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Na Slovensku síce žena musela robiť všetko, čo bolo treba, no „ako-
náhle by jej vystúpenie bolo dostávalo samostatnosti feministickej,
hneď tu boli strachy o jej citovosť ženskú a oddanosť domácnosti. Koľ-
ko žien bolo umlčaných a koľké sa ani neodvážili hlesnúť verejne v otáz-
kach mimo literatúry, lebo vedeli, že budú zakríknuté,“ napísala
o účasti žien v národnom obrodení vo svojom kľúčovom diele „Sloven-
ka pri krbe a knihe“ Hana Gregorová. Dôrazom na ženskú kultúrnu
tradíciu sa toto dielo zaraďuje do kontextu európskeho feministického
myslenia, v roku 1929 totiž vyšla aj významná esej Virginie Woolf
„Vlastná izba“. 

Ku krbu ju posielala dobová konvencia, ku knihe ju zasa hnala túžba po
odopieranom vzdelávaní. Čítanka z diela Hany Gregorovej sprítomňu-
je písanie žien z dôb minulých a zároveň poukazuje na mnohotvárnosť
tradičnej ženskej roly na Slovensku. Napokon — aj nezakríknutá Hana
Gregorová je súčasťou našej tradície.
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V novom rade knižnej
edície ASPEKT chceme

oživovať to, čo ženy napí-
sali. Aby sme mohli čítať,
poznávať, kritizovať, ob-

divovať, polemizovať...
skrátka, pokračovať a ne-

začínať stále odznova. 
Prvú Čítanku venujeme
Hane Gregorovej. Proti

dobovej konvencii si ná-
stojčivo vydobýjala právo
na vzdelanie, tvorbu, rov-
nocenné partnerstvo i ve-

rejné účinkovanie; zasa-
dzovala sa za práva pre

súčasníčky a žiadala
uznanie pre predchodky-
ne. A hoci od smrti Hany

Gregorovej uplynulo
päťdesiat rokov, mnohé

z jej výrokov by ešte dnes
na Slovensku boli neprí-
pustne radikálnym femi-
nistickým huncútstvom. 
„Čo vo vzdelanom sve-

te bolo dávno samozrej-
mosťou, to u nás čo len

spomenúť znamenalo od-
vahu i obavu pred odsu-

dzujúcou kritikou.“ 
(HG „Spomienky“) 

1958

„...dievča chudobné,
a ešte k tomu ‚skazené
knihami‘, už to stačilo,
aby sa ma nápadníci včas
stránili.“

„Tvrdili o mne, že som ro-
zumný tvor, a mysleli to
ako zradu na ženskosti.“

„Mňa napríklad upodoz-
rievali, že bránim voľ-
nosť, a tým nemravnosť.
Toto slovo dlho spájali
s mojou osobou. Tvrdilo
sa, že mám popletené ná-
zory a podľa toho žijem
aj v manželstve nenor-
málne. Moja zlá povesť
tak vzrástla, že o dva roky
neskôr, keď už zúrila rok
svetová vojna, mi redak-
cia Živeny vrátila rukopis
s odôvodnením, že som
veľmi ohovorená pre svoj
spôsob života.“ 

(HG „Spomienky“)

citanka_obalka.qxd  1/17/2008  8:42 PM  Page 1


