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Zábavno-poučný časopis, orgán spolkov Živeny a Lipy.

Miloslav Tatranský: * . v _
Šumom dazda ...

(Venované p. Karlovi Markuskovi, nezištnému, ideálnemu národovcovi a roľníkovi v Slov. Mederi.)

Vír
každodenného života dosť dávno za- atóm večná, nech i ten rastie, do vysoká,

tíchol. Tamvon padá nočný dáždik, mo- v mohutné opachy, medzi ktorými odznieva

notónny jeho šum rozlieha sa otvoreným len symfónia pokoja. Prebor stenu pŕs a

oknom po izbe. So strechy padajú hrubé vzlietaj šumom hudby nebies; vzlietni nad

kvapky na odkvap. Vo vymytých jamôčkach oblaky, ešte vyššie, do sinavý neba ku

hrá ša čistá riava. Čľup! — kvapka padne, hviezdam a odtiaľ hľaď na zem, ktorá je
zavznejúc hláskom strieborného zvončeka pod Tebou nízko pokorená! Lietaj od
a tužibuď, vynorí sa „panička“, ako vodná hviezdy k hviezde blaženým letom, tam máš
víla sveta detských bájok. Kvapky padajú úplnú svobodu a neboj sa, že čertov pla

neustále, paničky skáču a strieborné zvonky meň ľudskej zloby, pokleskov a nerestí po

znejú do akordov. Zdá sa, ako by touto páli Ti krýdelká — nie, tam s celou Tvojou
hudbou ničím nerušený pokoj ovládal pri- chtivosťou ssaješ vôňu dobra a zrieš roz

rodu. Je tichúčko, len ten šum sa prediera košné farby krásna. Tam svet Tvoj, Tvoj
k sluchu, ako najjemnejšie pianisimo chóru ideál! *
nebeského. Z tohoto majestátne monotón- *

neho sprievodu vynorujú sa akordy hlasov Jak rojčím a šumom tichého dažďa Duša
zvonkových, splývajúc vo velebno-sladkú poletuje. Chtivá Duša! Ach, nie, nebaž!
symfóniu. Odkiaľ prýštia tie hlasy? Aká to Vysoko je ideál a zem nízka! Tvoje roz
hudba? Umenie? Ach, príkra satira! Zvuky túženia, let do výše, sú len chvíľky, a po
klavíra, huslí? Aká to suchota, nemota, chvíľke zas putuješ v hore zla na nízkej
mŕtvota! Tu však zvuky, sťa by odlietaly zemi. Hora je hustá, tmavá, len pomedzi
s drobunkých perien bytností nadzemských, vetve malé priezory do svetla. Tma dusí
Tu je vdúchnutý atóm večná — vycítiť a jy kvíliš. 1 to hudba, och, a aký roz
tvrdosť, silu žulovú. Atóm rastie, rastie v diel! Tu zvuky bôľné, akordy trúchlohry a
balvan majestátu, až úzkostlivá duša škrú- s Tvojho neba tiež padajú kvapky — kvapky
šeno načúva. Úzkosť prelomia hravé hlasy horkých sĺz. Uč sa, Duša, v slzách poznávaj
strieborných zvonkov a v Duši sladkosť, z ] 0 ! Či nie v poznaní väzí náprava?
milota. Hľa, majestát s milotou v dokonalej * *

harmónii! To je hudba, dochádzajúca s taj-
*

ných výšin, sladká symfónia pokoja. Hľadím na oblohu. Hustá síňava a od'
Načúvaj, Duša, a tíš rozbúrené vlny tiaľ dochádza tichučký šum, symfónia po

v sebe, lebo s výšin pokoj ide. I v Tebe je koja.
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Teda daj to album, iniláček môj zlatý!
Keď tak veľmi prosíš, musím poddať sa ti.

Ale čo ti písať na tú prvú stranu?
Umné pravdy, rady, chválu, a či hanu?
Nie ja ani jedno! Na bok, rozum chladný!
Nestojím o teba, ani o parádny
šperk a kvet nádhernej, ciťrovanej vravy;
počúvajte ticho, teraz srdce vraví!
Srdce otcovské je ťažko dostať k slovu,
ale prezvučí i harťu Dávidovu,
keď sa naladenie umelcovi sverí:
a tým umelcom je láska mojej dcéry!
Hľa, len že sa strún mu dotkla zľahka, umne,
strážny anjelik jej sletel zrazu ku mne!
Svätý pošle boží, vrúcne prosím teba,
prines mojej dcére každý deň kus neba!
A keď sa jej splnia zemské túžby, ciele:
oroduj u Boha, aby jej dal celé!

Vyspievať chválu, slávu
dosť vydarí sa mi,Chcel

som ti, drahé dieťa,
pamiatku osláviť:

na hrob tvoj miesto kvieťa
básničku sostaviť.

lež ťažko bolesť pravú
vyplakať básňami!
Eh, slza — voda s prachom — blato!
Čo cítim, i tak dobre zná to,'

No, sotva z toho bude strofa!
Vše rým je chybný, vše je stopa.
A myseľ hore lieta, a nedbá o reč hravú

Ten, čo je nad nami.
J j

keď do hĺbky chce cit!

Ján Porod:

Škizza.
(M. Dlabolovej.)

nicky doplňoval celok bytnosti, ktorá doko
nale vystúpila jasným tónom melodického
a jednako — štýlové k celku — uskrom
nelého hlasu, keď niečo rozprávala.

Nedám
vám tej ruže, nebolo by v tom

smyslu.“
„Akí ste vy čudní! — Ublížite si tým?

— A nechcete človeku ani tej malej radosti
dopriať!? Ale! — Umienená — a či taká
puritánka — čert sa v tom vyzná“, šomral
dobrácky-hrubo statne urastený, driečny, po
malých však pohybov, ktorými ako by chcel
dokazovať, že má na všetko dosť času, inže
nier Strakota.

„Ani by som si neublížila — aj chcem,
aby všetci okolo mňa mali, a čo najviac,
tej radosti v živote a z neho, ale pozrite:
je možné urobiť radosť všetkým ľuďom?
A vám? — Jedna taká, ani nie zvláštne
pekná ruža... Akože by vám mohla byť
nejakým zvláštnym potešením!? Veď koľko
takých a ešte o mnoho krajších ruží aj
iných kvetov máte vo svojej záhradke na
byte, z ktorých kedykoľvek sú vám k diš
pozícii tie najkrajšie — a koľko chcete!“
hovorila Marienka presvedčivo.

Usmiala sa; — vari aby zahnala sama
svoje rozpaky, v ktorých sa každú chvíľu
obadala v spoločnosti iných, najmä pánov,
a predovšetkým už pred Strakotom, z cho
vania ktorého musela až veľmi jasne a isto
vychovať, že jej dvorí. — Bola čudným
dievčaťom — Marienka Vábolová. Vyššia,
súmerná postava, pružná a pritom akosi
diskrétne, skromne do seba pohybmi utia
hnutá, s príjemnou, hoci nie výslovne peknou
tvárou. Teplý a zdržanlivý pohľad jej očú
hovoril o opravdovej úprimnosti a harmo-

„Čo tam po tých!“ príkro odvetil Stra
kota. „Práve tá vaša, tá jediná, by som chcel,
aby stála na mojom stolíku. Nechápete? —
Nechcete chápať?“

„Nie ďalej!“ úzkostné vzoprela sa zjav
nému odhaľovaniu citov svojho spoločníka.

Do Violkinho albuma.

Na Violkinom hrobe.



I keď chápem; — dobre, ruža bude stáť, chodiť? Popoludní, keď som nie zamestnaná,
nemáte času vy. A večer, viete sami dobre,
idem alebo spievať alebo mám kurz —

teda nemám času zasa ja. A potom! Čo
by ste z toho mali, keď sa do tenisu ne
rozumiem !“

„Naučíte sa tedy“, vyhŕkol nadurdený už
vážne Strakota. „Vydíte, ani tej krátkej ra
dosti mi nechcete dopriať. Však už o štrnásť
dní odídete na prázdniny — domov —

a ani za tie dva týždne nedovolíte mi byť
viac vo vašej spoločnosti, ako až dosiaľ.
Puritánka! — ale počkajte len, prídem k vám,
do Bielohradu, ani nebudete vedieť...“

Vábolová sa zasmiala — teraz nenútene,
detsky, čisto na to jeho rozhodenie. „To
ma naozaj potešíte a celé naše slávne me

stečko. Aký hosť! Lenže si neviem pred
staviť, ako by ste sa mohli len tak rozce
stovať — utiecť od práce úradu.“

„Budem mať dovolenie.“
„No hej, ktorého užijete azda to, aby

ste navštívili svojich rodičov doma.“
„Ale z ktorého obetujem tie dva dni, aby

som vás prekvapil.“ Zamíkol na chvíľu,
potom zachmúrený pokračoval: „A jednako;
ani sa nebudem unúvať, aby ste ma tam
videli. Prídem, zdržím sa deň a odídem
zasa, aby ste ani nevedeli, kedy som tam
bol. Viem, že tá moja prítomnosť tam by
vás asi veľmi neoduševnila.“

J)
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povedzme, dva-tri dni na stole. Co potom?
Tragika každého kvetu, hoci najkrajšieho.
Uvädne, lístočky — svraštené — odpadajú
pomaly na stôl, aby ich pečlivá ruka čím

skôr smietla a vyhodila medzi iné podob
né smeti. Kdesi za domom, na dvore —

ľahostajné už kam, ale: medzi smeti! Zas
sa usmiala, ale akosi trpko, a vykročila ráz

nejšie, akoby v úmysle uniknúť azda myšlien
kam, ktoré by nijak nezodpovedaly jarným
slncom prehriatemu dnu a zelenému šťastiu
lúk a polí, ktorými za ostatnou výletnou
spoločnosťou kráčali.

„Ale keď si ju schovám, neodpadajú
lístky s ruže a nebudú vyhodené. Vy viete,
že by som nemohol toho urobiť s ružou
od vás“, namietol inženier.

„Dobre, tedy ju uložíte. Ale nechápete,
že podstata toho zostáva jedna a tá istá?
Uvädne a — uvädnutá — bude ležať vo
vašom antikvári s inými podobnými pred
metmi. Nemyslíte pán inženier, že to uväd

nutie, zánik, smrť je vždy koncom celého
života všetkého, nielen tvorstva, ale vôbec
všetkého na zemi — v prírode? Vidíte,
a keď je už tu ten čudný údel a smysel,
je lepšie nerobiť ho clivo-romantickým.“

„Ale s vami nemožno sa shovárať“, po
dráždene odpovedal Strakota. „Veď neni
len tej smutnej romantiky. Pozrite, Marienka,
keď má jeden druhého rád — viete, tak
úprimne, naozaj rád! — Veď vari
nedá prirovnávať k uvädnutej ruži!“

„Nie, to sa nedá“, prisvedčila nevinne,
žartovne Marienka, vyrušená trochu tým
slabým výbuchom hnevu inženiera zo svojich,
nie práve najveselších, dúm. „Ale rozhodne
to tiež nedokazuje a nezaručuje, že bude
musieť byť tak ustavične. A potom — to
je veľmi komplikované —trochu složitejšie
ako taká ruža, však áno, a preto: obráťme
list! A nehnevajte sa, keď vám ruže nedám,
už i preto, že nemám rada dojem určitej
záväznosti, záväzného prejavu z maličkostí
na pohľad smiešnych, ale fakticky neprí
jemnej často záväznosti, vyvolanej azda okol
nosťami a príležitosťou a — najviac, najviac
ľuďmi! Povedzte mi radšej, pán Strakota, čo
robí tenis? Chodíte? a koľkože vás je už

Vábolová sa zamyslene zahľadela pred
seba a vážne prehovorila: „Ste zvláštni.
Hovoríte, ako by ste si boli umienili, že vy
nútite zo mňa niečo, s čím by ste hádam
mohli byť spokojní, ako s citovým úspe
chom s mojej strany oproti vám. Ľahko by
sa mohlo zdať, že vaše sympatie ko mne
sú väčšie, než bývajú a majú byť medzi
ľuďmi, ktorí sú si dobrými známymi — ale
viac nič. Či je tak, neviem, ani nechcem
zvedieť; to je vaša vec. Tým viac, že ja so
svojej strany necítim s tým nijakej súvi
slosti, ani o ňu nestojím, lebo ja nepatrím
k devám, ktoré z márnivosti a zábavy vždy
chcú vidieť rozvírený citový život svojho
— najmä mužského — okolia vzťahom ku

sebe, hoci ich vlastný cit ostáva pri tom
nedotknutý. Im ide len o slávu vydobývať
mužské srdcia. Ale preto nemyslite, že som
celkom uzavretá dojmom citovým, že ne

znám život srdca. Znám ho. Keď mám pravdu
povedať, až priveľmi sa bol u mňa rozvíril
— pred rokmi. Že nie šťastne pre mňa,
nebolo mojou vinou. Z toho však zasa ne
treba si domýšľať, že som si preto mužských
znenávidela — ako hrdinky v románoch.
Nie. Po priateľsky ich rada mám, ktorý je
hoden toho. Ale musíte pochopiť, že také
sklamanie, aké bolo moje* zanecháva za

— interesentov?“
„Mal by som vám vôľu povedať hodne

príkro, akí ste a viete byť zlí“, namrzene
odpovedal Strakota. „Nuž — tenis. Hráme,
ako kedy máme čas. — A prečo vy ne
chodíte? Ak nechcete sami so mnou, hoci
je to smiešne, vezmite so sebou vašu pria
teľku Vrbicovú — ja nájdem štvrtého.“

„Ďakujem, pán inženier, ste veru hoden
pochvaly za vašu, pozornosť, ale kedy mám



sebou vypálenú pôdu, ktorá nie u každej — Nehnevajte sa, ale v týchto veciach treba• j — i j — —— — j

osvieži sa k novému životu. Ze som sa
bez rozmyslu bola oddala citu, teraz tým
kritickejšie mám sa k nemu a v pozoro
vaní života a ľudí stávam sa tvorom, ktorý
už vôbec nemôže prísť do povahy, že by
sa ešte raz podobne rozohrial — nehľadiac
ani na to, že milovnicou spoločnosti nikdy
som nebola. Ona v svojom celku mi je
strašne cudzia, ja som nespôsobná pre ňu,
a vy, i všetci iní, nechceli by ste jej po
strádať vo svojom živote.“

Zamĺkla.

celej úprimnosti.“
Sklonila hlavu a krv, nahnavšia sa jej do

tvári a na čelo, najlepšie svedčila, ako hlboko
úprimne myslí svoju spoveď, naznačené práve
svoje najdrahšie tajomstvo a mravný názor.

Ani on ďalej nepokúšal sa ešte presved
čovať. Kráčal vedľa nej pomaly, vážnym
krokom a len strnulá tvár a oči, bezvýraz
ným pohľadom upreté do diaľky pred seba,
prezradzovaly jeho duševný stav.

A jasavý spev škovránkov, šťastne roz
zelenené polia a tisícerými kvetmi rozo
smiate lúky — ten celý bujný a radostný
život jara, slncom zlatého a teplého dňa,
vyznieval ironiou nádejam, ktorým, plným
života, rozkvitnúť bolo znemožnené, a vzác
nym bielym a červeným kvetom, pripra
veným o krásu nešetrnou rukou človeka
v najšťastnejšej dobe ich života — —

Pokúsil sa ešte odporovať: „Veď toto
by bolo až tým najostatnejším dôvodom,
niečim, čo pri vzájomnej sympatii by sa už
samo od seba vylučovalo.“

„Máte, možno, pravdu; ale dobre ste po
vedali: pri vzájomnej sympatii — ktorá je
najvážnejšou požiadavkou. A na to ste po
čuli zasa najvážnejšie vysvetlenie pred týmto.

Mária Štecková:

Poznámky o ľuďoch a veciach.
Človek. I v mlčaní môže byť náruživosť — ničiaca.

Príčinou, prečo sa človek úplne, bez vý
hrady môže pohrúžiť do istej práce, do

vedy, do pečovania o deti a pod., býva
zlomená krivka vlastného bytia — to, že
človek na seba viac nedbá.

*

Čo je temer dokonalé? Nedokonalosť,
ktorá si je hlboko vedomá svojej nedoko
nalosti. Vravím toto nie preto, aby som
opakovala čínskych majstrov s ich nezvrat
ným presvedčením, aké blízke je to doko
nalosti.Luxus je byť sám; i spoločnosť tak hľadí

na to, i blížni.
Niekedy sa v nás smeje mocný smiech,

kým hrdina vonku na prahu prelieva horké
slzy.

Náruživosť môže byť ospravedlnená sama
v sebe — ako ctnosť vyviera zo svojho ospra
vedlnenia.

Idealista je tragickým hrdinom každoden-
nosti.V istých obdobiach života sme iba uná

šaní, lebo naše okolky by zadržiavaly vše
svetový proces prúdenia. Víťaznou je iba prostrednosť a genialita.

Vzdať sa zápasu s prostrednosťou je pro-
zreteľnosť; nevzdať sa zápasu s ideálom je
ušľachtilosť.Kto nevie, čo je zamrazenie životom, ten

nevie ani, čo je žiar života.

Nízke poznáme podľa malosti a chladu;
jeho žiaroviskom je len revnivosť.

Čo je vysoké, má schopnosť plameňa,
ktorý vydáva plné a stále teplo z vlastného
žiaru.

*

Mnohí ľudia stuhnú do akejsi škrupiny,
aby sa ubránili nárazom života. Je to in
štinktívna záchrana vlastného bytia: pudová
tvorba ťorrny.

Schopnosť družnosti je vyšším stupňom
človeka. Bytnosti ľudsky nevyvinuté sú
neschopné družnosti. Je i družnosť uza
vrená, skoro skrytá, ale veľmi mocná a prí
ťažlivá.

Hravosť, ktorá čerí povrch našej hladiny,
vyrovnáva ťarchu bytia.

Častejšie pochovávame, než priznávame.



Každá duševná vrstva ľudstva má svojich
prorokov, hlásateľov a reč, určitým spôso
bom znetvorenú.

Najzriedkavejšou udalosťou, ktorou nás
život prekvapuje, je človek voľne a priro
dzene ušľachtilý.

Vedy sú triedenie, čiže názvoslovie vecí,
opravdová filozofia je držanie vecí za pravý
koniec.

Kaleidoskop pováh, ktorým nás svet
chce zabávať, je niekedy skôr nekonečný,
než pozoruhodný.

Veľké dielo musí byť otvorené na všetky
strany, všade smieme mu pristúpiť sami,
nikde nesmie prekážať autor; je pevné
a nie je definitívné — ani nechce byť defi
nitívnym.

Ľudia voskrz prejavujú viac smyslu pre
právo, než pre ľudskosť.

Vtip má svoju hranicu, za ktorou je
veľmi trapný.

Mnohá vysoká literatúra preto je bez
útešná, že ani z jej optimizmu ani z jej
pessimizmu niet východu.

Aby sme neboli na prach rozdrtení preto,
že dívame sa príliš zblízka, je tu filozofia,
ktorá nás prenáša.

Ťažkosť života je v tom, že vždy sú
v ňom nedopovedané otázky a odpovede,
popretŕhané nite, neukojené nádeje a čosi
ako tiaž viny na dne všetkého.

Preto, že jednostrannosť veľkého ducha
je veľkorysá, nie je už jednostrannosťou;
lepšie rečeno, v jej veľkých rysoch tratí sa,
mizne jednostrannosť.

Či trpí človek preto, že je slabý, či preto,
že je mocný, na veci to ničoho nemení.

Tvorčí duch dobýva, útočí, prebíja sa a

otriasa; nepôvodný mysliteľ je nanajvýš —

bezvadný („objektívny“).
Rovnováha ducha je možná nie ako stav

stály, ale ako smernica. Čím je úvaha všeobecnejšia, tým menej
býva pravdivá a pôvodná.

Racionalizmus má mnoho stupňov: od
plytkého racionalizmu, zvaného realizmus,
ponad metafyzický racionalizmus Tolstého
až k thoreauovskému supraracionálnemu
racionalizmu vedú strmé stupne.

Dobrá literatúra je zápas, prebíjanie sa.
Zápasí nielen s tým, čoho sa chce zmocniť,
ale i s prostriedkami, ktorými sa zmocňuje.

Spisovateľ, ktorý nám mnoho dáva, je
ako cesta vo veľkom lese; čím hlbšie sa
pustíme, ustavične sa mení.

Konvenienčná reč je bezcharakterná nie
v smysle morálnom, ale v smysle tvorčom.
Kto iba ju počuje, nikdy nenaučí sa roz
právať; kto vraví iba ňou, už vôbec nepo
čuje. Ustavične kazí náš výraz, ale i náš
zrak, súdnosť, dusí všetky jemnejšie zá
chvevy reči.

Obyčajný autor sa nikdy nemení; je nie
len ten samý od prvej stránky svojej knihy
do poslednej, ale je ten samý i od prvej
svojej knihy do poslednej.

Pochop, ktorý pôvodne tvoril sa po
zvoľna a ťažko, užíva sa v konvenienčnej
reči s bezstarostnou ľahkovážnosťou. Preto
máme právo hodnotiť človeka podľa reči,
nakoľko ju len napodobňuje a nakoľko si
ju sám tvorí.

Nevyčerpateľná výrečnosť je vždy prázdna.
Dosť je počuť jej začiatok a koniec, už sme
ju úplne postihli.

Zámlka býva predzvesťou mlčania. Mlčiaci
človek láka.

Prostota slova je prirodzený dôraz my-Krajnosť je tu zasa v tom, že nájdeme
ľudí, ktorí si viac vážia slovo, než to,
z čoho sa slovo tvorí; to je iný spôsob
úpadku reči.

šlienky.

Najkaždodennejšia reálna forma má svoju
irreálnosf. Vysokosť nepatrného objavujeme
pozde — ak ho vôbec kedy správne a zplna
pochopíme.

*

Výdatná fráza, táto útecha všetkých, ktorí
cítia sa nespokojnými — urazenými!



Poetické okrasy života — ako poetické a nie revolučným pokrokom a umieneno-
sfou.okrasy reči — veľmi rýchlo sa ošúchajú.

Poézia pravdivosti je trváca.
V životnej praxi stane sa konečne i etika

i filozofia nedostatočnou, ale to neznamená
ešte, že sú ozaj nedostatočné a hodné za

vrhnutia; znamená to, že boly v našich
službách len priamočiarné pravítka, ktoré,
náhle došlo na meranie subtilnejších a

okrúhlejších vecí, nedostačujú.

V sviatočné dni sme mimo literatúry;
azda u seba, azda na oblaku, azda na le
tiacej stuhe vetra, azda v chvelom víre
slnečného lúča — ale konečne sami!

Subtilnosf cítenia alebo posudzovania je
skoro tak nebezpečná pravde, ako rýchla
pohotovosť súdu. Ak nás tiesni mnohosf, utiekame sa

k jednoduchosti; ak nás tiesni jednodu
chosť, hľadáme výraz plnosti v mnohosti.Ak sa rozhodujeme nad konvenienčno

sťou, povrchnosťou atď. väčšiny ľudí, máme
privysoký náhľad o mnohých obyčajných
veciach, t. j. nevidíme ich správne.

Je nedostatkom obozretnosti, a to veľmi
záhubným, ak pokladáme veci za ľahšie, než
akými sa napokon dokážu; je zbytočnou
obozretnosťou, ak ich pokladáme za obťaž
nejšie.

Bežné náhľady o ženách, ženstve, večnej
ženskosti atď. majú mnoho absurdity, i keď
sa na prvý pohľad vidia byť správné alebo
duchaplné. Myslím, že závažie celého žen
ského životného problému vidí sa ne
správne, ale mňa viac zaujíma otázka: ako
je to možné? — než: ako sa to teda zdá?

Ako je to možné, že sa v svetovom ná
zore čosi presúvlo?

1 keď nám city niekedy vyrážajú zbroj
z ruky, nemôžu nám vyraziť rozum z hlavy:
nemôžu nás presvedčiť, že je niečo biele,
čo je čierne.

Ak opúšťame niečo preto, že ho nezmô
žeme uviesť do nášho života, je to prí
znakom našej nepohotovosti; a predsa
seba neobviňujeme!Je hrubý omyl, akoby všetci ľudia na

svete boli určení rozploďovať sa, je hrubý
omyl, že plodná sila a život smyslov sni
žujú človeka, je hrubý omyl, že každého
človeka a vždy poškvrňujú, je hrubý omyl,
že ho nikdy nepoškvrňujú; a práve tak
tvrdiť, že materstvo je jedným vyplnením
ženskej životnej úlohy, je hrubým omylom,
a snižovať tento odveký predpoklad nepo
chopením života. Netreba nič uzavierať a
predpisovať človeku, zákon bytia ktorého
je vyplniteľný iba v rozvoji svobodnej in
dividuality; netreba otrocký skláňať jarmo
pred nijakou svetovou teoriou alebo jej
protikladom, treba nič nepredpokladať a
všetko si vytvoriť sám podľa tempa svojho
bytia ale skutočnou svobodou a potrebou,

Oduševňujeme sa vyše potreby.

Treba usilovne hľadať cestu k prostému
uzrejmovaniu faktov. Pravda je nad náruži
vosťou hľadania.

Slovo je niekedy len dobrou vecou
vyplní, nie naplní.

*

Zbabelosť sa niekedy menuje spoločen
ským taktom.

Literát býva človekom posadlým fixnou
ideou, a preto nebezpečným.

K- R.

Z dávnych rozpomienok.
žatí a bradatí. Nehnalo sa to vtedy tak za
včasu do škôl, ako teraz.Bolo

to ešte pred revolučným 1848. ro
kom, keď kežmarské lýceum vo veľmi

dobrom chýre stálo, keď nielen z blízka, ale
i z ďaleka — najmä vtedy bolo to veľmi ďa
leko — mnoho žiactva, možno aj pre nem
činu, do neho chodilo. Srbov, Horvatov
bolo tam vídať najmä vo vyšších triedach,
oktavánov už jurátmi zvali, že boli už fú-

Tak chodil tu nejeden Vuč, Stratimiro
vič, Starčievič a ešte ič a ič. Pravda, bývali
to znatnejší, zámožnejší študenti, ktorí si
to mohli dovoliť, aj bývať v poprednejších
domoch, kde takých viac ak „z honoru“
držiavali, pravda, sýtom i bytom. — Tak
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v poprednej rodine „von“ tiež mali veľkých
študentov-jurátov — Srbov, Horvatov, aj jed
noho Liptáka, zemäna V. z N. L., všetko
„pánici“. — V rodine boly štyri dcéry,
najstaršia veľmi umná, dobrotivá „Fräulein
Stanci“ (Constancia), bdelá nad všetkým, naj
mladšia, dorastok, „Fr. Sused“. Keď zasadla
celá domácnosť k stolu, bola ich hodne
veľká spoločnosť.

či ho nepozná? On „Samko z Trnovca“, čo
niekdy u nich toľko dobrodenia požíval, čo
ho to „Frl. Stanci“ tak pestovala a opatro
vala, za čo ani dnes nevie dosť vďaky vy
sloviť, a na šľachetnú Stanci so slzami
vďaky 'sa rozpomína atď. atď. Veď tie go
liere, šmizety, čo mu ona dala, ešte i v Ne
mecku ako teolog nosil a najradšej zo vše
tkých iných. Nebolo, pravda, konca kraja
milej, srdečnej rozpravy o všetkých a
o zašlých časoch. Predstavil sa jej ako ka
plán u M. M. Hodžu. — Obnovené priateľ
stvo trvalo potom celým ďalším životom,
otobôž ešte skrze tú okolnosť, keď sa vykľulo,
že bol kaplánom v Nireďházi a tam s ro
dinou, vtedy ešte slovenskou, muža našej
„Sused“ v najkrajšom rodinno-priateľskom
pomere nažíval, a tak, hľa, prišli po druhý
raz „do rodiny“.

To zas ešte prv, za oných čias, keď každý
mladý remeselník musel isť „na vandrovku“,
lenže nie ako dnes, pohodlne v železnej
schránke skrytý proti všetkým nepohodám,
ale vtedy sa to šlo „na vlastných nohách“,
či „perpedes apostolorum“ podľa vtedajšieho
spôsobu reči. Vyšiel statný šuhaj, mäsiarsky
tovaryš, s palicou v ruke a kapsou pri boku,
rodičmi žehnaním vyprevádzaný, Ondriš C.
z horného Liptova, počnúc Čertovicou, ho
rami, dolami, väčšími-menšími vrchami —
ako prišlo, alebo ako to v tých našich po
viestkach stojí — až sa zastavil v Nireď
házi. Tu chcel „sprobovať šťastie“, ostal, aj
osadil sa. Že sa oženil, patrilo k veci.
Z manželstva boli syn Andrej a dcéra Zu
zanna. Syn, veľmi nadaný šuhaj, študoval
práva, a v tie časy prišiel ta asi súveký
Samko Novák z Trnovca za kaplána. Liptov
s Liptovom, slovenská krv okrem toho —
veď krv nie je voda — museli sa nájsť.
Samko bol u Cuprov ako doma, mamku
mamkou zval tiež a s mladým, ohnivým,
za všetko dobré a krásne oduševne
ným Andrejom boli hneď ako najvlastnejší
bratia.

Dolu vo dvore, v malej izbietke, býval
s rodinou chudobný obuvník, ktorý si tiež
pomáhal, držiac na byte 1 —2 žiakov, chu
dobných alumnistov. V ten rok býval
u neho Lipták, chudobný šuhajček, ale
dobrý žiačik, Novák, „Samko z Trnovca“ —

ako ho zvali.
Milej, šľachetnej Stanci zapáčil sa vo dvore

skromný, úctivý Samko, sľutovalo sa jej,
že sa ten šuhajček iste tam i tam nedojedá,
zavolala Samka, povediac mu, že tak a
tak, aby prišiel k nim hore na poludnie,
pri obede že bude obsluhovať okolo stola
— veď ho ona naučí — a dostane sa mu
zato dobrého v kuchyni, pritom pánom
jurátom tu i tu niečím poslúži, obuv, šaty
počistí tu i tu, začo sa mu tiež zasa od
týchto niečo dobrého ujde. Kto radšej, ako
Samko! prišiel a dobrá „Frl. Stanci“ ho
obzrela, ponaprávala niečo na ňom, aby
bol súci k stolu, poučila, vycibrila Samka,
ako sa to má držať, pohybovať pri takej
spoločnosti. Chápavý Samko vylúštil sa až
radosť a bolo mu veľmi dobre, nevedel ani
dostatočne ďakovať dobrotivej Fräulein Stanci.
— Aj posbierala, kde čo mohla, od pánov
jurátov, aby tým Samka napomohla a pri
zdobila. Tak i goliermi — (vtedajšie „Va
lermorder“) ho vydržiavala, prispôsobila
pre neho aj „Chemisetty“ a pripravila ho do
všetkého, že sa Samkovi oči zasvietily, no
sama mala najväčšiu radosť, že tohoto po
riadneho šuhaja takto pozdvihla. — Neraz,
keď tak zbadali páni rodičia, ako Stanci
fintí Samka, mati sa usmiala,
ale vážny pán otec zašomral: „Čo robíš
s tým chlapcom za komédie!“ Vtedy bola Nireďháza slovenská v jadre a

srdci, „národ“ statný, zámožný, nielen v ši
rokom meste, nestačilo mu už, ale aj po
blízkych i ďalších taniach rozložený. Roľní
čil zväčša, ale aj remeselníčil s úspechom.
Ako známo, najmä vtedy bezmála čisto ev.
luteránska cirkev-obec. — Keď sa po
48. roku Maďari znova spamätali, ten „ná
rod“, ako sa sami označovali, začal oči klať
odvekým nepriateľom tohoto „národa“. Ko
stol plný každú nedeľu, ba i v týždni na
ranných službách sa schádzali pilne, ochotne.
Národ v krásnych krojoch, veď bol zväčša
s Horniak dosťahovaný. Krásne, silno urastený
— celé rady plných vozov tiahly už zavčas

Roky sa mínaly — žiactvo „každý pošiel
svojou stranou“. Rodina, o ktorej je reč, sa
rozpadla, dve mladšie dcéry sa svojím ča
som vydaly, podľa vyčítania im z dlani Ci
gánkou jedna na biely chlieb, druhá, naj
mladšia, na čierny chlieb. Tamtá sa vydala
na Dolniaky, najmladšia do Liptova za muž
išla. Stanci mala svoj zvláštny osud, ako i

bola zvláštna deva.
Minulý i búrlivé revolučné roky, keď tu

raz oná „Susett“, vydatá za kupcom v L.
Sv. M., sedí v obchode, a naraz vojde statný
mladý muž s roztvoreným náručím ako
k sestre a s oslovením „Fräulein Susett“



pazuchou“. Škoda ťa, preškoda, strýc An

drej, že ti súďba nedopriala v tom a za ten
„národ“ pracovať!

Obnovené styky rodinné obnovily túžbu
vidieť otcovské horniacke rodné kraje krás
neho Liptova, spoznať rozvetvenú rodinu
a vidieť ešte raz svojho Samka, farára v D.
Kubíne. — Stalo sa, prišiel, videl i precítil
krv rodnú, no už trochu neskoro pre život.
Zašli sme do Kubína na faru, bolože to
srdečného vítania, ako málo vídať! Nebolo
konca-kraja vzájomným otázkam a odpove
diam. Vyviedli nás, pravda, i na oravský zámok,
kde starnúci strýc a mladá bratanica jeho
stáli sme v rozkošnom úžase a obdive nad
krásnym naším Slovenskom. Len, hľa, tohoto
jedného „kúta“, nuž a koľkože máme vše
lijakej tej krásy prírodnej. Keď zas naopak
tam na tej dlani-pustine nireďházskej oko
ustalo, nemajúc sa kde oprieť, hľadala som
oku zeleného prístrešia. „Máme my tiež vrch
— len počkaj!“ utešoval ma strýc a vyvie
dol nás za mesto. Hľadím a hľadám, ale
kde nič, tu nič —iba keď mi ukáže kopec
nanosený! Ako u nás hocikde v hore hodné
mravenisko! To je ich vrch! Ale sme ho po
riadne vysmiali.

rána v nedeľu — no a vo sviatok ešte! —

do chrámu, do velikého, a sa to skoro ne
vmestilo, von stávali a každý pod pazuchou
hrubý Tranoscius.

Že Samkovi, kaplánovi, už vtedy povedo
mému Slovákovi, srdce zaplesalo nad toľ
kým „národom“ svojej krvi, rozumie sa
samosebou. I začal on tak tú „národnú
strunu“ naťahovať: upovedomovať ľud dobrý,
ale ako „národ“ tej svojej národnosti, tam,
v tie časy, nie žiadúcne povedomý. Zápa
listému mladému Andrejovi spadly šupy
s očú, pobádaný a poučený Samkom, pre
svedčil sa, čo je a čím by mal byť, i pra
coval horlivé so Samkom.

Ale patriční úradní páni zbadali skoro
počiatky práce horlivého kaplána-„pan
sláva 11

, vyhodiac ostré hrable na sľubnú,
úrodnú zem nireďházsku, skoro znemož
nili „bielu lastovičku“ slovenskú v slo
venskej Nireďházi, tak že kaplán Samko
Novák, po rozličných preháňačkách, ne
príjemnosťach a prenasledovaní, opustil
túto kaplánsku stanicu a odišiel na svoje
Horniaky.

Priateľ-brat, mladý Andrej, ztratil oporu
vo svojom Samkovi, a že ozaj „jedna las
tovička leto nespraví“ a ďaleko od svojej
horniackej svojeti, aj zamíkol a zmĺkvel a

i so svojím veľkým nadaním ztratil sa nám
vo vodách hlavnomestského notárstva. Za

každým, keď mi na um príde, žialim nad
ztratou jeho — čím nám mohol byť u nás
uplatnený!

No nastalo zasa skoro to nezbytné lú
čenie, bolestné i slzavé, ako by to tí starší
iste boli vycítili, že navždy — a tak sa i

stalo...
Dnešných časov, rozumieť nedlho pred

prevratom, zasa nás Boh sviedol s rodinou
dolniackou — posledná pozostalá z tejto
rodiny, pravdaže, „sekerou priloženou ku
stromu“ — školami zmaďarizovaná, ale pri
tom všetkom aspoň v kostole slovenskému
Tranosciusu verná. Horlivá cirkevníčka a
pilná návštevníčka chrámu žalovala sa mi,
ako im nechcú služby Božie slovensky od
bavovať a ako si to „národ“ žiada! Najmä
tí starší urputne žiadajú, ináč ani nechcú
do kostola chodiť! A predsa im nechcú slo
vensky kázať, hoci veľmi dobre a pekne
vedia slovensky, ale nechcú im podľa prí
kazu Kristovho „učte všetky národy“. Škoda
preškoda, že nám táto veľká sihoť osiho
tená vypadla z obvodu nášho svobodného
Slovenska!

Začiatkom rokov sedemdesiatych súďba
Božia sviedla nás spolu, tam dolu na tej
našej „ztratenej varte“. S bratrancom, otcom
mojím, sa čo najsrdečnejšie svitali a ja, mla
dušká deva, so sympatickým obdivom hľa
dela som na môjho strýca, milého, vôbec
ideálne smýšľajúceho, načúvajúc s rozkošou
tej jeho krásnej, mäkkej slovenčine! „Krv
nie je voda“, a zas ožila, vzplanula v ňom
tá rodná krv a v oku muža statného neraz
zaskvela sa slza. Nikdy nezabudnem, že od
neho počula som za krátky čas pobytu
s ním slovo „národ“ zakaždým, čo u nás
hore bolo ako zločin označené v tie časy,
veď sme len pod akou-takou rúškou akejsi
„národnosti“ smeli potajme ťažko dýchať. Pa
mätám sa, ako ma pozdvihlo, hrdosť vo mne
značne vznietilo, že sme predsa „národ“...
S akým oduševnením rozhovoril sa o tom
„národe“, a ja tiež s takým som ho počú
vala, že keby som ho len tak videla ten
„národ“, v nedeľu, keď sa valí zástupmi
pešky i vozmo, zblízka i zďaleka do
chrámu Božieho, „to by si mala vidieť, dä
tiatko moje, parádne vyobliekaný vo svo
jich krojoch a so svojím Tranosciusom pod

„Každý pošiel svojou stranou“, — hnaný
života vôľou, žiaci naši kežmarskí; Srbi,
Horvati a Slováci. Zpomedzi tých „pánikov“
Lipták V. z N. L, ktorému bol šaty a obuv
čistil Lipták „Samko z Trnovca“ — neviem
už, čo študoval, lebo nedoštudoval. Viem, že
bol v stoličnej útulni akýmsi úradníkom.
Tak prezývali náš stoličný dom, že tam na
šiel vraj útulok každý verný a poslušný pá
nom vtedy panujúcim. — Vídala som ho
za detských liet vyhrievať sa na slniečku



— On poznal dosť zavčasu mladého, mno
hosľubného Pavla Országha a mal ľví po
diel na prebudení a precítení tohoto na
veľkého Hviezdoslava.

pred stoličným domom na lavičke, upiaceho
v ťažkej chorobe, i skoro umrel.

Samko Novák, známo je celému Sloven
sku, akým nielen roduverným synom bol,
ale aj horlivým činiteľom na národnom i

cirkevnom poli a tu dosiahol stupňa naj
vyššieho — seniorstvo — aký bolo možno
dosiahnuť v oné naše časy predprevratové.

Ako chodili životom bratia Srbi a

Horvati, spolužiaci týchto našich Lip
tákov, mohlo by opísať iné pero z tých
krajov.

hustými oblakmi, z ktorých tu i tam zara
chotil hrom a blesky sa križovaly. No vtedy
aspoň mohly sme lepšie pozorovať, čo sa
okolo nás deje. Vozy, naplnené takým istým
krvavým prádlom, dochodily smerom od
Štiavnice a chlapi v bielom rúchu shadzo
vali ho na hŕbu pri konci koryta.

Mala som, v marci minulo tomu 8 rokov,
ozaj podivný sen.

Praly sme — ja a dve moje priateľky, po
divné prádlo. Boly sme na námestí pri Tro
jici a stály sme pri dlhom koryte, ktoré,
tak sa videlo, nemalo konca-kraja. Ja stála som
s jednej strany a s druhej stály ony, a
praly sme bez oddychu — bez prestávky.
Nachýlené nad korytom štkaly a nariekaly
sme tichúčko, a slzy tiekly nám rovno do
koryta. A v tých slzách sme praly. A bolo
to všetko také prepodivné! Neboly to kusy
bielizne, ale bolo to pranie bez konca a

kraja. Jedným koncom ťahalo sa do koryta
v jednom kuse, zašpinené a krvavé, dru
hým koncom odchodilo čisté ako padlý
sneh spolu so slzavou vodou!

Bolo to až príšerné.
A my sme praly ďalej.
A aké to bolo namáhavé a bolestné. Nohy

nám boly cele strnulé a už-už vypovedaly
.službu. Hlava točila sa nám, v sluchách
šklbalo a pred očami robily sa nám veľké
ohnivé kruhy — tak že s času na čas pri
nútené sme boly oči privrieť a oprieť hlavy
jednu o druhú! „Katrenka moja,Málika moja,
vládzete ešte?“ spýtala som sa šeptom pria
teliek. No ony ani slova — len pozdvihnúc
hlavy pozrely na mňa. Ale v ich bôľom

Bolo to všetko také záhadné!
Nad nami obloha až príšerná, zatiahnutá

WW
Janko Tajný;

Na polceste.

Príkra je cesta Dá sa do chodu Obzrie si trochu
k dedine z mesta. k potoku, k brodu; polohu, plochu:

Horička, hora, potok mu žblnká: dobre tu bude
povedz, či dnes ta „čerstvú mám vodu, na mäkkom mochu
dobehnem? napi sa!“ zadriemať.

— Vojáčik mladý, Zastane, sadne; Na ráno cez tú
hora ti radí: dobre mu padne horičku k mestu
nebež tak prudko, napiť sa vody; dievčatko beží
odpadneš s vlády telo mu schladne milému v cestu
docela! príjemne! oproti.

Čo ma po vláde, Nohy zas chcú ta ... Cez potok skočí,
po takej rade! Ale on húta: padne jej v oči
Radšej mi neklaď čo ho tá guľa milého telo:
kružiny všade nevytiahnutá duša mu v noci
do cesty! tlačí tak? vylietla!

Sen.
L. B. v R;



strhaných tvárach, v ich zaslzených očiach
stála zreteľne napísaná odpoveď: „Nevlá
dzeme, padáme práve tak ako ty — no mu
síme len ďalej — ďalej..

Čo je to? Prečo musíme? Prečo, začo
to všetko! Kde je náš vysvoboditeľ? Prečo
pozdí? rozhutovala som — no odpovedi
na to odnikiaľ...

teliek nad sebou, no nedajbože otvoriť oči,
vĺčka sú mi ani z olova.

No čo to? Počujem spev! Či to azda
anjeli spievajú? Lebo mne sa vidí, že tak
iba anjeli spievať vedia...

A mne tak odľahne, vydýchnem si zhlboka
— ach, tak mi je ľahko na duši!

Otvorím oči. '

A my sme len praly ďalej, a to s napnu
tím všetkých duševných i telesných síl sme
praly... a to všetko bolo také záhadné, až
mystické...

Bože, čo je to? Kam podela sa tá príšerná,
zaoblačená obloha, kde sú blesky — kde
hromy?! Všetko predstavuje sa mi v krás
nom ružovom svetle. Sme na priestranných
lúčinách, ktoré sú samý kvietok. Tak je tu
krásne — či sme azda v raji? A či je to
len v spokojnosť srdca a blaho duše?

Hromy rachotily, blesky sa križovaly a
vozy s veľkým hrmotom privážaly nám
vždy nové a nové zásoby prádla, a nám sa
tak činilo, že perieme od nepamäti a bu
deme musieť prať do nekonečna.

Čo to vidím? Malé detičky — ba malé
anjeliky v bielych šatočkách a v rúčkach
biele ruže, idú — skackajú veselo napred.
Zasa panny bielo oblečené — na hlavách
vence z bielych ruží...

Navefa ale jednako nebolo mi možno ďa
lej — opanovala ma taká slabosť, v hlave
hučalo — i bola som prinútená oprieť sa
0 Trojicu a oči privrieť... Keď prišla som
trochu k sebe a otvorila oči, vidím, ako pre
chodia popri nás veľké zástupy ľudstva.
1 začala som ich pozorovať: Jedni prešli,
ani sa len neozrúc na nás — vôbec si nás
nepovšimli. Druhí zasa, vidiac naše čudesné
pranie, chichotali sa a robili všelijaké grimasy,
slovom: posmievali sa nám! A ani jednomu
neprišlo na um poľutovať nás, tým menej
chytiť sa do prania krvavého prádla. Po
niektorí zastali nerozhodne, prizerali sa na

šej práci a bolo vidieť na nich veľkú vá
havosť — i ľutovali nás i chceli pomáhať
— no u tých zvíťazila sebeckosť nad sú
citom, ponáhľali sa ďalej — odišli. Zasa
iní pristúpili až ku korytu, i zohli sa nad
ním, i slza vypadla im z oka medzi naše,
i chytali sa prádla, ale váhavo-bojazlive, ob
zerali sa sem i tam a zbadajúc posmešné
tváre i počujúc poznámky, ktorým sú vy
stavení, v ostatnej chvíli akoby oľutu
júc svoje predsavzatie, pomaly odplazili sa
— zmizli! Napokon však našli sa i takí,
ktorí cele otvorene a rozhodne pristúpili ku
korytu a, premožení súcitom, zohli hlavy,
prúdy sĺz vyhŕkly im z očú a v tých slzách
začali prať krvavé prádlo. Pomaly ich pri
búdalo a bolo ich čím diaľ tým viacej —
až napokon bolo obstúpené koryto od jed
noho kraja po druhý a potom už pralo sa
nám ľahšie — — keby len ten žiaľ nebol
toľký v srdci... Ale ten je na príčine, že
ruky ochabujú a v hlave hučí.

Pozriem hore na oblohu, či sa reku nejasní
a či odtiaľ neprichodí nám nejaká spása?
No, odnikiaľ nijakej pomoci! Len kŕdle
vrán a krkavcov preietujú nám ponad hlavy
s veľkým krákaním, až ma to zamrazí. 1 pri
vrela som oči a ztratila povedomie.

„Ludmilka, Ludmilka!“ počujem hlas pria-

A tu čo? Bože! Tu zasa ide celý húf
žien čierno odetých, starých i mladých, so
sklonenými hlavami kráčajú jedným tempom,
smutne hľadiac do zeme. 1 ten spev ostal
zrazu takým smutným, až srdce puká
v hrudi...

Rozmýšľam, trudím sa nad tou hádankou,
ale v tom už aj zmizne mi to všetko zpred
očú a predstaví sa mi obraz nový. Vidím
pred sebou veľké zástupy ľudstva veselého,
oduševneného, vidím, ako podávajú si ruky,
ako padajú jeden druhému do náručia, ako
pokrikujú s preplneného srdca, radosťou
ochmelení, niekomu na slávu. Ja obzerám
sa dookola, chcejúc zvedieť, komu tá oslava
patrí — no nemôžem tomu prísť na stopu ...
A v tom, ani čoby, stojac pod nejakým
kúzlom, celý ten národ začne spievať jed
ným hlasom, jedným srdcom: „Hej Slo
váci“. ..

A ja v najvyššom rozochvení prebudím sa.
Bol to tedy sen! Sen, ktorý prisnil sa

mi roku 1914, v mesiaci marci. Keď spo
menula som sen ten pred priateľkou, tá
celá zhrozená mi riekla: „Ludmilka moja, nás
niečo hrozného zájde!“

A v lete toho istého roku vypukla tá
strašná svetová vojna. Ja neverím na sny,
ani sa to s mojím vierovyznaním nesrov
náva. No, nech mi vysvetlí, kto vie, tú zá
hadu! Veď človek by povedal, že to bol
sen zrovná prorocký!

Na mňa on veľmi vzrušujúcne účinkoval
— tak že poznačila som si ho v niekoľ
kých črtách hneď — čo ja veru nezvyknem
robiť. Povedzte, sestry drahé, či nesplnilo
sa skoro všetko, od začiatku do konca, čo
sa mi prisnilo? Či nepraly sme, nielen my
tri priateľky — ale pral skoro celý svet, a
to vo vlastných slzách, to krvavé prádlo



strašnej vojny — a to bez konca a kraja im loviť v mútnom a prísť k majetku
alebo hodnostiam na škodu iných?temer?!

Q nechodily matky, ženy i deti v čier
nom’rúchu a netesklily, nežalovaly — mnohé
si nezúfaly nad svojím žalostným osudom
siroby?... Či neboli tiež medzi nami takí
— ktorí vôbec nemali súcitu s trpiacimi,
ale šli len za svojím záujmom? Či neboli
i takí, ktorí práve len svoj prospech hľadali
v tom chaose a keťasili, bohatli na škodu
iných? A či neboli i takí, ktorí zrovná te
šili sa tej desnej vojne, že tak ľahko možno

Ale konečne; či nenašly sa i mnohé šľa
chetné duše, ktoré ozaj vo vlastných slzách
praly krvavé prádlo tej úžasnej svetovej
vojny — a či potom zo zúfalého ochro
menia nesvitol nám blahý deň národného
vzkriesenia, národnej svobody — teda deň
svrchovanej radosti pre nás?

Áno, na podiv splnil sa môj zvláštny sen
z jari roku 1914-ho, na ktorý do smrti ne
zabudnem.

Vilma Jahodová:

reči, klavír a tenis, ale i šaty šiť, klobúky
robiť a hlavne variť!

KJetýka sa táto kapitola tých poľutovania
í hodných žien-úradníčok, ktoré keď prídu
domov, nevedia, čo robiť prvej. Či variť,
alebo riadiť, alebo choré dieťa tešiť, ho ob
šiť 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 hovoriť, aby sa im
navrátil miznúci smysel pre kúzlo tichého
rodinného krbu.

Naše matky a staré matky sa obetovaly
cele svojej rodine. Hmotne sa malý 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 sebe
rovnú považoval. Ale dnešná žena zneužíva
svoje postavenie. Obetivosť a svedomitosť
našich matiek by veru neškodila terajšiemu
pokoleniu, ktoré berie život na ľahko. Prí
činou je tu i úpadok nábožnosti. Ná
božná žena má svedomie, mravnú prís
nosť, 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 úlohu vyplniť
mohly, musíme vziať na pomoc všetky
lepšie vlastnosti duše a hľadieť sa zdo
konaliť čím ďalej tým viac v láske, trpezli
vosti a obetivosti. Budú nás raz ciietky za
to žehnať.

Cez deň chodí taká mladá pani unudená,
každá robota v domácnosti ju mrzí, myslí
na večernú toaletu a teší sa, ako oslní zasa
svoje priateľky. Večer nevydrží doma. Ta
nečné zábavy, divadlo, večierky sa zamie
ňajú. Mužovi je to azda nepríjemné a po
dennej práci radšej by bol doma a pobe
sedoval so ženou. Ale nesmie! Každý večer
musí sa obliecť a drepieť v dyme a hluku.
Každý rozumný človek dopraje mladosti
zábavy, najmä ušľachtilej zábavy: divadlo,
koncerty atď., ale mnoho škodí. Deti ne
chajú sa doma nespoľahlivým osobám, a
to má za následok zkazu tela i duše. Stojí
to i peniaze, najmä za terajšej drahoty, lebo
mladá pani si sama prešiť nič nevie, a
s každou maličkosťou beží ku krajčírke.
Muža to mrzí a začnú sa domáce hádky,
svady. Niektorá mladá pani vezme i z pe
ňazí, ktoré sú určené pre domácnosť, a tu
oklame jedlo o vajce, tam zasa o maslo a
tým dopustí sa veľkého hriechu, najmä oproti
dietkam.

„Každý z nás je svetlo, božskou bytno
sťou, láskou, synom Božím, uzavreným
v telo, v obmedzujúcu schránku, v pestrý
lampáš, ktorý sme pomaľovali svojimi váš
ňami a zvykmi tak, že všetko, čo vidíme,
vidíme len cez tento zafarbený lampáš. To
jediné, čo môžeme urobiť, je nedívať sa
cez jeho sklo, ale sústrediť sa sami v sebe,
byť si vedomí svojho vnútorného svetla a
ho roznecovať. Tak sa vyhneme klamu ži
vota“, povedal L. Tolstoj.Milé matky, dajte- svoje dcéry učiť nielen

Domáci krb.
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Prišiel horár na postriežku, do búdky.*
Tam sa začnú vyžiadané hrkútky!
„Dlho si mi dal, môj milý, strachom mrieť!
Muž odišiel na mrkaní,

Chce
isť horár na postriežku, na líšky;

v postieľke sa budí chlapec maličký.
— Čuš a spi, ty nepodarok prekliaty!
Lebo čakaj, sova nočná,

a ja k tebe!... Neviem ani,
čo mu poviem, keď ma vezme na spoveď!“

pokým sa ti mať falošná,
od rodičov zase domov navráti!

Kým sa tamdnu hrkútalo potíšku,
nevestin muž striehol vonku na líšku
Chytro šťastie z tichej búdky uvrzlo!
Dnu oblôčkom guľa smelá

Schytí flintu, beží v divej radosti;
zabudol i dvere zavrieť v náhlosti:
ponáhľa sa, kade cesta najbližšia.
Sneh mu vrždí pod nohama ...
Chlapec volá: „tata, mama,
kdeže ste mi? Poďte domov, bojím sa!“

preletela cez dve telá!
A v horárni malé chlapča — zamrzlo!

Z. Z.;

do otcovskej jeho pečlivosti po celú, šesť
dní trvať majúcu túru.Prešumela

nám nad hlavami zima, zima
toho roku zvlášť krásna, zimným špor

tom priaznivá a trvalá. Akokoľvek ťažko
lúčili sa s ňou milovníci elegantného švéd
skeho športu, lyžovania, — nežný jarný vá
nok zaiste smieril ich s priechodom zimy
do vesny. Veď každá premena je pôvabná
a pravý turista využije každý čas. Veď jaro
budí v nás túžby môcť vyletieť znova do
čarovných hôr. Tu zas možnosť znova po
kračovať vo vlani neuskutočnených cestov
ných plánoch.

Žatým, čo bystro obzrela som si celú
spoločnosť, s uspokojením konštatovala som,
že hľadím v ústrety veselému životu, a to
naplňovalo ma zvláštnou, sladkou náladou.

Akoby aj nie? Veď hľadelo na mňa šesť
párov pekných, mladých očú obojeho po
hlavia, kde by tu srdce neposkočilo?

Okrem toho prítomné boly i staršie dámy
a páni — a všetko to dovedna tvorilo krásny
rodinný krúžok.

Prišiel máj. Umienila som si využiť ho
esteticky-cenne. Ja, dieťa podtatranskej do
linky, zatúžila som po zemi českej, brat
skej.

Takto pohli sme sa smerom k Mladej
Boleslavi.

Pohodlne umiestení hľadeli sme na bujné
nivy, na široko-ďaleko rozložené mestečká
a dediny. Kde-tu vynorily sa v diaľke nižšie
pahorky, srúcaniny hradové, ináč celkový
pohľad tvoril šíru rovinu.

Volila som si na cestovanie najkrajšiu
časť: Český raj.

K praktickému uskutočneniu tejto túry
prišiel mi veľmi vhod oznam pána archi
tekta inž. Em. Kašpara z Prahy v turisti
ckom časopise „Krásach Slovenska“.

Zastavili sme sa v kúpeľoch Houštke. Tu
vyhľadajúc útulné miestečko dali sme sa
do pripravovania obeda.

Dámy vrtily sa okolo kuchára, páni ob
starávali kurivo, tak že za hodinu ustrojený
bol chutný obed.

Oznam obsahoval soznam početných auto
busových výprav celým utešeným česko
slovenským svetom. Čhopiac sa príležitosti
s láskou a nadšením, letela som vlakom
zo Slovenska do Prahy.

Jasné tváre prezradzovaly úľubu nad ta
kýmto voľným, nenúteným počínaním. Tu,
pod jasnou oblohou, dýchajúc sviežu vôňu
kvitnúcich lúčin striasol každý so seba jarmo
prísnej etikety. A to tak dobre padlo.

Výjazd určený bol na 23. mája z Vyso
čian.

Dôjdúc na miesto v sprievode dvoch
mladých mojich priateľov, vysokoškolských
študentov Slovákov, pátravo, so záujmom
kukali sme na obdivuhodné, kolosálne auto,
ktoré práve pred našimi očami prehrmelo.
Ponáhľali sme sa k nemu.

Po polhodinovej sieste, keď .uložené bolo
všetko obedné náčinie na svoje určité miesto
do autobusa, pokračovali sme v ceste.

Teraz už mládež usalašila sa dovedna,
bolo badať, že tá božia príroda otvorila nám
srdcia k spoločnému pochopeniu.Spoločnosť cestovná bola už sídená, chy

bela som len ja. Pri Mladej Boleslavi rozložený bol stán
nocľahový, nad praktickým sostavením kto
rého prichodilo sa mi podiviť.

Kostra stánu, pokrytá dvojitou plachtou

Predstaviac sa pánu inž. Kašparovi, ma
jiteľovi autobusa a vynálezcovi tohoto báječ
ného cestovného podniku, porúčala som sa

'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll'
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Šesť dní v Českom raji.

Na postriežke.



Panorama bolo ozaj uchvacujúce. Čistý
vzduch dovolil nám hľadieť na sever až na
pohraničné vrchy saské, ďalej na Jizerské
pohorie a severo-východne na Krkonoše.
Všetko to, pravda, ďaleko na horizonte.
V blízkostí zato ukázalo sa nám švárne
mestečko Českého raja: Turnov.

z impregnovanej, mocnej látky, s primera
nými okienkami, robila dojem milej bezpeč
nosti.

Zbytočná bola každá obava pred zlým
časom. Stán rozdelený dlhou chodbou na
dve krýdla, každé krýdlo rozdelené na päť
kabinetov, v nich po dve táborové postieľky,
podlaha pokrytá rohožovými pokrovci, —

všetko to patrilo temer k luxusnému po
hodliu, na aké pravý turista nie je zvyklý.

Nasledujúceho dňa znel cestovný povel
do Turnova. Vošli sme ta zo Žďáru auto
busom. Za najdôležitejší bod programu pri
prehliadnutí mesta pokladali sme návštevu
turnovskej odbornej školy na brúsenie
drahokamov.

Ráno vzbudila nás nie príliš harmonická
hudba žiab, to však nevadilo, ba naopak:
dopomohlo tuším k náležitému prebratiu
z driemot. Z Turnova stúpalo sa ku hradu Vald

štýnu. Tu zaobedujúc si, obzreli sme archív
rodinný, letkom, bo čas nedovoľoval hlbšie
nazrieť do kroniky hradu.

Po raňajkách nastal veselý a čulý ruch
okolo skladania postieľ, stánu a umiestenia
všetkého do auta.

Miesto toho otvoril sa nám s hradnej
bašty prvý pekný pohľad na Skalné mesto.

Groteskné balvany, podoby ohromného
ľudského trupu, robily dojem skamenelých
ľudských velikánov, hotujúcich sa niekam
na ďalekú, nekonečnú púť.

Nasledovala cesta k Sobotke. Po pre
hliadke Humprechtu, loveckého zámku štýlu
tureckej mešity z roku 1672., stúpalo sa
pekným údolím, Plakánek zvaným, na starý,
z pohanskej doby dobre zachovalý hrad
Kosť. O pôvode mena Plakánek hovorí
tradícia, že Žižka nemohúc hradu Kosti vy
dobyť plakal touto dolinou pred svojimi
vojakmi.

Dôjdúc na Marianskú skalu, ďalekohľady
znova prišly do pohybu, — znova a znova
kochali sme sa v krásach obzoru.

Odtiaľto išli sme ku Príhrazským skalám.
Ponechajúc chrbetnice a všetky pešej túre
obťažné veci v autobuse, posjali sme ho
vopred hradskou cestou ku Žďáru, kým
celá spoločnosť, opatrená nepremokavými
plášťmi, podujala krásnu púť teraz už sku
točne k Českému raju.

To, hľa,'bohatá zem, domovina množstva
drahokamov!

V severnej diaľke kmitala sa mi rozhľadňa
Ješteda. Mňa zaujímal tento vrch, na úpätí
ktorého leží osada Svetlá, kde často bývala
česká spisovateľka Karolína Svetlá.

Pred nami, v bezprostrednej blízkosti,
okrúžený ozrutnými bralami, vypínal sa
strojný zámok Hrubá skala, s nádherne
sriadeným parkom.

Kráčalo sa to s chuťou v očakávaní veľ
kolepých krás prírodných, na ktoré bohatý
je tento požehnaný kúsok českej zeme.

Putovanie tohoto dňa chýlilo sa ku koncu.
Sišli sme pekným údolím do kúpeľ Sedmi
horiek, kde čakal nás už náš kočujúci do
mov. Umiestiac sa v ňom doznávali sme
si, ako dobre padne nám složiť kosti na
odpočinok. A celou cestou smerom k Tro
skám robili sme si ilúzie o chutnej večeri,
až teraz pocítiac, že oči sú nám síce na
sýtené krásami kraja — ale žalúdok zíva
desnou prázdnotou.

Zďaleka čuť bolo tupý hukot hrmenia,
očividome blížila sa k nám búrka. Ale kto
zľakol by sa májového dažďa? Nálada naša
stávala sa postupne jasnejšou, čím väčšmi
chmúrila sa obloha. A tu, hľa, div boží!
Perún, tento staroslovenský pohanský boh
hromu, vidiac, že má do činenia s ľuďmi
nanajvýš odvážlivými, utiahol sa so svojimi
blesky a strelami ta kdesi za Krkonoše. A

my nemýlene vyliezli sme okružnou cestou
na skaly Príhrazské. Ilúzie stály sa skutočnosťou. Pred rozo

staveným stánom, tesno pod Troskami, ča
kaly nás naplnené stoly.

Tu, na krkolomných bralách, v strmých
skaliskách, v ťažko prístupných miestach
obdivovali sme tie takzvané Drábske izbičky,
v ktorých v dávnom čase pohanskí naši
predkovia prinášali obete svojim bohom.
Pozdejšie v časoch husitských slúžily za
úkryt tajným náboženským schôdzkam.

S hrdinským sebazaprením vyškriabali sme
sa na závratnú výšku, bo odtiaľto bol nád
herný rozhľad ďaleko po celom šírom kraji.

S hrdým gestom ukazoval nám vodca
náš, pán Jaeger, cestovateľ z Turnova, pekný
svôj domov.

Nasýtení všimli sme si, že sa už hodne
zvečerilo. Tmavé kontúry dvojvežovej ruiny
Trosiek príšerne černely sa nad nami. A

my pod ich opekou uložiac sa na odpoči
nok, spali sme sen spravedlivých.

Ráno za rosy, po nočnom daždi osvie
ženým vzduchom pospiechali sme na hrad
Trosky. Štverali sme sa nie priamou cestou,
vedúcqu pohodlne k cieľu, ale strmým
vrchom cez tŕnie, husté stromoradie, aby
sme prišli na tajnú podzemnú chodbu hradu.
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71. peší pluk trenčiansky, tak i tu tisnutý
bol do popredia.

Aj našli sme ju. Ale nik neodvážil sa hlbšie
preskúmať záhadu. Túžili sme po živej, ho
voriacej prírode a nie po tmavých dierach. Ešte jeden pohľad s výšky Veľkej Toče

nice, — posledný pozdrav Českému raju —
a šlo sa ďalej cez Šikmú vežu, Cisársku
chodbu k Lochovu.

Sám hrad, dnes už rozrumený, postavený
bol na ohromných rozmeroch. Dejiny jeho
zasahujú ešte do trinásteho storočia. V čase
tridsaťročnej vojny bol ešte v dobrom stave,
tak že roku 1639—40 Švédi táborili v ňom.
Trosky hrdo tróniace na svojej výšine sú
zaiste perlou Českého raja.

Konečná túra určená bola do Jičína cez
Gbelnice, kde vystúpiac z autobusa, obzreli
sme si vojenský hrobitov s pekným mau
soleom padlých hrdinov priateľskej i ne

priateľskej stránky onej výšspomenutej smut
nej bitky.

S Trosiek doviezli sme sa do Libune.
V Libuni narodil sa horlivý český národný
buditeľ Anton Marek, r. k. farár, ktorý svojho
času dopisoval si s naším slávnym Kol
lárom.

V Jičíne navštíviac mestské muzeum, pohli
sme sa do Belehradských kúpeľov — od
tiaľ do Podébrad. Po prehliadke krásneho
zámku kráľovského, rodiska kráľa Jura Po
débradského, šli sme do hotela.

Z Libune podujali sme pešiu túru do
Prachovských skál.

V cestu prišiel nám hrad Paŕez so zboj
níckou sieňou, tiež už úplne srúcaný.

Posledný spoločný pobyt našej milej tu
ristickej spoločnosti.

S Prachovských skál hľadeli sme na vo
jenský terén z roku 1866. od Jičína po ďa
leký Kráľovej Hradec, kde bola hlavná bitka
medzi Rakúšanmi a Prušiaci. Tu krvácali i

moji rodáci Slováci, lebo podľa známeho
spôsobu nemčúrsko-maďarského v kritických
momentoch vždy postarané bolo o bývalý

Boly to milé, šťastné dni. So žiaľom lú
čila som sa so sestrami a bratmi českými.

„Pozdravte Slovensko!“ privolávali. A ja
niesla som ten pozdrav so sebou, oddajúc
ho najprv krásnemu Považiu, žatým fatran
ským lesom, milej mojej domovine: švár
nemu Turcu.

Kronika.
ných inštitúcií a korporácií. Žatým sa čítaly
pozdravné telegramy a prípisy. Prvú sláv
nostnú reč, oceňujúcu charakter i životné
dielo Štefana Marka Daxnera, povedal
profesor Július Botto z Revúcej; po ňom
Emerich Manica z Tisovca napomínal
nasledovať oslávencov príklad. Po odspie
vaní oboch hymien išiel celý veľký
stup k Daxnerovmu domu. Tam Šte
fan Krčméry, tajomník Matice Slovenskej,
povedal reč prehriatu zápalom, osvetľu
júcim veľkú osobnosť oslávencovu i výz
nam samej slávnosti. Prehovoril ešte pro
fesor dr. Jozef Škultéty za Komenského
univerzitu a Juraj Nerád za ministerstvo
školstva a národnej osvety. Odhalenú do
sku prevzal do ochrany a opatery Sa
muel Šifrík, rychtár tisovský. Emerich Ma
nica poďakoval sa shromaždenému z me
sta i širokého okolia obecenstvu za veľkú
účasť, potom na jeho vyzvanie išli všetci
ešte ku hrobu Daxnerovmu a položili naň
veniec.

Tohoto roku pripadla storočná pamiatJ<a
narodenia mnohých v nedávnej temnej mi
nulosti národa na jeho prebudení a za jeho
práva pracovavších mužov, pracovníkov kul
túrnych i politických. Po oslavách Jána
Francisciho, Janka Kráľa, Jána Kalinčáka,
Jána Palárika, Joz. viktorína, Jakuba Oraich
mana, Augusta H. Krčméryho a Petra Bo
húňa bola nedávno, 8. októbra, v Tisovci
veľkolepá slávnosť odhalenia pamätnej
dosky na dome Štefana Marka Dax
nera, narodeného 2. decembra 1822. roku
— tohoto srdcom, umom, celým svojím
charakterom i celým svojím životom veľ
kého Slováka.

Pri tej príležitosti ožil Tisovec, ako žil
bol v časoch revúckeho, Daxnerom stvore
ného, prvého slovenského gymnázia, roz
šumel sa, nehľadiac na studený, dáždivý
čas, slávnostne naladeným množstvom ľudu,
s oduševnením počúvajúceho slávnostných
rečníkov. Už predpoludňajšie služby Božie
v ev. kostole boly slávnostné, kázal Michal
Bodický, dekan teologickej fakulty. Potom
i zdravice pri spoločnom obede pripravo
vaiy slávnostnú náladu. Sama slávnosť za
čala sa o poltretej hodine na námestí;
otvoril ju župan dr. Ján Jesenský, vítajúc
všetkých hostí, menovite zástupcov rozlič-

Noc bola — povedal Krčméry po odha
lení pamätnej dosky — keď Štefan Marko
Daxner budil Slovákov k národnému po
vedomiu. Dnes klania sa mu národ svo
bodný a vštepuje si jeho príklad do sŕdc
pre nový deň.



státí, že musí bytí prinesená v obéf druhým. Tu
nejkrásnéjší odmenu již obdržel. Jeho moravské dílo
bylo dovršeno a mohlo bytí odevzdáno osvobozené
vlasti. Kolika pracovníkum se zdarilo to, co se zda
rilo jemu, aby pravou práci konali v pravý čas a
vidéli, jaký mnohonásobný vydává užitek? Na Mo
rave bylo možno si oddechnouti — ale hle, s jitrem
svobody prihlásilo se drahé Slovensko a jeho „Ži
vena“ dožadovala se rady a pomoci své starší mo
ravské sestry. Ŕeditel Mareš v dobé, kdy jiní činí si

již právo na odpočinek, šel, aby začínal své dilo
znovu.

Martin Kukučín doma.
Keď pred 29 rokmi bol .odišiel do Dal

mácie, na Brač, už nám bolo mrkotno, hoci
vtedy ešte mali sme s ním spojenie hlavne
jeho prácami, na Brači napísanými a domov
posielanými. Ale obava, tušenie, že z toho
povstane hlbšia rozluka, nás znepokojovalo.
Možno, že jeho odchod z veľkej časti za
vinila i akási zadubená neochota, neuzna
losf tu doma — kto ho vie. .. Ale keď
nám potom, o ďalších asi 14 rokov, poti
chúčky, bez nášho vedomia unikol do cu
dzieho sveta, až do Južnej Ameriky, a ne
hlásil sa viac ničím k nám — to nám už
bolo celkom otupno i trpko. Či by pre
chyby jednotlivých mohol bol zanevrieť na
celý národ? rozhutovali sme.

Ale zato národ neodcudzil sa jemu. Čo
ďalej viac cenil si to, čo nám on tu zane
chal : jeho literárne dielo. Jeho sobrané
spisy začaly sa vydávať a sliedilo sa za
každým jeho písaným slovom. Pred našou
mladšou literárnou generáciou nikto, s kým
si on dopisúval, nebol istý, že mu nepre
kutá všetky zásuvky stolíka, či by sa ne
našlo tam niečo od Kukučina. Ale on sám
nič — ani hlesu. Ani cez vojnu, ani po
prevrate. Až teraz asi od roka preletúvaly
chýry i novinami i povedaním: Kukučín sa
vráti domov! A konečne, konečne, po pre
možení všetkých prekážok je on skutočne
tu. Neviem, či on to vie, k akej radosti,
k akému uspokojeniu všetkých nás. Už
uvítanie v Prahe a v Bratislave mohlo mu
ukázať, aké miesto má vo svojej osvobo
denej vlasti, a uvítanie v Martine i všade
v jeho užšej slovenskej domovine mu uka
zuje, aké miesto má v srdci svojho slo
venského národa. Zmizlo všetko ťažkanie,
ostala iba radosť z jeho návratu.

Jako docela mladý pracovník venoval svôj sotva
tušený organisační talent nesmélým počátkum české
dívčí školy v Brné. A dnes náleží jméno Marešovo
tŕem vetvím českého kulturního života: školství, žen
skému hnutí a nade vše — hnutí národnímu. Co
znamenala „Vesna“ pro český ráz Brna, jaké se
z ní rozcházely uvedomelé generace žen do život
ního proudu českého národa — ví jenom ten, kdo
aspoň nejakou chvíli žil v ovzduší „Vesniné“. Že
toto školské ovzduší nikdy nezkostnatélo v komisním
duchu, ale dovedlo se tak Iíbezné rozezpívati všemi
barvami a vším teplem moravského umení — bylo
zásluhou ŕeditelovou. Sotva byste byli v tom útul
ném koutku uverili, že byl zbudován s tak téžkými
finančnírni starostami — ale což, jeho kmotŕičkami
byly Práce a Vytrvalost, a proto musel utéšené roz
kvésti.

Ŕeditel Mareš náleží k junácké generaci, která do
vede být ve svém šedesátém roce tak krásné mladou.
Je z generace našich učitelu, jimž za velmi mnohé
jsme zavážaní díkem a kterým pŕece nikdy nemô
žeme pouze dékovati a pouze blahopfáti. Je nutno,
abychom sami sobé doznali, že stopu, kterou oni
v našem duševním živote zanechávají, chceme nchrá
niti v její svéžesti a pôjdeme tam, kam ona smeruje.

Druhý, tiež ženský týždenník, „Zvésto
vání“, v Prahe cituje vo svojom dlhšom,
správcovi Fr. Marešovi venovanom článku
slová K. Elgarta, spolupracovníka Marešovho
pri Vesniných školách, napísané pred 10-mi
rokmi k Marešovmu päťdesiatroční:

Z Marešova díla chci vyzvednouti jen to, co ne
bude zménéno a co tvorí základ, smysl jeho ži
vota. Není to bez významu pro dnešek společensky
rozvrácený a neklidný a je to nejen základem ži

vota, ale současné i skutkem, jedním z nejhodnotnéj
ších dneška.

On sa už znova tu udomácňuje a strojí
sa do práce. A jeho žena, čulá Juhoslo
vanka, utvrdzuje ho v tom, udomácňuje sa
tiež a teplým srdcom odpláca lásku, akou
ju v mužovej domovine vítame.

Kdo zná Mareše, snad se nedôvéŕivé usmívá, a
ptá se pochybovačné: Což Vesna v Brné není jeho
nejvétší dílo? Což organisace dívčích škôl českých
neznamená ničeho? Což Marešova účast na kultur
ním živote brnénském i moravském je málo vý
znamná? - Mareš první by protestoval, aby ze
vzpomínek treba Vesniných, kde pŕece zanechal
stopu nejhlubší, byli odsunutí všichni jeho spolu
pracovníci pro slávnostní vzpomínku. On prvý
by ŕekl: „Což nebylo ve Vesné srdci stejné
oddaných, rukou stejné neúnavných a obétavých,
hláv stejné na společné dílo myslících?“ A mél
by pravdu; nebof Vesna nerostla jen proto, že
on pro ni geniálné myslil a bezvýhradné jí své sily
dával, ale proto rostia, že se stal krystalisačním
stŕedem, kol néhož se radilo stero rukou, hláv a
srcí, a všechna se pŕizpusobovala krystalisačnímu
zákonu Vesny, jenž prostými slovy vyjádŕen zní:
nesebecká, krásna, veliká práce! Tento zákon pŕinesl
Vesné darem, ten byl nejvétším dilem pro ni a
v ní, byl ryže jeho a potrvá i když se bude Vesna
ješté vyvíjeti a mnohonásobné méniti. Ten zákon
je jeho životním výbojem, plodení i cílem, je jeho
životem. Myšlenky té mu život nedal, ačbylk nému

Z českých ohlasov o Fraňovi Mare
šovi, keď doplnil svoj šesťdesiaty rok.

V pražskom ženskom týždenníku „Nová
Sila“ píše jeho redaktorka (bývalá žiačka
Vesniných škôl v "Brne), A. Vetterová-Beč
váŕová:

Véčné zaméstnaný, v práci neúnavný ŕeditel „Ves
niných“ škôl, Fr. Mareš, sotva bude míti aspoň v den
svých šedesátých narozenin pokdy, aby se zastavil
a poohlédl po své vykonané práci. Jeho četní pŕá
telé a známi zasypou ho gratulacemi opravdu ze
srdci jdoucími, a on bude všecek nešfasten, že se
tolik o ném mluví a píše. Vždyf bylo pro neho vždycky
samozrejmým, že je v živote nutno mnoho praco
vali a že to již ani jinak nejde: má-li práce za néco



mie, fysiky a matematiky pro reálky, aby mél pro
vytváŕení stŕedního dívčího školství volnou cestu.
1 on brál bohatýrsky silami.

Ale i pak, když 'dokvasilo mladistvé víno a postup
nabyl vyrovnaného rytmu zralosti, když mohla Vesna
predali část díla novým rukám a soustŕediti se jen
ke svým školám; i pak zústala Vesna, čím ji jméno
její chtélo míti, Vesnou, jarení, jež dává vždy no
vým kvétúm vypučeti, vždy bohatším a sladším, zu
stala jarem, nejkrásnéjší pohodou pro vše, co touží
k životu. Stero srdci v ní bije životu vstfíc, stero
rukou v ní Ine ku práci, tisíce očí se raduje ze všeho,
co v ní klíči. Lýceum, vyšší dívčí škola, obchodní
dvoutŕídka, kuchafská a hospodyňská škola, ústav ke
vzdélání učitelek hospodyňských škôl, prúmyslová
škola a rovnéž ústav pro učitelky prúmysloyých škôl,
odborná pokračovací škola, kursy odpolední, večerní
škola pro délnice a slúžky — skoro nemožno pa
matovati všecko.

pŕeštédrý všemi niternými dary, tu si na ném vy
bojoval ,..

Détství prožil tékavé, trávé skoro každý rok na
jiném místé. Stále nová prostredí, nová pŕátelství
naučila ho rýchle pronikati lidi, vžívati se, pŕibližo
vati se jim a získávati je. A svobodné toniky krajem
daly mu hluboce pŕilnouti ku pŕírodé a čerpati z ní
lásku ke všemu krásnému, od čehož jej jeden ze
starých učitelu lehko pŕevedl k lásce k muzice. Ta
mu byla prechodení k životu, když se pak dostal
na brnénskou nemeckou reálku. Naplnila mu prázdné
chvíle a byla mostem k českému ruchu brnénskému.
Tak prežíval všechna mladá leta lehce a radostné;
život mél pro néj dlaň štédrou. Lehko se mu budo
valy nejsmélejší romantické plány a všechny se zdály
dosažitelny. Než právé na životním rozhraní pred
maturitou se dlaň osudu sevfela v pést. Otec v pod
nicích pozbyl všeho jméní a zemŕel právé ve chvíli
nejvétšího poklesnutí. Rodina zustala četná, náš
Mareš byl v ní nejstarší a pocítil zodpovédnost
za ni. I odložil tenkrát sny, odešel do 4. ročníku
ústavu učitelského a za rok již mohl shrnouti bratry,
sestry i matku k sobé do vesnice. Tu mu, mladič
kému, nastala tuhá škola života. A už tenkrát pra
coval a pracoval, zapomínaje na sebe ve všem kromé
jediného: zdali by i tak nebylo možno stoupati výš.
Po tŕech letech dostal se do Brna na méšfanskou
školu ústavu učitelek, a mezi školou a radou hodin
našel dosti pokdy, aby konal zkoušky za zkouškou:
ze dvou odboru na méšťanskou školu, z kreslení
pro školy prúmyslové, z hudby — a pri tom stále
pečoval o své sourozence a dychtivé účastnil se ve
rejného života. To byla doba, kdy se naučil milo
vali práci, zapomínati na sebe a véŕiti, že v tom
obém musí zvítéziti.

Pŕehlížíme-li Vesniny domy a zahrady, plukžactva,
jež z púvodního počtu !6 vyrostlo dnes do 2700 (!)
a jež vyučují a vychovávají čtyŕi učitelské sbory
o 72 členech, je nám radostne.

Nejradostnéji však je, vzpomeneme-li všeho ruchu
a šumu ve Vesne, když se tŕídy plní novými a no

vými zástupy od rána do pozdního večera, a když
je možno ze všech tvárí čisti jedno společné; radost,
že Ize tak pracovati z rána do noci, družné a har
monicky ve všech smérech a vrstvách. Radostno je
nám pri tom, nebof chápeme, do jakých okruhu se
to roznáší Vesnin zákon, zákon nesebeckého, vel
kého, krásného díla.

A v brnenských „Lidových Novinách“,
v čísle od 30. septembra t. r. čítame od
E. Sokola krátky, ale verný, hlavné rysy
Marešovho charakteru zachytávajúci úsu
dok pod nadpisom Investice:

Tak ho našla Vesna r. 1888. Byla již, nepatrná
sice dívčí škola, ale odvážné založená. Rozpačité
stála pred budoucností. Byla ve stejném romanti
ckém rozblouznéní do modra, v jakém on byl pred
lety, a také jí osud postavil tvrdé prekážky v cestu
sotva začatou: nepŕízeň českých vfidcíi brnénských
a z toho pramenící vnitŕní rozladéní. Takoví se sešli
Vesna a Mareš — a bylo jejich spojení jisté ha
zardní: on šel ze štátni služby do čehosi svrcho
vané nejistého, a Vesna v ném brala človéka mla
dičkého, neznámého, nezkušeného.

Svým společenským jemnocitem rozpoznal záhy,
čeho je treba velikým plánúm a družiné Vesniné:
práce a práce, jež snáší ideály s blankytná na hnédou
hlinu skutečnosti, hnédou, ale živnou, prostou a
jasnou. 1 jal se pracovati: učil a učil. treba 40 ho
din týdné — a žádal od všech totéž. Kdo postihl,
že jen z tuhé práce Ize Vesné rust, a kdo pak od
dané srdcem pŕilnul, neodpadl již, a Vesna zakore
nila a sméla obraceti zrak k výšinám a vysoko si
klásťí cíl.

Aby nebylo omylu, ponévadž je nékolik Marešň
verejné činných a známých, pravíme, že šedesátky
dnes došel Mareš brnénský, který vybudoval Vesnu
a mnoho jiných dobrých vécí udélal, a kterému
tímto srdečné tiskiienie ruky.

Podie nadpisu hned vidíte, že je to kapitalista.
Baže je, a možno ŕíci, že jeden z nejvétších v re
publice, jen že jeho bohatství je podivné uloženo.
Ani krejcar v záložné, ani jediná akcie v továrné
nebo obchodé, ale nekonečná zásoba tvorivé ener
gie, pramenící z hluboké moudrosti, ŕízená bystrou
organisátorskou hlavou a pohánéná zlatým srdcem,
obíhá mu v podnicích naši najvétší firmy: celého
národa.

Vybudoval Vesnu. Prevzal ji dvouletou jako mla
dičký ŕíditeľ a proménil ji z dvoutfídního défátka
ve velký soubor škôl, jediný svého druhu u nás a
daleko vúkol, hledaný a uznávaný i cizinou, doma
prúkopnický a vúdčí. Má dnes 47 stálých tŕíd v sedmi
školách, má kol 60 oddélení kursovních, ke stu uči
telek a profesorek, ročné ma 3000 žákyň. Promít
néte to na 34 let nazpét a odhadnéte, kolik desítek
tisícu dévčat, žen a nyní už i babiček se to pocíti
sjednoceno duchem, jenž to dílo prestupoval a pre
stupuje!

A nesmite myslel, že vybudoval Vesnu zname
nalo jen začít s kapitálem 1200 Kčs. a tak z ničeho,
bez pomoci mésta, s maličkou pomoci zemskou a
štátni postavil čtyŕi velké školské domy, vydupat
ze znémčeného nebo neprobuzeného prostredí žactvo
a spojit je s učitelstvem v činný celek. Bylo by toho
na lidský život dost. Ale Mareš si musel pro všecko
vymýšlet a vytváŕet teprve školské formy, nebof ne
bylo takŕka dívčího školství pŕedtím, nebylo vzoru.
1 je Vesna nejen organisaci lidí a statku, ale na
mnoze i školským objevetn a výbojem. Méla první

Nastala krásná léta. Postavila se první vlastní bu
dova na Údolní ulici, obétavé postavil se škole pen
sionát, aby se mohla o néj opŕíti, když Brno ješté
nebylo s to pŕizpúsobiti se mladému českému prí
livu. Škola se rozčlenila na vyšší a prúmyslovou, a
že rostla a pomýšlela na nové a nové dráhy, po
stavil se jí i tretí a čtvrtý velký díim. To byla až
bouŕlivé krásná léta; úkolu bylo nad sily, ale Vesna
védoma si byla již tečeného svého zákona, véŕila
v néj a zachovávala jej. Tak si mohla troufati uklá
dati svým silám cokoliv, postavili se i v čelo cel
kového postupu v organisaci dívčího školství, pro
bíjeti se k obzorúm, pro néž ani nebylo doma mé
fítka a sméla hýrili silami i mimo sviij školský pro
gram, sméla soustŕediti k sobé na léta kultúrni ruch
moravský, což také v mladistvém opojení délala.

A Mareš? Byl krystalisačním stŕediskem a duší.
Vedie toho ješté študoval na technice, aby navázal
nitku svých mladých plánu. Dobyl si profesúry che-



hotllán pŕemáhat nové prekážky. Optimismus mládí,
feknete, já pravím radost z práce, která ho činila la
kovým optimistou v dobé pred vie jak čtyŕiceti lety
a kterýžto optimismus ho zmlazuje i pri nynéjší
šedesátce. Touha, vykonati néco svého, vedia ho
k čídkému nyní zjevu, vzdát se místa, „kde to mél
jisté“ a vrhnout se do propasti práce, kde to bylo
velmi nejisté, do budovám českého dívčího školství
v Brne, do podniku, jemuž málo pfáli i tehdejší
činitelé českého života. To bylo r. 1888, kdy pevné
zakotvil v Brné. 36 žaček méla tehdy Vesna a né
kolik jen učitelských sil. Mareš učíval i 40 hodín
týdné. A ubylo-li mu pak téchto hodin, neubylo
mu práce. Nebylo českého hnutí brnénského, aby
Mareše v ném nebylo jako iniciátora nebo pracov
níka. Byla práce se studentstvem a pro studentstvo
— byl v ní Mareš, byla práce pro divadlo — byl
v ní Mareš, byla práce pro literáty, výtvarné umélce,
pro české školství, obranná práce národní, hospo
dáfská, všude byl Mareš se svou vulí, která rodila
vždy čin. Práce a práce mu bránila bavit se mali
cherností rozpaku téch, kteŕí o ném svého času bá
dali, je-li konservativcem, klerikálem nebo pokro
kovcem a ktefí nyní Marešovi, šedesátiletému, za
hudou nejhlučnéjší fanfáru. Nemluvil o národní
práci, konal ji a pri tom byl národní daní nejzatíže
néjším človékem v Brné. A pfes to jeho štedrá ruka
byla stále otevŕena. Nikomu nedal své navštívenky
s bezvýznamným doporučením, ale pomohl, jakmile
vidél človeka pomoci potrebného, ať byl z kterékoliv
vrstvy nebo strany. Nevím, kolikastupem by se mu
seli seŕadit na Augustinské ulici všichni ti, kteŕí Ma
rešovou pomoci mohli se nyní octnouti na rúzných
vysokých místech. Nutno to zduraznit, nebof se to
tak úžasné odráží od pomeru současných, kdy mravní
hodnota človeka je podrobená kursu tékteré poli
tické strany, kdy pŕesvédčení je tak často hadrem,
do kterého Ize utŕíť vše za cenu kariéry, kdy prí
klad nesebecké, velké práce Marešovy ční tak osa
melé do vzduchu jako horský velikán. V dobé, kdy
jiní odcházejí z Brna do rúzných správních rad, aby
pobírali tantiémy padesátitisícové, odešel také Mareš
— organisovat dívčí školství na Slovensko. Ale jednu
útechu mám: Ve vzrostlém českém Brné má Mareš
pomník. Za živa! To se nestává zasloužilým mužúm.
Jsou jím Vesniny ústavy s 3000 žačkami a víc jak
stem obetavých učitelských sil a je jím vdéčná vzpo
mínka na „pana ŕeditele“ v desítitisícech srdci če
ských žen, jež Vesna od r. 1888 vychovala k lep
šímu prospechu národa.

odborné učitelské ústavy, prvé lýceum, prvá vytvo
rila čtvrté tŕídy méšfanských škôl, ona dala svou
prúmyslovou školou vzor, jenž byl pak státem
uznán a pčedepsán. Dnes jsou to vžité školní
útvary a málokdo ví, kde se rodily. Mares roz
dal tu svou duchovou práci všem, kdo chtéli pri
jímal.

Nežil však jen Vesné, nestačilof mu rozdával se
jednou hrstí. Žil i s Brnem od jeho kulturního, po
litického i hospodáŕského dozrávání stejné včele. Za
kládal Obchodní zádruhu, Obchodní akadémii, Klub
pŕátel uméní, stál v čele sbírek na Národní divadlo
i v čele náyodního výboru popŕevratového, žil stu
dentstvu, živnostnictvu i Národní jednoté, a nebylo
to nikde diletantství, jež ho k práci vedlo, nýbrž
všuue celé a vrelé zaujetí, porozuméní a zkušenost,
tak že žádný z jeho počinu nezašel plané, všecky
pfinesly a nesou ovoce. Brno jej znalo, a proto jej
všecky politické strany bez rozdílu povolaly r. 1918
za svého prvého vúdce a jednotitele na radnici; by
laf jeho minulost velká a čistá, i válečné nedotknutá,
ač musil o Vesnu bojoval s nepfátelstvím vládním
i se zradou domáci.

Tak zaséval své skutky i šíf, po cejé Moravé a
v mnohá vécech po celém národe. Ženské hnutí
a školy, národopisná výstava, moravské revue a jiné
a jiné o ném védí jako o svém človéku. Rada škôl
prijala na príklad čestné jméno Vesna, zvlášté
v Čechách. Bez oddechu a bez únavy se rozdával,
ukládaje kapitál svých myšlenek a sil do podniku,
jenž sbírá srdce k činúm. Když pak šel jako ŕeditel
Vesny na pensi, odpočal si tím, že se dal do slu
žeb Slovenska. Jako zde Vesna, tak jej tam nyní
má Živena, tak tam z jeho práce s ní rostou zase
dívčí školy (deset za dva roky!), tak tam pracuje
s Červeným Krížení a se Sociálni péčí, zakládaje
nyní Štefánikúv ústav v Martine a chystaje se k no

vým vécem.
Podivný kapitalista! Šedesát je mu, nezmerné

bohatství již investoval do národa a stále ješté
nemá dost. Znovu a znovu ukládá, jako by mládl
den ze dne a nemohl se vyčerpal.

A nepožádal ješté ani jedenkrát zisku ani odmeny,
ba odmítl je, kdykoliv se mu nabízely. Neprijal
správního radovství v nejaké bance, neprijal úradu,
který mu nabídlo ministerstvo pro práci slovenskou,
neprijal diét a ničeho. Jef boháč, který, rozdávaje
se, chce si zachoval aspoň jedno: naprostou svo
bodu, aby mohl dávat, komu chce a kdy chce a to,
co sám za nejlepší uzná.

Investuje své sily a myšlenky do života národ
ního. Jejich zisk a úrok zústává v pokladu státním.
A ví Búh, nebojím se smíchu kapitalistu penéžních
a pravím, že to je bohatství, které pomáhá i ko
runce i štátu stoupat v dúvéŕe sveta.

A napokon v časopise „Péče o mládež“
od M. T. krátky, ale hlboký, umelecky ušľach
tilý výraz smýšľania a cítenia odchovaniek
Vesny k jej tvorcovi, správcovi a obživo
vateľovi, silná individualita ktorého podržala
k nim svoje prvotné duševné vzťahy, i keď
osobné styky dávno prestaly:

František Mareš dovŕši v sobotu šedesát let
svého života. Významná korporace brnénská, Vesna,
oslávi tyto šedesátiny pri dnešní valné schúzi.
Naši povinností je, upozornili vefejnost na príklad,
jakým Mareš svým životem byl, je a bude, což snad
dobrí bohové dopŕejí jemu i nám na dlouhá léta.
Šedesátky Marešovy bude vzpomenuto nejen v Brné,
nejen na Moravé, ale v republice, nebot je tu nač
vzpomínat; a byl-li by Mareš mužem osláv, bylo by
i co oslavoval. Ale pfedevším Brno se musí na vše
licos rozpomenout. Tu je treba naši pomoci, tu je
treba promluvit o Marešovi jednou hodné hlasité,
i když jsem jist, že si tím jeho pochvaly nevyslou
žím; on pracoval vždy podie hesla; ni zisk, ni slávu,
aniž je mél kdy na rtech. Tuhou, neúnavnou prací
probil se k existenci, ztratil nejen príliš záhy pod
poru rodiny, ale príliš záhy byl nucen starali se
o sourozence. Zocelen vyšel z tohoto zápasu a od-

Détská a dívčí léta, prožitá ve Vesné, náležejí
k nejkrásnéjším obdobím života všech, kdož je pro
žily a poznaly. Ovzduší naplnéno bylo kouzlem
veľkého láskavého človéka, který miloval déti, mlá
dež a dorost a rozumél jim.

Šťastné, dúvéŕivé a oddané žily jsme v jeho ob
lasti, vdéčny Osudu, že nám popfál rústi mu na
blízku. V nejmladších letech oddávaly jsme se ne
uvédoméle a bezstarostné celou bytostí hukotu, ru
chu a šumu, kterým zvučelo a vrelo prostredí Vesny.
Pozdéji hledaly a objevovaly jsme tajemství tohoto
života podivuhodného, krásného a strhujícího. Hle
daly a našly jsme tajemství života vúbec.

Pochopily jsme, že život je umení nejkrásnéjší,
nejzodpovédnéjší a nejodvážnéjší. Má-li být hrdinné

Moravské Noviny od 23. IX.:



šťastný, hluboký a poctivý, vyžaduje naproste po
kory i nezlomné pýchy, velikého odfíkání i már
notratnosti v lásce a obetavosti, schopnosti vžívati
se do duší a srdci pfátel i nepŕátel, schopnosti ve
selit se i trpét. Poznaly jsme, že život vyžaduje
práce i nekonečné trpélivosti. Poznaly a pochopily
jsme, že každá práce mňže býti tvúrčí.

Pobyt ve Vesné byl darem. Za vyvolené poklá-

daly jsme ty, kdož mohly tam pracovat. Pramennou
ryzost tohoto prostredí nezapomeneme nikdy, af
Osud kamkoliv nás zanese.

A v den šedesátých narozenin vnitŕního tvňrce
Vesny, my, rozptýlené vyznavačky jeho moudrosti
životní, slibujeme, že zústaneme hodný dárce i daru,
ať stojíme neb padnem kdekoliv. V jeho duchu
verný a vdéčny.

Niet úbohejších ľudí, ako utečencov, ktorí
bez groša, bez chleba, bez šiat museli

opustiť vlasť, rodičov, rodinu, svoje zamest
nanie, aby zachránili aspoň holý život.

Výkvet ruského národa, učenci, spisova
telia, umelci, celá inteligencia národa musela
ujsť pred zhovädilými masami svojho ľudu,
zavedeného ukrutnými demagógmi cudzieho
plemena.

Tu sú medzi nami, hladujú, mrznú, umierajú.
Nedajme im zahynúť. Slováci! Kto po

trebuješ robotníka do akejkoľvek roboty,
či vo fabrike, či v hospodárstve, či v kan
celárii, odpíš na adresu: „Zemgoŕ , Brati
slava, Segnerova ulica 3. a odtiaľ ti pošlú
dobrého robotníka. Kto chceš pomôcť šat
stvom alebo peniazmi, pošli to na adresu
predsedu Ruského Krúžku v Bratislave: Dr.
Milana Ivanku, advokáta, Bratislava, Koru
novačné námestie č. 4.

Po celom svete túla sa, hynie ruská in
teligencia, žiaci, robotníci, starci, mužovia,
ženy, deti. Všetky dary budú v novinách stvrdené.

Najviac ich je medzi nami Slovanmi.
Načo šíriť reči! U koho nezahovorí ani

V Bratislave, dna 30. septembra 1922.

Za Ruský Krúžok v Bratislave
Dr. Milan Ivanka,

Viera Nikolajevna Országhová.

všeľudskosť, ani cit slovanský- sám, toho
nepohnú ani najkrajšie slová, ani najroz
umnejšie dôvody.

'Illllllllliiiiiiilllliiiiiiillillľ

a čistý hlas p. Hegra, zručné a harmonické spre
vádzanie p. ing. Konečného a p. ing. Fialu. _

Na konci poďakovala sa predsedkyňa „Živeny“,
Zuzanka Sláviková, hosťom za hojnú návštevu, pro
siac ich, aby „Živenu“ na budúce ešte lepšie pod
porovali.

V, prestávkach hrala vojenská hudba.
„Živena“ poskytla nám večierok, na ktorý každý

dlho sa bude rozpomínať.

Miestny odbor „Živený“ v Michalovciach uspo
riadal dňa 14. októbra t. r. pri vojenskej hudbe s kon
certným programom prvý priateľský večierok, ktorý
sa podaril tak skvele, že miestne obecenstvo bolo
vo vytržení a sľúbilo na budúce ešte hojnejšiu účasť.

Program bol tento: 1. Prívet: školský inšpektor
Michal Sekey, ktorý srdečnými slovami vylíčil cieľ
„Živeny“. 2. Rázus: v „Hej, rode, prápor vztýč!“ pre
cítene recitovala sl. Štillová. 3. Smetana: „Z domo
viny“ 1., II., husle p. ing. Tichý, sprevádzal na piáne
p. ing. Konečný. 4. Schneider-Trnavský: „Slovenské
piesne“, spievala sl. Spohrová, sprevádzal na .piáne
p. ing. Konečný. 5. Bezruč: „Mariška Magdóiiova“,
veľmi dobre recitoval p. stav. Maršálek. 6. „Tráv
nice“, spieval p. T. Harman, sprevádzal p. ing.
Fiala. 7. Charakt. výstup; Utíkej, Káčo, utíkej!“
nádherne predniesol p. správca Hora. — Po pre
stávke: 1. Ondríček: Fantázia na „Predanou nevestu“,
husle p. ing. Tichý, sprevádzal na piáne p. ing.
Konečný. 2. Smetana: Duetto z „Dalibora“: „O, jaké
toužení“, Blodek: „V studni“, duetto „Mladá láska“,
spievali sl. Špohrova a p. Heger. 3. „Slovenské
piesne“ spieval p. T. Harman, sprevádzal na piáne
p. ing. Fiala. 4. Wieňavski: „Tarantella“, husle p.
ing. Tichý, sprevádzal na piáne p. ing. Konečný.
5. Sólový výstup p. správcu Horu.

Všetci účastníci dlhotrvajúcimi potlesky dokazo
vali, že každé číslo stálo na vysokej úrovni, avšak
vyzdvihnúť treba majstrovskú hru p. ing. Tichého
na husliach, krásny prednes slovenských piesní
zvučným hlasom Spohrovej a p. T. Harmana, citný

Zpráva o kurze slovenských sociál
nych pracovníc v Brne od 17. do 27,

augusta 1922.
Po zdare lanského kurzu soc._pečlivosti pre Slo

venky v Prahe, ústredný výbor Živeny podal mini
sterstvu soc. pečlivosti prosbu, aby tohoto roku bol
sriadený kurz pre dobrovoľné sociálne pracovnice
so Slovenska. Ministerstvo poverilo „Českú zemskú
péči o mládež v Brne“ sriadením kurzu; vede
ním a správou kurzu poverený bol zasa inštruktor
ministerstva soc. pečlivosti, p. Milan Šilha v Brne.

Kurz začal sa 17. augusta v Brne a trval 10 dní.
Zúčastnilo sa na ňom 26 slovenských žien (zo 40
oznámených), _3 z Juhoslávie, t) z Moravy, 1 zo
Sliezska, 1 z Čiech, spolu 40. Účastnice kurzu uby
tované boly v „Zemskom ústave slepcu“, ktorý mor.
zemský výbor ochotne prepustil. Hospodárska správa
ústavu tiež šla po ruke riaditeľstvu a účastniciam
tak, že účastnice kurzu boly v ústave nielen ubyto
vané, ale že dostaly tam aj raňajky a v hudobnej
sieni konaly sa i prednášky, čím usporilo sa účast
niciam mnoho ciest z ústavu do mesta. O sľavu na

Pomoc ruským utečencom!

Z michalovského odboru „Živeny“.

'Illlllllllllllllllllllllllillllllllllľ

Spolkové zprávy.



návštev, pri všetkej slabosti, biede a nedokonalosti
ľudskej, tak telesnej ako i duševnej, ktorú tam vi
dely nashromaždenú, vracaly sa účastnice akosi
uspokojené, že jest možnosť všetkým tým biednikom,
prírodou ukráteným, osudom bitým, keď i nie sprí
jemniť, aspoň znesiteľným spraviť život, a že sú
ľudia, ktorí tú možnosť uskutočnia.

O spoločenské vyrazenie bolo tiež postarané. Dňa
19. augusta sišly sa účastnice na návrh p. hlavného
radcu Fr. Stupku v hudobnej sieni ústavu a tam
kochaly sa v speve slepej speváčky sl. Pokornej a
v klavírovej hre p. Stupku ml. Ďňa 23. augusta
bol priateľský večierok v Besede. Tu my účastnice
malý sme príležitosť bližšie sa poznať so sestrami
Moravankami. Vymenilo sa mnoho srdečných slov.
O spoločenských pomeroch na východe Slovenska
rozprávala pi. Žofia Sekeyová z Michaloviec, prítom
ných pozdravila sl. Mária Dusová, učiteľka rodinnej
školy, zo srdca prehovorila k nám pi. inšp. Kozlová,
pi. R. Vacková, za Juhosláviu pi. D. Lederová zo
Záhrebu. P. inštr. M. Šilha peknými slovnú zmienil
sa o činnosti šk. radcu Fr. Mareša na Slovensku a
0 jeho snahách po opravdovej vzájomnosti česko
slovenskej. Zä Slovenky vravela pi. T. Hubová z Ko
šíc a Oľga Šimková z Turč. Sv. Martina.

O návšteve kurzu dostala každá účastnica po
tvrdenie a na pamiatku viaceré brožúry, vydané
Českou zemskou péči o mládež. Dodatočne do
stanú všetky účastnice sylaby prednášok a fotografie.

Z brnenského kurzu odniesly sme si všetky nie
len mnoho známostí a praktických ukážok, ako sa
sociálna pečlivosf má organizovať, ale poznaly sme
1 to, že Česi sú opravdovými našimi bratmi, z toho,
ako vrele nás uvítali. Mnohé predsudky o Čechoch
sa n nás úplne rozplynuly, keď na vlastné oči sme
sa presvedčily, že mnohé, čo sa rozširuje o nich
na Slovensku, je nie pravda.

Bolo by dobre, keby také kurzy v Brne sa opa
kovaly každý rok a keby pritiahnuté boly k nim
i účastnice z Moravy a z Čiech, tak ako to bolo
tento raz. Ich účasť sa dobre osvedčila. Poskytly
nám potrebné informácie a tým umožnily rýchlejšie
orientovanie sa v Brne. Medzi mnohými z nich a
nami vzniklo úprimné priateľstvo.

Opakovaním kurzov tieto by sa prehlbily, usnad
ňovaly, ubytovanie stabilizovalo, a za niekoľko rokov
bolo by na Slovensku toľko sociálnych pracovníc,
že by organizovanie dobrovoľnej sociálnej pečlivosti
išlo veľmi ľahko.

dráhe postaral sa ochotne p. inštruktor Rosol 7 Bra
tislavy.

Zahájenie kurzu bolo dňa 17. augusta 1922 o 8.
hodine. Riaditeľ pomocnej školy, J. Zapletal, ako
zástupca „Českej zemskej péči“ privítal prítomné
účastnice, ktoré pozdravili ešte: za ministerstvo soc.
pečlivosti dr. Mária Nečasová-Poubová, za brati
slavský referát inštruktor Rosol, za zemskú politickú
správu hejtman Jung, za mesto Brno riaditeľ Ky
selka, za spolok „Ženské zájmy“ a „Vesnu“ v Brne
pi. Ružena Vacková, žena min. radcu, a Fr. Nem
cová, žena riaditeľa škôl, za brnenskú Maticu škol
skú páni B. Synek a školský radca Fr. Mareš, pô
vodca kurzu. Za účastnice ďakovala Oľga Simková
z Turč. Sv. Martina. Fiostia vypočuli úvodnú pred
nášku pi. dr. Márie Nečasovej-Poubovej.

Rozvrh prednášok a exkurzií bol nasledujúci;
Dňa 17. augusta. Zahájenie a úvodná prednáška

dr. Márie Nečasovej-Poubovej: Ciele sociálnych
snáh. Inštr. Rosol: Soc. pečlivosf na Slovensku.
Popoludní: šk. radca Mareš: O výstave sociálnej
pečlivosti.

Dňa 18. augusta. Dr. Nečasová: Ciele soc. snáh.
Šk. radca Mareš: Základné poznatky o dieťati. Po
poludní : Prehliadka mestského dievčenského siro
tinca v Kúrime.

Dňa 19. augusta. Dr. Nečasová: Ciele soc. snáh.
Šk. radeá Mareš: Základné poznatky o dieťati. Po
poludní: Prehiadka ústavu v slabomyslných v Stŕeli
cích. Tam prednášal inšt. Šilha: O vlive a úprave
prostredia dieťaťa.

Dňa 20. augusta. Nedeľa. Účastnice navštívily
veľtrh za snížené vstupné.

Dňa 21. , augusta. Dr., Rudolf Bfezík, asistent
detskej kliniky v Bratislave: Priaznivé a rušivé
účinky sociálnych zjavov. (Kapitoly zo soc. hygieny.)
Šk. radca Mareš : Prehliadka výstavy soc. pečlivosti
a prehliadka ústavu mrzáčkov v Kráľovom Poli.

Dňa 22. augusta. Dr. Brezík: Pečlivosf o nemluv
ňatá. Návšteva výstavy s p. radcom Marešom. Po

poludní : Exkurzia v americkej poradni. (I. oddele
nie.) Prehliadka výstavy. (11. oddelenie.) Návšteva
ženskej útulne a pi riaditeľky Steyskalovej na ná
draží pri príležitosti výpravy detí do Cirkvenice.

Dňa 23. augusta. Šk. .radca Mareš: Základné
poznatky o dieťati. Inštr. Šilha: Prednáška na vý
stave. Popoludní: Exkurzia v americkej poradni (II.
oddelenie). Prehliadka výstavy. (I. oddelenie.) Pre
hliadka mestského útulku nernluvniat v Hlinkách.

Dňa 24. augusta. Riaditeľ J. Zapletal: O dora
stovej pečlivosti. Hospitovanie v rodinnej škôlke
materskej pi. Sússovej. Ministerský radca dr. B. Va
cek; Kapitoly z hygieny. Popoludní výlet do Ma
cochy a jaskýň za snížené vstupné.

Dňa 25. augusta. Riaditeľ Špička: O výchove sle
pých. Sociálna pečlivosf o slepých. Dr. J. Janovský:
Sociálna a chudinská pečlivosf o deti a osoby do
spelé na Slovensku. Prehliadka výstavy (inštr. Šilha).

Dňa 26. augusta. Prehliadka výstavy s prednáškou
o organizácii poradieň matiek na Morave. (Inštr.
Šilha.) Účasť na oficiálnom zahájení výstavy sociál
nej pečlivosti, kde riaditeľ J. Zapletal predstavil
účastnice sl. dr. Alici Masarykovej. Zakončenie
kurzu.

My, účastnice kurzu, vrátiac sa domov, prv, ako
by sme sa chytily do sociálnej práce, chceme i na
tomto mieste poďakovať sa všetkým tým, ktorí nás
k tejto práci chcú uSchopnjf. Ďakujeme mini
sterstvu sociálnej pečlivosti, . Českej zemskej péči
o mládež, pánom inštr. M. Šilhovi, inštr. E. Roso
lovi, šk. radcovi. Fr. Marešovi i všetkým pánom
prednášateľom. Ďakujeme i správe „Ústavu pre
slepých“, že nám poskytla útulný domov, a spolku
„Vesne“, že nám spríjemnil náš pobyt v Brne.
Úctivé ďakujeme tiež p. sekčnému šéfovi dr. A.
Túmovi a p. odbornému radcovi dr. V. Kazdovi za
všetko, čo urobili v záujme kurzu.

Dúfame, že semeno, zasiate na kurze, padlo do
úrodnej pôdy a že podarí sa nám vypestovať ho
y mohutný strom sociálnej práce v duchu hesla
Štefánikovho: Pravda, krása, láska. O. Š.

Program kurzu uspokojoval účastnice tým, že bol
rozmanitý. Teoritické prednášky dobre doplňovalo
štúdium expozícií výstavy a exkurzie. Vysvetľovania
na výstave a jednotlivé prednášky účastnice sledo
valy s najväčšou pozornosťou, ba pri niektorých ča
stiach až so slzami v očiach počúvaiy a v takých
chvíľach — myslím — zrodilo sa nejedno silné
predsavzatie: pomáhať, čo i so sebazaprením, po
moci potrebným, pracovať v ich záujme. Pri návšte
vách jednotlivých ústavov patriční správcovia podali
účastniciam pekné vysvetlenia o ústavoch. Z takýchto

Alžbeta Schôyenová; Bílá. otrokyné. Hanba XX.
století. Román. Preložil F. Šadek. Š piivodními illu
stracemi akad. malíŕe Stanislava Hudečka. Ústrední
délnické knihkupectví (A. Svécený). Praha. Cena
Kčs. 14"—. Knižka, v ktorej, hoci vo forme a spô
soboch. románu, ale s vecnou znalosťou, svedčiacou

Knihy a časopisy redakcii doposlané.



Rediguje Mikuláš Polóuy. Na 100-ročnú pamiatku
narodenia Jána Francisciho. Ján Francisci. Nákres
životopisný. Napísal Július Botto. Vydáva Miestny
odbor Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote. 1922.
Cena 10 Kčs.

0 použití pravdivých zpráv, opísané sú rafinovaäie
ľstivé praktiky, ktorými dostávajú nepremožiteľní
otrokári i pečlive vychované, ničoho zlého netušiace
dievčatá, najmä keď sú nad priemer pekné, do do
mov hanby a zkazy mravnej i telesnej, i nemi
losrdná brutálnosť, akou sa s nimi zaobchodí, keď
sa bránia, a ako niet záchrany a záštity pre ne, Keď
sa raz do tej nešťastnej siete dostaly — i oproti
úradom a polícii vždy hrabivosť otrokárov a spust
losť požívačov víťazí nad nešťastnou ulovenou
obeťou. Román je účinlive namerený proti tejto
najohyzdnejšej rane ľudstva, proštitúcii, a ženy bridú
musieť z celej sily bojovať proti nej nielen perom,
lež hlavne správnou výchovou mládeže obojeho po
hlavia, ak sa má ľudstvo vystrábiť z nej.

Móric Jókai: V tajemné zemi zlata. Román.
Preložil A. Z. S púvodními illustracemi Stanislava
Fludečka. Nákladem Ústŕedního délnického knih
kupectví a nakladatelství (Antonín Svécený), Praha
II., Hybernská 7. Cena 18 Kčs. Romantický, známou
Jókaiho fantáziou vyšperkovaný opis toho, akými
bojmi a námahami Rusi v prvej polovici minulého
storočia dostávali sa do neprístupných, divou prí
rodou chránených krajov Kavkazu, kde boly jeho
utajované zlaté bane. Zábavné pre milovníkov fan
tastických románov.

Ĺibuše. Beh 47. č. 1. W. S. Catherová; Naše
Tonička. Román českých pionýrú y amerických
prériích. Preložil Karel Pelant. Šolc a Šimáček. Na
kladatelská společnost s r. o. v Praze II., Jerusalem
slíH 11

Matice Lidu. Beh 50. č. J. F. J.,Čečetka: Petr
Brandl. Historický román. Šolc a Šimáček. Nakla
datelská společnost s r. o. v Praze H., Jerusalemská
11. Teda Libuše a Matice Lidu, dve i na Slovensku
od dávna známe a obľúbené žriedla zá
živného a lacného čítania, čo cez vojnu boly zaníkly,
znova sa otvorily a iste nejeden ich milovník a od
berateľ od predtým znova sa k nim obráti. I Libuše
1 Matice Lidu vydá po dva behy ročne, každý beh
o 6. sväzkoch, každý sväzok o 8. hárkoch, čiže 128.
stranách. Cena jedného behu i s poštou 28 Kčs.
Jednotlivé sväzky sa nepredávajú, iba celé behy.
Prvý beh Libuše obsahuje dlhší dobrodružný ro
mán od americkej spisovateľky W. S. Catherovej
o českých pionieroch v amerických prériách pod
názvom Naše Tonička (3 sväzky). Štvrtý sväzok od
Ignáta Herrmanna: Ze švadlírny pani Motejlové.
Piaty sväzok od Boženy Benešovej: Tiché dívky.
Šiesty od Jar. Jos. Svobodu: Na magistrále. Prvý
beh„Matice Lidu obsahuje v štyroch sväzkoch Frant.
J. Čečetkov historický román: Petr Brandl a vo
dvoch sväzkoch dr. Jozefa Kudelu; V počátrích
revoluce — dielo o našej zahraničnej revolúcii. Dobré
a lacné knihy.

Ve prospech trpících Rusu. Arkadij Averčenko:
Zlí duchové. Kniha nových povídek. Nakladatel J.
Svátek, Praha. Knihy českého republikána. (Svazek
XVIII.) Obrázky nakreslil R. Adámek. Cena 6 Kčs.
30 halierov od každého sväzku ide Československému
Červenému Krížu v Prahe, odboru pre ruských ute
čencov. Sú to obrázky horkej satiry o boľševickom
vládnutí v Rusku, ktoré zanechávajú v duši tupý
smútok.

Matičná knižnica Miestneho odboru JVlatice Slo
venskej v Rimavskej Sobote. Ročník I. Číslo 7. Re
diguje Mikuláš Polóny. Životopis Štefana Marka
Daxnera. Na storočnú pamiatku jeho narodenia
napísal Július Botto. Vydáva Miestny odbor Matice
Slovenskej v Rimavskej Sobote. Tlačené v kníhtla
čiam) Tatry banky tiež tam. 1922. Cena 12 Kčs.

Hry našich detí. Podáva Jozef Sivák. Obrázky
nakreslil Andrej Kováčik. Vydal F. Klimeš v Liptov
skom Sv. Mikuláši. 1922. Cena Kčs. 7'50. Z jasných
detských čias v rozpomienke nám utkvelé, od pra
dávna s pokolenia na pokolenie prechádzajúce hry,
detské veršíky, pripovedanky á vyčítanky milo sa
nám obživia, kedykoľvek postretneme sa s nimi v

rozličných variantoch vytlačenými. 1 toto Klimešovo
vydanie obsahuje bohatú, pozoruhodnú sbierku
z nich a urobí i deťom i dospelým radosť, keď sa
im do rúk dostane. Učení vychovávatelia našej doby
o preteky sa usilujú vynachádzať pre deti ušľachťu
júce i zdraviu slúžiace hry, čo je veľmi chvályhodné;
ale tiež tak na mieste je, keď nezameškáme v plat
nosti udržiavať i naše z ľudového žriedla vyvrevšie,
a teda kúzlom večnej mladosti obdarené hry slo
venských detí, ktorými od pradávna prejavujú svoju
neumoriteľnú, zdravú detskú radosť.

Historické upomienky k oslave Majstra Jána Húsa
v Bratislave k dňu 6. júla 1922. Tlačou Legiografie
v Bratislave.

Alkoholism a ideály národa. Napsal prof. dr.
Bfetislav Foustka. Abstinentní knihovny sv. 1. Ná
kladem „Československého abstinentního svazu“
v Praze 1922. Cena Kčs. 2‘—. Autor brožúrky pre
berá vodčie ideje národa, telesnú kultúru, politickú
mravnosť, ideál krásy a dobra; kniha poskytne nové
podnety všetkým, ktorí sa zaujímajú o hnutie ab
stinentné.

Slovenská vlastiveda. Ročník I. Číslo 10. Štátne
nakladateľstvo.

E. B. ľ L. Doposlané veršíky nemožno uverej
niť, lebo nezodpovedajú ani jedinej požiadavke
básnictva. Museli by ste najprv preštudovať pra
vidlá básnictva a mnoho sa cvičiť — i v samej reči
— kým by ste mohli svoje veci ponúknuť na uve
rejnenie. M. Tatranský: „Vo vlaku“ došlo a
bude upotrebené.

Predplatky a poplatky za inzeráty posielajú sa na
administráciu Živeny v Turčianskom Sv. Martine.Karol Sidor: Kliatba nenarodených. Knihy

Vatry. Ornamentami opatril A. Kováčik Vydal „Lev“,
iíč. spol. v Ružomberku. Cena 8 Kčs. Prvá knižka
mladého autora, obsahujúca okrem titulného, žiaľ,
vari čo ďalej aktuálnejšieho, „Kliatbu nenarodených“,
miniatúry, črty, meditácie i noveletky, oprávňujúce
k nádeji, že pôvodca patrí k tým, ktorí z neujisne
nosti a rušivej, nemiestnej tendenčnosti prepracujú
sa k určitému rázu.

Matičná knižnica Miestneho odboru Matice Slo
venskej v Rimavskej Sobote. Ročník I. Číslo 6.

Vydáva „Lipa“, ľudový priemysel účast. spoločnosť
v Turčianskom Svätom Martine.

Tlačil „Tatran“, nakladateľský účastinársky spolok
v Turčianskom Sv. Martine.

Pre nepredvídané prekážky obrázky
z íohoto čísla vysíaly.

Predplatné na Živenu je:
do Československej republiky na celý rok K 50' —
na pol roka . . „ 26’—
do zahraničia na celý rok „ 56" —
do Ameriky „ „ „ dol. 2 - —

Odkazy redaktorky.

ELENA MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÄ.
Zodpovedná redaktorka :

ŽIVENA vychádza raz za mesiac.


