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LOCUL SCRIITOAREI SLOVACE
ELENA MARÓTHY – 6OLTÉSOVÁ
ÎN LITERATURA SLOVAC! MODERN!
Ana Motyovszki
N"dlac

Se împlinesc anul acesta 150 de ani de la na!terea scriitoarei slovace
Elena Maróthy – `oltésová, personalitate marcant" în mai multe domenii, ea
manifestându-se atât ca prozatoare, redactor al revistei Tivena, precum !i în
calitatea de organizator al mi!c"rii femeilor, una dintre cele patru creatoare –
femei ale literaturii slovace de la r"scrucea secolelor XIX-XX (al"turi de Terézia
Vansová, audmila Podjavorinská, Bobena Slancíková Timrava).
Terézia Vansová, redactor la revista destinat" femeilor, Dennica, Elena
Maróthy – `oltésová, redactor la Tivena, sunt primele scriitoare – femei slovace
creatoare de opere literare de propor#ii considerabile.
La r"scrucea secolelor XIX – XX condi#iile economice !i cele sociale
facilitau din ce în ce mai mult ca femeile s" se implice în via#a public", dar
activitatea multilateral" pe care a desf"!urat-o Elena Maróthy – `oltésová a fost
deseori încununat" de succes !i datorit" virtu#ilor sale, personalitatea sa
eviden#iindu-se prin calit"#i, precum spiritul organizatoric, un dezvoltat sim#
critic, atitudine realist" fa#" de tot ce întreprindea. Prin opera ei literar", critic",
publicistic" a adus o contribu#ie însemnat" la dezvoltarea vie#ii publice slovace, a
literaturii slovace !i nu în ultimul rând a mi!c"rii femeilor. O asemenea palet" de
activit"#i, ampl" pentru vremea respectiv", se datora, evident, tr"s"turilor de
caracter, dispozi#iilor mo!tenite de la p"rin#i, educa#iei primite în familie,
`oltésová formându-seîn familia poetului Daniel Maróthy, unul dintre discipolii
!colii romantice, obl"duite de ilustrul om de cultur" audovít `túr.
Elena Maróthy-`oltésová s-a n"scut la 6.01.1855 la Krupina, a copil"rit
în satul auborec- regiunea Novohrad, ceea ce i-a permis s" descopere bun"tatea
sufleteasc" a omului de rând !i totodat" s" se bucure de dragostea pe care oamenii
locului !i-o manifestau fa#" de „orfana preotului“ mama ei murind de tân"r".
Probabil aceasta este !i sursa spiritului democratic al `oltésovei, ea tr"ind din
copil"rie experien#a cunoa!terii sufletului generos al omului simplu din mediul
rural.1
Dup" studiile de la Institutul de fete de la Lucenec, !i-a perfec#ionat
cuno!tin#ele de maghiar" !i german" în Spid, iar dup" ce dobânde!te cuno!tin#ele
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practice privind treburile gospod"re!ti la mama ei vitreg" Lujza Bauer, se
c"s"tore!te în anul 1875 cu audovít `oltés, ajungând cu aceast" ocazie la Martin,
centrul cultural !i literar slovac din acea vreme. Aici î!i petrece restul vie#ii având
parte de multe clipe fericite, dar !i mai pu#in senine pân" când se stinge la 11. 03.
1939.
Pe scena literar" se afirm" cu mult succes înc" de la debut. Astfel prima
ei lucrare Na dedine – La $ar", publicat" în revista literar" Slovenské pohUady în
1881 ob$ine premiul I (50 de franci în aur). Încurajat" de acest rezultat, î!i
continu" activitatea literar" cu schi$a Prípravy k svadbe - Preg"tiri pentru
nunt"(1882)în care face uz de material documentar de factur" etnografic".
Povestirea V Vernickej Wkole - În !coala de la Xernice (1891) aduce în prim plan
obiceiurile din Novohrad , valorificând amintirile din tinere$e ale autoarei.
Dup" primul roman datorat unei autoare- femeie, Sirota PodhradskYch-Orfana
Podhradsky, semnat de Terézia Vansová, drumul odat" deschis este continuat în
literatura slovac" de apari#ia celui de-al doilea roman, Proti prúdu - Împotriva
valului, de data aceasta al scriitoarei Elena Maróthy - `oltésová.
Cele dou" romane au unele aspecte în comun, altele difer". Astfel
ac#iunea simpl", linear", personajele idealizate, la fel !i scopurile acestora, toate
acestea se resfrâng asupra rezultatelor care par modeste în compara#ie cu ceea ce
inten#iona `oltésová, romanul social Proti prúdu - Împotriva valului se dovede!te
a fiplin de elemente didacticiste, de idilism !i idealizare. Ac#iunea începe, la fel ca
în prozele Vansovei, în tren. Doamna Laskárová c"l"tore!te cu fiica ei Oega, prilej
de a face cuno!tin#" cu un nobil, Frafo `avelskg, care o place pe Oega !i mai
târziu o ia de so#ie. Datorit" însu!irilor sale pozitive, ea îl atrage pe `avelskg de
partea celor care se dedic" trup !i suflet cauzei na$ionale. La început indiferent la
cauza na#ional", `avelskg devine treptat un reprezentant al mi!c"rii na#ionale,
fiind în primul rând influen#at de Oega. So#ie model, î!i sus#ine b"rbatul în
permanen#" în chestiuni politice, în lupta na#ional". Dar personajul feminin, Oega
Laskárová, e caracterizat" la modul ideal, înzestrat" fiind de autoare numai de
calit"#i ie!ite din comun, virtu#i, are suflet nobil, e cult", hot"rât" în ac#iunile sale,
ceea ce pân" la urm" deranjeaz".
Puterea acesteia se r"sfrânge oarecum !i în afara cercului familial,
pentru c" în jurul familiei `avelskg se grupeaz" celelalte personaje, precum sunt
preo#ii Antoniovci din Mitfany, b"trânul Laskár, audovít cu so#ia Marína, Ivan
Laskár cu logodnica Fedora Angelicová. Un singur eveniment zguduie via#a
acestei familii care duce a existen#" cotidian" în aparen#" monoton", !i anume
moartea fiului lor Bohumil.
Mesajul romanului avanseaz" o solu#ie a problemei na#ionale, arat" c"
mai exist" alternative capabile s" atrag" mai mul#i adep#i de partea patrio#ilor
slovaci !i astfel cre!te !ansa de biruin#". Concep#ia politic" a luptei na#ionale
propus" !i sus#inut" în romanul Elenei Maróthy- `oltésová, în ciuda tuturor
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elementelor realiste ale vie#ii surprinse în zugr"virea cadrului ac#iunii, este una
neviabil", idealist", izvorât" din ideile !i p"rerile conservatoare ale politicienilor
de la Martin, fapt remarcat !i criticat de Martin Kukucín în articolul NiekoUko
myWlienok o románe Eleny Maróthy-Zoltésovej Proti prúdu- Câteva idei despre
romanul Elenei Maróthy - Zoltésová Împotriva valului din Slovenské pohUady,
1894.
Abia peste ani `oltésová î!i d" seama de idealismul concep#iei sale, !i-l
recunoa!te ca atare. Dar ea vroia,în romanul Proti prúdu, s" atrag" aten#ia asupra
poten#ialului ascuns pe care îl reprezentau femeile slovace, !i pe de alt" parte !i
calea, modalit"#ile de afirmare a femeilor slovace în mi!carea de emancipare
na#ional". Oega Laskárová este personajul model creat în acest scop, ea oglindind
tr"s"turile pozitive ale mi!c"rii femeilor în Slovacia. Pe lâng" aceasta inten#ia
scriitoarei era, ca !i la colega ei în ale scrisului, Terézia Vansová, s" contracareze
lectura din literatura maghiar" !i german", ceea ce a fost f"r" îndoial" un lucru
salutar, precum era nobil" !i dorin#a de a forma !i educa gustul estetic al
cititoarelor femei. Cu toate acestea îns", i se poate pe drept cuvânt repro!a
abordarea simplist" a problemelor, cum, de altfel a f"cut-o Svetozár Hurban
Vajanskg când nota în recenzia romanului:“...numai simplul fapt de a simplifica !i
prezenta realitatea mai "senin"" duce la sc"derea valorii a celor dou" volume...” .2
Pentru a în#elege raportul dintre real !i ideal la scriitoarea slovac", este
necesar s" facem o incursiune în trecutul ei, pentru a vedea cum s-a format ca om
!i care au fost influen#ele care i-au modelat personalitatea. Elena Maróthy –
`oltésová s-a n"scut într-o familie de oameni instrui#i !i cul#i, tat"l ei, Daniel
Maróthy a fost preot !i poet, prin urmare era de neconceput ca problema
na$ional"s" devin" pentru scriitoare o chestiune de op#iune, o problem" care s"
sufere discu#ii. Problema na#ional" era o realitate în sânul c"reia a crescut
`oltésová !i n-a abdicat nici o clip" de la acest scop nobil.
Spiritul de r"spundere, dorin#a de a fi util" poporului, sim#ul datoriei,
sunt tr"s"turile caracteristice pentru aceast" personalitate, ceea ce a f"cut ca
întreaga via#" s" !i-o dedice ob!tii. La dou"zeci de ani a acceptat s" încheie o
c"s"torie de coniven#" cu un b"rbat pentru care inima ei nu a vibrat niciodat", a
r"mas t"cut", cum recunoa!te în autobiografia sa roman#at".3 Prin c"s"torie
ajunge, în schimb, în centrul cultural de r"sunet al timpurilor – Martin. În alt
context, neavând ocazii s"-!i dezvolte calit"#ile organizatorice !i scriitorice!ti,
via#a scriitoarei probabil s-ar fi desf"!urat cu totul diferit. La Martin i s-a oferit
!ansa s" se manifeste atât în cadrul mi!c"rii femeilor, cât !i în domeniul literaturii.
Aici a cules succesele scriitorice!ti, dar totodat" s-a confruntat cu vitregia sor#ii,
fiind lovit" de o tragedie cumplit" - moartea succesiv" a celor doi copii ai s"i. Ani
de zile a sus#inut întemeierea Institutelor pentru fete, fapt fructificat mult mai
târziu, dup" anul 1918. Scopul `oltésovei nu era emanciparea în sine a femeii, ci
angajarea acesteia în lupta na#ional", în primul rând ca sus#in"toare a b"rbatului.4
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Concep#ia ei asupra rolului femeii în lupta na#ional" !i în general o
întâlnim în proza scriitoarei. Eroinele realizeaz" con!tiin#a valorii proprii, dar
aportul lor la sprijinirea b"rbatului în ac#iunea sa se dovede!te a fi modest.
Ajutorul este mai degrab" unul moral !i se realizeaz" mai mult în planul ideilor,
so#iile î!i încurajeaz" so#ii în munca lor, justific" finalitatea zbaterii lor.
La sfâr!itul secolului al XIX-lea primii pa!i de emancipare a femeii
trezeau neîncredere !i în rândul unor corifei na#ionali, precum Svetozár Hurban
Vajanskg. `oltésová nu s-a dovedit a fi doar o entuziast" romantic", condus" de
sentimente, ci !i o fire net realist", ceea ce genereaz" voin#", sistematizare, nu în
ultimul rând mult" energie pe care se baza, f"r" gesturi romantice, aceste virtu#i
ajutând-o s" ob#in" succese în contextul literar – istoric dat. Faptul de a se angaja
în problemele na#ionale este pentru `oltésová o voca#ie atât în via#a de zi cu zi,
cât !i în crea#ia literar". Opera literar" a `oltésovei, caracterizat" de contradic#ii, a
fost pe de o parte încurajat", chiar privit" cu entuziasm, pe de alt" parte supus"
criticii aspre.
Referindu-se la crea#ia sa literar", scriitoarea utilizeaz" termenul de
„realism ideal„. Aici trebuie s" acord"m aten#ie termenului de „ideal” care nu
poate fi confundat cu termenul de „idealizat” de!i acesta poate fi decelat din
crea#ia ei atunci când se vorbe!te de „moral, etic”.
Pentru `oltésová conta foarte mult ideea c" „... inevitabil, de veacuri,
for#a major" o reprezint" moralitatea...” Acest principiu complica pozi#ia autoarei,
deoarece via#a real" ap"rea diferit, în alt" lumin", motiv pentru care scriitoarea
introducea în ac$iune parametrul ideal, care pare un scop compensatoriu.
De aici !i neconcordan#a dintre cele tr"ite real !i ideea prozei, ideea
crea#iei literare, de aici !i inevitabila contradic$ie dintre acestea. Tensiunea,
neconcordan#a dintre real !i literar apare mai accentuat", mai vizibil", în romanul
în dou" volume Proti prúdu – Contra valului(1894).5 Polemicile în leg"tur" cu
aceast" oper" literar" erau la ordinea zilei. În timp ce repro!urile lui Vajanskg se
legau de nivelul artistic al romanului, T. Milkin nu era mul#umit de realismul
operei, iar M. Kukucín cu tratarea problemei nobilimii.
Nu putem s" ocolim nici aprecierile în leg"tur" cu romanul Proti
prúdu- Împotriva valului, de exemplu cele ale reprezentantului criticii literare ale
realismului ceh, profesorul TomáW Garrigue Masaryk 6(1850 - 1937). E posibil c"
romanul amintit emana ceva ce reac$iona la curgerea timpului.7 Probabil c" erau
speran$a !i încrederea pe care romanul le d"ruia tuturor, încrederea ce provenea
dintr-o etic" a vie$ii de familie în vremurile de restri!te, de maghiarizare, de
înc"lcare a drepturilor elementare ale omului.
Tabloul vie#ii din sânul familiei `avelskg pare a fi îmbog"#it cu aspecte
autobiografice, la fel !i cel din povestirea V Viernickej Wkole - #coala de la
Xiernice, ad"ugându-se !i elemente de dialect, etnografice. O component" în plus
este experimentul ideatic al inimii scriitoarei, care, se pare, n-a cunoscut iubirea
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adev"rat". În orice caz V Viernickej Wkole idealismul prezent nu se afl" la cote
sup"r"toare, nu deranjeaz" nici personajul principal masculin ideal, Pavel Mikud.8
Rela#ia lui cu Johanka este una dintre cele mai frumoase din literatura slovac".
Ac#iunea romanului, lipsit" de dramatism, în cazul în care scriitoarea
vrea s-o insoliteze cu evenimente deosebite, acestea par mult prea artificiale !i nu
rezult" cu necesitate din dezvoltarea caracterelor !i din ac#iunile personajelor.
Dac" ad"ug"m !i faptul c" scriitoarea n-a acordat aten#ia cuvenit" diferen#ierii
limbajului folosit de diferite categorii de personaje, trebuie s" constat"m în mod
inevitabil c" din punct de vedere stilistic descrierea !i nara#iunea sunt cam aride.
Din punctul de vedere al lui Svetozár Hurban Vajanskg în cazul
romanului Proti prúdu – Împotriva valului lipsesc scene puternice, drama
sufleteasc", enigmele societ"#ii, drept urmare piesa redus" la via#a familial" este
„pictat"” alb pe alb, însemnând c" lipsesc contrastele cuvenite. 9
Martin Kukucín, în schimb, apreciaz" absen#a sentimentalismului,
realismul temei; repro!urile scriitorului realist se refer" la partea a doua a
romanului, locul care a estompat parc" !i realismul primei p"r#i. Cauza putea fi
concep$ia nerealist"a `oltésovei privind locul nobilimii în via$a social".10
Atât Vajanskg, cât !i Kukucín admit faptul c" `oltésová idealizeaz"
realitateaîn romanul Proti prúdu – Împotriva valului, îns" Kukucín exprim"
faptul diferit, plastic: Contrastele conven#ionale neag" realismul nara#iunii,
autoarea parc" „scrie„ cu alb pe negru, idealizând exagerat. La sfatul lui Jaroslav
Vlcek, `oltésová aduce complet"ri romanului, încât reu!e!te s" construiasc"
dou"zeci !i !apte de capitole în partea I, iar în partea a II-a dou"zeci de capitole.
Cu toate acestea, pare-se c" „lipse!te” partea a III-a – foarte important" în care
personajul principal s" ac#ioneze. Romanul, pe lâng" firul principal al ac#iunii,
este îmbog"#it cu multe comentarii privind problemele familiale !i sociale din
Slovacia de la sfâr!itul secolului al XIX-lea, devenind astfel o adev"rat"
enciclopedie beletristic".
Aceste tr"s"turi ale stilului cu urm"ri de natur" estetic" se reg"sesc de
asemenea, în lucr"rile de proz" scurt" ce vor urma: Prvé previnenie - Prima
gre!eal" (1896), Popelka - Cenu!"reasa (1898), Za letného veVera - Seara de
var" (1902), de!i spiritul critic s-a accentuat considerabil.
Vehemen#a critic" va cre!te treptat în intensitate, scriitoarea renun#ând
la p"rerile !i principiile estetice propagate de c"tre spiritul tutelar al vie#ii literare
!i formatorul de opinii Svetozár Hurban Vajanskg.
Acum iau fiin#" cele mai importante lucr"ri literare !i critice ale
`oltésovei.
Începând cu anul 1879 consemneaz" observa#ii, noti#e privind copiii ei
Elenka !i Ivan - "de la leag"n pân" la morminte" din care public" în anul 1885
câteva fragmente în Almanahul Tivenei sub titlul de Umierajúce die[a – Copilul
care moare, iar altele în revista Tivena,!i care între anii 1923-1924 devine
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romanul Moje deti - Copiii mei, oper" literar" unic" în literatura slovac", primit"
favorabil de critica literar", apreciat" !i tradus" în mai multe limbi(!i anume în
croat" !i francez"). Prima parte a romanului deci este publicat" înc" în 1885, cea
de-a doua între 1913-1917. În Moje deti - Copiii mei asist"m la o „convertire”
spre adev"rul vie$ii !i cel artistic, este începutul perioadei cu orientare realist"
care în timp câ!tig" din ce în ce mai mult teren fa#" de romanele bazate pe
fic#iune.
Romanul Moje deti - Copiii mei (1923-1924), oper" literar" unic" în
literatura slovac", tradus" în mai multe limbi, cuprinde însemn"rile mamei privind
etapele dezvolt"rii lor psihice !i intelectuale, formarea caracterelor !i raportarea
lor la lumea înconjur"toare. Ging"!ia sufletului de copil ste surprins" cu mult"
m"iestrie, scriitoarea-mam" cerceteaz" cu mult" tandre#e !i afec#iune universul
afectiv !i emo#ional al copiilor s"i dragi, prezint" cititorilor vârsta copil"riei cu
mult tact !i iubire matern".
Atât via#a de familie, cât !i iubirea dintre so#i sunt apreciate ca ni!te
categorii de baz", fundamentale ale existen#ei. Destinul propriei c"snicii devine
dramatic pentru scriitoare atunci când î!i pierde copiii. Tragismul î!i pune
amprenta !i pe sufletul fragil al femeii încercate de necazuri. Criticul literar slovac
Vladimír Petrík (1929) consider" pe bun" dreptate c" tocmai prin durerea inimii a
celei ce a fost mam" a doi copii se na!te tonul poetic concretizat în crea#ia sa, în
romanul în dou" volume Moje deti - Copiii mei (1923-1924), care poate fi
considerat par#ial o lucrare documentar".
Romanul aduce o nou" abordare, aici autoarea s-a eliberat de obliga$ia
de a-!i ajuta poporul prin crea#ia literar". Obliga#ia fa#" de popor este înlocuit" pur
!i simplu cu omenescul. Experien#a matern" este încredin#at" jurnalului,
consemnat", dup" care urmeaz" reluarea materialului, rea!ezarea conform
ierarhiei valorilor, cânt"rirea critic" a celor scrise, alegerea capitolelor
edificatoare, veghind asupra acestui demers cu sufletul s"u în#eleg"tor !i intelectul
exigent. Astfel tema, care prin natura ei este susceptibil" de o tratare
sentimentalist", prin eforturile scriitoarei reu!e!te s" se întrupeze într-o oper" de
factur" unic".
Romanul Moje deti, datorit" formei sale originale, inedite, se constituie
într-o specie situat" la grani#a dintre beletristic" !i proza biografic". Chiar dac"
autoarea nu mizeaz" pe fic#iune, lucrarea are certe valen#e beletristice ca urmare a
procedeelor artistice utilizate.
Romanul poate fi privit ca o lucrare biografic" al c"rei scop primar nu
este prezentarea propriei persoane, prevalând importan#a însemn"rilor mamei
despre copiii s"i, realizat" ini#ial doar pentru propriul s"u suflet !i nu cu scopulde
a fi publicate, ceea ce îi confer" caracter documentar deosebit de interesant,
veridicitatea datelor îmbinându-se cu viziunea subiectiv" a scriitoarei, iar leg"tura
puternic" dintre mam" !i copiii ei „deconspir"” !i aspecte din biografia `oltésovei.
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Problema încadr"rii acestei lucr"ri la o specie anume s-a pus de la bun
început. Scriitoarea !i-a desemnat lucrarea sa drept „însemn"ri !i povestiri”,
ulterior îns" critica literar" a f"cut uz de o sumedenie de termeni referindu-se la
aceast" lucrare inedit": note de jurnal, carte – jurnal, roman - cronic", memorii,
roman biografic etc.
Critica literar" consider" c" romanul în dou" volume Moje deti – Copiii
mei reprezint" opera cea mai valoroas" a Elenei Maróthy - `oltésová, cu toate c"
primele apari#ii în 1923, 1924 nu atinseser" succesul înregistrat cu ocazia edit"rii
romanului Proti prúdu - Împotriva valului.11 Faptul nu ne poate mira, întrucât
Moje deti – Copiii mei apare într-un context literar cu totul diferit, opunându-se
tendin#elor moderniste ale tinerei genera#ii care refuz" s" considere literatura ca o
simpl" „ imagine a vie#ii”. Dup" anul 1945 romanul a cunoscut mai multe edi#ii,
ceea ce nu s-a întâmplat în cazul romanului Proti prúdu- Împotriva valului. $i în
acest caz ierarhia valorilor clasific" !i diferen#iaz" operele literare amintite.
Lucrarea Moje deti - Copiii mei a fost în repetate rânduri apreciat" mai
mult de c"tre speciali!tii din domeniul pedagogiei,12 care au apreciat romanul
datorit" faptului c" aici se consemneaz" pentru prima dat" evolu$ia limbajului
copilului, formarea cuvintelor, a vocabularului. În urm"rirea modului cum se
dezvolt" limbajul la copii, acest roman este apreciat în Slovacia ca un adev"ratul
act de pionierat, fiind un exemplu rar de oper" literar" care suscit" interes nu
numai din partea ob!tii literare ci !i a celei de specialitate. Cu toate acestea,
romanul nu este lipsit de farmecul atmosferei poetice, degajat" de tandre#ea
sufletului matern, conferind lucr"rii tr"s"turi unice, originale.
Tema romanului – jurnal13 este urm"rirea !i consemnarea dezvolt"rii
personalit"#ii copilului, voin#a de a cunoa!te !i în#elege tr"s"turile de caracter ale
propriilor copii. Portretul povestitoarei, al mamei fericite de la începutul c"r#ii, se
transform" treptat, ad"ugându-se sentimente pesimiste de nesiguran#", încât pân"
în cele din urm" romanul - jurnal Moje deti – Copiii mei14 pare a fi scris de M.
`oltésová „cu cerneal" neagr" pe fond negru.„15 Unele pasaje unde-!i g"sesc locul
cuget"ri privind locul !i rolul femeii, ideea p"cii, ideea idealismului contribuie la
schi#area autoportretului `oltésovei.16 Astfel, mul#umit" digresiunilor pe care le
face scriitoarea meditând asupra vie#ii, cititorul intr" în posesia cuno!tin#elor
despre filozofia ei bazat" pe fideism.
Svetozár Hurban Vajanskg în recenzia lucr"rii Umierajúce die[aCopilul care moare, publicat" în Almanahul Tivenei în anul 1886, aduce o critic"
aspr" la adresa `oltésovei, deoarece aceast" scriere nu corespundea concep#iei
criticului privind criteriile estetice !i ale artei. Acesta îi repro!a scriitoarei c"
exagereaz" cu tonul emo#ionat, pasajele în care rolul mamei devine preponderent
în detrimentul scriiturii duc la sc"derea valorii estetice. Vajanskg afirm" pe un ton
imperativ: „A impune sufletului o durere aproape fizic" – nu este scopul artei…
La categoria suferin#ei, artistul trebuie s" fie parcimonios…Operei estetice îi
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revine !i rolul de a ne aduce bucurie, de a ne în"l#a!”
`oltésová se ap"r" împotriva acestui „atac pe considerente estetice„ în
scrisoarea din 7.03.1886, adresat" Teréziei Vansová: „Scopul meu n-a fost crearea
unei opere artistice înalte, am schi#at doar durerea matern" la moartea copilului,
durerea vie, arz"toare, a!a cum este ea în realitate, nu diminuat" din considerente
artistice…Vajanskg a în"l#at !tacheta mult prea mult în cazul lucr"rii mele
modeste, compuse pentru almanah.”17
Chiar dac" scriitoarea arboreaz" o atitudine modest", sus#inând c" în
cazul acestei lucr"ri nu poate fi vorba de vreun proces de elaborare, adev"rul este
pu#in diferit, fapt men#ionat de istoricul literar Ivan Kusg care atrage aten#ia c" în
Moje deti – Copiii mei nu este vorba de o redare mecanic" a realit"#ii, c" asist"m
la ierarhizarea faptelor cu scopul de a cl"di un întreg, un portret general.18
Construc#ia romanului nu se axeaz" pe o ac#iune în accep#iunea clasic"
a cuvântului, deci nu urm"re!te un subiect epic, cu fazele sale de rigoare,
compozi#ia fiind mult diferit" fa#" de lucr"rile bazate pe fic#iune. Exist" totu!i un
conflict, o intrig", conceput" !i ea în mod inedit ca o întâlnire a vie#ii cu moartea.
Acest conflict ireductibil dar firesc, dobânde!te în lucrarea `oltésovei o alt" tent",
lipsit" de banalitate, ba mai mult, ia o înf"#i!are marcat" puternic de emo#ie
autentic" cu certe virtu#i estetice. Astfel se face c" acest document cu caracter
biografic reu!e!te s" se ridice la valoarea unei opere artistice bazate pe fic#iune.
Ac#iunea jurnalului, cât exist" ea, se rezum" la microuniversul restrâns
al familiei !i al împrejurimilor, f"r" a se ocupa de „lumea larg"”, de evenimentele
cultural – sociale din Martin.19 În Moje deti - Copiii mei romanciera prezint"
faptele !i situa#iile pe principiul enumera#iei, ordonându-le linear, folose!te
nara#iunea !i descriereaîn concordan#" cu scopul ini#ial al lucr"rii care nu era,
dup" cum am mai ar"tat, unul publicistic. Astfel în prima parte recurge mai mult
la povestirea unor evenimente mai scurte, capitolele finale având caracter
descriptiv, mai mult static.
Nici în aceast" scriere `oltésová nu renun#" la prezentarea aspectelor
legate de problema na#ional", de!i, evident, ponderea lor este mai mic". Profit" de
studiile fiului ei Ivan în ora!ul Predov, pentru a aduce vorba, odat" cu descrierea
am"nun#it" a altor chestiuni, !i de problema înv"#"mântului în limba na#ional" la
r"scrucea secolelor XIX - XX. Lupta na#ional" este redat" acum cu un patetism
diminuat, dar medita#ia poart" acelea!i caracteristici ale modului tradi#ional,
didacticist în a trata problema limbii, a înv"#"mântului !i cea a maghiariz"rii.20
Dialogul este folosit cu succes pentru a dinamiza ac#iunea, în cazul
unor replici observ"m chiar !i tentativa de a surprinde anumite situa#ii comice, de
a conferi textului valori umoristice într-un mod original, propriu personalit"#ii
autoarei, umorul acesteia fiind net diferit fa#" de umorul Vansovei din jurnalul de
c"l"torie, fa#" de ironia Timravei, sau zâmbetul blajin al lui Kukucín. `oltésová
având o alt" fire, poate fi considerat" o scriitoare a seriozit"#ii, deseori mai
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degrab" patetic", decât optimist". Ea recurge la virtu#ile umorului pentru a înviora
textul, f"când uz de situa#ii comice, întâmpl"ri hazlii, replici pline de spirit.21
Romanul – jurnal este compus din nou" capitole ale c"ror denumiri
dezv"luie tema fiec"ruia, de exemplu Gymnazista - Elevul de gimnaziu, Adultul,
Pri cieli – La sosire. Uneori scriitoarea se las" furat" de câte un motiv, pe care îl
dezvolt" ca o ac#iune paralel", atât în planul povestirii principale, cât !i povestind
întâmpl"ri din copil"ria sa, cum s-a întâmplat în cazul amintirilor despre câinele
din auborec, localitatea în care a copil"rit scriitoarea. Limbajul copiilor ocup" loc
însemnat, creeaz" atmosfera adecvat", menit" s" impresioneze emo#ional cititorul.
Epilogul romanului – jurnal denumit Dodatok – Adaos, ofer" cheia
pentru a în#elege ideea directoare a operei, scopul acesteia fiind mesajul etic
îndreptat împotriva r"zboiului barbar. 22
În deceniul al doilea al secolului XX,`oltésová a luat decizia s" se
dedice prozei memorialistice, scriind o proz" autobiografic" - Sedemdesiat rokov
\ivota – #aptezeci de ani de via$" (1925) în care prezint" experien#ele sale din
tinere#e, apropie cititorului via#a familiei în care a crescut, arat" ce a determinat-o
s"-!i dedice via#a poporului s"u. Amintirile se încheie odat" cu plecarea la Martin
dup" c"s"torie, f"r" s" prezinte via#a sa în acest ora!, însemnat ca centru cultural
al slovacilor la r"scrucea secolelor XIX-XX.
Interesul scriitoarei pentru proza memorialistic" !i documentar", cum
de altfel s-a întâmplat !i la Terézia Vansová se explic" prin situa#ia existent" în
literatura slovac", unde erau în vog" în perioada realismului literar slovac, în afar"
de speciile caracteristice curentului(romanul, nuvela, povestirea, schi#a) !i speciile
de literatur" memorialistic", documentar", !tiin#ific". Astfel de lucr"ri se publicau
în diferite reviste, acestea con#inând rubrici speciale, rezervate memoriilor,
jurnalelor, notelor de c"l"torii. Printre al#ii, Svetozár Hurban Vajanskg a introdus
!i cultivat timp de cincizeci de ani, specii ca schi#a de voiaj, reportajul de voiaj, în
paralel cu nuvelele, romanele !i poeziile sale, proz" sub form" de jurnal, jurnalele
acaparând treptat întreaga sa crea#ie literar". Povestiri biografice, memorii,
d"duser" literaturii Francisci, Zechenter, Hurban, Daxner, literatura din a doua
jum"tate a secolului al XIX-lea inclinând mai mult spre jurnale de c"l"torie,
c"rora s-au dedicat Vajanskg, Kukucín, Tajovskg, genul nefiind str"in nici
scriitoarelor - femei, precum Vansová, `oltésová.
Proza documentar" a E. M. `oltésová se bazeaz" pe elementele propriei
biografii. Avem în vedere scrierea Sedemdesiat rokov \ivota – #aptezeci de ani de
via$", lucrare în care autoarea zugr"ve!te dou"zeci de ani din perioada tinere#ii
sale, dest"inuie concep#ia sa despre via#" !i literatur", înlesnindu-ne cunoa!terea
personalit"#ii sale de scriitor.
Opiniile `oltésovei privind literatura, de asemenea, valorile artistice !i
culturale, sunt oglindite în lucr"rile sale de publicistic" !i critic", precum !i în
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coresponden#a personal", în mod deosebit în coresponden#a cu Timrava.23 Astfel
se contureaz" portretul psihic al unei personalit"#i armonioase, cu o bogat"
experien#" de via#", cu tr"iri spirituale profunde.
NOTE
1. Vezi scrierea autobiografic" Sedemdesiat rokov \ivota, publicat" în revista
Slovenské pohUady, 1925.
2. Milan Pidút, Dejiny slovenskej literatúry, Bratislava, Obzor, 1984, p. 362.
3. Elena Maróthy- `oltésová: Sedemdesiat rokov \ivata, p.56, în volumul
VYbor so spisov, Martin, Matica slovenská, 1936.
4. `oltésová nu considera c" femeii i-ar reveni întâietatea în cadrul luptei
na#ionale, aceasta nu trebuia s" lupte de una singur" pentru na#iune, ci s"-!i sus#in"
b"rbatul în atingerea acestui scop nobil, precum o podoab" de pre#, o zân" bun" a acestuia.
5. Cert este c" popularitatea romanului cre!tea, acesta fiind tradus în limba
ceh", croat".
6. Pentru Masaryk literatura constituia în primul rând sursa pentru studierea
aspectelor sociale, iar critica literar" un mijloc de educare. De aceea se opunea cu îndârjire
romantismului !i naturalismului.V. Panorama Veské literatury, Olomouc, 1994, p. 189.
7. E.M. `oltésová , datorit" educa#iei !i cuno!tin#elor sale, s-a dovedit a fi
extrem de exigent" fa#" de propria persoan", de asemenea critica aspru imoralitatea !i
maghiarizarea.
8. Ac#iunea nefiind linear", cititorul mileniului III poate fi „deranjat“ numai de
elementele etnografice în cazul c" nu le apreciaz" ca un document al secolului XIX.
9. S. H. Vajanskg, State o slovenskej literatúre, Bratislava, 1956, p. 498-506.
10. V. M. Kukucín, Dielo XX, Záva\né skúsenosti, Bratislava, 1971, p.
394-402.
11. V. Rubicka, Pedagogické prvky v knihe Eleny Maróthy Zoltésovej Moje
deti- Elementele pedagogice în cartea E. M. Zoltésovei Moje deti, în „Jednotná Wkola“, an.
10/1955, nr. 6, p. 658-673; J. `perko, Pedagogicko- psychologickY profil románu E. M.
Zoltésovej Moje deti- Aspectul pedagogico- psihologic al romanului E. M.Zoltésová Moje
deti, în „Zborník Filozofickej fakulty Vysokej Wkoly pedagogickej v PreWove.“ I. hasi,
pedagogicko- psychologická. Bratislava, 1957, p. 33.
12. Caracteristicile unui jurnal se întâlnesc la `oltésová !i în cazul nuvelei
PopoluWka – Cenu!"reasa(1889).
13. Istoricul literar Ján `tevcek afirm" c" romanul Moje deti „#ine locul unui
roman psihologic în literatura slovac".” V. Ján `tevcek, Esej o slovenskom románe,
Bratislava, 1979, p. 175-176.
14. Oskár hepan, Dva typy Zoltésovej prózy, în „Slovenská literatúra,“
32/1985, nr.5, p. 385.
15. E. M. `oltésová, Moje deti, Bratislava, Tatran, 1968, p. 172.
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16. E. M. `oltésová, PohUady na literatúru, Bratislava, 1958, p. 224.
17. V. Dejiny úry III., Bratislava, Vydavateestvo SAV, 1965, p. 544.
18. Afl"m, colateral, de exemplu, despre incendiul catastrofal de la Martin din
prim"vara anului 1881 !i urm"rile acestuia pentru familia ei, despre prezen#a armatei
maghiare din anul 1882.
19. Problema înv"#"mântului !i a !colilor slovace a preocupat-o pe `oltésová
de la bun început. Pentru prima dat" trateaz" aceast" problem" în anul 1873 în textul cu
tent" polemic" Odveta z Hornej zeme-R"spuns din Qara de Sus, în “Národné noviny“,
4/1873, nr. 110. Aceasta a fost prima luare de pozi#ie a scriitoarei.
20. Exemplific"m cu un schimb de replici între copil !i mam", în care ea
accept" regula jocului !i respect" punctul de vedere al micu#ului interlocutor: „Mam", tu
!tii ce înseamn" a se însura?“
„Nu !tiu, eu... dar dac"-mi spui tu, am s" !tiu.“
„Deci, !tii – a!a, s"-#i alegi o so#ioar".“ Explic" cu mult" importan#".
„$i eu îmi voi alege“, ad"ug" vioi.
„Nu mai spune-! $i când?“
„Mâine!“
21. V. E. M. `oltésová, Moje deti, Bratislava, Tatran, 1968, p. 147.
22. Op. citat", p. 392.
23. `oltésová prima apreciaz" opera realist" a lui Janko Jesenskg, de asemenea,
plaseaz" pe un loc meritoriu opera B. S. Timrava. Despre ea îns"!i se exprim" în
scrisoarea din 19.12. 1931 adresat" Timravei : „... nici eu nu produc nimic, în afar" de
câteva texte. Dar beletristica mea nu st" sigur pe piciore, fiind cufundat" în idealism, pe
care nu-l scuz" via#a, este deci în afara realit"#ii vie#ii, de aceea nu mai scriu. $i de cele
create a trebuit s" m" distan#ez. $i nici n-am lini!te ca s" pot s" m" dedic crea#iei. $i capul
meu nu mai are energia necesar" de a accede în modalit"#i noi…“ V. Karol Rosenbaum,
Introducere, în volumul Elena Maróthy – `oltésová, Moje deti, Martin, 1952, p. 23.
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