudzoval ho. Aj v jeho poňatí cítiť rozdiel medzi 
mužskou a ženskou tvorbou. Objektívne však situácia vyzerala tak, že ženské autorky („.) 
predlžovali fázu dožívajúceho romantizmu a hamovali radikálnejší nástup realizmu".23 

Za ozvenu romantizmu v tvorbe Hany Gregorovej považujeme neustále kontrasto
vanie životných situácií, ale i samotných postáv. Na jednej strane stojí žena, túžiaca po 
vzdelaní - na strane druhej zamietajúci postoj rodičov/muža/spoločnosti, napríklad v pró
ze Prvá obeť. Text končí úpadkom hlavnej hrdinky Oľgy, čo opäť len umocňuje čierno
biely svet Hany Gregorovej. Kontrastnosť postáv je viditeľná takmer v každej próze z de
butovej zbierky. Najviac však v próze Žiarlivý, kde je Žotka reprezentantkou trpiacej 
ženy v nešťastnom manželstve. Žotka je inteligentná, túžiaca po vzdelaní, avšak vydatá 
za dedinského primitíva, ktorý je neznesiteľne žiarlivý. Podobný vzorec by sme mohli 
nájsť takmer vo všetkých prózach. 

Väčšina hlavných hrdiniek debutu Ženy sa nudí. Ide pritom o odlišný motív nudy, 
než na aký sme zvyknutí z obdobia romantizmu. Eugen Onegin, Oblomov i Werther majú 
všetko, a predsa sa nudia. Hoci disponujú prostriedkami a schopnosťami na zmenu, zotr
vávajú v nudnom ovzduší. Hlavné hrdinky Hany Gregorovej sa nedokážu vymaniť z roly, 
ktorá im je daná a ktorá ich tak väčšmi nudí. Úloha manželky, tak ako bola vnímaná na 
začiatku 20. storočia, podrobovala ženu a degradovala jej postavenie často na rolu slúžky. 
Vo väčšine próz sa hlavné hrdinky nudia. 24 Varenie, upratovanie zodpovedá ich statusu, 
ale vnútorne ich nenapÍňa, naopak zapÍňa ich svet nudou. Na rozdiel od spomínaných 
romantických hrdinov sa predstaviteľky pokroku, reprezentovanom vo svete Gregorovej, 
nedokážu odtrhnúť od danej roly. Nielen preto, že nemajú prostriedky, ale hlavne kvôli 
spoločenskému odvrhnutiu žien, ktoré neboli vzornými manželkami. Motív nudy v tvor
be Hany Gregorovej chápeme ako istý posun od jeho romantického chápania a literárne
ho stvárnenia. Nuda romantických hrdinov vyplýva zo zhýčkanosti a individualistickej 
nespokojnosti. Nuda hrdiniek Gregorovej próz je spôsobená skôr nanútenou rutinou. 

Za dominantný znak próz Hany Gregorovej považujeme sentiment a pátos. Pátos sa 
prejavuje nielen na úrovni prehovorov hlavných hrdiniek, ale hlavne v pásme rozprávača. 
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u sebe. Jí by se to možná bolestne dotklo" (HAGAROV Á, Mária: Šaldove vzťahy k slovenskej literatúre 
a jej tvorcom. In: Literárny archív 19. Martin : Matica slovenská, 1983, s. 23). 

23 PETRÍK, Vladimír: Ženy - spisovateľky. In: Literárny archív 29- 30. Martin : Matica slovenská, 1994, 
s. 194. 

24 Podobnú paralelu je možné nájsť aj s románom Pani BovGlyová a tzv. bovaryzmom. V Pani BovGlyovej 
však nudu vnímame ako „životný trend" a zároveň ako príčinu, pre ktorú sa hlavná hrdinka upína na 
fiktívne a citovo exaltované prežívanie. Kým v prózach Hany Gregorovej je nuda sprievodným javom, 
Flaubert ňou zaplavuje celý text a jej neustála prítomnosť z nej robí až akýsi druh spoločenskej choroby: 
„pokus Emy uniknout z nudy, jež ovláda její život a rozléva se z odstavce do scény, ze scény do kapitol 

a z kapitol po celém románe jako voda spojitými nádobami" (ZATLO UK.AL, Antonín: Studie o francouz
ském románu. Olomouc : Votobia, 1995, s. 242). Hrdinky Gregorovej pred nudou neunikajú k novým 
citovým dobrodružstvám, práve naopak, ešte viac sa utiekajú do vlastnej samoty a uzavretosti pred oko
litým svetom. 
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Úloha rozprávača v texte, ale i prechody z krátkych opisov k dlhým vnútorným monoló
gom spôsobili, že v prípade debutovej zbierky Ženy ide o „žánrovo nevyhranené prózy".25 

Pásmo rozprávača je v niektorých prózach oddelené i graficky, napríklad v prvej próze 
Slečinka a slúžka. Rozprávač v ich-forme väčšinou uvádza prózu, jeho prehovory slúžia 
najmä na zvýraznenie didaktizujúcej alebo emancipačne ladenej časti prózy. 

Najviac sa uplatňovanie sentimentálnych prvkov prejavuje v deskriptívnych čas
tiach knihy, čo sa v neskoršej tvorbe naplno prejavilo v cestopisnej eseji Svet je tak krás
ny. Pátos skôr dominuje vo vnútorných monológoch postáv aje do veľkej miery spojený 
so silnou subjektívnou zážitkovosťou. Stanislav Šmatlák v tomto zmysle hovorí o istej 
„nevyváženosti vnútorného vzťahu medzi silnou subjektívnou zážitkovosťou a jej nea
dekvátnym umeleckým skonkrétnením".26 

Silná subjektívna zážitkovosť úzko súvisí s mierou autobiografickosti v tvorbe Hany 
Gregorovej. Debutovú zbierku próz Ženy písala autorka počas svojho dvojročného poby
tu v Prešove, ktorý vo svojich Spomienkach opisuje takto: „Úrady, ktorým bolo podozri
vé, že žena chodí sama po dedinách, dali ma stopovať žandármi. („.) Netajila som totiž, 
že rozdávam alebo predávam knižky a časopisy a tým som asi nevzbudzovala dojem, že 
by som hádam robila niečo zakázané a vlastizradné. (.„) Podobné skúsenosti som mala 
častejšie. Za blúdenia po dedinách sa mi neraz stali podivné príhody. Div že ma nevyhlá
sili za bosorku. Raz som aj musela zutekať z dediny. "27 Konkrétne zážitky spracovala 
hneď v prvej próze Slečinka a slúžka, v ktorej zgeneralizovala svoje pôsobenie v okoli
tých dedinách Prešova a s pátosom jej vlastným dané zážitky zachytila takto: ,,Pre tento 
ciel'. totiž vzdelanie, navštevujem ľud v našom mestečku. Snažím sa vzbudiť vôľu a chuť 
k čítaniu, vôbec lásku ku knihám, aby naše ženy i dievčatá neboly vždy viazané k čiernej 
zemi a vedely sa od nej aj odtrhnú!'. "28 

Domnievame sa však, že hodnotenie autobiografickosti próz Hany Gregorovej ako 
slabého miesta textov je skôr podmienené tendenciou hľadať v každej hrdinke Žien autor
ku samotnú. Samozrejme, medzi Gregorovou a jej postavami nájdeme mnohé paralely, 
ale mali by sme ich vnímať skôr ako látku a tému, s ktorou autorka pracuje.29 

Andrej Mráz napriek svojej kritike vnímal Hanu Gregorovú ako autorku využívajú
cu metódy realizmu, tvrdiac, že „slovesne sa autorka školila na vzoroch realistickej tvor
by, zostávajúc verná ich metóde v celom svojom vývine, upútavajúc vždy pozornosť 
viacej ideovými vrstvami svojich prác, než ich umeleckými vlastnosťami".30 Za najvý
raznejší prvok realizmu v tvorbe Hany Gregorovej považujeme priestor, teda slovenskú 
dedinu, ktorá nie je romanticky zidealizovaná. Dedina, tak ako ju vidí Gregorová, je vo 

25 ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry. Od stredoveku po súčasnosť. Bratislava : Tatran, 
1988, s. 488. 

26 Tamže. 
27 GREGOROVÁ, Hana: Spomienky. Bratislava: Tatran, 1979, s. 136-138. 
28 GREGOROV Á, Hana: Ženy. Bratislava : Novum, 1946, s. 15. 
29 Vladimír Petrík vo svojej štúdii Ženy - spisovateľky porovnáva tému prózy Z manželstva s reálnymi 

problémami, ktoré prežívala v tom čase i sama autorka. Išlo o problémy s otehotnením. Svoje názory 
potvrdzuje priamymi citátmi z prózy. Domnievame sa, že takéto stotožňovanie reality s literárnou fikciou 
nie je primerané. 

30 MRÁZ, Andrej: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1948, s. 233. 
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svojom jadre zaostalá a málo naklonená zmenám. Dedina nenachádza svoj protiklad 
v meste. Nie je to totiž priestor, ktorý ženám neumožňuje vzdelávať sa. Hrdinky Grego
rovej trpia rovnako v meste i na dedine. Rozdiel medzi nimi je skôr v miere nedosiahnu
teľnosti ideálov, pretože v konečnom štádiu ich žiadna z hrdiniek nenachádza. Hranica 
medzi týmito priestormi nie je v tom, že by si žena z dedinského prostredia neuvedomo
vala možnosti vlastného rozvoja, ale v tom, že spoločenský tlak na dedine má o niečo 
výraznejšie prejavy. Pokým hrdinka z mesta v próze Prvá obeť odchádza z domu, preč od 
rodičov, ktorí jej nedovolia vzdelávať sa, ženy na dedine sa v každej próze nakoniec 
zmieria so svojím osudom, čo je taktiež možné považovať za istý determinant prostredia. 
Autorka psychologicky nediferencuje ženy v mestskom a dedinskom prostredí, emočne 
sú na tom síce rovnako, pociťujú nenaplnenie, ale paradoxne ich nerozlišuje ani v racio
nálnej rovine. Percipient by totiž očakával a pokladal za hodnovernejšie, ak by žena de
terminovaná dedinským prostredím nemala jasnú predstavu o vlastnej sebarealizácii a pri 
žene z mesta by to naopak považoval za primerané. A možno práve takéto nediferencova
nie bolo nevypovedanou výhradou pri odmietaní próz Hany Gregorovej. Vo všetkých 
prózach debutu si totiž ženy dokážu bez ohľadu na priestor formulovať svoje ciele, pri
čom za najvyššie ideály považujú vzdelanie, sebarealizáciu a spoločenské uplatnenie. 

S uvedeným súvisí aj rovnorodosť jazyka postáv bez ohľadu na priestor a sociálne 
zaradenie. Jazyk dedinskej ženy sa veľmi neodlišuje od jazyka ženy z mesta a taktiež 
manžel v meste i na dedine rovnakým jazykom haní ženu za presolenú polievku. I keď sa 
Gregorová usiluje použiť v texte hovorové slová, nedosahuje nimi spomínanú diferen
ciáciu charakterov postáv či mesta a dediny. 

V prózach sa Gregorová snaží o typizáciu, čo možno hodnotiť ako príznak realistic
kej metódy. V jej textoch absentuje idealizácia. Napriek čiernobielemu videniu sveta 
a vytváraniu kontrastov autorka postavy neidealizuje, dokonca ani ženy a matky. Vysoká 
miera typizácie vedie k istej schematickosti pri zobrazení pováh a charakterov, ale do
mnievame sa, že ju možno vnímať ako zámernú. V prózach objavujeme hrdinky rôznych 
mien, v rozličných prostrediach, vďaka schematickosti všetky pôsobia ako jedna cez tex
ty migrujúca postava, ktorú trápi rovnaký problém, a to sebarealizačný deficit. Akoby zo 
všetkých próz prehováral hlas jednej ženy, čo podľa nás takisto viedlo k stotožňovaniu 
rozprávača s názormi autorky. 

Posledná próza debutu Svetlonos eliminuje možnosť označenia Gregorovej tvorby 
ako feministickej literatúry. Vajanský vnímal feminizmus ako niečo, čo vedie k rozpadu 
rodiny a manželstva. Próza Svetlonos je skôr vyvrátením takýchto názorov. Hlavná hrdin
ka sa v závere rozhodne neopustiť svojho muža a pokúsiť sa o nápravu manželstva. Na
priek neutíchajúcej túžbe po vzdelaní opúšťa svoje ideály a púšťa sa do nového boja, do 
budovania lepšieho spoločného života. Žiadna z hrdiniek nezlyháva vo svojej role matky 
a manželky, pretože za východisko nepovažuje rozvod. Aj preto sa domnievame, že 
v tomto prípade môžeme uvažovať skôr o vnútornej emancipácii31 ako o feminizme.32 
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31 K uvažovaniu o vnútornej emancipácii autorky nás podnietila už spomínaná publikácia Karola Hollého 
Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia. 

32 Svoje tvrdenia vzťahujeme na debut Ženy. Rovnaký prístup nie je možné uplatniť na knihy ako Slovenská 
žena pri krbe a knihe alebo Ženy- matky. 
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Viacerí kritici Gregorovej vyčítali súcitenie s hrdinkami jej próz, avšak môžeme 
považovať za súcitné ponechanie hrdiniek ich osudu bez dosiahnutia vytúžených cieľov? 
Ani jedna z hrdiniek totiž nedospeje k sebarealizácii či k možnosti vzdelávať sa. Grego
rová vykresľuje spoločenskú situáciu bez zjemňovania či hyperbolizácie, čo považujeme 
za blízke metóde realizmu. Svojim hrdinkám neumožní zmenu, s čím úzko súvisí ich 
nemožnosť vymanenia sa zo spoločenskej roly a statusu, ktorý im prináleží. Obrazy hrdi
niek, prijímajúcich svoj osud a rezignujúcich na zmenu (v manželstve, možnosti vzdelá
vať sa), sú odkazom na skutočnosť v jej problémovosti. 

Syntéza 

Po období literárneho romantizmu, ktorý bol v slovenskej literatúre čisto mužskou 
záležitosťou, sa v realizme začalo diferencovať mužské písanie od ženského, tak ako to 
vnímal napr. Vajanský. Sama Gregorová však vyjadrila názor, že „duševné schopnosti 
človeka nemožno kvalifikovať ako mužské a ženské a nemožno literatúru napr prehlásiť 
na mužskú a ženskú, ako to ešte aj dnes robí kritik predpojatý a zaostalý".33 Gregorová 
naznačuje, že existuje metóda realizmu a individuálne rozdiely v jej realizácii, ale neexis
tuje mužské a ženské písanie. Podľa nášho názoru je inklinovanie ženských autoriek ob
dobia realizmu k doznievajúcim prvkom romantizmu vývinovo podmienené. Kvôli čas
tému sentimentu a prílišnému pátosu bola tvorba niektorých ženských autoriek 
považovaná za spiatočnícku. Domnievame sa však, že metódu Hany Gregorovej môžeme 
charakterizovať ako neustále balansovanie medzi realistickým a romantickým a označiť 
ako „senzitívny realizmus" alebo ako realizmus s prvkami sentimentalizmu. Akékoľvek 
vnímanie romantizujúcich tendencií v jej próze chápeme skôr ako označenie pre nedô
slednosť v uplatňovaní realistickej metódy. 

Literárne texty Hany Gregorovej nehodnotíme ako pokusy, tak ako to robí väčšina 
kritikov. S istým sklamaním konštatujeme to, čo Karol Csiba vo svojej štúdii, že „úsilie 
o príslušnosť ku kultúrnej elite čerpajúcej z vonku a zároveň neodvrhnutie domácej ľudo
vej tradície znamená vyhostenie z oboch týchto svetov".34 A toto vyhostenie, bohužiaľ, 
pre Hanu Gregorovú trvá dodnes. 
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