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DEJINY LITERATÚRY SLOVENSKEJ,





v

Studujúc koncom sedemdesiatych Het na universite pražskej,
mal som vše príležitosť v študentských i literárnych spolkoch pre
hovoriť o našej spisbe i našom živote. Nebohý priateľ môj Rudolf
Pokorný išiel vtedy na utvrdenie vzájomnosti vydávať ,Knihovnu
československú*, i vypýtal si pre ňu prehľad dejín našej literatúry.
Tak zkrsol druhý a zároveň ostatný sväzok knižnice tej, ,Literatúra
na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspéchy*, v Prahe 1881,
252 str, m. 8°. Bol to svojho spôsobu pokus prvý a teda nie ľahký.
Cechom bolo treba osvetliť a sympatickým urobiť naše literárne
snaženie, ktoré od liet štyridsiatych poznali málo a na ktoré po
zerali cez plece, a Slovákom zišlo sa ukázať, čo vlastne majú, a
o všeliniečom povedať pravdu. Pokus v mnohých veciach zlihal:
pozerala z neho malá zkúsenosť životná i hyperkriticismus a radika
lismus mladosti. No pritom všetkom tlač slovenská i česká prijaly
knižku vďačne, rohy jej oblámaly, a koniec vyznel dosť harmonicky.
Ba upozornilo sa na ňu i obecenstvo ruské, a kievský slaviansky
dobročinný spolok vydal ju v osobitnom, pre seba vypýtanom
zpracovaní, ktoré do ruštiny preložil mladý rodák náš A. Opferman
a úvodom opatril prof. Timotej Florinskij, ako ,Istoriu slovackoj
literatúry* v Kieve 1889, 204 str. v. 8°.

Lež zkúsenosti desaťročia a štúdia predmetu cudzie i moje
uspely popremieňať názor v celku i podrobnosťach. Pustil som
teórie a začal merať životom, a zo stanoviska takejto nekonstruo
vanej, reálnej skutočnosti obraz našej spisby zjavil sa inak: ver
nejšie i spravodlivejšie. A poneváč mladá naša literatúra, ako málo
ktorá druhá, celkom vyviera zo života, a teda v nej na hlucho
vyzneje každý akademický, vyčítaný, abstraktný experiment, ne
potrebný obecenstvu, upriamenému na svoju knižku ako hladný na
kus chleba, nuž i vystrojenie celého obrazu premenilo sa. Bolo mi
jasno, že akonáhle dnes niekto sa odhodlá vyrozprávať Slovákom
priebeh dejín ich literatúry po slovensky, nesmie to spraviť s učeným,
nateraz ešte ani nie možným, ani nie potrebným aparátom, lež
musí napísať knižku v dobrom smysle slova populárnu, ktorá podá
literárno-historické výsledky dosiaľ nadobudnuté vo forme napospol
prístupnej, bez povrchnosti, no i bez pseudovedeckej pedanterie.
To nateraz môj cieľ. Ak som ho dosiahol, som spokojný.

Látku spracoval som spôsobom dnes už všade prijatým: gene
ticky. Ak obraz literatúry má byť verný, nemožno predstaviť ho
inak, ako v spojení so skutočným životom, ktorý podlieha preme-



Ďalšia otázka bola, koľko vziať z literárno-historickej látky:
či každý slovenský verš, každú knižku, každý článok, nech že ony
sú značenia akéhokoľvek, a či iba to, čo spisbe dáva smer a ráz.
Nebolo ťažko rozhodnúť sa pre spôsob druhý. Slovo peknoduchého
H. Hettnera bolo mi tu rukovoditeľstvom: literárna história nie je
históriou kníh, lež históriou ideí a ich umeleckých i vedeckých
foriem. Preto z postupu myšlienok, hýbajúcich dobou i jedno
tlivcami, usiloval som sa vysvetľovať pôvod literárnych diel. Ako
latina kryla u nás všetko slovesné snaženie až do počiatku nového
veku, ako české husitstvo a západný humanismus pohýbaly spisbou,
ako pod vplyvom novovekých ideí i dejinných rozpomienok zkrsla
literatúra nová a z účinku rodiaceho sa kmeňového povedomia ná
rodná literárna reč, ako po humanisme, klasicisme, romantike
v poesii nastúpil pôvodný smer ľudový, ako po mnohých škriep
kach a bojoch jazykových, pod tlakom národnostným a politickým,
zpod priduseného národného života vyrástla celá spisba — to
ukázať, bolo hlavným cieľom ,Dejín'.

Obraz, hoc vôľa bola dobrá, zostal nedokonály. Nakoľko bol
prístup, užil som síce všetkého, do čoho literárne dejiny môžu za
čreť ako do pomocného žriedla; no predsa najmä prvé dve hlavy
knižky ďaleko zostaly za ideálom. V perióde predteresiánskej jesto
posiaľ toľko neriešených otázok, že i dlhý život ľudský ledva po
stačí na ich úplné vyjasnenie, ak vôbec všetky dnes už vyjasniť
možno. Co starého a čo nového v literatúre piesní a rozprávok,
čo vlastného a čo cudzieho v slovenskom humanisme, v spisbe
cirkevnej evanjelickej, teologickej katolíckej, čo v reči tisícich,
z veľkej časti podnes neprístupných listín a písaných dokumentov
je našeho, čo cudzieho, ba hodný riadok otázok už i v literatúre
bernolákovskej a štúrovskej, teda nám pomerne blízkej: to všetko
ešte tvrdý kus práce, ktorá posiaľ čaká na umné a usilovné ruky.
Až keď kto napíše dejiny našej národnosti, kultúry, reči, rozvoja
konfesií, úplnú biografiu a bibliografiu, kritický listinár i diplomatár,
až keď poesia i náukové snaženie naše od najstarších čias pre
brané a osvietené budú monograficky, až potom bude možno písať

nám času i všetkých jeho okolností. Iba v druhom rade prichodí
potom individualita pôvodcova, ktorú ony podmieňujú a odchová
vajú, a len napokon zásady aestetické lebo náukové. Tak Hollého
pochopíme len v osvetlení poetických tradícií storočia XVIII a jeho
literárneho i osobného okolia; Sládkoviča ,Maríny' len v osvetlení
rokov štyridsiatych a Sládkoviča ,Svätomartiniady‘ iba v svetle
šesťdesiatych liet; bojovného Záhorského z roku 1850 len za red
akčným stolíkom viedenských ,Slov. Novín', a pasívneho cynika
Záhorského o dvadsať rokov neskôr len zo ztratenej samoty žup
čanskej. Že časti takto podelené poskladať si v celok čitateľovi
nie je tak pohodlné, ako v súvislej forme životopisnej lebo prie
hradke epickej, lyrickej alebo dramatickej o každom spisovateľovi
všetko zvedeť razom, je prirodzená vec; no darmo je: iba tento
spôsob predstaví predmet verne a pravdivo.



takú históriu literatúry našej, ktorá by zodpovedala každú otázku
prísnej vedy.

Veľkú galibu slovenskému literárnemu historikovi, najmä ak
ešte je i vzdialený od rodnej zeme, stvára nedostatok starších na
šich kníh, ktoré od tých čias, čo najúplnejšia slovenská knižnica
v b. Matici je zatvorená, tvrdo treba sháňať po dobrých ľuďoch.
Daktorú knihu bolo hľadať mesiace, daktorej vôbec si sa nedohľadal.
Z toho vyteká i charakter ,Dejín'; počínajúc Bernolákom, o každom
temer spise hovoria z autopsie; pri starších trebalo spokojiť sa so
zprávou z druhej ruky.

Citovať bolo ,Dejinám' často, niekedy i také veci, ktoré by
inak vystaly, keby sme mali aspoň dejiny reči. Pre zjednodušenie
tlače všetky citáty prepisujú sa písmom a pravopisom jedným
(slovenské slovenským, české českým), no tak, aby pôvodný zvuk
slova zostal nepohýbaný. —

Prvej časti ,Dejín', vydanej lanského leta, dostalo sa posúdenia
z mnohých strán. Neslovenské hlasy prehovorily o nej napospol
vľúdne, odporujúc hlavne iba pri otázke literárnej slovenčiny. Zo
slovenských národný náš orgán prijal ju s nezaslúženou chválou,
katolícky a vládny časopis naproti tomu s nezaslúženou hanou.
No ani chválou som nezpyšnel, ani hanou nezmalodušnel: iste že
jedni i druhí chceli tým osožiť veci a teda i môjmu milému národu.

Nemôžem zakľúčiť, abych vrúcne nepoďakoval sa všetkým,
ktorí prácu moju podopreli či už požičaním neprístupných mi kníh,
či datami biografickými a bibliografickými, lebo akokoľvek inak:
vymenúvať ich neidem, bol by ich hodný riadok — nech že za
všetkých stojí tu meno milého môjho druha Jozefa ŠJcultétyho,
ktorý priateľskou účasťou i odbornou radou ujímal sa knižky od
počiatku do konca.

Akby ona ešte niekedy mala nastúpiť novú púť, všetky umn é
pokynutia padnú jej na osoh. Keby však vydanie toto zostalo po
sledným, úprimne žičím svojmu nástupcovi, aby zavďačil sa spisbe
našej dielom dokonálejším.

V Turčianskom Svätom Martine v deň otvorenia ,Domu' 1890.

J. V.





šieho kráľovstva uhorského rozkladá sa jeden z najmenších

slavianskych kmeňov, Slováci, počitujúci do poltreťa
milióna duší. Osady jeho sú rozosiate hlboko po Dolnej
zemi aj za Dunajom.

Slováci predstavujú národopisný stred Slavianstva,
a jazyk ich je v malom obraz všetkých slavianskych

jazykov. Rozsýpajúc sa vo veľa rôznoreČí, kupí sa zase

v tri celky: v dialekt západný lebo československý v stoli

ciach nitrianskej, prešporskej a dolnej trenčianskej ; severo

východný lebo poľskoslovenský v šarišskej, spišskej, aba

ujskej, zemplínskej i gemerskej (v tejto pomiešaný s živlami

rusínskymi), a stredný lebo Čistoslovenský v Turci, Liptove,

dolnej Orave, hornom Trenčíne, Zvolene, Tekove, Honte

a Novohrade.

eclzi Tatrou a Dunajom, od jablunkovského

priesmyku k Novým Zámkom a od Požuňa po
y
Šarišský Potok, v pätnástich stoliciach teraj-

VSTUP.



Vlastná literatúra slovenská trvá málo vyše sto rokov.
s/

Co zostalo z pohanských čias, je slabý tieň; duševnú snahu

prvých storočí kresťanských kryje latina, a husitismus

i protestantismus od veku pätnásteho do osemnásteho

literárne plody slovenské spája formálne so slovesnosťou

českou. Až koncom osemnásteho storočia Bernolák, a
v

v polovici nášho veku Štúr, Hodža a Hurhan dávajú

vznik a základ samostatnej literatúre slovenskej.



Spievanky a piesne obradné. Domorodá krajinská ústava.
Latina.

Čias, — ked pohanstvo počalo boriť sa s kresťanstvom a
to opäť dvojilo sa v obrade západnom a východnom, ked
ríša veľkomoravská kvitla iv zanikla, keď Český a poľ
ský Boleslav i uhorský sv. Štefan pacifikovali slovenské
územie, — nezanechaly stôp v literatúre našej.

Odhliadnuc od dakoľkých holých mien: Parom, Vesna,
Morena, Vianoce, Hromnice, Turíce, a dakoľkých bezmen

ných božstiev nižšej kategórie, pôvodné slovenské báje
slovie nikde sa nezachovalo: naša literatúra rozprávková,
Čo ako pekná a bohatá, nenie dnes už zrkadlom sloven

ských mýtov; terajší ráz jej je obecnoslaviansky, áno
všeeuropejský. Co dýcha neklamným dychom pohanských
storočí, je jediná pieseň ,Morena, Mouena, za kohos' umrela1

;

daktoré iné, s ňou Často rovnako cenené (,Hoja Dunďa,
hoja‘, ,Jano, Jano Vajano‘), v dnešnom znení sotva. Ze
pohanské národné slávnosti, zvyky, obyčaje, premeny
roku a výjavy prírodné i citový svet srdca ľudského ne

zostaly bez piesní, možno predpokladať s istotou. Pohan
ský Šlovák nespieval menej než Slovák veku devät
násteho. No jediný písma znalý literátor prvých storočí

Šľaky doby pohanskej a panstvo latiny.

lováci dávno pred deviatym storočím žili ži
votom duševným. No ani mýtický názor slo

venský v starej svojej rýdzosti a úplnosti, ani
veľké momenty kultúrno-historické z neskorších

HLAVA PRVÁ.
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kresťanských, kňaz a mních, odvracal sa od týchto plodov;
nezachovalv sa.

A práve tak odznely mená Cyrill a Metod, Rastislav
a /Svätopluk, Velehrad a Nitra bez ozveny, bez bohatýr
skej^povesti a spevu. Iba epická pieseň ,Stála bitka, stála
za Štefana kráľa1 a elegická ,Nitra, milá Nitra4

žijú
v ústach národa; ale to sú plody mladšieho dátum.

Co v literatúre zostalo bez stopy, nahradil život.
Staré národné ustanovizne krajinské, sriadenie župné,
mená najvyšších hodnostárov — nádvorníkov, tovarníkov,
županov — sv. Štefan preniesol do novej uhorskej ríše,
ktorú zakladal, a storočia zachovalý. temer až po dnes
ten starý kultúrny základ slovenský. A v údeľnom knie
žatstve nitrianskom, ktorým vládli vladári z rodu kráľov
ského, i slovenská politická individualita tristo rokov na
chodila jasný výraz. No s Matúšom Cákom trenčianskym,
zvaným ,dominus Yagi et Tatrae4

, padá na začiatku
štrnásteho veku aj tento pomník samobytnosti slovenskej,
,Mátyás fbldje

4
splýva v tesný politický sväzok s kráľov

stvom uhorským, a národný náš život tratí sa v obecnej
diplomatickej reči latinskej — orgánu cirkve i štátu,
literatúry i spoločnosti, — ktorá kryla svorne driemajúce
jazyky ľudové.

Nové osvieženie slovenského života duševného prišlo
z Čiech. Chýrna univeršita Karlom I v Prahe založená
priťahovala aj veľa vedochtivých Slovákov, a jednomu
z takýchto pútnikov dakujeme akiste za glosované spevy
cirkevné, spísané nárečím holičským, ktoré s názvom
,Sequentionarius sen Prosamm expositio

4 nachodia sa
v knižnici kapituly pražskej. Ani nábožensko-národný
ruch Český, z university tej vyšlý a živený, ktorý po
upálení Jána Húsa 1415 silno vyrazil sa v pamätných
bojoch husitských, uhorské vladárenie českého kráľa
Žigmunda, vpády husitských vôjsk do Horných Uhár, a
menovite pôsobenie Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý v polo-

Prvá kolonisácia husitská v pätnástom storočí.

II



vici pätnásteho storočia zabral všetky slovenské stolice
a osadil ich Husitami českomoravského pôvodu, neostaly
bez šíakov v živote slovenskom. Husiti oni doniesli k nám
nielen huk surového boja, ale aj novú vieru, nový ná

boženský obrad a spev v jazyku národnom, novú obco
vaciu reč, a čo najväčmi zavážilo, novú, bárs aj výlučne
cirkevnú literatúru. Ešte i tuho osihotené kolonie nemecké
sklonily sa pred mocným novým živlom — akoby on
nebol si podmanil mäkkú prírodu slovenskú ? Čeština
udomácnila sa medzi Slovákmi ako ich reč literárna.
U nich prežila vek slávy a rozvitia svojho v pätnástom
a šestnástom storočí, i vek poníženia a úpadku v dvoch
storočiach nasledujúcich. Tristo rokov od prvej husitskej
kolonisácie trvá na Slovensku výlučné panstvo češtiny.



Materiál, ktorý by objasnil zástoj českej reči u nás
v pätnástom storočí, hlivie posiaľ zväčša v archívoch.
Ale i z tej trošky, čo vyniesli na svetlo, vychodí určito,
že čeština od druhej polovice veku pätnásteho je rečou
samosprávnych slovenských vrchností, neskôr i stolíc a
zámkov. Ján Jiskra i Pankrác zo Sv. Mikuláša dopisujú
si r. 1445 a 1446 s rôznymi osobami i mestami horno
uhorskými po česky; mesto Rajec vedie od r. 1485 mest
skú knihu po česky; kráľ Matej píše r. 1483 mestu Trnave,
Štefan Zápoľa r. 1492 mestu Prešporku po česky; smluvu
medzi Vladislavom a Maximilianom čítajú na uhorskom
sneme po česky.

V ľudovej literatúre čeština prebíja sa akiste s týmže
zdarom, hocpriam positívnych príkladov niet, lebo veselé
piesne o kráľovi Matiašovi, z ktorých najznámejšia je
,Zvalo sa mesto Rakovci, v ném prebývali Kuruck, a

pekný spev o Kataríne povstaly v neskorších časiech. —
Storočie šestnáste pole českej reči u nás rozšírilo

ešte väčmi. Prišla luterovská reformácia, prišly národné
cirkve a školy. Niet temer mesta a mestečka hornouhor
ského, aby nebolo od neho z tej doby listu alebo listiny
českej; a dlhý rad je tých, ktoré malý ev, cirkve slo
venské aj latinsko-slovenské školy: z oných hneď na
začiatku reformácie Košice, Bardejov, Sabinov, Lubie-

Čeština na Slovensku. Školy šestnásteho storočia.
Ján Silván.

Husitismus a protestantismus.

HLAVA DRUHÁ.
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v
tová, B. Štiavnica, B. Bystrica a iné (medzi rokmi 1520 —

1530), z týchto Bánovce, Kremnica, Žilina, Turč. Sv.
Martin, Prievidza, Trenčín, Kežmarok, Jelšava, Mošovce
atd., atd. (založené medzi r. 1525—1580). A v časiecli,
kde Turci jarmili krajinu ťažkým jarmom a občianske
borby sa odmieňaly, skvel sa na Školách tých kvet hu

manistickej učenosti domácej i zahraničnej; Durko Bá

novský, Mikuláš Kolacináš, Ján Institoris Mošovský a
veľa iných založili vtedy slávu svoju.

Pravda, mŕtva učenosť týchto kapacít prešumela nad
národom bez úžitku a šľaku. Za to milo prihovára sa
nám ich vrstovník, prvý slovenský skladateľ českých
spevov cirkevných, Ján Silván. Kedy a kde sa na
rodil, nevedno; iba toľko vieme o ňom, že väčšiu časť
života prežil v Klatovskom kraji v Čechách ako pisár
Jána Popela z Lobkovíc, a že, ako Prokop LupáČ, osobný
jeho známy, o ňom poznamenal, umrel v Domažlicach
r. 1572 (,vitam suam clausit idque Domažlicii in Bo
hemia Joannes Sylvanus naťíone Fannonius 1

). R. 1571
vydal v Práhe v ,Píšne nové na sedm žalmu kajících a na
jiné žalmy.

‘
Český brat Blahoslav, Silvánov vrstovník,

hovorí o ňom ako o človekovi vzdelanom, hudobníkovi
aj básnikovi znamenitom, no vyčíta mu prudkú povahu
a opilstvo. ,Píšué jeho — vraj — lépe svetu se trefovaly
než Jednoté, 4 A predsa skutočná nábožnosť a tichá zá
dumčivosť veje z jeho sympatických veršov. „Pomysliž
na své znám é tovaryše, — hovorí v jednom z nich —
kteríž v rozkoši, v pýše potratili své kratičké cíle, živi
souce rozpustilo. Kde j ich mladosť, jejich radost, jich
všecka veselé, jejich kratochvíle? Kde skoky, pyšné
kroky, noční kriky, jich povyky, ušlechtilé jich hlasy? —

Minulý již ty časy“. . .

Aj inak Silvánov kancionál je pre nás zanímavý.
Pri piesni ,Z hlubokosti volám k Tobé4 nachodíme po
známku : ,pisnička tato zpívá se na tu notu, jako o kráľe
Ludvíka porážce, a jest složena léta 1536 v mých veli-J
kých težkostech a protivenstvích.4 A spev ,Dékujem
tobé, Otče nebeský

4 káže spievať na nótu ,0 Muránském
zámku4 — tedy narážky na nápev i text historických
piesní obecne vtedy známych. Obidve tieto veršovanky



spolu s dakoľkými podobnými zachovalý sa, bárs v od

pisoch dosť porušených. Sú písané strofický, v krátkych
riadkoch, rozvlaČito. No miestami udierajú na charakteristi
cký prostonárodný tón. Jedna začína sa: ,Muránsky zámek
v Uherskej zemi na vysokej skale jest postavený; bílý
svítí se mezi horami, zdi, bašty, palácové pekné spra
vení 1

;
druhá: ,0 Sigeti, Sigeti, múj zámku veselý, múj

zámku prepekný
4

; alebo tretia: ,Y širém poli na Podolí
stojí Belhrad murovaný

1 a t. d. Piesne tie skladali účast
níci tureckých bojov alebo aspoň ich svedkovia; daktoré
zvraty ukazujú bezpečne, že ospievaná udalosť bola skla
dateľovi blízka.

,V iných velikých težkostech a protivenstvích4
. . .

Úprimný vzdych najstaršieho slovenského lyrika duchov
ného je pre vek šestnásty charakteristický. Míňal sa bez
pokoja a oddychu. Plen turecký a tatársky, domáca borba
medzi Zápoľom a Ferdinandom nemalý konca. Nešťastná
moháčska bitka, dobytie Budína a stopädesiatrocné otro
čenie Turkom, pod ichž ťažkou rukou stenal i slovenský
Novohrad, Hont, Tekov, Nitra a Trenčín až po Váh,
hlboké stopy zanechaly v myšiach citných. A biedu do

vršujú zákony snemovné z r. 1523 a 1525 proti veľa
diacemu sa uhorskému luteránstvu: na živote i majetku
trestať, za živa páliť nakladajú Lutherových prívržencov.
Tak nejeden evanjelický kňaz stal sa večným bludá
rom bez domová a nábožná pieseň zostala jeho jedinou
tešitelkou.

Vek sedemnásty; Lani, Benedikt! z Nedožier, Tranovský,
Pilárik, Horčička, Benický.

Clivá elegia zneje'aj celým storočím sedemnástym.
,Jsem jako ten na streše vrabec osamelý, útechy zba

vený, a jako bez tovaryše pelikán spanilý, vekem osta
ŕelý: pŕátelé z daleka stojí a nenávistníci zlostí hofící
plesajú O Bože múj, má nadeje, radosť srdce iného i ko
chám jeho! Nechť se mi svetlo zasmeje obličeje tvého:
zbav mne všeho zlého, dej mi pomoc v raém soužení,

II



Čas jest smilování i retovánť v trápení4
. . .

Tak spieva
šľachetný rodák turčiansky, superintendent Trenčína,
Oravy a Liptova, znamenitý Eliáš Láni (1570—1617),
a spieva za stá iných.

Vek sedemnásty nesplnil nádeje uhorských evanje
likov. Mier viedenský 1606, mikulovský 1621, linecký
1645, šopronský 1681, satmársky 1711 opát a opäť dá

val, uznával, potvrdzoval krajine svobodu náboženskú, no
vrchnosti svetské i duchovné pretekaly sa v obkrajovaní
práv slávne zaručených, odoberaly kostoly a cirkevné
imanie, vyháňaly kňazov i učiteľov, prenasledovaly a
násilne obracaly ľud. Najmä druhá výprava Českých evan

jelických vysťahovalcov, ktorí s jediným svojím imaním:
Králickou bibliou a Komenského ,Labyrintom sveta4

(ako
spieva ich citná pieseň), po bielohorskej porážke pri
putovali na Slovensko, rozputnala vášnivú revnivosť ná

boženských stránok. Gazdovstvo turecké, BoČkajovské a
Rákécovské tiež nepridávalo zemi pokoja.

Možno tu Čudovať sa, že ,čím viac sedemnáste sto
ročie sa chýli ku koncu, tým viac sa aj duch sloven
ského kmeňa v jeho literárnych plodoch sužuje a do

ťažkomyseľných žiaľov upadá4
; že s malými výnimkami

,literatúra celá je alebo mrzutá polemika, alebo plač a
škripenie, alebo preklínanie a odsudzovanie4

; že niet
v nej ,slobodnejšieho vyletenia ducha nad zem a kost
nice ľudské... do čistejších krajov citu a myšlienky ? 4

(Dr. Jozef Miloslav Hurban v Slov. Pohľadoch 1847, str. 5.)
Kde malý sa rodiť charaktery, odolávajúce všetkým tým
náporom? Joachim Kalinka, superintendent bánovský,
chýrny rečník, umrel vo vyhnanstve; Tobiáš Masník,
učiteľ a kňaz ilavský, na terstských a neapolských ga
lejach strávil kvet života; Ján Búr, učiteľ a kňaz krupin
ský, pätnásť rokov putoval ako vyhnanec v cudzine
a tak ďalej.

Ničmenej protestantismus ako vo všetkých literatú
rach, kde vystúpil, tak aj u nás zobudil svieži život.
Prehĺbil náboženský cit, otvoril svet nových ideí, a prí
zvukujúc princíp národnostný, lámal putá latiny a obracal
sa k reči živej. Od pokolenia na pokolenie rastie medzi
Slovákmi počet mužov, ktorým ani búrny vek, ani osobné



utrpenie nevedely vybiť pero z ruky. Aj kruh predmetov
sa šíri. Bárs duchovná pieseň a teológia majú väčšinu,
predsa už i svetský verš, linguistika, zemepis a dejepis,
psedagogika a náuky gazdovské nachodia obrábäteľov.

Hned na prahu sedemnásteho storočia stoja v dva
typické literárne zjavy: jeden Slovák, osudom do Čiech
zahnaný a tam vedomosťami preslávený, ktorý daroval
Cechom mluvnicu až do Dobrovského najpodarenejšiu,
prvý teoreticky i prakticky osvetlil časomernú prosodiu
pre domáce básnictvo, — druhý Slezák, sudbou zahodený
k nám, ktorý slovenským evanjelikom vydal najbohatší
a najpodarenejší cirkevný spevník. Sú to Yavrinec
B e n e d i k t i z N e d o ž i e r a L) u r k o T r a n o v s k ý.

Benedikti, Nitran, narodený 1555 v Nedožerach ne
ďaleko Prievidze, prešiel školou života aj učenosti. Rekto
rova! v dakoľkých školách na Morave i v Čechách, až
ho pražská nniversita vyznačila majstrovstvom svobod
ných umení a jej fakulta ŕilosoŕická prijala za profesora
matematiky a rečí antických. Ctený a preslávený umrel
1615, v dobe kritickej, pred samým českým povstaním.
Hlavné jeho dielo: ,Grammatic8e Bohemicse ad leges
nabúrali s methodi conformatse ac distinctae, libri duo,
Pragse 1603% hoc latinsky písané, pre nás veľa značí.
Veleslavín poznal knihu ešte v rukopise a pochválil ju;
Dobrovský a Jungmann, znalci nad iných povolaní, majú
o nej iba slová uznania. Bystrý smysel pre tvaroslovné
aj syntaktické zvláštnosti a dialektické rozdiely češtiny a

slovenčiny, i horlivá snaha, prehĺbiť a rozšíriť u rodákov
svojich znalosť reči materinskej, robí nám gramatiku
Benediktiho knihou vzácnou. Nie menšieho značenia sú
,Žalmové néktefí v písne České na spúsob veršu latin
ských v nové uvedení a vydaní 1 tiež v Prahe 1606. Bene
dikti prvý raz tu sprobúva český rytmus v antických
rozmeroch elegických, heroických, saíických i jambických.
V úvode rozpráva o podstate starej prosodie a podáva
príklady hudobnosťou svojou vychýrené.

Mladší jeho vrstovník, Tranovský, narodil sa 1591
v Tešíne. Učil v Prahe pri škole sv. Mikuláša, kázal
v Bielsku pri kostole sv. Mikuláša a zakľúčil činnosť
svoju i život ako kňaz v Liptovskom Sv. Mikuláši 1637.



V Levoči vyšla dva roky pred tým hlavná kniha jeho:
,Cithara sanctorum neh Žalmy a písné duchovní staré
i nové, ktorých cirkev evanjelická užíváf Je tov prvý
evanjelický kancionál, tlačený na pôde slovenskej. Štyri
sto piesní tohoto vydania, dielom preložených starých
hymnov latinských a reformacionálnych nemeckých, dielom
pôvodné spevy českobratské a vydavateľove, podnes stroj
násobnilo sa: do sedemdesiat vydaní dožila sa už táto
,vel’koknižka‘, ako si ju nazval vdačný slovenský ľud.
,Skladatelia piesní Tranosciusa (pekne hovorí Pavel Dob

šinský) dosť šťastní sú i v prekladoch z nemeckého; no
0 veľa šťastnejší v podávaní latinských hymnov a nie

ktorých poľských piesní. Y pôvodných ale skladbách
naozaj sú pôvodní: rečou vo výrazoch i vetení blíža sa
k mluve svojho slovenského ľudu, ač forma zostáva česká;
reč dosahuje krásy a Často pravej básnickej vzletnosti;
náboženský cit vyznačuje sa pravou vrúcnou oddanosťou
Bohu, myseľ jejich neobmedzenou, až heroičnou dôverou
v riadenie božie a vo večné vykúpenie Kristovo. Poklad
to i čo do všestrannosti a rozsiahlosti Či počtu piesní,
rovnak i čo do vnútornej ceny náboženskej neoceniteľný...
Ale ani nebude ev. slovenského domu bez neho: otcovia
a hospodári slovenskí na najvzácnejšie miesto odkladajú
si ho v príbytkoch; matere nevydávajú dcéry bez neho;
domáci všetci shromažcľujú sa k nábožnosti kol neho
1 stolu i kozúbka svojho; v sboroch oduševnených zneje
slovo týchto duchovných piesní. Nebude odcudzený ľud
náš od nábožnosti, ani od svojej reči, dokiaľkoľvek a
kdekoľvek vo vážnosti Tranoscius/ (Slov. Pohľady 1885,
str. 189—190.)

Z ďalších mnohých, charakterom silných a snažením
vynikajúcich vo vďačnej pamäti zachovávame najmä Šte
fana Pil ári k a a Daniela Horčičku, tiež Siná
piusom zvaného: prvý, Očovan rodom, od 1639 do smrti
svojej 1678 siedmich cirkví kňaz, tri razy vyhnaný, od
Turkov lapený a väznený, a konečne v míšňavskom Neu
salzu skončivší; druhý, pôvodom Sučanec z Turca, kazateľ
a rektor jelšavský, kameňanský a radvanský, od 1673 do
1683 ako vyhnanec v poľskom Bojanove rektor, po ná
vrate do vlasti opäť kňaz a inšpektor gymnásia v Levoči
do 1706.



Veľa prósy je síce vo veršoch, ktorými Pilárik roz

práva svoje utrpenie, no hľadí z nich priama myseľ a
milá prostodnšnosť; dohre spravil Bohuslav Tablic, že

prvé ich vydanie z r. 1666: ,Sors Pilarikiana.
Los Pilaríka Stepána, slnžehníka Boha Pána‘, 1814 v Skalici
znovu dal vytlačiť s nadpisom: ,Pamétné príhody Stepána
Pilaríka, senického nekdy kneze 1. 1663 od Tatarúv za

jatého, ale zvláštním rízením božím ze zajetí vysvoboze
ného‘. Lud posiaľ si čítava túto knižku.

Vysoko nad prostého prenasledovaného veršovníka
vyniká Daniel Horčička. Nie pre mnohé obľúbené spisy
nábožné, ani pre podarené piesne, ktorými rozmnožil
obnovenú Vranovského Citharu, ani pre vydanie Komen
ského chýrnej knihy ,Orbis pictus‘, ale pre svoje slo
venské, áno slavianske povedomie, silno zračiace sa vo

spise ,Neoforum latino-slavonicum, Nový trh latinsko

slovenský, na kterémž se nékteré do hospodárstva slo
venského potrebné tovary predajné nacházejh, vydanom
v roku smrti Pilárikovej v Lešne. Kniha delí sa vo
dvoje, V tridsiatich oddeleniach rozberá latinsky české
i slovenské prostonárodné príslovia a porekadlá, osvetľu
júc tým starú domácnosť i spoločnosť našu. Milo je čítať
už v sedemnástom storočí rad čistoslovenských zvratov,
bárs Čechisujúcim pravopisom tu i tu popremieňaných;
na pr.: nechýbäva mu krém kačičie mlieko; ako kto
slúži, tak mu platia; za prednými kolesami zadné sa
vlečú; na malom zajačím učia sa psi srny jesť; pletie
ako na mukách; zažmuročky bych trafil ateľ. To je
hlavná časť. No nie menej značí Čistolatinská predmluva.
V nej Horčička rozpráva, že ako chlapček posedkávajúc
po boku milej matere, pochytil prostonárodný spôsob
reči; veci s materinským mliekom prijaté sú nám vraj
tým milšie, Čím milší je voľný detský vek. Chváli staro
bylosť, čistotu, bohatstvo a úsečnosť reči našej, ponosujúc
sa, že na jej vzdelávaní málokomu u nás záleží. Sťa vzor
horlivosti voči materinskej reči uvodí Rimanov, Kartá
gincov, Grékov, Germánov, Cechov a iné národy. So
smelými kombináciami hovorí o rozsiahlosti a staroby
losti Slavianov, ktorých pozná a s úctou uvádza už
vek starý, ktorých reč, mravy, duševné dary vysoko vy-



nikajú. Spomínajúc preslávených rodákov vlasti svojej,
menovite rodu magnátskeho, ostro karhá odrodilých ,vrt
kavcov, obťažených závratom pýchy a Či bezumnosth, a

napokon, kladúc jej na srdce, aby ľúbila rodný jazyk,
obracia sa k zemänskej mladi rodu Radvanských, Horvátov-
Stanšičov, Knbinich, Rakovských, Benických, Justovcov,
Zátureckých, Rakšánich, Bnľovských i Revických; týmto
rodinám venoval svoju knihu. Veľa tam íántasmagorie, veľa

prisvojovania cudzích zásluh kmeňom slavianskym, veľa
nekritickej chvály a oslavy, ale i hlbokej lásky k rodu
a čistej snahy k jeho zveľadeniu. Zo smutných bied a

temných náruživostí sedemnásteho veku kniha Horčičkova
hádže jasný, široký pruh svetla daleko do budúcich sto
ročí! — —

Zo svetských veršov veku toho málo čo zaslúži pripo
menutia. Historicky zanímavý je zeman Peter Benický,
o ktorom vieme iba, že narodil sa 1603 a že veršoval
maďarsky i československý. Maďarské verše jeho vyšly
v Trnave 1664 s názvom ,Beniczky Páter rythmusah;
slovenské, 1652 spísané, zostaly do nedávna v rukopise;
1873 vydala ich v ,Archíve starých československých
listín, písemností a dejepisných pôvodín1 Matica Slovenská.
Ako z maďarskej sbierky, tak i z týchto veršov vidno,
že umný zeman slovenský rád zaoberal sa ľudovým po
rekadlom a príslovím ; kde len môže, pretkáva nimi svoje
verše. Chce poučovať, naprávať svoj kleslý vek. No
poetom sa nenarodil. Malá ukážka to dosvedčí: „Jestli
mäso vážiš, kost k nemu priložíš, všeckoť peníze stojí:
hlava i kolena, plúce i slezina, i ty mizerné rohy. Tak
štéstí s neštéstím jako mäso s kostnú na vážkách se
probuje; kdo si v ném zakládá, mnohokrát se klamá,
když jej časení vexuje.“

A do tohože jarmočného tónu upadúvajú i historické
spevy zväčša od nemenovaných veršovcov skladané: o No

vých Zámkoch, o Myjave a kozákoch, o biednej Uherskej
krajine a iné. Výnimky hodná je iba pesnička o Alžbete
Bátoryčke v Oachticach. Hľa počiatočrié verše; „Brodil
sa kôň sivý podľa panskej nivy, na ňom sedel Janko
všecek žal ostivý, že mu jeho milú do Cachtíc zaviezli,



Semä, zasiato Horčičkom, skvitlo v osemnástom sto
ročí novým kvetom. A zase je to dopĺňajúca sa dvojica
mužov, ktorá tu vyniká nad všetkých ostatných. Daniel
Krman a Matej Bél sú životom i snahou rozdielni a
predsa nevdojak cieľa jednoho. Tamten protivenstvami
kvárený a svetom metaný, tento vo výnosnom úrade
ctený a slávený; onen vierou a národným povedomím
zapálený horlivec, tento opatrný, všetkým stránkam ho
viaci diplomat; tamten jadrný, hlavne svoj jazyk veľadiaci
stilist, tento v latine i nemčine, maďarčine i českosloven-
Čine rovnako dokonály spisovateľ. No v obidvoch mocno
a určito sa ohlásila národná idea a každý vyslovil ju
svojím spôsobom.

Život Krmanov nevychodí z útrap a dobrodružstiev.
Narodil sa 1663 v Mšene, keď rodičia jeho tade utekali
pred Turkom. Učil sa v Sobotišti, llave a Trenčíne; ako
náhle mu však otca, kňaza, vyhnali z krajiny, protektor
jeho, zeman Mikuláš OstrožiČ, poslal ho na gymnasium
do Vratislavi a potom na universitu do Lipska a Witten
bergu. Ako dvadsaťročný mladoň vrátil sa domov, rekto
roval v llave, keď ho z tade cisárske vojsko vypúdilo,
v Mošovcach, potom zastupoval chorého otca na Turej
Lúke, od 1690 bol kňazom na Myjave, až 1700 z vä
zenia na čachtickom zámku, kde sedel ako prívrženec
Rákóciho, utiekol do Nemiec. Po desaťročnom exile, keď
Rákôcovci zase sa pohýbali, Krman vrátil sa opäť do
Myjavy, z tade ho zavolali na faru žilinskú a 1706 na
ružomberskej synode vyvolili za superintendenta stolíc

na tom panskom zámku v svetlici zavreli. Neplač Janko,
neplač, černojoký Janko, nenariekaj veľmo, môj drahý
šuhajko“. . .

To čistý prostonárodný ton a zároveň už aj
čisté slovenské slovo!

Osemnáste storočie: Krman, Bél, Hruškovič, Jakobei,
Doležal.

III



prešporskej, nitrianskej, trenčianskej, liptovskej a oravskej.
Ako taký svätil 1707 zástavy kurucké. R. 1709 šiel sťa
plnomocník Rákóciho ku Karlovi KU konať pomoc uhor

ským povstalcom. Kráľ švédsky boril sa práve s Petrom
Velikým, a Krman postupoval so švédskym vojskom až
k Poltave, kde porážka Švédov znivočila i jeho nádeje.
Vrátil sa do Žiliny, ale 1711 gróf Erdódy ho vyhnal,
a štvaný kňaz uchýlil sa tretí raz na Myjavu. Tam
dvadsať rokov žil propagande svojho vyznania i litera
túre, až v podvečer života, 1731, pre bdrenie odsúdený
k doživotnému žaláru, v Prešporku 1740 dokonal.

Za takých okolností veruže mnohostranná Krmänova
Činnosť slovesná je na počudovanie. Mluvnické a metrické
názory svoje uložil v nevydanom spise ,Rudimenta gram
maticae slavonicse in gratiam Slovaciorum, lingua slavico
bohemica utentium eandemípie excolere volentium, con
cinnata4

; pôvodné i preložené cirkevné spevy vvdal v Ban

skej Bystrici s titulom ,Nábožné árie pri výročitých
slavnostech, památkách a rozličných zvláštních prípad
nostech zpívané

4
; náboženské vyznanie svoje positívne

šíril katechismom aj bibliou, s Bélom podľa českobratskej
v Hrdle 1722 vydanou, a polemicky bránil 1718 spisom
,Anti-Dubnicay. Man-hu? Co jest to za manu skrytou,
kterou Dubnicay, pleban teplanský, na svetlo vydal

4
;

cirkev evanjelickú, vnútorne neustálenú, organisuje 1734
knihou znalcami vysoko cenenou: ,Agenda ecclesiastica
slavonica, t. j. práce cirkevní, kterou evanjeliČtí knéží
a učitelové v království uherském pri službách božích
vykonávajú; konečne smýšľaniu svojmu politickému dáva
pádny výraz rečou: ,Actus inaugurationis vexillorum,
t. j. posvécení zástav, když Urban Celder, p. Rákócy
Ferenca jednoho regimentu oberšter, osm nových zástav
do chrámu žilinského prinésti dal, v bfeznu 1707 učinéné4

.

Všade celou dušou veci svojej oddaný, všade človek ži
vota a skutku, nie len reflexií a kníh. Jeho povedomie
národné silno a citno hlásajú distichá, sláviace sloven
činu ako matku všetkých jazykov slavianskych: ,Chvála
budiž tobe, náš predobrý Bože z tak velikého dobrodiní,
že neklesl náš i dokonce jazyk — náš jazyk obzvláštní,
starodávni dosti, slovanský, jenž jazykúv plodná jest



v svete máte jiných: český, chorvátsky, ruský, polský
a moravský, bulgarský, srbský sou z neho, sou i jiné!‘

Inak Bél. Narodený 1684 v Ocovej, vzdelával sa
na školách domácich, až 1704 pred Kurucmi dobyvsími
Banskú Bystricu zutekal do Halle. O štyri roky sa vrátil
a učil na škole banskobystrickej. Znechutený krivým
potváraním z tajných sympatií k Rákócimu, prijal 1714
rektorát lýcea prešporského aj faru. Lýceum v jeho
rukách skoro skvitlo; sláva učenosti jeho rozletela sa
svetom; akadémia londýnska, berlínska a iné vyznačily
ho Členstvom; Karol III podoprel ho štyrstozlatovým
ročným príspevkom študijným, povýšil ho do stavu šľa
chtického a menoval cisárskym historikom. Umrel 1749.

Československé spisy Bélove redukujú sa na pred
mluyy a preklady. Folianty svoje, v ktorých uložil uče
nosť biblioték a preslávil sa až po epitet ,magnum decus
Hungarise4

, písal latinsky. No snahám jeho nemožno od

škriepiť veľkoleposti. Je gramatik, historik, geograf, teo

lóg rovnako učený. Menovite o vlastivedu veľmi sa za
slúžil. Vrchol jeho prác vždy čestne bude predstavovať
spis obšírno založený, bárs nedokončený: ,Notitia Han
gárise novm historico-geograíica4 v piatich sväzkoch 1735—
1742. Bél je aj najstarší uhorský žurnalist; noviny jeho,
tiež latinsky písané, vychodily 1722 a 1723. Tak hľadí
na nás z veku minulého zvláštny ten muž, povestný
mnohostrannou učenosťou, slohovou hladkosťou i chara
kternou mlkvosťou. NiČmenej diplomacia jeho nevedela
v ňom udusiť národného Človeka, zaujatého za svoju reč.
Túto reč svojím spôsobom charakterisoval v pamätnej
vete: ,Neque enim, si quid ex vero judicare poterimus,
hispanicse grayitate majestateque, blanditie ac facilitate
gallicse, anglicse sublimitate efficacitateque, germániom
sensus et emphaseos ubertate, lenitate ac suavitate ita
licrn, denique hungaricae imperiosa illa severitate quid
quam concedit; ita absolutarum est qualitatum, si viri ea
utantur docti, eloquentes et ad socialitatem nati efforma
tique

1

. (T. j. po slovensky: ,lebo ak chceme súdiť podľa
pravdy, v ničom nezaostáva ani za vážnosťou a veleb
nosťou španielčiny, ani za pôvabom a hladkosťou fran
cúzštiny, ani za vznešenosťou a silou angličtiny, ani za



bohatstvom smyslu a dôrazu nemčiny, ani za mäkkosťou
a ľúbozvučnosťou italčiny, ani konečne za veliteľskou
prísnosťou maďarčiny; tak znamenité má vlastnosti, keď
ňou hovoria mužovia učení, výreční a do spoločnosti
súci aj vzdelaní. 1

(Z úvodu ku gramatike Doležalovej.)
Vrstovníci Krmanovi a Bélovi sú zjavy druhostup

ňové. S oným preteká sa v cirkevnom speve Samuel
Hruškovič, 1748 v B. Bystrici dokonavší superinten
dent banského Okolia, pre svoje podarené piesne slo
venským Grellertom1

zvaný. Popri ňom potiský superin
tendent Jur Ambrózi, narodený 1694 v D. Kubíne,
umrevší 1746 v Stítniku, vynikol veľkým dielom ,Líbezné
jádro celého kresťanského ev. učení‘ 1745, významným
v ev. dogmatike i v názvosloví predmetu. A v tomže
čase rovesník a druh jeho Pavol Jakobei, rodák
prietržský, slovenský ev. kazateľ v Modre, zvečnil zbožnú
myseľ svoju najmä vo foliante ,Modlitebný poklad‘ (dve
tisíc modlitieb nedeľných, sviatočných i obecných, v Žl
tavé 1732), spise to, ktorý s Tranovského ,Citharou‘
podnes zostáva duchovným pokladom našich evanjelikov.
Konečne Pavol Doležal, Skaličan, vyučený súkenník,
ako kazateľ na Boci skončivší život v ostatnej tretine
minulého storočia, napísal dobrú náuku reči: ,Grarnmatica
slavico-bohemica1

(v Prešporku 1746, s úvodom Bálo

vým), v ktorej on prvý pred Dobrovskýrn správne utrie
dil československé sloveso a prvý pridal ku gramatike
sbjerku ľudových prísloví.

Vek náboženskej neznášanlivosti a zádumčivých žal
mov, vek latinskej učenosti a knižnej češtiny na Sloven
sku chýli sa ku koncu. Pokonné jeho snahy splývajú a
križujú sa s počiatkami samostatnej literatúry sloven
skej — drobnými síce a nie vždy znateľnými, no kry
stalisujúcimi sa a dôsledne rastúcimi.

2



Počiatky samostatnej literatúry slovenskej.

Katolícka literatúra trnavská. Gavlovič. Bernolák a jeho škola.

Od počiatku šestnásteho do počiatku osemnásteho
storočia národná reč na Slovensku tečie trojakým prú
dom. Tlačené veci, z veľkej väčšiny knihy náboženské
a tu zase zväčša evanjelické, pridŕžajú sa jazyka biblie
kralickej; listiny, zápisy, knihy mestské a privátne, teda
slovo písané, tu viac, tu menej vpúšťajú domácich slov
a foriem miesto spisovných českých; pospolitý neučený
ľud doma, na poli, v rodine rozpráva zdedenou živou
starootcovskou rečou: po slovensky. Českí prisťahovalci,
ev. kňazi, tlačiari, slovenskí v Prahe študujúci vzdelanci
chránili osnovu posvätnej, pri obradoch v evanjelickej
cirkvi užívanej ,bibličtiny‘, ktorá mala už vážnu litera
túru a ktorou rozprávali aj uhorskí kráľovia; stredná
svetská vrstva, postavená v úradoch a zaoberajúca sa
pre ušľachtenie ducha i srdca vedia latiny aj českou
knihou, usilovala sa na poli administrácie slovom i pí
smom rodný svoj jazyk prispôsobovať knižným formám;
iba rečový prúd ľudový, nevnikajúci do píšem ani kníh,
široko tiekol pod ľadom spisovného jazyka a nepremenno
vládol životom: hovorená slovenčina pospolitá u nás
češtinou zamenená nebola nikdy.

Ked po založení katolíckej university trnavskej 1635
naše západoslovenské katolícke kňazstvo živšie než kedy
koľvek predtým počína účastniť sa pohybov literárnych
nemôže predbežne inak, než písať prijatou rečou tlače,
užívanou evanjelikmi ,bibličtinou‘. Vzory polemickej i

HLAVA TRETIA.

i



V'

apologetickej literatúry katolíckej prichodily z Čiech,
kde číslo ich od polovice šestnásteho storočia rastie, a

slovenský katolícky spisovateľ nemohol inak, než napo
dobniť ich v tendencii i forme. Universitná tlačiareň

trnavská a za čas i tlačiareň žilinská od konca sedem

násteho veku je centrom tejto časti nasej spisby. Spisba
tá je ešte jednotvárna obsahom a nerozvitá formou:

u protestantov, starších už literárnych robotníkov, duch

napriek všetkým útrapám a všetkej melanchólii voľnejší,
obzor širší, tematá svobodnejšie, jazyk typickejší

— no

tu cieľ vždy jeden a ten istý: obrana vyznania a jeho

propaganda, formálna stránka v začiatkoch, úroveň spi

sovateľský nižší. Ani HorČiČka, ani Krman, ba ani Pa

lárik trnavskej škole sa nezrodil.

Počiatkom osemnásteho storočia badať vo formálnej
Časti katolíckej spisby našej zanímavý obrat: prísny ká

non biblického jazyka dostáva štrbiny, slovenčina pre
ráža už i v slovo tlačené. Príčin toho bolo niekoľko.

N/

Čeština, ešte v šestnástom storočí a počiatkom sedem-

panujúca reč v štátnom, verejnom, domácom ži

vote v Čechách, na Morave a v Sliezku, po ,obnovenom
zriadení zemskom4 1627 a úpornej protireformácii slovom
i skutkom, bola na počiatku osemnásteho veku osihotená

už iba na robotujúcu sedľaČ; bohatá niekedy literatúra

cirkevná i svetská v dome svojom zoschla sa na naj
chudšie potreby ľudu: modlitebné knižky, spevníky, ka

lendáre, snáre, pranostiky,
— čo išlo vyššie, tlačilo sa

v potratených osadách evanjelických vysťahovalcov v Ne

mecku, Holandsku, Poľsku alebo Uhrách. Kultúrny vplyv
Čiech a ich hlavného mesta na Slovákov prestal; svetlá

doba kralickej biblie zapadla; český jazyk i doma, v svo

jich vlastných sídlach, zostal bez vlády, veľadenia a

záštity. Slovenskí katolíci, neviazaní k spisovnej češtine

tradíciou ako k posvätnej reči
?

,a vedení snahou,
skloniť sa čo najnižšie k svojmu ľudu i rozšíriť Čo naj

ďalej pôdu svôjho účinkovania, slovenčili vždy väčmi a

väčmi, a koniec tých snáh bolo zaprevadenie živého do

máceho nárečia do písma i tlače za knižné české. Proces
ten ide od prvej knihy v slovenskom nárečí, za akú
dr. Jozef Hurban považuje ,Pravú katolickú ručnú knižku4

2*



v

svetského Zilinca Mikuláša Tomášiho, 1691 v Trnave

vytlačenú (,Slovenské Pohľady
1

I, 2, str.
22), po 1790,

rok vydania prvej gramatiky slovenského jazyka Anto

nom Bernolákom: tedy plných sto rokov.

Najvernejšie zrkadlí sa slovenčiaci postup reči v li

literatúre kazateľskej, ako ju diplomaticky verne vydal
Michal Rešetka (,Kázne príhodné od rozľičních ňekdy
kazatelow4 v Trnave 1831—34, v dvoch sväzkoch).

A nielen spisy duchovné, i svetské verše podstupujú
tú istú asimiláciu formy. Najvýznačnejším príkladom je

nevydaný svojho Času plod františkána Hugolína Ga

vloviča, narodeného r. 1712, vychovaného v Orave
v Trstenej, a dokonavšieho 1787 v kláštore pruščan
skom. GavloviČ zanechal i teologické rukopisy (,Menolo

gium‘, ,Škola duchovná4
, ,Kniha o márnosti svetskej

4

),
no

jeho ,Valaská škola mravov stodola t.
j. Pastýri ze svä

tého Písma s rozličným mudromravným naučením ver

šovne predstavení
4

najjasnejšie odhaľuje individualitu vzác

neho muža. Hojil sa od suchôt žinčicou na salašoch hory
Chrástkovej pod zámkom Vršatcom, a tam zveršoval dva
hrubé sväzky svojej básne: ,je pri ovcách zložená, v Pru

ském spísaná, roku 1755 dňa 12 brezňa,
4 hovorí o nej.

Spis jeho má dvanásť predspevov a jednu i dvadsať ,nôť
t. j. spevov, pred každou nótou citát z biblie, vzťahujúci
sa k pastierskemu životu. Inak starozákonný život pa

stiersky je učenému synovi ľudu iba titulom, aby vyroz

prával nekonečný rad svojich vážnych i smiešnych, naiv

ných i satirických myšlienok, aforisticky drobných, s pre

kvapujúcou dakedy pointou, pravidelným trochejským

rytmom, v stereotýpnej forme veršovej, príjemnou, popu
lárnou rečou. Životná jeho zkúsenosť je veliká, hoc iba

z mníšskej cely alebo z dediny šľakoval beh vecí ľud

ských ; odporúča zbožnosť, sebazaprenie, miernosť; ne

prestáva ukazovať a vysmievať slabé stránky ženskej po

vahy, vracajúc sa k nim opäť a opäť; je v utrpení teles

nom stoik, v duševných snahách rozsudný tichý pozoro
vateľ. Učenosť jeho bola znamenitá: poznal Seneku, Ovida,

Planta, Cicerona, Sokrata i Aristotela, čítal Erasma Roter

dámskeho a Tomáša Kempenského. Obšírna jeho báseň

ukazuje na vtedajšie vzory italské. A rečová jej forma



je nie menej zanímavá; z rýmov súci: učí, jazýčka: chod

níčka, krása: prináša, máva: dává, robiť: stroviť
,
králnval:

ohanuval vychodí, že slovenčina zjavno prebíjala sa zo zvy
čajnej reči ,spisovnej

4
.

Koncom desaťročia' 1770-—80 vidíme nž prvý pokus
robiť v písme nášmu jazyku nielen inštinktívne ústupky
hláskoslovné, tvaroslovné a fraseologické, lež celkom po
vedome zaprevadiť do tlače slovenčinu ako literárnu reč.
Pokus ten robí Jozef Ignác B aj za, 1754 v Pred
mieri narodený a 1836 v Prešporku dokonavší farár
dolno-dubovský a prešporský kanonik. Jeho veľký päť
sväzkový spis: ,Kresťánského katolíckého Náboženstva,
které lidu swému wikládal a pre wsseobecný prospech
widal, Pjeť díluw4

(v Trnave 1789 — 96) je slovenčina
slovom i písmom, čo i neprevedená do ostatných kon
sekvencií; ,biblický

4 jazyk vplýval ešte na celkové ustro
jenie, ale už i slovenský slovník, hláskoslovie a fo

netický pravopis mocno sa hlási v Bajzových foliantoch.
A vedľa tejto ,najstaršej slovenskej všenauky

4 katolíckej
to isté vidno i v Bajzových drobných spisoch svetských.

Medzitým veľa bolo sa premenilo v obecnom evrop
skom i domácom krajinskom položení.

Z anglického a francúzskeho západu prichodily ná

uky o právach pospolitého ľudu proti privilegovaným
kastám, o suverenite národov a historickej ich minulosti,
o rovnosti, voľnosti a bratstve človečenstva bez rozdielu
hodnosti a rodu, a 1789 revolúcia francúzska išla učenie
to prevádzať krvavou rukou. Katarína, Fridrich, Jo
zef II, ,osvietení samovládcovia4

, láskavo klonili sa k ľudu
a miernili jeho neľudský stav storočiami zpečadený. Už
1767 úkazom Márie Terezie padla poroba sedliactva v jej
zemiach, a Jozefov ,tolerančný patent4 1781 zmiernil
kruté položenie nekatolíckych vyznaní.

Jozefínsky nápor germanisačný budil reakciu, a ra
kúske nenemecké národnosti, ktorých individuality pod
diplomatickou mŕtvou latinou zostávaly nerozvité, pre
beraly sa k životu. Národný kroj prichodil ku cti, najmä
u šľachty, viedenskému dvoru oponujúcej; učené družstvá
sostupovaly sa veľadiť a čistiť zaostalý rodný jazyk;



zkrsly poučné časopisy, zkúmajúce starinu a odkrývajúce
význam zaznávaných národností; básnici zaspievali o veľ
kej minulosti a zažialili nad malou prítomnosťou; do zá
konodarstva, do úradov, do škôl pýtaly sa reči národné.
Tak bolo už za Jozefa, a tak najmä za Leopolda.

A s ožívajúcou národnosťou vo všetkých, i nera
kúskych kmeňoch slavianskych budila sa snaha, jasno
vyraziť v litératúre svoju osobitnú jazykovú a kmeňovú
individualitu. Rusi za Alexandra, Poliaci už za Stanislawa
Augusta demokratisovali svoju umelú literárnu reč ľudo
vými živly; a menšie kmeny slavianske rad radom za

nechávaly učenú miešaninu starocirkevného a knižného
jazyka a zavádzaly do spisov živú reč ľudu: u Hrvatov
Andrija Kačič-Miošič prvý ňou zaspieval 1756 (,Razgovor
ugodni naroda slovinslyoga

1
), u Srbov Dositej Obradovič

začal ňou písať 1783 (Život a príhody), u Slovincov Va
lentín Vodník uviedol ju do časopisu 1797 (,Ljubljanske
novice‘), u Malorusov Ivan Petrovič Kotľarevskij skladal
v nej verše 1798 (,Aeneida perelyčovana‘), u Bulharov
biskup Sofronij prekladal do nej zo staroslaviančiny a

gréčtiny 1806 1
). Zkrsla nová Čistá lite

rárna reč hrvatská, srbská, slovinská, maloruská, bulharská.
Niekedajší spisovný jazyk Slovákov, Čeština biblie

králickej, v domove svojom v Čechách i na Morave a
v Sliezku vymieral. Jeho značenie doma rovnalo sa nule ;

a von zo svojich hraníc slabo účinkoval už iba tieňom
dávnej v minulosti ako evanjelická reč obradná.

Čo v literatúre všetkých slavianskych kmeňov zjavilo
sa ako výraz ožívajúcej národnosti a kmeňovej individua
lity, to logicky prišlo aj u Slovákov. Prvý, kto to vy
riekol ako určitý literárny princíp, bol Bernolák.

Anton Bernolák narodil sa 4 oktobra 1762 v

Slanici, v Orave, z rodiny zemänskej. Ako klerik arci
bisk, semeniska v Trnave mal príležitosť poznať vydá
vanú tam slovenčiacu literatúru prostonárodne-náboženskú,
a po 1782 v hlavnom seminári prešporskom už usilovne
študoval slavianske jazyky i rodnú svoju reč. Výsledok
jeho štúdií zjavil sa skoro: ako dvadsaťpäťročný teolog
vydal 1787 v Prešporku dvoje latinských pojednaní:



,Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum, de di
visione illarum, nec non accentibus'’ a ,Lingu8e slavicse

per regnum Hungarise usitatse compendiosa simnl et fa
cilis orthographiaf Y prvom vyslovil princíp literárnej
slovenčiny, v druhom podal návrh na formálno jeho pre
vedenie. Pre národ žiadal národná reč, pre písmo ľahký,

pochopiteľný, zvuk jazyka verne vyrážajúci pra
vopis. Oo dobrého bezprostredne pred ním učení ľudia
previedli v linguistike, pozná dobre: prijíma stanovisko
Bélovo, že pravá slovenská výslova je v krajoch od Ce
chov i Moravanov, Poliakov i Madarov rovnako vzdiale
ných, teda slovenčina stredná; zná gramatiku Doležalovu
a podľa jej osnovy snuje svoju náukovú sústavu; badá
v populárnej literatúre trnavskej slovenČiaci postup v látke
i forme jazyka i písma a robí z neho konsekvencie. Pod
stata jeho náuky je: nárečie západoslovenské a pravopis
fonetický. To prirodzene vytekalo zo snáh všetkých jeho
prípravcov, Čo od sto i viac rokov mu chystali pôdu. Ka

tolícky juhozápad, od Žiliny po Prešporok, svojimi spi
sovateľskými krúžkami a tlačiarskymi centrami vnášal do

spisby svoj dialekt, a pisatelia, jednak sami nevládajúc
zadosť robiť pravopisným pravidlám českobratského spô
sobu písania, jednak usilujúc sa vec obľahčiť pospolitým
čitateľom, púšťali rozdiel medzi r a r, e a e. i a y. a blí
žili sa fonetike. Bernolák ho pustil celkom: počúvaj, ako
vyslovuješ, a čo počuješ, píš. I západoslovenský dialekt,
ktorý spravil literárnym, celkom logicky vychodí z pred
chodcov Bernolákových: on, ktorý z Béla vedel, že iba
stredná slovenčina je slovenčina pravá, sám nikdy jej zvu
kov nepočul — nie v rodisku svojom hornooravskom, nie
v Trnave, nie v Prešporku; nikdy v knihe tlačenej jej
foriem nevidel, lebo žilinskí, nitrianski, trnavskí, preš
porskí jeho literárni predchodcovia všetko boli Západo
slováci. Západný ten dialekt, s určitým koloritom trnav
ským, bol iba prvý krok od spisovnej češtiny k Čistej
slovenčine, ktorá ešte len prírodným, nie literárnym ži
votom žila medzi Tatrou a Fatrou. Tak vysvetľuje sa
protiva medzi teoretickým stanoviskom a praktickým
prevedením gramatickej náuky Bernolákovej. Pri ta
komto ponímaní Bernolák nie je literárny revolucionár,



lež iba dôsledný kodifikátor toho, čo pred ním vyše sto
rokov v tlači katolíckych Slovákov rástlo a zrelo ako
rečové faktum.

Tenže konservatismus hladí i z jeho úplnej náuky
novej spisovnej slovenčiny, ktorú, už predtým rukopisné
rozšírenú po priateľoch, ako čeklésky kaplán 1790 vydal
v Prešporku s titulom: ,Grammatica slavica ad systerna
scholarum nationaliuny in ditionibus csesareo-regiis intro
ductum accomodata‘. Co aj r, éou , y vyobcoval zo slo

venčiny, zavádzajúc zároveň v mäkkých slabikách zby
točné predtým zmäkčujúce značky; čo i široké pôvodné
samohlásky o, u miesto českého e a i z veľkej časti
udomášnil v písme: v tvarosloví a slovníku je ešte od

vislý od ,biblického4
jazyka, vo fraseologii málo vplyvu

má naň samorastlá ľudová reč, a v tvorení slov neokúňa
sa tu i tu prijímať zásady Pohlove, ako ukazujú jazykové
nemožnosti ,dobročitánlivosf 4

, ,medzokládka4
, ,ukroj

4 a p.
I celkovú osnovu ,Gramatiky 4 prejal z knihy Doležalovej.

Konečne tuho držal sa tradície i v hlavnom svojom
diele, korune to všetkej učenej literatúry bernolákovskej,
na ktorom pracoval celý život, no jehož vydania sa ne
dočkal : v slovníku. Tento ,©lotDQr ©íoroeníft éefťo=Saťinffo
5Remecfo=U§eríft: seu Lexicon slavicum bohemico-latino
germanico-ungaricum4 (v Budíne 1825—27 v šiestich die
loch, dovedna 5302 strán veľkej 8°) mal smelý cieľ: slo
venčinu chcel od všetkého, čo si požičala z češtiny a poľ
štiny alebo čo pokazila, vycibriť a postaviť na vlastné
nohy; hľadal zákony reči v jej vlastnom duchu, podával
etymológiu, synonymiku, fraseologiu; odpomáhal prak
tickej potrebe, ktorá vedľa madarských, latinských a ne

meckých súrila i slovník slovenský. Lež veľký, složitý
ten cieľ i po Bernolákovi zostal ideálom. Bolo vtedy
primálo posbieranej rýdzej látky jazykovej, západné ná
rečie, otvorené druhorečovým účinkom, primálo originálne
a prichudobné, primálo prameňov a pomôcok tlačených,
aby dielo bolo mohlo podariť sa. Bernolák ako etymológ
nebol zo šťastných, a vedecký i praktický účel, ktoré
chcel spojiť, temer celkom sa vytvárajú. Osnova ,Slo
vára4

je zvyčajný vtedy ,sprachtrichter
4
, ktorý bez pra

meňov a dokladov, bez genetickej histórie slova a jazyko-



zpytného zistenia jeho rodiny podáva pomoc spoločen
skému lebo populárne-spisovateľskému hovoru, kde pri
zvrate slovenskom hneď neprichodí na um frása maďarská,
pri tejto nemecká lebo latinská atď. Ešte najšťastnejší je
v synonymike, kde ľudové príslovia a porekadlá, ako ich

počul a z hlavy citoval, dosvedčujú hodnovernosť jeho
udaní. Pritom všetkom ,Slovár4 zostáva jedným z najdô
ležitejších prameňov linguistiky slovenskej.

Ako prebudené kmeňové povedomie vyrazilo sa
v Bernolákových prácach linguistických, tak ožívajúca
národnosť naša, majúc predchodcov a príklady na dru

hých, javila sa v horlivých snahách spolkovitosti literár
nej, Najkrajší jej zjav bolo ,Slowenské učené Towarišstwo 4

(tiež ,Towarišstwo litterného umeňá4
volané), zkrslé 1792:

,hlavný stánok4 malo v Trnave, a už 1793 ,prvý po
bočný

1 v Nitre, ,druhý pobočný
4 v Rovnej, ,tretí pobočný

1

v Banskej Bystrici a ,štvrtý pobočný
4 v Soľnej Bani pri

PreŠove. (Pozri nestránkovaný úvod Fándliho ,Zelinkára4
.)

Z Trnavy začala sa chvályhodná Činnosť vydavateľská
i nakladateľská; tlačiareň nestačila hotoviť rukopisy zo

všetkých strán posielané; mnohé sľuby a plány išly
do ďalekej budúcnosti. ,0 wolakterí rok uwidí učení
swet, že slowenskí jazyk a geho písebné pero wždicky
sa môže inším rečám a wťipom w Európe wichwá
ľením z weľkú chwálú pripodobňiť jak z duchow
níma tak zo swetskými knihámi4

(,Zelinkár
4 str, 2) —

znelý radostné nádeje. A v niekoľkých rokoch zkrsla
naozaj celá knižnica slovenských spisov ,podlá nowég
našég dobropísebnosťi a dobromluwnosťi,

4 daktoré z nich
hrubé bachanty na mnoho sto strán!

Bernolák stvoril spisovateľskú školu.
Zo všetkých Bernolákovcov najumnejší i najusilov

nejší robotník, celej školy najlepší stilist bol Fándli.

Jur, alebo ako sám sa písal, Juro Fándli (ma
trika ho píše Fandi) narodil sa 22 marca 1754 v Om

pitáli, v Prešporskej, od 1773 do 1776 bol v seminári
budínskom, polštvrta roka pobudnul ako kaplán v Se
redi a v Lukáčovcach, a 1780—1807 účinkoval ako farár
v Naháči. Pre nervovú chorobu a slabosť očú 1807 vzdal



Fándli bol bystrý duch, človek veľkej učenosti,
ktorú všetku znamenite vedel zužitkovať pre pospolitý
ľud, píšuc a vydávajúc knihy prostým, k rozumu i srdcu
rovnako hovoriacim slohom, o predmetoch i veciach,
ktoré boly najsúrnejŠie potrebné. Ak Jozef Bajza, ,češtiaci
slovenčinu a slovenčiaci češtinu4

, bol Kollárom minulého
veku, nuž Fándli bol iste Lichardom osemnásteho sto
ročia: prvý dokonály spisovateľ ľudový. Roľníkovi dô

kladným poučením bol jeho ,Piľní domagší a poľní ho

spodár4
(päť dielov, v Trnave 1792—1800), prostosrozumi

teľným domácim radcom ,Zelinkár z weľkích zelinárskích
knich wiťáhnutí4

(tamže 1793), gazdovi i včelárovi ruko
väťou ,0 úhoroch ai wčelách4 a ,Slowenskí wčelár (tamže
1802). Vždy dobre poznajúc predmet v teórii, vyznal sa
v ňom i prakticky; preto čo rozpráva, je jasné a kon
krétne. Kde priamo poučovať by zunovalo, pomáha si
rozhovorom medzi úradským a richtárom; kde vec sucho
rozberaná by nechutila, tam pre ňu čitateľa získava svie
žim slovom. A Fándli nielen srdečne a umne učí a dvíha
ľud, on je už i prebudený, zapálený rodoľub. Pamäti -

hodné je v tej veci ,Druhé obetowání 4
,Hospodára4

(str.
22—38), kde knižku svoju pripisuje ,slávnému sloven
skému národu4

. Tam národu do duše hovorí odchovanec
osvieteného Jozeíinismu, skutkom vypĺňajúc to, čo mladší
jeho majster žiadal si v teórii.

A práve tak umne zaobchodí s predmetom v hlav
nom svojom diele cirkevnom (,Príhodné a swátečné kázňe4

dva sv., 1795—6): dobre disponuje, poslucháčov chytá za
srdce i rozum hneď v exordium, predkladajúc veci a
dôvody rečou názornou a milou.

Y ostatných desaťročiach minulého a prvých tohoto
storočia literatúra bohoslovná rozmnožila sa veľmi. Ni-

sa úradu, tráviac ostatné tri roky života, telesne biedny
a hmotne biedací, v svojom rodisku, kde 7 marca 1810
umrel.

triansky biskup Jozef Yurum, jágerský arcibiskupyFran
tišek Fuchs, grófi Ján Illésházy a syn jeho Štefan,
dediční župani liptovský a trenčiansky, a najmä Rudnay,
pamätný svojím krásnym výrokom: ,Slavus sum; et si
in cathedra Petri forem: Slavus ero! 4

hojno rozsýpali



bohatý svoj groš na katolícke cirkevné diela slovenské,
a Palkovič sám vydal skoro polovicu spisby bernolákov
skej : okrem prvého všetky diely Bernolákovho ,Slovára‘,
Rešetkove dvojdielne ,Kázne‘, slovenské ,Sväté Písmo1

,

väčšinu spisov Hollého a dlhý rad vecí menších.

Posledných pätnásť rokov veku XYIII a počiatok
XIX storočia je pre našich k národu sa priznávajúcich
katolíkov doba epochálna. Mnohými smerami veladila sa
literatúra bernolákovská: mala teologických spisovateľov
učených i populárnych, mala linguistov a slovnikárov,
prekladateľov i vydavateľov stariny, klasických spisova
teľov ľudových i štedrých podporovateľov. No jedno jej
chýbälo, čo literatúru robí pokladom národným: poesia.
Staršie básnické spisy zostávaly nevydané: verše Gavlo
vičove, žilinským asesorom Alexandrom Nozdrovickým
1778 preložený Fénélonov ,Telemach‘, od asesora Jána
TurČániho prekladané inojazyčné romány. Bolo nebezpe
čenstvo, že literatúra zostane v suchej jednostrannosti,
bez poetickej rosy.

Y dvanástej hodine prišiel obrat. Zakladateľ školy
nedožil sa ho: Anton Bernolák umrel ako farár, dekán
a miestny škôldozorca v Nových Zámkoch 15 januára
1813. Obrat doniesol Ján Hollý.

Tolerančný patent umlčal dvestoročnú literárnu elegiu
slovenských evanjelikov. S uvoľneným životom cirkev
ným ožíva i spisba ich rovno s prekvitajúcimi snahami
Bernolákovcov.

Aj u nich, napriekv hlbokej úcte k ,bibliČtine
; a vždy

ešte živému spojeniu s Čechami a Moravou, vplyv ľudový
vniká do spisovného jazyka najmä tam, kde cit hovorí:
do veršov. Chýrni korektori tlačiarski, ako levočský Jur
Bahyl (umrel 1759) a prešporský Ján Chrastina (nar.
1729) i následník jeho Samuel Čerňanský (1759—1809),
strežú kanonickú správnosť reči knižnej, a kam nedosiahne
icli ruka, tam spisovatelia tvrdo pasujú sa s naučeným,

Jozefínska literatúra evanjelická. Tablic a Palkovič.

II



no nehovoreným jazykom kančia a písma. Od populár
nych veršov o Jánošíkovi a Surovcovi ešte z XVIII sto
ročia až po Tablicove vybrúsené preklady z nášho veku
,biblická4 dikcia básnická je samý slovakismus.

I u nich, za príkladom učených Trnavcov, vznikajú
literárne sdruženia: v Prešporku 1801 ,Spolek literatúry
slovenské1 s cieľom, vydávať a šíriť dobré knihy česko
slovenské; v Honte 1809 ,Erudita societas kis-hontensis‘
s vlastným vedeckým časopisom .Solennia bibliothecse
kis-hontanse' (1809—30) a veľkou knižnicou; v banskom
okolí 1812 ,Literárni společnost banská1

. Prvý zakladá
1803 ,Stolici reči a literatúry československé1

spojenú
s ,Ústavom4 tohože názvu (Jnstitutum linguse et litera
turse slavicse4

) pri ev. lýceum prešporskom, ostatná po
dobnú katedru pri lýceum b.-štiavnickom.

I oni skláňajú sa k reči ľudovej, zkúmajú jej sklad
a sbierajú bohaté pozostatky, prirovnávajú ju k jazyku
písomnému, skladajú slovníky. Zo sberateľov je pamätný
najmä Štefan Leška (1757—1818), zprvu organist, rechtor,
korektor a redaktor v Prešporku, žatým pražský super
intendent, napokon kazateľ v M. Kéreši, pre Dobrovského
a Palkoviča sbierajúci látku slovníkovú i sám lexikálne
srovnávajúci slavianske reči s maďarčinou (,Elenchus

4

v Budíne 1825); Matej Holko (1719—85), ev. kňaz na
Skalníku, ktorého sbierky prešly do Kollárových ,Zpie
vanôk4

, a Jur Ribay (1754—1813), ev. kňaz na Cinkote
a v Torži, z ktorého bohatej, do 15000 slov poČitujúcej
sbierky ľudových prísloví a zvratov väčšinu Palkovič
užil v svojom česko-nemecko-latinskom slovníku.

I oni zamárajú sa do dejinnej minulosti a zkúmajú
zemepisnú prítomnosť: Michal Semian (1741—1810), ev.
kňaz pezinský, vydáva ,KratiČké historické vypsání kní
žat a králu uhorských

4
(v Prešporku 1786, v troch die

loch) ,v slovenském jazyku4 a aby ,slovenské naši náci
posloužil,

4 bár ešte bez jasného povedomia národnej mi
nulosti a prítomnosti (.jistý Moravce Pŕinnyna

4
, ,Moymar

4
,

,Sventybald
4

spomínajú sa v jeho knihe); Holko, otec i

syn (1757—1832), tamten zkúmajúc dejiny českých vy
sťahovalcov na Slovensku, tento, ako zakladateľ malo-
hontskej knižnice, spolu s Jánom Feješom (1764—1813),



prísediacim gemerského stoličného súdu a predsedom
hontskej spoločnosti, ukladajúc výzkumy svoje v ,Solen
niaclfi; Martin Hamaljar (1750—1812), superintendent
v Sarvaši, píše deje cirkve kresťanskej; Pavol Valaský
(1742—1824), ev. kňaz jelšavský, po latinsky skladá dejiny
literárnych snažení v Uhrách; Ladislav Bartholomseides
(1754—1825), ev. kňaz v Ochtinej, plodný historik a
zručný stilist, vedľa Lesku z menovaných najlepší, vy
dáva knihu .Geografia aneb vypsání okršlku zemského1

(v B. Bystrici 1798), ku ktorej si sám kreslí a ryje mapy;
a konečne Bohuslav Tablic shiera staré, charakteristické
i populárne kusy učených ľudových i gramotných bá
snikov (,Slovenští veršovch; I sväzoček v Skalici 1805,
II vo Vacove 1809) a k svojim štyrsväzkovým ,Poéziám4

(vo Vacove 1806 —12) pridáva životopisy aj ocenenia
ev. Slovákov, básnivších od šestnásteho do devätnásteho
storočia (,Paméti československých básnífúv aneb veršov
cúv, ktefíž se hud v uherské zemi zrodili aneb aspoň
v Uhrích živi byli

1
), literárnemu historikovi hlavná to

studnica dat o starej dobe československého veršovania
našich evanjelikov.

I oni majú chýrnych spisovateľov bohoslovných, z kto
rých vyniká najmä Turčan Michal Institoris Mošovský
(1733—1803), slovenský ev. kazateľ v Prešporku, meriaci
1783 pozostatky ,Českých bratov1

, blízke kalvinismu,
s nemilými im luteránskymi kňazmi, a polemisujúci 1793
proti francúzskej revolúcii.

Aj u nich konečne ohlásila sa poesia. Vyrástla z ko
reňa domáceho i cudzieho. Z onoho udržaly sa v pamäti
a neskôr i v písme poloľudové poloučené verše Chrasti
nove (o Gelovi, o Taubmanovi, o cigáňoch), slovensko
latinské klapancie prešporského pravotára Jána Demiana
(umrel 1799), veršované rozprávky petianskeho sedliaka
Jána Sabova a piesne zbojnícke od neznámych sklada
teľov — všetko veci malej ceny poetickej, lež originál
neho slovenského humoru (posbieral a vydal ich Tablic
v ,Starých veršovcoch‘). K nim družia sa ,Kratochvilné
zpČvy pro mládež rolníckou1

, 1802 skladané Jurom Po
honim na známe ľudové melódie (vyšly v Pešti 1829).
Z cudzích poetických vplyvov ohlásil sa u slovenských



evanjelikov hravý anakreontismus a prísny klasicismus.
Prvý najpodarenejšie pestoval Leška, úd Pnchmajerovej
Českej družiny básnickej, najnaivnejšie Palkovič, najvy
trvanlivejšie Tahlic: tohoto ,Poezie4 ihrajú všetkými bar
vami nevinno prekáravýcb, precukrených, cudno smysel
nýcb veršov, ako vtedy prichodily k nám z Nemecka.
0 veľa viac váza jeho hladké preklady z angdických
1 francúzskych klasicistov: ,Anglické múzy v českoslo
venském odévu4 a Boileaua ,Uméní básníŕské4

(v Budíne
1831 a 1832), Formu antickú pekne prenášal do česko
slovenčiny Pavol Tešlák (1759—1801), ev. kňaz oroslán
sky, časomerným veršom (,Kresťanské modlitby a písné
pro pocestné

4 v Prešporku 1786), a najmä vysoko ob

darený a kvetom klasiky odchovaný vrstovník Hollého,
priskoro, 1815, skonavší ev. kňaz b.-bystrický, Samuel
Rožnay, prekladateľ Anakreonta, Vojny žiab a myší, Theo

kritových idýl, častí Iliady a Odysseie, ód Pindara a
Sapfy, ba i Krasického Myšiady, ruského Igora a Kis
faludibo veršov maďarských. Kollár v ,Pamäťach4 žiali
nad smrťou jeho, ako nad skutočnou ztratou pre poesiu
slovenskú.

Z nového, voľnejšieho života cirkevného, z rozšíre
ných snáh kultúrnych i národných, z pretekov s kato
líckym spisovateľstvom vychodilo všetko snaženie sloven
ských evanjelikov doby jozefínskej. No hoc osnovy ich
literárnej činnosti boly všestrannejšie, výsledky nerovnaly
sa im: nebolo mecénov, chudoba kňazstva i obecenstva
hľadí z chudobných vydaní i malých knižiek. Ich spolky
sa rozpadávajú: niet dostatočnej podpory. Ich Časopisy
hynú: politické ,Prešpurské slovenské noviny4

, vydávané
Danielom Tállyaim, aktuárom mestským, a spisovateľom
Jánom Yyskydenským od 1 júla 1783, zanikajú 30 júna
1787 (,hned od narození svého krvi chrákaly, až po
sledné na souchotiny umfely,

4 sám ich vydavateľ hovorí
so šibeničným humorom); b.-bystrické populárno-naučné
,Staré noviny literního uméní4

, vydávané mesačne On

drejom Plachým (1755—1810), ev. kňazom novomest
ským, prestávajú hneď v prvom roku, 1785. Roztratení
v Prešporku, v banskom okolí, na slovenskom východe



i po dolnej zemi, nemali centra, ktoré by sa rovnalo
,malému Rímu4 Trnave.

Lež nechýbalo ani im usilovných robotníkov, ktorí
prekonali nedostatočnosť hmotných prostriedkov a biednu
počiatočnú organisáciu. V ich čele stoja Tablic a Pal
kovič.

JBohuslav Tablic, narodený 6 septembra 1769
na Českom Brezove, ev. kňaz kostolno-moravský, bol
literát neobyčajne plodný a mnohostranný: písal knihy
teologické, historické, gazdovské i populárno-lekárske;
kriticky zkúmal a bibliograficky snášal starú slovenskú
literatúru a sbieral i vydával staršie verše; písal básne
pôvodné i prekladal z cudzích kvetúcich poesií, čo vkusu
jeho zdalo sa najlepším. Bol dobrý stilist, a bár bez pra
vého básnického ducha, predsa dosť obratný veršovník.
Y svojich ,Poéziách4 veršoval o živote a smrti pamätných
osôb, o milých mu miestach lebo miestnych skazkách, o

drobných slabosťach ľudských, o radosti z prírody, o spo
kojnosti s málom a pravej múdrosti života. Prior, Grold

smith, Tiedge lebo Yoss boli jeho nedostižné vzory. Z li
teratúry zbohatol, no v živote zostal odľudom a skrbcom.
Žil do 23 januára 1832.

Rovesník jeho, zprvu dobrý priateľ, neskôr zaťatý
osobný protivník, Jur Palkovič, narodený 27 sept.
1769 v Rimabani, zároveň s Tablicom odchovaný uni
versitnou učenosťou jenenskou, od 1803 do smrti ako
profesor ev. lýceum prešporského sedel na stolici ,ŕeči a
literatúry československé 4.

Pol storočia bol spisovateľský
Činný, a temer za toľko zostával strediskom literárneho
života evanjelickej stránky slovenskej. V plodnosti zá
vodí! s Tablicom; v prísnej čistote slohu s hocktorým
predným českým spisovateľom. Žiaden ani z najhorlivej
ších staromilov českých, Jána Nejedlého nevynímajúc,
nevžil sa tak hlboko do kralického a veleslavínskeho
spôsobu reči, ako on; je v svojom spôsobe virtuos, ja
zykové unikum. No nielen že nedotkol sa ho stilistický
a lexikálny pokrok nového jazyka, on vedľa širokých,
čisto vystrúhaných periód a obšírnych zvratov reči bol
aj nepremenným obdivovateľom starého českobratského



pravopisu: o y po c, 0, s viedol s Jungmannom a inými
dlhé boje. Vek nový nechal ho daleko za sebou; na jeho
neústupné dôvodenia za y neskôr už nik neodpovedal.
A nielen v Čechách zvífazily analogický pravopis a mo

derný sloh, i Slovensko stvorilo si nad hlavou Palkovi
dovou svoju spisovnú reč a novú literatúru, odchodnú od
jeho ideálov o celé svety. Ked osemdesiatročný starík
13 júna 1850 dokonal, literárna epocha jeho dávno už
bola mŕtva. Bol typom doby jozefínskej: v literatúre ob
novovatel stariny, v politike opatrný liberál, v nábožen
stve mierny racionalist.

Z jeho spisov najužitočnejší je dvojdielny slovník
,Bôhmisch-deutsch-lateinisches mit beifiigung der dem
Slowaken und Mährer eigenen ausdrlicke und redensarten
zunächst fúr schulen bearbeitetes worterbuch 4

(I 1820
v Prahe, II 1821 v Prešporku), v ktorom užil Ribayovej
i Leškovej sbierky slovenských idiotismov; dalej popu
lárne kalendáre (,Yétší i zvláštnéjší nový i starý kalen
dár

1), a dva jeho prešporské Časopisy: prostonárodno-po
litický ,Týdenník aneb císaŕské královské národní noviny

4

(1812—18), a poučnozábavná ,Tatranka, spis pokračující
rozličného obsahu pro učené, pŕeučené i neučené4

, 1832
—45 vo voľných sväzkoch vydávaná. Palkovič aj ver
šoval; no poesiu ponímal veľmi utilitárne. Jeho fraška
,Dva buchy a tri šuchy, slovenská komedie k zasmání
se pro pána i sedláka4

(v Prešporku 1800 i 1810) zaníma
iba ako slovenčiaci pokus rečový; ,Múza ze slovenských
hor4

(vo Yacove 1801) ukázala len, ako možno kaziť
Homéra prekladom (Achil je mu brzkonohý

4
, Zeus ,mrá

kotosháníč4
, Trojani ,oštipcolomičh, lode sú mu ,kvapné

pryčbéžící4 atd.); konečne ,Známost vlasti zemépisná
4

(v Prešporku 1804) rýmuje uhorský zemepis podľa vzo
rov barbárských latinských mluvníc.

Ako činnosť tohoto zvláštneho muža išla viac do
širiny než do hĺbky, tak do širiny plytkej išlo i jeho
účinkovanie s katedry, ktorú zaujímal; pravopis, trochu
slohu a nezanímavej lektury bolo všetko, čo vedel podať
mládeži smädnej po náukách slavianskych. Často však
i to vystávalo. Prešporský jeho žiak Ján Kollár rozpráva
v § 7 časti YI svojich ,Pamétí z mladších let života4

:



,Ačkoli mnoho let pred mým pfíchodem do Prešpurku
byla zde stolice a profesúra slovanské reči p. Palkoviče,
a ačkoli já téméf pét let zde jsem se zdržoval: pŕece
bohužel jsem toho štéstí nemél, abych i jen jednu hodinu
ctení o československé reči a literatúre byl slyšel, anť p.
Palkovič pfes celý ten dlouhý čas žádných hodin ne
dával,v navzdor našemu častému navštévování a prosení
ho. 4 Žil svojim ideálom egoistický, nevediac ani o ne roz
deliť sa s inými.

Tak stály proti sebe strana katolícka a evanjelická
sťa tábor proti táboru. Nebolo temer sväzkov medzi
nimi, nebolo spoločného pôsobenia. Iba vzájomná revni
vosť vládla: na trnavské ,Tovarišstvo4

jednej strany druhá
odpovedala prešporským ,Spolkom

4
, na banskú ,Spoločnosť

druhej prvá zase ,Spolkom
4

peštianskym — tam knihy
nárečím čo najsrozumiteľnejším, tu bibličtinou čo najči
stejšou. Svoje obapolné zásluhy strany si neuznávaly.
Profesor Palkovič na pr., oznamujúc v ,Týdenníku

4
(I,

str. 484) kanonika PalkoviČa knižku: ,Pána opáta Petra
Metastasio, cis. král. veršovníka Duchovné divadlo. Pred
tým z vlaskéj reči na nemeckú, včil na slovenský jazyk
preložené4

v (v Trnave 1810), nemohol si odpustiť po
známku: ,Skoda, že pan spisovatel tyto pčkné Metasta
siovy hry do tak sprosté slovenčiny preložil, kterouž my
ostatní Slováci, obírajíce se vždy s knihami čistou vzde
lanou slovenčinou psanými, oblíbiti sobé nemúžeme.4 A
ešte dvadsaťštyri roky neskôr mladý ev. farár b.-bystrický,
znamenitý Karol Kuzmány pomenoval v ,Hronke4

(I, 3,
str. 20) Hollého preto, že vraj pohanské bájeslovie grécke
a rímske preniesol do svojich veršov, čudným epitetom
,nesmyslný básnír opičák4 ...

V tom Čase ohlásili sa v literatúre Šafárik a Kollár.

,Uprostred Tater leží dolina se všech straň na spú
sob zahrady vysokými horami ohradéná, ŕekou Turec

Kollár a Šafárik.

III

3



svlažovaná a téméŕ na dvé rozdelená, Váhem pak na púl
nočním kraji jako mimochodem navštívená a skryté lí
baná. Na jihovýcliodní strané pnou se vysocí chinínové:
Tlstá, Ostrá, Drienok, Harraanec, za nimiž Banská By
strica a dále ku poledni Kremnica leží. S této strany
rozkládá se na polovné výšince mezi dvéma ŕekama staro
dávné výsadní mestečko Mošovceá (Paméti I, § 1.)

V kraje tie zavítal na jar 1819 ku svojmu bratan
covi Jánovi, učiteľovi v Slovenskom Právne, absolvo
vaný ev. teolog Ján K o 11 á r, vracajúc sa ako šesťa
dvadsaťročný mladý muž z Jeny, kde bol cez tri semestre
študoval na universite. Nešiel do rodných Mošoviec, lebo
otec od desiatich rokov hneval sa na neho, že mu odbehol
od gazdovstva na štúdia.

Y peknom turčianskom kútiku mladý teolog dumal
0 prežitých časoch: o národnom oduševnení nemeckého
študentstva, ktorého oheň po napoleonských borbách vi
del rásť na universitách a napokon mocne vybúšiť v ja
seni 1817 pri slávnosti wartburgskej; o kvetných brehoch
Sály v ponemčenom kraji, kde mená miest, dedín, hôr
1 riek rozprávaly mu o zaniklých kmeňoch slavianskych;
o cestách svojich po Nemecku, Čechách i Morave; a naj
častejšie i najvrúcnejšie o svojej ,Míne

c
. farárskej dcére

Wilhelmine Schmidtovej z Lobdy u Jeny, ktorú mať vdova
nechcela mu dať za ženu do Uhár, do zeme divokej vraj
a medzi ľud ešte divokejší! Veľa doniesol si z Nemecka.
Život mladej generácie prebudil v ňom národné povedo
mie, pohľad na ponemčené kraje ideu slavianskej vzá

jomnosti, štúdia teologické, íilosofické, dejepisné a príro
dopisné prehĺbily ducha, a nová nemecká romantika, krá
čajúca za Shakespearom a poetami románskeho juhu, otvo
rila mu nové svety. Starý Goethe, (z Jeny osobne mu
známy,) vyberajúci z orientu bohaté motivy k pozdnej
svojej lyrike, Petrarka, v sladkých sonetoch ospievavší
ľúbenú Lauru, a Dante, večný pútnik v labyrinte ztrate
ných duší, zanechali v Kollárovi najhlbšie šľaky.

Duša jeho bola preplnená: musel prehovoriť. Najprv
to bola iba erotika, ktorú, už ako kazateľ peštiansky,
podal verejnosti vo sväzočku ,Básné Jana Kollára4 v Prahe
1821 vytlačenom. Sedemdesiatšcsť sonetov, čo ich knižka



doniesla, bola ľúbostná daň Míne. Verše zostaly ne

povšimnuté. No ked 1824 — y roku smrti lorda Byrona,
ktorého bol zásadným protivníkom a predsa mimovoľ

ným nasledovateľom — vyšlo v Budíne stopäťdesiat zne
liek v troch spevoch pod titulom ,Slávy dcéra4

, a 1832
v Pešti s týmže názvom vyše šesťsto sonetov v piatich
spevoch, ako ,báseň lyricko-epická

4
; ked do týchto vydaní

vdýchol vysoké svoje vidiny o nešťastnej minulosti a slávnej
budúcnosti Slavianov, chýr jeho rozniesol sa široko da
leko. ,Slávy dcéra4 stala sa národným evanjelium.

A v čom jej epochálny význam? Petrarka dal jej
formu, ktorá často úži smelý let Kollárovho ducha; Dante
dal osnova, ktorá reálnu skutočnosť prenáša do fantasti
ckých svetov; mytológia i archeológia daly učenosť, ku
ktorej bolo treba obšírneho komentára. To nemohlo pô
sobiť. Oo účinkovalo, bolo z živej prítomnosti: my
šlienka vzájomnosti slavianskej, — veľký sen Kollárovho
života, ktorý v jeho hlave prvý zkrsol jasným sve
tlom a ktorému on prvý dal umeleckú formu. To je
kultúrno-historická platnosť Kollárovej básne. Y dobách
neplodných a míkvych pre národ náš on samý prvý pod
nikol veľkú revísiu slavianskej histórie, ukázal minulé
utrpenie i chyby, prítomnú rozorvanosť, nádeje budúcnosti
slovom ohnivým a smelým.

Spev .Sála4

maľuje šťastné obrázky z básnikovho ži
vota v Jene; v speve druhom, Rén, Vltava4

, Kolláľ
putuje, ani Byronov rytier Harold, dialnymi zemiami, a
v úryvkovitom spôsobe poetického denníka líči dojmy
z krajín polabských a baltických, českých a moravských,
vkladajúc pomedzi tie obrázky bohaté reflexie historické,
ktoré sú kvetom aj tretieho, najdokonálejšieho spevu
,Dunaj

4
. S Mínou, medzitým umretou, putuje, sťa Dante

s Yergilom, po slavianskom nebi v štvrtom speve ,Lethe
4
,

a po pekle v ostatnom speve ,Acheron4
.

Všetko, čo u kmeňov slavianskych našiel veľkého,
horúcim slovom oslávil; čo záhubného a ponižujúceho,
prorockým hnevom pokarhal; city ľúbosti, názory vedecké,
osobnú nechuť aj úctu jedno popri druhom poukladal
v tejto podivuhodnej alegórii. Cena ,Slávy dcéry

4

pri
tom všetkom je nerovnaká. Báseň nedozrela v organické



umelecké dielo, idea jej nevylápila sa razom z poetovej
duše; kus po kuse pridával a harmóniu stavby rušil. Dvo

jicu motívov, ľúbostný a národný, nevedel spojiť v jeden
prúd. Znelky jeho pôsobia každá o sve, ako jednotlivé
krátke záblesky, ako drobné duchaplné sentencie neko
nečného feuilletonu, no positívneho, jednotného dojmu
nedávajú; báseň ,zbúrila nepokoj duší a nevie ukázať
prístav pokoja4

. Ničmenej ,Slávy dcera‘ bola skutok epo
chálny. Co má z inakäde: učenú osnovu, mytologický
balast, temer celý štvrtý a piaty spev, ba i väčšinu ľú
bostných, petrarkovsky chladných sonetov, dnes už i tak
zabudli; no krásny predspev v distichách a oné verše, do

ktorých básnik v šťastnej chvíli vtelil ideu svoju , po
držia vždy poetickú cenu.

Čím ,Slávy dcéra 1 bola Slovensku, o tom počujme
svedka .tých čias. Miloslav Jozef Hurban vyznal už roku
1851: ,Nou skriesiu spevec, oduševnený ideálom svojím,
mŕtvo pokolenia na Tatrách, povolajúc do života jednu
zvláštnu školu — školu synov fantásie a posvätenia .

.
.

Žalostný pohľad spevca ,Slávy dcery‘ na krvavú minu
losť slovenskú a zapálená túžba po krajšej budúcnosti
pôsobily neodolateľnou, magickou silou na srdce. Uchvá
tenô bolo prúdom žiaľu a nádeje Slovenstvo malo a

prujšia tohoto snaha bola rozšíriť sa počtom a platným
stať sa v živote. Následkom toho pozakladaly sa školy
slovenskje po lýceách a gymnáziách evanjelických, na

vštevovaných od mládeže slovenskej. ,Slávy dcéra 4 slú
žila za stredisko. Jej piesne sa rečnily, vysvetlovaly, Čí

taly a nasledovaly . . . Doma, v spoločnosti ľudskej, v li
teratúre, v škole, v zákonodárstve videu sa byť Slovák
potupeným, zahodeným: tu, v okresu týchto myšlienok,
nachádzau zadosťučinenia svoje a náhradu duchovnú za

útržky a krivdy tamtje. Bola to oslada horkých, každo
denne pitých kalichov. 4

(Slov. Pohľady I, 4, str, 128—130.)
A čím ,Slávy dcéra4 bola slovenskej poesii, vidíme

z veršov, ktoré prišly po nej. Samko Chalúpka, Ludevít
Štúr, Miško Hodža, Karol Kuzmány, Andrej Sládkovič
a iní vtedy nastupovavŠí básnickú púť, stoja pod jej účin
kom. Godrova ,Muzy dcéra ve trech zpčvích4

1829, ,Plody
zboru učencú reči československé prešpurského4 1836,



,Jitrenka čili výbornéjší práce učenou československých
a. v. levočských

1 1840, Augusta Horislava Skultétyho
,Básné‘ 1840, Žellove ,Básné‘ 1842, Karla Štúra ,Ozvčna
Tatry1 1844, a iné zjavy sú plné motívov Kollárovských
a ohlasov jeho ducha.

No nezostala len vo veršoch Kollárova idea; básnik
ju sústavne paragrafoval i v povestnom článku ,0 lite
rarnéj vzájomnosti mezi kmeny a náfečími slavskýmb,
ktorý doniesla Kuzmányho ,Hronka‘ r. 1836. Literárna
vzájomnosť je podľa Kotlára ,společné všech straň a kme
ňov učastenstvo na duchovních plodech svého národu,
jest odménné kupovánie a čítánie knih ve všech slav

ských náŕečích vycházejících . . . Ona nezáleží v politi
čkám všech Slávov sjednoceniu, ani v búídivých dema

gogických podnikáních proti zemským vládám a ŕíze
ním, odkud jen zmatek a neštéstie vyplývá. Literarná
vzájemnost muže pékné obstati a nalezati sa i tam, kde
jeden národ pod více berlami stojí, na mnohá královstva,
knížatstva a panstva rozdélen jest. Vzájemnost možná
jest i tam, kde sa v národu rozličnost náboženství a vér,
písma a liter, podnebí a krajin, zvykov a obyČajov na
cházá. Ona není nebezpečná svétským vrchnostem a zem

ským mocnáŕúm: anť hranice krajin, odvislost poddan
stva od toho neb jiného panovníka a témto podobné
okoličnosti v pokoji nechává, na pŕítomném stavu vécí
pŕestává, do všech zpúsobov a forem občanského ŕízenia
sa hodí, jinokrajinských práv a zákonov sa netýká, slo
vem, s každým svým pánem v mím, s každým súsedem
v prátelstvu žije. Ona jest tichá nevinná ovečka, k jed
nomu sice velikému stádu pŕináležejícá, avšak ve svéj
obzvláŠňéj trídé a dolinô sa pasúcá. — Táto vzájemnost
nezáleží v néjakém básnivém universalizovániu aneb ná
silném smíchániu všech nárečí slavských v jednu hlavniú
reč a spisovnú mluvu, j ako sa nékterým o tom snívati
počalo. Slavská nárečia j sú už dilem gramatičné príliš
dalece od sebe vzdálena, než aby sa pŕirozeným zpú
sobem v jednu reč slíti a skovati dala; dilem filologičné
už tak nékterá z nich vzdélána a znamenitými knihami
obohacena, že od slabosti a samolásky a marnomyselnosti
lidskéj to témér očekávati nelze, aby který kmeň svoju



jaká takú samostatnosť obetoval a na svoje posavad na
dobudlé poklady j akoby zapomemil a jich sa odžehnal. 4

Každý vzdelaný Slavian nech zná štyri hlavné nárečia
slavianske: ruské, ilyrské, poľské a československé; učení
nech vniknú aj do všetkých dalších, živých lebo mŕt
vych, malých lebo veľkých. Hovoriť netreba všetkými
tými dialektami, ale rozumel každému Slavianovi a
každej slavianskej knihe. Na otázku, kde myšlienka vzá

jomnosti zrodila sa najprv, Kollár odpovedá: ,Kdo už
néco má, ten obyčejne prestává na tom, co má, a ne

myslí na rozšírenie sa: kdo ješte nie nemá, ten chce
mnoho, chce všecko máti. Slováci tatranští posavad té
mér nie vlastního v literatúre nemali, proto oni perví
rozestfeli náručie svoje k objatiu všech Slavov. Jejich
nárečie stojí i z gramatického i z geografického ohledu
ve stŕedku všech slavských nárečí; nebo Tatry j sú hnízdo
a kolébka všech Slavov. Proto mezi Slováky v Uhrách
idea vzájemnosti, jestli nevznikla ponajpervé, aspoň
najrychleji va najhlubéji sa rozkoŕenila. 4 Po Slovákoch
nasledujú Česi, potom Rusi, Chorváti, naostatok Srbi a
Poliaci. Minulosť neznala tejto vzájomnosti. ,Čítajme jen
díla spisovatelov slavských pfedešlých století: Yelesla
vína, Komenského, Lomonosova, Kochanowského, Kra
sického, Obradoviča a t. d. — jak studené, jednostranné,
nevzájemnoslavské všecko u nich! Jestli kdy i néco
bežné zmĺnili o jiných Slavobratrích: to více odsterkuje
než priťahuje. 4 A úžitok zo vzájomnosti bude veľký: ob
zor literatúr slavianskych sa rozšíri, vzdelanosť čitateľstva
prehĺbi; spisovatelia nadobudnú si väčšieho obecenstva;
nárečia dostanú slavianskejšiu tvár, strasú sa cudzích živ
lov, neľúbozvučnosti, chýb; prestanú búrky slavianskych
národov proti neslavianskym panovníkom, ,nebo piá vzá
jemnosti prestane aneb aspoň oslabne túžba po spojeniu
a sjednoceniu sa s jinými Slávy; nebudú máti príčinu
od nich sa odterhovati: každý doma zústane, anť i doma
to máti múže, čoby u súseda dostal; 4 Slaviani poznajú
sa, uctia si navzájom svoje prednosti, prestane vypínanie
sa jedných nad druhých, nastúpi bratstvo .

. . Aby takáto
vzájomnosť sa uskutočnila, treba organisovať našské kníh
kupectvá vo všetkých veľkých mestách slavianskych, za-



kladať verejné i súkromné knižnice, zriaďovať slavistické
učiteľské stolice, cestovať po bratských zemiach, zamieňať
si so spisovateľmi všetkých kmeňov knihy, vydávať sro
vnávacie mlnvnice a slovníky, ľudové spevy a príslovia,
všetkým nárečiam venované literárne noviny, a napokon
čistiť reč od cudzích slov a foriem. Len takou cestou
zrodí sa pravá, naozaj národná literatúra. ,Malé potoky
ledva hŕevna a plyté nesú na svých vlunách: Dunaj nese
celé veliké koráby, kde jeho vody v jeden prúd shro

máždény j sú. Touto vzájomnosťou ani žádné nárečie
ukrivdéno nebude, anť každý kmeň svú individuálnosť
zachová, píá svém nárečiu a svéj literatúre zústane, ale
plody jiných kmeňov znáti, kupovati a čítati bude ... Ne
kdo je mezi Slávy najpŕednčjším, najvétším, najsilnéj
ším, ale kdo je najvzájemnejším a najspojenéjším s ji
nými, kdo život a samostatnosť i menších a slabších naj
více šetrí: ten zasluhuje v našich časech chválu a krásne
jméno Slava .‘ Básnik zakľučuje pamätný svoj článok
veršami: ,Moj národ jest spolu i vlasť moja, vlast moja
má nesmírné hranice, neČítá sta, než tisíc tisícov . . . Nad
prostrannou milou mojou vlasťou krásné slunko nikdy
nezapadá. Dáli Pán Boh a štéstie junácké, aniž její čest
má zahynúti: nézahyne, dokud budú deti lásky obét Slávé
píánášeti.‘ (Hronka I, 2, str. 39—53.)

Kollár iste nešípil, ako svojím dôvodením pomkol
myšlienku samostatnej literatúry slovenskej. Nič nepo
mohlo, že uznával oprávnenosť iba písomníctva ruského,
poľského, ilyrského a českého — jeho prízvukovanie in

dividuality všetkých slavianskych kmeňov, túžba po ľúbo
zvučnosti každého nárečia, a menovite jeho smelo sloven
čiaca reč ukázaly aj stránke evanjelickej cestu k literárnej
slovenčine; len málo rokov bolo treba, aby idea ohlásila
sa určitým slovom, — Čujme opäť dra Jozefa Hurbana:
,Myšlienky o vzájomnosti slovanskej posilnily mládež;
slovenčina v tomto pojednám a v kázni jednej od Kol
lára užitá tisíc obživujúcich nádejí skriesila na Slovensku.
Rečnila sa spomenutá kázeň, prečituvala s Čistým ak
centom slovenským . . . Sotva vysloviu Kollár, že Slo
vania majú svoje rozlično-kmenoyje literatúry znať á ich
plody študovať, jeden kmeň druhý podporujúc a napo-



máhajúc, tužbiť prešporská slovenská mládež stvorila si
nová myšlienku, ustanoviac složiť básne ku pocte zna

menitej ších spisovateľov všetkých kmeňov slovanských.
Z myšlienky tejto povstalo celô štúdium. Mali-li básnici
slovenskí vedeť oslavuvať slovanskô spisovateľstvo, mu
seli znať životy a pôsobenia tých mužov. Rok trvalý štá
dia literatúr slovanských a výbor súdiu práce; sišlo sa
vyše sta básni, z ktorých dvadsať bolo za zdarilje uznanô.
Vydania básni týchto za nahodivšími sa prekážkami za
ostalo síce, plod ale myšlienka doniesla, známosť okú
sená viedla k hlbším štúdiam.‘ (Slov. Pohľady I, 4, str.
129—130.)

A nie inak pôsobily aj Kollárovev ,Zpievanky‘. No to
hás vedie nazad k Pavlu Jozefu Šafárikovi.

S geniálnym, len o dva roky mladším rodákom ko

beliarovským Kollár poznal sa v Jene. Šafárik doniesol
si ta už mocné vedomie národné, ktoré zkrslo v ňom
ešte na lýceum kežmarskom z Čítania najmä Jungman
nových českých spisov a z obcovania so spolužiakmi
Srbami a Malorusami. Ačkoľvek mladý lyceist kežmar
ský z celej slovenčiny znal iba gemerské nárečie, predsa
v prvom vedeckom diele ukázal takú znalosť slovenčiny,
ako pred ním tlačou nikto. Dielo to bola nemecky pí
saná ,Geschichte der slawischen sprache und literatúr
nach allen mundarten1

, ktorú vydal, už ako profesor a
riaditeľ srbského gymnasia novosadského, 182G v Budíne.

Kniha táto veľa značí pre vznik samostatnej litera
túry* slovenskej. Šafárik položil dejiny reči a písomnosti
Slovákov rovnoprávne vedľa ostatných slavianskych; slo
venčine vykázal v západnom odrade slavianskych nárečí
zvláštne miesto, označujúc ju za most z češtiny do Slo

vinsko-chorvačtiny a za rodinu cirkevnému jazyku staro
slovenskému; a čo bolo najdôležitejšie, roztriedil všetky
rôznorečia slovenské podľa ich charakteristických znakov
v tri skupiny: v nárečie západné, východné a stredné
(vlastnú slovenčinu). Odchodnosť jej od češtiny vidí
v širokých samohláskach a, o, u miesto e, i (ma, ťa, žiaľ,
duša, srdco, ľúbosť), v bohatstve jej dvojhlások (chodiu,
hnau, kôň, lieuč), v prehláske ä odpovedajúcej staroslo-



vénskému a ruskému a (mäso, väzy), v mäkkosti spolu
hlások h, m, p, n , t, d, v, v nedostatku českopolského r,
v priemenlivom užívaní h a g (hlava, hriech — gunár,
gágor, brýzgať), v predložke raz (rázsocha, ráztok), v kon
covkách času prítomného (nesiem, veziem, chodia, vidia),
minulého (volau, chodiu), neurčitého spôsobu (piecť, môcť),
a vo vynechávaní samohlások, pripomínajúcom staro
slovenské i> a (žltý, stĺp).

v

Šafárik nebol za zvláštnu literatúru slovenskú; uka
v i

žuje na staré duševné sväzky s Cechmi a na nepriaznivé
položenie Slovákov, ktoré nedáva nádeju na samostatný
literárny život; no uznáva i bohatstvo, ľúbozvučnosť, za
chovalosť slovenčiny proti češtine (,am bemerkenswerte
sten sind die vielen, den Slowaken eigenen, bei den neu
eren Bohmen gar nicht gebräuchlichen, aber in dem alt
bohmischen und in andern dialekten, vorzliglich dem
kirchenslawischen, windischen, russischen und polnischen
noch vorkommenden worter‘, str. 377), uznáva Čisté snahy
Bernolákovcov (.deren wachsender eifer fúr die empor
bringung der slowakischen literatúr nicht genug zu ruh
men isť, str. 389), a konečne uznáva Slovákovi právo,
aby individualita jeho aj v literatúre prichodila k platnosti.
Pamätné sú v tejto veci jeho slová: ,Es wäre zu wlln
schen, dass aus diesen vereinzelten bemuhungen sowol
der katholischen als auch der protestantischen slowaki
schen schriftsteller, durch gegenseitige anschliessung im
geiste echter christlicher liebe und slawischer milde, durch
ruhige, parteilose forschung und beachtung des bereits
gut begríindeten, mit der zeit eine, alle hillige forderungen
aufgeklärter nationalen befriedigende, slotvakische schrift
sprache hervorgehen môchte, bei der zwar in der regel die
bôhmische grammatik als grundnorm angenommen, aber
zugleich auch die nátur der slowakischen landesmundart
bei der aufnahme einheimischer worter, frasen und bie
gungen so weit berlicksichtigt werden músste, dass da
durch der stil ein eigentlimliches, echt slowakisches ko
lorit erhielte, um einerseits den bedúrfnissen des slowa
kischen volks anpassend schreiben zu kbnnen, anderseits
aber den gegenseitigen literaturverkehr zwischen den



Bôhmen und Slowaken zum wahren wol beider briider
volker auch in der zuknnffc fest zu erhalten.4

(Tamže.)
Tak Šafárik zároveň s Kotlárom nevdojak kliesnil

cestu slovenčine z úst ľudu do kníh. Prišly neskôr, už
ked 1833 zanechal Nový Sad a preniesol sa do Prahy,
hlavné jeho práce, ktoré slávu spisovateľovu rozniesly po
učenom svete. ,Slovanské starožitnosti1

(1837), kniha kla
sická hlbokým vedením i novými výsledkami, ,Slovanský
národopis

1
(1842), prvýraz podaná rozloha terajšieho sla

vianskeho sveta, stály sa radosťou a pýchou každého prebu
deného Slováka; no účinok onoho vedeckého osvetlenia
slovenčiny ako samostatného jazykového typu, oprávne
ného k literárnemu životu, zostal pre další rozvoj pí
somníctva nášho najmocnejší.

A ešte jedna knižka, neveliká, drobná, spája Šafá
rikove mimovoľne slovenčiace snahy s Kollárovými: ,Písné
svčtské lidu slovenského v Uhŕích4

. Sobral a vydal ich
spolu s Jánom Benediktim-Blahoslavom, profesorom kež

marským, a druhými. Prvý sväzoček vyšiel v Pešti 1823,
druhý, už ako ,Písné svétské lidu slovenského v Uhroch,‘

1827. Ačkoľvek v umelých veršoch svojich, vydaných
ešte hen v Levoči 1814 (,Tatranská muža s lýrou slo
vanskou1

), je silný klasicista, Šafárik mal bystrý smysel
pre krásy ľudovej piesne slovenskej. Sbieral už za mladý,
druhých k tomu ponúkal, a plod tej snahy boly ,Písnô

4
.

Nemohly na literatúru zostať bez účinku. Nachodíme tam
už perly našej prostonárodnej lyriky: ,Kvitne ruža, kvitne
— veď aj moja bude4

, ,Široký jarčok, bystrá vodička 4
,

,Zalo dievča, žalo trávu4
, ,Horela lipka, horela4

, ,Y šírom
poli hruška stojň, ,Bože môj, otče môj, čo som urobila4

,

,Ovce moje, ovce, nech vás pasie kto chce 4
, ,Poniže

Trnavy chodníČok krvavý
4
, ,Zahučaly hory, zahučaly lesy

4
,

,Dobre mi je, dobre, mám milého v dome4
, ,Zasadil som

čerešničku v zime 4
, ,Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú4

,

,Vysoko lieta sláviček 4 — a kto by vyrátal všetky tie
milé, melodiósne drobotiny, ktoré vo sbierke prvý raz
vyšly tlačou! Kollár k obidvom sväzočkom napísal dô

kladné, významné úvody. Aj on hovorí za literárnu je
dnotu s Cechmi, a pre samostatné snahy katolíckej strany
má iba ostré slová; no z množstva nárečí slovenských



pravú, vlastnú (ako sám hovorí) slovenčinu tak dobre
vycítil, sestetický aj linguistický ráz jej tak urČito vy
značil a prostonárodný spev slovenský tak oduševnene
ocenil, že aj on nevdojak, proti svojej vôli, kliesnil cestu
opovrhnutej popoluške do písomníctva.

Kollár lipol za ľudovou piesňou už ako chlapec
v dome rodičovskom; turčianske trávnice, čo počul na
poli, už vtedy si zapisoval. Šafárikove snahy zobudily
v ňom dávnu náklonnosť, a ,Písné svétské‘, ktorých druhý
sväzoček je temer celý jeho dielo, neostaly samy. Orga
nisoval sbierky na všetkých stranách, kde ešte zunela
živá pieseň a boly ochotné ruky, a 1834 a 1835 obo
hatil literatúru novým velikým dvojsväzkovým svodom,
ktorý vyšiel v Pešti s titulom: ,Národnié zpievanky čili
písné svétské Slovákú v Uhrách jak pospolitého lidu tak
i vyšších stavň, sebrané od mnohých, v pofádek uve
dené, vysvčtleními opatrené a vydané od Jana Kollára.
Vydám hojné rozmnožené, i pervé dva tišténé svazečky
v sobé obsahujícň. Kollár podal sbierku tak úplnú a do

konálu, ako v čase jeho len bolo možno. Utriedenie
je systematické, výsvetlivky bohaté. V dvadsiatich hla
vách nachodíme piesne pamätné mytologický a historicky;
oslavujúce spevnosť, mladosť, krásu, lásku, šaty, ozdoby,
dary; ospevujúce vohľady, zálety, svadbu, manželstvo,
gazdovstvo, pastierstvo, remeslá, vojnu; balady, romance
a rozprávky, hry, obrady a obyčaje; konečne i piesne
pijácke, satirické, študentské, meštianske a panské. Tieto
pravda nepatria prostonárodnej muse, aj veru ťažko
nájsť poesiu v ich latinsko - madarsko - nemecko - sloven
ských veršíkoch; tiež z ostatných spievaniek nie jednej
čistoslovenskú formu učený vydavateľ sotrel; no to všetko
je len malá štrbina na poklade, ktorý Kollárova sbierka
chová.

Ako tento tretí veľký skutok uvítala literatúra, o tom
čujme do tretice blízkeho pozorovateľa. ,Kollár vyjavili
velikjeho ducha, osmeliac sa so zápalom chváliť to, čo
v obecnej mienke povrchnieho sveta ako planô a nepa
trnú odsúdenô bolo . . . Piesne, nielen tje vytlačenje, na
novo sa ozývať počaly po nivách slovenských, ale pri
rástly k nim tisíce nových*... Národní spisovatelia a



básnici, ktorí vylievali vodu do Dunaja, hľadiac uderiť
do strún Goeťha, Schillera, Byrona, obrátili svoju pozor
nosť na piesne národnie, a básôac dľa ideálu národa, večnje
vyrážali zvuky .. . Nevyrovnanje piesne Tomášika, Sama
Chalúpky a iných sú svedectvom toho. Sama mládež
s túžbou živou hodila sa na nasledovania národních pesní
a dokázala, čo môže národnie podania za svety novje
vyvolať z duchov spôsobných. Študenti: Janko Kráľ,
Janko Rimavský, Janko Matúška, Bohuš Nosák, Petor
Hostinský-Kellner a iní v pravde krasocitnje, útle i sil
nje, ideálne i skutkorodje na svetlo vyviedli plody a vý
tvory poesie duší svojich

4
. (Mih Joz. Hurban v Slov. Po

hľadoch I, 4, str. 133, 128—129.)

Tak stoja pred nami títo dvaja velikí duchovia. Sta
rožitnosti ožiarily vedeckým svetlom Slavianstvo minulé,
,Národopis

4 Slavianstvo prítomné; ,Slávy dcéra4 rozbo
ľastnila dušu slovenskú a zobudila túžbu po lepšej bu

dúcnosti, článok o literárnej vzájomnosti ukázal kmeňo
vému sblíženiu cesty; história slavianskej reči a litera
túry našla Slovákovi samostatné miesto a vlastné ciele
v písomníctve slavianskom, a konečne sbierky ľudových
piesní vysypaly bohatstvo živej slovenčiny pred mladý
dorast zápalistých slovenských duší. Obracajme vec ako
koľvek, Kollár a Šafárik sú pôvodcami nielen slavian
skeho, lež i kmeňového povedomia Slovákov; oni sú
otcami literárnej slovenčiny.

Bernolákova škola mala jediného skutočného básnika:
Jána Hollého.

Z literárne - historického stanoviska Hollý je zjav
veľmi zanímavý ako tuhý, dôsledný prívrženec formy
staroklasickej. Ačkoľvek s Kollárom už r. 1821 roman
tika vtiahla do nášho básnictva, Hollý zostal ňou ne

dotknutý. Prečo?

H o 11 ý.

IV



Literatúry majú svoju logiku. Prevraty v poesii veľ
kých národov často neskoro a pomaly prechodia do ma

lých. Ked r. 1833 vyšiel Hollého ,Svätopluk', moderná
poesia v literatúrach europských dávno už bola doma.

Byron v Anglii, Hugo vo Francii, Leopardi v Itálii, Herne
v Nemecku, Puškin v Rusku a Mickiewicz v Poľskej zlo
mili panstvo pseudoklasických škôl a tvorili aj stvorili
formy nové. —

Z tejto velikej revolúcie poetickej Hollý nepocítil nič.
Jeho školské vychovanie išlo výlučne klasickým smerom;
dostupný mu poetický svet, pravda úplný a systematicky
ucelený, bola poesia grécka a rímska; jeho najbližšie li
terárne susedstvo, poesia česká a maďarská, vždy ešte
slúžilo antike. Puchmajer, Nejedlý a iní prekladali
Homéra, veľký ctiteľ kvantity, Jungmann, počeštil Goe
thovho klasického ,Hermanna a Dorotheu', Celakovský
pretekal sa s Turinským a druhými v latinčiacich ódach,
epištolách a epigramoch, romantik Kollár složil najkrajšiu
časť ,Slávy dcéry

1
, jej predspev, v distichách, a Šafárik

s Palackým vydali r. 1818 v Prešporku neveľkú, ale epo
chálnu knižku ,Počátkové českého básnictví, obzvláštč
prosodie', ktorá modernému prízvučnému veršu ohlásila
neústupný boj. Nie inak u Madarov. Tam od 1770 do
1830 kvitla poesia foriem klasických. Jej štyria zakla
datelia, kňazi Baróti Szabó, Révai, Rajnis a Yirág, i do
vršitelia Berzsenyi, Székely, Czuczor a Ybrosmarty v pô
vodných prácach aj v prekladoch išli za antickým ideá
lom. Do r. 1830 škola táto preložila Homéra, Theokrita,
Yergila, Horáca, Ovida, a mala pôvodné pokusy temer
vo všetkých formách lyriky a epiky.

Pri takýchto najbližších vplyvoch nebudeme sa ču
dovať poetovi osihotenému v múroch serninárskych a ztra
tenému na povážskej dedine, že voči veľkým europským
literatúram prišiel temer o storočie neskoro.

Ján Hollý narodil sa 24. marca 17v85 v dedine
Búroch či Boroch sv. Mikuláša, neďaleko Šaštína v sto
lici prešporskej. Y Skalici a Prešporku vyštudoval gymna
sium, v Trnave teológiu. Po vysvätení 1808 bol kaplá
nom v Pobedíme a Hlohovci, z kade 1814 prešiel na faru



do Maduníc na Považí. V tom utešenom idylickom zá
tiší prežil temer celý život. Každý pekný deň, od rannej
jari do tvrdej jasene, vychodil do neďalekého hája Mlieča,
kde pod starým rozložitým dubom, zoči voči voľnej prí
rode, skoncipoval i vypracoval temer všetky svoje spevy.
Mlieč, dub i básnickú robotu svoju ospieval v troch
pekných ódach. Bohužiaľ v pozdných dňoch, r. 1843, do
ľahlo naň kruté nešťastie: z horiacej fary vyniesli ho
ťažko popáleného a skoro celkom oslepnutého. Smutno
lúčil sa s milým Považím, odchodiac na odpočinok k pria
teľovi Lackovičovi, farárovi na Dobrej Vode. Tône do

brovodských hôr skoro zaľahly na dokaličeného starca:
umrel ticho a zabudnuto, celkom temný, 14. apríla 1849,
v tenže deň, keď v Debrecíne vyhlásili úplnú neodvislosť
krajiny uhorskej.

Prvé básnické pokusy Hollého padajú už do rokov
semenárskych. Sú to drobné preklady. Pripravil sa na ne
dôkladnými štúdiami staroklasickej prosodie, a neskôr
zdokonálené vydal ich v Trnave 1824 pod titulom Roz
ličné básne hrdinské, elegiacké a lyrické z Yirgilia, Theo
krita, Homéra, Ovidia, Tyrtea a Horáca. S predstavenú
prozodiú. Nákladem istého literatúry slovenskéj milov
níka‘. Slovenská prosodia Hollého. akokoľvek robí ná
silie terajšej spisovnej slovenčine našej, svedčí ničmenej
o bystrom pozore pre zvukové zvláštnosti bernoláČtiny.
A plnú chválu treba vzdať jeho krásnemu prekladu Ho

méra; už zo starších Jungmann a Šafárik, z novších Nie
derle (všetko znalci povolaní) majú pre to dielo iba slová
uznania. — O štyri roky neskôr vyšiel v Trnave druhý
Hollého preklad, ,Virgiliova Eneidaf Opäť prichodí
čudovať sa vernému smyslu, vybrúsenému rytmu a bo

hatej poetickej reči, ktorú slovenský prekladateľ vytvoril
si bez predchodcov a vzorov.

A zase nákladom tohože milovníka literatúry slo
venskej, ostrihomského kanonika Durka Palkoviča, vyšiel
1833 v Trnave najväčší poém Hollého, plod štyroch ro
kov (1827—1830): ,Svätopluk. Yíťazská báseň ve dva
násti spevoch

1
.

História i mýtus prepletajú sa v nej a dopĺňajú.



Smutno dumá Svätopluk, nemeckými okovami v Rezne
sputnaný, o nestálom ľudskom šťastí. Myseľ jeho ohrada
sa k Bohu, a Boh počuje pokorného. Ako blesk snesie
sa anjel hviezdnym priestorom do sídla bavorského
kráľa, zjaví mu vo sne vôľu božiu, a Karolman Sväto
plukovi daruje voľnosť. Nového priateľa a vasala pri
púta k sebe zlatým putom lásky, zasnubujúc mu svoju
peknú dcéru. Hry, veselosti a hostiny spečadia pomerenie;
dvor bavorský ozýva sa hrdými piesňami o pôvode Nem
cov a Slavianov. — Medzitým pekelný knieža Cernohog,
ktorý utratil poctu pohanskú u Slovákov Cyrillom a Metho
dom pokrstených, vyrúti sa obrovskými bránami podsvetia
a zaplaví so svojou družinou Slovensko. Prehovára ľud,
aby mu zase staval modly, ktoré Svätopluk spálil, túži
po vôni tučných obetí a hlaholu chválospevov. Ale všade
sa mu smejú. Zlosťou zapálený ponáhľa sa do Pannonie,
aby Methodovi sa pomstil. Lež nové prekvapenie — tam
zbrane brúsia, kone kujú, branný ľud sháňajú: Sväto
pluk chystá sa proti svojmu sokovi Slavimírovi na De
vín. I premení Cernohog plán. V podobe Rastislavovej
zjavuje sa spiacemu Slavimírovi, oznamujúc blízke ne

bezpečenstvo. Pekelná družina rozletí sa opäť po Slo

vensku, podpichujúc ľud proti blížiacemu sa nepriateľovi;
svet diablov ešte vždy sa ufá, že ak zvíťazia Slováci,
vráťa sa k viere pohanskej. — Na všetkých stranách
zbroja, a kvet Veľkej Moravy ponáhľa sa pod hradby de
vínske. Nemci, vedení Svätoplukom, sa blíža. Cernohog
rozputná strašnú búrku a rozvodňuje rieku Moravu. Preísť
nemožno. Nemci sbíjajú plte a útočia na druhý breh;
ale už vo vode hrozne hynú: vlny barvia sa prúdami
krve. Vtedy Svätopluk s Čiastkou vojska obíde nebezpečné
miesto, prebrodí sa cez rieku, uderí svojim rodákom v bok
a zaženie ich na Devín. Opevnený nemecký tábor aj
slovenský hrad stoja nehybno proti sebe. — Počnú vy
jednávať. Svätopluk osobne odváži sa na Devín predložiť
podmienky. Ale čudný obrat! Tam ponúknu Svätoplu
kovi, aby sa ujal vlády nad svojimi a viedol ich proti
nepriateľovi. Strašne rozzúri sa bavorské vojsko aj pe
kelná družina; Cernohog prisahá pomstu. Ale Cyrill
chráni svôj národ; na jeho prosbu Pán posiela archanjela



Michala, ktorý plamenným mečom zrúti diablov do pre
pasti. — Je útok na múry devínske, je bitka pred hra
dom. Padajú ako storočné duby starí bojovníci, pýcha
národa; padá ako útly kvet mladá junač, nádeja matiek
a devíc. Na hŕbach mŕtvol ide ostatný boj. Rady riedim
a víťazstvo neprichodí. I srazia sa obidvaja vodcovia
Svätopluk a Britwald — obidvaja výkvet sily a umu.
Dlho zápasili; panciere si dolámali, telá si rozorali hlbo
kými ranami: tu tesák Svätoplukov ako blesk začiahne
hrtan obrovského protivníka a Nemec klesá sťa dvetisíc
ročná sosna hôr tatránskych.

Svätopluk Hollého nenie Svätoplukom dejín. Iba
jasné stránky podivuhodného vladára Veľkej Moravy vy
bral si poet, tôňu nechal na boku. Vrah svojho veľkého
strýca Rastislava, ctižiadostivý politický tpletichár1 míkvy
zástitník slavianskeho obradu premenil sa v ,Svätoplu
kovi1 na ideálneho bohatiera, umného štátnika, božieho
vyvolenca. Aj inak básnik odchýlil sa od histórie. Oblie
hanie najväčšej pevnosti moravskej, Velehradu, preložil
na nedaleký Devín; chudobný topografický obraz de
viateho storočia zaplnil bohato zaľudneným krajom teraj
ším ; živý ešte vtedy kult pohanský premenil v dokonálu
kresťanskú jednotu; zapletený boj záujmov politických
a náboženských, ktorý intriga i násilie boj ovaly na dvore
veľkomoravskom, zamenil bojom nebeských a pekelných
mocí — kresťanské nebo bráni proti Nemcom záujmy Veľ
kej Moravy, shodený pohanský bôh je agent provocateur.

No daleký svet otvára nám epos o Svätoplukovi. Nie
len štrngot zbrane znie z neho a stenanie ranených, po
rady válečné a šepot vyzvedačov; i skvelé hry a hlučné
hostiny, významné spevy a prorocké sny, osídla diablov
a pomoc anjelov, dobrodružné cesty a citné scény ro
dinné. Postáv je veľmi veľa, hoc aj málo ich zostane v mysli:
Hollý neindividualisoval, spokojil sa po antickom spô
sobe s maskou a menom. Veľkolepých výjavov, plných
básnickej sily, nechýbä eposu; spomíname na pr. len
episody, ako anjel s rozkazom božím letí ku Karolma
novi, ako diabli spúšťajú sa na svet, lebo ako Svätopluk
spieva o kolíske Slavianstva (poetická fikcia, pomiešaná
s vedeckým faktom), ako vojská schodia sa zo všetkých



strán, konečne ako Svätopluk sa bije s Britwaldom. Iba
ľúbostného živlu niet; príležitostam, ktoré takmer sa nú

kaly, básnik náročky sa vyhol.
Hlboké štúdium Homéra i Yergila vidno v každom

verši. Mnoho Hollý naučil sa od nich. Ako oni vzýva
vševedúcu Umku a oslovuje hrdinov, ako oni mrví cel
kové obrazy bitiev v jednotlivé stereotypne súboje, ako
oni dvojí bohov podľa osobných záujmov, dáva im zasia
hovať v snyvi v dej, predurčovať osudy národov a veštiť
ich slávu. Cernobogovi stáli modelom Poseidon a Juno,
božiemu poslu Iris, Hermes a Merkúr, Svätoplukovi bož

ský Achil, súboju jeho s Britwaldom boj Hektora s Ajan
tom a Enea s Turnom, jeho výzbroju chystajúci sa do

boja Agamemnon, nočnej výprave do nepriateľského tá
bora výzvedy Diomeda a Odysea u Trojánov lebo Nisa
a Euryala v tábore rutulskom. Achilov štít bol vzorom
štítu Svätoplukovmu, chýrny ,katalóg4 u Homéra i Ver
gila válečnej mobilisácii Hollého. Jeho ustálené zvraty,
epitetá, epický široké prirovnania sú čisto homérske a
vergilské. A bez Miltonovho ,Ztrateného raja4

, ktorý
poznal podistým z Jungmannovho znamenitého prekladu
(1811), nebolo by povstalo dakoľko najkrajších scén: ako
anjel letí z končín nebeských, ako diabli otvárajú brány
pekelné, ako padlí duchovia (vyzbrojení delami, ani u an

glického poeta!) vedú s anjelmi zničujúci boj. To všetko
básni osožilo. No neosožil jej Hollý, ked za príkladom
antických básnikov a Miltona svet bohov pomiešal so sve
tom ľudí. Mýtická doba grécka i rímska lebo kresťanská
báj prvého Človečenstva, a historicky jasná perióda de
viateho storočia po Kristu — to veliký rozdiel! Co Ho

mér, Yergil, Milton mohli si dovoliť s vekom mýtickým
lebo herojským, ktorý celkom prirodzene spája ľudských
bohov s božskými ľuďmi v jeden organický svet, to ne
možno básnikovi devätnásteho storočia spraviť s reálnym
historickým dejom; v takej látke mašinéria nadprirodze
ných bytostí vždy zostane živlom cudzím.

Po ,Svätoplukovi
4 doniesol 1835 a 1836 prvý a druhý

ročník almanachu ,Zory
4 Hollého ,Selanky

4
. Nie sú to

moderné idyly, ktoré nachodia vďačnú látku v každom
zátiší skutočného života, prírody i spoločnosti, aké po-



darily sa Gloethovi lebo Tennysonovi; ani nepravdivé, slad
kasté výtvory pastierskej poesie storočia XYI—XVIII,
ako ich písali Gŕuarini a Gressner: Hollého verše sú

obrázky zo šťastného sveta pastierskeho, malých náruži
vostí, malých túžob, malých cieľov a prostého zamest
nania, ako ich v osvetlení mýtického ,zlatého veku4 stvo
rili Theokrit, Moschos a Bion.

Hollý napísal svoje idyly ako päťdesiatnik v rokoch
1830—1836. Pred ním šírila sa utešená rovina madu
nická, s jasným, plavným Váhom, s žírnymi poliami a

tučnými pašienkami, s bohatými čriedami kráv a kŕdľami
oviec, s pekným, hravým, spevavým pastierskym ľu
dom. Duša poetova, naplnená týmto idylickým malosve
tom, zabrala sa do zlatého veku pohanských Slovákov,
a stvorila v studených formách antiky a horúcich bar
vách životnej prítomnosti dvadsaťjeden obrázkov, plných
slnečného jasu, vône lúčnych kvetov a spevu vtáctva
i šťastných ľudí.

Kruh temat nenie veliký. Selanky chvála pastiera,
ktorému ovce znamenite sa daria; oslavujú jarnú prí
rodu; trúchľa za umretým chýrnym spevákom; vítajú
mladý pár idúci na sobáš; rozprávajú o Vodnom mužovi
a Rusalkách; predstavujú zápas dvoch povestných silá
kov; vyslovujú žiaľ ohrdeného zaľúbenca; predvádzajú
spevné závody mladých pastierikov; oslavujú vinobranie,
dedinu, svadbu; kladú proti planému lesku mesta spo
kojnosť pastiersku; líča biedu nešťastne zaľúbenej pa
stierky; vedú nás na zálety k milej, zjari na salaš, v ja
seni zo salaša, a konečne k betlehemským jasličkám.

Ale v neširokej tejto látke poet náš nenie nikdy
jednotvárny. Vždy iné a iné obrazy a zvraty roja sa mu

zpod pera, situácie i osoby, bárs často podobné, ožiaruje
svetlom vždy novým. Sťastno vyhol sa všetkej nepriro
dzenosti a mŕtvym popisom. Jeho pastieri a pastierky
sú skutoční ľudia, ich zamestnanie, či robota, či zábavka,
verný odblesk života. I tam, kde slávia prírodu priodu
ševneno, ako na príklad v selankách ,Jaroslav4

, ,Kráska4

lebo ,Polislav 4
, celé ovzdušie básne dýcha takým prosto

národným teplom, že ilúsia zostáva nenarušená. Z o

pisov Hollého poznávame učňa Homérovho. I veľkí



básnici často nimi hrešia: vídame veľa nádherných ba

riev, no málo deja i plastiky; v duši čitateľovej je po
nich tma. Inak Hollý. Pozrite si opis jarnej prírody
v ,Jaroslavu1

, ako výjavy chytro sa zamieňaj á, ako jasno
v mysli sa zrkadlia, ako celý ten jasom obliaty obraz
nie je sám pre seba, nechce sa pretekať so živou prírodou,
ale chce vzbudiť rozkoš, útechu a vdak. Hladte na zápas

pastierov v ,Pasoch
1

: dvaja závodiaci, obstúpení divákmi,

poshadzovali haleny, vystúpili na piesok, plece oprelo sa

0 plece, prsty zaryly sa do nich, chrbty sa nachýlily a

zápas ide rujno, až protivník do tretieho razu prevýšený
sa poddá; každý zvrat, podskok, výraz tváre javí sa

plasticky. Alebo páčte na opis bukovej čaše v ,Cesti

slaviú, nádoby to remeselnej práce, složenej z deviatich

menších a menších, každá ozdobená inými rezbami —
majstrovský opis v básni Theokritovej hlboko zostal

poetovi v mysli.
A čo povedať o milom pôvabe Hollého básnických

obrazov? Každý jeho tropus je pravý poetický skvost.

1 slovník slovenský selankami zbohatol; v žiadnom plode

Plollý nemá dikciu tak rozmanitú a originálnu, ako tu.

Konečne i básnický ich fond zo všetkých výtvorov Hol

lého je najhlbší. Nie bez príčiny autor položil ich na

čelo prvého úplného vydania svojich spisov. Boly mu
milým útulkom, v ktorom si oddýchol, kým rozopäl

krýdla k novým letom hrdinským.
Roku 1835 vyšla v Budíne ,Cyrillo

- Metodiada.

Yíťazská báseň v šesti spevoch. S pripojeným životo

pisom svätých Cyrilla a Metoda, jako též bájoslovím

pohanských Slovákov, a vysvetlením nekterých slov.‘

Kniha je peknými veršami venovaná Martinovi Hamu

liakovi, ktorý ju vydal svojím nákladom.

Hollý v tomto epose stúpa celkom za historickým
faktom. Invencia a obrazotvornosť jeho málo čo pridaly.

Rastislav zavolal bratov Konštantína a Methoda, zbeh

lých v slovenčine, aby očistili krajinu od pozostatkov

pohanstva. Pri slávnej hostine na Devíne vyrozprával im

osudy kresťanstva u Slovákov a vypýtal sa, ako obrátili

na vieru bulharského Borisa. Method obšírne rozpovedal
o svojom drastickom obraze ostatného súdu, ktorým pohan-

4*



ského panovníka získal kresťanstvu. Potom bratia solun
skí chytia sa do spasiteľného diela: najprv v meste učia
zástupy, ktoré sisly sa zo všetkých strán, potom Cyrill
podá sa hore Váhom a Method hore Moravou, všade
rumiac staré pohanské modly, ľud poučujúc a krstiac.
Žatým vráťa sa zas na Devín, tam prekladajú Písmo,
odchovávajú si mladých kňazov, a druhýraz rozchodia sa
po krajine, tvrdiť novú náuku a stavať kostoly Bohu.
Cyrill v Nitre a Method na Belehrade vyvolia si stálo
bydlisko. No bavorské kňazstvo očerní v Pime Činnosť
oboch bratov a pápež zavolá ich k sebe, aby sa zodpo
vedali. Hadrián svolá radu a chce počuť, prečo zaviedli
slaviansky obrad. Cyrill ohnive rozpovie svoje dôvody,
a ked hlas z neba ozve sa jemu na pochvalu, pápež pre
púšťa spokojne obidvoch za biskupov posvätených bratov.

Hlavný moment je prichudobný, aby bol postačil
na veľké epos; Hollý musel korystiť z episôd. Je ich
hodne a niektoré sú znamenité. Plned reč, ktorou Me
thod vysvetľuje Borisovi svoj obraz, je biblicky silná;
prvá cesta bratov po krajine je plná plastických podrob
ností, ktorými básnik, ako predtým v ,Svätoplukovi1

, zase
oživil si dávne kraje: Cyrill v Trenčíne rozrumí Letnicu,
v Púchove Cernoboga, na krivánskych skalách Triglava,
v Mažiarni rozmliaždi Vily, navtemeni Lomnice Stríboga,
na Poludnici Besov, na Matre Zivu, v Novohrade Paroma
a inde iných; Method zase v Bzencoch sráža Trasa, na Vele
hrade Oslada, na Kotúči Porevíta, na Radhosti Radigosta
atd.; konečne aj rozprávka Methodova o kosťach Klemensa
z morského dna vydvihnutých je popretkávaná peknými
podrobnosťami. Pri tom všetkom celok nemá dosť sý
tych bariev. Slová básnikove nevedia nás ukolísať do
ilúsie, že sme v dávnych storočiach, kde slovenské po
hanstvo borilo sa s kresťanstvom. Všetko ide prihladko,
bez prekážok, na púhe slová. Modly padajú, nik sa ne
búri, ľud nemo necháva svojich bohov, stará viera, tisíco
rakými koreňami v ňom zakorenená, mizne takrečeno
cez noc a mení sa v hotové vyznanie nové. Hollý v ,Cy
rilló-Metodiade4 podriadil kulturno-historický fakt záujmu
náboženskému.

A ešte raz duša básnikova, zohriata na jasných



obrazoch povážskych a slávnej dobe veľkomoravskej, za

letela do bojovnej minulosti národa; ,ohnivá zvrela na

mysli horúčosť1
a zapálená myseľ vyčarila junácke skutky

Sláva, ideálneho otca Slovákov, ktorý ľud svôj zachránil

pred náporom divokých C údov. ,Sláv, víťazská báseň
v šesti spevoch

4
, napísaná r. 1836, vyšla 1839 v alma

nachu .Zore4
.v /

Cudský kráľ Bondor tiahne s ohromnou silou proti

tatránskym Slovákom, u ktorých prvé jeho vojsko, vy
slané na lúpež, bolo vzalo skazu. Cestou stretnú pozo
stalého z prvej výpravy Čuda, ktorého rozprávka o veľ

kej porážke ich toľme rozpáli, že mečom a ohňom márňa

všetko, čo nadapí sa im pod Tatrami. Matke Žive ľúto

bolo dívať sa na toľkú skazu; i vyprosila od otca Pe

rúna Slovákom pomoc. Ten pošle im Svätovíta a Oslada.

Kým čariaci Oslad v pitkách a hostinách zabáva Cu

dov, Svätovít so slovenským vodcom Slávom svoláva

do zbrane celý národ. Hurónsky vresk znej e z tábora

čudského, kde slávia tryznu za svojich padlých, kdežto

slovenský ľud z široká daleka posháňaný, rozložiac sa

v bojovný poriadok, koná žertvu Svätovítovi. Oslad

opustil tábor — Cudovia vytrezveli. Vojská rúťa sa na

seba. Mraky vypustených čudských šípov Stríbog, boh

vetra, zavracia do nepriateľov, a keď toľkej sile ani ne

priateľský boh Ar nemôže zabrániť, ponáhľa sa do najtuhšej

bitky, kde Sláv práve zahlušil Kondoka. No tam striehol

naň Svätovít a zahnal ho do Cudska, Vráťac sa, káže

svojim udreť najprv na nepriateľov stred a potom obidve

krýdla voženie do priepastí a barín. Ked najťažšia ro

bota bola hotová, Perún odvolal svojich bohov z bitky
a ponechal Slovákom, aby sami dokonali víťazstvo. Márne

rujú sa zbytky Čudákov so slovenskou presilou; dorá

bali všetkých, a napokon klesol pod mečom hrdinského

Slávav aj strašný Bondor.

Čitateľ hlboko si vydýchne pri ostatnom verši. Krv
od počiatku dokonca! Ničmenej ,Sláv

4
je najdokonálejšie

epos Hollého. To, čo mýlilo nás v obidvoch predošlých
spevoch hrdinských, priamo spojenie sveta ľudského s bož

ským, je tu celkom oprávnené. Dej ,Sláva
4 nenie histo

rický : zrodil sa celý z obrazotvornosti; básnik položil



lio hlboko do doby herojskej. Z tej dávnej mýtickej
pôdy — práve ako n Homéra — spoločné účinkovanie
bohov a ľudí vyrastá tak prirodzene, ani z koreňa strom.
,Sláv 4

je osnovou jednotné umelec, é dielo. Y prevedení
má pravda dosť jednotvárneho: reči, výpravy, súboje,
vraždenie. No i veľa dokonáleho je v básni. Výjavy, ako
na pr, Bondorovo nočné videnie, lebo prvý útok vôjsk
čudských na Slovákov, alebo záhuba vrahov v priepadi
skách a močarinách, kde boh bahna rozputná rieky a

Vodný muž rozhodí siete, v nichž Cudovia hynú —také
výjavy mohla nakresliť len silná ruka a, veliká fantásia.

Koniec tvorenia Hollého označujú ,Žalospevy
4 a ,Ody

4

(v Zorách 1839 i 1840), a dva katolícke Spevníky; prvý,
metrický, vyšiel v Budíne 1842, druhý 1846.

Sny o ,zapadlom kráľovstve Slovákov4 básnika ne

opúšťajú. Opäť a opäť vracia sa v dobu veľkomoravskú,
k Mojmírovi, Rastislavovi, Svätoplukovi, k nesvornosti,
zrade, odrodilstvu, ktoré skántrily slovenský štát. Slovo
Hollého tam hlboko dojíma; citno a vrúcno znie jeho
distichon./

Ody už nestoja tak vysoko; no i medzi nimi nie
jedna podržala cenu svoju dodnes. Spev ,Na Antona
Bernoláka4 oduševnene slávi slovenčinu, óda ,Na Ondreja
Rišáka4 smelo charakter!suje básnika, verše ,Na slovenský
národ4 so silnou vierou hladia do slavianskej budúcnosti.
Všetky složené sú v metrách antických. —

Hollý veľa značí v poesii slovenskej. Na čom českí
aj maďarskí klasicisti robotili všetci do vedná, to on do
konal sám jediný. Už forma jeho básní, anticky Čistá a
inými vplyvami nedotknutá, je unikum. On však i nelite
rárny dialekt podvihol z uníženia a vykrystalisoval na
bohatú poetickú reč. Sám zaplnil väčšinu básnických
druhov: po dakoľkých bernolákovských kázňach a populár
nych knižkách zkrslo razom slovenské epos, slovenská óda,
elegia, pieseň. A studená forma antiky mala tepla dosť,
aby ňou poet silno vyslovil modernú ideu národnostnú.
Nebolo inak možno; v tej veci Hollý je decko svojej
doby. Všetko okolo neho sa hýbalo. ,Slávy dcéra 4 za

klepala na zabudnutú slaviansku minulosť, a všetky staro-



žitnícke, dejepisné, rečové štúdia obrátily sa k tomnže
cieľu. V madarskej poesii epos za eposom slávilo dávno
vekosť národnú: Székely 1822 ospieval zabratie Sedmo
hradska (,Székelyek Erdélyben4

), Czuczor 1824 staré augs
burské víťazstvo (,Augsburgi litkozeť) a 1828 starú loya
litu národa (,Aradi gyíílés

4
), Yorbsmarty 1825 zaujatie

Uhár (,Zalán futása4
) a Horvát 1831 púť zo starej asij

skej vlasti do novej európskej domoviny (,Arpád1
)

—
všetko v spôsobe staroklasickom a všetko s tendenciou
silno národnou. V takom vozducbu aj obdarený sloven
ský epik musel začreť do krajšej minulosti národa —•
bojovnej i kultúrnej — a kriesiť ňou prítomnosť. A v tom,
ako poet pozeral na prešlé veky, vidno zase účinok doby.
Y ponímaní histórie Hollý je romantik ani Kollár. Na
prvé storočia slavianske, plné ťažkých, surových bojov
a zištných, separatistických pleták pozeral sťa na idylu
zo zlatého veku Človečenstva; v Tatrách je kolíska Sla
vianov, a preto všetci Slaviani sú vlastne Slováci; sú roz
delení, no pojí ich v jednu rodinu ideálna mať Sláva.
Je v tom kus storočia Rousseaua, Macphersona, Hess
nera. No národná idea Hollého, bárs romantická, mocno
odráža sa na širokej hladine jeho epiky a lyriky; ona
hlási sa k slovu i v jeho umných trudoch vedeckých:
vo výsvetlivkách k ,Svätoplukovi4 a ,Cyrillo - Metodiade4

,

v ,Bájosloví pohanských Slovákov4
, v .Životopise sloven

ských blahozvestov4
. To skutok veliký: nám dnes ťažko

pochopiť, akej sily bolo k tomu treba, aby v tridsiatych
rokoch tak rázna a jasná oslava zabudnutej minulosti
ľudu, ktorý nič neznačil, zaznela po slovensky. Idea tá
paralysuje umelecký anachronismus Hollého spevov; ona
je čarovný prút, otvárajťici zakliate zámky jeho poesie.

Pekne hovorí Vajanský: ,Ariosta stance spieva gon
dolier, máčajúc veslo do jasných vín mora, no Hollého
hexameter nikdy nestane sa populárnym

4
. Lež literárna

história vdačne poznačí fakt, že básnik aspoň v pokon
nom diele našiel formový princip novej doby: v

v tenže
Čas, ked Ondrej Sládkovič, najväčší poet školy Štúrovej,
všetek oheň mladého pokolenia vyspieval v sladkých rý
moch svojej ,Maríny

4 — hasnúci starík v samote dobro
vodskej skončil svôj druhý ,Katolícky spevník

1
rýmovaný.



V týchže rokoch, čo Kollár tlačil v Pešti úplné vy
danie ,Slávy dcéry

4 a Hollý v Trnave ,Svätopluka1
, Ján

Chalúpka, ev. farár brezniansky, pomútil malými, ano

nymne vypúšťanými sväzočkami kocúrkovskú slo

venských mestečiek, a Karol K n z m á n y, ev. farár
hansko-hystrický, zhúril svojou ,Hronkou4

idylické osnovy
slovenskej (ak tak voľno povedať) žurnalistiky.

Sotva ktorá knižka toľme fskundolila prach, ako Cha

lupkove divadelné kusy. Zjavily sa v krátkych lehotách
za sebou: ,Kocourkovo aneho Jen aby sme v hanbe ne
zastali. Veselá hra ve tŕech jednáních4 v Levoči 1830,
,Vsecko na opak aneh Tésnosilova Anička se žení a Hon
zík se vydává. Veselá hra v péti jednáních

4 v Prahe 1832,
,Trasorítka aneho Stará láska se pfece dočekala. Fraška
ve tŕech jednáních‘ v Lipt. Sv. Mikuláši u Fejérpatakyho
1833, a ,Starouš plesnivec aneh Ctyry svadby na jednom
pohŕehé v Kocourkové. Fraška ve tŕech jednáních

4 tamže
1837 — dráždac obecenstvo zatajeným menom pôvod
covým, pichľavými poznámkami a úvodmi a najmä da

ktorými figúrami. Ale boly aj za figúry tie postavy Chalup
kove ! Momentná fotografia nevládala by lepšie zachytiť
majstra Tesnošila, pána z Chudohíc, doktora Lesebucha,
Pomazala, než ich na papier pokládol autor. ,Slávy dcéra4

,

,Svätopluk
1

zostaly iba v inteligencii, no ,Kocúrkovo 4
pre

niklo do najspodnejších vrstiev národa: pán-nepán shá
ňali sa po ňom, ani po ôsmom dive sveta. Päť sto exem

plárov rozchytalo sa chvatom; obce škriepily sa, na ktorá
z nich padá satira spisovateľova; osohy, poznávajúce sa
vo figúrach básnikových, cestou tlačiara, censora, pravo
tára chcely vykutať posmešníka. v Ani uznanie nevyslalo:
arciknieža Jozef, miestodržitel v Čechách, naučil sa česky
z ,Kocúrkova4

, a Kopitar písal Kollárovi: ,Kocúrkovist8e
dic: Euge! macte! ultro! gratulamur Sláviš nasci Yol
tairios. 4

(,Predmluva k druhému vydaniu Kocúrkova4

strana 5—6.)
A naozaj: Ján Chalúpka poznal život slovenský,

ako nikto pred ním. Biedy úradu rechtorského, chudobný

Ján Chalúpka. Kuzmány. S. Godra.

V



a predsa veselý osud študentský, malicherné klebetárstvo,
opičenie sa po cudzine, odrodilstvo, malomestskú smiešnu
pýchu, pechorenie sa za mamonom, nekonečné bumbaj
stvo — všetky tie tône mestečiek našich zažil, precítil,
zobrazil. Matere nerozumno vydávajúce svoje dcéry, ot
covia dolu hrdlom lejúci tvrdo nadobudnutú dedovizeô,
jedovato ohovárajúce susedy, na ,ercíhunk‘ posielané deti,
lieskovicou učiaci rechtori, madarisujúci, no po madarsky
nevediaci inšpektori: to svet Chalupkových kusov! Dobrý
princip zastupuje v nich ideálny, národne prebudený učiteľ
a sentimentálna učiteľská dcéra . . .

Netreba dokazovať, že význam Chalupkov pre náš
spoločenský život bol hlboký. Tesnošilov, pánov z Chu
dobíc, Bendegúzov len tak rojilo sa po našich dedinách
a mestečkách. Satira na nich bola drastický síce, no
zdravý liek. Mnohý odvrátil sa a zatvrdol, ale nie jeden
z nich našiel si chodník k národnému životu.

Pri tom všetkom literatúre vo vyššom smysle zo
stane z Chalupkových prác málo. Fotografická vernosť
v charakteristike ubila v ňom poeta: on prenášal život
na papier so všetkou jeho triviálnosťou, on zamútil reč
svojich kusov nekaľavnou maďarsky - nemecko - latinskou
miešaninou. Ani dramatickej žily v ňom nebolo; všetky
jeho kusy chorejú malým dejom. Najdramatickejšie vý
stupy odohrávajú sa nám vlastne za chrbtom; o tom, čo
dej pohýna, chyrujeme zväčša z rozprávky. A na ume
lecká stavbu svojich dramát Chalúpka ani sa nepodobral.

Takým činom chýrny, dlho neznámy satirik zane
chal hlbšie šľaky v živote než v písomníctve. Jeho me
nované kusy, ku ktorým poja sa ešte frašky ,Trinásta
hodina4 a ,Huk a Fuk 1

, činohra ,Dobrovoľníci
4 a veselo

hra ,Juvelír4
(túto napísal ako sedemdesiatsedemročný

starec), dlho zabávaly i naprávaly obecenstvo po ochot
níckych divadlách slovenských; u maďarského publikum
jednako obľúbený bol jeho ,Yén szerelmes4

, originál to
,Starúša pliesnivca4

, ktorým vyhral dramatickú cenu; a
cudzina i nemecky Čítajúca svojeť dlho kochaly sa na
donquixotiade: ,Bendegucz, G-yula Kolompos und Pista
Kurtaforinť (v Lipsku 1841 anonymne), kypiacej cervan
tesovským humorom.



v
Život Jána Chalúpku prešiel jednoducho. Narodil

sa 28 oktobra 1791 v Hornej Miernej, prednášal od 1818
v Kežmarku rétoriku, a od 1824 do smrti, 15 júla 1871,
sedel na svojej breznianskej fare, administrujúc za istý
čas aj banskú superintendenciu. Písal v štyroch rečiach,

popri beletristike i diela cirkevné: ,Historické paméti
církve ev. Brezňanské augsb. vyznánh vydané 1837v Štiav

nici, ,Hodnoverné vypsání zemé Chananejské‘ v dvoch
dieloch 1829—1831 tamže, a ,Kázné nedelní a sváteční,

1846 v Pešti. Senzačne účinkovala jeho anonymná ne

mecká brožúra ,Schreiben des grafen Carl Zay an die

professoren zu Leutschau4
(v Lipsku 1841), prvý silný,

argumentáciou i satirou rovnako znamenitý úder proti
snahám unistickým. Rok pred smrťou posbieral a upravil

svoje divadelné kusy k slovenskému vydaniu; vyšly
ako ,Dramatické spisy Jána Chalúpky

1 v piatich sväz

koch 1871—1875 v Turč. Sv. Martine.

V pôsobisku Chalupkovom, v Brezne, narodil sa

16 novembra 1806 Karol Kuzmány. Bystrého chlapca
už doma otec, tamojší ev. farár, cvičil v latine a gréčtine,
a Česká gramatika Doležalova, ktorú vypriadol v do

mácej knižnici, zobudila v Kuzmánym národný cit. Od
1817 šesť rokov strávil na štúdiách v Dobšinej a Ge

meri, päť rokov v Prešporku; rok bol vychovateľom u

Prónaya na Romháni, 1829 skončil v Jene universitný
kurs. Za krátko učil na gymnasium v Kežmarku, potom
bol ev. farárom vo Zvolene, a 1832 prešiel do Banskej

Bystrice, kde pobudnul až do revolúcie. Pôsobenie Kuz

mányho v tie časy bolo mnohostranné: silno pracoval

proti odrodilstvu v spoločnosti aj cirkvi; písal novely,
básne, vedecké knihy; udržiaval stále styky s Kollárom,

Šafárikom, Hankom, gr. Rošciszewským (riaditeľom kniž

nice Ossolinských v Lvove), i účinkoval na mladších:

Ľudovíta Štúra, Kalinčáka, Plošica, SládkoviČa.

Ale najmä zaťala do živého ,Hronka, podtatranská
zábavnice. Časopis krásomilého a užitočného čtení‘, kto

rej prvý sväzok (vychodila tri roky) zjavil sa v Banskej

Bystrici 1836. Jarý kollárovský duch dýchal z veršov

mladej generácie, ktorú Kuzmány pritiahol do svojho



časopisu, a smelý tón znel aj z redaktorových prác. Už
spôsob, akým ,Hronku4 uviedol do literatúry, bol u nás
nevídaný. V článku, ,Místo pŕedmluvy —• tato domluva4

vyšľahal všetko,, čo nepáčilo sa mu: Bernolákovcov pre
trnavčinu, ktorú neuznával za literárny jazyk Slovákov;
pravopisných novotárov, medzi nimi v hlavne Kollára a
M. Grodm, pre ich radikálne snahy; Cechov pre samo
voľné vytváranie všetkých slovenských živlov zo spoloč
nej spisovnej reči; starého Palkoviča pre jeho smiešny
boj za y a redaktorskú míkvosť. Od r. 1832 do 1836 /

Palkovič nevedel ukončiť prvý ročník ,Tatranky
4
, v kto

rom, hoc nie zle, no antikvárne písanom, predkladal obe
censtvu Ciceronove reči, gazdovské drobničky a ukážky
z maďarských a nemeckých novín. ,Tys Tatranka?4 volá
Kuzmány, ,ona dcéra Tatry, sestra Váhu, Hrona, Nitry!
Ruže kriváňská! Královna Slovenská! Ty Tatranka?
Fuj, co ty hadry z tebe visí, co se ty caparty za tebou
vláči! Však ani jen krpcú nemáš, a z hader, nimiž si
sobé nohy ovinula, palce ti již vykoukávají . . . Čože ty
to zkupuješ? Staré železo? Zvýkáš močku, kterou jiní
z dýmek vytfásají

4

.
. . (Hronka I, 1, str. 17.)

Beletria ,Hronky
4 bola rozmanitá. L. Štúrove, Slo

bodove, Nosákove, Hroboňove, Záhorského, Maróthyho,
Skultétyho, Hurbanove a Zochove české verše, čo aj
veľmi borily sa s formou, boly zapálené národnou my
šlienkou. Kuzmányho vlastné práce prejavujú mnoho du

cha, najmä novela ,Ladislav4
, kde uložil svoje mladé ná

zory a skúsenosti, a ,Béla, obrázek z mešťanského života
v pčti zpévích

4
. ,Bela4

je báseň zanímavá. Kuzmány
menuje ju ,vzdélanenkou4 a vysvetluje nový ten názov
takto: ,Pastýrenku múžeme si predstaviti pod obrazem
kolébky o samote pri hrČícím potňčku stojící; selanku

\

pod obrazem čistého selského domečka; vzdélanenku pod
hezkým mÔŠťanským domem, vňkol nčhož zahrada a
v zahrádce kyétné hrady, a vedlé kvétných hrad be
sídka, a v besídce hezké dévčátko. 4

(V článku ,0 kráse4

I, 2, str. 75—76.) Pre reálne výjavy života Kuzmány
mal bystrý pozor; no v ,Béle

4 ešte prerážajú cudzie
vzory: Homér, Goethe, Voss. Ani len od zvyčajného
hexametru nevedel sa odtrhnúť.



Avšak zo všetkých prác v ,Hronke‘ uverejnených
najdlhšie zostalo v pamäti J. Chalupkovo ,Kocourkovo‘ —

prosou písané blizňa spomenutej veselohry. Kapitoly
opisujúce spisovateľov príchod do Kocúrkova, divadelné
predstavenie cudzích hercov, kocúrkovského pána farára
lebo kocúrkovské šibenice, sú neodolateľné. Hravý humor
i dravá satira svieti z Chalupkových riadkov. Opisujúc
na pr, obchod a priemysel v Kocúrkove, hovorí: ,To je
opravdový život starodávných Časú Homérových; a srdce
se mi rozšíri, když vejda do svétnice mojich sousedú, tu
tele vidím uvázané o stúl, a tam v konte desatero jehňat,
anebo kozlátka na peci jako po nejaké sterminé poska
kující. Tu mi na pamét pfichází to Virgiliovo: pendere
procul de rupe videbo, a ta ovečka Nátanova, která spá
vala v lunu Pána svého a z číše jeho pila a pri détech
jeho odrostla. I na kapitolinské husy myslím, když na
mne hus kdesi tam z kouta zagágá; a ta milá prasátka . . ,

Verte mi, já velice toužím za tímto patriarchalním živo
tem, jako za plnými hrnci masa IzraelštiV (I, 1, str. 81.)
A kocúrkovského pána farára neokúňal sa takto opísať:
,Jednou zemŕel jeden z kocourkovských svéckám; ale
mu p. farár zasvítil: ,Tak svet svétlo vaše pred lidmh,
ta slova písma sv. položil za grunt svého kázání a uká
zal v 1 částce, jako má svétlo svéčkarské svítiti; v 2

částce, jako svítilo svétlo zosnulého prvé než mu smrt
svíci života vyhasila. Od toho dne sme o polovic lepší
svícky pálili . . . Zemrel-li néjaký pltník aneb se utopil
ve Váhu aneb v koralce, vyčítal nám všechna zvíŕata
z korábu Noachova; zabit-li čipkáŕ aneb drotár, slyšeli
sme o kupcích Madianských a o Človéku jdoučím z Je
ruzalema do Jericha. Ach, jednou mi až vlasy hrúzou
stávaly, když v 1 částce preukázal, že musíme umfíti;
kterékoli na svété možné nebezpečenství — on to všecko
živé vyobrazil, až sem se ohlidal, či mi chrám na hlavu
neletí (nb. chrám kocourkovský stojí na drevených no

hách, ale hostinec na škále). V 2 částce potom prednesl,
proč musíme umfíti: a. ponévadž zemfeli i patriarchové
i proroci, b. ponévadž smrt jest jistá, c. ponévadž ulo
ženo lidem zemríti, d. to učí zkušenost, e. odplata za
lirích je smrt, f. ponévadž nikdo nemúže na véky živ



býti na zemi. — — Más! jako se vám to dŕímá; tu
máte tabáku do nosa4 ... (I, 2, str. 88 —89.) To boly
vtedy smelé slová, a neodznely bez ozveny.

Za to celkom zapadly usilovne a so statočnou sna-']
bou písané verše S a m u e 1 a G o d r u, ev. kňaza v Stred- j

nýcli Plachtincach (1808 — 1873), ktorý, oduševnený so
netami .Slávy dcéry

4
, dal 1829 vytlačiť v Prešporku

,Muzy dcéru4
, lyrickú báseň v troch spevoch. Ešte da

koľko knižiek nasledovalo, Českých a neskôr aj sloven

ských (,Púvodní mravní bájky
4 a ,Zlatovič, príbčh z ny

néjších Časň 4 v Skalici 1830; ,Obét srdce pobožného,
v peti zpévích4 v B. Bystrici 1856, tri sväzky ,Epigra
mov‘, ,Petrenčok4 v B. Darmotach 1865 a i.), no ako pri
šly, tak aj odišly: slabé ohlasy mocných zvukov. —

Napokon i tu prichodíme ku zjavu, opäť a opäť spo
mínanému. Kto pozorne číta plody týchto spisovateľov,
najmä kusy Chalupkove, články Kuzmányho a verše mla

dých spolupracovníkov ,Hronky‘, nemôže nepohádať, ako
znateľno a husto slovenčina preráža v ich reči: vo fraseo
logii, v slovníku i zvukosloví prezrádza sa Slovák, čo
ako usiluje sa zachovávať pravidlá tradicionálnej ,bibli
čtiny‘. Zanímavé príklady z tade uvidíme neskôr. Tu
postačí len konštatovať, že čím väČmi mladý dorast
,Hronky‘, pasujúci sa s naučenou, knižnou formou, túlil
sa k národu, tým jasnejšie draly sa z jeho riadkov zvuky,
ktorým ,učila ho matka4

. Kuzmány, v ,Hronke4
neústupný,

ešte i Kollára majstrujúci horlivec za jednotu litery, stal
skoro na jeho miesto, chytil sa slovenčiny a napísal v nej
najkrajšie, najrýdzejšie svoje verše.



V rokoch tridsiatych a štyridsiatych strediskom evan

jelickej mladi slovenskej bol Prešporok, ,Bratislava nad
Dunajom.

1 Do starožitného nemeckého mesta tiahly ju
jednak chýrna fakulta teologická a juridická, jednak zna
menité toho Času lýceum, jediné svojho spôsobu, lebo
malo katedru reči a literatúry československej a spojený
s ňou ,ústav 1

. ,Hned od tej prvšej doby zakladania a trva
nia prešporského ústavu, jestli kde mužovia skutkom a
úradom, slovom i perom zaujatí za literatúru a vzdelanie
národnie — jejich samých vzdelanie, zaujatosť i ducha
smelo z PreŠporka odvodiť možno. Vynikli v úradoch
obhajcovia veci slovenskej, milovníci mládeže v jej ná
rodnom vzdelávaní sa, spolu výteční vzdelanci a spiso
vatelia, ako superintendenti Pavel Jozeífy, Ján Seberini
otec, Ján Chalúpka, Samuel Reiss, Karol Kuzmány v sú
mužovia z prvšej doby ústavu prešporského; Ludevít Šu

hajda, čo aj nie názvom,v ale skutkom slovenský potom
professor na lýceum v B. Štiavnici, lebo milovník a vzde
lávate! slov. mládeže. Podobne Ján Blahoslav Benedikti
v Kežmarku . . . František Palacký a Ján Kollár, tiež
za čas tu duchovne chovaní, došli europejskej uznalosti
a povesti4

. (Pav. Dobšinský v Slov. Pohľadoch 1885,
str. 201.)

Toto mesto, plné mocných rozpomienok historických
a objaté utešeným okolím, stalo sa kolískou novej slo
venskej literatúry.

Študentský ruch spolkový. Ľudovít Štúr.

HLAVA ŠTVRTÁ.

Štúrova škola.

i



V

Spôsob, akým starký Durko Palkovič učil písom
níctvu a reči československej, nepostačoval zápalistej slo

venskej mládeži. Mocnejúca národná idea nenachodila
ukojenia ani v pedantných latinských prednáškach, ani
v nemecko-latinských komersoch a pohuľankách. I so

stúpil sa 1828 krúžok najdôvernejších v spoločnosť, lite
rárnu jednotu ,

ktorá novou, cieľuprimeranou knižnicou,
rezkými štúdiami a priateľským obcovaním chcela na
hradiť, čo nedávala škola a profesor. Medzi jej zakla
dateľmi boli vedľa Daniela Licharda, Jána Caltíka, Sa
muela Babylona a M. Godrú hlavne Samo Chalúpka a
Karol Štúr.

K ich jednote pristúpil z mladších aj brat Karlov,
Ľudovít Štúr. K tomuto drahému menu pojí sa celá nová
1iteratúra slovenská: on jej vdýchol svieži život, vykázal
samostatný smer, dal svojskú formu; jeho idey odušev
ňujú nepremennou silou už tretiu generáciu.

Vyšiel z chudobného slovenského domu, narodený
dňa 29 októbra 1815; otec jeho bol učiteľom v Zay-Uhrovci.
Znamenitým vychovaním prísneho živiteľa a mäkkej ma

mičky Ľudovít Štúr zrástol v povahu priamu, mužnú,
ideálnu: dokonály vzor slovenského junoša. I príroda
pomáhala prvými hlbokými dojmami. ,Uhrovec je zôkol
vôkol otočený vrchami, a len bohatý, bujný potok
ukazuje cestu z kotliny. Tam čnie, všetkým vývodiac,
nádherný Rokoš, aj Čiernym vrchom zvaný, najmä po
vesti menujú ho tak; nižší, ale nie menej malebný je
Kňazov stôl; ta dalej vypína sa Ptáčnik; sem bližšie
k Uhrovcu Homoľa, milé Breziny; von vybieha číro pole
a kostol s väžičkou, starožitný zámok vyčnievajúci z tem

ných hôr; dokola zahrady, skaly podivných skázok plné;
nový zámok, sídlo Zayovcov, okrašlujúci dedinu — to
kolíska čarovná, v ktorej vykolimbaný bol duch chlapca
nadaného a všetky tieto krásy prírody v mladú dušu
pojavšieho.

1
(Dr. Jozef Mil. Hurban v Slov. Pohľadoch

1881, str. 59.)
V auguste 1827 Štúr prvýraz opustil rodičovský

dom a odišiel na dva roky do Rábu na gymnasium.
Ochranca jeho, profesor a miestny ev. farár Leopold Pec
prebudil v Ľudovítovi národnie povedomie, s oduševne-



ním spomínajúc pri klasických jazykoch zásluhy Dobrov

ského, Šafárika a Kollára o literatúru našu.
' v

V jaseni 1829 Štúr zavítal do Prešporka, kde starší

jeho brat Karol a Samo Chalúpka stali sa mu najmil
šími spoločníkmi. Najmä Chalúpka má veľkú zásluhu o

Ľudovíta. Ked 1833 Karol Šťúr v Prešporku skončil a

rodičia mladšieho ďalej podporovať nevládali, Ľudovít
stal za pisára k panstvu uhrovskému. Z tohoto posta
venia vytrholv

ho list Chalupkov, ktorý mu tak nahovoril
do duše, že Štúr vrátil sa do Prešporka. Prišiel práve
v čas, lebo starší zakladatelia jednoty boli poodchodili a

bolo treba vodcov; Štúr postavil sa v čelo. Štúdia išly
mu rezko, znamenití učitelia naň vplývali: maďarský íi

losof Michal Gregusch, nemecký v
8estetik Schroer (Chr.

Oeser) a slovenský teolog Matej Ševrlay. Okolo týchto
troch kúpila sa i všetka študujúca mládež. Na lýceum
boly totiž vtedy tri spoločnosti: jedna, najväčmi prote

govaná, maďarská, ktorej náčelníkom, protektorom a ob

živovateľom bol Gregusch; druhá nemecká, ktorú spra
voval Schroer, tichá kontemplatívna a na počet naj

menšia; tretia najčinnejšia, ale aj najväčmi stíhaná a pre

nasledovaná, v bola spoločnosť slovenská pod predsední
ctvom Mat. Ševrlayho s riadnym miestopredsedom, ktorý
vlastne viedol všetko a Jbýval od spoločnosti svobodne

volený. Ľudovít Štúr bol jedným z najvýtečnejších týchto

miestopredsedov.
1 Štúr na lýceum už od kvarty počnúc

učil mládež reči a literatúre slovenskej, ,tak že do rhe

toriky a poetiky prichádzali chlapci už celkom v elemen

táriach slavismu pocvičení a vstupovali do spoločnosti

slovenskej, zahrnovavšej v sebe všetku mládež tried hu

manitných, filosofických a theologie/ (Dr. Joz. Hurban
tamže str. 107—108.)

Štúr účinkoval na mládež neobyčajnou silou. Už ako

lyceist imponoval juristom a teologom. Jeho bezúhonný
život, usilovnosť po sebäzaprenie, znamenitý rečnícky dar

a zvláštna schopnosť získavať národu ľudí, spravily ho
miláčkom všetkých. Aj podarených pomocníkov mal;

Benjamin Cervenák, Boleslavín Yrchovský, Grossmann
starší —

každý svojím spôsobom pracovali na spoločnom
diele. Jednota prekvitala. Prvotných jej tridsať údov



zrástlo na stodvadsať. Verejné jej zasedania v dvorane

lyceálnej (dva razy za týždeň) bývalý praktické i teore

tické ;
v prvých čítaly

a posudzovaly sa práce, v dra

hých prednášali miestopredsedovia. Štúr hovorieval o ja

zyku československom, o literatúrach a dejinách Slavia

nov; Cervenákovo pole bola srbština i hrvatština av hi

stória juhoslavianska. V súkromných schôdzkach Štúr

cvičil mládež v češtine, vysvetloval ,Slávy dcenv, Hollého,

Mickiewicza, Puškina i piesne ľudové, ktorých bol veľ

kým ctiteľom. Šuhajci ,učili sa v škole Štúrovej milovať

Slovanstvo veškeré, či v čamare a surke, či v halene a
.

7
. v '

rubaške, a to učinilo i potomne Štúra velikým
4

. (Dr. Hur
ban tamže str. 113.)/ ' N/

Aj inak činnosť Štúrova bola bohatá. Českému a

inoslavianskemu časopisectvu on bol temer jediným do

pisovateľom ; slovenské literárne plody išly
na vidiek iba

cez jeho ruky. S Hrvatmi, valne chodiacimi do Prešporku
na štúdia i na uhorský snem, zavádzal priateľské a ná

rodné styky. Spevokoly, výlety do krásneho okolia

prešporského (za Dunaj, do viníc, na Devín) nie jednoho
nerozhodného pritiahly do Štúrových krážov. Dr. Hur
ban ešte i v pozdných rokoch s takým oduševnením roz

práva o tých ,symposiach
4

(v III hlave Štúrovho životo

pisu),
ako oduševnene ich bol spomínal v prvých štu

dentských zápiskách. (,Zaváté ale nezapomenuté listí od

M. z Bohuslavíc4 v ,Sokole
4

1862, str. 7 —8.) Y lone spo
ločnosti vznikol spolok cestovateľský: Pavol Ollík prešiel
Hrvatsko a Slavoniu, August Horislav Škultéty Halič a

Jozef Hurban Viedeň, Cechy a Moravu (tohoto cestopis

vyšiel nákladom spolkovým v Pešti 1841, ako ,Cesta
Slovákova ku bratrum slavenským na Moravé a v Če
chách 1839 4

),
Vznikol odbor dopisovateľský, ktorý podľa

súkromných zpráv z vidieku rozosielal akýsi druh písa

ných novín široko daleko po rodoľuboch, a čo bolo súce

na verejnosť, uverejňoval v pražských ,Kvétoch
4
. Vznikly

mnohé veršované práce, z ktorých najlepšie povyberané
vyšly v Prešporku 1836 pod titulom ,Plody zboru učencu
reči českoslovanské prešporského

4
, aby povzbudily mlad

ostatných škôl ,k vétší učinlivosti, k néjakému podnikání

pro národ svuj, nebo stav ten, v némž se ješté vétší

5



částka nalezá, hluboce nám na serdci leží. 4 (,Plody
4 str.

XVIII.) Štúr sám práce svoje, zväčša verše, posielal do
,Tatranky

4
. ,Hronky

4 a ,Kvétov
4

: ódy na veľkých slavian
skych ľudí lebo elegie nad biedou slovenského kmeňa.

Jednota prešporská nezostala sama. Všade pri lý
ceách evanjelických rušal sa nový duch a zakladaly sa
slovenské spoločnosti aj vknižnice. V Banskej Štiavnici
viedol mládež profesor Šuhajda, v Kežmarku Benedikti,
v Brašove Muňay, v Levoči Michal Hlaváček; levočská
mládež, nasledujúc prešporskú, vydala tam 1840 ,Jitrenku
Čili výbornéjší práce učencu československých a. v. le

vočských.
4

Mocný ruch študentský, pri maďarských a neme

ckých spoločnostach prechodiaci v hrubú výstupčivosť,
znepáčil sa vláde, ktorá z jari 1838 zakázala všetky štu
dentské jednoty. No zákaz týkal sa iba mena: Maďarov
a Nemcov zaštítili profesori, a slovenská jednota4 v Pre
šporku prešla s celou svojou organisáciou pod názov
.ústavu 4

: Palkovič prevzal protektorát, a Štúr, ako jeho
námestník v profesúre, ujal sa zapisovateľstva ústavu.

Toho roku v lete Štúr vrátil sa z Prešporka domov,
a v jaseni sa vybral na universitu do Halle, Prekvitajúci
ústav zostal rok v rukách Benjamína Pravoslava
Cervenáka, obdareného, prísnych mravov mladoňa,
ktorý potom pobral sa tiež za Štúrom do Nemiec. Veľké
nádeje priatelia kládli v neho; no slabé telo po návrate
z university skoro podľahlo. Umrel mladý — narodil sa
bol 1816 v PlieŠovcach, vo Zvolene — na D. Bodoni
1841. Jediný ukončený spis jeho, pilne a umne písané
,Zrcadlo Slovenska

4, vydal 1844 v Pešti Jozef Hurban.
V Halle Štúr oddal sa horlivo štúdium vied histo-

1 ricko-politických, filosoíie i jazykozpytu. Sedával u nôh
chýrneho Augusta Potta a hrúžil sa do labyrintu filosoíie
Heglovej. Tá zaujala celkom jeho myseľ, jej zásady viedly
ho od tých čias pri všetkom vedeckom snažení. Bol to
svet akoby stvorený pre ducha Štúrovho. Sústavné, ar
chitektonicky imposantné utriedenie, universálnosť, objí
majúca všetky snahy ľudského ducha, skvelé, hoc aj mýlne
pohľady na dejiny ľudstva, sestetická hĺbka a úzka spo
jitosť s protestantskou teologiou — to všetko nemohlo pri



filosoíh Heglovej na ideálneho mladoňa slovenského zo
stať bez účinku. Odchodil z Nemiec ako dokonály Hegelián.

Obohatený vedomosťami, otúžený v láske k rodu a
zotavený telesne Štúr vrátil sa cez Česko v jaseni 1840
zase do Prešporka, neprímuc ponúkanú mu bohosloveckú
profesúru na lýceum kežmarskom.

Medzitým na mladý kultúrny život slovenský doliehaly
vždy väčšie biedy. Madarčenie rástlo do širiny aj hĺbky
a hrozilo i prešporskému ústavu. Gróf Karol Zay, ge
nerálny inšpektor ev. cirkví a škôl uhorských, nastupu
júc 10 oktobra 1840 úrad, vyslovil otvoreno, že povin
nosťou každého pravého občana, verného poddaného, mi
lovníka svobody a rozumného Človeka je ,vlasti pomaďar
ňpváni mužne napomáhaliá (Slov. Pohľady 1881, str. 530.)
Štúr, ktorého Zay, hned ako bol sa vrátil z Nemecka,
márne namáhal sa získať lebo zastrašiť, počínal si veľmi
opatrne. Schôdzky mládeže bývalý verejné; činnosť údov
ústavu, viazaných prísnou organ?sáciou, bola v každom
smere bezúhonná. Ústav prekvital krajšie než kedykoľvek
predtým. Ničmenej Zay r. 1842 zaviedol vyšetrovanie
proti nemu ,pre politické pletichy

1
; ostalo bez výsledku.)

Ale ked všetko maďarské novinárstvo a ev. cirkevné sbory
neprestávaly ozývať sa proti ústavu, koncom školského
roku 1843 prišla nová inkvisícia — ústav uznali síce

opäť nevinným, no Štúra složili v januári 1844 z námest
níctva profesorátu. Mládež prosila, slovenské ev. cirkve
protestovaly, senioráty sa ozývaly, traja superintendenti
dôvodili márne. I sobrali sa starší z mládeže a v tuhej
zime odišli do Levoče, nôťac si Matúškovu pieseň ,Nad
Tatrou sa blískaf V Levoči súkromne vzdelávali sa ďalej
v duchu Štúrovom, vedení súc Jankom Franciscim-
Rimavským.

Premena tá neochromila činnosť Štúrovu; naopak,
zvýšila ju. Mládež nespúšťal s očú: ,pozostatky

1
školy

jeho rovnako liply za ním, tajne obstupujúc zbožňova
ného učiteľa večerom a nocou. Pekne vyrozprával nám
tie pamätné chvíle Vrahobor (Daniel Maróthy) v Roz
pomienkach na dni peknej mladosti1

(,Orol
c

1873, str.
39 n.). Organisoval v záujme veci slovenské vyslan
stvá vážených národovcov k panovníkovi do Viedne.

5*



Zadával menom Slovákov petície na uhorský snem. La

pil sa publicistického pera, a v brožúrach i novinárskych
článkoch, zväčša nemeckých, obracal oči verejnosti na
slovenské diela. Ohnivé obrany ,Klagen und beschwerden
der Slovaken wider die ubergriífe der Magyaren

4
(v Lip

sku 1844) a ,Das neunzehnte jahrhundert und der Ma

gyarismus
4

(tamže 1845), i dopisy do ,Augsburger allge
meine zeitung4

boly hlavným plodom tejto činnosti.
A ešte jedna veľká myšlienka dozrela roku 1844,

v chvíľach ťažkých dám nad opusteným národom, v Lu
dovítu Štúrovi: pohýbať ľud náš rodným jeho jazykom,
spojiť jeho inteligenciu, rozčesnutú v stránku katolícku
a evanjelickú, pravou , centrálnou slovenčinou — krok smelý,
no logicky idúci z doterajšieho rozvoja reči slovenskej,
konsekvencia snáh Bernolákových, Kollárových aj Šafá
rikových.

Co nepodarilo sa dosiaľ žiadnemu literárnemu skutku
na Slovensku, to spravila slovenčina. Všetko sa pohý
balo. I náruživosti sa rozputnaly síce a zrástla nemilo
bohu veľká polemická literatúra; no zkrsol aj rezký ži
vot a rozvily sa najkrajšie kvety našej poesie.

Horko ťažko naši česky píšuci evanjelickí spisova
telia pasovali sa s knižným jazykom. Slovenské formy,
slová, zvraty rástly pod ich neopatrnými perami, trhajúc
prísny kánon reči ,biblickej

4
.

Redaktor ,Tatranky
4 nesta

čil pretierať slovakismy svojich mladých spolupracovní
kov, redaktor ,Hronky

4 nevedel striasť sa ich sám, a re
daktor ,Nitry

4 im už ani sa nebránil.
Najklasickejší príklad slovenčiacej češtiny je Ján Cha

lúpka. V prvých vydaniach jeho kusov nielen že sa stre
távame s ,potŕimiskami4

, ,hofenosmi4
, ,kuŕiplachmi4

. ,tru
birohmi4

, Jŕeperendami
4
, ,dafemninami4

, ,masáŕmi4
, komi

nármi4
, ,oblokami4

, ,pohármi
4
, ,rajnicami

4
, ,žabykláčmi

4
,

,omrvinami4 ; tam nielen ,sousedy lapocú
4
, ,mladý zeť za

mladou nevéstou napospol se šálí4
, ,krestný otec a kŕest-

Boj o slovenčinu. Hurban a Hodža.
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ná i stará mati se ufají4
, ,kuvik kuviká4

, Človek ,snivá
o sobáši4

, chodí ,za vidna pre tabačnici 4
, skrýva ,čítané 1

peniaze ,do vačku1 a ,troví1
, ,stúpá na sáre‘ a .sliny pre

žírá4
, ,maznavé 4 kladie ,zméravené ódy hore znak1 lebo

,hoŕe bfichem4
, roznáša , chýry

4
, chodí na ,prádky prosto

do sousedú‘; tam nielen že sa ,cifruje4
, ,nazdává 4

, ,chy
choce4

, ,obsalašuje‘, má ,porobené', je ,ospanlivý
4
, ,plátá

si‘, má ,nejplanší štácie4
, ,primnoho tají 4

, ,douchá4
, škriabe

sa ,na buka4
, potriasa ,za prse4

, ,zná 4 lebo ,ví délati", ,vy
tŕčaje dvacátníky

4
, jie ,rezance, opekance, pirohy, oštépky

a parenice4
: tam sa dáva i ,do zvončeka4

, tam otec má
,synú

4
, medzi nimi ,Janíka 4

, ktorý chodí síce ,ošklbaný,
4

,pchá se,
4

jbohuje,
4

,obhrýzá nehty
4
, no je mu ,milší 4 a

,nejmilší
4
, tam ,učeň4 chodí medzi ,stolcemi4

, žena jazyč
nice nezná jazyk držet za zubami 4 a chodí ,s rohami4

,

tam padá ,snéh4
, tam sú starosti ,materinské4

, ,muchy
4
,

,mravce
4
, ,baraní vejcá4

, tam jednotlivec hovorí: nepolá
mem, zakŕešem, pookrejem, chcem4

. Ako len České obe
censtvo mohlo rozumeť zvratom: ,po chlapských tak ne

stydaté vétŕí4
, ,nech se tam pučí ta stará 4

, .makové slíže
pristrojila

4
, ,kštici naduŕila4

, ,jedem pukla4
, ,zle zazerá4

,

,nebyl naskrze jsoucí
4
, vypil si ,hráté pálenky 4

a ,pálí ta
strcule4

, ,napukal se do dobré vúli 4 a predsa by ešte
,tri, čtyry čerpáky teraz k srdci pripustil 4

, ,všecko se mu
prepeklo4

, ,podéžmoval kurátka na hospodé
4
, ,trstenicí ho

vyrobil
4 a potom ,oblehl4

, spravili to ,na zbojnický rováš4
,

,všecko do omrviny strovili4
, ,tatušku prekabátili

4
, ,z dé

dictví i z cechu vytvorili
4
, ich ,ani čert nepfekabátí', im

,nebožtík otec se pominul
4
, im ,gazdina všecko odložila,

čoby mohl statečný človek se sebou vzíť4
, od slnca ,uho

reli 4
, na svadbe mnoho pohárov sa ,pobilo

4
, to im ne

pristane
4 a je to vôbec ,na porazení4 ? A čo si pomyslelo

o takom dobrovoľnom Češtení, kecľ Chalúpka písal: da

ŕemný, retujte, potreli, kotrbé, vítr, mistr, kmotr, rektor,
kurátor, vokátor, krejčí, starého, všecko dobré?

A Chalúpka nebol sám, -Kdekoľvek otvoríme ,Hronku4

lebo .Nitru 4
, Čítame slová, ako: ,hore Hronom4

, ,srdce vy
pŕáhlé4

, ,ať nejdŕív zmocníme 4
, ,kadérovlasý synčok4

, hraje
sa ,ve obšírném dvore na loptu

4
, ,dromluje písne tiché

nebo tajné v mysli si núti4
, jen co mne zazreli 4

, ,nebo-



rák, noha se mu vyšmikla
4
, ,cuzozemec ho odsotil4

, atd.,
atd. do nekonečna.

Kuzmány spieval v ,Zadymení u brehu Hrona4
: ,Ty

v mon vypŕáhlou mysl rozviažem pri Dunaji si lila i pri
Sále: pod, milá, sednem na brehu si Hrona, a sluchat
budem, jak si on to stoná... Až srdcem žhoucím chladno
blahé, táhne, slza se priští, ruka v struny sáhne. 4

Štúr žalostil: ,Holubice smutná fetovala kraje, pierko
do tichého padlo jí Dunaje . . . Když sem byl u tebe,
žitko dozrávalo, i mé srdce k tobé láskou doháralo ; klasy
se zas vlají a žitko dozrivá, ale moje srdce za tebou
omdlívá4

. Lebo inde, dumajúc o hrobe Svätoplukovom a
Slavimírovom: ,Na ty se zanáše, želem ošedivám, a když
na mou dávnou ríši se podívám: dolu hradby slzy smutné
mi padají4

. Jeho chýrny preklad Mickiewiczovej ,Ody do
mlodosci 4 je miestami celkom nesrozumiteľnýv

Hurbanov povestný ,Chlebáŕ 4 veršoval: ,0 ty chlebe,
já jen v tebe vidím ideálu ríše

.
. . Každý píše, čitá —

čitá, v mysli lecičo pŕemítá .
. . Tím se nenaplní vrecko!

Kým ten lecico popisal, navymýšlal a počítal — j á sem
se už dobre vyspal. Chleba, chleba dajte sem, jináče vám
utečení. 4

v

Často zkrslo z toho smiešno nedorozumenie. Pražskév

,Kvety
4 vytlačily v Štúrových , Dumkách večerních 4

: ,Slý
chal sem písné a slýchal povesti, chroptící hlasy to sta
reny mroucí4

, neznajúc slovenského slova ,starina4
(dávno

vekosť, drievnost); a z ,tône4 v ostatných veršoch piesne
,Nitra, milá Nitra4

vyrástla ,túň4
: ,Ted již tvoje sláva

v túni skrytá leží* .
.

.

Taký stav vecí bol nemožný, to cítili všetci lepší
duchovia slovenskí. Kolkár slovenčil; katolíci slovenčili;
evanjelické kňazstvo písalo rečou, akou nevraví sa nikde
na svete, bez typičnosti. bez blahozvnku, bez pravidel
nosti ; obecenstvo slovenské vždy ťažšie chápalo české
noviny a knihy; a pražskí recensenti, súdiac české práce
našich literátov, opakovali s pohrdlivou ľútostivosťou: ,Je
to dosti na slovenské péro! 4

v
To všetko nemohol nevideť Ľudovít Štúr. Od my

šlienky ku skutku bol len krok.



Y lete roku 1843, baviac sa s Hodžom v Hlbokom
u Hurbana, dumal s nimi spolu o možnosti: ,hovoriť
k ľudu nášmu nie len v obecnom, ale aj v pospolitom
a vyššom živote nárečím naším, milou našou slovenčinou. 4

,Pripustili sme si — hovorí — hlboko k srdcu kmeň náš
a povýšenia jeho duchovnô, i rozvažuvali všetkje sem
padajúce okolnosti; rozvážili sme peknje následky samo
statnjeho jeho duchovnjeho rozvitia a posúdili pilne aj
ťažkosti kroku podobnjeho.

4
(,Nárečia slovenskô 4

1846,
str. 6.) Cieľ Štúrov bol krásny a čistý. ,Nebola to žiadna
novotárska chúťka pri ňom, nie žiadna mládenská neroz
važitosť: stálo to i jeho i nás, ktorí sme sa mu v tom
prispolnili, nejedon ťažký boj, nejednu prenespanú noc,
nejednu veru, ať si vyznáme úprimne, vyliatu slzu4 —
dokladá Hodža, (,Dobro slovo Slovákom4 1847, str. 81.)

Myšlienka, vyslovená v krúžku priateľskom, sa ují
mala. Bratislavská mlad rezko chytala sa slovenčiny.
Janko Matúška dňa 9 septembra 1843 vítal došlých do

Prešporka bratov, dve sto počtom, slovenskými veršami:
,Vyšli ste z domu, neliali rodinu, aj tu ste našli svojich,
dobrí bratia. 4

(,Nitra
4 1844, str. 151.) Janko Rimavský

prihovára sa v poetickom poslaní ,Svojim vrstovníkom
na pamiatku4

(vytlačenom v Prešporku na počiatku 1844,
str. 3): ,Od východa k západu čierne mraky letia —
ach beda, prebeda! nad kýmže zavisnú? 4 A kým prešlo
niekoľko mesiacov, všetka mládež chytila sa slovenčiny.
Hurbanova ,Nitra, dar drahým krajanom slovenským
obetuvaný

4
(v Prešporku 1844, z jari) doniesla prvé práce

čistoslovenské, a ,Tatrín4
, spolok pre slovenská osvetu,

založený 27 augusta 1844 v svätomikulášskej kaplánke
Hodžovej, prijal slovenčinu pod svoje krýdla, ako reč
úradnú.

No tu treba vrátiť sa niekoľkými slovami k životu

týchto vdvoch vynikajúcich rovesníkov a verných pomoc
níkov Štúrových.

Jozef Ľudovít H u r b a n (meno Miloslava, pri
jaté 24 apríla 1836 na Devíne, nosil do smrti) narodil
sa 19 marca 1817 v Beckove. Otec, ev. farár, poslal ho
1830 študovať do Prešporka, kde Hurban pobudnul desať



rokov. Do 1836 nehlásil sa k svojmu národu; filosofia

maďarského jeho profesora Michala Greguša holá mu
nadovšetko. Vtedy Štúr pritiahol ho do jednoty

1
, kde

Hurban skoro stal sa jedným z najprednejších. Zápalistá

myseľ, krásny rečnícky dar, pekná znalosť sestetiky a

starovekých dejín (nadobudnutá od prof. Oesera) posta

vily ho o nedlho vedľa Štúra. Účinkovanie jeho v je
dnote1

padá najmä do rokov 1836 —1840. A ako už tam,
kde ráznou svojou povahou mnohých vrstovníkov vedel

získať, obšírnym dopisovaním nie jednoho staršieho na

kloniť a zápalistou rečou stá šuhajov oduševniť, tak

zdarno účinkoval aj od leta 1840, keď prešiel za kaplána
na Brezovú. Práce jeho boly podelené medzi cirkevníkov,
ktoré vzdelával nedeľnými školami, literatúru, ktorú ve

ľadil niekolkým smerom, a konfesiu, ktorú bránil proti

odnárodňujúcim snahám unistickým. Roku 1843 hlbocká
cirkev zvolila si ho za farára; v Hlbokom verne vytrval
až do konca života. .Cesta Slovákova ku bratrúm slo

' v

venským na Moravé a v Čechách1 v Pešti 1841, reč ku

posviacke školy povedaná a tohože roku vydaná, a prvý
ročník almanachu

,Nitry
1 v Prešporku 1842 vyšlý po

búrily proti nemu ev. kňazstvo i svetských renegátov:
národná idea prisilno vystupovala v nich. A nepriateľ
stvo zrástlo, akonáhle vystúpil proti generálnemu inšpe
ktorovi ev. cirkví uhorských, grófovi Zayovi (ktorý usi

loval sa spojiť slovenských luteránov s maďarskými kal

vínmi v spoločnej ,konfesii vlasteneckej‘), knihou ,Unia
Čili spojení Lutheranu s Kalviny v Úhráclú, vydanou
v Btldíne 1846. Noviny, kanceľ, peniaze, vplyv úradný
obrátily sa proti nemu. No bolo neskoro. V poučenom
obecenstve unistické snahy vyšly na vnivoč. — Y tie

časy počína sa Hurbanova akcia za slovenčinu.

Starší jeho druh, Michal Miloslav Hodža, na

rodil sa 22 septembra 1811 v Rakši, neďaleko Mošoviec,
v Turci. Z Mošoviec, kde ho učil Kollárov učiteľ Burian,

prešiel do Banskej Bystrice, ztade do Rožňavy a Pre

šova, a odtiaľ do Prešporka. Prvá reč jeho, povedaná
22 septembra 1833 k ,údum Společnostij vyšla v ,Plo
doch 1

1836. Toho roku Plodža bol už vychovateľom
v PodreČanoch v Novohrade. R. 1837, završac štúdia na



fakulte viedenskej, bol vyvolený za prvého kazateľa do
Liptovského s v. Mikuláša. V ťažkých bojoch s nepraj
nými okolnosťami a osobnými protivníkmi znamenite tam
pôsobil ako kňaz, národovec i literát. Hĺbka a úchvat
nosť jeho duchovných i svetských rečí stala sa povest
nou : čosi prorockého hovorilo z neho, kedykoľvek ujal
sa slova. Jeho majstrovský sloh slovenský zostal nepre
výšený. Nad jeho duchovné piesne niet krajších v ev,
spevníku. Z Hodžovej fary vychodili znamenití slovenskí
ľudia: tam kaplánovali Jonáš Záhorský, Bohuš Nosák,
Ľudovít Hroboň, Samuel Novák, Aug. Krčméŕy, Ondrej
Hodža, Ján Kmeti. Ztade chodily v dôležitých dielach
národných posolstvá pred panovníka i ministrov. Tam
vznikol ,Tatrín4

. Tam Štúr a Hurban definitívne ujednó
stajnili sa na spisovnej slovenčine.

Druhý ročník ,Nitry
4 narobil veľa šumu. Redaktor

jej sa osvedčil, že ,nehau cestu ľudu slovenskjemu iba
po mnohoročných prípravách dostupiteľnú, a nastúpiu
takú, na ktorej odrazu sa spojí s ľudom, vysloviac jeho
žiale jeho vlasnými zvuky, jeho nádeje jeho vlasnou re
čou. 4

Dobre predvidel, že ,slovenskô písanie Slovákov
nebude sa páčiť Cechom a var aj daktorým medzi nami. 4

Česi že ,budú toto mať za odtrhnutie sa od nich, bár
spojenie literárnô nie je samo pravo spojenie: duch len
robí podstatu spojenia pravjeho ;

4 a Slováci, ,ktorí slo

venskje spôsoby, formy, úhyby reči a zvuky len za se
dliacke držia, ktorí nemajú dúvery k ľudu nášmu, bohato
síce obdaruvanjemu, ale zanedbanjemu, ktorým Slovák
iba jako sitár, Čipkár, drotár atcľ. prichodí,

4 že tiež
,súdom svojej neslovenskej vycibrenosti súdiť a odsudzu
vať budú. 4 Ale prvých istí, že ,naša láska, jaká je k šet

kým Slovanom, taká je aj k nim,
4 a druhých, že na tom

bude pracovať s rovesníkmi, ,aby Slovák svojou rečou
aj dač inšieho vedeu volať jako len tje spomenutje malo
kramárstva.4

(,Nitra
4 str. 370—311.)

Ohlásil sa súhlas i odpor. Mladší, celá škola Štú
rova, do chlapa stali ku slovenčine. Starší podelili sa:
Kuzmány, Richard, Bielopotocký, Kadavý zaujali sa jej;
Kollár a väčšina evanjelického kňazstva neuznali ju. Ka
tolíci mlčali.
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Medzitým vyplnila sa dávna túžba Štúrova: noviny
slovenské, o ktoré dlho márne bol žiadal, vláda konečne
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povolila. Dňa 15 júna 1845 Štúr oznamoval obecenstvu

s vytešeným srdcom, že idú vychodiť politické ,Sloven

skje národnie noviny
1

s beletristickou prílohou ,Orol ta

tránsky
4
, v ktorých že ,rec čistá slovenská bude v úžitku4

(.Ohlas
4

str.
3),

a 1 augusta t, r. vyšlo prvé číslo obi

dvoch časopisov. Radosť po Slovensku bola veliká. Deň
ten oslavoval sa ani národný sviatok.

A radosť zaujatých za slovenčinu zrástla, ked o ne

dlho za tým vyšlo Štúrovo ,Nárečia slovenské alebo po
treba písania v tomto nárečí4

(v Prešporku 1846), obe

cané ,synom Slovenska vyvoleným, vrstovníkom a pria
teľom drahým

4
: Hodžovi a Hurbanovi. So sviatočným

oduševnením pekná duša veľkého idealista víta nový
ruch, zobudený slovenčinou. On je presvedčený, že ,život

náš my len úplne vystavíme a vystaviť môžeme v nárečí

našom vlastnom, bo ono je nám najbližšie, ono je nám
rečou najsrozumiteľnejšou, ono má k srdcu i mysli našej

prístup najsnadnejší a v ňom sú i myseľ i srdce naše

najotvorenejšie
4 Dôvodom za literárnu slovenčinu je

mu najsamprv kmenovitosť národa slavianskeho, ktorého

každý kmeň, teda i slovenský, má svôj zvláštny, s ostat

nými rovnoprávny ráz. Kmenovitosť tú treba chrániť a

opatrne rozvíjať; len tak život národa slavianskeho bude

,samorastlý, nezakrpatený, nasilu nevyhnaný, ale poda

rený ako skutočne organický; a preto tá je naša naj

vrúcnejšia žiadosť, aby slovanskje kmeny vo vlastných
nárečiach svoj duchovný život vystavily,

4
,Slovanský

život je rozložitý ako lipa na moc konárov, národ je

jeden, ale jeden v rozmanitosťach, i nech teda je roz

manitosť táto aj v duchovnom našom živote zjavná, nech

duchovný náš život na základe našej prirodzenej život

nosti, ktorá je národnia kmenovitosť, stojí, a tak bude
život náležitý, na dobrých základoch postavený, bo sa

nič, čo by vyrásť malo, neudusí a nič nezakrpatie.
4 Ná

mera daktorých našich vedomcov, vytekajúca zo snaženia

po vzájomnosti, aby počet literatúr slavianskych Čo naj
viac sa umenšil, práve proti vzájomnosti hreší; lebo

,nemá sa umenšuvať, rušiť a ničiť to, čo z národa sarajeho



slovanskjeho a tak pekne vyrástlo, čo nikým sebevolne
nie je nrobenô, ale z hlbiny bohatjeho ducha slovan
skjeho pochodiace, číra národ náš slovanský, že je ži

votaplný, dokazuje!1 I prorok vzájomnosti, Kollár, hreší
proti svojej vlastnej zásade: ,Jede raundart soli neue
lebenskraft aus der andern schopfen, um sich zu ver
jtingen, zu bereichern und zu bilden, und nichtsdesto
weniger die andern nicht antasten und sich auch nicht
antasten lassen, sondern neben allen úbrigen ein eigenes
freies gebiet zu behaupten fortfahren,4 ked napriek tomu
chce všetky kmeny slavianske vtisnúť do štýr nárečí.
,Spojenia pravdivo je v duchu, a najlepšia proti nebez
pečenstvu ohrada je sila vlastná,1 ktorú Štúr práve slo
venčinou chce zobudiť v kmene svojom. Osobité veľadiac
vlastné nárečia, kmeny slavianske sa nerozpŕchnu ani
nerozfŕkajú, lebo práve pri kmenovitosti svojej budú ,vo
všetkých okolnosťach, v každom čase Slovania. 1 Bez nej
pravá vzájomnosť je nemožná. ,Opravdivo Slovanstvo je
dobrô, plnô lásky, ono sa prizná ku všetkým svojim
deťom, veľkým i malým, nádherným i chatrným, boha
tým i chudobným, a to je jeho požehnania, s ktorým
vystupuje a vystúpiť musí pred svetom. 4

,Y kmene na
šom musíme byť Slovania, v národe našom ľudia: to je
slávno, požehnane, to je vysoko určenia naše slovanskô !

4

Ďalším dôvodom je slovenčina sama: je čistá, bohatá,
plnozvučná, ,všetkje nárečia slovanskje spojujúca a naj
staršie meno Slovanov najčistejšie zachovávajúca

4
, je hodna

literárneho života. Ukazujú síce mnohí na rečovú jednotu
Nemcov, Francúzov a druhých; no tam inak bolo: zá

klady a okolnosti ich rozvoja boly prajné jednote poli
tickej i národnej, a teda i jednote kultúry a reči. — Za
slovenčinu hovorí aj analógia iných slavianskych literatúr.
Rusi, Srbi, Hrvati, Bulhari, Slovinci staroslovénčinu, reč
nenárodnú, knižnú, ťažko srozumiteľnú, nechali liturgii a
do písomníctva uviedli svieže, živé svoje jazyky národné;
od tých Čias kvitnú ich literatúry. A ,Čo staroslovenčina
bola Rusom, Srbom, to samo skoro bola nám Slovákom
Čeština. Ona tiež prišla k nám so svätými knihami a
došla pospolnjeho práva v kostoloch našich, i bola nám
dostatočná, pokiaľ sme my sami málo viac čo robili ako



/hliveli/ Písaly sa v nej pravda i svetské knihy, no v nich
slovenčina ozýva sa hlasno. A čo by bol značil pre nás
slovenský Palkovič, Chalúpka, Kollár! ,Ukazujú síce da
ktorí na vás a radia nám, aby sme vás v tej polovičatej
českej reči nasledovali... ale ktorjeho kmeňa strojom a

vyslovením je reč táto? českjehov či slovenskjeho? Ta

kýmto spôsobom sa človek ani k Cechom docela skloniť,
ani k svojim obrátiť a dušu svoju tak akoby chceu otvoriť
nemôže.1 Preto spomenutí spisovatelia, ktorí sami ,nám
na slovenčinu ukazovali,1

sú ,taký priechod ku sloven
čine, ako boli v Rusku pred uvedením národnieho ná
rečia do spisov tí, ktorí si v staroslovenskej reči s pol
štinou a obecným nárečím pomáhali/ — A ako kultúrny
život slovenský bol a je odchodný od českého, tak i reč
slovenská má svojho génia, odchodného od češtiny. Delí
sa od nej starším zvukoslovím, zvyšnými pôvodnými
hláskami f. g a dz, diftongami ie, ia, iu, ô, polohláskou f,
ktorej nemá; delí sa pôvodnejšou fraseologiou a skladbou;
delí sa napokon slovníkom: mnohých slov a zvratov
Českých niet u nás, a ešte viac slov a idiotismov sloven

ských niet v češtine. (Štúr uvádza dlhý rad príkladov
na str. 51 — 67.) ,Nárečia naše aj Čo do foriem, aj čo do

hmoty je takô klbko všetkých nárečí slovanských, z kto

rjeho nitky sa rozvíjajú po všetkých; 1 preto slovenčine
.všetkje kmeny slovanskje medzi všetkými nárečiami naj
ľahšie rozumejú

1
, a naopak zase ,aj Slovák všetkje slo

vanskje nárečia najsnadnejšie rozumie
.

.
. Slovanov všet

kých Slovákmi a ich reč slovenskou volá. 1 Kto by teda
.grammatiku nárečia nášho so všetkými jeho podrečiami
napísau, ten by . . . v malom obraze reč slovanskú pred
staviu/ -— Slovenčiny sa chytiť podlžní sme literárnej
jednote nášho kmeňa; už od storočí katolíci bočia od

češtiny, Bernolák ich gramatikálne oddelil celkom: to
rozčesnutie na dve literatúry slovenčinou prestane. Po
dlžní sme to našej poesii: ,nárečia naše je neobyčajnej
plnohlasnosti, sviežosti a maľovnosti, ktorá sa so živou
a maľovnou obrazotvornosťou našou dobre zrovnáva; naša
báseň nemôže inakšie len v slovenskom nárečí sa vy
spievať a rozviť; báseň tá, ktorá vyletí ako orol nad
Kriváň a stadiaľ dolu po zemi pozerať bude, musí si



pripnúť kriela mysli nasej a na týchto krielach do vý
sosti sa vychytiť. 4 Podlžní srne to vede, lebo ,keby sme
my aj slovensky písať nechceli, predsa by sa grammatika
nášho nárečia a slovník bohatosť slov jeho obsahujúci
napísať museu. 4 Podlžní sme to nášmu ľudu, lebo ,čo za
povedomia môže mat národ o sebe ten, ktorý ani mak
zo svojho v živote pospolitom uznatô nemá, ba ešte ani
svoju reč v pospolitom užívaní nevidí, ale sa táto len
ako reč obecnjeho ľudu po chalupách a dedinách po
tĺka a za nehodnú vyššieho života pokladá ?‘ Je nás
blízo troch miliónov; ak bude skutočná vôľa, literatúru
môžme vydržať, a ,plody naše literárne, ak budú dobrje,
samy od seba aj k inším kmeňom slovanským cestu
najdú.

4 — Konečne ktorú slovenčinu povýšiť na spisovnú,
ľahko rozhodnúť: ,tú, ktorá je najpravdivejšia slovenská,
najzavaruvanejšia, najčistejšia, najplnohlasnejšia a pri tom
najrozšírenejšia. . . ktorá sa hovorí v Turci, v Orave,
Liptove, Zvolene, Tekove, Gremeri, Honte, Novohrade,
hornej trenčianskej iv nitránskej stolici a po celej dolnej
zemi. Túto už sám Šafárik a za ním všetci inší rozvažití
a pilní bádaČia za opravdivú reč slovenskú uznávajú/
Nenie to reč vymyslená; je ,docela zo života do spisov
uvedená, tak teda^skutočná.

4
(Str. 9 —83.)

Tak hovoril Štúr.
No iní smýšľali inak. Nevôľa stránky slovenčine ne

prajnej rástla.
V Čechách časopisy ohlásily sa proti nej. Najmä

,česká včela1
, redigovaná znamenitým inak Havlíčkom,

hovorila aj takto o Slovensku: ,Od té doby, co se tam
počala tatarská literatúra, prestalo být toto prasidlo ja
zyka Českého s Moravou a s Čechy v spojení

4
(1846

Č. 6), napravujúc neskôr ,taterský‘ a ,pras«dlo
4 ako —

chyby tlače.
A tu doma stal na čelo nespokojných Ján Kollár.

Z Pešti na všetky strany vypisoval, napomínal, hrozil;
ztade sbieral osvedčenia u autorít i laikov, ktoré všetky
odovzdal Českému museum. Skoro za Štúrovým ,Nárečím 4

vyšly nákladom musejným v Prahe 1846 ,Hlasové o po
tŕebé jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a
Slováky

4
. Hlasov tých, starších i nových, od živých i



mŕtvych (až hen Benediktihp, Komenského a Bála cito
valy) bolo tridsaťtri; z nich Šafárikov a Kollárov s á pre
nás najdôležitejšie a najvýznamnejšie.

Skromne, prosto, z hĺbky krásnej duše svojej Šafárik
prehovoril k slovenciacim mladým rodákom. Odvolával
sa na starodávnu jednotu národnú i rečová zemí od če
ského Eudohoria až k Bardiovu v Uhrách, od Krko
nošov po Komárno; na spoločné cyrillomethodejské tra
dície, na husitismus Cechmi na Slovensku zakorenený,
na spoločné účinkovanie protestantov slovenských s če
skými od šestnásteho do devätnásteho storočia; na vro

dený cit, ktorý Slováka k Čechovi a Moravanovi túli
ako brata k bratovi. No takto dôvodiac, Šafárik neza
znával ani prekážky rečovej jednoty, ,Nelze ovšem za

pírati — hovorí — aniž j á toho zde zalialovati a, za

tajovali miním, že toto setrvávání Slovákuv s Cechy
v jednote spisovného jazyka a literatúry stávalo se bé
hem času vždy téžším a téžším, že jmenovité spisová
telúm na Slovensku žijícím bylo vždy krušnéji a prac
néji držeti se z ohledu grammatické správnosti a vytre
losti slohu na rovni se spisovateli v Moravč a Čechách
žijícími, a že čtení novéjších knih českých, zvlášté z oboru
vyšších náuk a umení, nebylo za našich dnúv Slovákum
již tak lehké, snadné a prístupné, jako za dnúv našich
otcúv a praotcňvŕ Príčiny toho sú už rastúci rozdiel
medzi slovenčinou a Českomoravštinou, ktorá menila sa
so spisovným jazykom, kdežto slovenčina v hôrnych
svojich sídlach zachovala starožitný sklad; už novoty
počiatkom nášho storočia do češtiny vnášané, ktorými
Česi, veladiac staršiu Českobratskú reč, natvorili mnoho

takých — podarených i nepodarených — slov a zvratov,
ktoré Slovákom, rozvíjajúcim sa pomalšie a vždy ešte
sa pridŕžajúcim prostého slohu biblického, boly nesroz
umiteľné; už nedostatok národných Škôl a náučných kníh
na Slovensku, ktoré by učily spisovnému jazyku, od
chodnému od živej reči ľudovej. Pospolitú slovenčinu si
ctí (,čest a chvála obecné mluvé lidu slovenského v hor
nina Považí a v celém Slovensku 1

), no samostatnej spisby
slovenskej si neželá; lebo ,o vzájomnosti v literatúre,
jakáž posud byla, bez jednoty spisovného jazyka na-



potom ani reč býti nemúže. 4 Otázku chcel by rozriešiť
tak, aby spisovatelia slovenskí, ,šetŕíce podlé možnosti
prijatých od starodávna g’rammatických forem a neméníce
pravopisu, v lexikalním a v jistém smyslu i syntaktickém
ohledu čili, v látce jazyka více na krajany své Slováky
nežli na Cechy ohled méli, užívajíce slov a mluvení spú
sobuv domácich, tam kde Cech své zvláštni, jim neznámé,
anebo méné srozumitelné má ... a mohlo by se, zvlášté
ve spisech výhradné pro obecný lid slovenský určených,
snad o krok nebo dva i dále jíti, vždy až potud, pokudby
se tím žádoucí jednota nerušila. Tím spusobem by lite
ratúra slovenská v Uhŕích prisobila zvláštni oddíl v celku,
nejsouci z ného vyňata, nýbrž v néra, co duba v duze,
co kruh ve kruhu, obsažena.4

Spôsob písania v Sloven
ských novinách4 a ,Orle' však považuje za ,svrchovaný
prevrat c

, hlavne pre pravopis, ,podlé abstraktních zásad,
bez ohledu na etymológii a na obdobu pravopisúv vzdé

lanéjších nárečí slovanských skrojený.
4

(Str. 66—88.)
Inak hovoril Kollár. Vytlačil s malým prídavkom

starý svoj úvod k ,Písním svétským lidu slovenského
y Uhŕích4

, zlomok z ,Cestopisu
4 a z ,Kázní4

, odpoved na
Štúrov privátny list od 7 februára 1846, aj odpoveď ,na
domluvy a dopisy jiných, zvlášté mladších Slovákú.4 Co
vystane z rozdráždenej vášnivej povahy, urazenej márno

myseľnosti a zakoreneného presvedčenia, to všetko Kollár
vysypal na svojich protivníkov. Jeho mienka je, že počet
slavianskych dialektov treba umenšovať, nie šíriť; že lite
ratúra nesmie sa hrúžiť ,do bahna pospolitosti a černi
lidu, 4 a že musí mať ,vyšší a vzdélanéjší reč, nežli je reč
ta, kterou nádenník, koči, pastýŕ aneb kterýkoli jiný
obecný človek mluví;4 že ,Slovákú v Uhŕích jest málo,
pro né samé knihy psáti a tisknouti dáti nestojí za práci; 4

že jeho, Kollára, pri Čítaní ,Slovenských novín4 a ,Orla4
,

ich ,hrubých, surovozvukých slov, uši boleti zaČínají,
anobrž sám Čich na jakousi nepríjemnou vúni upomínán
bývá, jaková ze stájí, z krčem a jiných peleší nízkého f
života zapáchá a nos uráží;4 že vraj na ten ,kŕiklavý
Tatrín4 dal piatku, no iba na jeho cieľ, ,nikoli na jeho
cynický, špinavý jazyk; 4 že reč Stúrom do literatúry za

prevadená je iba ,luzovina4
, Jrpačina4

, ,bačovina4
, ,leda-



čina4
, ,sprostačina

4
, ,drotárČina4

, ,kopaničárČina‘, ,miškár
čina4

, ,bravčárčina4
, ,koČiština4

, ,valaština ;
, ,smetiština4

,

,kuchynčina
4

; že nad touto ,plebejČinou
4

on, Kollár, i
mnohí rovnakosmýšľajúci sa škandalisujú, ,nad její ne
okrouchanou nemotorností, jejími nesčíslnými strakatými
varianty v pohlaví, ve skloňování a Časování, jejími hu

ňatými výrazy a prízvuky, slovem nad celou neumytou,
neučesanou, vopáperenou a zašpinénou postavou se hnévají
a mrzejí.

4 Štúr že ,jest odpurce a vrah Slovákú, poné
vadž je do ouzkých tatranských mezí a žaláru co vézné
zavríti, alebo pod vysokookrouhlý klobouk Kŕiváné co
vrabce pod sklennou vývévu vecpati, ode všech sousedu
odrezati a osamotiti chce, aby se zde pro nedostatek
prostranství a povetrí udusili, potuchli a shnili;‘ a on,
Kollár, že je presvedčený, ,že z tohoto hrozného Tatrami
hýbání, potrásání a burcování konečné nebude než po
ctivý smich4

. . . Tak písal muž, ktorý teoreticky v ,Pí
sních‘ samýprvý pravú formu slovenčiny ukázal, prak
ticky ,Zpievankamr nad všetky pochybnosti ju zistil,
v prácach svojich sám dôsledne a postupne slovenčil

.
. .

Veru tvrdo pochopiť, ako z tohože pera, ktoré po roky
a roky ťažkalo si na neľúbozvučnosť, vycivenosť, znemči
losť , eŕovanie, eékanie, tkanie českej reči, vyhlasujúc
slovenčinu od češtiny za ,dokonalejší logicky i sesteticky

4
,

spievajúc na jej oslavu najkrajšie svoje sonety, ako, reku,
z tohože pera mohly na tento rodný jazyk vyjsť po
smešky: ,Pavel krst vykonal, Jana krč a blchy trápily,
Jozef krv a žlč krcal a Ondrej ostrohami brnkal! 4

(Str.
101—182.)

Vášnivý, nedôslednosťami preplnený hlas Kollárov
neostal bez odvety. Kladivo dopadlo práve na hlavu.
Y jaseni 1846 Jozef Hurban začal vydávať nový Časopis:
,Slovenskje Pohľady na vedy, umenia a literatúru4

, a hned
v prvom sväzku oddal sa do kritiky ,Hlasov

4
. Kollár

obišiel najhoršie. Jeho sofistiku a rétoriku Hurban za
vracia dialektikou, vecný dôvod dôvodom. ,Vlastné slo
venské nárečí,

4 hovorí vraj Kollár, je ,v onéch vysokými
Tatrami ohrazených dolinách a rovinách, kam cizí jazy
kové snadného prístupu neméli, a tak tedy v celé tur
čanské a liptovské, a z části oravské, trenčanské, nitranské



a zvolenské stolici; i formou i matériou blíži se více

staroslovanské kyrilici, nežli kterékoli jiné nárečí v Uhŕích,
4

a proti Štúrovi, práve len tento Kollárom za vlastné

slovenské nárečie označený typ uviedol do literatúry,

opäť vraj píše: ,Spisovatel nynéjších bŕetislavských novin

vydává své a svýcb nášlapníkúv nárečí chvastavé za

pravou slovenštinu: proti Čemuž my ostatní rození Slo

váci verejné protestujeme, vyhlašujíce to za lež a ne

pravdu/ Tak Hurban pribíja Kollára krok za krokom.

Najmä šťastnou satirou zavrátil jeho hrmotné vystato
vanie sa zásluhami o národ.v

Štúr odpovedal prakticky: knihou ,Nauka reči slo

venskej
4

(v Prešporku 1846), ktorou Kollárova cha

rakteristika slovenčiny sa vyvracala sama sebou. Zo sta

noviska dnešnej linguistiky kniha Štúrova pravda neob

stojí; no ako vzácny materiál a duchaplný pomník
úprimnej, Čistej, krásnej snahy, zostane v platnosti voždy.
Obraz strednej slovenčiny v ,Náuke

4
prvýraz vystúpil

plno a určito, a čokoľvek neskôr k nemu pridali alebo

z neho odobrali, všetkému východiskom zostala ona. Ked
iní hromžili, Štúr, zaľúbený do všetkých nárečí slavian

skych, volal ani druhý Bél: ,Kdo nevidí v starosloven

čine plnosť a určitosť i ľahkotvorivosť starjeho indickjeho

jazyka? Kdo nepozná dôkladnosť a prísnosť rimskjeho
v ruštine? Kdo nepocíti dojímavosť a ľahkosť frančiny
v poľskom nárečí, a kdo krém toho nenakochá sa na

jeho maľbe, s ktorou prirodzenje nájme predmety utešene

vystavuje? Komu nepadne do očú rozmyslnosť nemecká
v bohatosti češtiny na odťaženje pomysly, nájme ale

v právnickom jej sklade? Komu sa nezaľúbi spevavosť
a sladkosť reči talianskej v srbštine a v slovinskom ná

rečí dalmatinskom ? Málo je ešte poznatá slovenčina naša

tatránska, ale ked sa v plnosti svojej ukáže, každý sa

presvedčí o bohatosti, rozmanitosti, hybkosti a maľbe jej,

čím najviacej medzi svojimi sestrami k réckej sa zbližuje.
Takúto rozmanitosť, maľbu a velikú dojemnosť má i malo

ruskô nárečia, z tohoto ohľadu k našej slovenčine naj

viacej podobnô.
4

(Str. 5 —6.) Duševné a zve

ľadok rodnej zeme — to bol ideál Štúrov. Uveličene
volal: ,Spojíme sa, to všetkje znaky života nášho uka

zujú !
4

6



V
Za to Hodža, dueli Šafárikovi podobný, zápalistý,

no rozsudný, pri všetkej učenosti rýdzi človek ľudový,
nemohol proti Kollárovi neohlásiť sa. Jeho ,Dobro slovo
Slovákom, súcim na slovo 1

(napísané hned 1846, vydané
v Levoči 1847), posväcuje literárnej slovenčine ostatnú
svoju kapitolu. Kde sa našlo písanie slovenské? ,Našlo
sa tam, kde ho sami slovenskí literátorovia česky píšúci
sami prujší našli: ved Kollár a Šafárik, len čo začali
o slovenskom národe a jeho reči písať, ukiazali, že slo
venská reč vlastnia, opravdová nie je tá, ktorá Bernolák
a jeho posebníci za takú prijali, ale že tá je, ktorú vo
vätšej čiastke Slovenska prirodzenú majú.‘ I Hodža je
pevne o tom presvedčený, že ,národnej povinnosti slo

venskej môže sa zvlášte, dá sa najlepšie, má sa povinno
vate, musí sa bezohľadne zadosť urobiť vo slovenčine.4

Dva dôvody mu hovoria, že tak dobre a tak treba: Slo
vák a slovenčina. Slovák ,sám v sebe je zosobnenô malô
Slavianstvo.4 ,Ked prejdeš túto liptovskú Tatru, čo len
deň chôdze do Poľskej, nájdeš to, že i tam po slovensky
hovoria, len trochu inakšie. 4 ,Slovák si je sám v sebe
učinený Všeslav ;

l už podľa vrodeného citu idúc, považuje
všetkých Slavianov za Slovákov. ,Ale tento privšeslove
nený cit je dar od Boha nezaslúžený; Slovák sa tohoto
daru musí hodným stať všetkým svojím úsilím národ
nieho života svojho: a tu zreteľne vec výnde na to, že

je k tomu najpríhodnejšia vlastnia jeho reč. Lebo jestli
kde, tedy tu platív ,aký človek, taká reč.4

,aký Slovák,
taká slovenčina. 44 Ci už ona je staroslovénskej reči dcéra,
či sú sestry, čiže je priechod od radu b k radu a slavian
skych nárečí, všetko jedno: má svoj osobitný ráz, je
vedľa ostatných samostatná. ,Slovák ešte vždy vo mno
hom tak hovorí, ako hovoriu niekdy staročeský Sloven...
Ale čo majú Česi len v tôni prešlosti, to a ešte viac, čo
sa samej reči týka, my Slováci máme vo svetle prítom
nosti a budúcnosti. A z toho neomýlne sa presvedčíme,
že pre nás slovenčina iste má vätšie, pre samých Ce
chov práve takô ako čeština právo.

4 Že ona posiaľ nemá
literatúry, je pravda; lež preto reč odhadzovať netreba.
,Jednak že česká literatúra je nie ešte tak veliká Člove
čenská mocnosť ako ku pr. nemecká lebo francúzska,



aby len jedno slovenskô nárečia z práva svojho vysadila;
jednak že všetky poklady literatúry českej boly, sťi a
všahdy budú najbližšia majeť Slováka pri jeho sloven
čine. Práve táto slovenčina jeho dáva mu do raky klúč
k pokladom nie len českej, ale i poľskej i ruskej i srb
skej i ilyrskej literatúry. Na všetky štyry strany sveta
šíreho Slavianstva môže Slovák vidieť všetky zjavy ži
vota duchovnieho slavianskeho práve že len okom svojej
slovenčiny, lebo v nej a kroz ňu všetko jest jeho. 4 Preto
,tí Slováci, ktorí slovenčinu pre samú češtinu zahadzujú,
zatracujú, sebe i jiným zošklivujú a hudia, tí sa podobní
ľudom, ktorí by chceli mladej dcére vycifruvanej, vydo
dolenej, ktorá kdesi medzi Nemci na ercíhungu bola,
komplement urobiť a preto jej vlastnej matke do tvári
napľujú . . - Alebo bude Slovák pri slovenčine pre všetky
literatúry slavianske niečo; alebo pri češtine nebude ani
pre Cechov ani pre seba nič.4

(Str. 75 —93.)
A ešte raz, v ,Dodavku4 k ,Vetínu o slovenčine4

vy
danom v Levoči 1848 (,Ohlasy na Hlasy české4 na str.
142—177), rad radom popretriasol všetky sporné otázky
a krásnym dômyslom, vrúcnym citom rozložil svetlo a
tôňu celej veci. Tam i v prvej čiastke knihy — ako i
vo výtečnom latinskom spise ,Epigenes slovenicus. Liber
primus. Tentamen orthografise slovenicse4

(v Levoči
1847) — práve tak nedotknuteľným ukázal jazykový zá
klad novej spisovnej reči, ako rovnodušno odsúdil Štúrov
pravopis: Aj otca literárnej slovenčiny zistil nad všetku
pochybnosť: bol to Kollár. ,Faktorská jeho zásluha a
tak rečeno púvodcovskô jej vystatenia jemu zostáva, čo

by jináčej na túto česť trebas jak sám sä zhŕdal; tým
istejšie mu ona zostáva, čím lepšie si to zaistiť môžeme,
že ,Slovenské zpievanky

4
, ako nárečia pravoslovenského

samorostlô zlato, len jeho podivu hodnou pilnosťou do
jednej pokladnice a tým rozsúdnym Činom zosbierané a
složené byť mohly.

4
(§ 21.) Zásady, ktoré Hodža vtedy

vyslovil, návrhy, ktoré predniesol na zdokonálenie pí
somnej slovenčiny, ortografia, ktorou knižku tú napísal,
sjednotily o niekoľko rokov všetkých Slovákov. Jeho
,Vetín4

, písaný originálnym, silným, bohatým slohom, bol
už sám sebou mocný dôvod za slovenčinu.

6*



v
Co po ,Hlasoch4 prišlo na obranu ,bibličtiny4

, sú
smutné pôrody.

Starý Palkovič napísal ,proti té liché, hrubé liptov-
Činé neb radéji luptovčiné4 ,Obranu vzdélané slovenčiny

1

(,Tatranka4 1847, III, 4, str. 49—85), plnú naívností a
neznalosti veci. On, abstraktný literát, ktorý roky pre
sedel pri svojom stolíku, nestýkajúc sa s ľudom a tlačiac
svoje knižky pre niekoľko rovnako osihotených literátov
a kňazov, pravda nemohol mať správny pochop o cene
bohatej, živej reči ľudu proti vycivenému papierovému
jazyku; tá mu bola celkom prirodzene ,nejobecnejší, nej
hrubší mluva chátry

4
, chcejúca ,jakoby z plechého, po

ŕádného a lepšího roucha nás vysléci, a do starobylé
slovácké haleny, a to nečisté a špinavé, nás obléci.4

Jej
pôvodné bohaté zvuky a formy mu boly ,hrubé4

, nepra
videlné4

, jej v biblii neprichodiace slová a zvraty ,chybné
4

i ,nepékné
4
. Ba Štúrova slovenčina nebola vlastne ani tá

pravá: ,již jako chlapec j sem od obecných lidí slýchával,
— rozpráva Palkovič — že se v Uherské Skalici nej
pôknéji a nejčistéji slovensky mluví ... a protož jsem i

j á ve své ,Známosti vlasti uherské4
(z nížto již exempláŕň

nemám,) o stolici nitranské napsal: ,Y Nitranské, jenž se
stfe pŕes vrch, preš doliny, nájdeš Skalici, vlast čisté
slovenčiny.

4

O. H. Lanštják, sl. b. kazateľ, pripojil sa k
som4 brožúrou ,Štúrovčina a posouzení knihy Nárečia
slovenské 4

(v Budíne 1847). I jemu Štúr a družina jeho
sú iba ,oulisní vabiči 4

, ,nedouôení holobrádci 4
, ,svétapo

zbavení kopaničári
4 a ,neposlušná zbčrba, chrám osvéty

lží a loupežstvím poskvrnující4
, podobná ,bojujícím u Ho

méra žabám, které aby jen lépe do svých močaristých
pefin zaryté byly, proti zákonúm véčným se puntují; 4

aj jemu slovenčina je iba ,luzovina4 a ,v dolinách rodin
kárstva zrozená brynda a močarina4

. Jeho íilologisujúce
poznámky sú smiešne, historické dôvodenia plané, íiloso
fujúce reči nepochopiteľné; rozpráva ani na mukách. A
ako Lanštják smýšľal o slovenskej minulosti, to dosta
točne vychodí z jeho slov: ,Yáš pévec Hollý a vaše
všecky svatoplukovské časy utonuli v mori pŕedešlosti,
Slavianstvo détem témto a pevci jejich, oném surovým



časúm, celému království velkomoravskému, dávno ostatní
prežehnám' a výhost dalo/ (Str. 8—44.)

Napokon dielo zavŕšil Štefan Launer, ,na lýceum
evang. šťávnickém čestný professoP, knižkou .Slovo k ná
rodu svému‘ (v Štiavnici 1847), ktorú vydal vlastne proti
Ctibohu Zochovi, nepriaznivo posúdivšiemu v ,Orle ta
tránskonú prihlás na Launerov vyjsť majúci spis ,Povaha
Slovanstva se zvláštním ohledem na spisovní reč Oechú,
Moravanú, Slezákú a SlovákiV (v Lipsku 1847). Sloh
tejto obrany českého jazyka je v našej literatúre unikum.
Vecných dôvodov proti slovenčine márne by sme v nej
hľadali; za to však ozýva sa ztade tak pustý vravor,
že citovať temer nemožno. Ničmenej na ukážku (naskrze
nie najhoršiu!) aspoň maličkosť. ,Knihy takové, — tak
spisovateľ badurká slovenské evanjelictvo proti Štúrov
com, — v nichžto se vy smlouváte s Bohém, v nichžto
vy oslavujete a zvelebujete Boha, z nichžto vy véčný
pokoj, véčnou svobodu, véčné blahoslavenstvo čerpáte,
knihy takovéto chce vám tato sviňohubá bezbožnost
zlostným rypákem porozrývati. . . chce vám na místo
téchto hlasú

, anjelských z kazatelnic a od oltáŕú húkati
tak, jako svinští pastýŕové za svým stádem húkají, chce
vám na místo téchto hlasú anjelských v chrámích vašich
brbtati tak, jako brbce nestydatá, prostopašná, ožralstvem
a smilstvem v krčmách zohyzdéná a poškvrnená peleš
lotrovská! — Tato štúrovská holota chce vám na místo
této reči sväté chrámové uvésti do chrámú reč tu, v které
se vy vašim kravám, volúm, psúm, sviném pfimlouváte/
Y Štúrových novinách vraj ,naleznouti musíte slovenský
záchod, do néhožto všeliké i ty nejhnusnéjší života va

šeho, alebo radéji života oplzlých ožralcú ohavnosti vte
kají a právo verejnosti dostávají/ Ľudia, píšuci po slo

vensky, ,chtéjí jen tak ručeti jako tele . .. chtéjí jen tak
brbtati a se maznati jako když ješté jen hlupáci anebo
nemluvňata byli/ Preto ,tato nešťastná holota je hodná,
aby se jí nasypalo ohné do bezbožné a nečisté tlamy,
kterýby anebo tu nečistotu z pysku jedem nakaženého
vypálil, anebo, ponévadž již luza tato v smradé a puchu
dír svých tatranských, práchnivéti počíná, aby oheň tento
onomu práchnivení pomohl, je na prach upálil, a opét



do técli dír smrdntých k púvodn jejímu zavédl.4 A ked
takto a podobne odbavil svoj rodný jazyk (podľa neho
iba ,svinské mláto4

), oddal sa do svojho literárneho pro
tivníka Ctiboha Žocha (,aby se tato ošípaná naučila od
lidí utíkati a ne se do nich pouštéti, musím jí pár pacek
citedlných a to sice po rypáku zadati4

). A ked už vy
vŕšil sa aj na ňom (,no již jest dost; Cochius, vstaňte
hor z toho dereše, a vy Štúr líhejte, vám jen pár pro
okoušení a pro chuť vylepíme

4
), poslal ešte za Štúrom

dakoľko podobných slov na rozchodnú, prosiac Čitateľa,
aby prepáčil, že písal perom tak ,ostrým

4
. (Str. 3 —53.)

Rovnako ,ostro 4
je písaná i ,Povaha Slovanstva4

,
z ktorej

sa dozvedáme, že ,Slovák rozený je života vyššího, sluš
ného, lidského, svobodného neschopný surovec,4 že mlá
dež za Štúrom idúca je ,samá genialná hlava, samý pú
vodní Slovák, t. j. samý púvodní hlupák,4 a že veru
,mezi českou a slovenskou rečí jest jen ten rozdíl, který
mezi Raphaelovou madonnou a neforemným, šefranickým
na skle namalovaným obrázkem Márie . .. dílo radéji
machlíŕe, nežli malífe. 4

(Str. 177—191.)
Tak divoko zrástlo semä, zasiate polemikou Kollá

rovou. Strely padaly na literátov, a zle obišlo pri tom
chúda slovenčina. Potupa rodného jazyka, nevážnosť
k vlastnej národnosti, renegátstvo — to bol koniec týchto
huckanín. Lebo, povedzme to hned tuná, v nasledujúcich
ťažkých časoch roku meruôsmeho ani jediný s obráncov
,bibličtiny4 krížom slamy nepreložil za slovenskú vec, ak
len nestál medzi jej nepriateľmi: všetka ťarcha národnej
roboty zaľahla na plecia Štúra a jeho družiny. To cha
rakteristika najjasnejšia. —

Obzrime sa ešte raz na vykonanú púť.
Pohľad na literatúru našu od 1844 do 1848 je po jednej

strane dosť neutešený: bola nekonečnými škriepkami roz
trhaná, rečou na troje (časť českú, bernolákovskú, štúrov
skú) rozčesnutá, desatorakým pravopisom pomútená.

,Biblisti4
písali skoro každý inak.

Palkovič tvrdo sa držal švabachu a starej Česko
bratskej ortografie, píšuc na pr.: ,51bgbg fme mg ©lomdcg
teprro gacjnoli fnil)g piati m reči fmé, tebgbg fme arcg fpjffe



moíji bomdct) a rofíebnj froau fíoroenčinu, ale téj gen péfnegffj,
fterd fc ob a pŕebnegfíjd) íibj a tt> netterpd)
míuraj, na reč ípiforonau § poropffiti; ! tomu mfíaf
náíegelobp prroé pranúbla na praroé filológie t)fia
noroiti. 4

(,Tatranka
4 III, 4, str. 69.)

Kollár písal opraveným pravopisom analogickým:
,Nestydím se wyznati, že byla doba w mém wlastním
žiwoté a spisowatelstwí, kde i j á jako tam Herkules na
rozcestí, na rozpacích sem stál a podobnému pokušení
wystawen sem byl: odtrhnauti se od společné literatúry,
a wýhradné slowenciti/ (,Hlasové

4 str. 113.)
Launer ešte dalej postúpil, píšuc: ,Pfezdívek zde

žádných nebude, nebo tak za to mám, že jednakaždá
pŕezdívka nie jiného není, než právé jen paubá umazaná
handra, nížto více zašpiní ten kritikus sám sebe, nežli
toho, o némž saud vynáší.

4
(,Povaha Slovanstva4 str. 2.)

Bernolákovci, hoc v základe sjednotení, neboli bez
odchýlok. Hollý prijal starší spôsob svojho majstra, pí
šuc: ,K Wíre nagpodobôegšé ge, že starí Slowáci Bo
how swogích z Indie priňésli: nebo gako mnohé Slowa
dáwno wimretég Samskriti we slowenskég Reči sa na

chádzagú: tak též Ména ňekterích Bohow u pohanskích
Slovákow z Ménami indickích Bohow sa zrovnáwagú.

4

(Básne Jana Hollého. Vydané od Spolku milovníkov reči
a literatúry slovenskéj. V Budíne 1843, III, str. 113.)

Naproti tomu na pr. M. Tomaškovič inačil: ,Hollí,
milí Hollí, Slovákov rodina, tvá láska k národu mnohích
nás vzbudila, vzbudila nás mnohích a vždi porád budí,
ňevstáváme len mi, vstávajú aj cudzí, né cudzí, né cudzí,
lež rod premilení, široko daleko valne rozšírení.4

(,Péseň
na Jána Hollého4 v ,Orle tatránskom 4

1846, č. 29.)
Štúrovci dobropisom tiež rôznili sa.
Hurban písal zprvu čisto foneticky: ,Naša láska, jaká

je k šetkím Slovanom, taká je aj k nim, ba večja leš
kedikolvek indi bola .. . Odrodilstvo sa musí vivariť aš
na tje najtajňejšie žilki, záhibki a zákrutki.4 (,Nitra4

1844,
str. 311.)

Štúr po ňom s malými premenami: ,Katolíci už od
dáuna píšu v našom, evanjelici v inšom, tak rečenom
biblickom nárečí: ktorou teda rečou majú biť naše novini



písanje? Je toto jedna z najvetších ťažkostí a viznávame,
že nás ona už od dáuna trápila/ (,Ohlas o Slovenskích
národních novinách a Orlovi tatránskonť str. 2.) v

Keď ,Tatrín‘ r. 1845 určil jednotný pravopis, Štúr
previedol ho v ,Náuke reči slovenskej

1
, píšuc na pr.:

,Docela hlúdno a ôepravuo bi bolo, kebi sme z vjacej
rozličností slovenskích všeljake formi poviberat a do

jednej reči splátať chceli, bo bi tak sme nestvorili nič

pravdivjeho a skutočnjeho, ale bi sme len mali straka
ťinu, ktorá by aňi svojich pevních zákonou, aňi istjeho
rázu nemala, a toto nado všetko inšje potrebuje reč spi
sovná/ (Str. 9.)

Ale už Hodža v ,Dobrom slove1
, tiež od ,Tatrína‘

vydanom, píše zase: ,Ako sa to aj práve ludja dotazujú
na to nebo, na to všeobecnuo šťesťia, na ten pokoj a tá
blahoslavil života! Kebi to len už bolo tu čím skorej to
dobrovisko, to blahovisko! Ale kde nič, tu nič. Modlíte
sa ako na ňebi tak i na zemi? Pravda; ale dokjal mo
dlitba vuoľou a skutkom ňebude, muožeťe mať všade na
porádzi Jákobov rebrík: ani na prvú stupku nevikro
číťe.. . Dobruo Človek na pospol zná, len si ho ňje
každí voľí: ale kto si ho voľí, ten sa tak sinom božím
stáva, jako sin boží sa Človekom stau/ (Str. 52 — 53.)

A jeho ,Vétín o slovenčiné‘ opäť reformuje: ,Kriwda
by sä nám Slovákom robila, keby na nás niekdo stváral,
že my positíwnosť češtiny a faktickú mocnosť pre nás,
trebas nie v grammatickej formálnosti, ale v obsahu slow
níckom neuznávame. Veť slovenČiné právom náleží všet
kých nárečí slavianskych slownícky sklad. Práve to nás
tým mocnéjšie k tomu pobúdza, aby sme tento utéšený
sklad slownícky nenehali sä len hrdiť zúženými, yystrun
dženými formámi a končitinámi, na ktoré je postokýnaný;
ale prisnážili ho na formy okrúhle, úplné, kaľábné slavo
slovenské/ (Str. 117.)

Táto počiatočná nejednota pravopisná školy Štúrovej,
čo aj prirodzená, vysvetluje do istej miery bočenie od

slovenčiny. No vysvetluje ho ešte väčmi Štúrova ortografia ,

ktorú, idúc za sjednotením Slovákov, prejal od Bernoláka.
Aj on, iste len pre jednoduchosť a obecnú pochopitelnosť,
odstránil y a práve tým nanútil písmu stá zbytočných
zmäkčujúcich značkov; aj on spustil sa etymológie a



v
ohľadov na ostatné slavianske dobropísomnosti. No Štú
rovu chybu skoro pobadal a odstránil Hodža. ,Ja všahdy
hovorím — písal už vo ,Vetíne4 — aj hovoriť budem,
že pravopis alebo rectius svojepis slovenský, ako bo Ber
nolák najprú a za ním Štúr vystavil, pred súdom slavian
skej filologickej kritiky nikdá neobstojíon je ,monštrum
informe, cui lumen slavicum ademptum est4

. (Str. 168 a

176.)v A Hodžova zásluha bola tiež, že priostrý liptovský
ráz Štúrovej slovenčiny, ktorým on stredné nárečie naše
zaodel ako kedysi Bernolák západný dialekt koloritom
trnavským, ráz to, odtiskajúci od nej jednak ,biblistov4

,

jednak slovenský západ i východ, o nedlho spolu s na

vráteným y ustúpil všeobecnejšiemu. Formy, ktoré ne
môžu obstáť ani pred logickým ani pred sesthetickým
súdom vedľa princípu reči spisovnej vynesenom,

4 zame

nily sa za dokonálejšie: pekný, jednotný jazyk prijal
pekný, jednotný kroj; zdanlivá nejednota formy pre
stala. —

Avšak nielen negatívne škriepky o literu, aj posi
tívny život duševný zobudila slovenčina.

Zkrsol u nás nevídaný pred tým ruch spolkový.
Do päť sto bratstiev miernosti, jednôt gazdovských, ne

deľných škôl, verejných knižníc, ,Tatrín4
holý jej dielo.

Najmä tento spolok, ktorého cieľom bolo ,napomáhať
literárnu a priemyselnú vzdelanosť národa slovenského
v Uhrách každou zákonnou cestou4

, budil veľké nádeje.
Temer všetka inteligencia slovenská podoprela ho: začal
vydávať dobré knihy a napomáhať nádejných umelcov i

študentov; no napriek všetkým námahám zakladateľov
nedostal potvrdenia a 1848 zanikol. Na vostatnej všeobec
nej sednici4

jeho, 10 augusta 1847 v Cachticach, kňaz
stvo katolícke a evanjelické, od storočí rozdelené, podalo
si bratsky ruky.

Zveľadilo sa Časopisectvo. ,Slovenskje národnie no

viny4
(tlačené v PreŠporku), hoc neveliké — vychodily iba

tri razy do týždňa — malý znamenitú redakciu: vedela roz
hodiť hustú sieť dopisovateľskú, opatrne vyrovnávať pro
tivy medzi obidvoma vierovyznaniami, nové cesty otvárať
národnej činnosti, reformovať spoločnosť, a čo je hlavné,



v

pracovať so sebazaprením a láskou. Vedľa Ľudovíta Štúra

viedli ,Noviny
4 Petor Kellner-Hostinský, Bohuš Nosák-

Nezabudov, Mikuláš Dolinány, Móric Jurecký a Ján Štúr.

Príloha ich, ,Orol tatránsky
4
,

bola rovnako znamenitá.

Svieži, rezký duch vial z jej stĺpcov: čo bolo mladého
a životaschopného v básnickom doraste toho času, všetko

našlo sa tam. Noví spevci zaspievali, neznámi novelisti

sa ohlásili, smelí kritici našli si spôsob, a dobré
v poučné

články nečakaly dlho na vdačné obecenstvo; Štúrove

štúdia o ľudovej poesii slavianskej, o histórii Slavianov,
o novej slavianskej otázke, čo neskôr väčšinou dozrely
v knihy, tam majú svôj koreň. — A znamenité boly aj

Hurbanove ,Slovenskje Pohľady na vedy, umenia a lite

ratúru4
(tlačené v

Skalici),
ktoré vydavateľ zapĺňal temer

sám. Ich prvé dva sväzky, vydané 1846 a 1847, boly

podujatie na svoju dobu veľmi smelé. Mnohostrannosť,

živosť, smelý úsudok, široké štúdia vydavateľove sú na

počudovanie; a nadovšetko vzácna bola silná jeho viera

v zdar veci národnej. Pekne hovorí Yajanský o všetkých

týchto dielach: ,Ideálne, junácky, skoro by sme mohli

povedať optimisticky hľadeli na svet a seba otcovia naši...

Oni mali tvoriť a oni hovoria o tvorbách, oni mali kriesiť

mŕtvoly a oni hovoria o živote, oni mali v rukách po

čiatky spisby a oni hovoria o slovenskej literatúre, oni

mali budiť myšlienky a oni hovoria o íilosofii; jich ob

kľučovala bieda a oni hovoria o bohatstvách, jich ob

kolesovala vražda, mohutná a oni hovoria o víťazstve.
4

(,Slov. Pohľady
4

1&81, str.
1.)

A keby nič inšieho nezo

stalo zo starých ,Pohľadov
4
, obšírna práca Hurbanova:

,Slovensko a jeho život literárny
4

podrží voždy cenu.

Látku dal Tablic, daly staré rukopisy a tlačové uniká

j Rešetkovej knižnice; no nedaly pragmatický postup, mo

derný názor na svet a geniálne blesky ducha, ktoré svieťa

z Hurbanových štúdií, hoc stilisticky nevykrystalisova

ných. Kus úvodnej časti: pohľad na Slovensko
(I, 1, str.

19—23) je vec klasická.

Konečne nebývalým spôsobom oživil sa aj trh knižný.

Nikdy do 1845 nebolo na Slovensku takého života. Ne

počítajúc spomenuté už spisy polemické, objavil sa nový
almanach ,Nitra

4
(I ročník, český, ešte 1842, slovenský



II 1844, III 1846, IV 1847); kalendáre dobre písané
(Richardova ,Domová pokladnica

4 od 1847); súrne po
trebná literatúra protipálenčená (Hodžova kázeň ,Nepi
pálenku to je nezabi 4 a Kuzmányho duchovná reč ,Z ko

nečnjeho zahynutia
4

atčľ., obidve v B. Bystrici 1845; od
Jozefa Andraščíka, katol. kňaza v Bardiove ,Šenk pálen
čený

4
, najprv rusínskoslovensky, potom od Hodžu pre

robený, 1845 v B. Bystrici Štúrovou slovenčinou; od
Júlia Plošica ,Opilci nepriatelia kríža Krista4 tamže 1846;
od Jozefa Hurbana ,Slovo o spolkách miernosti a ško
lách nedeľných

4 tamže 1846; od Štefana Závodníka ,Hlas
pastýrský, kterí pri založení preužitečného braterstva
strízlivosti u prostred svých oveček v čas najsvrchova
nejší vyzdvihnul4 v Prešporku 1847); populárne knižky
ľudové (Kadavého ,Priateľ ľudu, knižka pre slovenských
hospodárov a remeselníkov4 v Budíne 1845 a n., Škúl

tétyho ,Beda a rata4 v Levoči 1846, ,Zatracenia a spa
senia4 tamže 1846, Závodníkova ,Škola dedinská alebo
spôsob lahkjeho uvedenia škôl dedinských

4 v B. Bystrici
1846); drobné spisy psedagogické a didaktické (Škultétyho
a Čipková ,Zornička, zábavník pre dietky

4 v Levoči 1846;
Matúškove , činohra v troch dejstvách

4 tamže
1846 ; Kadavého ,Čítanky pre malje dietky

4 v Pešti 1845);
knihy homiletické (dra Ondreja Radlinského ,Poklady
kazateľského rečníctva4 v B. Štiavnici 1847); sbierka slo

venských prostonárodných povestí (Janka Rimavského
,Slovenskje povesti

4 v Levoči 1845); a objavila sa v Pešti
1846 aj prvá slovenská pieseň veľkého slohu, ktorá po
mkla poesiu našu na úroveň moderných literatúr: ja
rina, spevy Andreja Sládkoviča4

. Keby celý boj o slo
venčinu bol vyniesol na povrch iba túto jedinú neveľkú
knižočku, požehnaná by bola jeho pamiatka; no on stvoril
viac: veľkého básnika. SládkoviČ je dieťa slovenčiny.

Bolo v lete 1845. Mlad naša: vysťahovalci prešporskí,
ich rovesníci levočskí, poslucháči nemeckých universít,
i starší, vytrhnutí na čas z povinnosti a úradu, sišli sa

Ondrej SládkoviČ.

III



na výročité zasadnutie ,Tatrína‘ k Michalu Miloslavu
Hodžovi do Liptovského Sv. Mikuláša. Verne a odušev
neno prechovávajúc v hrudi ideály Štúrove — skrom
nosť, triezvosť, bezženstvo, úplné sebäžertvovanie za ná
rod, — radila sa o národných dielach. Došiel rukopis
od vrstovníka, málo známeho ešte poeta slovenského,
aby ho ,Tatrín‘ vydal. Bola to ,Marína, spevy Andreja
Sládkovičaf Mládež Čítala. No už prvé strofy ju ohro

milý: ,Ja sladkje túžby, túžby po kráse spievam, pekno
tou nadšený, a v tomto duše mojej ohlase svet môj je
celý zavrený; z výsosti Tatier ona mi svieti, ona mi
z ohňov nebeských letí, ona mi svety pohýna; ona mi

kýva zo sto životov: no centrom, živlom, nebom, jednotou
krás mojich moja Marína!.. Ako vy Tatry, ked oblak
zlatý na hory svoje hodíte, tak ona duchom svojím mi
šatí tône v života úsvite; ako vy tam hor, božie pla
mene, svetiel ste žriedla, fakle, korene: ona blesk my
šlienky mojej; ako vy, večnje svetov zákony, harmoníj
božích čarovnje tóny: tak tá mne os, zenit, koläj!‘ Ved
to bola číročistá ,romantika1

, ,lascívnosf, ,západníctvo‘!
Darmo bránili básnika Kalinčák a Hodža: mládež od
súdila ,Marínu1

, a ,Tatrín‘ ju nevydal.
No Čas dosť skoro napravil mýlku, a tíže horlitelia

o málo rokov uznali Sládkoviča za prvého nášho básnika
a ,Marínu1 za prvý podarený jeho výtvor.

Ondrej S 1 á d k o v i Č', recte Braxatoris, narodil
sa 30 marca 1820 v Krupine, kde otec jeho, učiteľ, tiež
literárne činný, vychovával ho v peknom duchu národ
nom. Majetku rodina nemala; Ondrej bol ôsmy zo sedem
nástich detí vBraxatorisových. Ničmenej otec poslal ho na
lýceum do Štiavnice. Slovenský spolok tamojšieho štu
dentstva, v ktorom banský akademik Pavol Ollík, bývalý
prešporský lyceist, šíril idey Štúrove, skoro pritiahol by
strého junoša, a sonety ,Slávy dcery‘, hexametre Hollého
i články ,Musejníka‘ a ,Kvétov‘ skoro stály sa mu den
ným chlebom. Po krátkej prestávke 1838, v ktorej,
hmotnou biedou hnaný, učiteľoval za čas v Lazanoch
v Honte, ľúbené štúdia pritiahly ho zase, a kondície,
prepustené mu verným jeho druhom Ľudovítom Grossman-



nom, pomáhaly Sládkovičovi držať sa. R. 1840 odhodlal
sa do Prešporka na teológiu, bár otec už dávno nevládal
dávať; dve šajnové zlatky bola jediná jeho podpora sy
novi ,do sídla umčn blahého4

. Mladý teolog študoval
veľmi usilovne, a v ,ústave4 všetci ho radi videli. Štúr
sotva mal oddanejšieho žiaka nad neho; ale aj hlboko
vtisol Sládkovičovi pečad svojho ducha: vysoký myšlien
kový let a vážna duma neskoršieho poeta, v zavčasu pre
šlého tvrdosťami žitia, bola dedictvom po Štúrovi. Y ja
seni 1842 chudobný mladoň ako vychovatel v Hodruši
opäť zarábal si skrovný groš na štúdia universitné, na
ktoré sa vybral 1843 do Halle. I tam biedil, ako prv;
zgazdované peniažky skoro pošly na prednášky a knihy,
a Sládkovič (ako životopisec jeho, prof. Lud. Grossmann,
rozpráva v Sytnianskeho ,Orle 4 1874, str. 43) temer celý
rok prežil — na káve. No i tam štúdia nahradily mu
všetko. Vedľa bohoslovia dve mená boly vtedy najbližšie
jeho srdcu: Hegel, ktorého sestetika vodila Sládkovičove
dumy po ríši umenia, a Puškin, ktorého ,Onegin

4
nepre

stal zvučať Sládkovičovi v duši od tých čias, Čo mladý
sestrenec Chomjakova, známy mu z Halle, daroval mu
všetky spisy velkého ruského básnika, ,Myslím — hovorí
milý druh Sládkovičov, Janko KalinČák — že génius
poezie jeho nastúpil nielen materiálne, ale i formálne
cestu Puškinových vzorov. 4

(.Rozpomienky na Ondreja
Sládkoviča4 v Paulinyho ,Sokole 4 1862, str. 445.)

Skončený teolog v lete 1844 vracal sa cez Prahu
domov, aby tretí a ostatnýraz vzal na seba úrad vycho
vateľský u zemana Petra Bezegha v dedinke Rybároch
pod Sliačom, Ztade Gustáv Grossmann, ev. farár turč.

svätomartinský volal ho k sebe za kaplána; no Sládkovič
neopustil štyri svoje chovanice, ktoré práve matka bola
odomrela a otec daleko sa bavil na cestách. ,Túžim po
postati — odpovedá 13 marca 1846 na pózyv — kde

bych ducha môjho napásť mohol činnosťou tam, kde ná
rod náš mladý, cirkev naša temná a život náš člove
čenský najviac trpí a postenáva . . . Ale ja som otcom,
materou, učiteľom; keď nechám tieto siroty, odpustí mi
to Boh?4

Povinnosť vychovateľská neodoberala Sládkovičovi



vŠetek voľný Čas: on stihol i kochať sa v peknom po
hronskom kraji, i pozorovať znamenitý jeho ľud, i hrúžiť
sa do hlbín svojej duše. Y Rybároch rozvil sa v Sládko
vičovi kvet jeho poesie; tam on stvoril najkrajšie svoje
diela.v

České jeho prvotiny, čítané ešte hen v prešporskom
,ústave

4
, bola doniesla ,Nitra4 1842. Víta ,Nitru

4
, teší

smútiacu Sláviu a veršuje beckovská povesť o Ctiborovi
(,Ctibor, unaven honéním zvéri, ve vinách drahých ožrán
se koupávah atd.). Lež tam bolo málo poesie. Málo jej
bolo aj v ,Sôvetoch v rodine Dušanovej 1

, napísaných po
čas Sládkovičových hallských štúdií. Rieši sa v nich
princíp dobra a zla: ale mhlisté alegorické postavy,
zosobňujúce všetky duševné vlastnosti človeka, neboly
súce do básne; toľká abstrakcia zanechala na papieri
iba holé veršované schémy a v duši chlad. ,Sôvety‘ vyšly
až po rokoch v sobraných spisoch básnikových.

Celkom inak zunelo Sládkovičovo voľné slovenské
slovo. Hned prvé čísla ,Orla tatránskeho‘ nosily jeho
verše. Pozoruje zapadajúce slnko, hviezdnu noc, dúhu
po búrke, spievajúcu dievčinu v zakvitnutej tráve, a
v tých krásach sladko oko sa mu baví: ,ale krásu tých
krás kdože mi vyjaví?

1
(,Tajomstvá‘.) Pozoruje hviezdy,

,kráľovské sestry na nebeskom poli‘, dumajúc, v ktorej
z nich zvolí si bydlo duša jeho. (,Hviezdy

4
.) Pozoruje

Hron, šumiaci popri jeho tichej dedine; čo iným folianty,
to poetovi jeho trblietavý tok: ked on sa múti, smúti aj
poetov duch, ked ľadom tuhne jeho zrkadlo, chladne i

poetov oheň, s uvoľneným jeho prúdom uvoľní sa i poe
tova duša. ,Tvoj e vlny sú obrazy vekov — a prúd tvoj,
akby na veky tiekou, svet nový, nový a nový !‘ (,Hron

4
.)

Dumá o mori, a vidí v ňom obraz svojho rodu i osnovu
života. Iba sláva myšlienky je svätá, ostatné slávy sveta
sú ani svojhlavé vody morské. Ako ťarcha vôd, k nebu
vyhodená, nazad k zemi padá, tak i biednu otčinu vždy
zase pribíjajú k zemskej hrude. No ona prebije sa k ži
votu: lebo ,ako ty, more, v národov rade rod môj sa
šíre rozkladá; ako ty, more, v svojich hlbinách, poklady
kryje v svojich rodinách4 .. . (,More

4
.) To všetko, a ešte

,Moravu4
, ,Štiavnicu4 a spevnú ,Prosbu4

doniesly prvé dva
ročníky ,Orla

4 1845 a 1846,



No všetky tieto drobné verše prevýšila ,Marína4
.

Ako devätnásťročný štiavnický lyceist a informátor v me

štianskej rodine Pišlovej Sládkovič 1839 zaľúbil sa bol
do domácej dcéry; láska trvala i ked odišiel študovať
do Prešporka a do Halle. Ale piaty rok, v jari 1844,
prišla tvrdá zkúška: hlásil sa pytač, a chudobný, ne

skončený ešte teolog prepadol u matky a neskôr aj
u dcéry. Duša jeho bola ťažko ranená. Zahĺbil sa do
svojho ľúbeného Puškina i Kollára; erotika i slavianska
idea ,Slávy dcéry

4 a bohatý myšlienkový svet i Čaro
krásna forma ,Onegina4

nahradily mu ztratenú lásku, a
poet cez zimu 1844—1845 napísal ,Marínu

4
.

Ostatným plodom prísnej starej epiky bol u nás
Hollého ,Sláv

4
. Nášmu citové roztratenému a myšlienkové

pohýbanému veku lepšie pristane odpoly lyrická, odpoly
epická báseň reflexívna, s neveľkým dejom, no okolo
neho bohatý kvet citov a dúm. Tak Byron zaspieval
prvý v ,Childe Haroldu4

, za ním Puškin v ,Oneginu4
,

Kollár v ,Slávy dcere 4
, Mácha v ,Máji

4
. So Sládkovičovou

,Marínou4
, vydanou Jankom Kadavým v Pešti 1846, do

stali sme prvú veľkú reflexívnu báseň slovenskú.
I v ,Maríne

4
dej je iba slabušká, často popretrhúvaná

nitka, na ktorú básnik navliekol perly bohatej reflexie.
Duša jeho horela ideami krásy, lásky, národnosti; túžil
po pravde, premýšľal o záhadách života, a zapálený
svätým citom, chcel objať celý viditeľný i neviditeľný
svet. Bola to faustovská perióda mladého ducha, ktorú
prežil každý mysliaci človek. Y Sládkovičovi živly tie
zobudila jeho nešťastná ľúbosť. Ako Kollár zo svojej
Nemky Míny spravil ideál slavianskej devy a konečne
bytosť božskú, tak i Sládkovič zo štiavnickej meštianskej
dcéry, ktorá zabudne peknoduchého mladoňa, aby čím

skorej sa vydala, stvoril ideál slovenského dievčaťa a ne
skôr vidinu nadzemskú. Básnik predstavuje Marínu, ako
v svojej izbici spieva, ako večer líha do bielej postielky
a ráno sa prebúdza, ako túži a žiali a dumá, ako v zá
hradke kvety polieva, vence vije a motýlov lapá, ako sta
rého bohatého pytača odháňa a milencovi svojmu večnú
vernosť prisahá, nemôžuc mu však v skutočnosti náležať,
vo Vílu sa mení, po Sitne, vrchoch a krajoch slovenských



s ním lieta, v nadsvetie ho vznesie, kde sféry zvučia a
geolské harfy znejú, a ako on osobnej lásky k nej sa
zrieka, láskou k rodu svojmu a svetu ju zamení a vráti
sa na zem.

To sú všetky momenty dejové. Prvá polovica je
reálnejšia, pohybuje sa na zemi, a preto barvy básnikove
sú svieže a dýchajú životom: Marína spieva, Marína večer
a ráno, Marína v zahrade — obrazy tie navždy zostanú
slovenskej poesii; posledný preteká sa s Mickiewiczovou
Zošou. Y druhej polovici už mnoho je tône. I reflexia,
ktorá tam milo sa túlila k živlom epickým, tu rozplýva
sa v mhle sitnianskych končiarov a vo fantastických tan
coch Sirén a Víl na Čertovej svadbe. Ale to všetko vy
chodí z osnovy básne. Ani Kollárovo slavianske Nebo
nehreje, len oslepuje, a v Danteho všeľudskom Raji znejú
iba neurčité, trhané tóny veľkej duše, ktorá precítila
všetku slasť i všetek bôľ človečenstva.

A ako v komposícii javí sa umelec-začiatočník, tak
i v poetickom slohu barvy ihrajú ešte prinespokojno a
pribohato. Sládkovič hyperbolisuje v obrazoch i zvratoch.
To síce zvykom všetkých ľúbostných veršov, a účinok
býva mocný; no i ruka poetova musí byť mocná. Pekne
pôsobí na pr., ked Sládkovič hovorí, že príroda so zlatou
zorou zastala si do obloka jeho milej; lebo ked vidí, ako
krása spiacej devy vteluje sa v anjela; alebo ked po
čúva, ako vietor zatíchol, kvety šušťať prestaly a východ
sa zajasal, ked Marína počala spievať: ale ťažko zachovať
ilúsiu čitateľovi, ked poet zobrazí devu, všetkými pôvabmi
ženskosti vyzdobenú, ako sbiera jahody, lebo druhú, ako
túži na brehu morskom, alebo zase inú, ako sa modlí
s najväčšou vrúcnosťou svojho srdca — a potom istí, že
to všetko nenie ani tieň jeho Maríny, ked ona sedí, túži,
modlí sa! Tu nepomáha ani básnikova prosba: ,Báječným
tváram mojich výrazov, zázračným farbám mojich obrazov
vieru nedajte udusiť!1 Veľké slová udusily veľký cit. Tak
ony dusia aj veľkú myšlienku, ked na pr. básnikovi ná
deja je i márnivý blesk, i neverný syn, i milostivý ne
priateľ i daleký tieň šťastných hodín, ktorý mater svoju,
túžbu, zbije, v srdci kolísku i zase hrob si vyryje, vo
vlastnom plameni zhorí, aj hradby pekla zborí, no nebo



No pri tom všetkom Sládkovičov spev lásky je viac
než veličina literárno-historická. Keď po českých veršoch,
robených u nás v rokoch štyridsiatych, ba keď i po
Hollého poesii vezmeme do rúk ,Marínu4

,, nemožno, aby
sme nepocítili svieži a teplý dych modernej, národnej,
živej poesie, ktorá z nej veje plným prúdom. To je zá
sluhou novovekej romantiky vo všetkých literatúrach, a
to je zásluha ,Maríny

4
aj u nás. Sládkovič prvý v našej

poesii osmelil sa povedať všetko , čo cítil, a osmelil sa to
povedať tak, ako cítil. On za tisíce duší slovenských vy
spieval slasť i žiaľ hrudi mladej, rozpínajúcej krýdla k vy
sokému letu, on horúcim prúdom vylial na papier tieseň
prvej ľúbosti, on úchvatným slovom zvečnil nepokoj
ducha, objímajúceho láskyplne celý svet, on prvý krás
nym svetlom ožiaril slovenskú snahu, slovenskú prí
rodu, slovenského človeka. Jeho silno a šťastlivo pointo
vané sloky, jeho zlaté výroky o mladosti, kráse a láske,
jeho zvonivá, bohatá, v ťažkých časoch začiatkov literár
nych už určitá a pevná reč zostanú nielen spisbe, ony
zostanú i životu. A keď aj muž radšej roztvorí ,Detvana4

,

k ,Maríne
4

vždy s rozkošou a potechou vracať sa bude
myseľ, ktorá práve tak kypí, šumí, sníva, ako kypela,
šumela, snívala hruď dvadsaťštyriročného poeta, keď na
brehu Hrona dumal večnú dumu duše mladej.

neotvorí. A keď k tomu pridáme ešte niektoré tvrdosti
a temnosti poetickej fraseologie, reminiscencie z cudzích
poetov a habkanie v rytmu i rýme, máme všetky pre
kážky, s ktorými borilo sa umenie básnikovo, kým sa
neprebilo k víťazstvu. Dobre vycítila ich už prvá slo
venská kritika, keď písala o novej básni: ,Myšlienky
Sládkovičove sú ohnivje, ako je mladý jeho duch ohnivý,
forma ich je taká, ako ony, neuložená ešte, neskrystali
zuvaná, sú to kusy slohovje, z ktorých sa vyvinie iste
klasiČnosť slohu básnickjeho. Spôsoby a ten tak zvaný
manýr je ešte u Sládkoviča iba v škrupinke, musí sa
rozvinúť/ (Jozef Hurban v ,Slov. Pohľadoch4 1847, str.

54.) A rozvinul sa. ,Detvan4
, písaný o rok neskôr, ukázal

už umelca celého.

7



Ztratené zátišie Sládkovičovo neodlúcilo ho od sveta.
Dobre videl biedy svojho rodu a hlboko vnímal všetko,
čo zohrievalo dušu slaviansku, Krásne spevy ,Krajanom 1

(v ,Nitre' 1846) a ,Čierna Hora1
(v ,Orle

4
1847) sú toho

dôkazom. Y onom dvíha Čelo smútiacich rodoľubov, vov 7

lajúc: ,Oi snád víťazstvo chceme bez boja? či žať prv,
nežby sme siali? Či chceme pokoj bez nepokoja? Či bez
zásluhy pochvaly?

1 — v tomto ukazuje rodu svojmu
kraj, ,kde mladosť večne zelená, kde proti vrahom vy
letiac starým, hnev svätý voľnosť znamená4

: junácku
čiernu Horu.

Lež to všetko boly chvíľkové motívy, ktoré nevedely
vyplniť tvorivú dušu. Tá, vybúrená z nešťastnej ľúbosti,
hľadala nový poetický ideál, a hľadala šťastne, lebo našla
ho vo vlastnom ľade. Zvolenský kraj a jeho pekný, za

varovaný, sebavedomý typ a utešená príroda boly ako
stvorené pre básnikovo pero. Detva s divokou Poľanou
horou, ak už z detských liet nezostala mu v pamäti,
isteže počas jeho vychovateľstva v Rybároch neraz ví
dala ho na svojich lazoch. Tam našiel všetko, o čom len
kedy sníval jeho duch, životom neukojený: nebové hole
i voľnú svetlú dial, družinu jarú aj tichú dedinu, spevavé
pole i tajomný šepot drumblí.

,Orol tatránsky
4 doniesol 19 marca 1847 päťstrofovú

pieseň ,Milá a vojna4
: ,Len či ešte, moja Elena, dlho

máš tje vlasy hladiť
4

— z ktorej vychodí, že druhá veľká
báseň Sládkovičova, hlavný plod jeho Musy, bola hotová.
A čudné osudy! Poet aj zanechal už bol Rybáry a pre
šiel za kňaza na Hrochoť, kam ho povolali 23 mája
tohože roku, aj povstanie minulo a nastúpila ,mŕtva sai
sona4 literárna i spoločenská, a rukopis ,Detvana4 ešte
vždy ponevieral sa po priateľoch, nenachodiac cesty na
svetlo božie. Konečne dr. Hurban vydal ho v almanachu
,Nitre4 r. 1853.

,Detvan1
, lyrickoepická báseň v piatich spevoch

(Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka),
padá dejom do Čias Matiaša kráľa. Mladý Martin Hud
covie žije si spokojno v rodnej Detve; šumná Elena,
ruža dievčat detvianskych, zasľúbila sa mu srdcom i ru
kou. Raz šuhaj, túlajúc sa horou, zazre sokola, ako sa



ženie za mladým zajkom, a z ľútosti nad bezbranným zve
rom zabije dravca. Lež to bol sokol Matiaša Korvína,
ktorý poľoval na tých stranách. Martin zanesie mn ko

rysť a kráľ prepáči škodu; no krásny, urastený šuhaj
pozdá sa mu, a jeho verbovanci odvedú Martina k Čier
nemu pluku.

Aj tu malý dej, komposícia veterná, rapsodická, po
zadie historické Číry anachronismus; za to však scenéria
prekvapuje rozmanitosťou a silou.

Najprv vysoká divá Poľana, ,mať bujná vysokých
synov4

, opachy brál, hlboké doliny, hadie prte, chodníčky
oviec a čarovný výhľad v šíru diaľ: sto dolín, sto dedín.
Yetor podúva storočnými dúhami.

Potom západ slnka v nedeľný večer. Zelená pažiť
zakvitla dievčencami; naj driečnejšia z nich Elena; mihajú
sa v ihrách, ako včely zo sladkej lipy; sviežou pernou
kypí pieseň. Prikvitne Martin, sviatočne vycifrovaný,
šumný, hrdý, vyzvrta si Elenu a unikne v dial.

Opäť hora zastená dumnou piesňou Martinovej fu

jary; on umlkne, dopočúva pieseň, zahvizdne, a zadych
čaný Belko pripáli, složí sa k fujarujúcemu gazdovi —

tóny poznove tíchnu, oči Martinove temnejú, lakeť púšťa
fujaru, mladá postava prestre sa do trávy, Martin žasne
v chladiacej tôni zdravým snom.

Ďalej salaš v noci. Dve koliby, prežúvajúce čriedy,
strážni Dunčovia, družina Detvanov okolo vatry: tam
barana pečú, druhého v žinčici varia; to všetko osvetluje
splň mesiaca. Piskor znie, Šuhajci hajduchujú, valaškami
zvŕtajú, z gájd duní ,Štyri kozy, piaty cap

4 a ostrý hvizd
prerýva nočnú tíšinu. Baran je upečený, kulač ide z ruky
do ruky, družina ukladá sa na mach, kosy zapadajú.

Inde zase ranné zore strieborným pásom oblialy
hronskú vodu, pastier trúbi na čerešňovej polnici, za
šumí slatinský jarmok. Kráľa Matiaša víta storaký hlas
ľudu. Strojná Elena vrtí sa ani mrenička v trnie mrve,
hľadajúc si Martina: ten stojí priamo ako jedla pred krá
ľom a smelo vyznáva, že zmárnil zbojníka, čo mu chcel
uchvátiť dievčinu milú.

Žatým vohľady v sobotu večer. Z podsteny cvendží
Elenina drumbľa: ona čaká si Martina. Akonáhle dôjde,

7*



tichý hovor zašumí, ako šum sladkej lipy, oči, ústa sa

smejú — a zase tíchnu, páli horký žiaľ, ked na um zíde
vojna zlá, čo ich rozlúči na večné veky.

Konečne rad vábnych verbovancov, vyšnurovaných,
vycifrovaných, veselých, hrdých, za nimi počerný Pišta
so svojou bandou: cimbal zuní, basa ťahá, zôkolvôkol
kŕdeľ detvianskych chlapcov, na prahoch vysmiate ne

vesty a bľadé matere — štrng, cveng, tanec, výskot. . .

Charakteristika Martina i Eleny je dielo klasické.
On detsky ihravý a bezstarostný a spolu junácky silný
a priamy, ona číra neha a hlboký cit, prirodzená krása
i bystrý um — tak stoja pred nami tieto nevädnúce vý
tvory Sládkovičovej poesie.

Martin oratoval zajka a zabil kráľovho sokola, no
pre dobrotu srdca vyšiel na zkazu. Berú ho na vojnu;
ach, čoby len na vojnu — chcú mu vziať Poľanu horu,
rodinu milú, Elenu, chcú mu vziať huňu, opasok, mužskú
jeho pýchu: vrkoče... Oj, to nie, len to nie: ,radšej
dolu celú hlavu! bez nich by moja Elena milá Martinka
svojho ver neľúbila, takú ovcu ostrihanú!1 Všetka vro
dená hrdosť, svobodné sebavedomie Detvana hľadí z vý
javu, kde Martin shovára sa s kráľom. To nie ponížený
syn roboty, sedliaČik na zemiakoch chovaný: to voľný
človek, vidiaci v Matiašovi povýšeného, no zase len člo
veka. Sozná skutok, nezatají príčinu, rozpovie, ako bolo,
a kráľovi len tak sa jarabätie v oČach, ked pozerá na
švihkú, krásnu postavu. A predsa strojný tento junák
iba doma môže byť junákom. Lebo veď ,kto poteší tie
zvädlé zraky mojej chudobnej materi, z ktorých sa leje,
sťa ked oblaky odvisnú z nebies zástery? Kto vystre
hlavu otca šedivú, sklonenú smútkom, pre vojnu divú že

vychoval svojho syna? Kto mňa poteší, ked v diaľkach
sveta bude mi, hádam, večne zastretá srdečná moja ro
dina ?‘ Odtrhnú ho od rodnej zeme, vyzlečú z jeho byt
nosti, nuž len ,ako trsť sa opála‘ a zapadne bez stopy
a znaku.

A tak aj Elena. Ten striebristý smiech, to strunisté
biele telo, ten nevinný ženský fígeľ, tá tichúčka drumbľa,
tá hlboká oddanosť, s ktorou večer na podstení zamiera
vala šťastím na širokej hrudi svojho Martina — to všetko



na vnivoČ vyšlo s odlúčeným milým. Rozbehla by sa za
ním do šíreho sveta, čo by jej kde bol, lebo čo ona
tu — — ,Oj, ale mati, mať moja!‘,. . Ako srdce chveje
sa tichým oduševnením pri zvuku jej drumbleniec, ako
oči s úľubou sa pasú na hladkom jej vrkoči, kryjúcom Ťa
hovú kabanicu, tak dušu zabolia jej citné, prosté, z hĺbky
osiralých pŕs tečúce slová.

Komponovať, masy ovládať Sládkovič nevedel. No
v drobnom obrázku, v plastickom líčení je majster. Vý
javy, ako Martin zadychčaný vpadne v ihry dievčat,
s čiernou kabankou na pleci, širák kvietim operený,
mladá rozpálená tvár, sokolí zrak, havranné vrkoče,
ligotavý opasok, ľahkých krpcov dlhé návlaky, a zvŕtajúc
valaškou oddá sa do tanca; ako zaspáva pod šumivým
bukom a ,pokojík si posteľ popráva na mladistvej jeho
tváriako cvála na spenenom Havranovi, čo daroval mu
kráľ; lebo zase koliby valachov pri mesiaČku a vatre,
medzi grúňami a horou; alebo príchod verbovancov,
všetkých, sťa by ich jedna mať mala, šumných, vábnych,
veselých — to všetko majstrovské kusy, stvorené homér
skou plastikou a geniálnou pravdivosťou.

Lež nielen vymaľoval, Sládkovič aj pochopil a ocenil
ľud náš, ako nik. Reflexívna Časť ,Detvana1 je vedľa pla
stickej niemenej dokonalá. Pieseň toho ,špatnokrásneho‘
ľudu dumno zuní, a on spieva ju s vysmiatou tvárou:
0 jeho blaho, budúcnosť, zveľadok trasieme sa my, žiale
jeho cítime zaň my — ,cudzí jnu strach, cudzie nádeje,
čo ten svet náš previevajú.‘ Život ticho šumí nad jeho
hlavou, bied, krém zdedených, nepozná; minulosť sám si
zaodel peknou povesťou a bájou, o budúcnosť sa netrápi.
Žiaľ i zábavka, spev i reč jeho prechodí z pradedov na
vnukov; vo vášni i tišine duševnej, v ztratených dolinách
1 na vetristých vrchoch zostáva vždy ten istý. O sto
rakom umnom živote, ktorý v ňom drieme nerozvitý,
nemá tušenia: ,on v púšti stojí a v nebi žije; čo ked sa
puk ten vo kvet rozvije? svety nám závideť budú
V jeho speve, v jeho hudbe, tanci, v jeho rezbe a kresbe,
kroji a stroji, v jeho vtipu a sile je bohaté zrno budú
cich plodov: len, pane Bože, svetla a tepla viac, aby
zišlo v kvet, bo takto srdce nad ním bolí! ,Oj, videl



som ja velebu slávy na žitia toho výšinách; videl som
krásy tichej dúbravy, ľud blahý v biednych dolinách;
videl som, moji druhovia, seba, daleko zeme, daleko
neba — oj, srdce mi divo búcha! A zašiel bych sa
v tejto nevôli, čobyste vy tu so mnou neboli, vy a voľ
nosť vášho ducha4

.
. ,Vskutku obraz nás samých (dokladá

Janko Kalinčák v ,Sokole 4 1862, str. 452), ako čoby
Rafael tie trpiace roztratené tváre slovenských ľudí bol
namaľuval, alebo ich Fidias zo slonovej kosti vystrúhal. 4

Kde sa obzreme, všade iba púčik skromný, utiahnutý,
často i ten pridusený a zdupkaný. Lísťa nič, kvetu nič,
pňa ani konárov. No zakvitne aj on! ,Musí pučať, čo chce
zkvitnúť: kto, ked počuje žalmy škovrána a ligotavú
hviezdičku rána, neverí, že musí svitnúť ?L.. .

A koľko zlatých dúm o človeku, o záhadách života
a sveta!

A koľko bohatstva v menistom kvieti poetickej reči!
Tu už niet mhlistých zvratov, habkania za výrazom,
tvrdosti slova. Mäkko, pružno, určito a strojno, ako Mar
tinko hore grúňom a Elena v kolese dievčat, verš Slád
kovičov stúpa pri všetkej rytmickej neurčitosti a voľnom
rýme. Puškinská strofa z ,Onegina4

, v ,Maríne4 ešte len
sa kryštálisujúca, v ,Detvanovik už tečie ľahko a plavno.

,Detvan
1 je najdokonálejšie dielo Sládkovičovo, on

je najkrajší triumf literárnej slovenčiny.
Ničmenej populárnym v najširšom smysle slova nestal

sa. Ačkoľvek v ňom mädoústy spevec najteplejšou žiarou
poesie svojej ožiaril slovenského Človeka, predsa zovňajšou
umeleckou formou nesklonil sa k ľudu dosť hlboko, aby
kolembavý rytmus jeho spevov vkolísal sa v pospolitú
pamäť a um. Puškinská umelá strofa a orlí let jeho slova
nesú sa privysoko pre nášho človeka z ľudu; Sládkovič
ešte nestrovil v sebe slovenskú prostonárodnú pieseň. Do
jej priehľadného zrkadla druhí jeho rovesníci zahľadeli
sa hlbšie, zachytili jej rytmus vernejšie.

Z tých šťastných najšťastnejší sú Samo Chalúpka a
Janko Kráľ.



,L$na, carovna noci, ve hvézdoprašnou stoupivši
dráhu, velebná, stfíbrolemem mraČiny ozdobuje — tŕe
savé dolinou se proudy zalesknou. Zvon z mechaté svä

týň é vor letný pribiť už napomíná Váhu rozence; on
nebesúm dav obét, sprosté tam zelenou ve trávinu lužko
zamyslí.

1
(,Večer pod Tatrou1

.) ,Y údy žár udrel; tluko
tem se valným ozvala hruď má; fec i dech zavázli; už
napŕáhla stroj sverepá na vlákno Mojra osudní. Kýžby
dopradla dny byla mné šmurné! V ráné bezlečné žeravý
nesú hrot; stíhanou lovcem jako laňku každé místo désí
mé. 4

(,Sapho
4
.) Tak čítame v ,Plodoch zboru učencú reči

českoslovanské prešporského4 1836, str. 19 a 38.
,Som vojak od rodu, vojenka ma mala; nad mojou

kolískou zástava mi viala. Zástava mi viala, trúby mi
spievaly, víťaza mi otca na vojnu volaly. Hoj, letely deti
slovenskjeho rodu, letely na vojnu za svoju svobodu. 4

(,Syn vojny
4
.) ,Z Likavy zo zámku junák väzeň hľadí,

Či Tatra už kopnie, či sa háj už mladí? Rozvíjaj sa,
háju, ty moja hospoda, zažiadala sa mi tá zlatá svoboda.
Tu moja hospoda na skale vysokej, tu ja junák väzeň
vo väži hlbokej; mocnje moje ruky ku skale prikutje,
bystrje moje nohy v železách obutje. Rúčky moje, zvyklje
nad Turkom víťaziť: hoj! kdože mi vás dal k tej skale
priväziť? Nôžky moje, zvyklje zámky nadskakovať: hoj!
kdože mi vás dal tak ťažko okovať?4

(,Jánošíkova ná

umkaý) Tak čítame v ,Orle tatránskom4
1846, Č. 30 a 35.

Ťažko uveriť, že prvé i druhé verše vyšly z tohože
pera. A predsa je tak; skladal ich Samo Chalúpka,
pravda, prvé ešte ako prešporský teolog, druhé už ako
hornolehotský farár. Desaťročie uspelo premeniť básnika
od základu

; ani len sa nepriznával k prvorodencom svo

jej Musy!
Samo Chalúpka pochodil z rodiny literátorskej. Otec

Adam, ev. farár na Hornej Lehote, písal knihy
verné vypsání zemé Chananejské4 1829—1831, a ,Histo-

Samo Chalúpka a Janko Kráľ.

IV



rieke paméti církve ev. Brezňanské4 1837, mylne uve
dené na str. 58 pri Jánovi Chalupkovi, sú Adamove
diela); starší syn jeho, Ján, bol z najvplyvnejších sloven
ských spisovateľov. Mladší syn, Samko, narodil sa na H.
Lehote 27 februára 1812, a sviežu mladosť svoju prežil
v rodisku, pod sňažnými hoľami zvolenského Pohronia.
Osemročný odišiel z domu: v Gemeri na gymnasium
trápili šuhajca latinou, v Kežmarku nemčinou a v Rož
ňave madarčinou. Medzitým na lýceum kežmarskom mal
výborných profesorov v Benediktim a Slavkovskom,
z ktorých prvý ,otvoril mu bránu do svätyne klassickej
literatúry

4 a druhý ,opatroval ho knihami slovenskými
1

,

ako hovorí životopisec Chalupkov (,Sokol
1

1863, str. 146);
v Rožňave už začal čítať ,Slávy dcéru4

. V Prešporku
nachodíme ho medzi zakladateľmi literárnej jednoty,
o ktorej vyznáva, že mu spolu s priateľstvom Matúško

vým, Richardovým a K. Štúrovým doniesla jestli nie
viacej, aspoň toľko duchovného prospechu, jako všetky
verejné prednášky nepokračujúcich s Časom prešporských
professorov.

4
(Tamže str. 147.) Poľské povstanie 1830—

1831 strhlo Sama Chalúpku k romantickému podujatiu.
Väčšina prešporskej mladi sympatisovala s Poliakmi; no
Chalúpka neostal len pri platonickom ,rojČení‘, lež stal
za dobrovoľníka Došiel však na bojisko len ako svedok
úplnej už porážky poľskej a vrátil sa, na ústupe ranený,
domov. Báseň ,Všeslav‘ (,Spevy

4 108—110), neskôr na

písaná, je výstražnou reminiscenciou na tie časy: poet
,nerád rozpomínal sa na účasť v boji bratov proti bra
tom. 4 (,Slov Pohľady

4
1887, str. 238.) I na universite

viedenskej, kam odišiel 1833, viac osožilo Chalupkovi
obcovanie so slavianskym študentstvom, než universitný
kurs na planej teologickej fakulte. R. 1834 bol už vy
sväteným kazateľom jelšavsko-teplickým, a 1840 prešiel
po otcovi na Hornú Lehotu, pôsobisko celého svojho ži
vota. Ako starší brat jeho Ján prvý počal boj proti
prúdu unistickému, tak Samo Chalúpka zahájil knižkou
,Pálenka otrava4

(v B. Bystrici 1843), napísanou podľa
Zschokkeho ,Branntweinpest4

,
akciu protipálenČenú; účinok

jej bol veliký.



Prešporské ,Plody
4

doniesly 1836 prvé jeho verše:
Kollár im dal myšlienku, Hollý formu. No antický koturn
nebolo Chalupkovo pole. Postačí prirovnať ,Smutek4

(,Nad
Tatrou se nehe kalí, kalí mraky hromovými

1
), jedinú

spevnou formou napísanú básenku k ostatným šiestim,
aby bolo jasno, kde Chalupkov živel. Akonáhle z akade
mických izieb prešiel do ľudu, poesia prostonárodná oviala
ho tak silno, že navždy zanechal všetky alkaické, saíické,
asklepiadické i distichové experimenty a zaspieval prostým
rytmom našej pospolitej piesne. Študoval starinu, báje
i reč svôjho vidieku, striehol a snášal všetko, čo i len
z daleka dotýkalo sa ľudového bytu, a v umeleckom po
ňatí samorastlej piesne i balady stal sa majstrom. Na tom
poli Samo Chalúpka natrhal u nás najkrajšie kvety. No
hlavné z týchto spevov ujavnil až v rokoch šesťdesiatych;
tam epocha jeho tvorivej sily.

Už v prvých dvoch slovenských básňach Chalupko
vých (,Orol tatr.‘ 1846) šumno, bystro tečú poetove verše.
Svieži ich tok nevdojak zalieča sa uchu, a nie div, že spev
o ,Synovi vojny

4
(neskôr ,Kozák

4
), v tábore zrodenom,

tam osiralom, vojakmi vychovanom, skoro rozniesol sa na
melódii po národe: ,Neumriem na slame, umriem ja na
koni, keď s koňa poletím, šabľa mi zazvoní! 4 A nemenej
chytro znárodnel i druhý krásny spev, ,Jánošíkova ná
umka4

(neskôr ,Likavským väzňom 4
zvaná), ku ktorej

látku Chalúpka našiel si v rozprávke pospolitého liptov
ského človeka, chodiac po zrúcaninách zámku Likavy
ešte r. 1835. Samo Chalúpka prvý v našej poetickej litera
túre ujal sa vďačnej tradície jánošíkovskej a dal jej obecno

národný význam. S Jánošíkom, postrachom bohatých a
záštitou chudobných, ktorého prikuli v likavskom pod
zemnom väzení, je pridusený aj génius národa. So žiaľom
,hôrneho chlapca

4 ťažko žiali aj slovenský kraj: ,tje naše
nádeje ako rannia rosa: slnko ju prihreje, vietor ju oveje —
tak ste vy nám zmizly, vy naše nádeje! 4 No príde jaro,
dá väzňovi silu, on väže vyláme, stráže oklame, ,v tej
kosodrevine vatru si rozsvieti, slovenskej rodine slobodou
zasvieti !

4 * Zo strofy na strofu kolembá sa sladký rytmus
Chalupkovho slova v menistej harmónii: poet pochytil
tajomstvo ľudovej piesne. E. 1848 i tento spev prešiel
v majetok národa. 8



A z tohože koreňa vyrástly aj spevy Janka Kráľ a,
geniálneho improvisátora Čudesnej, i najbližším priateľom
záhadnej povahy. Narodil sa 24 apríla 1822 v Lipt. Sv.
Mikuláši z meštianskych rodičov. K. 1840 došiel študovať
do Prešporka, kde Štúr, poznajúc v ,ústave 1 Jankov ne

obyčajný poetický dar, skoro si ho zaľúbil. Ked Kráľ
1843 odbavil štádia, odišiel za pravotárskeho osnovníka
do Pešti; od 1846 do povstania žil v Horných Príbelcach
v Honte.

Chýrov o Kráľovej povahe a spôsobe života je veľa,
zaručených i nezaručených. Vrstovníci jeho rozprávajú
s oduševnením, ako ľahko tvoril, akú mal zriedkavú pa
mäť, ako obšírne znal cudzie i slavianske literatúry, no
spomínajú i jeho podivínstva, samotárstvo, cynismus. Od

spoločnosti bočil, na mieste dlho neobstál: blúdiť po ho
rách a poliach, shovárať sa s ľudom a načúvať jeho spe
vom bolo Kráľovou radosťou. Pri ohníku v pustom lese
vedel presedeť celú noc a napájať fantásiu zjavami, ktoré
čaril oheň, nočné vtáctvo a skučiaci vetor. Verše jeho
rodily sa pod šírym nebom. Lež ako sa rodily, tak aj
braly zkazu: čo neuchytili, neodpísali priatelia, to ne
videlo tlače — poet, nespokojný s tvorbou, verše svoje
nivočil. Tým spôsobom zmizla vraj obšírna epická báseň
0 Jánošíkovi, aj veľa iných.

Co zachránilo sa a vytlačilo, to ozaj má pečad vysoko
poetickej, no nedozretej improvisácie; tak aspoň pôsobia
verše, ktoré doniesla ,Nitra4 1844 a ,Orol tatránsky 4 1845 —

1847. Všetka jeho poesia má ten istý silný zvuk: všade
nespokojnosť s okolnosťami, ku ktorým duša je pribitá,
túžba vyleteť z tých úzkych hraníc, a poneváČ nemožno,
všade hlboká melanchólia. Nech spieval odobierku na
priateľovom kare, nech pozdravoval vznešeného rodoľuba,
nech si nôtil ponášku na trávnicu lebo veršoval baladu
podľa povesti ľudovej: jeho osobnosť, tajomstvenná a
predsa priťahujúca, prenikala voždy. Už prvé balady
Kráľove, ,Povesť4

, ,Zakliata panna vo Váhu a divný Janko 4

1 ,Zverbuyaný
4
, sú pri všetkej svojej nehotovosti neoby

čajne charakteristické. Ich scenéria nie je maľovaná, na
efekt vyrátaná: tá noc ,v tichej hore u vodičky, u skál
škaredých a tmavých

4
je skutočne prežitá, pri hviždiacom



vetre v prírode predumaná noc; sivý mních, opustená
starká vdovieka, samopašné dievky sú postavy dýchajúce
životom. I ten čudesný Janko, čo odklínajúc zakliatu
pannu, zmárnil si mladý život vo vlnách Váhu, je figúra
z básnikovej duše — on sám. Je ,hrdý, ukrutný, divý,
hockde taísť smelý, nikoho si neváži, nikomu nedvojí,
v ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí/ A temné po
zadie k tejto chmúrnej postave je rovnako znamenité:
vrchy pozerajú ,ani dáki kriedlastí, čiernoperí vtáci, ako
dáki obrovia na stráži stojaci; pole jak jedna čierna šatka
pamuková, ktorú nosí za mužom osiralá vdova1 ... Básňou
,Zverbuvaný‘ Kráľ zaujal Štúra razom. ,Dvanásti na krčme
muzikanti hrajú: to je svet ako kvet, paholci výskajú;
v krčme plno ľudu — na prostriedku v tanci pokreská
vajú si siedmi verbuvanci. 4

Sladkým slovom vábia po
píjajúceho Janka: ,Neznáte už, ľudia, ani znať nechcete,
čo je mladý šuhaj na tom šírom svete: otec ho bičuje,
sestra ohovára, a milá ho jeho s druhými potvára... To
sa chlapci, to sa, Čo ostrôžky nosia — nie takí trhani,
čo sa dievkam prosia. Pime, chlapci, pime: čo hneď čo
strovíme, pán kráľ je bohatý — ten všetko zaplatí! 1 Janík
sa nestríme, pripije si a už je vojak. ,Budeš sa na koni
jak vicišpán nosiť, nemusíš sa viacej starým babám prosiť/
znie radostný hlas štrngajúcich si husárov do žiaľnych
slov matere a milej. ,Ťažko som ťa, horko, chlapče, do

chovala, a hľa, čoho som sa, biedna, dočakala! Nazdávala
som sa: budem mať tri svety — a už aj ten jeden z mo

jich rúk mi letí 1
.

. .
Niet tu tých sýtych bariev, akými

Sládkovič vystrojil ,Lapačku4
; no aforistickú formu a voľný

krok ľudovej balady Kráľ zachytil neprevýšeným spôsobom.
A práve tak originálny je ,Pán v tŕni 4

, balada znamenite
komponovaná, lebo ,Pesnička na kare ku cti zosnuljemu
Jankovi Tomesovi, duši slovenskej, povedaná4

, zase kus
samocharakteristiky, alebo spev ,Yysokourodzenjemu pánu
Durkovi Košútovi4

, kde ,Turiec okrúhly, obsiaty horami'
poet ospieval teplým, kvetistým slovom. Ahasverskú po
vahu Kráľovu najlepšie vari vyráža pieseň ,Orol

4
. Matka

volá ho domov: tam dobre, a chladná cudzina nepritúli.
Syn uznáva, no predsa hovorí: ,Nie mne súdenô v domá
com pokoji časy prežívať života tichjeho, napájať dumkou



starodávnych časov dušu pri ohni času večernjeho, nie
mne súdenô žiť v tichej doline: osud môj rastie v šírej
pustatine 1 ... Vnútorný nepokoj ženie ho do cudziny, aby
tam biedne zahynul.

Yešťba Kráľova nesplnila sa síce, no nepokoj duše
nedal dozreť jeho poesii. Veľasľubné jeho improvisácie
zostaly improvisáciami a neskoršie verše uschly v pozdnej
prose života. Co povedal o ,Piesni bez mena 4

: ,šíry je
východ aj západ — hľadaj si svojho otca, mať1

, to do
ľahlo na všetku jeho tvorivosť: pošla na východ i západ,
bez otcovského cibrenia a materinského tepla, a básnik,
z ktorého mohol vyrásť slovenský Koľcov lebo Bums,
zostal nerozvitý. Sľubné púčky nezkvitly v ružu stolistú.

V t
Žiaľ nad biedami slavianskej minulosti a nespokoj

nosť s jej prítomnosťou — táto dvojica motívov po Kollá
rovi a Hollom zneje v ustavičných variáciách slovenskou
poesiou. Kollár v ,Predzpeve

4 k ,Slávy dcere 4

(1824) a Hollý v ,Žalospevoch
4

(1839) prvý raz horko za
žialili nad krivdou minulých storočí, nad odčesnutými
haluziami slavianskej lipy, nad nesvornými syna mi Sväto
pluka a tragickým rozrumením dŕžavy veľkomoravskej,
nad roztrhaným Slavianstvom terajším a nad odrodilstvom
jeho najlepšej krve: nebolo slovenského poeta, aby nebol
podumal si na Balte, na požunských poliach a rumoch
Devína, pri starej Nitre a Velehrade v ťažkých mierach
antických alebo v romantickom rýme. K týmto ospevo
vaným predmetom stala u mladých Štúrovcov bohatierska
postava Matúša Trenčianskeho, ako ostatného historického
predstaviteľa samostatnosti slovenskej.

Ľudovít Štúr už roku 1835 počal obliekať city
svôjho uboleného srdca do veršov. ,Plody

4 1836, ,Hronka4

1836—38, ,Kvety
4 1837—40, ,Tatranka4 1841—44 prinášaly

ich často. Spiace Slovenstvo bolo milenkou smutnej jeho
duše. ,Míru zvyklýť on; jej prašedé veky, jej tak nynéjší

Spevci vrstovníci v duchu prostonárodnom.

V



vídávají doby/ hovorí o národe svojom 1836 v ,Hronke‘
(,Pohled s Bílé hory na Nitranskon1

); ,Blahovéké ó vy
Časy staré, kam ste zašlý? Kde vás Idedati? Yzhndte že
se, kraje, na raé lkání! — Nie neslyšet, jen mdlé vétrú
vání‘ (,Znelky

1
); ,Zel, smutek dlonhý umorí život náš...

Tmchloton žrána s skaliny v propasti vrhla se Saffo 4
(,Oda

na Zobor4
); ,Syn uvyknut jenom spáti, nechté výhost

spánku dáti, snu se zase oddává4 (.Ztracený syn Slovenska4
)

spieva v ,Plodoch4
. Národ sťa dievčina živá — ,a k hrobu

se nese do stánú mŕtvych, zhnilých: nad tím má duše
se trese, krev stydne v žilách čilých

4
(,Pohreb

4 v ,Hronke4

1837). Poet žiali na rumoch Devína, nariekajúcich: ,Moje
hradby stály v časech Rostislava: on byl vašich otcu, on

mých hradeb sláva. Sláva, moje sláva, kdeže mi spočíváš?
Ach, darmo, vétŕíčku, prachy jej^rozvíváš!‘ (,Pomnénky
z Dévína4 v ,Hronke4

tamže). Žiali na vrchu Rokoši:
,Rokoši, dávné stariny svédku! Tys’ slyšel zpévy v do
linách okolních, neznajecí vzdechu; tys’ vidél svätou
Nitru oslnenou, a já Nitry svleky !

4 Žiali na Trenčíne:
,Zraky své upŕe na Matouše hradby — samochtíc pádnou
do hlubiny Váhu. 4 Žiali na nitrianskych rovinách: ,Yoda
0 zbytkách slávy pošeptává, na brehách Nitry Jos svúj
oplakává

4

(,Dumky večerní4 v ,Kvétoch4
1838). Žiali nad

hynúcou Lužicou : ,Smutný ti osud hrozí, všecko ti vezmou
lítice, Čím té nadali bozi; již víru svätou vyrvali, svobodu
drahou odňali, ješté reč, kroj a mravy vyrvou ti dasi
draví4

(,Nitra
4

1842). Žiali nad celou otčinou v známej
piesni: ,V rumích Slovensko, žádný ho nekvílí, osiralá
vlasť, hyneš každou chvíli ľ Y celej poesii Štúrovej málo
tak jasných, nádejných slov, ako v neujavnenej, hoc
často rečnenej ,Smlouvé Slovákúv4 z r. 1837 (,Trebas
1 zemŕeme, co svobodní zemŕeme, vlast však ochránime,
z jarma vyprostíme4

), v ,Bojovníkovi
1 z ,Nitry

4 1842 (,Hoj
do boje, lidé moji, do boje, do boje — válčit budem, až
dobudem Čestného pokoje

4
), a v peknej, tamže vytlačenej

piesni ,Ku Kriváni4
(,Kriváni! v mračnách nad mraky

vývodíš, a tíms’ obrazem slovanského svéta; neb s jasným
štítem nade mraky vzchodíš, kdy hrúd tvá nimi kolem
je poseta: tak i my v bouŕi svétem se neseme, a co ty
Tatrám, my svetu budeme 4

). ,Štúrovi bolo všetko smutné,



lebo on hlboko nahliadol do bied národa,4 hovorí životo7 . v
pisec jeho; a ozaj, na citnej ako kvet lotosu duši Štúro
vej sudba ľudu jeho ležala sta ťažký sen, z ktorého niet
zobudenia.

Lež i s formálnej stránky veršovanie Ľudovítovo
v tieto časy je pozoruhodné: nie len pre slovenčiacu reč,
lež i preto, že od antických i románskych strof blíži sa
forme ľudovej. Spev Boleslavínu Vrchovskému (,Hronka‘
1836) složil na nápev ,Cie že je to jarnie žitko? 4

,Po
mnénky z Devína4 na nótu ,Nitra, milá Nitra 4

, a bojov
ník 4

zneje rytmom známeho krakoviaka. Dr. Hurban
hovorí: ,Pravou rozkošou bolo Štúrovi, načúvať ľudu...
a najmä ked mu pieseň dáka do ušú uderila, tu zastal
a oČúval tie hlasy speváčky nevidenej, kým neustala.
Nejeden nápev takto počutý sprevádzal ho celým živo
tom. 4

(Slov. Pohľady
4

1881, str. 313.) Vedľa prvých ľu
bimcov jeho: Kollára a Hollého, a neskorších: Puškina,
Choraiakova a Mickiewicza opanovala ho všetka ľudová

poesia slavianska. A mlad jeho stúpala za ním: ,ona písala
československý a učila sa všetky nárečia, ba pestovala
jako nejaké tajomstvo podrečia piesní národných nielen
slovenských, ale i moravských, maloruských, kekavských,
slovinských , šarišsko - ruských, spišsko - poľských atd.
Štúr korigoval dopodrobna česko-slovenské práce štu
dentov, čiarku za čiarkou: ale na piesňach národných
neopovážil sa ničoho nič premeniť. Bola mu národná
poesia útlou: netýkaj sa. Tie piesne my nesmieme kori
govať, hovoril, lež učiť sa z nich národne písať i básniť. 4

(,Slov. Pohľady
4 tamže, str. 126 n.) Nemohlo ani inak

byť: kto zaľúbil, si prostonárodnú Musu, musel obľúbiť
si i jej reč — Štúra obidvoje priviedlo k literárnej slo
venčine. V nej umienil si osláviť onoho národného hrdinu,
ktorý ,velikje veci vykonau, po väčších ešte zatúžiu,

4 kto
rého ,Čas, prú lež ich dokonau, ta za svet tento zahrúžiu,4

tak že nemajúc pokoja, zjavuje sa na pustých zrúcaninách
svôjho hradu: Matúša Trenčianskeho. Tak v básni Ne
poznaný

4
(,Nitra

4
1844); tak v úryvku z bohatierskeho

spevu ,Matúš4
: ,Junák na Považí 4

(,Orol Tatránsky4
1846).

No spevy tie dozrely až v prvých rokoch päťdesiatych.
A ako v českých jeho veršoch, tak i v neskorších sloven-



ských zneje tá istá struna. Smúti po návrate z Nemiec :

,Tatra sa do jasna vypína vysoko, lež jej syna smutné
blúdi po ne] oko. čo ti je tak smutno? ona sa spytuje.
Ze nad naše strany búrka doťahuje. Z dolu víchor letí,
orol skrýšu hľadá, a na tvoje vrchy čierne mračno sadá4 ...
(,Uvítanie1

1841.) Smúti po katastrofe prešporskej: ,1 ten
život už k jaseni nachýlený, opustený -— odletel Čas zlatý
v svety, s ním nádeje, jarnie kvety‘ . . . (,Jaseň

1
, 1845.)

Smúti na milých svojich horách: ,Každý šepot z nich
hovorí: Časy, časy, kde ste stály, čo sme túžby si šep
tali! 4

(,Na výšinách- 1846.)
Počas hallských štúdií Štúrov názor o prostonárod

nom básnictve slavianskom znamenite sa prehĺbil. Y po
súdení povestného, v Halle 1825 vydaného dielca panej
Talvj: ,Yolkslieder der Serben4

(,Kvéty
4

1839) nielen
pekne zavracia mýlne mienky dobroprajnej Slavianom
nemeckej spisovateľky, lež i podarené charakter!suje na

proti západníckej rozmaznanosti citovej a prepiatosti fan
tásie jzdravú prostotu a priamosť piesne slavianskej. Iste
tiež Štúrovým ponúknutím dostal sa do ,Hronky

4 1838
výňatok Vrchovského z americko-anglickej štúdie o ná
rodnom slavianskom básnictve, kde stoja i tieto význačné
slová: ,Mezi nesčíslnými poklady slovanských milovných
zpévň nenalezne čtenáf ani jen jedinou stopu romantizmu.
Láska zpévú slovanských jest pŕirozené, srdečné pojaté,
pŕetékající cítení lidských prsu, nikdy pŕepiaté, ale vždy
píározené, nemudrované. I v jejich hrdinských básních
darmo by čtenár rytírnost západnejších národú pohle
dával. Obrovské hrdinství slovanských vojvodň a bójam
není hrdost cti, ale chrabrost Homérových hrdin. 4

(Str.
283.) Priamy, pravdivý cit a prostá, priehľadná forma
stály sa Štúrovi v poesii ideálom.

Najmä Heglova filosoíia doplnila mu dávne dumy
jeho o tomto predmete v pevný systém, v ktorom odu
ševnene utvŕdzal učencov svojich a ktorý na konci života
previedol v spise : ,0 národních písních a povéstech ple
men slovanských

4
, vydanom kroz České museum 1853

v Prahe. Prešporské jeho prednášky v rokoch 1841—44
išly už tým smerom. (Viď ,Prednášky o poesii slovanskej

4

v ,Orle 4
1875, str. 110 n.) Podľa Štúrovho presvedčenia,



prijatého z Hegla, každý indo-europský národ preslávil
sa v umení svojim spôsobom: Ind a Egyptčan staviteľ
stvom, Grék sochárstvom, Román maľbou, Germán hud
bou. Y čom ich prevýšil Slavian? Y najvyššom, naj
dokonalejšom umení, v poesii. To bola viera Štúrova.
,K tomuto umeniu u nás i zem je výborná a primeraná,
po horách, po dolách hučia piesne slovanské, národ náš
dýcha a žije poesiou, vo všetkých prácach, strasťach a
boľasťach ustavične do tej ríše vyššej, po tom kraji roz
manitom, velebnom, nepremeniteľnom a spokojnom sa
obzerá a ako z doliny a vŕšok žiarou ožiarený ohliada,
bo tam pre neho pokoj, tam svetlo Božie!1

.
.

. ,Pozrite na
východ: tam neuvidíte ani pyramíd, ani sôch, ani čarovnej
maľby a hudby, ale zarazí vás pieseň, spev hlasov ľud
ských; ten spev šumí od mora k morám ako lipa i búr
livými i tichými vetrami rozkolísaná. 4

.
. ,My sme Slovania

a všetko musíme vysloviť’ vysloviť piesňou, spevom, hla
som, ktorý je najľudskejší a Človeka najhodnejší. 4 Ako
Hegel oddal svoje pero Poliakovi Czieszkowskému, od

dávajúc tým vedecké vojvodstvo nemecké Slavianora, tak
najväčší duch germánskej poesie, Goethe, odovzdal pero,
ktorým dopísal najslávnejšiu germánsku báseň ,Fausta 4

,

Mickiewiczovi, oddávajúc tým poesiu budúcnosti do rúk
slavianskych. Faustova duša nemá doma pokoja, letí pre
milosť Božiu na východ — slaviansky východ stvorí
poesiu pravú, ktorá ,ako holubica vyletí nad svetom4

,

znivočí roztrhanosť, smútok a túžbu duší a vdýchne do
nich uspokojenie a mier. Nebude ospevovať lásku, česť,
náruživosti jednotlivca, ale predmety vyvýšené: nábožen
stvo, národ; bude slúžiť všeobecnosti, ako slúžily všetky
veľké charaktery slavianske. Ona bude ,pripravenie, do
vŕšenie všetkých predošlých poesii

4
, bude objatie ducha

uvedomelého s celou prírodou, ktorá je jeho symbolom
4
,

,harmóniou sveta4
, ,oslávením vesmíra4

, ,poesiou poesie
4

. .

,Koperník prvý ukázal večné zákony sveta. Ako Slovan
vynašiel harmóniu v prírode, tak i v ríši ducha nájde ju
Slovan. 4 A takáto poesia vyviera z našej ľudovej piesne, tam
budúcnosť nášho umeleckého básnictva: lebo ,ešte dosiaľ
nemáme čisto slovanské dielo poetické — ani Mickiewicz,
ani Kollár, ani Puškin nevystavili čistá slovanskú poesiu.

4



Ľudová pieseň a prostonárodnáv poviestka stala sa
teda ideálom aj Štúrovej mládeži. Študovali Kollárove
,Zpievánky

4
, sbierali nové, dotiaľ netlačené, vo sväzky,

zapisovali do študentských zábavníkov, robili na ne po
nášky veršom i présou, písali o nich úvahy, vyvodzovali
z nich národnú filosofiu. Tak bolo najmä v Prešporku
a v Levoči. Dajedni, ako na pr. Dobšinský, zostali po
spolitej poviestke a piesni verní po celý život, spraviac
si folkloristické štúdia hlavným cieľom literárnym.

Prvý z nich, ktorého verše zaspievaly hudbou slo

venských krakoviakov, našich srdečných trávnic, bol
Janko Francisci pod pseudonymom Rimavský,
jeden z najprvších prešporských pomocníkov Štúrových.
Narodil sa 1 júna 1822 v Hnúšti v Gemeri. Suchá gra-

Veľké, vážne, všetkých malicherných záujmov osob
ných vzdialené ciele holý Štúrovi ideálom pre umelú
poesiu slaviansku; harmónia medzi duchom a prírodou,
ako ju má naše pesníctvo, n evyhnuteľným jej požiadav
kom. Symbolika i plastika na pr. prostej balady ,Hory,
hory, Čierne hory, však nad vami smutno stojf, vedela
ho hlboko rozihrať. Preto vedľa Homéra, ktorého plody
tiež považoval za výtvory prostonárodnej Musy, a vedľa
spevov srbských, Štúr oduševneno odporúčal mladým
svojim poetom maloruské dumy a našu ľudovú pieseň.
Najmä tamtých názor na svet a prírodu, hlboký bôľ,
tichá resignácia, maľovný ich rytmus a spevný verš
blízko dotýkal sa jeho duše; v zapadlej sláve a utrpení
starého kozáctva videl zapadlú slávu i utrpenie svojho
národa.

Pravda, on sám, vzácny učiteľ troch generácií slo

venských, poetom sa nenarodil; jeho produktívna bá
snická iskra bola malá. Vycítiť krásu cudzích veršov
vedel, ako málokto: Janka Kráľa zaľúbil si po prvých
jeho piesňach — vo vlastnom tvorení však prevýšil ho
i posledný z jeho žiakov. Ničmenej má neodškriepiteľné
zásluhy v histórii literatúry našej, že s celou svojou
mladou — účastníkmi ,Plodov

4
, ,Jitfenky‘, ,Hronky

4
,

,Nitry
4 a ,Tatranky

4 — prešiel od poesie školskej k poesii
života.



matika Sramkova prebudila v malom študentovi lásku
k materčine, ktorú dotvrdily štúdia prešporské, skončené
1843. Z Prešporka prešiel 1844 do Levoče a ustrojil
tam podľa vzoru prešporského .ústav1

. No kým na kra
čún bavil sa v Mikuláši, zakázali mu prednášať, tak že
musel vyučovanie mládeže prevádzať súkromne. Rok 1847
strávil jako jurista v Prešove, a do revolučných pohybov
patvarisoval u gemerského podžupana Fáyho na Bodo

lovskej puste pri Rim. Sobote.
Francisci, baviac sa po skončených štúdiách prešpor

ských v jaseni 1843 v Hlbokom u Hurbana, napísal tam
prvé lyrické spevy do slovenskej ,Nitry

1
, chystanej k jari

1844. Tam zkrsol prihlás k almanachu, radostne hlá
siaci nový duševný život: ,tam sa nad Dunajom zore
zapálily a naraz po celých Tatrách rozstrelily ztade
ohlásil sa .Bratislavským bratom1 i ,Svojim druhom1 po
svete roztrateným; ztade poslal významnú, z rozpráv
kovej hrady vyrástlu alegóriu .Dôstojnému pánu Pavlovi
Jozefymu,

1 sláviac v nej krajšiu budúcnosť národa, ktorý
má čisté duše, bezkorystno zaň sa žertvujúce. Podobný
motív je aj v speve ,Svojim vrstovníkom1

, prvej to piesni
vôbec, vydanej tlačou v slovenčine Štúrovej (v Prešporku,
vo februári 1844, v 4°), kde teší mladých druhov v ka
tastrofe, ktorá zachvátila bola vtedy ,ústav

1
. Vnútorná i

zovnútorná forma týchto piesní vyrástla zo slovenskej
poesie ľudovej; dvanásťslabičný daktyl-trochej, lyrické
skoky, prostonárodná figúra i tropus — to ich formový
charakter. A priam tak aj v ľúbostných; ,Ja a moje ná
deje

1
, jNezapomenuteľnej

1
,

1
, ,Tej istej

1
(v ,Nitre

1

1846, ostatné tri pod šiframi V. F., Slavoľub, N. N.), i
v druhom, 1847 složenom, hoc len nedávno uverejnenom
cykle ,Ja a moje nepokoje1

. Teplý, srdečný zvuk prosto
národného ponímania, Čistá ľudová slovenčina znej e z nich
všetkých. ,Beda holubičke, čo si za miljeho zvolila sokola,
sokola divjeho: lež nastoráz beda tebe, sestra drahá, ak
ľúbiš šuhaja, čo po sláve čiaha. . . Jeho láska orol je
divý, krýdlatý, čo ti dušu vyrve a so sebou schváti —
nad hory, nad doly, nad vidomje svety, na zlomgrgy
hviezdne spolu s ňou vyletí.

1 Tak harmonicky tečie jedna
z najkrajších, hned 1846 v .Orie tatránskom 1 od kritiky
vyznačená.



A ako Rimavský prvú lyrickú pieseň, tak odrazu
s ním prvú slovenskú baladu Štúrovou slovenčinou za

spieval Janko Matúška. Veľké nádeje skladali v to
boto mladoňa vrstovníci jeho prešporskí, ked s nimi
študoval v rokoch 1839—1844. Povesti ľudové preoble
čené vo verš boly jeho obľúbeným poľom. Hned prvé
tri: ,Kozia skala4

, ,Púchovská skala1 a .Hrdoš 4
(v ,Nitre1

1844) sú na začiatočníka práce podarené. Vo všetkých
tmavý kolorit, dramatický postup, plastická reč; a Čo

najviac bolo hodno, pochopenie pravej podstaty balady —
nielen veršované Čary a povery, ale dej preniknutý eti
ckou ideou; dobrý, no s darmi nespokojný šuhaj priberá
k podávaným pokladom ešte veniec na čelo mladuche a
preto hynie, matka pre márne zlato zabúda v očarenej
skale svoje diéta, iba po ročných bôľoch a modlitbách
nachodiac ho zase (motív bežný temer v celej literatúre
európskej), alebo krutý, neskoro banujúci otec, ktorý
prísnemu obradu náboženskému obetuje život jedinej
dcéry. Lež aj v piesni Matúška bol šťastný. Jeho vítanka
,Bratov v ústave 9

|g
1843 1,

(,Nitra1
1844) má rovnako silné

slová pre bezprávie neprajníkov, ako ,Orava4
(,Orol ta

tránsky 4
1846) pre slávnu búrnu minulosť proti neslávnej

tichej prítomnosti oravského zámku, alebo ako ,Slepý
starec4

(tamže) pre žiaľny osud dokaličeného žobráka.
Táto znárodnela, tak ako aj ,Preletel sokolík nad tichým
Dunajom4 a ,Nad Tatrou sa blíska, hromy divo bijú4

.

Srdečne, s pekným očakávaním do budúcnosti lúčili sa
s Matúškom presporskí jeho rovesníci, ked 1844 odchodil
do Tisovca na zkúšku k superintendentovi Jozefymu,
aby ztade stal za vychovateľa do úradníckej rodiny pod
oravský zámok. Paulíny, Hostinský, Dohnány vypravili
ho so sľubnými heslami, ostatný na pr. píšuc mu do pa
mätníka ; ,Podaná ti harfa s božskými strunami; spievaj
Slovákom, zatras skalinami! 4 No Matúška nedaleko svojho
rodiska — narodil sa bol 10 januára 1821 v Dolnom
Kubíne — zahraný v usilovné štúdia a statočné národné
účinkovanie, od veršov sa odvrátil a v neskorších tráp
nych osudoch svojich celkom zamíkol.

Za to poesia prostonárodná pekne obrodila sa medzi
levočskými učeníkmi Francisciho. ,Medzi zvláštne úkoly



tolioto mladého družstva prislúchalo sbierať národné pie
sne, povesti, hry, obyčaje, ktoré potom vpisovali do písa
ných časopisov mládeže,

1 hovorí životopisec Dobšinského
(v ,Dome a škole1 1889, str. 3). A prvým plodom tejto
snahy hol sväzok ,Slovenských povestí1

, usporiadaných a

vydaných v Levoči 1845 Jankom Rimavským. Desať
povestí prvej tejto knihy, ktoré rozpráva bud Rimavský
sám, alebo Reuss so svojimi vsynmi Gustávom, Adolfom
i Ľudovítom, lebo konečne Skultéty a Hradovský (Jo
nathan Cipkay), vydavateľ považuje za čisté výtvory
doby pohanskej. Chce nimi len ukážku podať zo zásoby
asi dvoch sto druhých, ktoré čakajú ujavnenia. Aj on,
ako verný učeník Štúrov, je presvedčený, že každý národ
vyniká daktorou svojskou zvláštnosťou v harmónii sveta,
a teda aj Slaviani, U nás Slavianov niet síce veľkých
momentov historických, no ,prorokom je nám celý ná
rod. 1 Náš starý ,domáci, spoločenský, občiansky a nábo
ženský život, umenia, reč, veda‘ je ,v povestiach našich;
lebo ony sú výtvory tých prorockých Časov národa
nášho, ktorje, ako Mickiewicz hovorí, všetko písanô staro
bylosťou svojou prevyšujú; ony sú ešte aj teraz vo váž
nosti u ľudu nášho takej, ako pozostatky, na ktorých
odtisk tisíc a tisíc ročnej úcty a svätosti spočíva. Knihy
ich nezkazily a neprecibrily, školy ich nepopremieňaly:
odsotené kresťanstvom spočívaly v lone hôr v pôvodnej
svojej kráse. Y nich máme i starý pohanský život a
názor, i svetlo budúcnosti: hrdina povesti ,Popelvár, naj
väčší na svete‘ je zidealizuvanô individium Slovenska a
v povestiach ostatných všade najmladší syn nad osúdom
sveta víťazk

.
. . (Str. IX— XI.)

Tak oduševnene vydavateľ uvádzal knihu mladej,
zapálenej vrstve slovenskej, a myšlienky jeho padlý na
úrodnú zem. Dôkazom toho sú Gemerci Dobšinský a
Ján Botto.

Pavol Dobšinský narodil sa 16 marca 1828 vo
Veľkých Slabošovcach (otec jeho, ev. farár v Sirku pri
Zelezníku, teší sa posiaľ vzácnemu vysokému veku ako
jarý starec vyše deväťdesiat ročný), a zdravo vychova
ného vo vzornom rodičovskom dome i voľnej prírode,
stretlo zvláštne šťastie, že vždy bol obkolesený roves-



níkmi, priateľmi a učiteľmi, ktorí vedeli mu udreť na
sympatickú strunu. Prvý bol znamenitý rodoľub levočský,
profesor Michal Hlaváček, druhý bol Rimavský. I Dob

šinský je presvedčený o hlbokých pokladoch duševných,
ktoré hlivejú v slayianskom ľude, a najmä u Popelvára
jeho, v Tatrách: ,Co je Slovanstvo v rode človečenstva?
Diamant zlatej vkoruny skvejúci. A Čo je v ohni duchov
tvorivenstva? Oi len iskierka? Plameň je hrejúci. Co že
je v púšti hluchej, bezživotnej ? Boží hromohlas, ktorý
spiacich budí. A čo je v žiare ? Slnce,
osvetiac nízkych zemských ľudí! — Co ste vy .Tatry
v pustej piesočine? Palmová vása. Co ste vy Tatry na
sveta lúčine? Yônnych kvetov krása.‘ (,Dumy odo dňa
16 mája 1846% v ,Orle4

1874) — tak spieva a s horúcou
vytrvanlivosťou kutá poklady tie po celý život. Pri tvo

rivej poesii vlastnej dlho síce nevytrímal, uverejniac pod
menom Slavoja DrienČanského len dakoľko drobných,
hoc podarených vecí — vzornú baladu ,Zlatý pluh1

(v ,Orle‘ 1872), ,Život slovenský
4

(v ,Lipe‘ 1864) a druhé
— ale práve ako neskorší sberateľ, vydavateľ a vysvetlo
vateľ našich povestí, ihier, zvykov a obyčajov má zásluhy
pre všetky časy.

Za to poesii do ostatných dňov svojich zostal verný
o rok mladší vrstovník jeho Ján Botto. Narodil sa na
Vyšnom Skalníku 25 januára 1829. S Dobšinským sišiel
sa na štúdiách v Levoči, a hoc aj 1848 sa rozdelili:
Dobšinský uchýľac sa domov a Botto do Pešti na inži

niersky kurs, zostali si nerozdielnymi priateľmi po celý
život. Dakoľko prvých spevov Bottových, Čo zachovalý
sa v zábavníkoch mladi levočskej z rokov 1846—47,
otvára už jasný pohľad do poetovej dielne. Zo štúdia
srbského národného pesníctva vyrástla nerýmovaná ,Duma
pri Dunaji4

. Opustená sňahobiela húska topí sa v prud
kých vlnách dunajských; šuhaj, dumajúci o sláve otcov,
bystrý ani orol a čistý ako dieťa, hodí sa za ňou a vy
chváti vlnám korysť: ,dorástly jej rnladje pierka v krý
dlach, v krýdlach tuhých, na bokoch bieluškých — ne
zachváťa ju už vlny dravje, vlny dravje, vetrom rozpla
šenje.4 Sedemnásťročný básnik levočský umným slovom
oslávil ideál svoj, Ľudovíta Štúra, i slovenčinu ním za-



chránenú. No neostalo len pri oslave: práve tak umne a
smelo zavrátil aj nekonečné žalostenie svojich rovesníkov
nad ztratenou starou slávou. ,Cože tak vädneš, mladý
svet, ak mrazom prujší jarný kvet? Ton zemou blúdiš
širokou, jak motýl kryptou hlbokou: sadneš v trúchlosti
na telá a čakáš svojho anjela ; sadneš na tje snchje kosti
a čakáš z neba milosti! Túžba ťa na oheň spáli, duma
ťa zožre pomaly, víchor duše, ťa rozmetie: nepovieš, žes
bol na svete. „Boly Časy, boly, ale sa minulý, naše zlatje
časy dávno zapadnuly — zapadly, zapadly za hory, za

skaly, akby ani nikdy neboly bývalý.“ Co to za pieseň?
To je len pre sen. Novej piesni zhrmeť treba, čo oči zažne
ohňom bliskavice, srdce rozbúri hvizkotom víchrice, Čo

dušu schváti cez peklá do neba —• novej piesni zhrmeť
treba!. . Tá pieseň hroby zakliate prelomí, len tá roz
dráži tje horúce hromy, aby už daraz do nás uderily a
raz zohnaly driemajúce sily.

1 Takto mladý Botto spieva
v ,Dume 4

, napísanej 1 lipňa 1847. A v duši jeho rodí sa
junácka postava ,hôrneho chlapa4

, ktorý už Sama Cha

lúpku a Janka Kráľa oduševňoval k spevu: z tohože
roku zachovala sa i ,Pieseň Jánošíkova4

, krásny, na ľu
dové piesne až na nerozoznanie ponášajúci sa spev,
z ktorého po rokoch zkrsol najkrajší Bottov poém: Jáno
šíkova smrť4

. ,Sloboda, sloboda, premilá sloboda, ver si
sa ztratila, ako v koši voda. Vodička vytiekla a mňa
okovali, sťaby to slniečko mraky obsnovaly. Ej, šťastnô
slniečko, bo mraky prerazí — mňa kto oslobodí želez

ných reťazí?4 Tak tečú jej spevné verše. A ako v prvej
piesni vyrážal srbský charakter a v tejto naša ľudová
lyrika, tak v ,Piesňach vojanských

4
, složených v zime

tohože roku 1847, čujno zneje maloruská dumka. Milá,
sestra, mati sdržiavajú doma šuhaja, no on ide do boja:
ženie ho smäd po sláve. Nezakvitla jabloň — koník to
šuhajov, nezvonia to smutno — šabľa jeho zvoní, nevy
chodia zore — tvár mu ohňom blčí. Ach, ale gule do

ráňaly tielko, Šabľa dorábala hlávku! Sokol od Budína
nesie zvesť materi, že syn vystretý dotlieva: verní slu
hovia mu vlci a sokoli, dobrí jeho známi vetry s mrá
kavami, úslužní lekári poľné straky, vrany, hviezdy ho
pristroja, fujavice vyprevadia. No mať predsa žalostí:



V

,Syn môj, syn môj, moje dieťa! Co si počne tvoja mati?
Povedz aspoň, kde mám kvieťa na tvoj hrobček zasie
vati ? — Netráp sa ty, mati milá, obzri sa len kolo seba:
celý svet — to má mohyla, hrobný kameň — sivé nebe. 4

A vrany rozprávajú o smačnej hostine na budínskom
poli. Antitesn, paralelismns, symboliku maloruskej dumy
Botto zachytil umelecky verne. Ani slovo nemýli jednotný
tón všetkých piatich piesní vojenských; sá ,ako jedlina
v bezhviezdnej noci. 4 Všetko toto, i spev o ,Tajnom šu

hajovi
4
, ktorý privčas prišiel na svet a privcas odišiel

nepoznaný, rečnievali si odchovanci levočskí už v rokoch
1846—47; a svedčí o vzácnom umeleckom sebazaprení
básnika, vtedy ešte Janka Maginhradského, že tieto
podarené verše ujavnil iba z čiastky, najpodarenejšie
z nich na pr., ,Piesne vojanské4

, až po dvojnásobnom
horácovskom deväťroČí vo Yiktorínovej ,Lipe 4 1864,

K týmto dvom ctiteľom poesie ľudovej pridal sa aj
Lipták Jozef Ja n č o, 1841—44 študovavší na evanj.
lyceume prešovskom, kde i jeho ovial nový slovenský
ruch. Obšírna veršovaná povesť Jančova z tých liet, pi
lina4

, zostala tridsať rokov v rukopise, a tým Bôh vie
koľko podarených prác zaseklo v jeho pere. Jančo bol
pre široký, naozaj epický, naivným ligotom a teplou
plastikou svieťací spôsob prostonárodnej poviestky ako
zrodený. Jeho milý spev o bohatom Šudierskom kupcovi,
ktorého nenapravili ani búra morská, ani zbojníci, ani
zakliata v Čudesnom zámku, iba samožertva najmladšej
jeho dcéry Miliny, jejž čistým bozkom zámocká obluda
premenila sa v krásneho mladoňa, ešte i dnes číta sa prí
jemne. Drobné reflexie o živote ukazujú zdravý cit, a
moto básne: ,Kto v bájoch svetov len tône vidí, tomu
klebetou vlastný duch jeho ostane,

4 dokonáleho žiaka
Štúrovho. Len niekoľkými drobnými básňami v ,Orle
tatránskom4 Jančo súčastnil sa verejne ruchu básnického
pred 1848; ,Ci ozaj musia schladilúť ducha sily, ktorje
by rod môj nešťastný spasily?

4
dumá, a sám si spriada

nádejnú odpoveď: ,.Spevom sa plnia tichje háje, hory —

myšlienka mŕtvu Tatru na chrám tvorí4
(,Priemerní

4 v ,Orle
tatr.4 '1846, č. 46). Potom až v šesťdesiatych rokoch, už
ako finančný úradník v Rábe, chytá sa znova pera, a



meno jeho pojí sa v Časopisoch s menami dvoch
ších obdarených odchovancov levočských: Janka Cajaka
a Ľudovíta Kubániho.

Levoča odchovala aj druhých. Tam spolu sa učili a
a po nemnohých rokoch v redakcii Štúrových Časopisov
sa sišli traja z básnikov tohoto namerenia: Nosák, Kellner
a Kalinčák. Prvý 1834—38, druhý 1837 — 38 a tretí
1836—40 boli učeníkmi Hlaváčkovými, všetci priprá
vajúc sa na ev, teológiu, a všetci prv-neskôr ju zane
chajúc. Boli rovesníci Rimavského: spoločné cesty viedly
ich do kvetistých zahrád ľudových piesní a povestí.

Prvý, najstarší z nich, bol rodom Tisovän, kde
zhliadol svetlo sveta 3 februára 1818, druhý narodil sa
6 januára 1822 na Veľkej Polome pri Rožňave, a tretí
10 augusta 1822 v Hornom Záturčí.

Boh u sláv Nosák, pseudonymom N e z a b u d o v,
ako absolvovaný prešporský teolog za istý čas spolu
pracovník v redakcii Štúrovej, potom do 1848 kaplán
Hodžov v Lipt, Sv. Mikuláši, už r. 1840 v levočskej
,Jitfenke4 stal k prostonárodnej škole poetov sloven

ských : podáva preklady ukrainských i juhoslavianskych
balád, veršuje povesti o Poludnici, o Lenkinej skale,
o prekliatom zemänskom zámku, dosť ešte romanticky
zabarvené, no i formou už dosť ľahkou. Forma tá hlasno
ozýva sa v ,Slovenke

1
(,Nitra

1
1842), složenej podľa tráv

nice ,Vysoko zornička4
, a zostáva i v ,Spevoch tatrán

skyclť (,Nitra
4

1844), smútiacich, že pekný Šariš zneje
iba ľúbostnou piesňou a Torysa že šumí iba o potom
stvu odrodilom; len šarišské výšavy, hľadiace daleko na
juh i na sever, volajú k rodákom, ,aby sa obzreli v všetky
strany sveta, ako všade život slávnejší prekvetá. 4 Nosák
bol tiež z prvých, ktorí sa prihovorili mladému ,Orlovi 4

.

Víta ho, že vyletel hor z prepastí a hôr, od kolíb a sa

lašov, roznášajúc zvesť o Slovákovi, ktorý vo vlastnom
dome nie je domovom, a hľadajúc slávu i nevestu, zlatý
prsteň, plášť i veštiaceho vtáčka, s ktorými slávne sa
vráti. (,Orol tatr. 4 1845, č. 3.) A v druhom cykle ,Spevov
tatránskych

4
(,Nitra

4
1846) obracia sa proti učeným ne

prajníkom, slovenčinu z písma vytvárajúcim: iba ona
roznosí osvetu až do ostatnej zabudnutej doliny, získa



mestá, kaštiele a zámky, ľudí míkvych i odsotených;
maľuje večer, ktorému teší sa slabý starík, urobotený
sedliak, dievča túžiace po milom, nO nie on, poet slo

venský : ,dew, deň mi je treba a nie tmayje háje, nie sú
pre mňa vzdychy a ľúbosti raje; na dni na tom jasnom
ľúbiť ja chcem sväto národ — nad dievčinu, nad perly
a zlato1

; tichý Dunaj pripomína mu zapadlú slávu veľko
moravskú, bystrý Dunaj zlaté časy Matiaša kráľa, ,po
ktorom sa volá dnes Kráľova holá, čo si pyšno hľadí na
troch stolíc polia,

‘ a kráľovský orol, usadený na brehu
dunajskom s detvou svojou, strojacou rozleteť sa na

vvšetky
strany otčiny, hlási krajšiu budúcnosť národa. V Štúrovi
a jeho družine poet videl budúcnosť zabezpečenú.

Aj Petra Kellnera, pseudonymom Z á b oj a H o

stinského, nachodíme medzi prvými, ktorí ohlásili sa
v ,Nitre

1 a v ,Orle 4
. Filosoíicko-teologické štúdia prešpor

ské zanephal v zime 1844, prejdúc po pristavenom účin
kovaní Štúrovom, ako jeden z pamätných dvadsiatich,
do Levoče nazad, vybaviť kurs. Ešte tohože roku v ja
seň, po zkúške kandidátickej, vybral sa na universitu do
Nemiec, no uviazol v Prešporku na juridickej akadémii,
zároveň usilovne pracujúc v redakciách Štúrových až do
povstania. Yeľastrannosť a robotnosť jeho v tie časy bola ne

obyčajná: okrem vecí odtedy ujavnených, zanechal v ruko

pise históriu urbáru, rozhovory o pôvode človeka, dumy
o sústave všehomíra, rozpravy o slavianskej kmenovi
tosti a vzájomnosti, o slavianskej obci, o naddunajských
pamätníkoch, a druhé. Y jaseň 1848, chorý od duševného
prepínania, uchýlil sa do domu rodičovského. — Drobné
verše Kellnerove napospol alegorisujú. Sokol pýta sa
holubice, kde sa bavila toľké časy? ,Lietavala som nad
vodou, ach, nad vodou zakalenou; plakávala nad slo

bodou, nad slobodou utratenou.4 Sokol ju teší: ,Dážd
prestane aj s vetrami, žitko sa zas rozzelená: voda tvoja
pod horami zas potečie vyjasnená!

4
(,Hlasy k Nitre4

1844.)
Alegorisujú však, niekedy dosť temno, i väčšie jeho ver
šované rozprávky. Charakteristická je ,Silvestrova noc 4

(v ,Nitre4
1846). Y kostolíku na krížnych cestách prorok

svätého života s veriacimi očakáva útok zakliatych zlých
duchov; tri nápory víťazne odbili, chránila ich silná viera.

9



Päťdesiat šuhajov bezúhonných dá sa s diahlami v hoj a
víťazí, lebo opanovali v sebe prírodu a obrodili sa v bo
žom duchu. Fantastické obrazy mátavej trmy-mrvy a
tajomstverníého Čarenia temer zakrývajú smysel básne;
iba z vloženej piesne o Mojmírovej mohyle a z výroku:
,Nech otcov padlých jzastúpia vnukovia, v bojoch jak oni

padajú,
1 hádame na Štúra a jeho družinu, vedenú k prí

snej a bezkorystnej práci a vpredsa prítomnosťou hatenej
a napádanej. Zo všetkých Štúrovcov, čo zo slovenčiny
a z ľudových povestí našich čítali budúcnosť národa,
Petor Kellner je vari najzapálenejší. ,Slovenčina naša, ty
pták zlatoperý, čo visíš nad Tatrou na zlatej reťazi, perá
tvoje svieťa sťa zory bez miery, jak Jánove mušky krás
nejšie storazí. Kdože na tátoši ku tebe vyletí a tymí zo
rami temný kraj osvieti ?4 roztúžil sa v prvej ,Dume na
Tatrách1

, a v druhej rozjasal sa už hymnický; ,Címvste
v pravekoch boly, Tatry naše? Kolískou národom. Cím
budú svetu svatje hradby vaše? Myšlienok východom.
Kdo vašich duchov tajomstvá vyveští? Zrodený syn Ta
tier. AJido rozumie slová tých povestí? Vybraný bo
hatier. Čo vaše víchry, blesky, vody, šumy? Chóry pesní
ľudu. Či vaše túžby ostanú len dumy? Hlasom žitia
budú! 4

(,Orol tatr. 4
1845, č. 12—13.) Myšlienky tie za

hrievaly ho po celý život; i keď verš jeho už dávno za
tíchol, shľadúval k nim bohatý materiál z rozprávok i

piesní a podopieral ich íilosoíickou špekuláciou. V tých
dielach, na konci života Kellnerovho, vydaných, je hlavné
jeho značenie.

Janko K a 1 i n č á k, po celý život rovnako verný
priateľ slavianskej poesie ľudovej, obrátil sa skoro od
veršov k novele. Prvá jeho báseň, veršovaná povesť
,Králuv stúh (v ,Tatranke4

1842, III, str. 81 —85), slávi
Matiaša kráľa a jeho slovenský Čierny pluk, vkladajúc
chýrnemu populárnemu panovníkovi do úst zdravicu na
,slovenský rod4

. Prostý tón básne zneje i v nasledujúcich,
ktoré prinášaly ,Orol

4 a ,Nitra4 1845—47. S neobyčajnou
úľubou Kalinčák vyberá si motívy vojenské. V piesni
,On parlera de sa gloire

4
starý vojak francúzsky pri roz

pomienkach na svojho cisára zomiera; v v ,Bojovníkovi
4

mladý vojak ďaleko od rodiny hynie; v ,Šuhajovi zabi-



tom 4 tenže výjav z borieb tatárskych a tureckých. A
všade to isté lipnutie k prírode: kôň ovesí hlavu pod
smutným pánom, vetor hudie mu pohrabnú pieseň, ranná
zora plače nad ním slzy žiaľu, večerná mhla odeje ho
v ľahkú šatu a divé vetry'roznosia prach jeho do všetkých
úhlov sveta — vidno, že i Kalinčák zahľadel sa do malo

ruskej dumky. No slovenský krakoviak skoro opanoval
pole, a v spevoch Kalinčákových zazunela struna ne

šťastnej ľúbosti: ,Ťažko holúbkovi, ked jaseň zaduje,
ťažšie šuhajkovi, čo darmo miluje; slnce holúbkovi jaseň
v jar obráti, ale šuhajkovi nik milú nevráti/ spieva
v ,Nitre4 1846. Daktoré však z týchto piesní, ako ,Moja
mladosť4 alebo ,Smutný pohrab4

(,Nitra 4 1847), svojou
žravou ľútosťou a citom búrne rozputnaným, ako aj bo
hatstvom hyperbolických obrazov hlasne pripomínajú aj
Heineho, Petôfiho a Máchu. ,Zvädla mladosť tvoja jará,
opadou kvet tvojho žitia jak zmiznutá noci para, jak za
haslô hromobitia, jak sen dávno zabudnutý, jak myšlienka
umretjeho, jak bozk slnca skale daný, jak zvuk mora
stíchnutjeho, jak ľad v lete nasadnutý, ako plameň zha

sínaný, jak cit mládca zabitjeho... A poberúc všetky
slnca blesky, zapálim v oku oheň nebeský, a tým ohňom
a tým okom pozrem po svete širokom, pozrem i v zeme

skrytosti, neba i duše tajnosti, sčítam, čo tje hvezdy
veštia pre mňa: štestia či neštestia. A potom zapálim
celý svet široký, život zničím tisícroký, a sám v jeho
zrúcaninách zhyniem jak vietor v pustinách.4 Vrchovcom
takýchto rozputnaných citov je povestná báseň ,Márii
Janko4

(v ,Nitre
4

1846). Titánske sľuby poet robí diev
čine vyvolenej: zo svojich vzdychov nastrúha si striel,
tými zostriela nebeské hviezdy, a veniec z nich uvitý
vtisne na čelo mladuche svojej, až nebo obľádne od

ligotu; zo svojich žiaľov spraví si rebrík, po ňom vy
driape sa k slncu, stvorí z neho milej svadobné šaty, že
svet celý zamrie v čudovaní; na čarovnom voze rannej
zory, vyzdobenom rosnými perlami, zanesie ju k širo
kému moru, došibe ho prútom zo svojich slz, že rozčesne
sa v paláce skvosom horiace, a v tých osláviť dá svoju
zbožňovanú sborom anjelov. Akby neprišli, ,z nocí vy
staví, strávených bez spania, v ktorých on za ňou túžiu

9*



bez ustaní a, väzu vysokú; na
tej stane väži a nebom

strasie, že jak pavučina porozpukáva sa, a jej dierami

anjeli zletia so svojmi harfami, pred ňou vo strachu

padnú na kolená,, až od jej očú čarodejnej žiare sa im

zapáľa bľadolíce tváre, a z prsov pieseň sa pla
menná: ,Maria, buď oslávená!“ Y celej Štúrovej škole

márne by sme hľadali podobné verše, ani najsmelšie
miesta ,Maríny

4

nevynímajúc; a dobre, že vyšly bez pod

pisu poetovho: prísny, národnou ideou zapálený jeho

majster bol by zaplakal nad ním.

v

Prostonárodná škola poetov Štúrových mala hlboké
korene v národe. Pridali sa k nej i takí, ktorých básnický
talent žiaril len za krátko, a vytrímali pri nej i takí,

ktorí zažili niekoľkorakú premenu básnického vkusu. Ku
prvým prislúchajú Ladislav Pauliny, Skultéty a Daxner,
k druhým dr. Hurban a Graichman.

Ladislav Pauliny, narodenýv v Prietrži 1815,

vyštudovavší v Prešporku zároveň so Stúrom, a od 1840

posiaľ ev. farár prietržský, okrem satirických náčrtkov

o Kocúrkove a veršovaného ,Hrdoša
4

(v ,Nitre
4 1842 a

1847) nezanechal literatúre ničoho. A práve táto staro

dávna povesť ,Hrdoš alebo Ztratený generál4
budí živú

ľútosť nad jeho skorým zamíknutím. Všetko sa rodí

k životu novému — rozpráva poviestkár — iba obec

Lipová, strážená zlými duchami v mocnom múre za

siedmimi horami, hynie. No čudesný hlas zobudí ľudí

v ostatnej hodine, do nohy vytnú jarmiacu ich háveď,
rozrumia múry a pod novým vodcom v novej dedine

blažene a vzorne si nažívajú. Lež zbúrené peklo posiela
do obce svojich, aby nasiali hlúposti a závisti. Statočný
vodca Lipovej v nerovnom boji padol, a ľud pálenkou

spitý zvolil si oddaného diablom Hrdoša. Hasnú síce

sviece oltárne pri jeho inštalácii a účastníci rozchodia sa

zmútení — no je neskoro: Hrdoš hubí obec, sám hynie
mukami svedomia a v noci Barbory zmizne, ako tátoš

osedlaný bosorkami. ,A ľud pýta sa, kam sa Hrdoš po
deu, nieto po ňom znaku, nieto ani šlapy: po rokoch
iba z povesti on zvedeu, miesto Lipovej že sehe zaťau

driapy !
4 Prevedenie je na svôj čas napriek komposiČnej



nedozrelosti veľmi pozoruhodné. Alegória je v celku jasná.
Poet rovnako znamenite kreslí obrazy zo života, na pr,
krčmovú kortešačlm pri voľbe nového richtára, ako ne

obyčajne sa vyzná v svete ľudových povier a háj očných
zjavov: polnočná scéna na krížnych cestách (tretia časť
básne), hoc aj ponáša sa nalWalpurgisnacht.i je unikum
v našej poesii. A popri Sládkovičovi vari nik tak silno

nevyslovil nádeje nového veku, medzi ktorými hlivie ľud
neuvedomelý, kocúrkovstvom kvárený a schválnym za
nedbávaním učičíkaný ,obor‘, ako skladateľ ,Hrdoša4

.

Mladší od Paulinyho August Horislav Škúl
t é ty, narodený 1819 na Krtiši v vNovohrade, ako skon

čený už ev. teolog po Ľudovítovi Štúrovi námestník pro
fesora Palkoviča a predseda ,ústavu1

, potom v Tisovci
kaplán superintendenta Jozefyho, mal vzácny talent pre
populárne a pritom nevulgárne, sviežou poesiou dýcha
júce verše. Už jeho české ,Básnéť

(v Prešporku 1840)
vedľa antikisujúcich romantických prvotín ohlásily sa

niekoľkými chutnými spevami vo forme ľudovej; básenky:
,Už naši dolinku slunečko ohŕálo‘ (,Pastýrská

4
), ,Za naši

zahrádkou bystrá teče ŕeka‘ (,Samotná
1
), ,Podže sem, dce

rúško, pokud si maličká1
(,Dobrá máti 4

) ,Budme chlapci
dobré mysli, co nás tam po pláči4

(,Dobrá mysl
4
) veľmi

skoro zaspieval národ. A Škultétyho ľudový štýl sloven
čina utešene zdokonálila. Neviem, Či v celej našej litera
túre sú všetkým svojím skladom tak rýdzo ľudové, milé,
srdečné verše, ktoré pri svojej zjavnej tendencii ani mak

neutratily poesie, ako jeho tri sošitky pod titulom ,Beda
a rata4 v Levoči 1846—47 vydané. Rozprávajú o gazdov
stve a dlhoch, o zdraví a duši, o rodičoch a manželstve,
o krste, svadbe, kare, o remesle a obci s ostrou pointou
protipálenčenou, predvádzajúc plastické obrázky zo ži
vota pospolitého. Chvála Janka Rimavského, ktorou
v ,Orle tatránskom4

opäť a opäť ,Bedu a ratu'
- odporúčal

obecenstvu, bola dobre zaslúžená, ako aj uznanie starých
,Slovenských Pohľadov 4

, ktorým už vtedy vyznaČily Škul

tétyho a Čipkovú ,Zorničku, zábavník pre dietky
4

(v Le
voči 1846): Jebo veru tak zahrúžiť sa do detského chá

pania, ako Škultéty na pr. v rozprávke ,Ztratenje pe
niaze4

, vedel iba svojho spôsobu majster.



v
I verš Štefana Marka Daxnera, narodeného

22 decembra 1823 v Tisovci, po niekoľkých skusoch —

,Poklad Jánošíkov4 v ,Orle tatránskom 4 1845 sú verše po
darené — a vzornej rozprávke z ľudu ,Statočný valach 4

(v ,Nitre 4
1846), zamíkol na postati jeho životnej, bohatej

požehnaným účinkovaním národným.
Za to veršom do ostatných svojich rokov zostal verný

Jozef Miloslav Hu r ba n. Z liet štyridsiatych niet ich
veľa: z českých najmä ,Osudové Nitry

4 a ,Písné4
(,Nitra

4

1842), zo slovenských ,Spevy
4 a ,Divadlo duchov nad

Tatrámi4
(,Nitra

4 1846 a 1847). Y prvej básni Hurban
chcel zachytiť hlavné momenty dŕžavy veľkomoravskej a
oživenou minulosťou podvihnúť prítomnosť. Lyrické inter
mezzá, tajomstveuné nočné schôdzky, rytierske reči tejto
romantickej epiky ukazujú na čitateľa Máchovho, ktorého
,Máj

4 mládež naša na srdci nosila. Ale báseň Hurbanova
účinkuje iba silnou ideou; verše, najmä Čistoepické, idú
tvrdo. Ak kto, nuž on z hĺbky presvedčenia vyslovil hnev
nad dávnym odbojom Pribinovým, Jejž proklínají i pozdní
století, 4 radosť nad Svätoplukom, ktorého jméno v bouri
dodá sil a z hrobu nadeje vzkrísí, 4 no i žiaľ nad tým, že
,zmrtvené téžkým snem leží Slovenstvo, synové Nitry
k Nitre se neznaj í, minulé slávy blesky obledají, stopami
dédu nekráčí potomstvo,

4 i smutnú istotu, že ,zpévem se

tichým století nešťastná nedaj í zboíát, ni boufe rozduté,
ni Pastislavú, Svätoplukú jména nepohnou více srdce
odcizená! 4 A týmže silným zvukom, bár zase nie bez
tvrdosti, Hurban vyslovil svoje slavianske i slovenské
presvedčenie v piesňach ,Slovenka4

, ,Yrahúm 4
, ,Loučení4

a ,Zal4
(,U proudu valných Dunaje šírého 4

); sú písané na
známe nápevy a skoro znárodnely. Aj on teda zaplatil
daň piesni ľudovej. Ešte určitejšie ona ohlásila sa v di
vadle duchov nad Tatrámi4

, spoločensko-literárnej satire
na vtedajší stav vecí, trochu prinaturalistickyvpodía Wal
purgisnacht robenej, a v pekných ,Spevoch4

.
Ťažká duma

leží na týchto myšlienkou zrelých veršoch: nesplnené
túžby, zhatené zámysly, priúzka postať veľkým snaženiam
ozývajú sa v nich. Z lepšej minulosti zostaly iba tône:
,už len na skrovných spievame píšťalkách po brehách
smutných a po sivých skalkách.4 Sú však i raje medzi



tými skalami, len zo starého ,zachovajme, Čo sa tratí,
podoprime. Čo sa kláti1 a ,hen tam — ztadiaľ, zkadial
slniečko nám svieti, daraz aj nám, dá Boh, spasenia pri
letí.4 Napriek všetkým nesplneným túžbam poet má blahé
vedomie: ,Stlačili som roky v myšlienku jedinú — v nej
života chvile nezahynú.

4 Piesne ,Do kola sa, chlapci jarí4

a ,Keď len okom pozrem po povážskom kraju,4 sú v ústach
národa.

Konečne poesii v duchu prostonárodnom cez pol
storočie verným zostal i J a k u b G r a i c h m a n, narodený
25 júla 1822 v Plybiach, v Liptove. Z kežmarských,
gemerských a levočských štúdií prešiel na jus do Prašova,
v Prešporku odbavil ev. teológiu, pobudnul aj na univer
site v Halle, a vráťac sa, bol vyvolený za kňaza najprv
v Dobšinej, potom v Paludzi, kde ho našlo povstanie.
,Nitra4 1846 a ,Orol tatránsky4

priniesly prvé jeho spevy,
vyznačujúce sa ľahkou, spevnou formou a baladistickými
látkami. Plodná perióda Graichmanova počína sa však
až v rokoch neskorších. —

Jest ešte jeden zjav, ktorý ukazuje na hlbokú pravdu
veci Ľudovíta Štúra: nielen odchovanci jeho išli za ním,
no prv-neskôr prihlásili sa, keď aj nie k prostonárodnému
smeru jeho poesie, nuž aspoň k slovenskému veršu i všetci
starší šlováci, veršovavší predtým po česky. Kuzmány,
Hodža a Žoch zaspievali v nasledujúcej perióde spisby
našej mocné lyrické apostrofy, Tomášik oddal sa dô drob

ných veršov spoločenských, Zello, pretekajúc sa s Hollým,
novým slovom ožiaril staré severné Slavianstvo aj dobu
veľkomoravskú, ba i Záhorský, popri Kollárovi najvy
trvanlivejší podporovateľ literárnej češtiny u nás, prepísal
všetky svoje drámy do rodného jazyka. To všetko padá
do rokov šesťdesiatych.

Lež jedno vzácne meno nedočkalo sa toho ruchu.
Na samom prahu novéhov literárneho života odišiel starší
brat Ľudovítov, Karol Štúr.

Aj on, narodený 25 marca 1811 v Trenčíne, zároveň
s bratom prežil svoje chlapčenské dni v Zay-Uhrovci, aj
jeho vykolimbala materinská pieseň a rozprávka, rozvaliny
hradné a ich povesti, spevy ľudové a národné podanie



,v zádumčivých úbočiach uhrovských.
4

Aj jeho dušu ráb
sky profesor Pec zohrieval svojimi krásnymi prednáškami.
Aj on konečne dostal sa do centra mladých duchov brati
slavských, a tam, počúvajúc náuky Kováča-Martinyho a

Ševrlayho a obcujúc s rovesníkmi Lichardom, Grodrom a
Samom Chalupkom, ako predsedník a vlastný vodca slo
venskej spoločnosti či už ,literárnej jednoty

4
, pomáhal za

kladať a živiť pekný ruch národný, pod mladším jeho
bratom neskôr tak krásne rozvitý. Od 1833 ako čakateľ
ev. kazateľstva vychovával v ZarieČi na hornom Považí,
rok pobudnul na universite berlínskej, 1838 bol kaplánom
vo Vŕbovom, od 1839 do 1846 profesorom a rektorom
modránskeho ev. gymnásia, a od 1846 do smrti farárom
tamojšej ev. cirkve. V Modre bolo ťažisko jeho blaho
dárneho učiteľského i kňazského účinkovania: odchoval
za niekoľko rokov národu generáciu, a gróf Zay vedľa
brata jeho Ľudovíta a dra Hurbana nemal nad neho ne

bezpečnejšieho protivníka svojich unisticko-madarisačných
snáh. v

Preniknutý súc staroklasickými štúdiami, Karol Štúr
prekladal do ,Hronky

4 Sokratovho ,Faedona‘ a spieval
v ,Plodoch

4 o zašlej sláve helenskej. Ale duma nad vlast
ným národom skoro vytisla cudzie predmety, a dume tej
zostal verný do smrti. Všetky historické motívy poesie
slovenskej boly aj jeho motívami; cesta od antických
foriem k novovekým aj jeho cestou. Nebásnil veľa, no
vybrané práce, ktoré na žiadosť priateľov vydal v sbierke
,Ozvéna Tatry4

(v Prešporku 1844) nie sú bez ceny: Karol
Štúr mal v moci výrazný, silný tropus i vysoký let fan

tásie. A čo ho, bár staršieho, pojí s básnickou družinou
Ľudovítovou, je aj v českých jeho veršoch znateľný vplyv
poesie ľudovej. Nielen že povážske povesti oJBudatýne,
Strečne, Hríčove, Trenčíne, Beckove, Bystrici a Cachticiach
vyrozprával v ,OzvénČ4

hladkým slovom; kto prečíta
oslavu slovenskej dediny (,Yísky

k
), rozpomienku na mla

dosť (,Nadéje
4
) alebo piesne ,Rolníkovu4

, ,Ovčákovu4
, plt

níkovu4
, pobadá, že spevy z chlapčenských liet nevyšu

mely z mysli ani mužovi.
Karol Štúr stal k slovenčine razom. Písal do brato

vých časopisov i do slovenských kalendárov. Lichardova



,Domová pokladnica
4 na r. 1848 doniesla jeho slovenské

verše. ,Len zomrieť je ťažko ráno, ked vstáva krásny
deň,4

zaspieval si v citnom ,Tušení4
, a tušenie ho neskla

malo: 13 januára 1851 umrel v plnej sile života.

'v'

Ľudovít Štúr v svojom pôvodne po slovensky na

písanom a neskôr Česky vydanom diele o národnej poesii
slavianskej považuje romantiku za poklesnutie urovná bá
snického. Kde niet záujmu pre všeobecnosť, kde Človek
húta vždy len o svojej cti, svojej vernosti, svojej láske,
kde stanovisko osobného egoismu stavia nad všetko ostatné,
tam na vnivoč vychodí ideál básne slavianskej : harmónia
ducha s prírodou, a poesia klesá. Byron so svojím nespo
kojným duchom, rozorvaným srdcom, výsmechom spoloč
nosti, ironisovaním samého seba, s anatomisovaním vlast

. v . . 7

ného ja bol Štúrovi nenávideným prototypom tejto poesie.
A predsa ona celkom prirodzene vyrástla zo základov

spoločnosti európskej: zo sklamaných nádejí zobudených
,veľkou revolúciou4

, z protiv medzi vymierajúcou spoloč
nosťou starou a nehotovou mladou, z nového názoru sveta,
ktorý kriticismus, porúcavší staré ideále, nevedel vyplniť
novými, z kvasiacich sa názorov umeleckých, ktoré na
starých troskách neuspely vyrásť v svieži harmonický
kvet. A že nová romantika všade zkrsla z týchže pod
mienok časových a miestnych, dokazujú jej nasledovatelia:
nespieval len v Anglii Byron a Shelley, spievali vo Francii
Hugo a Lamartine, v Italii Leopardi, v Nemecku Heine
a Lenau, v Rusku Puškin i Lermontov, v Poľsku Mickie

7 v 7

wicz, Síowacki a Krasinski, v Čechách Mácha.
Ani slovenskí poeti neubránili sa novému závanu od

západu. Prísne, ,veto 4 a silná národnostná, všetko v sebe
topiaca idea Štúrova zabránila síce všeobecný jej kult,
no nejeden z nich predsa jej doniesol svoju daň. Slád
kovič nezostal sám. Nie sebáironia, ani rúhanie sa Bohu,
ani prevraty spoločenské ich neviedly: ich hnala tajná
spruha ľúbosti, vrodená melanchólia lebo osobné neblaho

Romantici.
VI



k poesii sladkých disonancií; ich priťahovala k nej hĺbka
a smelosť rozputnaných citov, a veíkolepý moderný názor
na prírodu. V maľovke prírody a v prispôsobovaní vše

tkých jej zjavov kn všetkým rozpoloženiam duše, v skvose
básnického obrazu, v opíjaní sa osobným citom a pyšnou,
orientálsky bohatou dikciou je osobitý ráz týchto krotkých
slovenských romantikov. Líhali vstávali s Máchom, vy
mýšľali si ľubice svoje, a spievali nekonečné rojčivé verše.

Najobdarenejší z nich je Hroboň, najhlbší Dohnány,
najvšestrannejší Pauliny-Tóth.

Samo Bohdan Hroboň narodil sa 24 augusta
1820 v Sielnici, v Liptove, a z prvých škôl svätomikuláš
ských a gemerských prešiel 1834 do Levoče. Bol tam
z najusilovnejších ádov ,Ústavu 1 i z najplodnejších veršov
cov ,Jitrenky

;
, ktorá 1840 doniesla ,výbornéjší práce

učencu československých a. v. levočských/ Víta ju úvod
nou básňou, želajúc si slavianskym spevom zaplniť ztratu
Nitry (,Jitrenka‘); ospevuje radosti detstva a chce čistotu
jeho i zápal zachovať mládeži (,Na vék détinský

1
); maľuje

krásy rodného kraja (,City u západu slunce pod Tatrou1
);

dumá nad blížiacou i desiacou záhadou smrti (,Smrť);
alegorisuje minulé i budúce osudy Slovenska, znovuzrode
ného láskou (,Selánky‘), lebo len ona udržiava vesmír a
len ona obživí aj svojeť (,Zámér lásky 1). Polovica veršov
Hroboňových je ešte v mierach antických, ku ktorým
dobrou školou boly mu preklady z Horáca, v ,Hronke‘
1836—1838 uverejňované.

Zažil aj pekné časy v Prešporku ako teolog a úd
,Ústavu‘ 1839 —1841, a vybral sa ztade aj na universitu
iíemeckú. Odchodiac v jaseň 1841 z otčiny, pozdravil
rodný Liptov peknými ,Listy pod hájení Dielom1

(,Kvéty
;

1841), a lúčil sa s domovinou: ,Kde zborené hrady v Sále
se shlédají, tam zapadlých otcu vzdechy mne volají: z krve
jich vykvétlé pozbírám kvétiny a tvé, Tatro svätá, ovén
čím skaliny. (,Pŕi odchodu 1 v ,Tatranke1

1842.) V Prahe,
kde zabavil sa pol roka, poznal prebúdzajúci sa život
národný i literárny a zapriadol mnohé priateľské sväzky.

Y Halle rozvil sa mu opäť život nový. Zaňala ho
romantická filosoíia i romantická poesia, rozpomienky



historické i vidiny budúcnosti. Listy jeho, písané ztade
v rokoch 1842 a 1843 spanilomýselnej českej učiteľke
Bohuslave Rajskej (Antónii Reissovej, neskôr druhej žene
Celakovského), sú živým ohlasom jeho vnútra. Za ztra
tenú vlasť nachodí ,náhradu v tom, že na zemi hrdinsky
padlých v samém zápasu smrti bohatýrských národúv
slovanských skournati múže ducha svétohistorického, ahy
jej do srdce Slovanstva, do Tater prelíval,‘ píše 26 apríla
1842 do Prahy. ,1 zdejší kraje nejsou Slovanu docela
pusté a nevýznamné, i zde šumí smutná Sála dumu o za

haslých národech, a na tichém pobreží jejím nejeden cit,
nejedna mysienka duší mou prebleskuje. Jsou to ony
Slovanúm i Némcúm véčnč památné kraje, na nichžto
Germáni s krížení v ruce pohanské pŕedky naše do prachu
pošlapali, duchem Luthera slávu reŕbrmace Oechúm i Slo
vanstvu vyrvali, duchem Schillera, Goetheho, Herdera,
Hegela berlu vedeckou nade svčtem zdvihli — až ko

nečné ze zboreniu hradu slovanských, jako andél pomsty
smíŕlivé, vykvetla , Slávy dcera‘ a kouzelným zpévem vábi
ducha svéta na Tatry, na jarý, mladický, velkolepý vý
chod slovanský,

1 hovorí v liste zo dňa 27 augusta 1842.
Ničmenej svätý nepokoj ho trápi, kedykoľvek pomyslí na
domov: ,Tak toužím již néco jistého zvédéti o mladém
první krok do života učinivším národu svém, tak toužím
státi se účastným boje ohromného, který mu nastává,‘
píše 20 septembra 1842, a vysvetľuje 4 januára 1843:
,Není divu, že na zemi odrodilé, na mohylách otcuv pa
dlých v urputném boji s duchem cizím tesknota mne ča
sem obkličuje a to tím více, že moje večné drahá ale
všemi stoletími pohanéná otčina i nyní jeŠté na vlastní
púdé své v porobé egyptské vézí a .. . božský plameň
v sobé dusiti musí4 — doldadajúc 5 aug. 1843, v poslednom
liste písanom z Nemecka: .Jen bych si ješté prál, abych
vám i j á domov svúj, nedobytné to hradby Liptova, nej
velebnéjší chlumy Tater hvézdovénčených ukázati mohl,
aby ste je se mnou slzami skropila, že ješté nejsou slav

nými činy posvéceny.
1

Y Halle Hroboň aj básnil. Verše jeho, poslané v pí
sanom sväzku ako ,Kvétiny nadsálanské‘ priateľke do

Čiech, kypia hymnickou silou myšlienky a citu. ,Orlovi
4
,



zasnnlémn synu Kriváňa, privoláva: ,Hoj, vypravuj nám
sen svúj dlouhý, krásny, a zjev své duše tajná vidéní,
nám výkvete z nich vék co nehe jasný a život božského
pln nadšení. Tobé se duše Tatry, vécné mladá, j ako mi
láčku zjevila, ona sny tvoje v demantovou zári prstem
čarovným zménila. Ty vidíváš j i, kdy své perle skládá
a sype v snéhy jiskry ménivé, kdy venčí kvčtem vrchy
šedivé, a na strmých skalin boky leje járkú stŕíbrotoky
do propasti se pénící — a hned s vétrem na oblaky
sedne, smélým okem v jasné, slunce vzhledne, metá hady
bleskami sipící a potrásá chmury rachotem hučící. 1, A

práve tak mocné sú Hroboňove ozvuky Kollárových
zneliek a nežné imitácie sonetov ľúbostných. ,Celakovský
i Kollár nejali leč malý díl naši slávské budoucnosti
— hovorí o Hroboňových veršoch jeden z osvietených
Cechov toho času, — Bohdan již ji tuší/ Mal veľké
predsavzatia do budúcnosti: ,Meč obousečný Hegelové
védy má duše citem plamenným roztopí. Do prachu meč
ten padne zahanbený, meč ten se v bídné kusy rozrazí
pred bleskem véčným božského nadšení: slovanský An
teus Herkula porazí/ Alebo ked spieva: ,Tajemná noci,
matko všehomíra, ty rozpal duši plamenem hvézdovým,
by jako slunce zplanula má víra, spálila osud dechem
Syriovým! Hoj, v jednom stredu jediné duše mé planou
vesmíra vše sily hvčzdové. Sypte se, svéty, do bezdné
propasti, já duchem vzhuru letím k véčné vlasti!‘ A do
movine sa ohlásil, posielajúc dumku svoju: ,hlasem hromu
povéz jejím synnm, že doba volá k bohatýrským činúm.
Synú-li jejich duše ocelové neztopí tvoji plamenní vzde
chové, odvráť se od nich a pronikej škály, by co obrové
k ochrané povstaly... Na Tatru svätou slunce se usméje,
a svéty nové vykvétou z nadéje!‘ (Pozdravení Tater z ci

ziny‘ v ,Tatranke1 1843, I. str. 15.)
Myšlienka literárnej slovenčiny v dôverných rozho

voroch starších Štúrovcov ešte len sa kľula, keď vzdia
lený Hroboň už 1843 oduševnenými listami chcel pre ňu
získať priateľa svojho Štefana Launera, Najviac mu váža
dôvody íilosoíické. Starý vek mal krásu antickú, vek
stredný ju zdokonálil na romantickú (,krása romantická
je už výraz všeobecnej božskej myšlienky v tele a v ži-



vote/) ,krása budúca slavianska bude konečnô oslávenia
a dovŕšenia ideálu na zemi/ lebo v nej i krása i pravda
i dobro. /Duch tento slovanský, duch božskej samotvor
nosti musí sa zjavuvať v takej reči, v ktorej najlepšie sa
odbleskuje celý svet umu, citu i vôle, celý svet ducha
i prírody. A že slovenčina už v terajšom svojom stave
je bližšia tej reči ideálnej že čeština, to cítime a veríme
a z mnohjeho ohľadu aj v theorii už dokázať môžeme 4 ...
A dokazuje to z jej logickej určitosti, z jej harmonickej
kvantity, z jej celého organismu.4

Všetky dalšie dôvody
za slovenčinu Hroboň Štúrovi, Hurbanovi a Hodžovi tak
mer predchytil. ,Ako v Kristovi (to je jeho presvedčenie)
sa objala večnou láskou všeobecná myšlienka a vôľa bož
ská s jednotlivou dušou ľudskou/ tak sa vidina Slávy
zosobňuvať počne životom slovenským . . .

Slovák ako
Slovák je už Slavian. 4 Vlastnou umeleckou skúsenosťou
nútený istí, ,že hlbokje city duše slovenskej naskrze a
žiadnym spôsobom sa nedajú vyjadriť Češtinou/ (,0 slo
venčine4 v ,Slov. Pohľadoch4 I, 2, str. 77—81.)

I pražským priateľom rovnodušno zjavil nové svoje
stanovisko. Zo Sielnice, kam vrátil sa zase cez Prahu
v jaseni 1843, píše 4 novembra Bohuslave Rajskej na
jej vlastnú žiadosť už po slovensky: ,Pozdravujem vás
rečou tatránskej matky mojej, rečou praotcov našich slo

vanských ; lebo len na jej krielach môže lietať celá duša
moja. Verte mi, že aj na sálanských mohylách stau v ta
jomnom sväzku cit môj s duchom tatránskym; že práve
v ten čas, keď v Tatrách vznikala myšlienka Čisto slo

venskjeho života, aj ja som zahoreu túžbou nevýslovnou
aspoň jednu pieseň môcť zaspievať hlasom duše tatrán
skej vo velebnom chráme Slavianstva . . .

Posvätiu som
sa tejto myšlienke pre národ náš slovenský samospasiteľ
nej, pre ideu Slávy svätosvätej.4 Krásne verše: ,Letí
sokol, letí z dalekej krajiny/ vytlačené neskôr v ,Orle

4
,

zakľučujú poslanie.
Pieseň vytúžená zazunela skoro; zaspieval ju, hľa

diac na vysoký Kriváň, čo v blahej predtuche dumal si
nad miznúcim ,stohlavým drákom4

neslávnej minulosti:
,Nad hrobom jeho hudba mojich hromov na harfách z ble
skov zahučí, nad hrobom jeho pieseň z mrtvýchvstania



zakliatym zvetom zazvuČíl4
(,Návrat z cudziny 1843 1

v ,Orle4 1846, č. 37.) Podobne pozdravil ,Orla tatrán
skeho 4

: ,Rozprávaj že nám sen svoj dlhý, krásny, zjav
duše svojej nám tajnô videnie, z neho nám skvitne
vek, Čo nehe jasný a život pekný jak božskô nadšenie. 4

(R. 1845, č. 1.)
Co v perióde tejto Hroboň napísal, všetko nesie pe

čaď hlboko obdareného, mnohostranného, jemnocitného
ducha. V študentských veršoch začal napodobiť antiku,
lež kypiaci jeho cit nemohol sa zmestiť do úzkej formy;
v ňom vrel už vtedy romantik a Slavian. On už od prvo
počiatku niesol sa k patetickému smeru, k veľkým obra
zom a mocným poletom do dŕžavy ideálnej. Romantická
poesia západu, idealistická íilosoíia nemecká povzniesly
ešte jeho vzlet. Zvučná liptovská materčina jeho krásne
zaligotala sa vo verši: Hroboň vedľa Sládkoviča a Hodžu
vari najkrajšie ukázal strojnosť a hybkosť slovenčiny.
Spev ,Mládeži

4
(v ,Nitre4

1847) je jedna z najkrajších na
šich básní; víťazne pasuje sa so slávnou Mickiewiczovou
ódou: jej vysoký let nadšenia, mocné obrazy a krásna
reč sú na počudovanie.

Tým väčší žiaľ, že tento neobyčajný talent nesplnil,
čo sľuboval. Ztratený na sielnickej samote hrúžil sa vždy
hlbšie do svojich vidín a dúm, a poesia jeho, ktorá bola
prehovorila kovovým zvukom starozákonných prorokov,
zabŕdla skoro po roku 1848 do temných labyrintov apoka
lyptických. — —

Neblahý osud nedožičil ani Mikulášovi Dohná
nymu, zrodenému 1826 v Trenčíne, aby talent jeho vy
krystalisovaľ sa k dokonálosti. Prešporský i levočský život
študentský spravil z neho zapáleného národovca. Dohnány
bol povahy zádumčivej, ktorá hľadala si svôj svet v usi
lovnom študovaní: znal znamenite klasické jazyky staré,
z nových cudzích mnohé, a slavianske napospol. Co
velikého bolo v poesii, priťahovalo jeho ducha: Homér
ako Shakspear, Byron ako PuŠkin. Dohnány prvý zo
Štúrovcov podobral sa prekladať Riadu; ,Shovárka He
ktora s Andromachov 4

(,Orol tatr. 4 1847, č. 64) svedčí
o šťastnom talente. No jeho pravý svet boly hlboké idey,



búrne city, veľké obrazy zádumčivej poesie modernej.
Nebadať to ešte toľme v jeho prvotinách z ,Orla' a ,Nitry

4

pred 1848, ako v neskorších ,Dumách1
, ktoré privcas stály

sa pohrobnými.
Povstanie prekvapilo Dohnányho v Levoči, kam bol

prešiel za vychovateľa z prešporskej redakcie Štúrovej.

Za to piesňou sprevádzal celý svoj život, bohatý
Širokým účinkovaním, od prvých mládeneckých, ba tak
mer školských rokov muž, ktorý od rokov šesťdesiatych
stál na Čele všetkého národného ruchu u nás: mladší
Pauliny.

Viliam Pauliny, neskôr, ako adoptovanec ze
man skej rodiny svojej manželky, s prídavkom T ó t h,
narodil sa 3 júna 1826 v Senici. Už po roku ztratil otca,
tamojšieho ev. farára, a výchovu jeho viedla matka, žena
inteligentná, národovkyňa zapálená. No nepomohla prísna
ruka ujca Jána Poya, farára v Novom Meste nad Váhom,
ani tvrdé latinské štúdia na škole senickej, ani sonety
,Slávy dcéry

4
, Jungmannove verše a slovenské spievanky,

memorované matkinou snahou: oduševnený učiteľ komár
ňanský Pálíi, ktorému desaťročný Pauliny dostal sa do
rúk, vedel zaujať vnímavú myseľ svojho neobyčajne ob
dareného chovanca za národne-romantickú poesiu maďar
skú. Kazinci a Kolcsei, neskôr neomýlne aj Petôfi a novo
romantika nemecká i druhá, stali sa Paulinyho lekturou.
Musela dôjsť prísna kara modránskeho jeho direktora
i učbára Karla Štúra, ktorému ako pätnásťročný gymna
sist a úd vzdelavateľnej ,slovenskej spoločnosti

4
predložil

sväzok vlastných ľúbostných veršov, aby zabočil na inšiu
cestu. No hoc neskôr aj vysmial svoje hrmotné prvotiny
(,Trinásta pieseň4 v ,Lipe

4 1862, str. 338: ,Iní majú krásu,
slávu tohto sveta, ba už i na druhom trímajú pol neba:
mne je krása, sláva i nebo šepleta — ja o nič nestojím,
keď, Laura, mám teba!4

), ničmenej romantikom zostal
yoždy. Smädného po vedách ducha mládencovho Ľudovít
Štúr napájal v Prešporku od 1843, kde už vidno ne
skoršiu mnohostrannosť Paulinyho ako právnika, filológa,
historika, teôloga, veršovca i románopisca. Aj ako ne
skorší znamenitý rečník mal v učiteľovi svojom krásny



vzor, i pevnú v ňom oporu prostried svetáckeho života
maďarskej mládeže prešporskej.

Y Prešporku Paulíny napísal od 1844—46 rad ver
šov, s malými výnimkami do 1877 síce neujavnených,
no pre smer ducha jeho charakteristických. Prvou zo za

chovaných piesní (,Lúčenie junákov
1
) odprevádzal svojich

v januári 1844 do Levoče odchodiacich vrstovníkov: Roz
lúčili ste sa, ale iba telom — duch váš spojen’ bude roda
spasiteľom ;

4 druhú (,Kto si rodom Slovák4
) posvätil rodnej

reči: ,ona stvorí vel’ké činy, len sa držme slovenčiny
4 —

melódia poľského mazúru rozniesla ju po národe; tretia,
15 júla u Hurbana v Hlbokom složená, mala tenže pred
met a našla si tú istú cestu: ,Slovenčina moja, krásne
ty zvuky máš, Slovenstvo zbuduješ, život mu dáš.4 I on
vyslovil dámy svoje nad starou Nitrou (,Vila Nitry4

):
Syrili vlny na dietky poroby, a uveď ich v slávu abo
zas v hroby;“ nad požunskými poliami (,Ziaľ nad Slo
venskom4

) : ,Dajte skalu na mohylu, nech plače tá skala
nemá, keď národ v sne hlivejúci sám nad sebou slzy
nemá4

; nad Matúšom z Trenčína (,Najkrajšia pieseň
4
). Aj

on bol preniknutý silnou vierou, ,čo Kristus, syn boží,
hlásal ľudu: že prví budú poslední, a poslední tí že prví
budú 4

(,Prví a poslední4
); aj on slávil vo víťaznom Na

poleonovi víťazstvo slavianskej myšlienky (,Zrak a videnie4
,

,Hviezda4
) a do jeho dúm vkladal svoje dumy: ,Svet môj,

duch môj, duša moja, ty nemáš pokoja: ďaleké sú lety
tvoje, svet úzky zem tvoja. . . Ach môj Bože, ďuchu
večný, ty myšlienke svetov, ty daj túžbam duše vrúcim
činných slávy letov! Daj mi krýdla, čo ma vznesú nad
zem kolotavú — ach urob to pre svoj triumf a pre rodu
slávu !

4
(,Ameň vlnobitia4

); aj on, ako verný Štúrovec, bol
presvedčený, že iba z mocného objatia ducha s prírodou
vykvitne pravé umenie (,Duch a príroda4

), a že ho, ako
skutočné vtelenie Božstva, stvorí Slavian (Sedmoro dolín),
lebo on je najmladší syn Človečenstva, ,a proroctvo také
ťa zarazí, že najmladší synok nad svetom víťazí4

mladší syn
4
)

— boly vedy, budú hlbšie, boly umenia,
budú slávnejšie, lebo svetlo ducha rad radom osvetľuje
grúne ľudstva: ,zhynie pre vrch jeden a na druhý svieti,
a tu zas čin ducha k svetlu svetov letí4

(,Poslední spevec4
,



složený 22 marca, v deň smrti Goetheho), ,a spevec siedmy
je najmladší. Ci tiež bude spievať? Hoj ten vám len strojí
svety spevom rozohrievať. A ked bystré vloží prsty na
zvučiace struny, pieseň jeho nesmrteľná po svete rozduní4

(,Pieseň bez konca1
). Aj on konečne smelou alegóriou oslá

vil Štúrovo odkrytie slovenčiny (,Kolumbus‘). No všetky
tieto zvuky prehlušila mocná, náruživá struna ľúbosti.
Mína jeho zobudila y ňom ideály dobra, krásy a lásky,
otvorila mu nové svety myšlienok a citov, nahradila mu
zapadlú slávu národa, zobudila v ňom rodoľubstvo (,Môj
spev‘, ,Zmena‘, ,Milá moja

4
, ,Žiadosť, ,Nebeská láska4

).
Nechže EgyptČan velebí božstvo v Iside, Peršan v ohni,
Grék v Olympe a Riman v Jovišovi; nech ono druhým
svieti zo sôch Canovy, z obrazov Rafaela, zo slávy Korsi
kánovej: jemu žiari z očú Míny (,Zjavy božstva4

), lebo
,city lásky ľudskô žitia ku mohutným slávy letom schytia

4

(,Moc lásky
4
). A v druhých spevoch zase žravý smútok

a žiaľ. Pochopiteľne, že Štúrov žiak s takými veršami
neodvážil sa na verejnosť. Len napoleonská ,Hviezda4

vyšla 1845 v ,Orle
4 a zo pár druhých v ,Domovej po

kladnici 4 na r. 1847.v
Štúdia boly skončené a Pauliny jachal v septembri

1846 za vychovateľa k bohatej rodine srbskej do Kovína
neďaleko Belehradu. No ačkoľvek pán Despinič chcel
ušľachtilého, vedomosťami i spoločenskou manýrou rovnako
vynikajúceho mladoňa aspoň na desať rokov zaviazať
k svojmu domu, túžba po domovine hnala Paulinyho ešte
tejže jaseni nazad. City jeho ľúbostné žily aj v diaľke:
baviac sa na zpiatoČnej ceste v Belehrade, dumá o svojej
Míne, z jej ramien chce složiť dve drevá, z ňadier dno,
z prstov klinčeky, z vlasov zvučné struny, z očú skvostné
rezby, a takou harfou odklínať zapadlé časy od vín Baltu
k stonom Adrie (,Harfa

4
); baviac sa v Pešti u slovenského

rodoľuba, Čecha Janka Kadavého, volá: ,Mína, ty ko
chanka duše mojej, ráno mi svitá len v kráse tvojej, citov
si ty mojich nezmerný svet4

(,Rod a milá4
), i žiali: ,tečú

slzy, tečú, ale v cudzom kraju, ach a potešenia pre mňa
tu nemajú! 4

(,Slovenka v cudzine4
.) Lež nesplnila sa ešte

túžba jeho. Bolo mu od oktobra 1846 vychovávať deti
zemana Laskáryho v Horných Príbelcach v Honte. Tam

10



s učiteľom Rotaridesom a s Jankom Kráľom básnickým
tvorením i národným účinkovaním sladil si chvíle svojho
zajatia. ,Pri ňom vo válovci jesto veľa: zrna, semenca,
vodičky; všakových maškrtôk hŕba celá, i cukru kus ne

maličký
1
, hovorí o vtákovi zatvorenom v klietke; ale ,naČ

mu zrno, cukor, voda? jeho nič už teraz neukojí, len
smrť alebo svoboda.4

(,YtáČkova smrť’.) Bol duševne opu
stený: ,Hoj, dolina, dolinôčka, úzko mi úbočia tvoje,
ľahké sú mi krídeločká, ďaleké sú lety moje‘ (,Večernia

4
),

a smútok barvil všetky verše tejto periódy : ,1 lásky na

šej krásna vidina v osudnej diaľke pomaly vyhýna,
4

spieva
v ,Rozpomienke

1
; ,miesto svätých spevov víchre zasku

čaly, miesto smutných zvonov hory zahučaly, miesto
truhly, plachty mutná Váhu pena, miesto plaču sestár
vlna rieky stená, ‘ keď dievča obeseného Jánošíka našlo
v hĺbke hrob (,Jánošík s milou 1

); ,zo sveta chcel telo
sliať a z Galii e hlavu, sebe vzal len triumfy, národu dal
slávu, 4 volá za Napoleonom rozžialený, že nevďak pre
nasleduje pamiatku veľkého muža. A ako prv schýlená
postava večného žida a opustený hrob Máchov tônili mu
myseľ, tak zaberá sa teraz do Krasinského .Nebožskej
komédie4

, kde Číta, že ,stony i najpotrebnejšieho sa umiesťa
tiež pomedzi hárf nebeské tóny.

1
(,Poesia

4
.) Pred samým

odchodom z Príbeliec poslal hlboký vzdych k nebesiam;
,Veľký si, Pane, v svojej milosti, no mocný i svojmi tre
stami; v rabstvé Slovák tisíc liet žalostí — OtČe náš,
smiluj sa nad nami! 4

(,Vzdýchnutie'>.) V oktobri 1847
Pauliny prešiel za učbára na ev. lýceum do Kremnice,
a tam ho našlo povstanie.

Konečne zaspieval v hymnickom tóne a romantickom
pribarvení aj mladý ev. teolog Daniel M a r ó t h y pod
pseudonymom Danka Maškovského, narodený 14
apríla 1825v v Maškovej v Novohrade. On bol už z po
zostatkov4

Štúrovej školy, ako sami sa nazývali (pozri
str. 67); no v tvrdých časoch mal ľahký žart pre humo

ristický verš (,Komu hus, komu prasa 4 v Richardovej
,Domovej pokladnici

4 1847, a ,Co ťa nepáli, nehas4 tamže
1848) i maľovné slovo pre vážne nádeje: ,Už sa noc
strašná ďalej uťahuje, zlatá sa zora usmiala — už nie



len zora a zora a zora: slnce nám vyšlo z poza obzora!‘
(,Slovenska vstania‘ v ,Orle tatr.‘ 1846, č. 25.) Takým
tónom sprevádzal všetky národné deje; ťažisko jeho lite
rárnej činnosti padá však do rokov 1860—1878.

v

Slovenské verše Štúrovej školy, od prvého z nich,
ktorý zaspieval Janko Matúška ,Pri uvítaní Bratov v ústave
dňa 9

|9
1843 i

(,Nitra* 1844, str. 150), až po ostatný pred
povstaním, Mikuláša Dohnányho ,Váh‘ (,Orol tatr. 1 č. 97,
vydané 6. júna 1848), verše tie myšlienkou i jazykom
stoja hodne vyššie nad pokusmi, ktoré omladina Štúrova
do 1844 bola písala po česky. No proti tomuto neod

škriepnemu pokroku cena slovenských veršov ponížila sa
vo forme metrickej. Usilovné štúdia piesne ľudovej a novej
poesie poľskej nedopúšťaly síce, aby opäť ujala sa Hollého
staroklasická kvantita, a to bolo dobre; ale vzory tie,
zostávajúc viac-menej na prostom počítaní slabík, sviedly
poetov Štúrovej školy k mýlnemu stanovisku, že ume

leckej básni slovenskej netreba ani určitého rytmu prí
zvučného — a to bola veľká štrbina. ,Tie piesne my ne
smieme korigovať, lež učiť sa z nich národne písať i
básniť 1 ostalo i voči prosodickej forme presvedčením Ľudo
víta Štúra. Len u daktorých jeho rovesníkov lebo žiakov,
ktorých vrodený cit nevdojak sám uhládzal tvrdosti, (takí
boli najmä Samo Chalúpka, Kráľ, Botto, Dobšinský,) ču
jeme rytmus pravidelnejší ; vu ostatných napospol vládne
prosodický naturalismus. Štrbinu tú bôľno cítiť meno
vite u predných: o koľko vyššie stála by umelecká úro
veň Sládkovičova, keby vnútorná technika jeho veršov
bola dokonálejšia! Zkrsly síce v tie časy i bezúhonné
formou verše slovenské: majstrom ich bol hlbokocitný,
pre krásu jazyka zo všetkých našich spisovateľov naj
jemnejšie naladený jeho znateľ, Michal Miloslav Hodža.
Lež veľká báseň tá, ,Yieroslavín‘, zostala v rukopise, a
veršu slovenskému bolo čakať až do rokov sedemdesia
tych, kým nová reforma literatúry našej neodstránila
mýlku počiatočnej teórie a nezrelosť mladého umenia.

* *
*
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Príťažlivosť života maloruského a záľuba v literatúre
poľskej osvedčily sa na novo i pri mladých prešporských
novelistoch. Ako v poesii veršovanej, tak v novelistike
mlad Štúrova najradšej zaoberala sa Poliakmi. A z nich
ju nik toľme neelektrisoval, ako Michal Czajkowski.
,Powiesci kozackie 4

, ,Kirdžali
4
, ,Wernyhora‘ boly koncom

liet tridsiatych a počiatkom štyridsiatych jej najvďačnej
ším čítaním. O nedlho ich už prekladali (do ,Tatranky

4

1841 .Atamana Klinického4 preložil Francisci, tamže 1842
,Ťažení na Carhrad4 Kalinčák, do ,Orla tatránskeho1 1847
,Konštantína Horodeiiského4 a ešte raz ,Atamana Klini
ckého 4

Kosák), potom napodobňovali.
Už vtedy zobudil pozornosť mladý Janko Kalin

č á k, čítajúc v ,Ústave 4
' svoje novelistické prvotiny. Tri

z nich — ,Lenka Turzovna 4
, ,Stará matka4 a ,Trenčiansky

Matúš4 — potratily sa mu, štvrtá, ,Bozkovci
4
, dejom z doby

kráľa, vyšla po česky v ,Nitre
4 1842, Je písaná

podľa Semberovej knižky ,Páni z Bozkovic4
, teda podľa

látky hotovej. Nevyniká ešte ničím zvláštnym; iba za

kľúčenie, ľahko na papier hodené, ukazuje pekný nove

listický dar. I látku k nasledujúcej svojej povesti, čítanej
v ,Ústave

4
1843, k ,Milkovmu hrobu4

, Kalinčák dostal
z druhej v ruky: podľa počutia vyrozprával mu osnovu
Ľudovít Štúr. Tento ,Milkov hrob 4

, vytlačený v prvých
Číslach ,Orla tatránskeho4

1845, najdlhšia povesť prvej
Kalinčákovej periódy, bol dlho čítaním hľadaným. Látka
je predošlej práci blízka. Mladý Milko Pankrác, pekno
duchý, ideálny šuhaj, stane na stranu Matiašovu proti
Friedrichovi a tým i proti vlastnému, otcovi, bráni Ži

linu, ľúbi šumnú dcéru žilinského richtára, padá najatou
zločinnou rukou a skoro za ním tragicky končí i jeho
Marienča. I tu charakteristika ešte začiatočníka, postavy
bľadé. Kalinčákov Iskra, Pankrác, Komorovský sú iba
mená rovnako hovoriace, nie povahy; Dlhohorský, Milko,
Marienka len tône obrazotvornosti bez kostí a mäsa. Jeho
krčmička v starej Nitre je knajpa z našich čias, voľný,

Mladí novelisti. Námery filosofické.
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prekáravý rozhovor šuhajcov z dôb Matiaša kráľa je iba
veselých študentských besedovaní kalinčákov

ských. Co v novele priťahovalo, bol ľúbostný, zádum

čivý, široko vyliaty cit — jej teplá lyrika a prítulná,
srdečná reč. To naučil sa od Czajkowského. Skoro každú
kapitolu Kalinčák začína spôsobom, ktorý hovorí k duši,
apostrofujúc raz Dunaj, raz Váh, tu staré hrady a mestá,
tam šíry slovenský kraj. Inak v osihotenej izbe študent
skej mladý spisovateľ nemohol poznať rozmanitosť života
a silu náruživostí, a inšieho sveta krém toho preň nebolo.

Ani dvojročné temer štúdia universitné, na ktoré,
skončiac filosoficko-juridický a teologiclyý kurs v Preš
porku, Kalinčák 1843 vybral sa cez Prahu do HaÍle,
neprehlbily jeho životný názor: kniha a prednáška zo
stala mu jediným učiteľom. Až keď veľký dom banského
radcu Landerera na Windschachte pri Štiavnici prijal ho
ako vychovateľa, Kalinčák osvojil si nielen spoločenský
tón, lež poznával i ľudí. ,Môj tamejší pobyt zrobil epochu
v žití mojom,

‘ hovorí v svojej autobiografii v ,Lipe
b 1862.

Za rok, čo tam pobudnul, od oktobra 1845 do 1846,
napísal všetky ostatné povesti, uverejnené do 1848 v ,Orle
tatránskomf

Už v prvej z nich, v ,Bratovej ruke‘ (vyšla 1846),
badať silné ťahy mocných potrasení. Z postáv vyniká
tajomstvená, chmúrna hrdinská osoba Badánskeho: že
lezní kozácki vodcovia Czajkowského boli mu modelom.
Ako umiera ataman Klinický a ako skonáva Mikuláš
Ba dánsky — to ani čoby bolo vyšlo z jednoho pera. A
rovnako mocno ozýva sa zase ľúbosť v ,Púti lásky‘, po
vesti z časov tureckých, i v druhej tureckej novele,
,Serbianke‘ (vyšlých 1847 a 1848). Junák Cernok je
síce syn obraznosti, za to však v Osmanovi poznať
Osmana agu, syna Kapudana bašu z Czajkowského
,Skalozuba‘. Zo ,Serbianky‘ už mocno hovorí hlas uvoľ
nenia z pod rabstva, svieži vzduch tesno pred rokom
meruôsmym. Tvrdými, junáckymi slovami a zase rečou
oduševnením pretekajúcou Kalinčák vyráža všeobecnú
túžbu za svobodou, prenášajúc ju na dejisko srbské. A
surma bojovná hučí i v ,Mládencovi slovenskom1

(vy
tlačenom roku 1847), celkom anachronistickom, ideálnom



obraze deviateho veku, ponúknutého o tisíc rokov napred
do prítomnosti. Tí starci tajomní, prísno súdiaci zradcov
veci národnej, ten ľud roztrhaný vierou vo dva tábory,
tá ohnivá mlad, ženúca sa za obranou svojských záujmov
a odvádzaná od nich pohľadom ženy — to všetko bol
obraz školy Štúrovej , tvrdé zákony spolku ,Bratov sloven

ských‘ zo storočia deviateho ideály prešporských odcho
vancov Ľudovítových. ,Nečestne je vľastnovoľne svoje
krky pod podnož druhjeho podávať — hovorí I)ord
Trenčiansky shromaždeným slovenským mužom, — ne
čestne je národu padljemu zabúdať, že ešte dačo inô jesto
nad každodenný život; rodia sa v ustavičnej premene
novje sily, slabý vyrastá v silnjeho muža, a utlačený
často vystupuje z hraníc obmedzenjeho života/ A mla
doňovi, vstupujúcemu nasilu do spolku ,Bratov1

, hovorí:
,Oelý čas života tvojho sa má podobať zámku svojou
slávou sa pyšniacemu, brániacemu slobodu, nevinu, ale

nikdy necítiacemu, čo je sladkosť žitia, Čo je krása prí
rody, čo je láska a štestia... Ci znáš, že pre každého
z nás musí zorareť celý svet, že každô pohnutia srdca je
zatratené, že láska mládenca je hriech, že prse jeho musia
byť ocelovje proti vnadám a krásam ženským, že žiadneho
z nás ani matka, ani otec, ani žena, ani milá, ani nič
viazať nesmie, aby bou hotový v každú chvíľu za ciele
naše hlavu složiť a umierať?1 Z toho stanoviska povesť
má veľkú cenu kultúrnohistorickú.

Vo všetkých týchto prácach účinok Czajkowského
bol neodškriepny. Silné vášne a kamenná bezcitnosť
ozrutných postáv Kunického, Skalozuba, Chmelnického,
Sahajdačného; hlboká, beznádejná ľúbosť a ešte hlbšia
túžba za voľnou kozáckou pohuľankou; chmúrna barva
celku a najmä lyrismus prírodnej maľovky mocne pôso
bily na KalinČáka. Menovite ostatný: u poľského nove
listu hovorí šum rieky, van vetra, šíra step i mlčiace
hviezdy — celá príroda je oživená. Symbolika malo
ruského živlu udrela u slovenského človeka na rodnú
strunu.

NiČmenej táto stránka Czajkowského neviedla Ka
linČáka na pravú cestu jeho talentu. Pôvodný, známy
hlas ozval sa mu až z predvádzaných originálnych po-



stáv starého poľského zemänstva, z oných vojských, mar
šalkov, pohárnikov, komorníkov, zástavníkov, sudcov, pri
dobrom starom vínku a hojnom stole jednostaj debatujú
cich, hromžiacich, kasajúcich sa na nepriateľa ,pánov
bratov4

. Už dajedny drobné výjavy z prvých povestí
Kalincákových, ako na pr. predcitovanie kráľovského
reškriptu pred shromaždeným zemänstvom na
mestskom dome (v ,Milkovom hrobe 4

), lebo Cernokova
svadba v dome starousadlého mešťana myjavského Ha
nuša (,Púť lásky 1) a iné podobné priťahovaly Čitateľa
svojou pravdivosťou a plastikou: tie veci autor videl,
zažil. A talent jeho rozvil sa celkom, ked začrel do bo

hatých rozpomienok svojej mladosti a vyňal ztade rad
originálnych postáv drobného slovenského zemänstva.

Otec KalinČákov, záturčiansky ev. kňaz, vyrástol
v tradíciách starej doby: bol dobrý latinák, usilovný Či
tateľ histórie a ctiteľ Napoleonov, s pol stolicou v rodine,
pritom vychovaný v biede a prešlý tvrdou školou života,
preto ,celému svetu vôľu hľadajúci

4
. Matka zas pôvodom

zo starozemänskej rodiny, oduševnená ctiteľka zeman

ských práv, interpretka harrnálesov všetkej slávnej fa
mílie a ,celý advokát4

; pritom živý sklad podaní rodin
ných, ľudových povestí i nábožných pesničiek, že jej
široko daleko nebolo páru. Otec brával synčeka so sebou
na hostiny ku priateľom do okolitých zemänských dedín,
a originálni spectabiles i perillustres v Draškovcach, Zá

horí, Jasene, Lipovci a na Vrútkach bývali malému Jan
kovi na očach už od chlapčenstva. Najmä Často dochodil
k starej materi na Vrútky, stredisku drobného zemänstva
turčianskeho, kde načúval dlhým rečiam škriepiacich sa
,pánov bratov4

, vídal krikľavé kortešačky a ,vpil do seba
celý spôsob smýšľania

4
tejto tratiacej sa vrstvy starého

slovenského života. Postáv takých, odchodných povahou
a zas rovnakých ako jediný kultúrny typ, bola galéria.
Ked potom po latinských trapiech prvých školských liet,
kde učilo sa nie metodou, lež prútom, po madarskej
próbe v Gemeri a nemeckej korysti v Levoči Janko
Kalinčák jaseňou 1839 prišiel do Prešporka, a zužitkujúc
novonadobudnutú znalosť poľštiny, oddal sa do obľúbe
ného vtedy Czajkowského, nové, romantickým leskom



odeté postavy kozácke zatlačily v ňom rozpomienky de
tinstva, No iba na čas: tá istá lektora zaviedla ho k nim
zase a šťastne sa sliala s vlastným zažitým materiálom.

Prvý plod tohoto smeru bola neveliká, no znamenitá
povesť ,Svätý Duch 1

(ujavnená 1848). Osnovou ani ona
nevyniká: zase zvada dvoch sokov o šumné dievča; zase
tragický, náhly koniec v chvíli dôvernej bezstarostnosti
pri strašnom krveprelievaní — tak bolo temer vo všet
kých predošlých kusoch. Ale zato charakteristika postáv,
na ktorých ,v detinstve pásol oči svoje!

1 Starí kuruci
pán Václav i pán Mikuláš, starká Stanislavova mať,
búrna svätomikulášska kongregácia sebevoľného zeman
stva, veselá svadba vo Sv. Duchu, a nadovšetko Rákéciho7 v 7

tábor pod Žilinou a scéna z bitky pri Trnave — koľko
pravdivých, životných bariev a tichého klasického hu
moru! Tak do 184tí v literatúre našej nik nevymaľoval sta
rého slovenského zemana, sebevoľného, kríkajúceho, garazdu
stvárajúceho, originálne sa vystatujúceho a originálne
z boja utekajúceho, ako tu KalinČák. To bol typ nový,
veľkej ceny poetickej a nie menšej pre históriu našej kul

túry. To bolo pravé pole Kalinčákovo, ktoré neskôr
šťastne obrobil. Ze pritom viedol ho viac inštinkt, než
jasné povedomie vlastnej individuality, bo často vracal
sa ešte k starým látkam historickým, pre ktoré mu chý
balo všetko, neodoberá ceny týmto dielam. On stvoril
pôvodné starozemänské gemy, ktoré z písomníctva nášho
nevymiznú.

V jaseni 1846 Modranci vyvolili si Kalinčáka za
profesora filosoíie a rektora gymnásia, pri ktorom sta
točne účinkoval plných dvanásť rokov.

Odrazu s Kalinčákom vystúpil v historickej povesti
aj Jozef Miloslav Hu r ba n. Oduševnenie národné a
duma nad zapadlou slávou viedly ho k jediným dvom
jasným bodom dejín slovenských: do doby Veľkej Mo

ravy a doby Matúša Trenčianskeho. V ,Nitre4 1842 čítame
,Svatbu krále veľkomoravského, obrazy ze století devá
tého 4 a v ,Kvétoch4 1844 novelu ,Svätoplukove! anebo
pád ríše veľkomoravské4

po česky, v ,Nitre 4 1846 ,01ej
kára, povesť z počiatku XIV storočia4

po slovensky.



Všetky tri práce majú rovnaký ciel a ráz: horúcu snahu
budit historické rozpomienky a hlbokú melanchóliu pre
búdzajúcej sa národnosti i bežné vtedy romantické osve
tlenie. Iba dakoľko faktov a ťahov podala história; ostatné
doplnily básnikova obrazotvornosť a lektura románová:
tie daly blesk rytierskych zábav a vojenských podujatí,
tmavé chodby a chyžky stredovekých hradov, potajomné
intrigy slovom, jedom, zákerníctvom, vášnivá, zradenú,
pomstiacu sa ľúbosť. Z rečí Svätoplukových, Methodo

vých, Matúšových hovorí silné národné povedomie auto
rovo: on za nich myslí, vraví, koná. Tak písalo sa vtedy
napospol. Historická novela naša nebola si ešte položila
zákon dejinnej pravdy ani v celom duchu Času, ani v reál
nych kultúrno-histoijických podrobnosťach. Nebolo prí
stupných prameňov, ani odborných štúdií; nebolo na ne
ani času. Kto písal s takou zimničnou mnohostrannosťou
ako Hurban, v toľkorakej pôsobnosti národnej, cirkevnej,
literárnej, ten na štúdium kultúrneho pozadia starých čias
nemohol venovať nadostač chvíle: jeho Čitateľstvo ne

urážaly anachronismy o sklených oblokoch, bľachových
krčahoch, pasoch pýtaných na hraniciach, doktorských
tituloch u lekárov, moderná sylvestrovská oslava nového
storočia atd. Z prác vial svieži, obodrujúci duch.

Pomerne najpodarenejší je ,01ejkár‘. Nezkrsol razom
;

Hurban prerobil ho z trojaktovej trúchlohry, ktorú bol
napísal ešte v decembri 1837 pod názvom: ,01ejkáŕ aneb
Pobloudéní Človéka4 ešte ako prešporský chovanec po
česky. Pôvodné dejisko Prahu a Krkonoše preložil do
Budína a na Trenčín, Bretislava premenil na Matúša,
verše prepísal do prosy. Svojskou, voľnou rečou dielo

neomýlne vyhralo; lež tesná forma, akú mu vymeral
autor, nedaly , Olejkároví rozviť sa v umelecké dielo.

Motívy nadštrkol a nestihol previesť, charakteristiku na
čal a neuspel dokresliť. Je prirodzene, že mladosť pisa
teľova nevedela sa obísť bez idylickej ľúbosti Víta a Ľud
mily, ani romantika doby bez pekelnej ohavy, ako bol
trenčiansky zlatník, alebo bez ideálneho typu, ako je
Matúš. Hlboké Cákove dumy, pri ktorých duša sa mu
otvárala, keď pozeral zo svojho zámku po čarovnom Po

važí, boly dumy mladého hlbockého kňaza; smelé plány,



rázne kmeňové a široké slavianske povedomie, ktorými
pán Trenčína ,nakŕmili dušu svojifi a radcom oduševnene
vyjavoval, bolo povedomím novovekého pisateľa: vyma
ľoval si ideál hrdinu, ako si ho vysnívala jeho túžba.
Preto aj ,01ejkár‘ išiel z ruky do ruky u mladej vrstvy
Čitateľskej: ona ľúbila s Vitom, žialila s Ľudmilou, du
mala s Matúšom. Účinok novely v ostatných rokoch
štyridsiatych bol veľký; ,Nitra4 z r. 1846 stala sa biblio
grafickou vzácnosťou.

Ale bár ,01ejkár‘ je najzanímavejší pokus historickej
povesti v romantickom štýle pred 1848 u nás, predsa
Hurbanov talent šťastnejšie sa osvedčil v časových vý
javoch z prítomnosti. Ci kreslil obraz terajšej spoločnosti
a rodiny slovenskej (,Prítomnosť a obrazy zo života ta
transkjeho1 v ,Nitre‘ 1844), či podával cestovateľský den
ník, vplietajúc do neho filosofiu života (,Prechádzka po
pováskom svete 1

, tamže) a Či vtipom a satirou šľahal, čo
nachodil smiešneho u malých i veľkých (,Korytnickje po
háriky alebo veselje chvile nezdravjeho človeka, mosaika
od Miloslava Selovskjeho‘ a ,Od Silvestra do trech Krá
ľov, noveletka od Ludevíta J. Trenčanskjeho1 v ,Nitre1

1847). Najmä posledná obšírna práca lepšie od ktorej
koľvek druhej charaktérisuje živého, vnímavého, smelého
ducha Hurbanovho i postať, na ktorej boril sa so sto

rakými prekážkami. Hurban ostro prizrel sa tiež opaku
slovenského života. Jeho Bruchoslavičania sú pravé bliz
nence Chalupkových Kocúrkovanov, malomestský typ
najvýznačnej šieho sortu. Aj oni horia pre klebetu, jedo
vatú, utŕhačnú, šuškom i zjavno roznášanú; i oni ma
monu žertvujú pokoj duše a šťastie srdca: to cieľ, modla
ich života; i oni chladno zatvárajú sa pred každým Či

stým duševným snažením, lebo necengá zlatom a ne

páčime pýchou kasty, pred zdravou reformou obce a
spoločnosti. Utratili starú prostotu mravov, lež z nového
pochytili iba smiešnu, povrchnú bliktru; opustili hnilú
lieň starých čias, no nedorástli na výšku národného po
vedomia. Skromný slovenský spisovateľ, ktorého zlý
osud hodil medzi nich, je im čudákom a nepraktickým
bláznom; noviny sú vzácny hosť, a kniha kupuje sa na
váhu ani seno. Do kostola chodia, aby tam sa vydrie-



mali, novú šatu ukázali, novinky vyšuškali, susedov vy
ctili pohľadom i slovom. To všetko Hurban zachytil
v svojej ,prujšej novelletke slovenskej 4

. Bolo to po No
vom roku 1847, teda o nedlho po tom, ako v úvodnom
slove ,Slovenských Pohľadov4

, v jaseni 1846 prvý raz
rozposlaných, nad tým istým predmetom ostro a príkro
vyrazil horkosť svojho srdca. ,Ja vravím (napísal tam),'j
že Slovensko je velice pekná, rozkošná, okrasámi von

kovskými vykrášlená klebetnica .. . Všetko: duch, práca,
povinnosti národnie, život spoločenský, literárny, škôl
oprava, poriadku milovnosť, snaženia sa užitočným sa
stať prítomným i potomkom atd., toto a takôto všetko,
všetko hovorím sa chce iba darobnými rečami, poviest
kami, klebietkami odbaviť a všetek obsah života vyvážiť...
Jesto veľa u nás ľudí, ktorí ani sem ani tam z miesta
pohnúť sa nedajú, žiadnej hybkosti ducha a vôle nedo
kazujúc. Len sa vraví o starých lepších časách; len sa
široko ďaleko roztáčajú reči o rodinách a predkoch, o zá
sluhách a cti a výjavoch hrubých a kalných; preobracia
sa na desatoraký spôsob v klebetných ústach každý na
verejnosť vystupujúci a hniezdo babiČkársko a mamičkár
sko za lety ducha bystrejšie zameňujúci mládenec lebo
muž a odmeria sa dľa miery takej, akú každá babička
•
— mužská aj ženská — na komore kócúrkovskjeho
svojho rozumozvyku vyrezanú má . . . Sikne sa schválne
do takej miery iba ťalafatkár, žartovník, hubač, potri
miska a vyškerený šarlatán. Na všetko novo sa škamre,... [

chce sa čosi, ale keď to čosi dobre vyskusíme, zhliad
neme, že všetko toto chtenia je iba Číro, Čistô nechteniač
(I, 1, str. 5.) Lež Hurban v svojej ,novelletke 4 zarezal i
do vlastného mäsa. Proti neprirodzenému rigorismu ideá
lov o ,večnom mládenectve 4

, ktoré vraj výlučne pristane
slovenskému Človeku, zastal sa ,práva mladosti 4

, ktoré
Štúrovci ,na útraty sociálnej vzdelanosti, ohebnosti a spo
ločenskosti mladých Slovákov zatracuvali a sa do svojich
kutíc uťahovali !

4 Voči novému ruchu cudzej spoločnosti,
rovnomerne podelenému na všetky jej vrstvy, vkladá
hrdinovi svojmu, mladému spisovateľovi-teologovi do úst
slová: ,Náš život slovenský najväčmi zato kulhá, že ho
doteraz skoro sami theologovia len opatruvali; oni nám



kníh a ideálov všeslovanských nastavali, tak že ak sú
knihy, plány, ideále štestia národov, my Slováci by sme
veľmi šťastný národ boli!. . . Naskrze neodporujem theo
logom našim, ba som presvedčený, že z theologie ide
vždy povedomia vyššie theorie; ale žiadajúc už skutočnô
rozvitia sa života nášho sociálno-národnieho, nemôžem sa
spokojuvat s tými našimi úradními theologami a s celou
našou len theologickou národnosťou . . . Pokým Slováci
nedostanú na čelo génia sociálneho, do toho časuv budú
vždy v národnosti svojej len nedochúdčence! Co by
z chýž dobrjeho, veľkjeho pošlo? Toťhľa almužna, kniha,
plán, ochúňovosť, falošná hanba, strachov!tosť, slovom,
sociálna smrť. To sú plody a skutky chýž!‘ Tak priamo
slovenský pisateľ do tých čias nehol rozprával ku svojim : na
hlbokú spoločenskú biedu bolo treba ostrého lieku, a
Hurban nezľakol sa ho. No vedľa sociálnej práca jeho má
i literárnu váhu: živý, až žurnalistický ľahký dialóg, mar
kantné postavy. Y obraze mamonára Súplatu je veľa
podareného, bár celok tratí sa vo fraškovitosti. situácií.
I obidve malomestské nabobky, Hovorková a Hurdálková,
dobre sú schytené zo života. Najmä druháJ e figúra zna
menitá : oči a uši všade a jazyk ani meč. Čuje, že žgrloš
Súplata ide si brať vnučku nenávidenej bohatej sokyne.
Hupkom je u neho. ,Pre Boha, čo robia, kam idú?
Majú-li si vziať toho pochábla, radšej môžu do smrti
mládenčiť. Ci chcú dlhy Hovorkovje vyplácať?

4 A ked
preľaknutý starigáň sa ohlási, že ved mu budúcu testinú
,rátajú na sto tisíc,

4 remzí dalej : ,Hm, hm, sto tisíc, ľahko
sa dá menovať, ale Čítať ťažko. Neviem, kde by ich vzala?
Jej nebohý, ved som ho dobre znala, nebou veru taký
gáyglier, a od jeho smrti sa už tiež dačo strovilo! A Čoby
aj nie? Žije sa dobre, vypeká sa, vysmáža sa, Ľudmila
sa írntolí, robiť sa ťaží, roky, už toť štvrtý nastáva taký,
sú zlje, hia, veru sa len vyťahujú aj biele aj žltje. Ale
ved len má dačo, má, Pán Boh zachovaj, abych ju oho
várala, lež prosím ich, ked sa dlžníci zhrnú, veru neviem,
či jej toľko ostane ako oni, Herr von Súplata, len hen
za humnami majú!4 Pre takéto zjavy mladý Hurban mal
bystrý zrak i šťastné pero; a za jeho posmeškom stála
vždy vážna íilosofia života.



Takým rodeným posmeškárom dokázal sa byť i

prietržský Ladislav Paulíny, na tejto klzkej pôde
prvý raz i naostatok ohlásivší sa v ,Nitre1 1842 pod
menom Branislava Podolinského. Ján Chalúpka nemohol
si priať pokračovateľa povolanejšieho. ,Výlet do Kocour
ková4 je skizza tak podareného, našského, špecificky slo
venského humoru, že napriek časovým narážkam a ne

umeleckým výstrelkom ešte dnes, po polstoročí, má dosť
príťažlivosti. Jeho groteskná komika v situácii i v po
vahopise je neodolateľná. Život náš i literatúra holý by
vzaly veľký osoh, keby umné pero Ladislava Paulinyho
nebolo zostalo pri tomto prvom pokuse.

Sľubne začali i piati mladší novelisti školy Štú

rovej. V ,Nitre 1 1844 a 1846 Čítame ,Janka Podhor
ského, povesť zo XVI stoletia4 od Eimavského, a Sta
točného valacha 4 od Daxnera; v ,Orle tatránskom4 1846
a 1848 PIroboňovu ,Céru povesti

4
, Nosákovho ,Laborca4

a Matúškovu ,Shodu liptovskú, povesť z pod Tatier zo
XIY storočia4

. Najmä prvé tri sú hodný pozoru. Duch
šestnásteho veku neveje síce z ,Janka Podhradského4

, ale
to ani nebolo jeho cieľom; pôvodca chcel vymaľovať slo
venskú svadbu, a to podarilo sa mu, ako nikomu. I na
plastických postavách sedemdesiatnika Podhorského a
Jankovej starostlivej matere vidno, že vyrástly zo života.
Životom dýcha i druhý obrážtek, milá žartovná horská
idylka zdravej barvy prostonárodnej. A Hroboftov ,pokus
ideálnej povesti slovenskej

4
, ako ho zovie sám, hovorí

hlavne utešenou rečou: ,krásna ako ruža, rýdza ako
zlato, 4 pripísala už vytešená sprava ,Orla tatránskeho4

.

Napokon pekne prihovoril sa povesti slovenskej i
starší literárny dejateľ, drobnými piesňami svojimi znájny
už vtedy Samuel Tomáši k. Jeho ,Hladomra4

, vytla
čená s pseudonymom Kozodolského v ,Orle tatránskom 4

1846, je pekný pokus sviežeho koloritu lokálneho. Pô
vodcov úmysel, preniesť nás do čias tatárskeho plenu,
nepodaril sa napriek solídnym štúdiám historickým; no
zato poet horsky život svojho rodného Gremera šťastne
uviedol do literatúry: vidno, že vyrástol medzi tuhými
šuhajci, ktorým jednako ľahko preberať na fujare i pa
sovať sa s medvedom. Táto Tomášikova lyricky mäkká,



rýdza slovenská prosa kľula sa bola nž v jeho veselých
spoločenských piesňach, ktoré od 1834 trúsily sa po

Fejérpatakyho ,Kalendároch4
a ,Pozorníkoch‘ ešte v Če

ských, dosť lacných rýmoch: ,Hej pod Muráném, to je

krásný svét4
, ,Nic se nestarejme, chlapci od Sajavy

4
,

,Chlapci, chlapci pod Kohontem, vesele4
, ,Kochal j

sem

anjela, čerta jsem vzal -
atd., a ktoré poslovenčené skoro

znárodnely.
Všeobecnú populárnosť zadovážila skladateľovi najmä

najráznejšia z nich: ,Hej Slováci4
, zkrsnuvšia v Prahe

pri okolnosťach zaníraavých. Tomášik — narodil sa bol

8 februára 1813 v Jelšavskej Teplici, vyštudoval v Rož

ňave a 1828—30 pod Benediktíni v Kežmarku, a 1834,
už ako zvolený ev. farár chyžniansky, vyšiel ešte na
universitu berlínsku, — cestoval v oktobri 1834 do

Berlína cez Prahu, kde prední vtedy spisovatelia českí

pritúlili ho síce priateľsky, no rastúca germanisácia a

chladnosť obecenstva pri českom predstavení divadelnom,
ktorému bol prítomný, hlboko ho rozosmútily. Y tom

rozpoložení duše dodal si nádeju v krajšiu budúcnosť

piesňou ,Hej Slované, ješté naše slovanská reč žije
4
,

rktorá s nadpisom ,Na Slovany
4 a premenená v .Hej Slo

jiváci4

vyšla prvý raz 1838 vo Fejérpatakyho sv.-mikuláš

skom kalendári. Melodický poľský mazúr, podložený
textu, a smelo vyslovená myšlienka vychytily ju do ši

rokých más národa.

Od jaseni 1835 do 10 septembra 1887 Tomášik
účinkoval na fare v Chyžnom, povesťou historickou

z času na čas množiac literatúru slovenskú. —

Počiatky našej novely sľubovaly mnoho pekného

Tak koncom liet štyridsiatych na všetky strany rozvíjala
sa spisba. Keď sily školy Bernolákovej už doháraly, hro

ziac zhasnúť celkom, prišla pomoc nová: z malého prvotne
krúžku oduševnených študentov prešporských vyšlo svieže

heslo usilovnej národnej roboty. Láska k ľudu zobudila
štúdia jeho života, tie viedly k národnej reči, k svojskej
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beletrii, k novej, pôvodnej poesii. Dotyky so slavianskym
svetom šírily obzor; nemecké university bndily snahu
po vedách odborných. Ba zkrsly i myšlienky národnej
filosoŕie: slovenčina viedla nielen k nížinám ľudu, ona
dvíhala i k výšinám rozumovania. Hurban, Žoch, Hostin

ský podobrali sa riešiť metafysické záhady, špekulatívne
vymeriavať cesty slovenskému duchu. ,Veda naša musí
byť slovenská, lebo aj vek náš je už brieždenia sa veku
slovenskjeho,4 volal iHurbanj ,Slovanský život musí mať
slovanskú vedu .

. . Vedomec slovanský musí púvodne
slovanským okom svojím videť pravdu svetov duchov

ných a vyrozprávať, vymaľuvať a vylíčiť, vyspievať a

vystaviť lebo vydlabať ju k videňú celjeho sveta a člo
večenstva . .

. Veda jeho, toto slovo, tjeto ústa génia slo

vanskjeho, musí byť nová, púvodnia, nie tá ošúchaná,
nie tá systémami zedená, nie tá v systémach zvetchnutá
a zhranená, nie teda mrtvá, ale veda tá živá, ktorou
vídať budú duchovia vedomcov slovanských večitje po
klady svojho ustanovenia a spásy Človečenstva . . . Veda
slovanská nesmie len hádať alebo vyčituvať to, čo minu
losť popísala, ale nevyhnutne videť a tak vedeť.L

(,Slov.
Pohľady

1 I, 1, str. 8—10.) I filosoíický protivník Hurba
nov, (

Ctiboh Žoch, alebo ako vtedy ešte sa písal, Cochius,
v tej veci je s ním zajedno: ,Novje vedy musí náš národ
na svetlo vyniesť zo svojho samorastljeho a púvodnjeho
ducha .. . Nie jednu, ale všetky doterajšie duchov vedú
cich formy musí vedomec slovanský v sebe stopiť a z tej
miešaniny musí potom v novej forme čosi väčšieho sa
zjaviť. Veda a múdrosť slovenská musí byť veda ducha
života večnjeho/ (,Orol tatr.‘ II, str. 412.) I Hurbanov
stúpenec Hostinský rovnako je o tom presvedčený: ,My
Slovania chceme poznať pravdu celú, a nie len jej jedno
tlivje momenty. Tieto čiastočnje momenty vyhľadaly a
vystavily veky predošlje a preto sú mostom do krajiny
pravdy slovanskej, v ktorej ani matéria a smyselnosť,
ani z druhej strany duch a rozumnosť nie sú princípom,
ale ktorej centrum je videnia , a práve preto je od
chodná od všetkej predošlej vedy a pravdy podľa jej
Časov a národov

. . . Toto videnia je ožiarený štít Kri
váňa, z ktorjeho končiare predošlej íilosoíie hlboko v do-



linách ležia a z ktorjeho vidieť vnútornosti kostola vedy
slovanskej v budúcnosti. . . Ono nám donesie spasenia,
otvorí nám tajomstvá slova slovanskjelio, ktorô bolo na
počiatku v Tatrách, a ktorô slovo sú Tatry .

.
. Synovia

slovenskí! Píšte živo ako vlny Hrona, píšte v rozmani
tých obrazoch, akje vidíte nad vašimi Tatrami, ráno,
večer, na jar, v zime, Či ked mračno, Či ked jasno. Y reči
vašej nech povievajú šumy a hviždia víchry vašej duše,
nech svieťa blesky a rachocú hromy vášho srdca. Nech
vo vašom slohu zažalostí srbská tambura, zamilostí slo
venská píšťala, zanôťa polskje husle a zavreští ruská
trúba: potom život váš bude živá poesia a vy budete
slovom Sloveni!1

(,Orol tatr. 1 II, str. 467, 483; III, str.
620.) Tak víťazne a hrdo znelý počiatky íilosoíie sloven
skej. Vytekaly z Schellinga a Hegla, a stúpaly do šľakov
Mickiewicza, Goszczyňského, Czieszkowského a Trentow
ského: poľských mystikov. A čo aj vede osožily málo,
predsa dvíhaly ducha a snaženie ideálno, a tešily zronenú
myseľ v neskorších ťažkých časiech tišiny literárnej.

I katolícku stranu, najmä kňazstvo, od storočí bo
čiace od domáceho evanjelictva, peknoduché, ideálne sna
ženie Ľudovíta Štúra pritiahlo na postať spoločnú. Krásny
Štúrov sen, obidve slovenské vyznania, rozčesnuté vo dva
tábory, spojiť v spoločnej spisovnej reči, plnil sa: mladí
katolícki spisovatelia Gerometta, Závodník, Palárik, Rad

linský, Viktorin, Plošic, Chrástek, Hattala stali za spolu
pracovníkov ,Pohľadov1, ,Orla‘, ,Slovenských národních
Novín1

. Formálno ujednostajnenie nebolo ďaleko.
No život bol rýchlejší, než budiaca ho spisba. Ra

stúce protivy národnostné, skoré rozvitie spoločenské,
politické i štátne dohnaly veci ku katastrofe prv, než
mohly byť riešené tichou cestou kultúrnou. Reformu lite
ratúry odmenilo všeobecné krajinské povstanie.



Siedmym článkom krajinského snemu z roku 1792
maďarčina popri latine bola vyhlásená za reč úradnú.
Reakcia a germanisácia za polstoročného panovania ci
sára Františka pristavily síce jej ďalší postup, no neza

stavily. S nastúpením Ferdinanda Dobrotivého 1835 hlas
snemov uhorských zmocnel a povýšil sa: zákony ich ne

prestávaly šíriť a upevňovať panstvo maďarčiny na prie
padok a skazu ostatných uhorských národností. Články
tretí z r. 1836, šiesty z r. 1840, druhý z r. 1844 uviedly
maďarský jazyk do vysokých dikasterií, do kráľovskej
komory, na úverné miesta, za sprostredkúvajúcu reč svet

ských, cirkevných a vojenských vrchností, do matrík, do
škôl. Nositeľom tých snáh bola do 1848 šľachta, jednak
stará, korenná, vysoká, jednak odrodilá drobná, ktorá
zanechávajúc svoju národnosť, sbíjala sa v kastu a ne
obmedzene vladárila na sneme, v stoličných vkongregá
ciach, v municípiach, v úradoch, v cirkvi. Cestnév vý
nimky, ako slovenský rodoľubý zeman turčiansky, Dorď
Kossuth, boly vzácne.

Mocnú podporu verejné tieto diela malý v časo
pisectve a v literatúre. Rýchlo zrastajúce žurnály, ako
,Társalkodó‘ alebo ,Jelenkor‘, menovite však Ludvika
Kossútha ,Pesti Hirlap‘ (od 1841), korystiac z uvoľnenia
tlače po 1840, silno propagovaly liberalistické a konsti
tucionalistické idey, idúce z Francie, rovnosť demokra
tickú a samourčenie národov, lež i výlučné panstvo ma-

Literatúra v službách povstania
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ďarskej národnosti. Mierne, spravodlivé hlasy publicistické,
ako grófa Emila Desewífyho ,Budapešti Hiradók

, boly
vzácnosťou. Rastúce snahy vedecké, vychodiace najmä
z maďarskej akadémie, 1830 založenej, išly za týmže cie
ľom. Už historické spisy Štefana Horváta, vydávané v ro
koch dvadsiatych, boly povýšily starú vzdelanosť maďar
skú na úroveň kultúry antickej, a robily z toho pre prí
tomnosť konsekvencie; jeho nástupca, biskup Michal Hor
váth v svojom hlavnom diele ,A magyarok tórténete4

(1842—46) stúpal po tej ceste ďalej, zaberajúc všetko,
Čo velikého v dejinách uhorských, pre svôj kmeň. Poesia
Vórósmartyho, Aranyova, Tompova zahovorila silným
národným zvukom, a 1842 vyšiel prvý sväzok veršov
ohnivého hlasatela nových ideí: Alexandra Petóíiho. Do
takých prúdov padlý revolučné pohyby poľské a italské
1846.

No tieže pružiny, ktoré maďarstvo zobudily k svie
žemu životu, budily i národnosti nemaďarské. Slováci,
Hrvati, Srbi, Rumuni vždy hlasnejšie ozývali sa za svoje
práva. Od 1830 do 1848 ide boj v časopisoch i brožú
rach. Najmä tieto sú pre ostré protivy národnostné toho
času veľmi charakteristické. Domoľúb HorvátoviČ v knižke
,Sollen wir Magyaren wérden4

(v Karlovcach 1833), To
máš Yilágosváry v publikácii ,Der sprachkampf in Un

garn‘ (v Záhrebe 1841), Ondŕislav z Pravdomluvic (Pavol
Tomášek) v ,Apológii to jest obrané, kterou se odrodilci,
jenž od své národnosti slovanské odstupují, brániti chtéjí,
ti pak, kterí, v ní stojí, posilniti se mohou1

(v Budíne
1841), Ján Caplovič v ,Rozjímaních o zraaďarování zemé
uherské aneb o Nemaďaru v Uhŕích na Maďary obraco
vání‘ (v Prahe 1842), S. Hoič v listoch na Ludvika
Kossútha, vytlačených ako ,Apológie des ungarischen
Slavismus1

(v Lipsku 1843), Benjamín Pravoslav Cerve
nák v ,Zrcadle Slovenska1

, najmä v hlave jeho ôsmej
(v Pešti 1844), Ľudovít Štúr v spiskoch na str. 68 me

novaných, a nado všetkých smelo a ohnivo Michal Milo
slav Hodža v brožúre ,Der Slowak. Beiträge zur be

leuchtung der slawischen frage in Ungarn‘ (v Prahe
1848) opäť a opäť rozoberajú a osvetľujú tú istú otázku,
bráňac proti maďarismu práva uhorských národností.



Lež obrana vyšla na piano. Hlasy tie i hlasy váž

nych slovenských národovcov, n panovníka lebo vlády
domáhajúcich sa životných podmienok pre svoj ľud, iba
zostrily protivy. Prosbu vyslanstva z r. 1842, ktoré viedol
superintendent Jozeífy, dobrotivý panovník vo Viedni
nrijal síce milostivo, no údovia jej našli doma iba zvý
šenú nechuť panujúcej stránky; tak skončily sa i dalšie
ustávania tohože zaslúžilého národovca u palatína v Bu

díne; tak i pokusy iných. Štúrovi, na neprestajné prosby,
povolili Roviny4 iba s prísnym obmedzením ich smeru,
literárny spolok ,Tatrín‘ nikdy nepotvrdili, agitáciu proti
blahodárnym spolkom miernosti tajne i zjavne živili.

Ľudovít Štúr, vidiac v odrodilej šľachte hlavného
protivníka svobody národností a badajúc, že Ludvik
Kossúth, zdanlivo kloniaci sa k ľudu, nemá smelosti na
štrbiť zemänské práva naozaj, stal do radu snemovuých
bojovníkov za skutočnú konštitúciu, za emancipáciu po
spolitého človeka. V svojich ,Slovenských národních No
vinách1 zavčasu priprával obecenstvo na novú dobu. Jeho
články: ,Nárady ku zlepšenú stavu našej krajiny

4
(od 19

februára do 19 marca 1847) rozvily všetky otázky pred
metu. Ako vyslanec mesta Zvolena bol na prešporskom
sneme krajinskom z najČinnejších. Zasiahol vždy v prvom
rade do najpálčivejších potrieb. Už 17 novembra 1847
hovoril za dobré právo kráľovských miest proti všemo

húcej šľachte, 21 decembra plamennou rečou boril sa za
osvobodenie ľudu od poddanstva, a 15 januára 1848
žiadal do škôl za vyučovaciu reč reč materinskú. A keď
pre rastúci terorismus 13 marca zanechal diétu, v Rovi
nách4

dalej viedol boj. Krásne je menovite jeho úvodnie
slovo od 31 marca. ,Nebudú sa viac hajná a kŕdle ne

voľnjeho nášho ľudu na panskje roboty valievať a vy
háňať, — píše tam, — nebudú viac za chrbátom nevol
njeho biedneho ľudu hajdúsi a drábi s paliciami stávať a

jich do ťažkej, nechutnej roboty takýmito dôvodami po
núkať, nebudú sa viac kadejakí nevzdelanci a surovci a
často i loptoši, nebudú sa rozliční panskí sluhovia, kas
nárici, išpánici, pisárici, dvorskovci po našom biednom
ľude voziť, . .. nebude viac náš biedny ľud mozoliť, aby
sa druhí pásli a kŕmili, pili a výskali, hodovali a tanČili,

11*



čo on sám medzitým o hlade a smäde boľasítne vydy
chuvau a sotva že oddychau; nebude viac ľud náš čakať
museť so svojimi skrovnými úrodami na panskje dežmy,
kým sa jeho milosti zapáči najpeknejšie kríže a snopy
z úrody mu povyberať, nebude mu viac pán súdiť a ľud
náš po panských stolicách sa zrážať: všetko toto je už
zrušenô a do večnej pŕepasti zahodenú, ľud náš je už slo

bodný, už bude raz obyvateľ krajiny a človek /‘ Vidno, že
bolo po 15 marci, ktorý doniesol Uhorsku samostatné
ministerstvo, zrušil panštinu, censúru, väzby voľného schá
dzania sa, zvestujúc svobodu.

Tenže hlas znel v poesii. Sládkovič spieval ,Pieseň
o slobodnej vlasti 1

: ,Zabudni sedľač na svoje mozole,
malô máš síce, ale vlastnô pole, len chalupu máš, ale
svoju vlastnú, máš biednu minulosť, lež budúcnosť šťastnú;
mať na porodu zabudni stenania, nezrodilas si rabskô
preklínania. Už spadly centy s chrbta zhrbenjeho, už
vyšly hlasy z hrdla zamknutjeho, k váhe poddanjeho
kloní sa sloboda, k váhe panskej pravda zbitjeho národa,
zákon jeden na stohlavú výsadu, na zbraň vlastnú päsť
a vývod na vládu; nie Pím, nie Augsburg, nie poddaný,
nie pán — jedno, v dolmáni, v taláre či v hune: česť
mu, kdo verný krajan! Česť kráľovi a svätej korune!
Sláva Hospodina!

4

(,Orol tatr. 4 dňa 14 apríla 1848.) A
,Pieseň slobodnjeho sedliaka1 od nepodpísaného skladateľa
nôtila si: ,Teraz moje ruky pracovať nastačia, ked ich
viac urbárske mozole netlačia; teraz si už lepšie opatrím
rodinu, ked ma nepoženie hajdúch na panštinu; teraz
sedliakovi zlatje Časy svitly — Bože daj, aby mu ony
len vždy kvitly!

4
(Tamže dňa 3 mája 1848.)

Všade v ríši Slaviani hlásili sa o svoje práva. I Slo
váci — prvý raz od storočí — vystúpili ako politické
teleso: dňa 28 marca vo valnej schôdzke liptovsko-sväto
mikulášskej vedení Hodžom a Hroboňom, 28 apríla na
Brezovej pôsobením Hurbanovým, a 10 mája opäť v Lipt.
Sv. Mikuláši pri účasti temer všetkých rodoľubých inte
ligentov a tisícóv pospolitých (nespomínajúc dalšie valné
schôdzky v Turci, vo Zvolene, v Hornom Trenčíne,
v Orave atd.) ohlásili svoje požiadavky obnovujúcej sa
krajine. ,Žiadosti slovenskjeho národu4 pred panovníka,



krajinský snem, palatína, uhorské ministerstvo i všetkých
priateľov človečenstva a národnosti (ako samy hovoria),
tážac ,po ubezpečení slobody, národnosti a krajiny svo

jej/ volajú ,všetky národy uhorskje ku rovnosti a bra
tinsťvu. 4 Popri všeobecnom sneme ,bratských národov
pod korunou uhorskou žijúcich

1
žiadajú ,národnie oso

bitnje snemy
4
, aby menšina neslúžila väčšine a naopak;

reč materinskú vo verejnom rokovaní; školstvo národné
od počiatočných škôl po universitu; národné zástavy
vedľa krajinských; slovenských vodcov a slovenské ve
lenie pre hornouhorskú národnú gardu; voliteľnosť pre
každého dvadsaťročného počestného občana; úplnú svo
bodu tlače, vydávania novín, zakladania tlačiarní, schá
dzania a spolčovania sa; navrátenie ľudu odobratej zeme;
rovnoprávnosť pre haličských Poliakov. K oduševnenému
hlasu liptovských požiadavôk pridali sa i domorodí ze

mäni; nádeje boly veliké. Ale sklamanie prišlo skoro:
minister vnútra odpovedal náhlym súdom pre horné sto
lice a mestá. Tak pochodili i Hrvati, Srbovia a Rumuni.

Nové búrky zachvátily monarchiu. Ďalšie požiadavky
postavily Madarov príkro proti trónu i proti národnosťam.
Všetci chytali sa zbrane za svoje záujmy, a Štúr, Hurban
a Hodža, ako politická polovica ,Slovenskej národnej
Rady

4
, stali na podporu cisárskeho vojska v Čelo bran

ných pohybov slovenského dobrovoľstva.

Povstanie preseklo pravidelný rozvoj literatúry. ,Po
hľady

4
, ,Orol‘, ,Noviny

4
zanikly. Úlohu ich prejaly bro

žúry, plakáty, manifesty. Je do pol sta tých literárne
málo značiacich, no kultúrno-historicky veľmi zanímavých
drobotín. Najdôležitejšie písali údovia ,Slov nár. Rady

4
.

Presvedčujúcou dialektikou nesú sa najmä príhlasy Hur
banove (,Bratia Slováci !

4 bez dátum, ,Slováci, Bratia !
4

od 17 septembra 1848, ,Kňazom a učiteľom obojakej
viery a vyznania na Slovensku 4 bez dátum, ,Co kazí
Slovákov?4 od 18 oktobra, a i.); hned v prvom z nich,
šírenom na počiatku apríla, hovorí: ,Y reči našej leží
všetka moc roda nášho, tuná sú večnje zvuky, ktorje sú
v stave nás k večnej slobode a večnej sláve povzbudiť:
bez týchto zvukov budeme ako telo bez duše, hlucho



telo, mrtvje nástroje tyranov a pánov .
. . Keď sa v našej

slovenskej reči budú vykonávať všetky súdy, pravoty,
práva, rady obecnje, mešťanskje, stolicnje, snemy krajin
skje, každý slovenský človek bez rozdielu bude môcť
seba aj druhjebo brániť, slobodne svoju pravotu viesť,
slobodne to, Čo za dobré uznáva, k obecnjemu dobrjemu
verejne radiť. 4 A veľkou silou myšlienky i slova vyniká
Hodžov ,Hlas k Národu slovenskému4

, osnovaný na prí
sloví ,hriech na Uhriech4

(v Prahe, bez dátum, YIII str.).
Popri politickej próse prehovorilo tiež poetické slovo.

Staršie i novšie spevy Sama , Chalúpku (,Nad Tatrou sa
nebo kalí4

. ,Som vojak od rodu4
, ,Na Kráľovej holi4

,

,Trúby trúbia4
, ,Koníku môj vraný

4
), Matúškove (,Nad

Tatrou sa blíska, hromy divo bijú4
), Kalinčákove

níček môj bystrý, vraný
4
), Kráľove a iných ohlásily sa

v ústach ľudu, a k nim prirástol rad nových, Hurban
zaspieval ,Bije zvon slobody, čujte ho národy

4
, Kuzmány

,Do zbroja, Slovania, za trón, rod a slávu4 a ,Kto za
pravdu horí v svätej obeti 4

, Botto ,Hor’ sa, Slovák, čuj
otčinu4

, Zlatiborský ,Von do poľa, junač mladá4
, Rimavský

,Hoj traja sokoli4
, a najmä Viliam Paulíny podaroval slo

venských dobrovoľníkov spevnými veršami: ,Pozor, Slo
váci, blíži sa nový deň4

, ,Tatier kto synom zostať chce

verným
4
, ,Kto Tatier syn, podvihni z jarma hlavu4

, ,Ja
som smelý dobrovoľník4

, ,Hurrá, do boja
4
, ,Zavievaj ve

tierku po tej puste šírej
4
, ,Rušaj, bratku, rušaj rezko4 atd.

Nechýbälo ani pesničiek, ku ktorým pôvodca sa nepri
znával , no ktoré ničmenej znárodnely: ,Kde kvetinky
jarček myje

4
(dľa poľskej mazúrky), ,Pri Kostolnej nad

tým vŕškom4
, ,Hore sa, Slováci, kráľ do boja volá4

, ,Tri
vŕšky a zlatý kríž, na doline skala4

, lebo populárne íili
piky vo veršoch, ako na pr. ,Pokuta za hriech po celých
Uhriech4

(od Ctiboha Žocha, bez mena vydaná v B. By
strici 1849), a druhé.

Lež i protivná strana mala literatúru na porúdzi,
I peštiansky .honvédelmi bizottmány

4
, alebo ako podpiso

val sa po slovensky, ,krajinské vlasť obraňujúce zveri
telstvo4

, jehož presidentom bol Ludvik Kossúth, bojoval
manifestom a plakátom. Jeden, anonymne vydaný v Nitre,
káže povážiť ,zdravým rozumem a chladnú krvú, 4 ,jeli



posavád v samé krajiné uherské aj néjaká krajina slo
venská, némecká atd?‘ Tam ,len všelijákého jazyka ob
čan é bývajú/ a ,prám proto, že je uherská krajina, aj
uherská reč, místo latinské, za reč verejného a úrad
ného života zákonom ustanovila. Lebo keby sa pri sú
doch, právách, stolicách, snémoch krajinských atd. hned
slovenský, hned nemecký — a kdo ví jak — mluvilo a
rokovalo: jak, nebylabyli to naopravdu babylonská veža?
Neníli múdrejší a lepší, že máme len jednu reč verejného
krajinského života, v krajiné uherské uherskú reč, která
nás všeckých jako jeden provaz pohromadé drží?...
Mimo to občanom krajiny uherské poslední sném kra
jinský v Prespurku jejich národnosť pojistil a jim uži
vání materinského jazyka v domácim, cirkevním, obec
ném životé na slobode zanechal Druhý manifest, ,Hlas
ku horňo - vidieckym slovenskýho jazyka obyvatelom

4
,

vydaný v Pešti 12 novembra 1848 s podpisom Kos

súthovým, ,braterskô slovo prémiuvuj e4 k tým, ktorí
sa dávajú ,podhuckať proci uherskej vlasti 1 ľudom ako
Hurban, Hodža, Štúr a Simonič, ktorí ,spátky uvedú pre
dešlú služebnosť a otroctvo1 a znivočia nový zákon, ne

robiaci, rozdíl medzi obyvatelmi popri Tisy, lebo popri
Hronu, alebo popri Váhu. 4 Reč vraj Slovákovi neberie
nik. ,Pre jakú príčinu by sme my vašu reč odlúpežili?
Ked Boh telkorakje reči pri jedna druhej na svete trpí,
prečo by takje Človek chceu vykoreniť? Zdáliš môže mať
uherský národ stoho osoh alebo škodu, ked vy pri Váhu,
lebo pod Karpatmi slovenský s jedon druhým sa zho
várate? Nikdá sme vám násilne našu reč netisli, a uji
stujeme vás, že na budúcne slovenskú reč vašu nedo
tklivé necháme. 4

Podobným tónom a rovnako čistým
pravopisom písaly aj novozkrslé, z Pešti platené žurnály
,Slovácke noviny

1
(v Prešporku), ,Priatel ludu4

(v Pešti)
a ,Yudce z Trnavy

4
(v Trnave). A podobným spôsobom

pomáhala tejto stránke i literárna škola ,biblistov4
, ktorí

boli bojovali proti Štúrovej slovenčine. Launer volal
v dvoch rečach, madarsky i česky (maďarská jeho bro
žúrka sa zovie; ,A Stúrféle tótság veszedelmes iránya

4
);

Lanštják ohlásil sa, najmä proti Hodžovi, tiež maďarskou
brožúrou ,Antimagyar4

. Adamiš, Klsák a druhí pomáhali



drobnejšími príhlasmi ,biblickými
1

, ako vedeli. Z nich zo

všetkých zase najväČmi vynikol Štefan Lanner svojím
charakteristickým ,ostrým pérem4 v brožúre ,Všelicos
k obveselení mysli

4
(v Štiavnici 1848) a v druhej ,Našim

milým Slovákúm4
(tamže toho istéhov roku): v prvej od

porúča pospolitosti slovenskej miesto Štúrových reči ,Kos
suthovy, anebo Babarcyho, Batyányiho, Telekyho

4
(str. 23),

v druhej už hovorí určíto: ,Musíme jmenovati jednoho
muže, který takovou láskou horí k vám, jakovou ještč
žáden človek k vám nehorel. Slováci! Tento otec vaši

svobody jmenuj e se Kossuth. Jméno toto budiž vám
sväté. . . Lidé, kteŕí za svobodu vaši bojovali, jsou všickni
Madarové. .

. Cokoli madarský národ koná pro sebe, to
jisté v stejné míŕe koná i pro vás4 ... V Uhorsku je síce
veľa národov, ale reč verejná môže byť iba jedna; lebo
keby každý národ chcel svojou rozprávať, ,Čiby to nebyl
takový zmatek, jako kdyby ste do jednej izby ovce, ka

čice, husy, morky, kravy atd. sehnali a kdyby každé
svým hlasem skfečati počalo?

4 A tá spoločná reč môže
byť iba maďarčina. (Str. 8—18.)

Všetka družina Štúrova zostala verne pri veci ná
roda. Z literátov stali sa agitátori, organisátori, vojaci,
prechodiac tvrdými zkúškami osobných strastí. Lež zkúšky
také doľahly i na tých, Čo zostali iba divákmi, šľakujúc
dej len tichou sympatiou. Vodcovia slovenského hýbania,
Štúr, Hurban a Hodža, boli vydaní nebezpečenstvu naj
väčšiemu. Manifestom od 17 oktobra 1848 Ludvik Kos
súth dal všetkých troch vytreť .z pomedzi občanov uhor
skej krajiny,

4 a vypísal na hlavu každého z nich ,po 50
zlatoch v striebre. 4 Pravda, vtedy oni boli už za hranicou,
vo Viedni, v Prahe, v Záhrebe hľadajúc a chystajúc po
moc. Pamätný spôsob, akým zachránil sa Štúr, podľa
denníka šľachetného ochráncu jeho, Jána Galbavého, za
nímavo opísali Viliam Pauliny-Tóth v rozprávke ,Tri dni
zo Štúrovho života4

(,Besiedky
4
IV, 120 —170) a dr. Hur

ban v Štúrovom životopise (,Slov. Pohľady
4

1883, str.
575—585); o nebezpečenstvách Hurbanových rozpráva
Dohnány (,História povstaňja slovenskjeho

4 1850, str. 62

—65). Janka Kráľa, ktorý v máji 1848 bol sa vychytil



z Pešti do Hontu, vysvetľovať tam ľudu nové zákony a
práva, v Príbelcach garda chytila, v putách odviedla do
žalára do Siah a ztade do Pešti, kde ho z pod šibenice
vysvobodil iba rázny list Jelacica bána k uhorskému mi
nisterstvu a z väzenia samého až v januári 1849 knieža
Windischgrätz. Z pod šibenice vyviazli tiež mladí spiso
vatelia a juristi Daxner a Francisci-Rimavský, ktorých
(spolu s kokavským ev. učiteľom Michalom Bakulínym),
poneváč nedopustili, aby slovenské gardy boly vriadené
do madarského vojska, odsúdili na smrť a výrok len na
pliešivskom popravisku zmiernili v žalár: z peštianskych
väzení vysvobodil 1849 aj ich spomenutý knieža. Z pod
šibenice unikol v júni 1849 i tichý, cirkev svoju opatru
júci Ondrej Sládkovič; len na chýr, že Rusi už prekro
čili hranicu krajiny, prepustil ho väzniaci a súdiaci ka

pitán guerily. Medzi šibenicou a honvédstvom dali vy
brať si Viliamovi Paulinymu, keď ho v Kremnici, kde od
jaseni 1847 bol profesorom, v septembri 1848 bez všetkej
príčiny uväznili. Tak pochodil i theologise kandidát Pavol
Dobšinský, ktorého, ledva že vyviazol z choroby, násilne
odviedli medzi honvédov, a keď neskôr tam bol dochy
tený, zase z trestu vriadili do rakúskeho vojska. Janko
Matúška, skrývajúc sa v decembri 1848 dni a noci v sôa

hových závejach hornooravských lesov, ožobráčil sa na
celý život. Nosák-Nezabudov presedel týždne v peštian
skom väzení. Zle obišli i starší: Licharda prenasledovali,
lebo 1848 redigoval slovenské ,Noviny pre hospodárstvo,
remeslo a domáci živoť; Jonáš Záhorský, Ctiboh Žoch,
prietržský Pauliny, Kuzmány v B. Bystrici, sučiansky
ev. kňaz Ondrej Hodža, veľkorevúcky ev. farár Samuel
Reuss, Gašpar Fejérpataky, vydavateľ populárnych kníh
v Lipt. Sv. Mikuláši, boli všeliako trápení: posledný
o tom sám rozpráva v svojej autobiografii (Jungmannova
,Histórie literatúry české‘, 1851, str. 552). Neliterátov,
podstúpivších všakové trapy abo i smrť, ani tu nespo
míname.

Terorismus panoval do pozdného leta 1849. Sege
dínsky parlament, od 14 apríla 1849 už korporácia re
publikánska, zákonom od 28 júla 1849 vyhlásil síce
rovné právo všetkých národností v Uhrách, no neuspel



uskutočniť svoj úmysel: kapitulácia pri Világoši 13 aug.
t. r. ukončila povstanie, a ,Slovákom dostalo sa zase
málo vydýchnuť/

Ríšska ústava zo 4 marca 1849 urovnopráviiovala
všetky rakúske národnosti a otvárala ich rečam úrady i

školy. Zkrsla teda tiež otázka úradnej reči slovenskej.
Stredná slovenčina, v ktorej Štúr a jeho družina

boli spojili národ, ako v literatúre tak v bojoch preuká
zala sa sťa mocný faktor. Stvorila spisbu, budila národné
oduševnenie, chystala politický život. I panovník a jeho
armáda prihovorili sa v nej národu. (,Sbierka pre uhorskú
krajinu vydaných najvyšších manifestov a proklamácií, a
oznámenia vrchních veliteľov cisárskej armády v Uhrách/
Úradné vydanie. V Budíne 1849, dva sväzky.) Pozostatky
obidvoch starších našich škôl literárnych, západosloven
skej Bernolákovej i československej Kollárovej, živorily
temer bez šľaku. v

No hoc v podstate Štúrova slovenčina temer napo
spol bola prijatá, pravopisnej jednoty nebolo. Proti jeho
fonetickej ortografii ozýval sa z mnohých strán odpor;
daktoré od neho prijaté krajové tvary nevedely sa udo
mášnif. Množily sa skusy opravné. Hodža už 1847
v ,Epigene‘ navrhoval reformy a ,Vétín 4 1848 vytlačil
novým, ,opraveným

4
pravopisom; Hattala, posudzujúc

prvú knihu v ,Orle tatránskom 4 1848, na väčšinu jeho
návrhov pristával; k nemu pripojil sa dr. Radlinský a
1848 v jaseni už v slovenčine ,opravenej

4 tlačil sbierku
kázní v (,Poklady kazateľského rečníctva4

, prvý ročník,
v B. Štiavnici) a v podobnej forme začaly v júli 1849
vychodiť i Richardove ,Slovenské Noviny

4
. Naproti tomu

Štúr a Hurban zostávali pri starom pravopise, vyčká
vajúc jednomyseľné ujednostajnenie sa všetkých našich
spisovateľov.

Túto formovú nehotovosť neočakávane vykorystil Ján
Kollár, uchýlivší sa 1849 pred povstalcami z Pešti do
Viedne a ešte tohože roku vymenovaný na tamejšej uni-

,Staroslováci‘. Ujednostajnenie spisovnej slovenčiny

II



versite za profesora slavianskych starožitností. Vychodiac
zo starého presvedčenia a opierajúc sa o vplyvnú českú
úradnícku stránku vo Viedni, podal ministrovi vnútor
ných diel, dru Bachovi. obrátivšiemu sa naň s otázkou
o najprimeranejšiu spisovnú reč pre Slovákov, pamätný
spis, dľa ktorého vraj žiarlivosť stránok slovenských naj
lepšie utíši vyššia auktorita, ked vráti sa k reči, ktorú
vraj celý národ slovenský užíval do konca panovania
Márie Terezie, do ktorej je preložené Písmo, ktorou sú
tlačené katechismy, piesne náboženské i knihy modli
tebné, v ktorej vyhlásili tereziánsky urbár, tolerančný
patent Jozefa II, mnohé nariadenia Leopoldove, v ktorej
vraj ľud píše si smluvy a poručenstvá, a ktorá vraj
všetky krajské nárečia spojuje vo všeobecnej srozumiteľ
nosti. Minister vnútra, mienku Kollárovu považujúc za
presvedčenie celého Slovenska, zaviedol teda od nového
roku 1850 do úradných ,Slovenských Novín 4

, a minister
výučby, český gróf Lev Thun, ako pomocnú na stred
ných a naukosdelnú na ľudových školách hornouhorských
tak zvanú ,.staroslovenčinu4

. (,Priateľ školy a literatúry
1 I,

str. 223; ,Slov. Pohľady
4 I, 5, str. 177 a II, 3, str. 93.)

Náhlu premenu ,Slovenské Noviny
4 poponáhľaly sa odô

vodniť hned v 2 čísle 1850 takto: ,Jestli kdo, my sme
se zajisté z celého srdce pridali ku tém mužúm, kterí
pred nékolika roky v obecné slovenčiné spisy svoje vy
dávati počali. My sme uvedení obecné slovenčiny do

spisúv považovali jako lekárstvo mošusové, na smrť a
život národu slovenskému, v čas nejvétšího nebezpečen
stva smrti podané. A tuto úlohu svoju slovenčina vy
konala: lidé, kterí by jináče ani nebyli na to pomysleli,
že jsou Slováci, prece prišli ku povedomí své národnosti.
Ale časy naše neslýchané se preménily. Komu žeby pred
péti roky bylo jen i ve snách napadlo: že se v Uhersku
tak velikánské promény stanou, že národ slovenský bude
ústavou ríšskou za rovnoprávný s madarstvem vyhláŠen,
že reč naše prijde do úradúv, že se ode všech pravo
mocností jak vojenských, tak občanských oznámení Slo
vákúm v slovenské reči vydávati budou? Takováto pro
ména času musí také značnou premárni v náhledech
Človéka uČiniti,

4 a redakcia považuje ,za zradu národu



našeho, kdyby sme v terajších okolnostécli našich neprijali
tu reč, která celý náš slovenský národ až do času Leo

polda v jedno télo spojovala. Komu prevedení rovno
právnosti i ve veŕejném životé na srdci leží, následuj
nás! 4 A Lichard v novej, po česky vydanej ,Domovej
pokladnici'’ na rok 1851, str. 310 volá: ,Anebo jadnu
reč užívati budeme, anebo rovnoprávnosť uskutečnéna
nebude. Tfetího není!‘

Teda velký slub rovnoprávnosti národnej visel na
tomto skutku, a vedľa staršej ev. strany československej
i všetko jnladé katolícke kôazstvo, ktoré pred 1848 bolo
stalo k Štúrovi, prešlo na stranu viedenských Sloven
ských za novovymenovaným biskupom bansko
bystrickým Štefanom Moyzesom, za biskupom nitrian
skym Imrichom Paludaym, za novým škôldozorcom Jo
zefom Kozáčkom išli Holček, Závodník, Rešetka, Plošic,
Emmanuel, Viktorin, Chrástek, dr. Radlinský, Palárik,
Hattala. Jediný Grerometta z nich vytrímal pri Slo
venských Pohľadoch4

.

Dr. Radlinský napísal 1850 prvú rukoväť tohoto
úradného slovenského jazyka; Hattalova latinsky písaná
srovnávacia gramatika Češtiny a slovenčiny, zarovno s ňou
vydaná, mala slúžiť za most od tejto nazad k tamtej.
Radlinskému slovenčina je už iba ,nešťastné rozkolníctvo
od r. 1787 do 1849 trvavší, nímžto se smrtedlná rána
našemu národnému životu vtedy najvíce zadávala, když
j sme najvíce potrebovali sily a skvélosti oproti nakažli
vému živlu madarského samopanstvapreto treba, ,aby
onen mutný prameň mezi námi už raz zapraven byl,

4 a
,kdo na tom, čo se jemu samému líbí, tvrdošijné zústává,
ten více stojí o svú osobnosť nežli o národ.4

(,Pravopis
slovenský s krátkou mluvnicí4

.
Vo Viedni 1850, ,Pŕed

mluva4
.) A nový katolícky týždenník ,Cyrill a Method4

,

Palárikom v Štiavnici od 14 marca 1850 redigovaný,
prijal tiež ,staroslovenčinu, za úradnú predpísanú, s tou
jediné nepatrnou proménou, že zadrží v první osobé in
dikatívu slovenské em a vynéchá značení písmeny r pred
mékkými i a e. 4

(I, Č. 2, str. 16.) Odchýlky tie pre
vádzal však iba Palárik sám: inak ,staroslovenčina4

bolo len prijateľnejšie meno pre terajšiu češtinu, v ktorej



písalo sa miesto zvyčajného ,on‘ au alebo ú (dlúhý), za
,nej-

4
naj- (najpéknéji), za ,ní 4

ný (úradný), za ,co‘ čo.
Tak neočakávane obrátily sa veci. v A ked i osamo

tená, na ,Slovenské Pohľady
4 obmedzená Štúrova strana pod

tlakom okolností chválila smer vládny, len tu i tu s re

signáciou dotýkajúc sa predmetu (,My sa nestrkáme so

slovenčinou, — píše na pr. Jozef Hurban v .Slov. Po
hľadoch4 25 júla 1851 — my ju iba opatrujeme ako vy
sotenú od múdrych otčimov sirotu a prechovávame ju
ako kvas dobrý na lepšie časy

4 a podobne II, str. 9, 59
a 93), videlo sa už, že našský spisovný jazyk dohral
svoj zástoj.

Tejto staroslovenskej 4
stránky vedľa Kotlára najúčin

livejší zástupcovia boli vtedy prví dvaja redaktori ,Slo
venských Novín4

, Lichard a Radlinský.Daniel Lichard, farársky syn, narodil sa 17 ja
nuára 1812 v Slovenskej Lupči. Veľká knižnica otcova
budila v ňom už' za mladý horlivosť Čitateľskú a česko
slovenské knihy v nej lásku k národnému jazyku. Z Ri

mavskej Soboty a Kežmarku, kde bol na maďarčine,
prešiel 1828 do Prešporka. Tam položil nový základ
celému svojmu životu: jeho profesor fysiky, znamenitý
Kováč-Martiny, zaujal ho pre prírodné vedy, ktorých
popularisovanie Lichard potom klasicky prevádzal; rezký
život národný, zobudený sviežim duševným prúdením
europského západu, ohlásil sa i v prešporskej ,literárnej
jednote4

, ktorej bol spoluzakladateľom (pozri str. 63). Hoc
ani v Prešporku Lichard. už od štrnásteho roku len na
seba odkázaná sirota, neprestával sa boriť s biedou,
predsa zase neskôr, ako vychováte! synov veľkokupca
Jurenáka, precestoval 1832 hornú Itáliu a Krajinu. Od
1834 do 1837 študoval teológiu vo Viedni, v lete 1837
ostal pomocníkom superintendenta Jozeffyho v Tisovci,
a v jaseni t. r. farárom v Ochtinej, v Gemeri. No len
rok tam pomeškal, zameniac jaseňou 1838 faru za pro
fesúru prírodopisu a matematiky na ev. gymnásiume
banskoštiavnickom. Slabosť prsná prinútila ho však 1844
tak nechať i vyučovanie a 1847 zase i druhú stanicu
farskú v Skalici: zostal literátom z povolania. Dva roky



pomeškal v Skalici, a od leta 1849 do konca 1861, ako
úradný novinár, účinkoval vo Viedni.

Štúdia i povinnosti viedly Licharda k rozmanitej
činnosti literárnej. Ako prešporský teolog veršoval: prvá
jeho báseň ospevuje Dibiča Zabalkánskeho (v ,Plodoch

4

1836). Pre svojich chovancov po nemecky napísal a vo

viedenských ,Feierstunden‘ vydal popis jaskyne postojen
skej. Dôkladnú znalosť italčiny, ku ktorej viedla ho pasia
a potreba, preukázal v obšírnej knihe ,Grrammatica lin

guse italicse4 1837. Ako učbár štiavnický, aby odzbrojil
nátlak madarisačný, vydal počiatky algebry a geometrie
s názvom ,Mathematikai elôcsarnok4

. Od 1847 do 1851
vychodila v Skalici jeho ,Domová pokladnica4

, veľký,
bohatým obsahom, najmä z oboru prírodovedenia, zna

menitý kalendár slovenský. Od jari do jaseni 1848 vy
dával tamže ,Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci
život4

, dobrý gazdovský týždenník, v povstaní pristavený.
S 13 júlom 1849 začínajú vychodiť vo Viedni vládno
politické ,Slovenské Noviny

4
, ktoré chystal už minister

vnútra gróf Štadión a v život uviedol nástupca jeho
dr. Bach, povolajúc za redaktorov Licharda a Radlin
ského. Od tých čias do 1861 ťažisko jeho literárneho
účinkovania je Viedeň,

Dr. Ondrej Radlinský narodil sa v Dolnom
Kubíne, v Orave, 8 júla 1817. Matka jeho bola vnučka
Antona Bernoláka. Štúdia skončil hlavne v Budíne,
y Prešporku a vo Viedni, 1841—43 kaplánil vv Budíne,
Štefultove, Zlatých Moravcach, 1843—49 v B. Štiavnici.
Tam je počiatok jeho mnohostrannej Činnosti literárnej.
Na pamätnej sednici ,Tatrína4 10 júla 1847 predložil
k vydaniu tlačou latinskú gramatiku slovenčiny, srovná
vajúc v nej bernoláčinu s pravým slovenským nárečím
a ukazujúc prednosti tohoto pred onou. (,Priateľ školy a

literatúry
4 III, str. 3.) Povstanie pretrhlo však jeho ná

mery a zapúdilo ho do Viedne, kde vstúpil do redakcie
,Slovenských Novín 4 a pridusil na čas ideály mladých
liet. V polovici 1850 zamenil svoje viedenské postavenie
za redaktorstvo českej osnovy krajinských zákonov v Bu

díne, ktorý úrad podržal tiež do 1861.



No literárny vplyv ,Slovenských Novín‘ u nás ne
trval dlho. Sľubovaná rovnoprávnosť národností po zru

šenej ústave 31 decembra 1851 zasekla, a v tuhom ab
solutisme a úsilnej germanisácii úradná staroslovenčina4

,

beztak na úzke pole stlačená, budila v obecenstve našom
nechuť vždy väčšiu. Chodily ponosy na nesrozumiteľnosť
,Zemského zákonníka4

, ktorý pre Slovákov redigoval v Bu
díne dr. Radlinský; príkrily sa školám suché, bez ohľadu
na slovenské potreby pospisované čítanky a teoretisujúce
gramatiky; nepraktickými ukazovaly sa české šlabikáre
pre ľudové školy; brydil sa Čitateľom nútený sloh staro
slovenských

4
Časopisov; v zástupoch odpadávali odbe

ratelia literárnych diel: zo šesť sto predplatiteľov na

druhý, slovenský sväzok .Pokladov kazateľského rečníctva4

zostalo ich pri treťom, českom, Radlinskému štyridsať
(,Priateľ školy a literatúry4

I, str. 28); dvetisíc exemplárov,
v ktorých vychodila Richardova slovenská ,Domová po
kladnica4

, pri českom vydaní 1851 zoschlo sa toľme, že
nasledujúci ročník ani nevyšiel (,Slov. Pohľady

4 II, 1,
str. 6), atd.

Oživotvorené ,Slovenskje Pohľady4
, za ťažkých okol

ností znamenite vedené, i ,Cyrill a Method4
poČaly hlas

nejšie hovoriť svoju mienku. Najmä bystrý Janko Palárik,
ktorý hned 1850 (,Cyrill a Method4 I, str. 100) len preto
češtine chcel ,volkati, k ní se prichylovati, jí se pod' kládati a pochlebovati,

4
aby ju vzájomne zase k našim

zvučným formám ,pohnul, privábil a okúzlil, 4
ozýval sa

vždy smelšie. V ,Prílohe k Cyrillo-Methodovi
4 25 mája

1851 zavrhuje ignorovanie materinského jazyka pri vy
učovaní gramatike českej na hornouhorských školách, a
v ,Slov. Pohľadoch4 25 septembra 1851 už rázne žiada,
aby Čeština zo vzájomnosti slavianskej popustila tiež slo

venským formám, odvolala celý svôj zákon prehlasovací
a zužovací, deliaci ju od všetkých ostatných nárečí sla

vianskych, a tým zriekla sa onoho ,atticismu4
, ktorý Slo

vákovi robí ju nesympatickou. (,Slovo na čase o vyrov
nania rozopre strany spisovnjeho jazyka na Slovensku4

II, 3, str. 86—95.) Požiadavka tá bola nemožná, lebo
charakter češtiny vyrástol tak prirodzene z jej jazyko
vého koreňa a domácej pôdy, ako ráz nášho jazyka



z pôdy našej; vzájomne si popustil nebolo možno: dva
živé, organické, samostatné typy rečové stály rovno
právne proti sebe.

Ked poznanie to prebilo sa a s ním istota, že ani
úradný tlak i agitácia, ani všetky ,literarné fortiele a

trafiky
1

(ako o svojich námahách z tých Čias hovorí sám
dr. Radlinský v ,Priateľovi školy a literatúry

1
I, str. 28)

slovenčinu z písomníctva domáceho nevykynožia, prední
spisovatelia naši obidvoch vyznaní sišli sa v oktobri
1851 (,Slov. Pohľady‘ II, 5, str. 178; ,Slovesnosť II,
str. 366; ,Ohlas pravdy‘ str, 3) v Prejšporku, a vezmúc
za základ stredné nárečie slovenské, Štúrom do písma
zaprevadené, ujednostajnili sa na reforme dajedných jeho
tvarov i na pravopise, založenom na vedeckých požia
davkách slavianskej linguistiky. Ovocím dohovorov bola
,Krátka mluvnica slovenská1

(vyšlá v Prešporku počiat
kom 1852), ktorú, ako resultát spoločného usrozumenia
sa, vypracoval Martin Hattala, už ako pomocný učiteľ
českoslovenčiny na katol. gymnásium a mestskej reálke
prešporskej, a schválili menom všetkých svojich stúpen
cov podpísaní Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav
Hurban, Ján Palárik, Ondrej Radlinský, Ľudovít Štúr a
Štefan Závodník. v

Opravy tie malý hlboký koreň. Ľudovít Štúr bol
uviedol do literatúry strednú slovenčinu celú, so všetkými
jej charakteristickými kmeňovými vlastnosťami, nehľadiac
na analógiu ani druhých domácich ani ostatných slayian
skych nárečí, a kde bolo mu vyberať formy uprostred
centrálnej slovenčiny samej, tam volil liptovské, ako
ideálu svojmu najprimeranejšie. Ideál ten videl v sloven
skej plnohlasnosti a dvojhláskovitosti: vedľa ,zbožie

4
, ,zbožia4

,

,zbožiu4 staval ,dobrô4
, ,dobrjeho

4
, ,dobrjemu

4
, ,dobrje

4
,

vedľa ,môj
4
, ,viera4

, ,priazeň
4 i ,bou4

, ,maiť, ,videu4
, ,biu

4
.

(Pozri jeho JJstrojnosť a organism reči slovenskej
4 v ,Orle

tatr. 4 II, str, 317.) Z toho Štúr pôvodne popustiť nechcel
nič: ako vyslovoval ľud, tak on do litery chcel to preniesť
v knihy (p. ,Náuku4 str. 9). No .dvojhláskovitosť4 sklo
ňovania mien prídavných a časovania slovies, akokoľvek
milo zvučala uchu Štúrovmu, odtískala i juhozápad i

severovýchod slovenský. Ostatkom Bernolákovej školy



nepáčila sa z lokálneho patriotismn, mnohým z mladších,
filologicky cvičených katolíckych pisateľov z dôvodov ja
zykových. Lež nielen n druhých — napriek auktorite
majstrovej odpor proti tým formám rušal sa i v lone
jeho školy, hned v sednicach tatrínskych: už 1845, keď
schvaľovali ,Náuku reči slovenskej', a opäť 1846 a 1847,
ked staršie uzavretia revidovali. (,Vétín' str. 169; ,Priateľ
školy a literatúry' vIII, str. 3.) A práve taký odpor rástol
i proti pravopisu Štúrovmu, ktorý hol prevzal od Berno
láka pre ľahšie sjednotenie obidvoch stránok, a ustrojil
čisto foneticky: analógia ostatných dobropísomností sla

vianskych a etymológia jazyka žiadala i vtu svoje právo.
I proti nemu prví zahovorili spoločníci Štúrovi, a pred
všetkými i nado všetkých Hodža.

Hlbokoumný ten muž, rovnako výtečný v každom
obore, ktorý obrábal, šťastne rozriešil obidve otázky:
teoreticky v latinskom spise ,Epigenes slovenicus' 1847,
prakticky v slovenskom ,Yétíne‘ 1848 (pozri str. 83 a

89). On preukázal bohatstvo zvukov a foriem slovenčiny
tak základne a umne a previedol svoju sústavu s toľkým
jemnocitom pre zvláštnosti rodného jazyka i takou ve
deckou istotou, ako ani pred ním ani po ňom nikto.
V pravopise ,Yétína' sjednotilo sa Slovensko: on odstránil
formy teoreticky nemožné a prakticky neprijatné, pre
ukázal rozdiel medzi i a ?/, I a ľ, pôvodný ráz sloven
činy vlial v dokonály tvar zovnútorný.

Hodžovo stanovisko skoro našlo si prívržencov. Za
katolícku stranu prehovoril mladý filolog Martin Hattala
v obšírnom posúdení ,Epigena‘ (pod menom ,Martina z pod
Babejhory' v ,Orle tatr.' III. str. 746 n.), odobrujúc väč
šinu Hodžových zásad; dr. Radlinský 1848 počal podob
ným spôsobom tlačiť svoje spisy; a 1850 vyšla v B.

Štiavnici, napísaná ,duce Epigene slovenico comiteque
dre And. Radlinský' (ako sama hovorí na strane XIII),
Hattalova ,Grammatica linguse slovenicse, collatse cum
proxime cognata bohemica'. Spisovateľ pristúpil k veci
dobre pripravený. Pochádzal z Oravy, z Trstenej, kde
narodil sa bol 4 novembra 1821; na gymnásium v Su
botici naučil sa srbsky; v Trnave na filosofii poznal zá
padné nárečie slovenské, a už vo viedenskom Pázmáneum

12



vedecky zkúmal svôj rodný jazyk. Ačkoľvek v gramatike,
ktorá vydal ako hodrnšský kaplán, užil všetkého, čo pred
ním o slovenčine napísali, predsa, usilujúc sa priblížiť
k Češtine, zotieralv v nejednej veci osobitý ráz stredného
nárečia. No po Štúrovom posúdení (,Slov. Pohľady

4 II,
6, str. 215—220), ktorý inak uznával jazykozpytné ve
domosti mladšieho svojho spolupracovníka, a po spoloč
nom dorozumení sa predných spisovateľov našich 1851
v Prešporku, literárna slovenčina v ,Krátkejv mluvnici
slovenskej

1 objavila sa zase ako rečový typ Štúrom do

spisby zaprevadený a reformami Hodžovými ušľachtený.
Radosť na Slovensku bola veliká. Štúrovci pristali

vdačne na zdokonálený spôsob, hlasujúce čitateľstvo ešte
koncom 1851 veľkými väčšinami vyžiadalo si ,opravenú
slovenčinu4

(ako ju vtedy napospol nazývali) i do Časo

pisov katolíckych, a od Nového roku 1852 ,Cyrill a
Method4

, redigovaný Michalom Chrástkom v Banskej By
strici, ,Katolické Noviny

4
vychodivšie pod správou Palá

rikovou v Pešti, a ,Slovenské Pohľady na literatúru,
umenie a život4

, prenesené Hurbanom zo Skalice do

Trnavy, objavily sa v spoločnej rovnošate. Loyálne sta
novisko sjednotenej reči slovenskej voči češtine uspoko
jovalo i múdrych priateľov vzájomnosti. ,Krátka mluvnica
slovenská4

(str. VI—VIII) ukazovala k tomu, že reč jej
je skoro číra čistá staročeština,

4
uvádzajúc na pamäť

z ,Náuky reči slovenskej
4 i Štúrove slová: ,Nezabývajme

na túto našu sestru najbližšiu, ale píľme sa jej všetci
vzdelanejší i na dalej. Moc má ona utešeného, pekného,
a má moc, čo my pre život náš potrebujeme. Nezabud
nime nikdy ani na vdačnosť, ktorú sme pracovitému a
umnému českému kmeňu povinní; on nás v hlivení na
šom opatroval a k životu vyššiemu svojimi duchovnými
plody pripravoval. . . Prešiel, chvala Bohu. ten nešťastný
čas neznámosti v rodine našej, niet teraz viac času k odo

znávaniu, ale len k bližšiemu poznávaniu seba vzájemne.
4

Neodznel ani výrok Hodžov z ,Vétína4
(str. 166): ,To

nedaj Bože, aby niektorí z nás na belodnia povinnova
tého života slovenskonárodnieho povolaných, pre samú
slovenčinu češtiny sa celkom odžehnávali. To je nie
vzdelanec slovenský, ten prináleží alebo medzi ľudí svet-



skú len potrebu, obchodu a živnosti a nie tú osvetiteískú
majúcich, alebo nedoumcov, nieakú prácu na slaviansku
náuku vynaložiť si ťažiacich, alebo už medzi tých starých
Adamov slovenských, zo slova i ducha národnosti zrodiť
sa vonkoncom nechcejúcich.

4 Platnosť mala i mienka zá
palistého priateľa Štúrovcov, Eugena Geromettu, ktorú
vyslovil v ,Slov. Pohľadoch1

(I, 5, str. 173): ,Vieme, že
tí najplanšie píšu po slovensky, ktorí neznajú ani jedneho
nárečia slovanskjeho, oproti tomu tí Slováci, čo česky
dobre znajú a pritom do iných nárečí slovanských sa
rozumejú, najlepšou slovenčinou sa vyznačujú. Na príklad
dovádzam len Štúra, Hodžu, Licharda, Sládkoviča, Škúl
tétyho, Rimavskjeho.

4 A významné bolo i osvedčenie
Hurbanovo (Slov. Pohľady

1 I, 3, str. 99): ,Sv’ázky žiadne
sme nepotrhali, bo sme vstúpili do mocnejších len sväzkov
s národom: a čo sa druhých kmeňov slovanských týče,
i s tými sme v bližšom ešte spojení mocou centralistickej
slovenčiny, lež do toho Času, v ktorom sme písavali po
Česky. Cieľ nás je svätý: bo chceme Slovenstvo vzkriesiť,
chceme možnosť národnieho života a sebavedomia na
Slovensku založiť, uskoriť. Národ vzdelaný vstúpi sám
do takjeho spojenia i literárneho i spoločenskjeho, ako
jemu i svetu úžitok donesie. O zakladaní velikej literatúry
my aspoň ešte nesnívame, my snívame len o zachovaní
života slovenskjeho.

4

Jednota, po toľkých trudoch nadobudnutá, zpätila sa
síce tu i tam nátlakom úradným; ,Cyrill a Method4

, orgán
Moyzesov, ešte tohože roku vrátil sa k ,staroslovenčine4

,

za Čo Palárik redaktorovi časopisu vyčítal ostrú kapitolu
v knižke ,Ohlas pravdy

4
(v PeŠti 1852); vedľa Radlin

ského obnovených ,Pokladov kazateľského rečníctva4
, Pa

lárikových ,Katolických Novín4
, Hurbanovej ,Nitry

4
, Štú

rových ,Spevov
4 a daktorých drahých drobnejších spisov,

vychodil dalej úradnou češtinou budínsky ,Zemský zá
konník4 a viedenské ,Slovenské Noviny

4
, učilo sa podľa

nej v ľudových a tam, kde neprenikla ešte nemčina, i
v stredných školách: lež základ literárnej jednoty slo

venskej zostal predsa, a ona koncom rokov päťdesiatych,
s novým životom politickým a spoločenským, zjavila sa
zase v predošlej sile a úplnosti.

12*



Tak zavŕšila sa perióda formového a pravopisného
cibrenia slovenčiny, idúca temer od počiatkov samostatnej
literatúry našej. Najmladší konár niekedajšej školy Ber

nolákovej, škola Štúrova, napokon i ,staroslovácr a ,bi
blisti 4

ujednostajnili sa v jazyku, ktorý už Bél za pravú
slovenčinu vyhlásil, Bernolák a Dohrovský potvrdil, Kollár
a Šafárik zistil, Štúr a Hodža vystavil, Radlinský, Palárik a
Hattala upevnil, v jazyku, ktorý podľa slov Štúrových (,Ná
rečia slovenské 4 str. 67) ,aj čo do foriem, aj čo do hmoty
je takô klbko všetkých nárečí slovanských, z ktorého sa

nitky rozvíjajú po všetkých,
4

ktorý, ako vlastná sestra
starej češtiny, vyniká plnosťou hlások a zavarovanosfou
foriem, krásnou skladbou i bohatým slovníkom, ktorý
umne hovorí nielen k Slovákovmu rozumu, lež teplo i
k jeho srdcu, ktorý najužitočnejšie vypĺňa jeho domáce
potreby a najvernejšie ukazuje osobitý jeho ráz, najlepšie
dvíha i široké vrstvy ľudové aj inteligenciu jeho na úro
veň kultúry, ktorý je vdačným žriedlom slavianskemu
jazykozpytu a bezpečným i blízkym mostom ku všetkým
bratským jazykom a teda i k pravej vzájomnosti, slovom
v jazyku, ktorý i z rýdzo kmeňového i z obecnoslavian
skeho stanoviska je Slovákovi nateraz jediným možným
a na dlhé ešte veky najlepším orgánom spisovným.

Už národné schôdzky, konané v januári a februári
1849 po Turci, Orave a Liptove, a takže veľká slovenská
deputácia, pozdravujúc 20 marca mladého vladára ríše
v Olomúci, i dalšie, nasledovavšie, žiadaly, aby ,sloven
skje kraje od Dunaja k Toryse a od Tatier až ku Tise
našimi vlastnými pomenúvať sme mohli 4

(Dohnány, hi
stória povstania slov. 4 str. 146; ,Slovenské Pohľady 4 I,
4, str. 162—163): teda administratívne-právno oddelenie
slovenského živlu od madarstva. Ústava marcová so zá

kladnými občianskymi právami, i neskoršie provisórne
(24 oktobra 1849) i konečné (8 septembra 1850) sria
denie Uhorska zdaly sa zabezpečovať národnosť našu na

Suchota a nemota. Štúrova smrť.

III



všetky časy. Oná sľubovala svobodu, konštitúciu, rovno
právnosť všetkých kmeňov a neporušiteľné právo, zacho
vávať i veľadiť národnosť svoju a jazyk (hl. I, §§ 2 a 5),
priame voľby ľudové do snemu (hl. YIII, § 43), školy
všetkým národnosťam, i minoritným, svobodu slova i

tlače, schádzania sa i osoby (§§ 4-—8); toto, ponechá
vajúc Vojvodinu Srbom, delilo Uhry na okresy podľa
národnostných väčšín: pešťbudínsky (madarský), Šopron
ský (nemecký), veľkovaradínsky (rumunský), košický (ru
sínsky) a prešporský (slovenský). Nádeje obživly. Ozý
valy sa hlasy: ,Austria sa heslom rovnoprávnosti z ne
moci ju stravujúcej revolúcie vylienila.

4
(Samko Vozár,

,Hlas od Tatier1
. V B. Bystrici 1851, str. 9.) Slovenčina

ohlásila sa v administrácii, u súdov, v škole.
No nie na dlho. Stav obleženia, ktorý trval, tlačiac

všetky stránky; pptajomné proti slovenské agitácie od

rodilej šľachty; zapĺňanie úradov v krajoch slovenských
osobami cudzími, ba i zjavno nepriateľskými a presádzanie
našich ľudí daleko od rodnej zeme; nesplnené sľuby
v otázke školskej: to všetko chmúrilo mysle: Biedu zvy
šovaly podelené mienky druhých rakúskych Slavianov.
,Centralismus4

, v ktorom Slovák videl jedinú spásu, ča
kajúc pre všetky národnosti rovnaké práva iba z rovna
kého zastúpenia v ústrednom sneme viedenskom, narážal
na tuhý odpor nielen doma u Madarov, lež i u ,edera
listických

4 Cechov, Poliakov a Vlachov. Tí žiadali fede
ráciu národov ,historicky

4
oprávnených, samosprávu zemí

a korún s bývalou štátnou existenciou, medzi ktorými
pravda pre Slováka, Rusína, Srba nebolo miesta: zaň
hovorily iba národopis, živá prítomnosť, právo ľudské.
Preto na pr. proti Havlíčkovi, ktorého znamenite redi
govaný ,Slovan

4
, bojujúci za ideu federalismu, nachodil

i v hornouhorskom zemänstve vdačnú ozvenu, volal ,Hlas
ze Slovenska o centralisací a foederací4

(vo Viedni 1851,
str. 9—10, 32), považujúc ,ústavu od 4 bŕezna 1849 za
jedinou bezpečnou pudu ve skutečnosti danou 4

: Sloven
sko múže nyní toliko ruku v ruce s vládou centrálni ze
své mdloby povstati a k právu pŕijíti... V korunách
foederovaných leží otroctvo slovenské! Nač téch korún
množství v jedné ríši? Jedna koruna na hlavé pomaza-



ného Jednoho — a jedno právo pro všechny, toto jest
smysl hluboký našeho národa, toto jeho vule! 4

Konečne Sylvester 1851 odvolal ústavu, verejnú
správu uhorskú prejali Nemci a cudzinci, ahsolutismus a
všeobecná germanisácia pohrobily ostatnú úfnosť. Nový
tlačový zákon podviazal žily časopisectvu. ,Slovenské
Pohľady4

, prorokujúc zlú budúcnosť, zašlý 31 augusta
1852: nebolo nikoho, kto by bol položil 2500 zl. kaucie.
Iba ,Cyrill a Method1

, protegovaný banskobystrickým
biskupom Moyzesom, a ,Katolické Noviny

4
, vydávané

peštianskym spolkom svätoštefanským, zostaly. Pol tucta
slovenských knižiek a pomník Hollého, odhalený na Do

brej Vode 11 mája 1854, boly jediným znakom života
za celé temer desaťročie. Nový dorast učil sa po nemecky
na gymnásiach v Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici i Le

voči, maďarsky v Pešti a na dolniakoch, a keď Veľká
Revúca chystala sa na vlastný groš otvoriť slovenskú
reálku, úrady sľubovaly privoliť, ak naukosdelná reč
bude — nemecká.

Koncentrujúcim, osviežujúcim, tvorivým duchom i
v takých časiech zase dokázal sa byť Jozef Miloslav
Hurban, vrátivší sa po povstaní na hlbockú faru. S 25
aprílom 1851 obnovil svoje ,Poklady

4 ako riadne vy
chodiaci mesačník, s rokom 1852 premenil ich na týžden
ník, usilujúc sa spraviť z nich orgán našskej vedy a lite
ratúry a strážcu života spoločenského v čistom duchu
slavianskom (Ohlas k I, 3). On sám zapĺňal Časopis
z troch štvrtín; pokračoval v štúdiách o slovenskom lite
rárnom živote minulých i prítomných čias, pilne šľakoval
zahraničné literárne pohyby i posudzoval nové plody, a
smelo i mnohostranne odbíjal protislovenské nápady cu
dzieho novinárstva: jeho portréty Tablica, Palkoviča,
Kollára, Karla Štúra, jeho ,Obozrenia novejších literatúr
slovanských

4 sú svieže, cenné práce; jeho ,Varta slovan
ská4 verné zrkadlo spoločenského života a živorenia;
jeho polemiky s domŕzajúcimi ,staroslovákmi4 ešte dnes
hodné čítania. Spolupracovníkov bolo za hrsť, ale um

ných: Ľudovít Štúr, Janko KalinČák, Mikuláš Dohnány,
a z katolíckej strany Eugen Grerometta (zastúpený obšír-



nym článkom: ,Slovanov náklonnosť ku slobode4
) a Janko

Palárik boly najčastejšie mená. A ako novým behom
,Pohľadov1

, tak i novým, piatym ročníkom almanachu
,Nitry‘ (v Skalici 1853), Hurban pomknul poesiu sloven
skú o veľký kus napred: vedľa jeho a Ferienčíkových
podarených spoločenských noviel ona doniesla Sládko
vičovho ,Ľetvana‘ . Redaktor bol presvedčený, že za tú
prácu ,vďační nám budú Slovania 1

(,Slov. Pohľady
1 III,

str. 160), bár naj šťavnatejší plod slovenského verša zjavil
sa v najsuchší Čas novej našej literatúry. .Detvan1

prešiel
nemo. No isteže bol jedným z tichých ohníkov, ktoré
v neplodných dňoch zohrievaly srdcia, prechovávajúc
teplo na lepšie časy.

Najsviežejší spolupracovník Hurbanov bol vtedy
Mikuláš Dohnány. Ako dobrovoľnícky dôstojník šľa
koval celý povstalecký pohyb, a vyrozprával jeho po
čiatky i priebeh v ,Histórii povstania slovenskjeho z roku
1848‘ (sväzok I, v Skalici 1850). Obšírne, s duchom za

páleným a rozihraným citom maľuje pamätné deje, ešte
vždy v presvedčení, že veľmi osožily ľudu jeho. Zaujatosť
za vec nedala síce všade s rovnakou nestrannosťou roz
povedať dej, i charakteristika jednotlivcov mení barvy
podľa osobných sympatií; no blízkosť látky a mladosť
pôvodcova vysvetľujú nedostatky knižky. Dohnány bol i

umný literárny kritik: ako už v ,Orle tatránskom4
uspel

rozdeliť svetlo i tôňu Sládkovičovej ,Maríny
4
, tak v v no

vom behu ,Pohľadov
4

správne posúdil Záhorského ,Zehry
4
.

Blízkosť ruštiny k nášmu jazyku ponúkla ho do štúdie
,Porovnávania ruštiny so slovenčinou4

, kde ponáškami
tvaroslovnými doplnil hláskoslovné paralely Palárikove,
ujavnené tamže temer zároveň. Konečne Dohnány i bá
snil. Ešte 1848 vyšla v Levoči jeho štyraktová činohra
,Podmanínovci4

, o ktorej však povedal hneď Mikuláš
FerienČík (v .Orie tatr. 4 III, str. 739ý že je to iba zle
zdramatisovaná ľudová povesť. Ani epika nebola Dohná
nyho živlom: balada ,Trenčanská studňa4

(v ,Lipe
4 H,

str. 319—324) je pokus slabý. Individualita jeho najlepšie
bola by sa zrkadlila v reflexívnych ,Dumách4

(,Slov. Po

hľady
4 II, 4, str. 142; III, č. 25—26), keby tie makula

túrne zlomky boly stihly dozreť v umelecký celok. Opíjal



sa milotou rodného kraja, ideou božstva, krásy, umenia,
cítil v sebe iskru poesie, lež slovo bolo ešte priúzko
pojať šíry cit. Prítomnosť ako mura ťažela na ňom; odu
ševnenie z pred 1848 ochladlo, a nad rýchlou premenou
zostal iba trpký ponos: ,Kde moji bratia, kde sú vrstov
níci, ktorých sa túžby nad zemskosť vznášaly? Kde sú
tí rodu verní milovníci, ktorí nad hrobom jeho plaká
vali ? Rečami v schôdzkach často hrmievali, do vody,
ohňa skočiť súc ochotní, aby svôj národ z poroby vy
rvali ? Tuším driemajú šuhajci robotní — ved sa mi po
zdáva, že som len samotný !‘ Túžba všetkých našich
poetov i jemu roztvárala ramená do diaľavy nedostižnej :

zlatými strunami chcel pohýbať tvrdé srdcia, bleskom
rannej zory ožiariť roduverné duše, čarovným prútom
vykúpiť zakliaty ľud a ukázať deň spasenia (,Moja žia
dosť v ,Lipe‘ I, str. 137). Pre seba žiadal málo: ,Ne
chcem ja dňov prežiť mnoho, dosť mi jedna pekná chviľka‘
(,Fijalôčka

4 v ,Lipe
4 III, str, 355).

A prvá polovica jeho žiadosti vyplnila sa mu; mladý
život Dohnányho zaklúčil sa tragicky. Od apríla 1851,
ako spoluredaktor ,Pohľadov4

, býval v mieste tlače, v Ska
lici, zkäde počiatkom 1852 prešiel s časopisom do Trnavy.
No vrodená zádumčivosť mútila mu myseľ, a skoro uka

zovaly sa okamihy pomätenosti. Y zasedaní mestskej rady
22 mája počal rozprávať o hviezdach; v tlačiarni kázal
sádzať: ,V mene blahoslavenej Trojice povolávam na 30
máj všetkých verných Slovanov do Trnavy; 4 dru Hurba
novi písal: ,Akési videnia mávam a krokom mojim te
rajším nerozumiem ešte dokonále. Rozpálená je hrozne
fantásia moja a myšlienka vyrazená.

4 Po dvojtýždňových
trapiech prudkej choroby modzgovej umrel 2 júna 1852.
Ostatné slová veršované, ktoré napísal do denníka, ležia
ceho j>ri otvorených spevoch Ossianových, hovoria: ,Žia
ľom, boľasťam niet ešte konca pod Tatrami, slziam, ne
resťam, ani utrpeniam. Bože, láska večná, smiluj sa,
smiluj nad Tatrami: Cernobog tam ešte trápi duše dobré,
a blesky svetla Tvojho plášťom noci prikrýva...‘

O povestnú kritiku Záhorského ,Zehier4
(,Slov. Po

hľady
4 I, 5, str. 191—198 a H, 6, str. 203—212) s Do

hnánym podelil sa Janko KalinČák, ktorý zo zátišia



modránskeho posielal pohľadom1
svoje štipľavé, sloven

ským Immorom usmiate a znalosťou veci znamenité články.
Posúdenie to je v svojom spôsobe kabinetný kus: verše
Záhorského, staroslovenskou 4 kritikou ani zjav horácov
ský vychválené, objavily sa pod jeho nožíkom ako bľadé
klapancie. No hlavná práca Kalinčákova v ,Pohľadoch

4

1852 je ,Knieža liptovské4
, najobšírnejšia z jeho povestí.

,Obrazom z veku XV 4 zovie ju pôvodca, a nakoľko ma

ľuje kraj dejiska, Liptov a Spiš, je to obraz verný. Nič
menej ani osnova intrigová, ani magnátske panstvo, ani

ľúbostný živel nepodarily sa mu: osoby na vidomočí
sveta snujú svoje zámery, a všetci to vidia, iba ich protiv
níci nie; vysokí dvorskí páni rozprávajú, ako čoby boli
vyrástli na dedine, alebo zase robeným, krasorečníckym
tónom: Ján Korvín, ,knieža liptovský

4
, palatín Zápoľa,

kráľ Vladislav, Verbôci, Červeň — všetko iba rovnaké
tône osôb; i Zápoľova Marienka, maľovaná horúcim štet
com a iste blízka pôvodcovmu srdcu, zostala vzdušným
romantickým výtvorom bez kostí a mäsa: .Predstavte si

pannu, ktorá je viacej bytnosti nadzemskej, ako človeku
podobná, ktorú ovievajú všetky moci nežnosti a sviežosti
mladosti čarovnej, — jej oči sú poslom neba, aby ony
spojily studenú zem s horúcim, skvelým ohňom vysokosti
nebeskej, lebo na koho blesk ich padne, ten zabúda na
svet, hoc na ňom stáť musí, a ide do nepokojnej samot
nosti; jej líce je sen ruže o kráse svojej, je zornicou
krásy, je odblesk rodiacej sa, však nikdy nevídanej ešte
božskosti v podobe krásy; jej ústočká sú dva pramene,
z ktorých vyteká v bujarej čistote harmónia pesní ne

slýchaných ešte od sveta v podobe slov, sú ony dych
Červenosti ružovej, s ktorým sa po tichu hlas slávika
shovára — a máte Marienku. 4

(Hl. X.) V takých vy
hútaných veciach Kalinčák nemal šťastia. Za to výtečné
sú zase figúry, na ktorých v detstve ,pásol oči svoje

4 :

drobné slovenské zemänstvo. Hned rujná jeho zvada
v starej veľkej krčme ružomberskej (hl. I), krikľavá sesia
na likavskom zámkuv(II), a nadovšetko obraz zemänskej
dediny na vetristom Sovdove (XI) sú kusy klasické. Po

stavy, vyrástle z tohoto ovzdušia, starý, svätomikulášsky
zeman Michal Pankrác a najmä ešte starší pán Samuhel



v v

Šovda, dilechtor slávnej famílie Sovda de Eadem, pravdi
vosťou svojou všetko ostatné nechávajú ďaleko za sebou.

Prvý je zosobnené starozemänské právo a zbožňovanie

rodu Korvínovského; koňom svojim radšej sekerou nohy
dolámal, nežby bol nezemänsky zaplatil mýto; dal by sa

rezať za Huňadovcov, ale práv zemänských dotýkať sa

nedopustí: ,Ja sa od nikoho pohaniť nedám, čoby sám
Matiaš vstal z hrobu; a keď poviem Matiaš, to je tolko,

ako čoby som sa zaklial na dušné spasenie ;‘
sám jediný

zbije hŕbu Zápoľovho vojska a do pŕs palatínových bo

dák zapne tak studeno, ani čoby hoviadko zakáľal. A
Samuhel — čo v najväčšej súrme celej dediny zatvorený
na svojej kúrii memoruje latinskú reč na privítanie Kor

vína, ,akej knieža ani od Bonfína nepočul!‘ Pravda, i tu

malý anachronismus: tak, ako ich líči novelist, postavy
tieto nevyrástly za Vladislava, lež korenia v rokoch
Karla III lebo v dobe tereziánskej.

Popri Dohnánym a Kalinčákovi pridal sa k pohľa
dom 1 1851 i živý, o samorastlý kultúrny život slovenský
s junáckym zápalom pracujúci Trenčan Janko Palárik,
Narodil sa bol 27 apríla 1822 v Rakovej na Kysucach.
Ako chudobný učiteľský syn prešiel cez gymnásium ži

linské i kečkemétske, a od 1839 seminárom ostrihom

ským, prešporským i trnavským, kde štúdia íilosoíické a

verše Hollého dvíhaly silného jeho ducha v tele slabom
a chorľavom. Pilnoval moderné reči, čítal nové divadelné

kusy. Povstanie prežil už ako kaplán v Starom Tekove.
V januári 1850 prešiel na Windschachtu pri Banskej
Štiavnici, a 14 marca už vydal prvé číslo cirkevného

časopisu ,Cyrill a Methodf Smer týždenníka toho spra
vil epochu u nás. Velikým plánom a smelým reformám
išiel cestu kliesniť mladý slovenský kaplán: písal za uniu

kresťanských vyznaní, za zriadenie samostatného sloven

ského arcibiskupstva, za obnovenie cirkevných snemov,

diecesánskych synôd, cirkevných súdov porotných a vo

lenie cirkevných hodnostárov, za zlepšenie postavenia
chudobného nižšieho kňazstva a sníženie i nové usporia
danie majetkov cirkevných, písal proti chybám, ľahostaj

nosti, odrodilstvu vysokého duchovenstva. Takým činom
Palárik razom stal sa hore nenávideným, dolu zbožňova-



ným človekom. Slovenskí evanjelici čítali sympatický
Časopis i písali do neho, noviny domáce i cudzie, du
chovné i svetské vychytily redaktorov chýr. No svobodo

myseľnosť, rodoluhstvo a popularita jeho o nedlho boly
zavrátené úradne. Za Husitu, pansláva, demagóga vy
kričaného kňaza v januári 1851 postavili pred ostrihom
ské konsistorium, a hoc týždeň umne bránil podstatu
svojich reformných návrhov, dali mu vybrať si: bud aby
odvolal útoky na vyššie kňazstvo a zároveň o únii, vy
znaní i reorganisácii cirkevných majetkov napozatým
mlčal, alebo vystúpil z cirkve. Palárik, ako sám hovorí,
so sebazaprením zvolil ,príkru cestu na pravo 1

(,Cyrill a
Method4 II, str. 181), podrobiac sa cirkevnej auktorite.
No ,deklarácia4 o tom, počas jeho kláštorného väzenia
od druhého spísaná i podpísaná, vyšla bez jeho vedomia
v jeho vlastnom časopise a svádzajúc k mýlnemu zdaniu,
akoby Palárik odvolával svoje zásady, odpúdila mu razom
všetkých jeho prívržencov: vec v osvetlení pre Palárika
neprajnom opäť rozniesla sa po žurnalistike, a on zostal
,babou

4
, ,pokrytcom1

a ,zradcom4. Y pravde však, bár
vtedy ,mlčeti musil,4 bol ,véren presvedčení svému4

, od

hodlaný súc pokračovať v svojom ,pro cirkev a národ
spasitelném podujetí mírnéjším krokom. 4

(,Rozlučné slovo
k velecténému obecenstvu Cyrillo-Methoda

4 II, str. 182.)
Takým, v preložený súc 11116(1 vo februári t. r. za kaplána
do B. Štiavnice, skutočne stúpal dalej. Lež i ten pri
mášovi Scitovskému videl sa byť pristrmý a nezlomné
národné povedomie Palárikovo prinebezpečné, i preložil
ho po pol roku za kaplána do Pešti. ,Cyrill a Method4

s 9 júlom 1851 prestal vychodiť, až ho 1852 pod red
akciou Michala Chrástka vzkriesil opäť biskup Moyzes,
jediný z vyššieho kňazstva priaznivec Palárikov. V Pešti
Palárik skoro našiel si nové pole literárneho účinkovania:
usilovne písal do Klempových peštianskych ,Katolických
Novín pre obecný ľud4

, ešte toho roku ich bernoláčtinu
zamenil za slovenčinu ,opravenú4

, v ktorej potom ujedno
stajnili sa všetci neúradní spisovatelia naši (prešporské
dohovory stály sa hlavne jeho snahou), a od 1852 do
1856 ako redaktor tohože populárno-cirkevného časopisu
znamenite účinkoval i vo vrstvách nekňazských. ,Kato-



liek é Noviny
4 sú jediný čistoslovenský časopis, priamo

spojujúci našu spisbu z rokov päťdesiatych s desaťročím
nasledujúcim. Odhodlaným vystupovaním v záujme spi
sovnej slovenčiny, najmä knižkou ,Ohlas pravdy

4
(v Pešti

1852), hovoriacou proti Chrástkovi, ale obrátenou vlastne
proti Moyzesovi, nadisputovavšiemu ,Cyrillu a Methodovi4

znova staroslovenčinu4
, utratil na čas priazeň i tohoto

svojho záštitníka. Ničmenej v časoch tuhého absolutismu
Palárik robil, čo len možno bolo. Jeho a vrstovníka jeho
Jozefa Viktorina agitáciou viedly sa sbierky na Hollého
pomník (poprsie jeho vytesal znamenitý slovenský sochár
Ladislav Dunajevský, a významné nápisy složil naň ver
šom Ľudovít Štúr), ktorý bol odhalený 11 mája 1854
na Dobrej Vode; Palárik povedal pri tej tichej slávnosti
zápalistú reč. (,Concordia

4 1858, str. 108—112.) ,Odsek
cirkevného literárneho spolku na ústrednom semenisku
peštianskom4

, v desaťročí 1850—1860 živo a činne sa
zaoberavší slovenskou spisbou, v Palárikovi mal svoje
mravné stredisko. A ked pre chorľavosť 1856 zriekol sa
redakcie., hned zase našiel si druhé pole požehnanej
práce, ktorá s ožívajúcim literárnym životom na začiatku
rokov šesťdesiatych postavila ho, čo do mnohostrannosti
a podujímavosti, do prvého radu našich spisovateľov.

A talent podobný, všestrannosťou na Palárika sa
ponášajúci, rozsudný a bystrý, napriek chorobnému telu
neúnavný pracovník bol i starší od neho Ctiboh Žoch
(do 1852 podpisoyavší sa latinskou formou Cochius), ro
vesník Ľudovíta Štúra, účastník ,Orla4 a ,Pohľadov4 už
pred rokom meruôsmym a neprestajne činný i v tejto
suchej perióde. Narodil sa 15 marca 1815 vo Veľkej Vsi,
v Orave, kde otec jeho, tiež slovenský literát, polstoročie
bol ev. učiteľom. Z kežmarských, gemerských a štiavni
ckých škôl prešiel na teológiu do Prešporka, kde stal za
tajomníka jednoty

4
: ,Plody zboru učencú reči českoslo

vanské prešporského
4 1836 vyšly Štúrovou a jeho za

ujatosťou. Tenže rok vychovával u Palugyaiovcov v Lip
tove, a 1837 povolali ho za farára na Jaseňovú, novo
založenú ev. cirkev v Orave, kde prestál časy povstania
(väznili ho, z miesta na miesto — až hen do Aradu —
honili, pod šibenicu staväli atd., ako to vypisuje v svo-



jom denníku) a účinkoval do smrti, 15 decembra 1865.
Veršovať Žoch počal už v Prešporku: v ,Plodoch4

pre
ukázal zručnosť v starom hexametri, v ,Hronke‘ 1836
cibril jazyk na prekladoch z Horáca i z poľštiny, v Bielo
potockého ,Slovenskom pozorníku4 1842—1847 spieval
piesne rodolubé, šibal satirou odrodilstvo (podarená je
jeho alegorická bájka ,Hyd a holuby

4
1847) a slovenčil

z Herdera. V Prešporku začínajú sa tiež jeho trudoviny
filologické: zo slovníka Thamovho, Dobrovského a Paľko
vičovho povyberal slová Slovákom neznáme, chystajúc
srovnávací slovník československý; a baviac sa v Liptove,
počal zase usilovne sbierať pôvodné zvraty slovenské,
ako látku k slovníku našej materčiny, na ktorý si zau
mienil podobrať sa spoločne s Hodžom. Už 1847, po
sudzujúc v ,Orle4 prvý sväzok ,Pohľadov4

, ukázal jemný
cit pre čistotu slovenčiny, a v posúdení gramatiky Hatta
lovej i v etymológii mien stolíc uhorských (Lichardove
,Slovenské Noviny

4 1850 a 1853) prejavil i vedeckú zna
losť jazyka. Vedľa toho zaoberal sa tiež dejepisom (,Obraz
Slovenska v deviatom storočí4 v ,Domovej pokladnici

4

1848, JJsudek o Slovanech ze sedmnáctého století4 v Slo
venských Novinách4 1852, a ,Déjepisný místopis Oravy

4

v ,Syétozore
4

1858), i životopisom (Ján Bencúr a Vavri
nec Caplovič v ,Slov. Nov. 4 1852 a 1854). V kritických
položeniach Žoch nebál sa ostrého slova: jeho zavrátenie
Launera i pretriasanie Hurbanových názorov filosofických
zvírily polemiu, ktorá dlho znela v literatúre. V časiech
absolutismu, verný zostávajúc ideálom mladosti, účinkoval
cestou, ktorá jediná zostala nezahalená: usilovne dopisoval
do viedenských ,Slovenských Novín4 a ukladal v nich
svoje štúdia, ba nachodíme ho i medzi spolupracovníkmi
,Cyrilla a Methoda4

.

A týmže časom, počiatkom päťdesiatych rokov, hlasno
ozýva sa v literatúre i meno Jonáša Záhorského,
rovnako bystrého i bojovného, no ešte o veľa bezohľadnej
šieho spolupracovníka staroslovenského 4 orgánu. Narodil
sa 2 februára 1812 v Záhorí, v Turci, z chudobných
zemänských rodičov. Jeho prvý učiteľ, ako Záborský
hovorí sám (,Slovník náučný

4 X, str. 200), mal dva
úrady: v zime učil deti, v lete pásol voly. A rovnako



ťažká si na školu gemerskú i kežmarskú: neodniesol si
z nich temer ničoho. Študujúc v Prešove teológiu, za
viazal sa v krúžku národne smýšľajúcich druhov, že filo
soíiu spraví si literárnym cieľom. Ako kaplán v Pazdišov
cach, v Zemplíne, raz 1835 po tuhej škriepke s odrodil
cami napísal ódu ,Na Slovákov1 a poslal ju ako cudziu
báseň do Pešti Kollárovi, ktorý ju s menom Magurského
uverejnil v ,Zore4 1836. To zobudilo v Záhorskom dô
veru v básnický talent, v ktorej potom sotrvával tak
mer do smrti. Zanechajúc kaplánku, odišiel dalšie
štúdia do Halle, kde strávil rok s Ľudovítom Stúrom,v 7 7

Cervenákom a Grossmannom; od 1838 do 1841, ako
prvý kaplán Hodžov, pobudnul v Lipt. Sv. Mikuláši, a
1841 zvolili si ho -za ev. farára v Pánkovcach. Tu počínajú
sa čudné osudy Záborského. Po štvrť roku zhorela mu
fara i škola; uchýlil sa do biednej sedliackej chalupy:
no ,Jelenkor‘ počal naň obracať pozornosť úradov, viniac
ho z panslavismu. Y takej súre ponúkli Záhorskému
profesúru v seminári košickom, ak prestúpi na katolíctvo:
on pristal, lež dostal tam iba nemeckú vkaplánku. Pre
mena v postavení uvoľnila i sväzky so Stúrom, Hodžom
a ich družinou, a v pražských ,PIlasoch

4 1846 nachodíme
Záborského medzi najprudkejšími záštitníkmi ,bibliČtiny

4
.

Y povstaní 1848 tiež Záborský, pre čisto teoretické sym
patie s národom, stál už pred náhlym súdom, a len ge
nerál Schlick ho vysvobodil. Y jaseni 1849 zostal pro
fesorom gréčtiny pri košickej akadémii, a o rok, za od

stúpivšieho dra Radlinského, vo Yiedni spoluredaktorom
,Slovenských Novín4

. Tón, akým v nich ozýval sa proti
slovenčine, znel veľmi neurvalo a on hlavne vyvolal ostré
kritiky ,Zebier4

(vydaných vo Viedni 1850) v Sloven
ských Pohľadoch1

. Týmto fiaskom a rastúcim absolutis
mom znechutený Záborský složil počiatkom 1853 red
akciu, prijal, ako odmenu ,raz navždy4

, biednu faru
v Župčanoch u Prešova, a prestal písať. Ale nový život
duševný o šesť-sedem rokov neskôr ovial opäť i jeho, a
zabudnúc na učené napodobenia antiky v ,Bájkach4

(ešte
1840 od Fejérpatakyho v Levoči vydaných) i v ,Zebrách4

,

a na prudké škriepky časopisné, prihlásil sa z najvýchod
nejšieho konca Slovenska zase k spoločnej literárnej
robote.



V suchých dobách schne i poesia. Ako Sládkovičov
,Detvan1

, 1853 vytlačený, bár už 1847 složený, stojí tam
sťa nedorozumenie, osamelý svedok potuchlého odušev
nenia a zaviatych maľoviek ducha, tak všetka beletria
tohoto času v minulosti má korene a ta obrátený pozor.
Kus dejov slovenského povstania prímerčivý Ján Tro
kan zachytil v ,Myjave s novým vekom 1

(v Skalici 1851),
populárnej básni historicko-didaktickej, kloniac sa rečou
k miestnemu dialektu a stojac ,medzi dvoma ohni1

(,Slovo
Myjavy k čtenárom4 str. VI); vážnu prosu života smie
chotami okoreniť usiloval sa Ján Chalúpka, od 1850
administrátor ev. okolia prešporského, päťaktovou čino
hrou ,Dobrovolníci" (vo Viedni 1854, ako obyčajne, bez
mena spisovateľovho), v ktorej páni hovoria česky, ľud
slovensky; hrdinskú smrť dvoch našich junákov Jozef
Podhradský ospieval v päťaktovej tragédii ,Holuby a
Sulek1

(v Pešti 1860), čudesnej, číro naturalistickej, a
predsa zase prekvapujúcimi, silnými poetickými krásami
bohatej Faustiáde slovenskej. To bolo všetko.

Za to v utiahnutých chyžach písaly sa knihy učené.
Ján Kollár, vtedy už universitný profesor vo Viedni,
zanechal sonety a ukladal básnické svoje fantásie do fo
liantov ,Staroitalie slavjanskej

1
(vo Viedni 1853); umrel

neočakávane, 24 januára 1852, zanechávajúc u svojich,
zabudnuvších nad bezdušným telom príkre boje o literu,
nechladnúcu pamäť buditeľa najúčinlivejšej generácie slo

venskej, rázneho národného dejateľa, v mladých letách
posväteného poeta, — u cudzích slávne meno prvotried
neho spisovateľa, prvotriedneho nie síce značením básni
ckým a vedeckým, no epochálnym vystúpením. Dr. Ka
rol Kuzmány, od jaseni 1849 profesor ev. bohoslovia
praktických vied tiež pri fakulte viedenskej, ujavnil v no

vej, opravenej forme Bibliu šesťdielnu (v Kyseku 1851),
cirkevné ev. právo a právo manželské pre všetky kon
fesie ; za tamto (,Lehrbuch des allgemeinen und oster
reichischen evangelisch-protestantischen kirchenrechtes‘ vo
Viedni 1856) dostal pruskú zlatú medailiu. Tu doma
dr. Grustáv Eeuss (nar. 4 januára 1818, umr. 12 ja
nuára 1861, jeden zo štyroch synov znamenitého znateľa
našich ľudových povestí, veľkorevúckeho ev. farára a od



1850 administrátora okolia potiského), mestský lekár

v Miškovci a vo Veľkej Revúcej, botanik vysoko ob

darený, po desaťročných skúmaniach rastlín javnosnub

ných od Prešporka po Gemer, dotlačil 1853 v Štiavnici

svoju obšírnu ,Kvétnu Slovenska1
, ktorú svetová kapacita

česká, Ján Pnrkyné, označila za knihu klasickú.

A v modranskom kraji, v tichej utiahnutosti, žil

dumným svojim veršom i vedeckým trudom a politickým
vidinám Ľudovít Štúr.

v

Neprijmúc ponúkané úrady a hodnosti, Štúr po po
vstaní uchýlil sa do Modry, kde po smrti brata Karla
od 1851 ujímal sa otcovsky výchovy opustených jeho
sirôt. Dlhé prudké napnutie ducha i tela, rýchle premeny
všeobecného položenia od niekoľkých rokov, a s nimi

mnohé sklamané nádeje dotýkaly sa najhlbšej hlbiny
srdca veľkého slovenského idealistu. ,Neraz hľadal útulky
u mňa — rozpráva druh jeho Kalinčák (v ,Lipe'- II,

str. 118)
— „Janko môj! duša moja je smutná až

k smrti,“ slovmi evanjelia hovoriac. I nashovárali sme

sa, kým tma z duše jeho nezišla.
4 Za takých okolností

všetko, čo vtedy Štúr písal, hlasnejšie než kedykoľvek
predtým hovorilo zvukom vlastného srdca.

Jeho ,Spevy a piesne‘, vydané v Prešporku 1853 a

posvätené pamiatke bratovej, sú variáciou na jediný
motív: žiaľny slovenský osud. Mnohé z tých veršov boly
síce zkrsly už v desaťročí predošlom, kusy z väčších i

niektoré menšie
(p.

str. 110—111), so zjavným i zataje

ným menom pôvodcovým bol vytlačil už ,Orol tatránsky‘:
lež okolnosti, v ktorých teraz vychodily na svetlo, zvyšo

valy ešte pôvodnú ich zádumčivosť. Ako poesia nevy

krystalisovaly sa v plastické slovo; hlboký cit Štúrov
zostal v jeho hrudi, očach, slove živom; i v prosu, najmä
slovenskú, vteloval sa plnšie, než v reč veršovanú.

K epike svojej Štúr vybral si dva známe tragické

zjavy našich dejín: pád Veľkej Moravy a pád dŕžavy

Oákovej, následky katastrofy na poliach požunských a

udalosti pred zradou na poliach rozhanovských. No z tých

,bohatierskych spevov‘ knižky, zo ,Svatoboja‘ a ,Matúša
z Trenčína1

, nevy cítiš obrazy Veľkej Moravy, ani ríšu



v

Cákovu, napriek štúdiám, ktoré básnik vynaložil na hi
storickú osnovu i reálne podrobnosti maľovky; z nich
vycítiš iba jeho žravý smútok nad minulou i terajšou
slovenskou biedou. ,Národ pravému Bohu oddaný zvíja
sa v jarme pohana, chrámy sa kadia, kde mužia svätí
hlásali slovo nám Pána; národ slobodný teraz v nevôli
hynie dranciera cudzieho1

. . . ,1 tam ten náš kraj teraz
len pustota, čo bolo mužstva, toho viacej nieto, ženy tam
biedne a číra sirota, do zimy prešlo už Slovákov leto;
oj var len z pozdních potomkov Moravy niekdo z otro
ctva ten kraj náš vybaví!

1 To nespieval Svätoboj nad
padlou starou Moravou, lež Ľudovít Štúr nad zatíchlym
novým Slovenskom; zoborskí pústovníci, ktorí obchádzali
dediny a zámky a ,Tud zápalným prebúdzali slovom,

1 to
on a jeho prešporská mlaď; duma desiateho veku znie
divosťou nášho storočia: ,Ušly tak roky a ľud nepovstáva,
bo sa mu žiaden víťaz nenadhodí, už pústovníkov hrobnia
kryje tráva, aj iných už čas do hrobu uvodí, stoletia idú
a nezahurtujú, darmo zoborské povesti kolujú. Driemu
Slováci1 ... A tak i v Matúšovi1

. Štúr podrobne pozná
každý kameň z krajín opisovaných, dej básne stojí na
solídnom základe historickom, obrazy bojov ukazujú
k dobrým vzorom starej epiky — lež duša poetova
predsa len najživšie hovorí z miest lyrických. Eomantický
starík spieva na zámku Matúšovom o zakliati, ktoré na
dlho mŕtvi ľudí. ,Do kliatby tejto časom upadnú celé

krajiny, národy, zdajú sa živé a žitia v nich niet, len
ľudské nosia podoby. Len kedy tedy srdce uderí, ked
im kus na ňom odľahne, len kedy tedy sa ťažký vzdy
chol perami prácne vytiahne. Tam sa zo starých slávy
pamiatok hlas túžny časom vyroní, a ten dolinou ide a

padá, jak ked zvon večer zazvoní! Osud dakedy krajom
zakliatym úľavy, šťastia dopraje, ked pošle muža, čo du
chom mocným rody ich stuhlé odkľaje .

. .
Koho že pohne

hlas ten žalostný, kdo tú pretrhne pustotu? Kdo stane
veľký na ty výšiny a zhrmí slovom ,k životu1

!‘ To je
ovzdušie málo pred 1848 a málo po ňom. Idea svobody
blčí osamelým ohníkom iba v roztratených vyvolencoch;
ľud hlivie: ,Skľúčené sú naše rody! Starý duch len v nás
sa tají, on už umrel tam po kraji. Márne práce, márne



boje, márne sny o starej sláve — upadlé sú naše rody,
a ty zhynieš, syn slobody!

4 Veštiaci starý spevák na
zámku Cákovom, v i ,syn slobody

4
, junák na Považí, je

dumajúci Ľudovít Štúr. Epilóg, ,Spev na Trenčíne4
, zjavne

vyslovuje jeho myšlienku: staré spevy zapálily dušu mla

distvú, zápal unáša ju k veľkým skutkom a predsa dušu
preniká horký žiaľ: ,Je nad čím žialiť: na zemi otcov
od dávna trvá čas krutý, kde predtým krásne stály pa
láce, biedne tam vídať chalupy; národ, o ktorom chýr
išiel svetom, teraz vylíha v zajatí: kdože ten šťastný, čo
mu dni jeho, dni slávy dávnej navráti? 4 Matúš Cák po
rozumel starým skazkám a išiel obnoviť dávnu slávu:
,hrnuli k tebe sa, i nie svoji, išli i nešli ti k vôli, s te
bou povstalo, s tebou prepadlo slovenské plemä nevôli.
Padnuls bohatier i rody naše, zhasly nádeje slobody

4
. . .

Drobná ,Pripomienka4
,, napísaná 1850, je kľúčom k obi

dvom ,spevom bohatierskym4
: ,Na staré deje v prítom

nosti trápnej často mi myseľ, bratia, zachodila, po dejoch
nových, na chvíli otupnej ešte sa vrelšie k ním mala,
túlila4

: lebo ,hviezda tým i nám zaliskla sa jedna4 — a
,svet, po ktorom sme túžili a mreli, zároveň týmto ani
my nezreli .

4

Väčšina ostatných drobných veršov posvätená je
rozpomienkam rodinným. Skorý odchod brata Karla,
,samoprvého rovesníka citov a úmyslov

4
svojich, nemôže

oželeť; siroty pozostalé ťažko mu ležia na duši; zasnulý
starký otec, schnúca lipa na rodičovskom dvore, zatíchly
kraj jeho detstva — všetko dotýka sa ho smutno. Po
sledné Štúrove verše, napísané 1855 (z pozostalého ruko
pisu vytlačil ich ,Orol4

V, str. 97), sú už Číra resignácia.
Duchu matky svojej si ťažká: ,0 samote, v otupnosti
berieme sa cez ten svet, zahľadení k minulosti: tu útechy
pre nás niet.

.
. Nádeje tam za horami! Uschly, jak len

tá rosa. A miesto nich kde viazneme, kebys, drahá, spa
trila, znechcelo hy sa ti zeme — nazpät bys sa vrátila. 4

Z takého rozpoloženia duše vyvádzala Štúra robota
vedecká. Dávna jeho myšlienka: charakter všetkej ľudovej
poesie slavianskej, zabávala ho najčastejšie. Janko Kalin
čák bol mu verným pomocníkom, prečitujúc srbské pie
sne zo sbierky Vukovej, ked zoslabnutý zrak majstrovi



neslúžil, a stálym oponentom, keď idealistické názory
Štúrove svádzaly ho k neplatným zakľúčeniam. Výsle
dok Štúrových štúdií, neveliký, no krásny spis o tejto
látke Kalinčák, v nastúpivšej slovenskej suchote, poradil
vydať po česky, on ho z rukopisnej slovenčiny i preložil,
a v takej podobe, pripísaný kniežaťu Michalu Obreno
vičovi, vyšiel nákladom ,Matice českej

1 v Prahe 1853
s názvom: ,0 národních písních a povéstech plemen slo

vanských
1

. Štúrovo oduševnené a umné ocenenie úzkych
vzťahov slavianskej piesne k prírode živej a neživej, k ro
dine, k domovine, zistenie ich symboliky, plastiky, jedno
duchosti, hudobnosti, zádumčivosti — to všetko platí
zväčša podnes; mal celú vtedy prístupnú látku pred
sebou, a vývody jeho tiekly z presvedčenia mnohých
liet. Ze pritom všetkom, ba práve preto, individualita
tak ostro vykrystalisovaná, ako bol Štúr, držala tuho
i svoje výlučné stanovisko, už Kalinčák naznačil, ho
voriac : ,Ľudovít Štúr chcel Slovanstvo vyperiť, doka
zujúc, že ono má umelectvo nie len samorastlé, ale i

hotové, zjavujúce sa v piesňach a povesťach národních —
ale zabudol, že aj iné národy majú národniu pieseň, a
že neni všetko slovanské, čo je národnie. Mienka moja
bola vždy tá, že pieseň a povesť národnia síce charakte
risuje názor sveta, spôsob myslenia, cit, letoru, ruch duše
istého národa, a že vždy musí byť základom umenia ná

rodnieho; ale predsa preto — nikdy nie je umením . . .

On chcel raz mať vedu a umenie slovanské hotové, a
hľadal ho i tam, kde ho nebolo. 1

(,Sokol
1 1862, str. 399.)

Jeho triedenie umenia držalo sa ešte vždy schém Heglo
vých; k novej poesii, zastúpenej školou Byrona, ku ktorej
predsa prislúchali i Puškin a Mickiewicz, bol pripríkry.
Konečne mal daktoré mútne pramene, ktorých hodno
vernosť vtedy nebola dostatočne otrasená: tak na pr.
básne, známe pod menom Rukopisu kráľodvorského a
zelenohorského, Štúr berie ešte za prostonárodné plody
staročeské, kdežto dnes o novom, umelom ich pôvode
vedeckej pochybnosti niet.

Sjednotiť Slavianov vo viere bolo túžbou Paláriko
vou: výraz dával jej v ,Cyrilló-Methodovi‘ hned 1851.
Sjednotiť Slavianov vo viere prostriedkom ruštiny, naj-

13*



rozšírenejšieho i najzavarovanejšieho slavianskeho jazyka,
bolo snažením dra Radlinského, ktoré prejavil sbierkou
ruských kázní, obsahujúcich učenie katolíkom i pravo
slávnym spoločné (v Budíne 1852), a ruskonemeckolatin
ským slovárom (tamže 1853), majúc na ume ešte i vše
slaviansku gramatiku. Ako ,tatránsko nárečie 4 voči ná
rečiam ostatných Slavianov i slavianskemu jazyku cirkev
nému ,je podobné rieke, ktorá, vytekajúca z jednoho
všeobecného žriela, zaberá sebou všetky ostatné, od to
hoto viac alebo menej oddialivšie sä potoky do hlubo
kého mora jednoty literárnej

4
(Radlinský hovorí v ozná

mení svojich slovenských ,Pokladov kazateľského reční
ctva4 13 marca 1852, obecajúc ich všetkým slavianskym
kňazom), tak zase ,ako pravý Slavian, obznámil sa so

všetkými slavianskymi nárečiami, predovšetkým s jazy
kom ruským, v ktorom našiel všetku slaviansku pôvod
nosť, zovrubnosf, určitosť, jemnosť i plnozvučnosť slova,
formy i slohu ... A preto ak Slavianom treba blížiť sa
k literárnej jednote, tá jednota možná je iba pri jedno
myseľnom ich snažení k onomu prameňu slavianskej lite
ratúry.

4
(Coôpanie pyccKHXB Tomb iiepBHfl str. XI.)

A plánmi k slavianskej jednote, literárnej i kultúrnej,
zaoberal sa temer v tom istom čase aj Ľudovít Štúr.
Roku 1853 dal sa riešiť otázku tejto budúcnosti, složiac,
predbežne iba pre seba, po nemecky knižku, ktorá zau

jatosťou Vladimíra Lamanského, s úvodom a poznámkami
znamenitého tohoto slavistu a priateľa Slovákov, vyšla
po rusky v Moskve 1867 s nadpisom; CjiaBJíHCTBO h MipB

éyjíyiparo. Hocjiame C.iaBíiiiaMT. ct> ôeperoBB Jlynaa JIro;i,eBHTa

IIÍTypa. Od tridsiatich rokov, ako Kollár 1836 v ,Hronke 4

a 1837 v osobitnom vydaní v Pešti (,Uber die literarische
wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen stämmen und
mundarten der slawischen nation4

) porozprával o slavian
skej vzájomnosti, toto bolo jediné rozobratie pálčivého
predmetu. Rozdiel je veliký. Kollár chcel zamieňať sla
vianske knihy, učiť sa najhlavnejším jazykom, cestovať
a tým poznávať prednosti i potreby, obmedzovať literárne
nárečia na štvoro hlavných a tie veľadiť výlučne; Štúr
každému slavianskemu kmeňu praje osobnej voľnosti a
žiada samostatného rozvitia individuality vd vlastnom ná-



rečí, v čom vidí najistejšiu cestu k jazykovej i literárnej
jednote všetkých a k samobytnej jiárodnej kultúre. Takýto
spoločný vyšší literárny jazyk Štúr tiež videl v ruštine,
číslom národa ju hovoriaceho, štátnou jeho samostatno
sťou, svetovou literatúrou a dejinnou úlohou povolanú
k tomu, aby Slavianom stala sa kultúrnym spojivom ako
Nemcom je spisovná reč nemecká. Štúr veril, že reč i
literatúra ruská, až rozvije všetky sily driemajúce v ná
rode, bohatstvom a značením svojím sama sebou priťa
hovať bude spisby ostatných kmeňov, ktorých cieľ, v roz
tratenom ich postavení, nemôže byť iný, ako hájiť národ
nosť proti prítoku cudzích živlov a udržiavať jej pove
domie. Presvedčenie to Štúr vyslovoval s celým ohňom
svojej ideálnej duše, maľujúc si kusy a kúsky slavian
skeho tela, roztrasené históriou, náboženstvom, písmom,
politickými záujmami, cudzopasníctvom, oslabené životne,
národne, literárne, ako velikú kultúrnu jednotku, rovno
rodú svetu románskemu lebo germánskemu a povolanú,
ako ony, hrať v duševnom rozvití človečenstva samostatný
zástoj. Po politických nezdaroch ostatných čias i Štúrovi,
ako mnohým iným, vždy hlasnejšie prichodila na um my
šlienka, ktorú Hurban vyslovil v dokonávajúcich pohľa
doch4 28 júla 1852 (IV, str. 29); ,Nie sa je čo diviť to
muto živoreniu! Rozpadnutie na kmeny a kmenky, azbuku
a abecedu, a ešte potom najhlavnejšia naša nehoda a ne

zdoba, že sa nevieme zjednotiť na myšlienke jednej, lite
ratúre moci a veľkosti dodávajúcej, robí nás mdlých a

slabých.
4 Y tom duševnom naladení vysoký jeho pozor

nevidel hate, nastavané medzi kmeny slavianske tisíc
ročnou minulosťou, bôle tak složitého preporodenia a
dlhú k nemu cestu, merajúc dráhy storočí ideálnou mie
rou okamihu. No pritom všetkom Štúrov pokonný spis,
predstavujúci sumu jeho životnej íilosoíie, v základnej
myšlienke neodchýlil sa na krok od horúcej snahy prvých
jeho študentských pokusov: hľadať vždy nové cesty
k spáse národa.

v

štúr ľúbil prírodu náruživosťou slavianskeho človeka.
Voľná pohuľanka horou, s knihou v ruke a puškou na
pleci, bola mu denným oddychom. Tak bývalo v zime-



v lete. Dňa 12 decembra 1855 vyšiel si na poľovku do

blízkej hory. Preskakoval priekopu, padol na pušku, tá
vystrelila a hrubý náboj vohnala mu do stehna. Eana
bola smrteľná, a o mesiac, 12 januára 1856, Štúr umrel.

Nemý žiaľ išiel po našich krajoch, I literárni proti
vníci zahovorili citným slovom. Daniel Lichard napísal
medzi inším (,Svétozor‘, príloha ,Slov. Novin‘, 1856,
str. 7): ,Štúr byl, co do mysle, človék ideálu; co do
srdce svého šlechetná, úprimná duše, která jako sama
poctivé s celým národem svým i s jednotlivými údy
jeho smýšlela, tak i nebyla v stavé poctivému pŕesvédčení
jinýchv hanebné a nečisté pohnoutky podkládati. Proto
také Štúr co clovék nemél protivníka

1, — dodávajúc:
,Mnohé nadéje života jeho zustaly nevyplnény.

1

No toho, čo vyplnil, dosť bolo na krátky život člo
veka. On literatúru našu povýšil a prehĺbil, ba v istom
sraysle stvoril. Jeho národné, umelecké i vedecké sna
ženie, prirovnané k tomu, čo predchodilo, vnieslo do

spisby dôstojné stanovisko ľudské, čisté slavianske pove
domie a správny názor kmeňový. On videl veľký kus
sveta a doniesol domov bohatú korysť nových ideí; pre
šiel krížom krážom Slovensko, načúvajúc všetkým zvu
kom rodného jazyka; pozeral s pliec Kollára a Šafárika
daleko do budúcnosti slavianskej, utešujúc svoj opustený
kmeň maľovidlami ideálu; spojil v litere rod, konfesiou
od vekov rozčesnutý, a zobudil i vychoval statný rad
sviežich talentov, veľadiac nimi literatúru i život; obži
venú spisbu pritiahol od učených experimentov zase na
širokú postať ľudovú, na ktorej výlučne má budúcnosť
i význam, a zachránil ju pred vycivením. Národné po
vedomie, nakoľko ohlásilo sa u nás 1848 a 1849, bolo
hlavne jeho dielom a jeho poprednou robotou v dvoch
ostatných desaťročiach života i národnosti našej obrana.
Bár ako poet nie je zo šťastných, ako vedec nie z prvo
triednych , ako stilist nie z najlepších: ako zápalistý,
sebäžertvujúci učiteľ generácií, mužný, ideálny charakter
a prvý predstaviteľ smeru najpamätnejšej periódy sloven
ského preporodenia má v našej i v slavianskej kultúre
značenie epochálne.



v

Roky, v ktorých odobral sa Ľudovít Štúr, boly naj
suchšie pre literatúru: na vonok, v slove tlačenom, pe
rióda 1852—1858 predstavuje ozaj sedem chudých rokov

biblických. Lež zasadené zrno bolo pribohaté, aby ne

zišlo znovu: pod povrchom kíul sa mladý život. Roztra

tení literáti slovenskí nehliveli, Čo i trudy ich zostávaly
v písacích stolíkoch. Sládkovič, od leta 1856 farár v Rad
vani pri Banskej Bystrici, ktorej blízkosť, ako životopisec

jeho hovorí (,Orol‘ V, str. 71), ho ,pred obyčajným zde

dinčením zachránila,
1 neodkladal veršujúce pero; Ľudovít

Zello, ev. učiteľ v Malom Kéreši, prerábal 1854 do slo

venčiny veľkú báseň zo starej histórie slavianskej, a

Hurban konal štúdia k veľkému románu
tej že látky; Vi

liam Paulíny, z osnovníka pri županskom úrade v Tren

číne skoro postúpivší na hlavného slúžneho okresu bytčian
skeho, a z toho už 1853 za prvého stoličného komisára
v KeČkeméte, vedľa obšírnych prác úradných stihol ne

jednu chvíľu posvätiť literárnym plánom, ktoré o pár
rokov došlý uskutočnenia; Gemerci, Petor Kellner, po
revolúcii slúžny ochodze rožňavskej, od 1850 za päť
rokov slúžnovský adjunkt vo Veľkej Revúcej a potom
do 1860 aktuár v Banskej Gelnici, Levoči i Sátor-Alja-

Újhelyi, a Pavol Dobšinský, od 1850 dva roky admini

stracionálny tajomník Reussov v Revúcej, od 1853 zase

dva roky kaplán Jána Chalúpku a katechet v Brezne,
a 1855—1858 farár na Bystrom pri Rožňave, s oduše

vnením zaoberali sa štúdiom slovenských povestí, onen

rozoberajúc ich íilosoíicky, tento sbierajúc a vo verejnej
forme do tlače chystajúc; ich mladší rodák Ľudovít Ku

báni, vzácny básnický talent, v písanom časopise 1855

počal ukladať novely i básne; Janko Palárik v Pešti hútal

o novom slovenskom dramate; a Samo Chalúpka na sa

mote hornolehotskej piloval verše, ktoré o nedlho ohlá

sily poesii našej novú jar.



Ruch literárny i národný. Memorandum. Matica slovenská.

Skorý koniec drahého gazdovstva absolutistického,
sožierajúceho zbytočné milióny, i zmiernenie nespokoj
nosti utlačených národov, hlivejúcich v nezdravej tisine,
zvestovalo panovnícke slovo 9 septembra 1857, želajúc
si ,rozličné kmeny národníe v národnej ich vlastnosti
zachovať a pri pestovaní ich reči mať k nim príslušný
ohľad.4

Prvý literárny znak uvoľňujúceho sa života sloven
ského ohlásil sa k Novému roku 1858 budínskym alma
nachom ,Concordia4

. Vydavatelia, Viktóriu a Palárik,
skladajúc tento ,slovanský letopis

4
, mali dvojakú vec na

ume: v literatúre spojiť obidve naše strany, píšuce staro
slovenský

4 i Čistoslovensky, a oživiť spisbu sviežim poe
tickým slovom. Obidvoje podarilo sa im: kniha zvučala
menami najmilších poetov slovenských — o Hollom ob
šírne písal Yiktorin sám, Sládkovič dal ,Milieu

4
, Kalinčák

,Lásku a pomstu4
, Janko Kráľ spevné verše, a čo naj

väčmi kriesilo život: druhý redaktor, v pseudonyme Be

skýdova skrytý, novú národnú veselohru ,Incognito
4
.

Ďalej rozvíjaly sa udalosti. Západoeuropské pohyby,
rakúsko-italská vojna, úkaz od 20 júla 1859 uvádzajúci
do krajov nenemeckých za čiastočný naukosdelný jazyk
školský miestnu reč národa, patent od 1 septembra dá

vajúci uhorským evanjelikom úplnú cirkevnú autonómiu
— to všetko budilo nové nádeje a nový ruch.

Dr. Ondrej Radlinský, od 1857 v Budíne ve
dúc obnoveného v slovenčine ,Cyrillo-Methoda4 (pod kto-

HLAVA ŠIESTA.

Nová vesna.
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rým menom bol spojil Časopis tohože mena v B. Bystrici
1856 dokonavší a ,Katolické Noviny

1 v Pešti dokonáva
júce), pridal k nemu od 1859 ,Priateľa školy a literatúry

4
,

psedagogický list veľkej váhy, značením svojich troch
ročníkov posial v spisbe našej neprevýšený; znamenité
odborné sily, ako Makovický, Záturecký, Nemešáni, obo
zretné bránenie školských i národných práv, bohatstvo
dopisov, dobré posúdenia, rázne odbíjanie všetkého, čo
hatilo samostatné rozvitie nášho literárneho života, ne

obyčajne obživovaly v ňom spisbu, nahradzujúc do 1861
i slovenský časopis politický. Školy a školy Šlovákom —
znel ustavične jeho hlas. ,Dobrá škola je základ všeli
kého ľudského blaha. Dobrá škola v obci alebo šibenica
pred každou obcou — jedno lebo druhé je nevyhnutne
potrebné!4

(I, str. 2.) Podobným smerom, no hlavne na
samostatné slovenské zkúraanie dejepisné založená, išla
neskoršia kritická príloha ,Cyrillo Methodova4

, ,Slovesnosť4

(1863—65), ktorú Radlinský vydával už ako kútsky farár
spolu s Fraňom Sasinkom v Skalici.

Nemenšiu činnosť rozvíjal budínsky kaplán Jozef
Yiktorin. Ačkoľvek sám literárne málo plodný, vyda
vateľskou horlivosťou, presnosťou a obetivosťou v tom
čase stojí na prvom mieste. Pošiel z otca Moravca a
matky Češky (narodil sa 12 marca 1822 v Zavaň,
v Prešporskej), a už ako trnavský klerik 1840 spriatelil
sa úzko s kolegom vsvojím Palárikom, o päť rokov ne
skôr s Ľudovítom Stúrom, a 1847, ako kaplán v Senici
pri Hlbokom, s Jozefom Hurbanom. Pre otvorené jeho
národovstvo preložili ho ešte tohože roku do Nádaša pri
Trnave, v povstaní vyše pol roka sedel v prešporskom
väzení, od 1850 do 1852 kaplánil v Skalici, do 1855
v Starom Budíne a do 1866 v Budíne samom: teda
plných dvadsať rokov. Y svojom almanachu ,Lipa4

(I 1860,
II 1862, III 1864), už čistoslovensky v Budíne a v Pešti
vydávanom, spojil všetkých vynikajúcich našich spiso
vateľov: tam zjavily sa najlepšie práce KalinČákove,
Bottove, Zellove, Palárikove, Záhorského, tam spievali
Sládkovič, Kubáni, Cajak. Poesii i prose slovenskej Yikto
rinove ,Lipy šumely sviežim vanom nového života. Chu

dobný kaplán púšťal sa do nákladných diel, sám jeden



vydávajúc celu malú knižnicu: svoju slovenskú gramatiku
pre Nemcov (1860, 1862 a 1865), básne Sládkovičove
(1861), spisy Hollého v svedomitom výbore a zdokoná
leným pravopisom (1863), Záhorského diela dramatické
(1865 a 1866) i bájky (1865), vlastný preklad knihy
Tomáša Kempenského ,0 nasledovaní Krista1

(1867) atd.
A popri týchto nových prúdoch i časopisný orgán

beletristický zkrsol v ,Sokole l
, ktorý s 5 májom 1860

v B. Štiavnici počal vydávať Pavol Dobšinský, od

jaseni 1858 profesor slovenčiny pri tamejšom ev. lýceum.
Zo starších Chalúpka, Graichman, Kráľ, Nosák, Botto,
FerienČík, Zechenter, z mladších Kubáni a Cajak sú

najčastejšie mená v jeho sviežich stĺpcoch, priskoro (už
15 oktobra 1861) pristavených: redaktorovi, pod rastú
cim vtedy tlakom politickým, bolo si vybrať medzi red
aktorstvom bez profesúry alebo farou bez časopisu. Zvolil
si túto, v Drienčanoch v rodnom Gemeri, a profesúra
i redaktorovanie skončily sklamanou nádejou.

Takých sklamaných nádejí bolo priebehom 1860—61
viac. Y ,rozmnoženej ríšskej rade1

viedenskej JSlovákom
nedostalo sa zastupiteľa, iba čo hrvatský biskup Strosmajer
ohlásil sa tam v ich záujme; diplom od 20 oktobra 1860,
pri všetkých výhodách pre Maďarov, vyslovujúc zároveň
rovnosť národností, predsa v praxi nechával živel sloven

ský v položení podobnom stavu pred 1848; v krajinskom
sneme uhorskom, otvorenom 6 apríla 1861, kde z 324
vyslancov, zvolených už za chýrnych ,ústavných

1
svobôd,

zasedalo iba 34 nemadarských a z tých slovenský ani
jeden, zase len uhorský Kus Adolf IvanoviČ Dobriansky
bránil slovenskú vec; cirkevný patent od 1 septembra
1859, dávajúci rovné právo všetkým údom cirkve ev. a
umožňujúci slovenskú samosprávu i slovenské samostatné
školstvo, bol zas odvolaný; školy na hornom vidieku,
ktoré podľa nového sriadenia boly by malý sa pretvoriť
na čistoslovenské alebo aspoň miešané, prerábaly sa v ma

ďarské, atd.
V tomto kritickom obrate vstúpily v Budíne do ži

vota politické ,Pešťbudínske Vedomosti1
. Ján Francisci,

po oktobrovom diplome úradník v disponibilite, viedol ich
od 19 marca 1861 do 18 septembra 1863, kde povýšený



súc na skutočného radcu uh. námestníctva, odovzdal ichv i

Mikulášovi Ferienčíkovi. Časopis Francisciho vedený hol
znamenite; zdedil ducha Štúrových ,Novín

1
. Svieže sily

sa v ňom ohlásily, s širokým rozhľadom a bystrým
umom: vedľa redaktora Štefan Marko Daxner, Mallý-
Dusarov, Grotčár, Pauliny-Tóth, Palárik organisovali po
litickú činnosť publicistickým perom.

Z-takých snáh, z nového ústavného života a nového
nebezpečenstva pre slovenskú národnosť vyšla myšlienka
spoločného verejného prejavu, vyslovená pamätným
morandum!’.

V dňoch 6 a 7 júna 1861 sišlo sa v Turč. Sv.

Martine, ako ,Slovenské národné shromaždenie4
, do 3000

zástupcov našich obcí, miest, okresov, — ľudí svetských
i duchovných, učených i pospolitých, mešťanov i šľachty,
ktorí rozoberúc vec všestrannými oduševnenými úvahami,
prijali v podstate Daxnerovo znamenite vypracované ,Me
morandum národa slovenského ku krajinskému snemu4

,

žiadajúc: aby osobnosť Slovákov a vlastenskosť ich reči
bola uznaná a zabezpečená zákonom; aby osobnosť tá
v priestore, ktorý zaujíma ako celistvá národopisná masa,
bola uzákonená pod menom ,Slovenského okolia4

; aby
národné a rečové práva boly vymerané podľa zásady
úplnej rovnosti národov uhorských: teda v hraniciach
,Okolia4 slovenčina uznaná za orgán života verejného,
školského, cirkevného pri plnom inak práve diplomatič
nosti jazyka maďarského vo vysokých úradoch krajin
ských; všetky snemovné zákony, nesrovnávajúce sa s rovno
právnosťou národov (16: 1791, 7: 1792, 4; 1805, 3:1836,
6: 1840, 2: 1844, 5 § 3: 1848 a 16 e 1848) zrušené;
založená slovenská právnická akadémia a na peštianskej
universite katedra reči a literatúry slovenskej.

To boly hlavné punkty. Boly prijaté so sviatočnou
radosťou. Ich odôvodnenie navrhovateľom Daxnerom,
Hurbanom i Palárikom (z čiastky vprotirečiacim) bolo
epochálne. Hl. župani: turčiansky b. Šimon Révay a lip
tovský Martin Szentiványi, sv.-martinský snemovný vy
slanec Jozef Justh a iní zo slovenského zemänstva pre
tekali sa v oduševnenom súhlase so slovenskou vecou.



,Za šťastného sa pokladám, že to môžem pred národom
vysloviť, ktorý mňa svojou politickou zrelosťou naplnil
úctou: podpisujem všetky žiadosti za rovnoprávnosť! My,
ktorí sme tu, zastupujeme verne národ náš4

, volal Szent
iványi menom slovenskej šľachty. A podobne za ,verných
Slovákov4 verili sa ostatní.

No ledva rozišli sa zástupcovia národa, na všetkých
stranách krajiny zblčala žravá agitácia proti Memorandum,
zahraničné novinárstvo, menovite i bratské, zastupujúce
,historicko-politické individuality 4

a neuznávajúce práva
prostej živej národnosti, písalo proti nemu a krajinský
snem ho umlčal. Až v poslednej chvíli, ked neústupné
stojac na stanovisku osemaštyridsiatnickom, nevedel po
konať sa s panovníkom a čakal koniec svôjho účinko
vania, snem očistom zodvihol zase otázku národnostnú:
lež 22 augusta 1861 ho rozpustili a 5 novembra prišlo
druhé provisorium.

Do týchto čias padá čulé, mnohostranné účinkovanie
Viliama Paulinyho-Tótha, ktorý v rokoch šesť
desiatych stal sa beletrii našej duchom vodčím a kon
centrujúcim. Zanechajúc po 20 oktobri úrad, preniesol sa
z KeČkemétu do Budína. časopisy jeho, ktoré tam vy
dával, humoristicko-satirický černokňažník1

(od 1861)
a zábavno-poučný ,Sokol 4

(od 1862), sú pre spisbu našu
toho desaťročia uholnými kameňmi: tamten slovom i obra
zom s nevyčerpateľným vtipom bičoval najmä terorismus
a odrodilstvo doby, tento spájal všetkých čelnejších spi
sovateľov a vychovával svieže sily, budiac znamenite
organisovanou dopisovateľskou účasťou zo všetkých strán
domáceho i zahraničného sveta, čestnými odmenami za
dobré práce a všestrannosťou redaktorovou najmä v prvých
troch zo svojich ôsmich ročníkov široký záujem obecen
stva. Ako kedysi Štúrov ,Orol4 a neskôr Radlinského
,Priateľ 4

, tak teraz Paulinyho ,Sokol
4 a černokňažník1

stály sa východiskom novej literárnej činnosti slovenskej
a buditeľom i zúrodňovateľom spoločenského života.

Druhé provisorium osožilo národnosťami aspoň na
čas. Slováci, nenachodiac spravodlivosti tu doma, obrátili
sa do Viedne. Vyslanstvo vedené biskupom Moyzesom



12 decembra 1861 podalo panovníkovi ,Prosbopis
4

(Pešť
budínske Vedomosti4 I, č. 78), vysvetľujúci ,Memorandum4

a jeho dôvody. Výnimočný stav krajinský nedopúšťal
síce, aby žiadosti jeho vošly v život, za to však prišlo
uvoľnenie v inom smere. Na hornouhorských školách
slovenčine dostalo sa trocha miesta, najmä na gymná
sium banskobystrickom, vedenom umnou rukou Čulenovou;
v úradoch slovenčina, ked i nie maznanou princeznou,
stala sa aspoň trpenou popelušou, a inak Slovákov ne
kalili otvárať a vydržiavať si stredné školy zo svojho:
Veľká Revúca 1862 otvorila vyššie, Turč. Sv. Martin
1866 nižšie gymnásium evanjelické, Kláštor pod Znievom
1869 nižšie reálno gymnásium katolícke.

Najväčšou korysťou druhého provisoria bolo však
uskutočnenie myšlienky, ktorá zrodila sa bola tiež v ná
rodnom shromaždení júnovom a stálym výborom, pod
predsedníctvom Francisciho, otcovsky bola plekaná a
platne vymáhaná: potvrdenie veľkého literárneho spolku
,Slovenskej Matice4

. Dňa 21 augusta 1862 panovník pod
písal akt, 4 novembra vytešený dočasný výbor ohlásil
to národu, a 4 augusta 1863 mesto Turč. Sv. Martin,
pohostinský ponúknuvšie sa za sídlo spolku, hostilo prvé
valné shromaždenie matičné. Národa sa sišlo a od tých
čias rok od roka schodilo sa ta do tisícov; imanie spol
kové hned prvý rok zrástlo na 100.000 zl.; dvíhal sa
vlastný priestranný spolkový dom; slovenská starožitnosť,
kniha, rukopis dostaly vdačné centrum; inteligencia i pre
budené vrstvy nižšie hlásily sa početne k stredisku svôjho
duševného Cyrillomethodejským rokom 1863, pod
predsedníctvom Štefana Moyzesa, povýšeného za skutoč
ného tajného radcu, počína sa účinkovanie ,Matice slo

venskej
4
, dvanásť rokov obživujúc národ. Zo shromaždení

matičných vychodily literárne i kultúrne podnety, z nich
šírily sa kruhy uvedomenia vždy dalej a dalej, ony bý
valý sviatkami uvoľneného slovenského ducha, hodnými
zvečnenia perom umeleckým.

Prvý, kto ospieval kolísku nového života národného,
bol prvý spevec národa: Ondrej Sládkovič.



Kriepnejúci život južných Slavianov a ich hrdinský
odpor protitnrecký nezostával bez účinku na ďalších rod
ných susedov. Látky srbskoturecké stávaly sa v poesii
modernými.

I Sládkovič sprchoval na nich sily v hyronskej ver

šovanej povesti ,Milica‘ (,Concordia‘ 1858). Rozpráva
o šumnej Srbke a jej junákovi, ktorý večierkom na pod
stení kochá sa s milou, v trme-mrve kaviarne belehrad
skej zabíja bohatého Turka, a dievča svoje, odvlečené
z pomsty do Stambula, zo sultánskeho háremu vysvo
bodzuje. Lyrika Sládkovičova hreje opäť milým teplom:
v ,Miliek je plno pekných dúm a originálnych tropov;
večerná nálada sedliackej chyže, ktorú už ,Detvan1 bol
zachytil neprevýšeno, vracia sa tu v novej variácii; do
toho svieťa mäkké obrázky prírodné. A predsa báseň
neuspokojuje. Osnova, charakteristika, miestny kolorit —

všetko, Čoho treba epikovi, ukazuje, že Sládkovič ne
chodil pod horúcim južným slnkom, ale písal podľa po
čutia lebo litery. Jeho epické motivy sú biedne: zvada
Jefrémova, srbského junáka, má príčinu nejunácku, a
hrdinská Milica veru nehrdinsky uteká z Carihradu. Sáva,
Čierna Hora, Stambul sú len prázdne mená. Iba episodná
postava starkej matere Milicinej, slovenskej to staruchy
verne, bár cudzo stojí v tej Hadej ponáške na hrdinské
dobrodružstvá balkánskych ľudí.

Počiatkom rokov šesťdesiatych Sládkovič dočkal sa
úhrnného vydania svojich poesii: priateľ jeho, neúnavný
Jozef Viktóriu, sobral a usporiadal ich k tlači ako bá
snické spisy Andreja Sládkoviča4

(v B. Bystrici 1861,
nákladom E. Krčméryho). Boli to zväčša starí známi
z časopisov a zábavníkov, iba zopár nových pribudlo;
no v celkovom utriedení ešte len teraz vystúpil všetek
ráz spevca. Nebolo deja národného, aby nebol rozvinil
básnikovu citnú dušu a neohlásil sa z nej poetickým
slovom. V hluchote päťdesiatych liet, kecf druhovia roz
pŕchli sa a zostal len ,tichý kút chalupy

4
, poet zachytil

Sládkovičove pozdné kvety

II



náladu doby v nedostižnom vzdychu za mladosťou duše,
zapadajúcou v netrebnej prose života (,Hojže Bože4

); roz

pomienky mladých liet, blažiace i páliace hrúd v po
zdných chvíľach, vlial do pekných dumavých veršov (,Na
Yšechsvätých

4
); nezdravá tisinu spoločenského života po

mútil horúcim slovom národného svedomia (,Svornosť);
nový ruch periodickej spisby vítal s tichým oduševnením
(,Letel mladý sokol 4

, ,Lipa
4
, ,Sokoly

4
); zle ponímané vla

stenectvo 4
odbíjal ráznou ponáškou na Yôrosmartyho

,Szózať {,Ohlas
4
); priskorú radosť zo splnených nádejí

zavracal krásnym obrazom zimného života (,Kĺzačka
4
).

Sväzok jeho veršov stal sa svojeti denným chlebom;
drobnejšie, spevnejšie kusy radom znárodnely.

Bolo celkom prirodzene, že v pamätných okamihoch
po poradách memorandových, vo všeobecnom radostnom
uveličení, ozval sa mocný hlas, aby prvý spevec národa
veršom oslávil prvý od storočí národný čin: Sládkovič
mal ospievať politické vystúpenie Slovenstva. V jaseni
1861 vyšiel v Budíne ,národní epos 4 ,Svätomartiniada4

.

Pôvodca bol v ťažkom položení. Komandovať inšpiráciu,
poeticky zobjektivovať látku z prítomnosti, časovú, dennú,
z žijúcich politických dejateľov spraviť hrdinov básni
ckých — tam bola by podľahla i sila prvotriedna. No
Sládkovič veľmi umne rozriešil čestnú úlohu; jedno
duchému, umelecky neplodnému faktu politického kon
gresu podložil dej, zosobňujúc Turč. Sv. Martin ako
galského svätého Martina, dochodiaceho k nám na bie
lom koni, ktorýžto hosť budí historické povedomie, odu

ševňuje k plodnej práci a nesie lepšie časy; hlavných
rečníkov memorandových, zachytávajúc charakteristické
stránky ich vystúpenia a jadrno vyslovujúc ich vodčie
idey, potíska do hotovej už minulosti (z nich najmä
Štefan Marko Daxner, tvorca ,Memoranda

4
, podaril sa

znamenite); slávnostné hody po vykonanom diele pre
hlbuje milou bájou o divotvornej martinskej húske, na

sýtivšej tisíce hladných, složenou z ponášok antických
i prostonárodných a postavenou na ideu slaviansku. Ta

kým činom Sládkovič stal sa poetickým fotografom poli
tických osôb, tlmačom významných chvíľ prítomnosti,
svedomím verejného života. I jednotlivostí podarených



je dosť: zavrátená fabula o bielom koňovi Svätoplukovom,
paralela mladého Turca so starým mytologickým Tu
rom, výjavy zo spoločnej hostiny, na pr. starý Piťo,
,čestný cigáň slovenský

1
, ktorému zosobnený krivánsky

svätý Mikuláš vtisol čarovné husle pod šedivá bradu,
Janko Cipka, ktorý z veľkej tobolky vyníma prvú tisí
covú žertvu, ,kus handry preslávenej

4
, na ,Maticu', a druhé

podobné; je pri nich teplo slovenskej duši. Aj voľná,
neobyčajná u Sládkoviča forma verša: neurčitý rytmus
staroruských .bylín

4
, bez rýmu a strôf, dobre odpovedá

neobyčajnému obsahu. Ba tak sa vidí, že práve pre túto
voľnosť slovo poetovo, ani ,Detvana4

nevynímajúc, znej e
tu najlapidárnejšie; rytmus a rým neboly mocné stránky
Sládkovičovej formy — uvoľnený verš ,Svätomartiniady

4

hovorí hlasom lýry Davida kráľa.
.Matica slovenská4 uzavrela 1866 osláviť tristoročnú
' v

pamiatku slávneho hrvatského bojovníka Mikuláša Subiča
Zríňskeho, a vydala tým cieľom skvostný ,Pamätník4

(v B. Bystrici 1866). Popri článkoch historických od

niekoľkých auktorov Sládkovič podal zase oslavu veršo
vanú: ,Gróf Mikuláš Subič Zríňsky na Sihoti. Pejma
epická

4
. Bola to druhá príležitostná báseň veľkého slohu,

složená na vyzvanie. Poet pozeral na svoju látku okom
historika a pozorom generálneho štábu: pohľadu jeho
neušla ani močarina, ani dym vypálenej dediny, ani zrú

caný hradný múr, ani vyvrátený šiator, Co kultúrne i

politické dejiny vedia o zbroji, šate, spôsobe boja, zvy
koch národov, čo o pohnútkach, priebehu a výsledku
sihotskej v katastrofy, to všetko svedomité preštudoval.
,Mikuláš Subič4

, hoc písaný na žiadosť druhých, je solídny
kus práce. Pravda ani tu nezkrsol v Sládkovičovi kom

ponujúci epik: on berie holý historický fakt tak ako je,
bez hlbšieho odôvodňovania, bez poetického zauzlenia,
bez umeleckej osnovy; iba Subičov sen pred smrťou pri
komponoval z vlastného. Za to jednotlivosti, ako vždy
u neho, sú krásne. Akási zrelá určitosť a plnosť výrazu
získava čitateľa, a obsažná, skromne vystupujúca reflexia
vysokým oduševnením previeva dej. Živé a stručné sú

obrazy boja, Či útoky, či obrany, bez šablón pseudo
klasických a mihy romantickej; idú prirodzene a pravdivo.



Samá pokonná časť: mohutná reč bánova k pozostalým
vojakom (aký rozdiel od stereotýpnych príhovorov v mo

derných ponáškach na antické epos!) a výpad na turecký
šík sú z najlepšieho, čo Sládkovič kedy napísal; tam je
plastika maliara i oheň veštca, ktorý zo zarumených sto
ročí kutá poklady slova a myšlienky pre ochahlú prítom
nosť: ,Hej, učiť ide svôj národ vojvoda: kde žii nevoľno,
tam umreť sloboda! 4

Tým sily Sládkovičove holý temer vyčerpané. Dva
roky potom, v jaseni 1868, prechorel a už sa nezotavil.
Pevná vôľa premáhala síce slabé telo; záujem na verej
nosti nesiahol: poet ospieval nový národný ruch český
(,To České táboryj

4
), ohlásil sa proti rastúcemu fanatismu

madarisátorov (,Co vy za nič nemáte nás?‘), napísal
odkaz dorastajúcej generácii slovenskej (,Omladinám

4
), za

žialil nad smrťou Kuzmányho, Moyzesa, Kubániho, po
zdravil stapkého mecenáša Červená (všetko verše príleži
tostné, ktorých cena nevisí na osobe a čase) — no to
všetko už pozdné, bár almanachom a časopisom tej doby
(vychodily zväčša v ,Tábore4 a ,Orle

4
) vzácne kvety jeho

lyriky; veľa v nich hĺbky, lež na ich hladine nepláva
už biely lotos nádeje, len tôňa smutnej vŕby odriekania.
,Novembrová duma 4 a ,Pozdrav4 sú z nich najjasnejším
bodom. Posledný výtvor Sládkovičov bola významná
báseň ,Za tureckej vlády

4
, složená v novembri 1871 (,Ži

vena4 I): dňa 20 apríla 1872 ,mädoústy spevec
4 umrel.

Slavianska lipka tôni jeho prostý hrob na cintore rad
vanskom.

Sládkovič účinkoval i v spisbe cirkevnej: v ruko
pise zostalo od neho obšírne dielo, obsahujúce modlitby
a kázne k textom evanjelickým a epištolickým (Ľudovít
Gŕrossmann v ,Nákrese života 4 pridanom k ,Spisom bá

snickým
4 v Prahe 1878, str. 691 —2); po Kuzmánym

predsedal ,Spevuíkovému výboru
4 atd. Bol i umný po

sudzovateľ cudzích plodov (,Slovenské Pohľady
4

1890,
str. 95—97): no jeho pravý domov bola poesia.

Sládkovičov verš zanechal v živote našom hlboké
šľaky. I poetovi vrstovníci, skoro po prvom prísnom od

pore proti ,Maríne4
, vycítili z neho dych svojej duše a

14



obraz všetkého toho, čo bolo jadrom a podstatou školy
Štúrovej. On, vedľa Ľudovíta, bol jej najideálnejším inter
pretom. Oslavu hegelismu poznáš v ,Sôvetoch‘, kollárovské
spájanie osobnej ľúbosti s ideou rodolásky vyčítaš z ja
riny*, vysoké ponímanie ľudu a nádeje v samostatné roz
vitie všetkého, čo v ňom posiaľ drieme v puku, nájdeš
v ,Detvanovi1

. ,Nehaňte ľud môj* je íilosofický názor
o mladom Slovensku, ,Čierna Hora*, ,More‘, ,Ohlas* apo
teosa otázky slavianskej.

Vedľa tohoto kultúrno-historického významu ťažko
váži i Sládkovičovo značenie národné. Mladej vrstve,
nevyrástlej priamo v tradíciách štúrovských, verše Slád
kovičove boly najvďačnejším ich poručenstvom ; rodoľubý
oheň, akým zo slavianskych poetov hrejú vari len verše
romantikov poľských, rozniesol ich široko národom, a po
stáreži i mlaď, mužská-ženská, z ,Maríny*, ,Detvana*, Si
lice*, z drobných veršov učila sa ľúbiť svojeť. Postavy
pesní Sládkovičových ožívaly opäť a opäť; význačné my
šlienky a sladké slová jeho vkorenily sa v pamäť a ústa
pospolitosti.

A napokon i poesia odniesla si z diel Sládkovičo
vých bohatú korysť. Tým, že on prvý postavil sa v čelo

premeny, ktorá, ako všade, tak i u nás, musela prísť
neodvratne, a lámal putá pseudoklasicismu, otvoril voľnú
cestu novým ideám a novým formám. Verš a rým jeho,
nakoľko ho mladší napodobnili, neosožil našej poesii;
zato však slovo, básnická reč Sládkovičova je typ rýdzo
slovenský a pritom poeticky mocný, čistý, z hĺbky duše
vyvierajúci. Ona jagá sa celým svetom originálnych ba
riev a zvukov, milých oku i uchu; má silný tropus, pre
chodiaci často v geniálnu hru slov a poňatí, z ktorých
vyrastajú vysoké reflexie štedrej spevcovej duše. Y tichom
šepotu jeho slova, keď maľuje šťastie ľúbosti alebo drobný
výjav idylický, sotva by kto šípil orkán, v aký rozduje
sa jeho verš, keď kovovým hlasom proroka karhá viny
Času abo keď schytí ho mocné krýdlo visionárskeho
oduševnenia. Všetko mal, Čo lyrika robí veľkým: cit

hlboký, obraznosť bohatú, maľovné slovo; všetko ľúbil,
Čo krásneho je v prírode a veľkého v dejinách, s pýchou
šťastného otca a dôverou detská pozeral po šírom sla-



vianskom svete a s nehou materinskou skláňal sa k biednej
sirote sveta toho: k slovenskému človeku. Ak chceme
primeriavať, nuž pravda nevyrástol k prvotriednym spev
com Slavianstva; Puškin, ,spevec severa, brat duše jeho‘,
a Mickiewicz, poľský to Byron i Homér zároveň, stoja
ešte hodne nad ním. Ale tu doma a na krajnom západe
kraľuje sám. Silou básnickou vyrástol nad svojho majstra
Kollára. Dnes sotva kto nájde v ,Slávy dcere 1 dva tucty
sonetov, ktoré by nemútily pôžitok — Sládkovič má bo

hatý výber čistých poetických kusov, ktoré neoslabí
miesto ani čas. Ony spravily školu, a najobdarenejší jeho
učeníci, temer prevýšivší majstra, osvedčili ich rýdzosť:
Kubáni a Hviezdoslav.

Epikom Sládkovič nebol, no ani nechcel byť. Co
tvoril na tom poli, k tomu nenútila ho priama vnútorná
potreba. Ničmenej časti jeho epiky, hoc kritika ich ne

vyniesla, dobre obstoja i pred ovenčenými dielami ro

mantických eposov, ktoré dlho boly považované za kvet
svojho oboru: Sládkovičov ,Zríňsky‘ nestojí pod ,Mili
duchonň Zellovým.

,Slovan od vekov trávi život tichý: jeho netešia lúpeže
a boje, neteší pád a záhuba susedov; len ked obráti lotor
naňho zbroje, chytá sa zbrane, aby vojnu viedol... Len
jednu chybu, ach, má tento národ: že sa rád trhá, rád
na kusy drobí, že každý kmeň, dom, bojac sa poroby,
hnusí si celosť, tento slávy zárod!‘

Takou idylickou elegiou verše Zellove znejú v naj
väčšej jeho básni, ktorou ospieval záhubu polabského
Slavianstva. Cudnými cestami, po dlhých zachádzkach
poet dostal sa k týmto ideám. Už národu svôjmu bol
temer ztratený, keď ,Slávy dcera‘ prebudila ho k novému
životu i novej poesii, ako stá iných.

Z Banskej Bystrice, kde narodil sa 7 augusta 1809,
nepodarené podujatia kupecké odviedly otca jeho do Pešti,
kam 1821 prešiel aj syn s matkou. Tri roky prežil

Ľudovít Žello.

III
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v dome Kollárovom ako jeho famulus, a tam chodiac
do nemeckej školy, počujúc všade nemecké zvuky, čítajúc
hltavo nemecké ,rittergeschichten‘, úplne sa odrodil. Kniž
nica Kollárova zostala chlapcovi neprístupnou; Kollár,
ktorého verše hudily tisíce vzdialených, pre malého By
stričana v najbližšej blízkosti nemal rodolubého slova.
Životopisec Zellov rázne ukazuje na anomáliu, že taká
germanisácia bola možná pod krýdlami veštca vzájom
nosti slavianskej. Anpv Prešporku, kde pokračoval v štú
diách 1825—1829, Zello neprebudil sa: priateliac sa so

šuhajcami slovenskými, veršoval nemecky. Iba ked ho
v lete 1829 zavolali za pomocného učiteľa na Cik Tarču,
kde mu bolo deti učiť a pohrabné verše skladať po bi

blicky, oddal sa do elementov svojej materinskej reči.
Ale to bolo iba z potreby chlebovej. Srdce mu prehovo
rilo, až ked zahrúžil sa do exemplára novo vydanej
,Slávy dcéry‘, ktorú mu pôvodca 1832 daroval. Jazyk
básne, nie všade Zellovi srozumiteľný, dohnal ho k hlbším
štúdiám reči, a mladý učiteľ cvičil sa, prekladajúc už
i tak ťažké veci, ako bola Blumauerova travestovaná
,Aeneis‘. Tak Kollár nevedomky splatil dlh, ktorý kedysi
nevedomky bol spravil. Z Pákoš-Kerestúru, kde bol od
1880, Zello 1834 prešiel do Malého Kéreša, a tam účin
koval do konca života, temer štyridsať rokov. Do Preš
porka na dalšie štúdia, ako zamýšľal prvotne, nevrátil
sa už

Zello pod účinkom ,Slávy dcéry
1

počal písať i

verše pôvodné. Po prvých drobných pokusoch, vydaných
1842 pomocou Janka Kadavého (,Básnč od Ľudovíta
Zella. Y Pešti. Písmem Trattnera Károlyiho

4
), samých

to ohlasoch myšlienok Kollárových, podobral sa na veľkú
látku historickú a složil 1843 ,Pád Miliducha4

. Aj táto
práca zablúdila k ochotnému Jankovi Kadavému do
Pešti, aby ju posúdil, a ak možno, i vydal; no zaležala
kdesi desať rokov, a pôvodca až zase roku 1854 pred
čitoval trúd svoj, prerobený do Štúrovej slovenčiny, pria
teľovi Viliamovi Paulinymu, ktorý úradujúc v neďalekom
Kečkeméte, dochodil na literárne besedy do viníc Zello
vých. Konečne druhý ročník Yiktorinovej ,Lipy

4 priniesol
na Nový rok 1862 v čele poém Zellov, tretí raz pre



písaný do slovenčiny spisovnej: ,Pád Miliducha. Báseň
historická zo života Slovanov polabských4

.

Slovenská tlač prijala báseň s velikým oduševnením.
,Pešťbudínske Vedomosti4

napísaly v prvom čísle 1862 :

,Dielo toto v úplnej miere zasluhuje do jednoho radu
postaviť sa s najvýtečnejšími dielami podobného druhu
vo svete. Dielo to je výkvet a útvor najgeniálnejšieho
nadchnutia básnického .

.
. Keby ,Pád Miliducha4 v inej

a nie slovenskej reči bol napísaný, už by dosial ho
dj) všetkých jazykov evropejských holi poprekladali;
,Zello

4
by bolo jedno z najpovestnejších súvekých mien

v Evrópe 4
. . . Paulinyho ,Sokol4

(III, 23—27) doniesol
obraz básnikov i pochvalný životopis, jedinú studnicu
jeho dat biografických. Peštianski Slaviani poctili básnika
prípisom vďačnosti a strieborným pokálom.

A báseň Zellova bola na svoj čas zjav ozaj pozoru
hodný: predmet jej veliký a sympatický, rozloha široká,
spôsob prevedenia zanímavý, príjemný, populárny.

Bohdan, niekedajší vojvoda pohanských Luticov,
zradivší raz svojich a od tých čias skrytý pod menom
Yolana v podobe žreca, má veľkú myšlienku, ktorou chce
sotreť svoju dávnu vinu a zachrániť rozmrvené hynúce
Slavianstvo polabské: všetky kmeny a kmeníky spojiť
pod jedným mocným panovníkom. Zasvätí do tajomstva
jasné hlavy národovcov a vyzve na spoločný trón Veli
míra, syna srbského kniežaťa Miliducha. I lásku kňaži
covu k Miline, dcére vladára Luticov, vykorystí k tomu
cieľu. Starý Lut, jej otec, a všetci druhí malí potentáti,
netušiac svoju blízku detronisáciu, radostne spájajú Veli
míra s Milinou. Lež hlboká ľúbosť k mladej žene a úcta
k tesťovi sú v konflikte s tajným politickým cieľom:
Velimír, hoc schôdzkami, heslami, odkazovaním starého
žreca na veľkú ideu upomínaný, odkladá s ňou dotedy
v slávnostných hodoch a ľúbostnom hrkútaní, až strašný
francký kráľ Karol nenazdajky udre na srbské vojská,
a Miliduch s Velimírom vykrvácajú na poliach hwerena
feldských. Veľkolepý plán kajúceho sa kňaza zostal ne

splnený.
Z Kollárovej ,Slávy dcéry

4 Zello čerpal ideu, z Hollého
,Svätopluka 4 časť poetickej formy, z Šafárikových (

Slovan-



ských starožitnosti dejepisnú látku. Prvý zažialil nad vy
kynoženým polabským a pobaltickým Slavianstvom, po
sledný hlbokým umom ožiaril staré pohanské storočia,
Zello chcel Kollárovu elegiu vteliť v Hollého epické slovo.

Niet pochynosti, že poet mal na ume heroické epos;
no niet pochybnosti, že cieľa svôjho nedosiahol. Báseň
jeho nie je epos: dej je primálo rozkonárený, nemá pliec
Achilla, Marka kraljeviča, Siegfrieda, aby na nich bez
pečne rozkladala sa Široká, masívna jeho stavba. ,Pád
Miliducha4

je iba episoda eposu, neskončený úryvok veľ
kých borieb starého severného Slávianstva s Nemectvom.J r v

Úloha Zellova bola ťažká. Na pôde tak neistej, de

jinami len z malej čiastky osvetlenej, cítením a mysle
ním nám toľme vzdialenej temer nemožno pohybovať sa
epickému básnikovi. Chce plasticky zobraziť dejisko a
má na porúdzi iba ,pevný hrad 4

, ,zlatú sieň4
, .šíru dial’4

,

,čierny les 4
. Chce podať smýšľanie ľudí surového veku,

ktorí majú svôj vlastný svet náruživostí, citov, myšlie
nok, lež krok za krokom hatí ho nedostatok positívneho
vedenia, mihavé pološero alebo úplná tma. Ako žil starý
slaviansky pohan, akým slovom vzýval bohov, ako ľúbil
— to všetko nevyČarí pred oči kusá zpráva dejepiscova;
tu nepozostáva inšie, než mlčať, alebo anachronistický
vypĺňať barvami neskorších jasných vekov.

Zello zvolil cestu druhú. Už idea básne: veľký plán,
spojiť hŕbu rozčesnutých, samostatnárstvom do krve pre
siaknutých kmeňov a kmeníkov polabských jednotou po
litickou, vyrástlou zo vzájomnosti, sebazaprenia, vysokého
rozhľadu, je v ôsmom, deviatom storočí nemožná. Kruté
krvavé boje, intrigy so zverskou rafinovanosťou vedené,
nenáhle odumieranie rozmrvených národnostných zlomkov
bolo možno zobraziť iba vo všeobecných schémach histo
rika: každá podrobnosť, každá vyslovená myšlienka, roz
prúdený cit, prehĺbený obraz drhly sa na prekážkach
neprekročiteľných.

Prvé mladistvé dojmy čítania bývajú najtrvácnejšie.
Zello napájal sa už ako šuhaj romantikou nemeckých
,rittergeschichten4

, a tá romantika rytierska vyplnila všetky
škáry, ktoré v látke jeho zanechal skúpy dejepis. Verne
ju nachodíme v celom deji a vo všetkej charakteristike.



Zvedavosť čitateľovu napínajú a fantásiu napájajú
tajomné schôdzky sprisahancov pri jazere, bľado osvie
tenom svitom mesiaca; schôdzky s príšerným veštcom
v čiernej skale, ktorú z daleka ohchodí všetko stvorenie;
schôdzky zaľúbencov v húštine, kde tratia sa v nekoneč
ných výlevoch lásky. Zababušení vyzvedači mihajú sa
horami, kradnú sa do zámkov, miešajú sa medzi stolu
júcich hostí. Tichou nocou znejú výkriky vražedno na

pádaných ľudí, cveng otrávených šípov, dupotanie cudzích
koní. Šepot načúvajúcich u kľučiek, odhalené zradné
kepene, potratené falošné brady atd. dopĺňajú tento ro

mantický svet.
A práve tak v charakteristike. Yelimír, vykonávateľ

idei poetovej, nie je žulová postava molodca, zrodeného
a odchovaného v tvrdých bojoch, lež romanticky nyjúci
gavalier. On celkom pasívny; zaň robí priateľ Milan: ten
vypýta mu ženu, vedie intrigu starého žreca, svoláva tajné
schôdzky, vyhovára mu pochybnosti, bráni ho v bitke.
Heros, na ktorého plecia zaľahla hlavná akcia deja, roz
túžene volá pred samým bojom: ,Dobrú noc, veľkosť, vy
sny utešené! Bez vás je možno, nie bez nej žiť ale; s ňou
i sried mora na nerodnej skale budú prekvitať raje mi
zelené; v najposledjuejšom kúte toho sveta, kde slnce božie
nikdy nedochodí, Živena žiadne nevydáva plody, chcem
jej a láske prežiť moje letá! 1 Básnikovi iste bol na ume
mladistvý sväzok dvoch študentov, z ktorých jeden má
bliskavý rod i šťastie, a druhý energiu a rozum. A roz
pomienka na vlastnúv mladosť a na ženské ideály rytier
skych románov iste Žellovi viedla pero, i keď kreslil Mi
hnú. Pekne myslel si ju básnik. Pyšno vyrastená deva
preteká sa na poľovke s chlapmi, ihravo rujúc sa s vlkom
a radostne slieďac medveďacie šľaky; končitým žartom
odbavuje pri hostine nápadníkov, zamdlievajúcich ľúbo
sťou: no sama zamiera citom, keď túli ju k sebe vyvo
lený kňažic Yelimír. Jej rozpomienky naň sú plné sladkej
melanchólie: ,0i on už hrobu oddal hnijúcemu pred La
dou dané sľuby najsvätejšie? Ci v zbroj e hlučnom cven
džaní už jemu vypáchly všetky city lahodnejšie? Jak
bystré labské vlnky shovorčivé bublinky v siné more
kolimbajú, tak krýdla času tiež neukrotlivé života môjho



doby nevrativé ta do večnosti sebou unášajú.
4 Jej slová

pri tajných schôdzkach s ním topia sa v cite: ,Si ešte

živý, poklad môj predrahý? Ja ťa mrtvého už oplaká
vala; prsteň krvácal, perly po podlahy mŕtvom kameni
som dnes rozsypala. . . Len s tebou, drahý, sú tu pre
mňa slasti; len kde s’ ty, kvitnú mi strakaté luhy; bez
teba život blán mi je len puhý, bez teba žiadnej nemám
v svete vlasti! 4 Ľúbi ho vášňou Italky, a pokonný jeho
vzdych na bojisku je i jej posledným vydýchnutím. Ko
nečne anachronistická, romantická je aj postava starého
žreca. Ako Schiller svôjmu Posovi, žijúcemu v tuhom
absolutisme Filipa II, vkladá do úst nemožné slová
o bratstve, rovnosti a svobode ľudstva, tak v egoistických
kmeňových borbách ôsmeho alebo deviateho storočia ne

možný bol hlas Volánov: ,A čím je Nemec — zpytuje
sa — veľký? Ze spolu drží, jednoho poslúcha; lež Slo
vania sú rozsypaní celky, sú velikánske teleso bez ducha...
Jeden muž veľký maj si vlasť velikú, spoj do celosti
sebevoľné kusy, urobiac koniec zakľatému zvyku!

4 Pred
pokladajúc možnosť abo i len básnickú pravdepodobnosť
takýchto osvietených, zkúsenosťami celého nasledujúceho
tisícročia naplnených zjavov, nepochopili sme ducha na
šich dejín a vnášame do nich. Čoho tam nebolo.

Takým činom ,Pád Miliducha4 nerozostiera pred Či
tateľom plastický obraz kultúrny dávneho veku, nepo
trasie jeho citom; postavy prichodia, hovoria, odchodia,
a nikde nečujeme z nich starých slavianskych pohanov,
iba pozdnú západnú romantiku alebo národnostné teórie
prítomnosti.

Pri tom všetkom báseň Zellova nemohla na čitateľav
slovenského zostať bez účinku. Co nepáči sa kritikovi,
to veľké obecenstvo často priťahuje a teší. ,Pád Mili
ducha4

, ako plod romantickej školy, bol záživnejší než
staroklasické epos Hollého, s ktorým má spoločný iba
výpočet hrdinov, scény bitevné a zopár prirovnaní. Nad
prirodzené živly zmenšily sa na minimum, rozvlačitosť
stereotýpnych rečí ustúpila psychologickej analysi vnútra.
Tá síce nedozrela všade (príklad v XI speve: dlhý roz
hovor mladých manželov pred bojom), ako ani postavy
básnikove nestvorila silná imaginácia, ktorá by nás, ako



na pr. prinútila uveriť v ich poetickú sku
točnosť. Žello nebol epik posvätený. No práca jeho vždy
zostane jedným z najvážnejších pokusov novej našej
poesie.

Na slovnej forme ,Pádu Miliducha4 badať až pri
veľmi, že nevyliala sa razom z pera básnikovho. Z Českej
pôvodiny do Štúrovho jazyka, z toho zase do terajšej
spisovnej slovenčiny — toľkoraké prelievanie neosožilo
veršu. Na ostatok Zello prerábal dielo svoje už ako päť
desiatnik. Ze však materčinu svoju nikdy nemal v moci
dokonále, to dokazujú mnohé prosaické zvraty, ktoré
sotva zjavily sa v básni až pri ostatnom prepracovaní.
Za mladý odtrhnutý od rodnej zeme, vychovaný v ško
lách cudzích, žijúci roky a roky medzi Nemyami v Pešti
a Madarmi na dolnozemských samotách, Zello ani ne
mohol vykrystalisovať si básnickú dikciu v čistý, samo

rastlý, slovenský ráz. Ona vždy zostávala u neho rečou
knižnou, naučenou: popri veršoch Cha

lupkových, Bottových slovenčina Zellova zneje mlkvo a
nenašsky. Slovník z jeho charakteristických zvratov bol
by chudobný.

Desať rokov po ,Miliduchovi4 Žello mlčal. Až 1871
objavila sa v ,Orle4 ukážka z novej veľkej epickej básne
,Rastislav4

(,Yodnia panna 4 str. 232), ktorú redakcia sľu
bovala celú uverejniť v druhom ročníku ,Tábora4

. No
almanach vystal, a báseň Zellova po kusoch vyšla v ,Orle4

1872 —1875. Má zase dvanásť v častí, ktoré akiste takto
nasledujú za sebou: ,Dumka4

, ,Cernoboh4
, ,Duma Metho

dova4
, ,Slávnosť na Yelehrade4

, ,Pokúšanie k zrade 4
,

,Honba4
, ,Yodnia panna 4

, ,Svätopluk v Rezne4
, ,Sväto

plukova zrada4
, ,Súd4

, ,Kain4 a ,Pokánie4
.

Predmet básne nie je ľahký, za to však vdačnejší
pre autora i bližší čítajúcemu Slovákovi od predošlého.
Ale hoc Rastislav sám, ako šťastný bojovník proti západ
nému Nemectvu aj ako šťastný obnoviteľ dŕžavy svojej
obradom slavianskym, ponúkal sa širokou látkou, Zello
synovca jeho Svätopluka potisol do prvého radu: na tej
postave, kde jasu dosť i tône dosť, kde vysoký vladársky
talent ruje sa s démonickými vášňami vnútra, básnik



chcel sprchovať sily, vedome a schválne sa pretekajúc
s predchodcom Hollým. Ako v Svätoplukovom srdci,
zprvu nevinnom a priamom, zkrsne zlá ctižiadosť a smäd
po samostatnom panovaní, ako dá sa v spolky s Karol
manom a strýca ohavne si zradí, ako sám sa sklame a
v sklamaní obráti víťazný svôj meč proti zhnbcom Veľkej
Moravy, to nám chcel zobraziť poet.

V celom spôsobe, ako ,Rastislav 4 je komponovaný,
opäť ohlásil sa starý romantik. Túžba po samostatnosti
a neodvislpsti v nevdačnom synovcovi nerodí sa pri
rodzene: Cernoboh mu ju vo sne vdychuje do pŕs; zá
visť a vládybažnosť nie sú ani dosť mocné, aby ho po
stavily proti Rastislavovi: k tomu treba ľúbosti ku krásnej
dáme nemeckého dvora; vzduchové vidiny šlakujú osoby
a veštia blížiaci sa osud; tajomné osoby, akoby zo zeme
vyrastaly, nadapia sa vždy v kritickom okamihu a zase
miznú; obrazy krajín, opisy múk dvíhajú romantičnosť
celku. Inak komposícia svedčí o básnikovom dômysle a
štúdiách; i čitateľa dobre znajúceho históriu napína a za
níma. Zello harmonicky porozkladal časti deja. Prevedenie
nejednoho miesta je podarené: obraz hlivejúceho Cerno
boha, ráno nad Velehradom, slávnosť víťazstva nad Nem
com sú kusy jasnej fantásie a šťastného naladenia.

No stará bieda zostala v charakteristike. Kým ho
vorí básnik , radi počúvame v ilúsii; kadenáhle však pre
hovorí daktorá z jeho osôb, ilúsia mizne. Jeho hrdina
Svätopluk, je zase číry anachronismus. Reči jeho, ako
na pr.: ,Cestnejšie-li je azda byť planétou cudzieho slnka,
cudzím svetlom blískať, nežli sdružený verne so svojeťou
k vlastniemu sriedku úsilne sa tiskať ? 4 alebo: ,Žarty sried
svätej vesmíra svätiny, s ktorejžto módyej, obrovskej du

tiny million očí na nás dolu hľadí! Žarty v tú chvíľu
pre mňa najsvätejšiu, kde na velebnom prahu neba sto
jím, kde zo zlatého kalicha sa strojím schlipnúť blaženosť
najvyvýšenejšiu!‘ — vytekajúce z kopernikovského ná
zoru sveta, zle pristanú Človekovi deviateho storočia. ,Mám
sa tých trampôt, mám sa tých múk zbaviť? Lež jak žiť
bez nich? Mysleť a nie na ňu? Co stojí trón si kráľov
ský vystaviť, hocby sa o nebeskú baňu? Oo sú

koruny, čo rúna a berly bez tejto jednej drahocennej



perly? Yo vlasti lásky celý svet sa kúpa, jej väzby četné
roje hviezd spojujú, jej mocou v palác mení sa chalupa,
ňou sa hyeny a levy zkrocujú .

.
. Len jedno, nebo, praj

mi okamženie! Len okamženie, hoc jak krátke, malé: bo
dalej mlčať — pekla je mučenie, sú Tantalove nekonečné
žiale! . .. Tvôj som len celý, samo v tebe dýcham, teba
jedinú túžim len obvinúť; o inšom šťastí sveta ja neslý
cham, len v jednu s tebou kvapôčku chcem splynúť

1 .. .

To sladké blúznenie mladého zaľúbenca nášho storočia,
ktorý napájal sa erotickými románmi a čítal antickú
mytológiu!

A s touže hyperbolickou, zvrúcnelou, kypiacim citom
presýtenou dikciou stretáme sa všade: tak rozpráva
starý Slavian Rastislav i mladý jeho synovec; tak ne

mecký kráľ Ludvik i syn jeho Karloman; tak arcibiskup
Method i koketná dáma Adelína; tak rozpráva básnik
sám. Je lyrik, a čiastky čisto lyrické, menovite tie, čo
znesú kus rečníckeho pátosu, daria sa mu najkrajšie
(,Duma Methodova‘); všeslavianska idea lepšie pristane
Methodovi alebo Svätoplukovi, než mhlistým postavám
.Miliduchovým4

.

Ani lokálny kolorit, hoc o veľa podarenejší, než
v historickej básni zo života polabských Slavianov, ne

prestáva upomínať na západnú spoločnosť trinásteho veku.
Co neznámo zostalo zo storočia deviateho, to Zello bez
okúňania dokreslil barvami o poltisícročie neskoršími.
Napokon zápas s formou slovnou, s básnickou dikciou,
ide i v ,Rastislavu4

. Niektoré miesta nezdajú sa byť ani
dohotovené pod tlač. Inde zase podarené kusy kazí ne

možný zvrat alebo slovo prosaické.
Cieľ Zellov pri ,Rastislavovi4 bol jasný: chcel širo

kým vrstvám modernou formou nahradiť to, k čomu im
zatváral prístup prísny, učený verš Hollého. No čo
u Hollého zvinil suchý, nezáživný manýr pseudoklasický,
to u Zella zvinila prebarvená technika romantická: onen
cit osobný, ľúbostný, individuálny dlávi a neprepúšťa,
táto kypí a všetko zalieva. Veľká historická pieseň o bo
hatierovi slovenskom ešte vždy čaká na svôjho spevca.



Ochotné uznanie obecenstva i živý jeho záujem
vtiahly staríka v samý večer života do literárnej pro
dukcie časopisnej. ,Orol‘ rád uverejňoval jeho časové
verše a mlad rada ich Čítala. Znie v nich napospol tá
istá struna, čo cvendžala už v jeho ,Básňach 1

r. 1842.
Tam bol spieval: ,Sotva mne sic bude pfáno času toho
se dožíti, v kterémž matku Slávu ctíti krajúm temto bude
dáno. Nedbám však, nezoufám v trudu, necht jen kojí
to mé túhy, že nade mnou slavské luhy jednou opét
kvésti budú!4 A r. 1872, bár mu už ,posledný oheň
blčalvolal v básni ,Pozdrav4 oduševnene: ,Lež vy,
bratia, ako svieže puky, ktorým jarosť v žilách pohráva,
vysúkajte hodne silné ruky, mnoho ešte práce nastáva.
Nezváb zlato, úrad vás, ni žena; kráčaj snaha vaša ne
zlomená: ked nás tisícročie nezdlávilo, budúcnosť nám
nebo prisúdilo !

4

Ale napriek tejto silnej viere básnik disonanciou za
klúčil svoju tridsaťročnú činnosť. Umrel po krátkej cho
robe 21 novembra 1873 v mieste svôjho dlhoročného
pôsobenia, v Malom Kéreši. Posledný spev jeho (ujavnený
v ,Orle4 V, 193) sú povestné verše ,Päsť oproti pästi.
Poslanie Slovákožrútom4

.
No to už nie je poesia, lež

ostrý, prenikavý výkrik ubolenej duše, ktorá odchodiac
navždy, zanecháva ľud svôj v ťažkých zkúškach nových
utrpení.

Ako kedysi ,Hronka4 spájala mladší dorast školy
československej, ,Zora4 Bernolákovcov, ,Nitra4 a ,Orol
tatránsky

4 odchovancov Štúrových, tak v rokoch šesť
desiatych Yiktorinova ,Concordia 4 i ,Lipa

4 a Dobšinského
i Paulinyho ,Sokol4

poja starších i mladších slovenských
beletristov. Mnohé meno síce odpadlo zo starých, mnohé
z nových pribudlo; ale hlavné sily sú dobrí známi z pred
roku meruôsmeho. I smery zostaly: kus romantiky, verš
patriotický a ponáška na ľudovú pieseň. Táto zvučí naj
jasnejšie (znak, že to bola šťastná cesta) zástupcovia školy

Spevci veteráni

IV



prostonárodnej prišli s najkrajšími tvorbami. Veterán a
Benjamin ich stoja v prvom rade: Samo Chalúpka a Botto.

Samo Chalúpka, konajúc nepretržite duchovný
svoj úrad na Hornej Lehote, neustával zkúmať originálny
ľud zvolenského Pohronia očima starožitníka, národopisca
i básnika, a z bohatej látky v posvätených chvíľach
tvoriť svoje spevné, jasné verše. Pomaly zrelý a málo
ich dozrelo; ale čo vytlačil, to (odhliadnuc od zdedenej
nepravidelnosti rytmickej) má pečati literárneho činu.
Z Časopisov, najmä prvých ročníkov ,Sokola1

, posbierali
ich ctitelia jeho a ako ,Spevy Sama Chalúpky

4
vydali

v Banskej Bystrici 1868 v úhľadnom sväzočku zvláštnym
pravopisom pôvodcovým, odhaľujúcim ešte plnšie, než pri
jatý obecný, zvukoslovnú povahu pohronskej slovenčiny.

Látkou býval Chalupkovi starý motív historický
alebo miestna tradícia ľudová. Cieľom jeho bola sloven
ská balada, a tomu obetoval ľahkotvorivú plodnosť i shon
po novote formy, usilujúc sa udreť v túže strunu, v ktorú
udieral starý pospolitý spevák XVI alebo XVII storočia.
Doceliť zlomky ľudovej pesničky, ktorú počul spievať od
starcov, lebo vyčítal z popísaných pargamien starej po
trhanej knihy, a umelecky verne, v prostom spôsobe pô
vodnej ztratenej osnovy, bolo mu najvďačnejšou robotou.

Najpopulárnejšia báseň Chalupkova nie je jeho naj
dokonálejším výtvorom. Balada ,Mor ho !

l
, ktorá elemen

tárnou silou rapsodického slova v ústach umného pred
nášateľa účinkuje mocno, pri rozvažitom čítaní slabne.
Mohutný spev o hŕstke Slovače štvrtého storočia, ktorá
s mečom v ruke do ostatného hrdo vykrváca pod ohrom
nou presilou Konstanciových Rimanov na planine petro
varadínskej, prirástol k srdcu slovenskému obecenstvu;
no predsa je v základe pochybený. Tí šuhaji starých
storočí, v jasnej zbroji, jasných očú a vlasov,
zrastú a ešte hrdších slov: ,Oni čelom nebijú, do nôh
nepadajú, taká otroč neznáma slovenskému kraju . . .

Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovanom: pána mať
je neprávosť, a väčšia byť pánom . . . Zem, ktorú v údel
daly Slovänom nebesá, tá zem hrobom každému vrahovi
stane sa‘ — to nie je ani básnická pravdepodobnosť, to
poetovo vysnívané pium desiderium. Tu plno platí Va-



janského súd (,Nár. Noviny
1 1885, č. 35): ,Všetky krásy

dikcie, vzlet reči, brillantné prevedenie nentlnmia v nás
pocit, ktorý nám šušká o nepravde vnútornej týchto scén,
ničím skutočným neodôvodnených.

1 Pritom všetkom ,Mor
ho!‘ má veľa pekného: ostatný pohľad umierajúcej dru

žiny na utešený rodný kraj, obraz poľa po skončenom
nerovnom boji, a najmä vysoký vzlet, ktorý nedáva po
slucháčovi rozmýšľať o možnosti ospievaného fakta, lež
strháva ho so sebou silou horskej riavy, sú vzácne

stránky básne. Nálada po jej pointe je ani vzduch po
ostatnom údere mocnej búrky.

Druhý podobný výtvor, látkou zo starých dejín slo

venských, je ,Odboj Kupov‘ (,Oroh VI, str. 33—38).
I tu priťahovala Chalúpku predovšetkým záhada histo
rická, a z jej riešenia vyrástly mu potom obrysy poe
tického deja. Výčiny zadunajských odbojníkov, srážka
vojska kresťanského s pohanmi a ordáliový súboj voj
vodov nakreslil pevnou rukou umelca; škoda, že pri
obšírnym zakľúčením oslabil účinok celku.

V ,Kupovi‘ forma hovorí už rýdzim hlasom prostej
slovenskej balady, a ,Starý väzerú, tretia báseň Chalup
kova z tejže dejinnej periódy, ponáša sa verne na epickú
ľudovú pieseň. Prostonárodný recitatív, ktorý básnik po
čul od prespevujúcej Lehotčianky (,Spevy‘ str, 180—85),
ukazuje, s akou pietou i umeleckým taktom naberal zo

svojich prameňov. Balada o županovi černohradskom,
ktorý pomstiac smrť svojej milej, zmárnenej jeho vlast
nou rodinou, vydal hrad prišlým Madarom, a z trestu
za zradu sto rokov mrel v zamurovanom väzení, je z naj
krajších výtvorov našej pôvodnej poesie; tón jej lahodí
klasickou jednoduchosťou. Z dalších podobných ,Muráň‘
(spev o krásnej vdove Bethlenovej Márii Siečich a do

bývajúcom jej hrad i srdce Vešelínovi) a ,Turčín Po
ničan‘ i ,Boj pri Jelšave 1

(látky z tureckej poroby horného
vidieku, ktoré Chalúpka, tiež dľa pospolitej tradície, vy
pracoval majstrovsky) pretekajú sa so ,Starým väzňom 1

o prednosť. Od najstarších šľakov historického života slo
venského až po najmladšiu fásu myšlienky slavianskej
idú dejinné motívy Chalupkových balád.

A z toho všetkého ticho, skromno, ako ľahký sen



nad ránom, znie rozkošná reminiscencia jánošícka: ,Ju
nák4

. Okolo hasnúcej vatry čuší smutná junač, lebo naj
lepšieho z nich už niet medzi nimi; trom Čatám troch
stolíc sa ubránili, jeho obrániť nemohli. Darmo spomienka
za ním sa obracia, darmo sokol vyzerá ho na Kráľovej
holi: už ani ,zlatá zora rannia4 neprebudí toho, čo bol
,medzi bratý sťa medzi hviezdami ten mesiačik zlatý.

4

Kopeň nad kosťami junákovými rastie, kráľohoľská mlad
pasie si pri ňom ovečky, a dievčatá nôťa si dumnú pie
seň, smysel jej neponímajúc: ,Boly časy boly, dá Boh,
ešte budú! 4 Ticho slovenskej hory dýcha z týchto veršov,
a čujné srdce vycíti z nich aj elegiu slovenského bez
deistva.

Elégia tá ešte plnšie vyznela vo veršoch Janka
Bottu, od 1854 za svojím inžinierskym povolaním kríž
na kríž prechodiaceho naše kraje. A ako Chalupkova
staršia ,Jánošíkova náumka4

(.Likavský väzeň4
) a mladší

,Junák4 sú vlastní bratia, tak u Bottu ,Pieseň Jánošíkova4
,

1847 napísaná, a ,Smrť Jánošíka4
, ujavnená v ,Lipe

4

1862, sú útly kvet a z neho vyrástly krásny strom. Kri
minálne aktá z archívu lipt.-sv.-mikulášskeho len holé
faktum daly básnikovi: lapený Duro Jánošiak, ako ná
čelník ,hôrnych chlapcov

4
, bol pre zboj a vraždy po

predbežnom menšom i väčšom mučení 16 marca 1713
za ľavé rebro zavesený na hák a potupne odpravený.
Viac mu podávala tradícia ľudová. Lud, misera contri
buens plebs, v neľudskom poddanstve predtereziánskom
,prikutý k dereši ako k tej nesvojskej zemi4

, zaľúbil si

zbojníckeho demokrata, ktorý vraj pravdu nevoľnej se
dľače zastával a krivdu panskú bil, bohatým bral a chu

dobným dával, statočným žiakom klobúkom meral du
kátov a poriadnym dievčatám od buka do buka anglie,
ktorý, neporaniteľný, boje bíjal s celými župami, slovom,
biednemu ľudu bol junákom svobody, zidealisovaným
až do nesmrteľnosti, ako pekne vysvetľuje básnik sám.
(,Spevy

4 str. 221 n.) Bottova ,Smrť Jánošíka4
, najobšír

nejší jeho spev — pôvodca zovie ju romancou — je iba
posledný akt drámy: Jánošík v žalári a na popravisku.
O pol noci prichodí rozlúčiť sa s ním jeho milá, nad
ránom vezú ho k šibeniciam, ztade odberá sa od rodného



kraja a zástupov ľudu, a kat vykoná svoju robotu: cisár
ska milosť prichodí neskoro. Na epickú báseň široko
rozmeranú je deja málo. Trpiaci Ilia Muromec, nie dej
stvujúci — to iba kus obrazu, kus menší, nevýhodnejší.
No povahe slovenskej dobre pristane takéto poňatie veci:
ona rovnako pasívna, rada dumá nad tým, Čo bolo, a
v dumách tratí energiu života. Ako z našich trávnic ne
zkrsla posial slovenská opera,] tak z pospolitej tradície
jánošíkovskej nevyrástla hrdinská báseň. Bottov výtvor je
zväčšiny elegický. Co na Jánošíkovi bolo sviežeho, toho
dotknul sa len ľahkou rukou; u neho je už len národný
mučeník a filosofujúci Hamlet. To umelecká štrbina
básne. Ale za ňu bohatá náhrada inde. Botto znamenite
účinkuje kontrastom. Trpiaci, zadumený šuhaj, prv, na
svobode, zpakruky siedmich drábov porážajúci, teraz
bezvládny a tichý; mlčiaci tupý ľud, ktorý kedysi hlasno
ho vítaval; nariekajúca milá a suroví kati; temný, stuch

nutý žalár a utešený, v slnci kúpajúci sa kraj — to sú
obrázky, pri ktorých zabúdame na komposíciu ,Smrti
Jánošíkovej4

. Je to mosaika spevných, perlistých poná
šok na pospolitú pieseň, ktorej daj eden kamienok jagá
sa svitom rannej rosy a iný zase drgľuje kosti príšer
nosťou nočných vidín — ľudová romantika v ušľachtilom
realisme a hlbokom idealisme razom. Tamtej poet dakuje
na pr. takéto verše: ,To sa chlapci, to sa, jak oltárne
sviece, ked idú po háji, celý sa trbliece. Ked vatru roz
ložia na hronskom pohorí; v dvanástich stoliciach biely
deň zazorí. A ked si od zeme chlapci zadupkajú: dva
nástim stoliciam žilky zaihrajú. Hoj, a ked nad hlavou
palošík im blisne: to až hen v Budíne srdce pánom
stisne!4 A tento vyrazil sa v slovách Jánošíkových: ,Zo
mreť — tak výrok. Dobre, ja chodil po zboji. Ale kto
viac zbíjal, ja, Či katia moji? Ja chodil po zboji, po tom
šírom poli, aby som zabudol o ťažkej nevôli; ja chodil
po zboji poľanou bezdrahou, aby som naučil pravde py
šných vrahov; ja chodil po zboji za svobodou zlatou,
aby som rozrážal putá svojich bratov. Svoboda, svoboda,
svobodienka moja, pre teba mi páni šibenice stroja!

4

Rok 1848 hlasno z nich hovorí.
Ľudu odňali junáka svobody

4
, no on ťažko chápe



ztratu v mysli temnej: staré babky rozprávajú o presú
vajúcich sa pokladoch Jánošíkových a Jánovom kvete,
čo ich otvára

.
.

.
Tak žiali básnik. A na podobné po

chopy Indii ťažká si v ,Báji Maginhradu4
, starej gemerskej

povesti o českých kališníkoch, ešte 1849 baladisticky
zpracovanej: nočná vidina na hrade zmizla, ,deô spievať
neprestáva kýs’ kohút červený — a ľudia si hovoria,
vraj: Čas sa premení.

4

V balade Botto, priam ako Chalúpka, mal velmi
šťastnú ruku. ,Zltá ľalia4 a ,Povesť bez konca4

(písané
ešte 1849 a 1850) sú dokonále kusy. A že letá neskru
šily jeho silu básnickú, ukazujev ,Margita a Besná 4

, na

písaná o tridsať rokov neskôr, Cím tvorby Bottove naj
viac odchyľujú sa od jeho predchodcu, je ich alegória,
a to alegória, ktorá im ceny neodoberá, lež vdychuje
zdvojenú silu. ,Povesť bez konca4 na pr., klasický výtvor
ducha už v dvadsiatomprvom roku plno dozretého, pod
kladá kryštálnojasnému deju ľudovej poviestky hlboký
symbol slavianskeho obrodenia.

A čudný osud: v mladých rokoch, ešte 1847, Botto
volal po jarej ,novej piesni, ktorej zhrmeť treba, 4 a elé

giou vyznely temer všetky jeho verše, pravda elegiou,
ktorá v svojom žravom smútku má i blesk nádeje. ,Ziaľby
Svätoboja

4
, napísané 1850, sú pre tento kontemplatívny

smer Bottov a jeho silnú i mäkkú, krásnu slovenčinu
charakteristické.

Botto, priam ako Samo Chalúpka, nenapísal veľa;
ale v jeho tvorbách niet postupiy od prvých do ostat
ných táže umelecky istá ruka, Ci báseň roky pilovaná,
Či chvíľková improvisácia, všetko je rovnako cenné. Bol
improvisátor šťastný: jeho príležitostné verše ,Báj Turca 4

,

,4 august 1863 4
, ,12 január 1870 4

, ,Na Demitra4
, ,Na

GOročné jubileum A. K, 4
, ,Na blahú pamäť Sládkovičovi4

,

,Nad hrobom Sládkovičovým pri sadení lipy4 vyronily sa
vždy v chvíli posvätenej. Oi ponúka starých zamíklych
kamarátov k spevu, či slávi mena dobrého priateľa mla

dosti, či víta prvú slovenskú kníhtlačiareô i národné
shromaždenie alebo hádže poslednú hrudu na rakev Slád
kovičovu a sadí lipku na jeho hrob — vždy je to perla
citu zasadená v perlu slova. Aká sila v malej básenke

15



,Vrahom1
; aká hĺbka vo veršoch povedaných pri sadení

lipy tvorcovi ,Detvana1
: ,Zasadme lipu, lipu slovenskú

slávnemu spevcovi. Lipa, to pieseň jeho živá: zeleň,
vôňa i slasť i tieň! I mať nám aj zeleni pre smútkom
zašlé oko, mať i vône pre vzduch ten svetom nakazený,
mať slasti pre mladé naše roje i tiene k odpočinku pre
gladiátorov 1

.
.

. Popri týchto piesňach tratí sa niekoľko
takých, ktoré v temných časiech temnej alegórii obeto

valy jas myšlienky a tým i priamy účinok (,Znamä
4
,

,Sen Babylona
4
, ,ZápäČ a úslň1

).
Vybrané verše Bottove vyšly pospolu až 1880 roku

v Prahe, ako prvý sväzok ,Knihovny Československej
1

(,Spevy Jána Botto‘), a začudovaný čitateľ zvedel ešte
len ztade, že to, čo po omrvinkách prinášal Dobšinského
a Paulinyho ,Sokol4 a čím vdačily sa ,Lipy

4
, už v štu

dentských rokoch básnikových bolo hotové a celé. Obraz
jeho vzácnej individuality doplnily rukopisné pozostatky,
ujavnené po smrti Bottovej druhom jeho Pavlom Dobšin
ským (,Slov. Pohľady

4 1883, 455—76 a 1884, 172—76).

Z Časopisnej a almanachovej rozmetanosti predstaviť
sa Čitateľstvu v sriadenom celku osud nedožičil Jankovi
Kráľovi, ktorý zo slúžnovského úradu v Kláštore pod
Znievom po skončenej ére bachovskej odišiel za advokát
skym povolaním do Zlatých Moraviec. Drobné jeho verše,
od priateľov ešte hen z dôb študentských prechovávané,
alebo, ako vzácna výnimka, sviežo písané, ukazovaly sa
tu i tu tlačou, najmä v Paulinyho ,Sokole 4

.
Ráz ich sa

nepremenil. Je to tá istá svieža, melancholická, originál
nymi zvratmi popretkávaná ľahká pieseň, ani čoby znela
z poľa a nie z píšucej umeleckej ruky. Hned poslanie
,Slovenom 4

(složené ešte 1844 v Prešporku, vytlačené
v ,Concordii‘ 1858) udrelo ten tón: ,Ani zima, ani leto
— pusto tebe, slovenčina! Ľudia na teba zabudli, syn
ťa vlastný nespomína. Roztrúsenô to plemeno, ako prach
vetrom schytený, ako na tisíc kúštičkov pohár sklenný
roztlčený

4 ... Tak ide i ,Hlásnik národa4
(,Sokol

4
1865):

,Nad horami, nad dolami, nad mestami, dedinami pusto
ticho, jak to pole, ked je žitko už v stodole. Pusté, tiché
je to pole, ale žitka niet v stodole. Kryptou stal sa ten



svet celý, do žili, tí už pomreli; mohyly ich: vrchy,
skaly — mňa samého zanechali.1 Tak i ,Duma4

(,Sokol
4

1866): ,Moja duma bylie divé, žiaden ho z ľudí neseje,
gazda naň sa neohliadne, leda ho Pán Boh poleje. Moja
duma kvietok poľný, nikto oň sa nestaráva, leda kecľ na
briežku skvitne, za klobúčik sa trháva. Za klobúčik, za
okrúhly, na dve, na štyri hodiny — a potom ho preč
odhodia na smetisko, do bariny.‘ Bojovným, miestami až
buršikósnym zvukom znejú ,Dve staré pesničky

4
(,Sokol

4

1865), ,Dva orli 4 a ,Pieseň4
(tamže 1866), ponášajúce sa

na obľúbenú u vrstovníkov ,Dumu bratislavskú4
(,Orol

tatr. 4
1847): ,Ten prešporský zámok pekný, murovaný —

čudujú sa z neho na Dunaj tí páni.
4 Baladickú látku

pekne osnovanú majú ,Bezbožné dievky 4 a ,Zkamenelý4

(,Sokol
4

1865).
R. 1873 vydavateľ ,Orla‘ vítal Kráľovu ,novú poetickú

púť
4

oduševneným slovom (,Orol pták4 str. 221). No za
sekla zase onedlho. ,Kvietok4

, ,Pierko 4
, ,Husár4

, ,Rodina
slovanská4

(,Orol
4

1873—74) sú jej jedinými šľakami. Už
bolo neskoro na verše: ,Presadili boli kvietok krásny,
utešený, z jari do tvrdej jasene, ked je mráz studený

4 —
Kráľ spieval vlastne o sebe, tak ako o sebe zaspieval
(,Yysvobodenie‘ v ,Tábore 4 1870, str. 204): ,čokoľvek si
robil, všetko bolo málo, daromné sa tvoje svetlo ligotalo:
svetielko skapalo, a ty neskapals’ s ním — zase pusto,
temno, ako bolo predtým.

4

Za to usilovne a plodne veľadil baladu slovenskú
Jakub Grraichman, z kňazského úradu na stoličné
notárstvo prešlý, a konečne ako asesor liptovského sto
ličného súdu na odpočinku v rodisku svojom Hybiach
dni života tráviaci veterán slovenský. Jeho balady majú
známe charakteristické motívy: vernosť milencov až za
hrob; hriechy, vášne a dobrodružstvá ľudské, obrazotvor
nosťou zväčšované až po katastrofu; tajomné zjavy prí
rody i miestne skazky a staré báje ľudu atd. Daktoré
zpracoval podarené; je vidno štúdium prostonárodných
vzorov domácich i umelých výtvorov cudzích. Predsa
však im chýba chalupkovská harmonická forma a bottov
ská hĺbka ideí; balady a romance, ako na pr. ,Láska a
smrť4

, ,Ivan a Ľudmila4
, ,Zakliaty tulipán

4
(.Lipa I—III),



,Kostlivecc
, ,Umrlý

4
(,Sokol‘ 1861 a 1863),v ,Zima baba4

(,Minerva
4

1869) i cliýrni ,Hôrni chlapci
1 (černokňažník1

,

letopis na r. 1862) účinkujú hlavne dojmom látkovým.
V niektorých drobnejších, spevných, Graichman vedel
pekne utratiť dumnú náladu ľudovej piesne: taký je ,Slepý
harfeník4 a .Oravský zámok4

(,Sokol
1

1861).
Ohlásili sa i druhí z niekedajšej prostonárodnej školy:

Petor Kellner, Jozef Jančo, Janko KalinČák, Pavol Dob
šinský a Bohuš Nosák; no iba ostatní dvaja význačnejšie,
i to najmä ako prekladatelia. Dobšinský ujavňoval
svoje prevody z Byrona a Mickiewicza (v ,Lipách

1
); N o

sák vedľa Byronových veršov zaľúbil si aj Shakspeara
(,Julius Caesar4 zostal v rukopise), Puškina, Lermontova
a klasické bájky Krylova (v ,Sokoloch

4 i ,Orloch
4
). Z pô

vodných prác jeho vyniká veľká veršovaná povesť ,Kam
zík4

(,Orol‘ 1872—73), dejom z dôb Matiaša kráľa, sym
patický obraz horného Pohronia, no pôsobiaci viac ako
krajinársko štúdium, než ako celok epický. Inak Nosáka
tiež pojal so sebou prúd doby: bránil veršom slovenskú
vec. On, ktorý ako prešporský spoluredaktor Štúrov,
Hodžov kaplán a v povstaní druhý tajomník ,Slovenskej
národnej Rady

4 prechovával veľké nádeje do budúcnosti,
za Bacha ako revúcky notár a rožňavský aktuár a po
1860 ako muránsky slúžny s resignáciou znášal ťarchu
politického úradu, po vyrovnaní 1867, v tichom útulku
u brata, ev. farára v Sabinove, videl všetky svoje mladé
vidiny v rozvalinách. Rodoľubný verš bol jeho ostatným
argumentom.

Takýmito argumentami ohlásili sa i ostatní starí
druhovia jeho: nad iných živo dr. Jozef Miloslav
Hurban (,Piesne na teraz 4 vo Viedni 1861, a drobné
,Iskrice‘ v ,Šokoloch‘) a V i 1 i a m Pauliny-Tóth, v júli
1863 prešlý z Budína do Skalice, kde dov 1867 vydával
dalej obidva svoje časopisy ,Sokola

4 i černokňažníka4
.

Paulinyho politické piesne, skladané 1860—67 v tóne
ľudovom, ako ,Prosba4

(,Bože, svetov stvoriteľu 4
), ,Svo

boda 4
(,'Vitaj nám, svoboda, ale nie každému4

), ,Zije Slo
vák4

(,Slovenská už zástava v Svät-Martine vlaje
4
), ,Ma

tičná 4
(,Dobré ráno, Slováci4

), znárodnely napospol. V nie

ktorých satirických, písaných do černokňažníka,4 zna-



meníte bil klinec po hlave, a v ,Zlatom prsteni, povesti
z poslednej štvrti sedemnásteho stoletia1

(,Černokňažník
1
,

letopis na r. 1862) šťastne pokúsil sa v druhu, ktorý
platne zaplnili boli Jančo ,Milinou‘ a Nosák ,Kamzíkom4

.

Báseň patriotická v ťažšej, hymnickej forme spájala
i mladšieho Maróthyho a Hroboňa so staršími Žochom,
Kuzmánym a Hodžom. Daniel Maróthy, od 1850
v Závade i Krupine a od 1855 do konca života vo Veľ
kej Luboreci, v Novohrade, ev. farár, ako šíriteľ tlače
ného slovenského slova daleko známy horlivec, písal
z nich najviac; jeho karhajúcich a povznášajúcich veršov
je dlhý rad: no väčmi ozýva sa z nich čestné smýšľanie
a hlboké cítenie s národom, než individualita umelecká;
óda ,Verili sme — aj ešte veríme! 1

(,Sokoľ 1862) je naj
známejšia a najvýznaČnejšia. Poeticky hlbšie sú verše
Ctiboha Žocha, drobné vtipné ,Iskrice‘ (roztrúsené
po .Sokoloch1

) a niektoré vážne: z nich ,Slovena pohľad
na sebä‘ (,Sokol

1
1862) je vzletná apoteosa veci národnej

slohom biblickým. Také apoteosy posielal čas od Času
zo sielnickej samoty svojej, kde nažíval bez chlebového
povolania a úradu, i Samo Bo h da n Hroboň, vysoko
obdarený romantik slovenský; lež prešly bez účinku a
šľaku na obecenstvo i literatúru: boly nesrozuraiteľné.
Najhlbšia, no i najtemnejšia z nich, povestná ,Slovopie
seň‘ (prídavok k ,Sokolu‘ 1861), složená akousi ideálnou
,všerečou slovenskou1

, dostala od Hroboňa aj osobitný
,KIúČ‘; ale ani ten neotvoril mystickú svätyňu citov a
myšlienok pôvodcových.

Za to jasný ako hôrska riava zostával v apoteosach
svojich dr. Karol K u z m á n y , ked v rokoch šesťdesia
tych zároveň s ostatnými zaspieval svoju posvätenú pie
seň. Ako patentálny superintendent usadil sa r. 1860
v Banskej Bystrici; no pre prudké boje o patent,
v ktorých superintendencia jeho zmenšila sa na osem
sborov a osoba jeho začínala byť v neistote, ako pred
povstaním 1848, už počiatkom 1861 odišiel nazad na
fakultu do Viedne, vráfac sa do Turč. Sv. Martina až
o dva roky, ked nepokoje ako tak zatíchly. Tam, v čest
nom úrade podpredsedu ,Matice slovenskej

1
, umrel 14

augusta 1866. Už spev ,Kto za pravdu horí‘ (,Orol tatr. 1



1848) poistil mu miesto medzi prvými slovenskými ly
rikmi; bojovná ,Do zbroja, Slovania1 zneje zvukom tyr
teovským a ,Hej len vždy veselo4

švitorným hlasom tráv
nice; ale všetku silu ducha i citu rozvily najmä básne
uverejňované v ,Sokole 4 1860—66 (,Zadumenie podzimnô‘,
,Na deň 6 lipňa 1

, ,Horlivosť proroka
1
, ,Y 57-my deň

môjho narodzenia4
, ,Krása hnevu a pokoja, zákon života

1,

,Na deň 4 augusta 1863‘, ,Haman‘, ,Hnev svätým ,Pro
slov k otvoreniu Svetlice‘, ,0i veriť ešte?' ,Co ma
biješ?4

). Z nich najmä prvá (,Sokol
4

1860), hymn vyso
kého letu a mohutnej, krásnej formy, je báseň klasická.

A práve tak klasický je každý verš najgeniálnej
šieho znatela slovenčiny, Michala Miloslava Hodžu,
ktorý rovnako dômyselne odhaľoval zákony rodného
svojho jazyka, ako učil čítať útlu mlaď, rovnako silno
bránil si vieru, ako v rytmus skladal poetické slovo.

Veľký mysliteľ, veľký cirkevný Človek a rečník, veľký
jazykozpytec a stilist bol i veľkým poetom. Nenahradi
teľná škoda poesii našej, že neshoda s Ľudovítom Stú
rom, ktorá v povstaní pomútila ich srdečné priateľstvo
(príčinu rozpráva dr. Hurban v ,Slov. Pohľadoch4 1884,
str. 115 a 119), odtiahla Hodžu na roky od verejnej
účasti literárnej a teda i poetickej. Jeho dva veľké bá
snické výtvory zostaly v rukopise: ,Yieroslavín4

, na ,Slávy
dcéru4 sa ponášajúci, lež svobodnejší obsahom i formou,
a ,Matoral

, skladba herojská, s hlavnou episodou o Já
nošíkovi. Povahu tých výtvorov naznačuje ujavnený zlo
mok ,Vieroslavína 4

(,Orol
4 VIII, str. 153 a najmä ,Slov.

Pohľady
4

1884, str. 154—60): takých hlbokých ideí a

Čistých veršov niet veľa v literatúre slovenskej.
Tvrdo pochopiť, prečo práve tohoto vzácneho muža

tragika šľakovala až po jeho skon. Národnostnými i osob
nými treniciami jednostaj mýlené účinkovanie jeho ako
ev. farára liptovsko-svätomikulášskeho' zakončilo sa vy
hnanstvom v Tešíne, kam, z príčin verejnosti posial nie
dosť objasnených, vykázaný bol 1868 a zkäde už sa ne
vrátil: 26 marca 1870 v cudzine umrel.

To sú hlavní zo starších, ktorých nová doba po
núkla k novej Činnosti. I druhí usilovali sa veršom vy-



sloviť cit lebo myšlienku: Jur Slota, katechet gymnasia
b.-bystrického a farár pustavoderadský, dr. Ján Mallý
(pseudonymom Dusarov lebo Slanický), profesor teológie
na viedenskom Pázmáneum, Janko Palárik atd.; ale
poesia pritom účasti nemala. Z plodov oných veteránov
mnoho, Čo vtedy vyšlo na svetlo, Či už zrodené pred
rokom 1848, či zkrslé po ňom, literatúre zostane ako
dedictvo cenné. Ballada a romanca, prostá pieseň i ná

rodný hymn, elegia i satira slovenská dy>staly šťastných
zástupcov. A ked i horúce sny prvých Štúrovcov o bu
dúcnosti poesie našej, schladené toľkoráz mrazom skutoč
ného života, vyplnily sa iba z menšej časti, vyplnily sa

predsa. Chvíľkové priaznivé obraty politického a spolo
čenského života obživovaly i beletriu, a dlhé pausy skla

maných nádejí a opätného náporu cudzoty obživlú pro
dukciu nevládaly celkom pridusiť. Popri starej garde
hlási sa už i spev generácie novej.

V časopisoch a zábavníkoch prvých liet šesťdesiatych
príjemno a zpomedzi druhých znateľno zneje verš Ľu
dovíta Kubániho.

Kubáni, syn učiteľov, narodil sa 16 oktobra 1830
v malohontskej dedinke Zahoranoch. Na nemeckých a
madarských školách v Poprade a Miškovci neutuchla
v chlapcovi iskra rodolásky: suplikujúc cez vakácie 1844,
cestuje až do Prešporka, aby videl Ľudovíta Štúra. Ku
báni vyrástol v okolnosfacli, v akých skoro dozrel ob

darený jeho duch. Veľká knižnica grófa Zichyho, kde za
čas vychovával, odnárodňujúci nátlak oždanských uč
bárov, kde za čas študoval, a osvobodzujúci účinok Hla
váčkov v Levoči, kde 1847—8 bol na filosofii, spravily
z neho človeka, ktorý už v devätnástom roku jasno my
slel o národe a zrelo súdil o veciach ľudských. Od 1849
do 1869 prechodí cez všakové zamestnania životné: od
dozoru v sklenej hute až po okresný notariát za prvého
a slúžnovstvo za druhého provisoria, aby po vyrovnaní

Mladý veršujúci dorast.

V



r. 1867 zase ostal bez chleba, odchodiac z úradu do
súkromného života na Rimabaňu. A nepokojná jeho púť
zavŕšila sa tragicky: dňa 29 novembra 1869 v priateľ
skej zábavke, pri hre v karty, škriepiaci sa vášnivý spolu
hráč nožom preklal Kubániho. Sládkovič, nenávidiaci kar
tovú hru ani satana, zažialil horkým slovom (,Tábor4

1870, str. 305): ,Taklis’ umrieť mal? — Ach krú tá, čo
mala skrápäť, v besnej tej dobe, pole slávy: darmo, ni
čomno, hriešno sa vyliala na márnom prahu nešťastnej
zábavy! .. Učíš Slovákov svojich to: ako žiť treba a —
ako umierať netreba4

.

Nádejný tento muž, čestným úradníckym i mnoho

stranným národným účinkovaním, všeobecnou vzdela
nosťou i darom básnickým rodného kraja ozdoba, počal
veršovať už ako levočský študent. No literatúra vzala
osoh až s prác, ktoré ako redaktor písaného časopisu
,Hodiny zábavy4

, v hluchej dobe literatúry, 1855, začal
vydávať v Drienčanoch i y Rimavskej Sobote pre krúžok
literárnych priateľov, vypĺňajúc list takmer sám. Práce tie
tlačou

’

vychodily potom v Dobšinského ,Sokole4
, v ,Li

pách
4
, v ,Tábore4 a inde. Ukazujú záľubu politisovať

i vo verši, šťastný dar improvisačný, nenútený spôsob
výslovy myšlienok a za rytmickou pravidelnosťou in
štinktívne idúcu formu; sú písané ešte pod vplyvom Slád
kovičovým. Kubáni bez okúňania hovoril o svojom trúd
nom položení. Vymaľoval Saharu, karavanu, samum, a
potom vyjavoval (,Lipa

4 I, str. 144): ,Ach, počujte, bratia
drahí, moja hlava tá Sahara: schnú v nej žriedla, schnú
v nej vlahy, bo ju páli liedy spara. A tá smädná ka
ravana, čo sa ohňom piesku brodí, a v modlitbách už od
rána prosí o kvapôčku vody: oj, to sú vám tie my
šlienky, čo sa k sláve povzniesť chcejú — vzdialené však
od studienky občerstvenia, v púšti tlejú. A ten samum
smrtonosný, čo jim ryje v piesku hroby: je ten strašný,
neúprosný osud slovenskej ehudohyc

.
. . Vymaľoval bú

riacu sopku, a potom vyznával (,Tábor I, str. 364): ,Ach,
počujte, bratia moji, hlava moja je tá Hekla, a myšlienky
moje v boji tvoria túto lávu pekla. A tie živly rozrôz
nené: predsudky sú tohto sveta, a tie nivy popálené:
puky z mojich cieľov kvetá. Stíchla sopka, oheň chladne,



láva stydne, kameneje: čo raz vysolilo, neomladne — v ru
moch ležia mi nádeje

1
. . . On sanguinicky priamo vy

slovoval smútok i potechu: v ,Mrakoch4
(,Slov. Pohľady

4

X, str. 154 povedal rovno: ,Hniješ, národ môj, jak voda
v močiari, stuchnely v tebe všetky živly tvoje, z teba sa
kudlia nečinnosti pary, valia sa k výške, ako hriechoch
roje. No hni, no tuchni! . . Azdaj z toho hnitia povstalé
mraky vzkriesa v tebe žitia4

. Lebo v posledných veršoch,
osem hodín pred smrťou složených, ,Y deň 29 novembra
1869 k pamäti Andreja Sládkoviča’ (,Tábor

4 I, str. 299):
,Veleba? Co to? . . Vyhnanstvo v kruhu ľudstva! Ne

chápe ľud tú noc dluhú svojej neosvety — lúče obrazov
sú mu strašidlom len, nočnou zkazou4

. A zase ,Deň 6 a 7

júnia roku 1861 v Turčianskom Sv. Martine 4
(,Lipa

4 II,
str. 150) horkokrevno slávi Slovákovo zemänstvo: ,Má
on svoju šľachtu slavnú, vrátila sa k rodu, tá ho vedie,
viesť ho musí k slobôd rieky brodu; onedlho vyništeje
odrodilstva semä: odrodilstvo na Slovensku budúcnosti
nemá !

4

Táto práca, silná báseň politická, zobudila veliké
nádeje; Kalinčák (,Sokol

4 1862, str. 455) neostýchal sa
učeníka postaviť nad majstra, Kubániho verše nad ,Sväto
martiniadu1

. No bár ho precenil, lebo v Kubániho reční
ckom manýre topí sa ešte pravý cit, zo zvyčajného ro
mantického poňatia jeho básne hľadí už zdravý smysel
pre plastické objektivovanie skutočnosti. Politická je
i báseň ,Traja Sokolí 4

, v dramatickej forme oslávujúca rie
ohrožené vystúpenie Daxnera, Francisciho i Bakulíniho
1848 (zostala v rukopise), a do istej miery politická, po
lonoíilsko-protiruská, složená v čase meriacej sa s krajin
ským položením ,novej školy slovenskej

4
, i veľká epická

,Eadzivillovna, kráľovná poľská, dejepisná básnická po
vesť4

(v orgáne tejto peštianskej ,školy
4
, v zábavníku ,Mi

nerve 4 1869, str. 24—62). Je to najväčšia a najcennejšia
skladba Kubániho. Silná obraznosť jeho pekne vedela
vyčariť obrazy krajín nepoznaných a starých čias nevi
dených: šíre, pusté litevsko-poľské nivy; ľúbostné schôdzky
Žigmunda Augusta s mladuškou vdovou Grastoldovou ve
čierkom v útulnom letohrade; tajný sobáš pri nočnom
svite voskovíc v rodnej káplnke; temné úklady starej



Ľudovít Kubáni je z básnikov prvej vrstvy poštú
rovskej jediný dozretý talent. Ostatní jeho druhovia zo
stali literárnymi nádejami.

Tak Janko C aj ak (5 januára 1830 vo Veľkej
Paludzi narodený, 4 februára 1867 umrevší), ev. kňaz
v Sv. Jáne, v Liptove, odchovanec ľudovej piesne a ľu
dového humoru, ktorý ľahkým veršom ospieval šťastm'i
ľúbosť mladosti i tragikomédiu života: jeho piesenky, po
spolu vydané mužom jJajakovej vdovy, Pavlom Dobšin
ským (,Básne Janka Cajaka‘ v Turč. Sv. Martine 1875),
sú verný odlesk rokov šesťdesiatych, v ktorých zväčša
sa zrodily.

Tak Gustáv Loj k o, pseudonymom Hostivít Ti

sovský (narodil sa v Tisovci 4 decembra 1843, umrel
2 júna 1871), tešínsky žiak Kalinčákov, učbár sloven
ského gymnásia vo Veľkej Revúci, jehož študentské verše
(,Hlasy z cudziny

1
, ,Spomnienky‘ a ,Nové piesne1

), vydané
ešte na universite viedenskej, i výbor z nich a z jeho
noviel (v Skalici 1871) ukazovaly iba, čo by z pôvodcu
bolo mohlo byť: hľadí z nich melanchólia vädnúceho tela
a lektura jemnocitného klasického filológa.

Tak Ján Capko, podpisujúci sa Miloslavom Zniov

ským (narodený v Kláštore pod Znievom 19 septembra
1846, skonavší 18 augusta 1867), banskobystrický žiak
Čulenov, prešporský jurist, ktorý v rodisku i okolí budil
rezký spoločenský život národný: ohlasom ohnivých jeho
citov je knižočka vybraných veršov (,Sirôtky. Básne Jána
Mil. Capka-Zniovského. Usporiadal a vydal Andrej Syt
niansky‘ v B. Bystrici 1868), ozdobených Sládkovičovou
významnou dumou.

Tak Daniel Bachat, pseudonymom Miloslav Du

mný (nar. 18 júna 1840 v Ratkovej, v Gemeri), od 1868

ovdovelej matere kráľovnej proti nenávidenej manželke
kráľoviča; slávnu kráľovskú voľbu; jasavé korunovanie
kráľovského páru, i náhle, tragické zvädnutie otrávenej
mladej ženy Žigmundovej. Komposícia tejto práce, hoc
nie je bez vady, a osnova i prevedenie mnohých dru

hých, písaných prosou beletristickou, naplňuje čitateľa
žiaľom nad skoro zašlou poetickou individualitou.



ev. farár novoutvorenej cirkve pribylinskej, od 1873 po
dnes senior v Pešťbudíne: jeho veršované ,Nevädze4

(v Skalici 1870) nie sú bez sviežich kvietkov; je v nich
čosi z mladistvého ohňa, ktorým pôvodca národne pre
búdzal horný Liptov — lež pekný, no neveľadený talent
Dumného uschol v neskoršej próse života.

/ Za to novela starších i mladších, široko rozkonárená,
vypĺňa štrbiny, ktoré zanechal verš druhej generácie.

Kto pozná Rzewuského ,Pami§tniki starego szlachciča
litewskiego

4 lebo Chodžkove ,PamÍtniki kwestarza4 alebo
Mickiewiczovho ,Pana Tadeusza4

, a prečíta si Janka
KalinČákovu ,Reštavráciu, obrazy z nedávnych Časov4

(,Lipa‘ 1860, str. 1 —130), začuduje sa nad blízkosťou
poľských i slovenských postáv starozemänských: tie šľach
tické typy sú si krevná rodina. A predsa zase, keď nám
zíde na um, čo Kalinčák vyrozprával v svojom životo
pise a čo pár slovami dokladá po ukončenej povesti,
nemožno sporiť, že na pr, klasický rozhovor dvoch pánov
bratov hned v prvej kapitole ,Reštavrácie4

,
lebo figúra

starého pána Adama v tretej časti, alebo bitka rozpaje
dených stránok v hlave siedmej sú zpred roku meru
ôsmeho slovensko-zemänské originály. Vrútocké rozpo
mienky z vlastného detinstva, gemerské kortešačky z roku
1836, kde ,Draskúczyho a Almásyho strana zápasily na
život a na smrť4

, a vlastné študentské fígle Kalinčák slial
v obraz, ktorý, postavený na neveľkej novelistickej fabuli,
bohatstvom a vernosťou svojich postáv, zdravým humorom
a pôvodnosťou reči je jeho najpodarenejší výtvor a zá
roveň jeden z najoriginálnejších plodov našej beletrie.
Až ťa tak na srdci zohrieva, ked počuješ ten zdravý,
všetkými barvami plastickej skutočnosti ihrajúci dialóg;
ked vidíš tie starootcovské, statočné postavy, s vyzkú
senou múdrosťou v ústach a tichým, bonhomným hu
morom v tvári; tie veselé figúry latinárskej voľnosti štu-

Novelisti a románopisci.

VI



dentskej a milé figliarske zjavy dievčenské! Mladosť Ka
linčákova ožila v tejto povesti: v nej všetek reštaura
cionálny hurhaj kortešský, všetka komika zapadlého nž

parlamentarisnjúceho malosveta dedinského a humor
zdravej prirodzenosti jurátskej, tradície rodinné, počuté
i videné, spojily sa v utešený umelecký a kultúruo histo
rický celok. ,Sú to temer samé portréty

1
, hovorí 0 ,Re

štavrácih KalinČák sám (,Lipa‘ I, str. 130), Ony a jej
forma — reč stami originálnych prísloví, porekadiel a
zvratov prepletená — robia ju literárnym unikum.

Jasná slovenská srdečnosť, s akou písaná je ,Reštav
rácia‘, vrátila sa KalinČákovi už len dvarazy; v spomí
nanej často autobiografii (,Lipa‘ 1862, a v Rozpomien
kach na Ondreja Sládkoviča4

(,Sokol 1 1862), znamenitom
pochopení a ocenení individuality pohronského spevca.
S odchodom do Tešína, kam Kalinčák 1858 bol vyme
novaný za direktora štátneho ev. gymnasia, akoby bolo
zaschlo jeho poviestkárske pero. ,Mních

1
(,Sokol‘ 1864),

pochmúrna povesť o nešťastnom johanítovi, a ,Orava‘
(,Orol‘ 1870), už zase na rodnej zemi podľa Matúškovho
zlomkovitého konceptu vypracovaný temný obraz histo
rický, sú len tiene zdravého života, ktorý nás ovieva
z pôvodcových prvých tvorieb. Šťastná spokojnosť mla
dosti chýbala jeho duši. A ona ušla celkom, ked Ka
linčáka po jedenásťročnom direktorovaní pred časom dali
na pensiu, Y jaseni 1869 prešiel do Turč. Sv. Martina,
prejal Paulinyho ,Sokola‘ a premenil ho v sviežeho ,Orla‘;
no netešil sa dlho životu: tichá resignácia zožierala ducha
i telo, a 16 júna 1871 Kalinčák umrel.

,Hranica života, ale nie lásky1
, stojí vyryto na jeho

sv. martinskom pomníku, a pocit srdečnej lásky naozaj
nerozlučne spája pamäť Kalinčákovu s Čítajúcim obe
censtvom slovenským.

Janko Kalinčák, kresliac nedávnu abo i dávnejšiu
minulosť, kreslil ju bez tendencie, aspoň bez tendencie
schválnej: ako mu osoby vyrástly v duši, tak ich klá
dol na papier. Inak historickú povesť ponímal V i 1 i a m
Paulíny-Tóth. On minulosťou, i najdávnejšou, chcel
účinkovať priamo a výdatne na svoje dni, zostávajúc i
v novele tým, čím bol v článkoch politických, satiri-



ckých, besedničnýcli: národným publicistom. Výbor svo

jej beletrie, doplnený novými dielami, vydal v Skalici,
z časti už ako snemový vyslanec kulpinský, v štyroch sväz
kocli 1867—70 pod názvom ,Besiedky‘. Medzi novými
prácami bol i ,Trenčiansky Matúš1

(III sv. ,Besiedok
1
),

najväčšia a najznámejšia Paulinyho novela. Bol to pô
vodne plán tragédie, zkrslý 1860, z ktorého pôvodca,
poneváč nepozdal sa literárnym priateľom, vvypracoval
historickú povesť. Nemal v úmysle Matúša Cáka pred
staviť v objektívnej dejinnej skutočnosti a s objektívnym
dejinným pozadím, lež (ako sám vyznáva v ozname III
sv. ,Besiedok1

) chcel ukázať, ,že požiadavky nášho ,Me
moranduma4 od 6 júna 1861 sú historicky včele ospra
vedlnené, a že ctení národovci, ktorí menovite vyslovenie
sa národnieho sjazdu za hornouhorské okolie neodohrajú,
v protive stoj á s historickou minulosťou uhorskosloven
ského národa. 1 Z tohoto stanoviska čítajúc ,Matúša4

, po
chopíme cieľ toľkých dejinných i archiválnych dokladov
ku každému dôležitejšiemu výroku besedujúcich osôb, a
pochopíme i Kollárove sonety v ústach Cákovýeh i pie
seň Štúrovu v ústach trenčianskeho speváka XIV sto
ročia. Stanovisko to, hoc neumelecké, pre svoj čas a
svoju potrebu len dvíhalo značenie zanímavej, pekným
novelistickým darom stvorenej práce. S ,Tatarským ple
nom4 a ,Tajnou4 ona zostáva najdôležitejším historisujú
cim kusom Paulinyho ,Besiedok 4

.

Jeho spôsob, konjekturálnou minulosťou korigovať
nevýnosnú prítomnosť a novelistickej rozprávke podkladať
archívne citáty historika, ujal sa i ďalej. Najmä Samuel
T o m á š i k oslávil miestny patriotismus gemerský nove
lami ,Vešelínovo dobytie Muráňa4

(matičný ,Nár. kalen
dár4 na 1867), ,Bašovci na Muráni4 a ,Sečovci, veľmoži
gemerskí4

(,Sokol
4 1864 a 1865), ,Odboj Yešelínov4

, ,Mal
kontenti4 a ,Kuruci4

(,0rol
4 1870, 1873 a 1876), ktoré

tiež chcú byť beletristickými besiedkami a zároveň ,ná
stinom dejepisným 4

. Cítaly sa príjemne a rady.
Iba umelecký cit Ľudovíta K u b á n i h o zanechal

túto cestu, sprobujúc sily na historickom románe sloven
skom objektívneho slohu. Je to nedokončený ,Valgatha4

(,Orol
4

1872). Látku má ako stvorenú pre románopisca:’



Uhorsko vnútorne roztrhané; Fridrich s Cilleim a Gra
• v

rom, Huňadovci so Siládim, Zižka s Pankrácom a ostat

nými husitami proti sebe, branno a intrigou hájac svoje

záujmy; Turek ohrožuje krajinu; mladušký Matej Kor
vín všetka nádej jedným, postrach druhým. Centrom
Kubániho práce je Yalgatha, prívrženec Jiskrov, veliteľ

drienčanského zámku, hrdinný a prísny vodca, no i zlato

bažný otec. Nedôverčivosťou svojou odbije si najspoľahli

vejších dôverníkov a hodí sa do rúk Cilleiho, kde ho
čaká zrada a zkaza. ,Yalgatha‘ je dielo zrelého ducha a

pevnej ruky, žiaľ, že nedokončené. Kubáni uhádol kolorit

starých čias; mravy, kostým, spôsob hovoru pomáhajú
ilúsii čitateľovej. Znamenite charakterisuje, a s epickou
silou jeho postáv preteká sa sila dramatická: dobytie
Drienčan je naj svetlejší bod ,Valgathov

4
.

Na Kalinčáko
vom ,Milkovom hrobe‘, ktorý má tú istú látku, vidno

najlepšie, že ,doba Jiskrova našla svojho básnika v Ku
bánim. 4

Spoločenská novelistika kvitla ešte plnšie. Etnogra
fickú látku kavkazskú Pauliny-Tóth (v novelách

v ,Sokole
4 často kryjúci sa pod menami: Podoľský, Roz

marín, Miloslavín, Mydloslav atd.) podareno spracoval
v ,Kyčine

4
, zanímavé situácie z vlastného života v tri

nástej piesni
4

a ,Slovenskom pravopise
4

; jeho ,Dvá hráči
4

odhaľujú hazardný luxus kúpeľných spoločností, ,Jedna
noc na Považí4

tragiku života. Podobne i starý Jonáš
Záhorský, už v samý večer svojich dní, podal zna

menité, ostrou kresbou osôb, končitým cynismom sar

kasmu i biografickou charakteristikou vlastnej povahy
vynikajúce práce .Panslavistický farár4

(,Tábor
4

I) a ,Dva
dni v Chujave

4
(v Turč. Sv. Martine 1873). Dobre čítajú

sa i novely Mikuláša Ferienčíka
(nar. 30 jála 1825,

umrel 3 marca 1881), rodáka zvolenského, po Franciscim
redaktora ,Pešťbudínskych Yedomostí4 od 1868 v Turč.

Sv. Martine vydavateľa ľudového .Hlásnika4 a od 1878
i

v,Orla
4
. Už 1846 v Levoči vydával písaný zábavník

,Život
4

, a životu zostalo verné jeho beletristické pero
v úrade i pri redakčnom stolíku: písal novely pod pseu

nymom Mladena. Otec národovec, v cudzom duchu vy-



To sú zjavy najpozoruhodnejšie. A k nim poja sa

i obrábätelia slovenskej drámy.

chovávajúci svoje deti (,Irma
4 v ,Sokole

4
1860); učiteľ,

praktickou činnosťou dvíhajúci opustenú obec (,Jedlovský
učiteľ v ,Sokole

4
1862); usilovný a umný, no pre podi

vínsku povahu zaznávaný jdradník (,Bratia
4

tamže); ori

ginálny ruský pomiesčik (,Šefraník
4 v ,Orle

4
1880) — to

sú jeho najtypickejšie postavy. I niektoré osamelé práce,
ako dedinská novela ,Krivoprísažník

4 od Pavla Križku,

býv. kremnického archivára (v B. Bystrici 1866) alebo

zbojnícka ,Tri hroby
4

(,Lipa
4

III) od Leopolda Abaífyho

(1827—1883), pseudonymom Branka Rovinova, ev. fa

rára slovenskoaradackého alebo osemaštyridsiatnícki drie
novskí národovci4

(,Sokol
4

III) od Štefana Križana, pod
pseudonymom Ziranského aj inak Činného v literatúre,

vynikajú nad všednosť; i prvšie novelistické pokusy Da
niela Bachata, posbierané v ,Nevädzach

4

(sv.
II a III

v Skalici 1870), majú dosť sviežosti.

No naj sviežej šie písali v tomto obore zase Ľudovít
K u b á n i a vedia neho kremnický lekár dr. Gr u s t á v Z e

chenter. Prvého ,Mendík- a ,Pseudo-Zamojski
4

(,Sokol
4

1860 a 1861), ,Hlad a láska4
(,Lipa

4
I), ,Emigranti

4

bor
I) a najmä nedokončený ,Supplikant, zlomky z den

níka4
(,Orol

4
IV) sú veselé črty zdravého humoru a pe

kného rozprávatelského daru. Druhého humoresky a žar

tovné ťalafatky, roztrúsené po časopisoch liet 1860—1880,
nedajú čitateľovi vydýchnuť; ich samorastlé figliarske

figúry i neodolateľná reč je čosi tak groteskno-komického
a pritom tak pôvodne slovenského, že v druhej spisbe
Zechenter bol by sa stal už vychýrenou literárnou oso

bou. Písal zväčša pod menom Štefana Pinku lebo Lasko

merského, a pod týmto pseudonymom začal vydávať i

výbor svojich smiechot
(,Žarty a rozmary

4
I, v Turč. Sv.

Martine 1878). Že vie tvoriť i v slohu vážnejšom, uka

zuje ,Lipovianska maša4
(,Orol

4
1874).



V

Škola Bernolákova na drama nedorástla; okrem da

koľkých drobných prekladov divadelného kusa nemá,
Drama školy československej zostáva pri veselohrách a
fraškách Jána Chalnpku, a Štúrovci, majúc i v dramate
smelé plány do budúcnosti (pozri Dohnányho ,Slovo
o dramate slovanskom4 v ,Sokole‘ 1861, str. 93—95), ne

uspeli dovŕšiť ich pred rokom osemaštyridsiatym. Až
v literárnej tíšine päťdesiatych liet zrejú nové diela, ktoré
hned trojakou cestou idú veíadiť slovenské divadlo: spo
ločenskou, historickou a ,ideálno‘-národnou.

Prvého smeru predstaviteľom je Ján Palárik.
Chodiac do peštianskych divadiel a kochajúc sa v umení
chýrneho herca Devrienta, pojal myšlienku obživiť národ
novou pôvodnou činnosťou dramatickou. Dal sa študovať
moderných repertoiristov a na staré kolená písať slo
venské veselohry.

Počiatok urobil s ,Incognitom4
, štyraktovou veselo

hrou, pod pseudonymom Beskýdova (,Concordia‘ 1858),
ktorá na prahu novej literárnej periódy účinkovala tak
široko, ako pred tridsaťročím pri podobných okolnosťach
Chalupkovo ,Kocúrkovo4

. Palárik začrel do živej prítom
nosti a ztade predvádzal známe typické figúry; ideálnych
rodoľubov, odrodilských pobehajov, predsudkami odcho
vávaných šľachticov, komických židov, zdravých dedin
čanov. ,Incognito 4 stvorilo novú generáciu ochotníckych
družstiev a vdačné divadelné obecenstvo. No literatúru
neobohatilo; nad Chalupkov úroveň nepovznieslo sa, a
v pôvodnej charakteristike ani ho nedosiahlo: Palárikove
prostriedky postaČily iba na situačnú komiku hrubého
zrna. Druhá, trojaktová veselohra ,Drotár4

(,Lipa
4

1860)
mala podobný účinok spoločenský a literárnu cenu ešte
menšiu: ideálna postava slovenského drotára vedela sa
spraviť sympatickou ešte i obecenstvu hrvatskému
rom4 4 oktobra 1863 otvorili záhrebské Národné divadlo),
a stereotýpna drastická karikatúra intrigána žida spopu
larisovala hru i nášmu publikum; lež ,inteligencia4 kusu:

Pokusy dramatické.
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bohatý veľkomestský fabrikant, jeho cvičená dcéra, poľ
ský gróf nikdy nechodili po hladkej parkete, ako ne
chodil po nej ich tvorca. A najväčšia bieda ,národnej
veselohry

1
je jej cudzí pôvod: Palárik prerobil, vlastne

zhoršil ,Drotára1 z rezkej francúzskej dvojaktovky ,Hľadá
vychovateľa1 od Decourcella a Jaima ml., zatajac litera
túre svoje žrielo. V tretej, najslabšej veselohre, ,Smierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch 1

(^Lipa
1

1862), ho
udal: je spravená podľa Korzeniowského poľských ,Ob
žinkov 1

.
Palárikove prídavky však neosožily kusu: ,merih

národnosti uhorské 1860, ešte pred októbrovým diplo
mom, a veselohra, poldruha roka po ňom uverejnená,
chtiac byť dôkazom politického smýšľania preddiplomo
vého, bola hneď i literárnou antikvitou.

Takou antikvitou literárnou zostal i posledný dra

matický Palárikov výtvor, päťaktová tragédia ,Dimitrij
samozvanec1

, vytlačená až v ,Sobraných dramatických
spisoch

1
, usporiadaných Jánom Bobulom a vydaných ,Mi

nervou
1

v Pešti 1870, lež napísaná 1863—64, hneď po
povstaní poľskom. Rieši ideu slaviansku: smier a vzájom
nosť všetkých bratských kmeňov asi tak, ako ju riešily
Palárikove politicko-literárne úvahy ,0 vzájomnosti slo

vanskej 1
ýLipa

1 III, str. 277—297). Lenže čo abstraktne
vravela publicistická úvaha prosou, to zle pristane histo
rickým osobám dramatickej básne, hovoriacim svoje ten
denčné monology a dialógy ,von oblokom 1

.

Ako publicistické tak i beletristické pero Jankovi
Palárikovi vtisla národná povinnosť. Rovnodušno vyznáva
to v Dobšinského ,Sokolec

1860, str. 13 n. (,Dôležitosť
dramatickej národnej literatúry 1.) ,Už sme našli cestu, ho

vorí, na ktorej rozhodný pokrok v rozkvitli nášho ná
rodnieho života urobiť môžme. Táto cesta je dramatická
národnia literatúra. Toto národu dokázať, jeho zmalátne
losť ducha poraziť a spisovateľov slovenských k novej
činnosti literárnej povzbudiť, bol jedinký môj cieľ: nie
márna ctižiadosť a baženie za slávou poetickou, lež čisto
vlastenectvo mňa oduševňovalo. 1 Lessing, Gloethe a
Schiller drámou zobudili Nemcov, Karol Kisfaludi Ma

\/
’ v

darov, Stépánek, Turinský, Klicpera, Tyl Cechov — i
nám prišiel čas: bez drámy beletria naša zostane neza-
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vŕšená, účinkom slabá, a národ nám vraj pôjde za cudzou
zábavou, kýmkoľvek nebude maf divadelné kusy svoje ,

čo zpoČiatku priam len knihové. No Palárik dobre videl
i príčinu, prečo kusy jeho sú bez poesie: ,Ztráviv poe
tické letá jarej mladosti mojej v próze, v próze suchej
síce, ale vážnej a duchovních bojov plnej, teraz, ked mi
už prozaické letá chladnej staroby navstávajú, chytil som
do ruky veselú lýru žartovnej Múzy Thalie; napnul som

všetky sily ducha, abych z jej nikdy netknutých strún
dáku milozvučnú hru k prebudeniu mojich rodákov vy
lúdil. . . Ale, bratia drahí, ťažko je na strunách umele
preberať, ked k tomu prsty od mladosti neprivykly . ..
tomu ťažko básniť, ktorý sa s umením tým nikdy neza

podieval ... Zo mňa už nebude ani Shakspeare, ani
Schiller, ba ani len Kisfaludi slovenský.

1 Toto prosto
dušné vyznanie je Palárikovou najlepšou charakteristikou.

Ostatné roky života Palárik prežil na fare majte
chovskej, ktorú dostal od grófky Eszterháziho, rodenej
Rusky Bezobrazovej, roku 1862. Tam 7 decembra 1870
umrel.

Palárikove spoločenské veselohry nespravily školu.
Všetko, Čo popri nich zkrslo u nás v tomto spôsobe,
má značenie iba časové: Paulinyho ,Kocúrkovský bál 4

(,černokňažník4
, letopis na r. 1862, v Budíne 1861),

Ferienčíkove kusy ,Pravda predsa víťazí4
(v Budíne 1862),

,Samovraždou k ženbe4
, ,Prekvapení4 a JPomluvy

4
(,Orol

4

1878—80); Graichmanove ,Kto zaplatí nohavice ?4
(v Pešti

1867) a ,Romanca4
(,Sokol

4
1867); Bachatove ,Z iskry

býva vatra4
(,Zornička

4 v N. Sade 1865), ,Rodoľubci4 a
,Veta za vetu 4

(, Sokol 4 1868—69); Križanov ,Obšitník4

(,Orol
4

1870); Záhorského ,Pansláv4
(,Sokol

4
1867) a

druhé jeho veselohry i frašky, pojaté do ,Divadelných
hier4

(v Skalici 1870).

A značenie, ked i nie pomíjajúce časové, no iste len
učené knihové má i dvadsaťpäť tragédií alebo vážnych
drám historických, ktoré z látky dejín slavianskych na
písal a vydal Jonáš Záhorský. Ako Palárik i na
divadle zostával publicistom, tak Záhorský v obšírnych
svojich prácach nenie ani nechce byť inším, než histori-



kom. Skupina prvých deviatich je z dejín uhorskoslo
venských: ,Odboj zadunajských Slovákov 4

, ,Árpádovci
4

v ,Lipe
4 1864 pod pseudonymom Vojana Jozifoviča),

,Poslednie dni Yelikej Moravy
4
, ,Bitka u Rozhanoviec4

,

,Felicián Sáh 4
, ,Karol Dračský

4
, ,Alžbeta Ludiekovna4

(,Básne dramatické4 v Pešti 1865), večera4 a
,Striga4

(,Divadelné hry
4 v Skalici 1870); skupina dru

hých deviatich je z dejín ruských: ,Ubitie Dimitrija4
,

,Očarenie Godunova4
, ,Lžedimitrij v Poľsku4

, ,Pád Godu

nových
4
, ,Prvý Lžedimitrij4

, ,Druhý Lžedimitrij
4
, ,Tretí

Lžedimitrij1
, ,Liapunovci4

, ,Poslední zločinci4
(pod spoloč

ným názvom ,Lžedimitrijady čili búrky Ižedimitrijovské
v Rusku 4 v Pešti 1866, venované universite charkov
skej); skupina tretích siedmich je z dejín uhorskosrb
ských: ,Chorvatská Helena4

, ,Huňadovci4
, ,Dóža4

, ,Utiše
nič4

, ,Ztroskotanie Srbska4
, ,Dorde čierny

4 a ,Bátoryčka
4

(,Divadelné hry
4

1870). Ako touže temer dobou Viliam
Pauliny-Tóth, píšuc ,Trenčianskeho Matúša4

,
užíval ho

za pádny historický argument pre novoveké Memoran
dum 4 : tak Záhorský svoje dramatá z dejín domácich po
važoval za Heraklov básnický kyj, ktorý vraj v augiáš
skom chlieve konjekturálnej historiografie madarskej naj
lepšie skoriguje minulosť a ožiari svetlom pravdy (,Lipa

4

III, str. 18—19), a svoje kusy z látok ruských (,Lže
dimitrijady

4 str. 11) pokladal za celistvý obraz štátneho,
cirkevného, domáceho vzdelania ,severnieho Slovanstva
v šestnástom století, toho severnieho Slovanstva, s kto

rým celé Slovanstvo vôbec stojí lebo padá, jestli i ono
podľahne živlom cudzím a prestane samo určovať osudy
svoje. 4 Dramata Záhorského sú vzácne štúdia kultúrno
historické v tvrdých, nepoetických veršoch, predbežné
práce k jeho ,Dejinám

4
, ktoré pre ich priamy spôsob

riešenia otázok kultúrnych, národnostných i nábožen
ských neodvážila sa vydať ani ,Matica slovenská4

.
Shaks

pearove ,Histórie4
boly mu iste dramatickým vzorom.

No čo silný poetický génius velikého Brita stvoril ešte
i v najslabších, kronikársky komponovaných svojich die
lach, po tom v najlepších z kusov zaznaného župčanského
farára nieto ani šľaku: jemu išlo o historickú vernosť,
akú vyhútala jeho umná, prísna hlava, nie o básnickú
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invenciu abo umelecký obraz s perspektívou všeľudského
úzadia.

Básnický pel porosil iba jediné slovenské drama
skupiny historickej: Petra Hostinského ,Svätoslavi
čovcov 1

(,Minerva‘ 1869), päťaktovú tragédiu takže zo

starých dejín ruských. Poet postavil si dej na konflikte
právnych zásad západných s východnými. Z ,Faustal

vzal si kostru stavby, z ,Hamleta‘ a ,Macbetha‘ vzor
psychologického rozoberania. Jeho charaktery rozplývajú
sa síce v lyrike a epike, pevnú ruku na individuálnu
dramatickú charakteristiku Hostinský nemal: lež kus
jeho dýcha poesiou, a poesia hľadí najmä z najmladšieho
Svätoslaviča, z Vladimíra, ktorý vyrástol básnikovi zo

zbožňovaných ním slovenských povestí. V ňom chcel
stvoriť ideál slavianskeho junáka, ako si ho vysnívala
hlboká jeho duša.

A takýto cieľ celej ,ideálnej
1 drámy slovenskej mala

tretia skupina našich dramatikov. Vzorom jej boly naše
povesti, a to vzorom jediným , ako z hlbokého proro
ckého presvedčenia istí už r. 1845 Mikuláš Dohnány
(,Sôkol‘ 1861, str. 95). Cieľ ten mal pred ocima 1846 i
Viliam Pauliny-Téth, ked skladal svoju deväťaktovú
,Ľudskú komédiu

1 (vytlačenú až v ,Sokole‘ 1862), na
úzkom historickom podklade z Dóžových sedliackych zbúr
stavajúc vzdušné labyrintické zámky budúcnosti sloven
činy : na šťastie sám uznal vzdialenosť od ideálu vlastnou
kritikou ,Komédie 1

(,Zdá sa mi to temer samému byť
iba hŕba kamenia, tehiel, vápna, dreva, ale nie chrám,
nie palác, ba ani len dom k bydlu súci,‘ tamže str. 13).
Za tým cieľom až do našich dňov ide Jozef Pod
lí r a d s k ý, býv. ev. farár v Pešti, potom, prímuc pravo
slavie, profesoiyv Novom Sade a teraz v Belehrade, už
v ,Holubym a Sulkovň, v ,Hore ztratenej nádej e‘, päť
aktovej to predihre k ,Prvej slze v nebi‘ (v N. Sade
1865) a v druhých zlomkovito i cele verejnosti podáva
ných drámach originálnou poeticko-filosoflckou rečou a
originálnymi myšlienkami poskytujúc náhradu za chaotickú
komposíciu. Za cieľom tým konečne vystieral ruku i Sa
mu el Ormis, 1822 narodený, 1875 skonavší učbár



slovenského gymnásia veľkorevúckeho, keď v dvoch týž
dňoch napísal to, o čom dumal letá: štyraktovú Činohru

,Mataj
4

(v Rožňave 1862) a neskôr zase štyraktovú ve
selohru ,Pravdu 1

(,Sokol
4

1868). Prvá práca Ormisova je
pre celý ,ideálny

4 smer našej drámy charakteristická. Pô
vodca vystaval ju na peknej ľudovej povesti gemersko
malohontskej a podložil jej svoju ideu. No koľkokoľvek
,očistil4 z pôvodnej osnovy a koľkokoľvek ,doplnil

4 zo

svojho, toľkoráz látku zhoršil. Pôvodný statočný mlynár
je oveľa dômyselnejší zástupca svrchovaného dobra, než
Ormisov prešibaný kupec, pôvodný bohabojný biskup
lepší, než jeho mocný kráľ; motívy prostonárodnej
skladby sú pravdivejšie, postup reálnejší, reč čistejšia.
Načo toľko metafysiky vnášať do výtvoru už od prírody
jasného, tak abstraktne vysušiť pôvodnú plastickú reč?
Nebyť osôb, ako sú Jeleňa alebo Truľo, a daktorých vý
javov, ako predavač čert, preoblečený za PukanČianku,
prepadla by celá Ormisova robota.

Slovenský literárny človek rád hovorí v superlatí
voch; malá okolnosť budí v ňom sanguinické nádeje,
ktoré rád vyslovúva horúcim slovom. Tak bolo i pri
,Matajovi

4
. Ormis prvý zo Slavianov vzal si dramatickú

látku z ľudovej povesti, ako to odporúčala a chcela škola
Štúrova. A prostý tento fakt zobudil v duši starého Štú
rovca Petra Hostinského (, Sokol4 I, 206) celý Olymp lite
rárnych perspektív do budúcnosti: videl v tom súvislosť
s etnografickým položením Slovenska, ktoré je v centrum
slavianskych zemí; súvislosť so svetlom kresťanstva, kto
rého prvý cyrillomethodejský blesk padol na Slovensko;
súvislosť s rodiacou sa slavianskou ideou, ktorá samáprvá
Kollárovým slovom ohlásila sa ztadeto — Ormisovo
drama veštilo deň novému veku poesie slavianskej: kvet
dramatiky. Bolo treba slova vytrezveného romantika
Paulinyho-Tótha, aby Hostinského nádeje zostaly jara
bými4

.
Ormisov ,Mataj* — hovoril v ,Sokole 4

1863, str.
263 — ,je perla z hlbín duše ľudu na svetlo vynesená,
no perla nebrúsená .

4



Perál, skutočných perál citu i myšlienky, dosť sa
vylovilo z literatúry našej, no nebrúsených medzi nimi
množstvo veliké. Najviac takých, ba temer všetky také
má mladá slovenská veda.

Slovenskej vede dostalo sa centra dávno žiadaného
v ,Matici slovenskej

1
: § 1 jej stanov káže pestovať i pod

porovať slovenská literatúru a krásne umenia, a jej tri
odbory : jazykozpytný a slovesnostný, íilosoficko-dejepisný
i matematicko-prírodovedecký majú na ume prevažne
trudy vedecké. Na tvorbu umeleckú, bár jej zveladok tiež
bol matičným programom, ,Matica4 nemala u nás vplyvu
žiadneho: sviežim, mnohostranným popudom Štúrovým,
ktoré išly od jednoduchého redakčného stolíka, jej účin
kovanie v tej veci ani len zďaleka sa nerovná.

Snaha ,Matice slovenskej
1

po činnosti vedeckej išla
dvojakým smerom: prísno odborným a vzdelavateľno
populárnym. Onen zastupovaly hlavne ,Letopisy

1
, ktoré

za jedenásť rokov redigoval matičný podpredsedník, roku
1867 zo Skalice do Turč. Sv. Martina prešlý Viliam
Pauliny Tóth, a posledný ročník tajomník matičný Franko
Sasinek; tento zračil sa v knižkách, ako bol A. Penzlov

7 ' v
,Ovocinár na Slovensku 4

(v B. Bystrici 1867), J. Cajdov
,Včelár na Slovensku 4

(v Turč. Sv. Martine 1871), A.
Kmeťov ,Hospodár na Slovensku 4

(tamže 1875) a druhých
podobných. Osnovy boly dobre založené; no krátke dva
násťročné dejstvovanie matičné nestihlo ich rozpriasť a
upevniť. Umné, usilovné trudy dejepisné Záhorského,
Križkove, Hyrošove, Hostinského, Sasinkove; odborné
botanické práce Holubyho, geologické Zechenterove a D.
Štúrove, topografické Lichardove, starožitnícke S. Cha

lupkove a Klemensove — to všetko iba zárodky, ka
mene, niektoré z nich, ako na pr. Záhorského štúdia
historické, dôkladné kvádry na budúcu kritickú stavbu.
Založil sa ,Archív starých česko-slovenských listín, písom
ností a dejepisných pôvodín pre dejepis a literatúru Slo-

Počiatky spisby vedeckej.

VIII



vákov‘ (dva diely v Turč. Sv. Martine 1872—73); vy
dával sa ,Sborník slovenských národních piesni, povestí,
prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier1

(svä
zok I vo Viedni 1870, sv. II sosit prvý v Tnrč. Sv.
Martine 1874); šírila sa dobrá spisba školská: Emila
Cerného, profesora b.-bystriokého gymnásia, dvojdielna
,Slovenská čítanka4

(v B. Bystrici 1865—66), Martina
Hattalu, vtedy už profesora university pražskej, ,Mluvnica
jazyka slovenského 1

(diel I v Pešti 1864, diel II v B.

Bystrici 1865) atčľ.
Lež prostriedky matičné nevládaly pojať a pritiahnuť

všetko, Čo tvorili vedomci slovenskí. Paralelne s jej vy
davateľstvom išla samostatná spisba najmä historická
a psedagogická i mytologická.

Y prvom obore temer celú knižnicu napísal F r a n k o

Sasinek, Skaličan rodom (nar. sa 11 decembra 1830,
do 1863 úd rehole kapucínskej, od 1864 do 1869 ako

svetský kňaz, profesor pri semenisku b.-bystrickom, po
tom do zrušenia ,Matice1

jej tajomník, konečne od 1883
kláštorný spovedník v Prahe): ,Dejiny drievnych ná
rodov na území terajšieho Uhorska 4

(vydanie prvé v Ska
lici 1868, druhé v Turč. Sv. Martine 1878), ,Dejiny po
čiatkov terajšieho Uhorska4

(v Skalici 1868), ,Dejiny krá
ľovstva uhorského 4

(v Turč. Sv. Martine I 1870, II 1871),
majúce za cieľ históriu Slovákov postaviť na vlastné nohy,
a ,Slovenský Letopis pre históriu, topografiu, archseo
logiu a ethnograíiu

4
(šesť ročníkov, v Skalici 1876—82),

obsahujúci bohatú látku kultúrnohistorickú, sú hlavné
jeho diela. Vedľa Sasinkových snáh dejepisných vynikol
ešte Štefan Ilyroš, sv.-michalský farár v Liptove
(1812—88) veľkou knihou ,Zámok Lykava a jeho páni
poťahom na državie, Lyptov a okolie4

(v Turč, Sv. Mar
tine 1876), osvetľujúcou deje hradu, ktorý kedysi bol
,kľúčom Liptova. 4 A z psedagogov slovenských najväčmi
zaslúžil sa Samuel Or mi s, ktorého ,Výchovoveda pre
seminaristov a rodičov4 (vo Veľkej Revúcej I 1871, II
1874), na zásadách velikého učiteľa ľudstva Komenského
a zkúsenosťach cudzej vedy i vlastnej praktiky vystavená,
je sympatické dielo vychovateľské; daktoré jeho časti pre
javujú originálneho slovenského mysliteľa.



Mytológia bola poľom hlavne Dobšinskému. Hostin
skému a Paulinymu-Tóthovi. A tam vznikalo najviac ,ne
brúsených perál.

4

Kým Pavol Dobšinský ukladal a poriadal folk
loristickú látku v matičných ,Šborníkoch4

, konal prácu
záslužnú: to sú positívne skutky. No akonáhle oddal sa
z týchto kriticky neprezkúmaných, s rodnými slavian
skymi a cudzími nesrovnaných kusov budovať metafy
sické staviskp národnej mytológie a pôvodnej íilosofie
slovenskej (,'Úvahy o slovenských povestiach4

. Vydala
,Matica slovenská4 v Turč. Sv. Martine 1871), prešiel na
pole Kollárovo a písal ,báseň v prose‘: bola to pred
časná robota na slabom reálnom podklade, jej resultáty
nespoľahlivé a perspektívy falošné. Proti ,Bohovede‘
,Svetovede

4
, ,Clovekovede4

povestí, proti ,hľadaniu pra
pojmu a prapríčiny všehobytu

4
, za ktorými tu ide v he

glovských bliskavých trichotomiach, akú vzácnu, posi
tívnu cenu má jeho krásny obraz ľudového, originálneho
Slovenska v ,Prostonárodních obyčajoch, poverách a hrách
slovenských

4
(v Turč. Sv. Martine 1880), lebo jeho staršie,

spolu s Aug. Hor. Skultétym utešene rozprávané (v Štiavnici
1861) i novšie sobrané a vydané (v Turč. Sv. Martine
1880—83, osem sväzočkov) ,Slovenské povesti

4
, ktoré

vedel vyrozprávať ako málokto druhý!
A práve tak Petor Kellne r - Hostinský, do

1862 do vyrovnania ako hl. slúžny doliny rimavskej, od
1867 do smrti, 10 augusta 1873, bez úradu v Rim. So
bote nažívajúci. Koľko bleskov ducha svieti z mytolo
gickej sústavy jeho ,Starej vieronauky slovenskej

4
(v Pešti

1870), koľko ,pravdy a poesie
4 z jeho ,Rozpráv veČer

ních o umení staroslovenskom4
(,Orol

4 1871 a n.), a predsa
blesk jeho neosvetľuje, lež slepí; sú to saturnálie obšír
neho vedenia i veľkej obraznosti, ktorá v horúcej túžbe
srdca po oslave rodu v každej brázde vidí staroslavian
sku runu a v každom pastierikovi tvorcu budúcej štát
nosti slovenskej ! ,Y stredoslnku vedy našej zakvitne ľud
stvu večnemájové jaro kráľovstva božieho na zemi4

. . .

,Sloven bude Tatrou na pohorí vševedy ľudstva4
. .

dine umením slovenským môže sa obnoviť v dalšej sláve
umenie ľudské4 — väčšina jeho istení znie ani orakulum!



A nie inak i Viliam Pauliny-Tóth. Všestranný
tento duch, ktorý v rokoch šesťdesiatych a sedemdesia

tych vyrástol na prvotriednu politickú, spoločenskú i or

ganisátorskú veličinu, na koniec svojho pôsobenia literár
neho starú romantiku svojej poesie vniesol i do vede
ckého zkúmania. Do ostatných dňov života zabávala ho
idea novej, originálnej sústavy mytologickej (,Slovenské
bájeslovie

4 v Turč. Sv. Martine 1876), ktorou úfal sa spra
viť vedecký prevrat. Je tklivo čítať jeho slová, ktorými
na smrteľnej posteli žiada si od priateľa Dobšinského
potvrdenie svojich vývodov (,Prv, než rozlúčim sa s týmto
svetom, hych rád vedeť, zdáliž je moje učenie v pustou
fantasmagoriou a či budúcnosť majúcou theoriou ? Ci Pánu
Bohu dakovať, že Slovákovi doprial vypátranie rečovej
sústavy, či ľutovať, že za 31 rokov sháňal som sa za

domnelým svetlonosom, ktorý zaviedol ma do hariny
pustej rečovej hračky? 1 ,Dom a škola4 1889, str. 139)
o ,hvalskej 4

prareČi, o rozvoji slovenských jazykových
koreňov, o veku paľáolitickom a neolitickom, v nichž,
neobzerajúc sa na odborný pokrok polstoročia, nasnoval
si vzdušné fantastické zámky!

Koľko zimničnej duševnej roboty a bezsenných nocí,
koľko ružových nádejí a trpkého sklamania v takýchto
knihách! Akú priamo klasickú cenu proti nim má tridsať
ročné populárno-prírodopisné účinkovanie Daniela Li
charda, ktorý, od 1862 osadený zase v Skalici, v svo
jich znamenitých kalendároch, v hospodárskom časopise
,Obzore4

(1863—82), v ,Slovenskej obrázkovej čítanke
hospodárskej 4

(v Turč. Sv. Martine I 1881, II 1882)
nášmu pospolitému Človeku podával sumu positívnych
vedomostí, ktoré bezpečne povyšovaly úroveň vzdelania,
a v blahodárnych, hoc ťažko šľakovateľných následkoch
sú bez konkurenta!

Abstraktné snaženia našej domácej vedy sú žlté lísťa
,novej vesny

1 beletristickej. Pri nich nepozostáva než po
tešiť sa slovom Vajanského (,Slov. Pohľady4 1881, str. 284):
,1 najbláznivejší snílkovia slovenskí, ktorých práce ne

majú ani vedeckej ani umeleckej ceny, mali v prsiach
celý Olymp vysokých plesaní a spolu i celý Hádes múk
a bôľov — oboje nie pre seba, ale pre svoj národS



Vyrovnaním 1867 maďarskému živlu v Uhrách otvo
rila sa voľná cesta prevádzať zásady svoje z roku 1848
oproti ostatným krajinským národnosťami všetkými zá

konnými i nezákonnými prostriedkami: zamieňať po
ňatie ,uhorskej krajiny

4 za ,maďarský národ 4 a tvoriť
jednoreČový, jednokultúrny, jednotný štát. Pekné reči
snemové, pre cudzinu, hovorily síce inak. .Každá národ
nosť má právo — volal na sneme 23 januára 1872 Fraňo
Deák — i keď nenie politická, žiadať, aby jej vláda po
dala prostriedky vzdelávať a vychovávať deti. Keby bolo
v krajine 300 gymnásií, a keby jich bolo toľko, že by
sme vždy na šesť míľ našli jedno: predsa, ak neučia sa
na ňom rečou, ktorou hovoria v tom kraji, vzdelať mlá
dež bude ťažko. A to piati tiež o národnosťach. .. Bo dve
veci mám pred očima: chceť ich vyplieniť bolo by bez
božné barbarstvo, i keby neboly tak početné; no že sú
početné, zničiť ich neni ani možno!4

[Ničmenej zákon,
politická i súdna právomoc, tlač, cirkev' i spoločnosť po
daly si ruky, a napriek pekným reČam, napriek zneniu
z. čl. XLIV: 1868 o právach uhorských nemaďarských
národností voľný ich rozvitok biľagoval sa za dakoroma
nismus, ilyrismus, pangermanismus, panslavismus, za ne
vlastenectvo, za vlastizradu. ( Do rámca tohoto nového
obrazu nezmestily sa ani "^Matica

4 ani slovenské samo
statné ústavy, a hoc stály prísne na pôde svojich pôvod
ných schválených osnov, neodolaly náporom zo všetkých

HLAVA SIEDMA.

Roky pokušenia.

Naše dni.
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strán poduj ímaným: 24 augusta 1874 a 4 septembra to
bože roku zatvorili gymnásia veľkorevúcke a kláštorské,
30 januára 1875 turč.-sv.-martinské a 6 apríla ten istý
rok i ,Slovenskú Maticu1

, shabúc zároveň i jej nerozdeli
teľné imanie: na 10000 zl. hotovizne, museum, knižnicu
a všetky zásoby nakladateľské. Ministerský predseda Ko
loman Tisza, prednášajúc 16 decembra 1876 dôvody to
hoto pokračovania, odôvodňoval ho spolu i chýrnym vý
rokom, že ,slovenského národa niet. i

Tlak, týmto spôsobom na inteligenciu národnú pre
vádzaný, ťažko zaľahol i na literatúru. Bol tým ťažší,
Čím smutnejšie množily sa odobierky veteránov sloven
skej spisby: za Jánom Chalupkom, Hodžom, Zellom,
Sládkovičom, Kalinčákom, Palárikom, ktorí sa pominuli
1870—1873, dňa 10 augusta 1873 umrel v R. Sobote
Petor Kellner-Hostinský, dňa 21 júla 1874 v Budíne, na
pomätenia mysle, Jozef Viktorin dňa 23 januára 1876
v Zupčanoch Jonáš Záhorský, dňa 23 mája tohože roku
v Zl. Moravcach Janko Kráľ, dňa 11 januára 1877 v Dol
nom Kubíne Janko Matúška, dňa 5 apríla t. r. v Sa
binove Bohuš Nosák-Nezabudov, dňa 6 mája tohože roku
v Turč. Sv. Martine Viliam Pauliny-Téth, dňa 18 apríla
1878 vo V. Luboreči Daniel Maróthy, a dňa 26 apríla
1879 v Kútoch dr. Ondrej Radlinský. Darmo Ondrej
Trúchly-Sytniansky, pokračovateľ KalinČákov, vydávajúc
beletristického ,Orla4

, usiloval sa skleslú pôvodnú pro
dukciu osviežovať prekladanú zo svetových literatúr a
reformami veršovanej prosodie: ani Grogoľ, Turgénev,
Tolstoj, ani Andersen a Bjôrnson nevedeli povzniesť
mysle. Darmo marhaly sa sily i na druhý literárny ex

periment.
Veterán dr. Jozef Miloslav Hurban totiž, už o dva

týždne po reči ministerskej, 3 januára 1876 rozposlal
z Hlbokého České vyzvanie ,Pŕátelňm ,Nitry

4 v Čechách,
na Morave, v Slézku a Slovensku4

, kde kultúrne pohromy
naše, prevádzané jednoduchými policajnými úkazmi, pri
pisuje — slovenčine, o ktorej on a jeho vrstovníci lite
rárni vraj nazdávali sa, že jako domáci na uhorské púdé
bytující factor zacpe ústa nemoudrých a nestatečných
odpúrcú a bude moci státi se nosičem vzdélanostných snáh



a žlebem osvéty národa slovenského4
; no to vraj sa ne

stalo, dekrétom ministerským národ slovenský vraj vy
treli zpomedzi živých: ,Nitra4 ,teda donucena jest hledati
púdy své vlastní, té prvotní pudy, z které vyšla, a bude
zase vypravovat a vykladat své pohádky, pét písné své
a troubit v troubu svou púvodní, v reči národu po šíré
vlasti české, moravské, slezské a slovenské rozšíreného
— existencii Cechú, Moravanú, Slezanú a Slovákú jen
pŕece ani sám pán Tisza Kálmán zapírati nebude; a
kdyby také zapíral a sném madarský i s témi 29 Chor
váty mu k tomu hlavou kýval: my Slováci, Slezáci, Ceši
a Moravané pŕece jen sobé rozuméti budeme. 4 A v lete
1876 ,Nitry

4 ročník VI skutočne vyšiel v Skalici, ako
,dar dcerám a synúm Slovenska, Moravy, Čech a Slezska
obétovaný

4
, po česky. Pôvodca v polemickom doslove

,Není slovenského národu4 vodí nás po kultúrnych ústa
voch a kníhkupectvách českých, ukazujúc ich silu, hoj
nosť a životaschopnosť, a bláhajúc si v budúcej jednote
jazykovej (str. 365—6): ,Literatúra československá ve
velku podá pádnéjší dúvod za jestotu a bytnost národu
slovenského, než pokoutné svazečky, pro obmezené kruhy
maličkého obecenstva psané; nadaní básnici naši vzletnou
z temen sluneČných královských Karpatuv ne jen do výši
ideálních tvorivého génia svého, ale i do nesmírných
prostranství jednokrevného, jednojazyčného, českosloven
ského plemene zukol yúkol Tater na šír i dál a v nížiny
rozprostranéného . . . Ceskoslovanské literárni more do
chová velikány literárni, a tito nebudou tou véčnou po
pelkou u sprostých a vypínavých druhú svých !

4 Obecen
stvo doma dosť pasívne, za hraniciam! dosť sympaticky
prijalo podujatie; 1877 vyšiel v Turč, Sv. Martine i druhý
ročník. Lež zjav z rokov štyridsiatych opätoval sa zase
a vypuklejšie: čítania hodné práce podali v ,Nitrách4 VI
a VII iba rodení a odchovaní spisovatelia českomoravskí
— verše i prosa od Slovákov, dlhoročnou praxou pri
vyknutých rodným formám a zvratom, v ,spisovnej reči 4

vyzeraly biedne. Veršovaný úvod Hurbanov, jehož slo
venský verš doma nie je medzi ostatnými, ani čoby bol
skladal Šimon Lomnický, a Laskomerského humoreska,
,Jako Dunčo v ohledy šel, aneb Prehltnutý zapcháč po-



mocník lásky‘ je, pre svoje nepočetné slovakismy napriek
,spisovnej

1 reči Čechovi nesrozumiteľná. Kritika, najmä
v Čechách, smiešnym nachodila husté slovenčenie reči,
idylický názor, netypický Štýl, krívajúci v nezvyklých
formách verš; a obecenstvo slovenské nevedelo pochopiť,
akoby r, é a ou ubránily napozatým Slovákov od úplnej
zkazy, tým viac, kedže Čeština i doma, vo svojom, má
primálo práv, aby mohla účinkovať až za hranice: jej
osud v Budéjoviciach, v Brne, v Opave neni o nič lepší,
než položenie slovenčiny v B. Bystrici, Trenčíne lebo
Nitre. Hurbanovo podujatie skončilo sa fiaskom.

No prišly dobré následky iným, nehľadaným smerom.
Počala sa bližšia a lepšia, nie na litere založená, vzájom
nosť obidvoch kmeňov: literáti českí Adolf Heyduk, Ru
dolf Pokorný, Jozef Holeček, Servác Heller, František
Táborský, Ján Herben a druhí, umelci českí takého
značenia, ako je na pr. Jaroslav Yéšín, putovali v naše
kraje, načierali do bohatých studníc pôvodného ľudového
materiálu a stvorili dŕžavu umenia všetkým srozumiteľnú,
známosti etnografické o Slovákovi pomkli do ďalekého
sveta. A počal sa nový, hlbší ruch literárny i tu doma,
vyvierajúci z vlastných potrieb, odievajúci sa vlastným
slovom a čestne plniaci vlastné ciele. Prišli básnici, ktorí
zaspievali tak čistým a jasným slovom, ako nebolo ani
za najkrajších časov Štúrových a najokázalejších matič
ných ; zkrsli novelisti, ktorí prevýšili všetko, čo dotiaľ
bolo popísalo sa u nás; založily sa Časopisy, ktoré vnú
tornou cenou prevážily mnohé minulé desaťročia. Sám
dr. Hurban hneď v najbližšej obšírnej práci, ktorú na
písal do obnovených synom jeho ,Slovenských Pohľadov1

,

o živote Ľudovíta Štúra, už 1881 vyznával zase rovno
dušno, že slovenčinu ,zdrepenieť nechať v Tatrách4 bez
literárneho veíadenia bol by neodpustiteľný hriech. I on
nebodaj prakticky pochopil znovu, že písať jazykom, kto
rému netreba sa učiť ešte len v škole lebo z kníh, ktorý,
všetkým srozumiteľne i dokonále razom, prosto z úst ľudu
kladie sa na papier, lepšie zachráni sa národnosť i lepšie
napomôže spisba než abstraktnými, pri písacom stolíku
stvorenými miešaninami, z ktorých vyhladla pôvodná
farba i vytuchla svieža vôňa, ktoré literatúre sú na ťarchu



V

a pravej vzájomnosti slavianskej len zavadzajú. Štyri roky
po experimente s ,Nitrou‘ jeden taký ,pokontný svazeček4

,

písaný peknou slovenčinou, rozletel sa v stáck exemplá
rov po Čechách a Morave: ironiou osudu práve Hurba
novho syna, Vajanského ,Tatry a more1

.

Literárne obdobie liet 1880—90 nedozrelo ešte na
históriu. Talenty ohlásily sa, ktorých činnosť ani zďaleka
nenie posiaľ zavŕšená; zkrsly i také, čo zamlkly prv než

by sa holý rozvily; nechýbalo ani literárnej plevy. Traja
však z mladšej i najmladšej vrstvy majú už hotovú lite
rárnu tvár: Vajanský, Hviezdoslav a KukuČin.

Keď v pozdnej jaseni 1879 vyšiel v Turč. Sv. Martine
úhľadný sväzok veršov, nadpísaný ,Tatry a more‘ a pod
písaný pseudonymom Vajanského, z rázu jeho i vnútornej
ceny, i z radostnej, hojnej účasti obecenstva cítil každý
priateľ spisby našej, že do nej veje nový svieži van.
Látkou i formou svojou, i okolnosťami, v ktorých zkrsla,
shierka táto znamená v literatúre našej epochu.

Pôvodca ,Tatier a mora1
, Svetozár Hurban

Vajanský, 16 januára 1847 v Hlbokom narodený syn
dra Jozefa Hurbana, po štúdiách gymnasijných, odbave

ných v Stendale v Nemecku, a po juridickom kurse, za
vŕšenom v Prešporku a Pešti, bol od 1874 za štyri roky
pravotárom v Uh. Skalici, Námestove i Lipt. Sv. Mikuláši.
Okupácia bosenská 1878 vytrhla ho z povolania, a vráťac
sa z nej v jaseni tohože roku, nezasadol už do advokát
skej kancelárie, lež k redakčnému stolíku turč.-sv.-martin
ských ,Národních Novín‘, kde účinkuje posiaľ.

Svetozár Hurban doniesol si z Grermánie dôkladnú
znalosť poesie nemeckej, a doma, v knižnici otcovej, ne
bolo mu ťažko vžiť sa do literatúr slavianskych i po
chopiť tradície domácej našej spisby. Jednotlivé básne a
novely i novinárske články od neho ukazujú sa od 1873
v našich časopisoch pod menom Vajanského, ktorým

V aj anský.
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na jeho prvý samostatný výkon žurnalistický podpísal ho
Viliam Pauliny-Téth, od 1870 do 1874 redaktor ,Národ
nich Novín 4

. Prvé samostatne vydané práce Vajanského,
,Duchovia sudov, obrázok z novejších časov4

(v Skalici
1874) a ,Žalmy z hôr4

, preklad nemeckej básne Schefflovej
(tamže 1876), zostaly bez väčšieho účinku. Zato cesto
pisné líčenie ,Kotorskej boky

1 a najmä veršované ,Jader
ské listy

4
, posielané 1878 do besednice ,Národních Novín4

,

zobudily pozornosť. Ked skoro potom svieže jeho pero
zjavilo sa v politických stĺpcoch časopisov, a v .Orie4

1879 počaly vychodiť nové jeho verše, obecenstvo prvú
Vajanského sbierku básnická, ,Tatry a more4

, čakalo s na
pnutím a prijalo s oduševnením.

Prišla ako na zavolanú. Juhoslavianske povstanie
a rusko-turecká vojna pohýbala sympatiami všetkých
rakúsko - uhorských Slavianov. Juhoslavianske motívy
v poesii boly veľmi vdačné. Od obratu politického tam
von k obratu v zatíchlej literatúre tu doma nebolo daleko.
Už od Čias Sládkovičových, Chalupkových a Bottových
poesia naša čakala na básnika, ktorý by ju osviežil novou
látkou, reformátorský obnovil jej formu, pritiahol mladé
talenty a menovite zaspieval zase raz z plnej hrudi, o pred
metoch, ktoré sám videl, počul, precítil. To všetko do

niesly ,Tatry a more4
. Akú prelesť Vajanský vedel dať

romantickej láske, ospievanej v .Majáku,
4 básni zručne

osnovanej, obliatej jasom južného slnka i šumiacej vodami
Adrie! S akým humorom i plastikou rozpráva v ,Jader
ských listoch,4

písaných tužkou na zdrape papieru pri
pochode lebo krátkom oddychu! Akým hlbokým prsným
zvukom zneje veľká pieseň o ,Herodesovi4

, prosto a predsa
s účinkom priamo dramatickým zvečňujúca útrapy slo

venských detí, násilno odnímaných rodnéj zemi! A nielen
týmto novým látkam v novom zpracovaní: i starým bájam,
ako ,Ginom 4 lebo ,Kykymora

4
, Vajanský dal sviežu tvár

svojím originálnym pochopením. Slovenskej forme proso
dickej najmä ,Herodes4 hlásal lepšiu budúcnosť, a veno
vanie Adolfu Heydukovi, ktorého ,Cymbal a husle 4

majú
vdačné miesto v slovenskom srdci, i doslov ,Na cestu 4

svojou precítenou elegiou otváraly knižke milé prijatie
i daleko za hraniciam! domova.



,Do hluchoty posielam slabú pieseň, keď už odpadlo
žlté lista z buka1

, hovoril poet, a len Čo rok sišiel sa
s rokom, všade ohlásily sa nové hlasy a nový život lite
rárny. Hlavný jeho zjav holý novovzkriesené ,Slovenské
Pohľady

4
, ktoré Yajanský (zpočiatku spolu s Jozefom

Skultétym) počal vydávať 1881 v Turčianskom Sv. Martine
v dvojmesačných sväzkoch, a ktoré, v prvých ročníkoch,
cenou svojej beletrie i časti náučnej, hlavne kritickej,
sľubne osviežovaly domácu produkciu a čestne zastupo
valy literárne snaženie slovenské i v cudzine: išly byť
Slovensku tým, čím kedysi bývalý ,Pohľady

4 staré.
,Tatry a more 4

neostaly posledným slovom Yajan
ského verša. Drobná knižočka ,Zpod jarma4

, ktorú Ján
Neruda vydal ako XX číslo ,Poetických besied4 v Prahe
1884, a obšírna reflexívna báseň ,Yilín4

(,Živena
4

1885)
veľa značia pre našu poesiu. Y onej nájdeš rad básnických
perál, silných rodoľuhých spevov krásnou, krystálno
jasnou formou (uvádzame na pr. len ,Pôvod madarónstva4

lebo ,Polárnu pieseň4
), a utešených obrázkov nálady lebo

situácie: akou nehou pôsobí na pr. báseň ,Noc4
, akou

hrou hariev prírodných a zvukom citových strún ihrá
,Nová vesna4

, venovaná Hviezdoslavovi, z najkrajších to

poetických poslaní, ktoré kedy vyšly z básnikovho pera!
A v tejto, vo ,Yilínovi‘, Yajanský spravil pokus bájnu látku
starej poviestky prepliesť úvahami o našom terajšom ži
vote : pokus zanímavý a cenný jemnou satirou i plastickým
líčením i mocnou fantásiou, bár dvojakému svojmu cieľu
obetoval jednotný účinok umelecký.

Yajanský je veľký poet. No ešte väčšia jeho sila
novelistická. Už prvá obšírnejšia novela ,Ľalia

4
(,Orol

4

1880), odhaľujúca kus závratníckeho života veľkopanského
v obci vychodiacej na psí tridsiatok, je práca pevnej ruky
a zrelého svetového názoru. Tu už osoby typy, kom

posícia hladká, maľba krajiny svieža, reflexia hlboká. A

všetky tieto stránky plno rozvily sa v ďalších Yajanského
novelách, ktoré od 1881 rad radom vychodily v Sloven
ských Pohľadoch4

.
Stvoril ich široký pozorovateľský dar

a dokonále umenie. Tak pred Yajanským nik nenakreslil
terajší slovenský život v meste veľkom i malom, vonku
u veľkostatkára i na dedinskej fare, tak nik nepovedal,



Čo slovenského človeka viaže k nesvojskej rodnej zemi,
Čo mu mieša horký blen do radosti života a prečo duša
jeho zvučí elegiou.

Yajanský je portretistom strednej vrstvy našej spo
ločnosti. Už ,Kandidát4

, ,Búrka v zátiší4 a ,Babie leto 4
,

tri najpodarenejšie z menších jeho noviel, sú dnešné Slo
vensko v malom. A všetky jeho záhyby rozložily ,Besedy
a dumy

4
(v Turč. Sv. Martine I 1883, II 1884), kvet

Yajanského novelistiky.
Y prvej časti, popri milých genrových obrázkoch a

chutných drobotinách, vyniká široko založená novela le
tiace tiene4

. Otvára galériu osôb, pre naše kraje charakte
ristických : tam bohatý, kupecky podujímavý veľkostatkár,
ktorý bleskom domu a madarónČiacim i neničiacim jeho
rázom Ostro odráža sa od slovenského okolia; tam druhý
odrodilý zeman, z grošovej gentry kraja, no zhumplovaný
na majetku i tele, orgiami výstupčivej náruživosti noc me
niac v biely deň; tam chvastavý nemecký kulturträger, čo

,grunderským
4 švindlom usiluje sa oblažiť náš kraj ; tam

žid, z pálenčeného bedára na Kroesa celého vidieku sa
vyšvihnuvší, zaberateľ cudzích majetkov a hubiteľ hôr en
masse; tam slovenský statkár, študovaný človek, pasívny,
dumajúci ideálist; tam rojčivý, ideálny starec, v mysti
ckom svojom ,praslavianstve

4 deň po deň nad spevníkom
lebo pod posvätnou lipou čakajúci pre ubiedený rod ,okamih
slávy4

; tam syn jeho, lekár, človek novej doby, realist,
no v rozhodnej chvíli nerozhodný Slováčik ako druhí;
tam konečne panská, planou výchovou zanedbaná cifruška,
ktorej bohatú dušu i um roztvorí ľúbosť k umnému nášmu
človeku. Y ,Letiacich tieňoch4 vidíš výčiny renegátskeho
úradníctva; zástupy ťažko pohýbateľného, no ked je raz
v pohybe, silného ľudu; pozeráš na zhubu pálenčenú;
čuješ divoký čárdáš tichou nocou; tešíš sa na krásach
panenskej prírody slovenskej. A čo tie letiace tiene , letné
chmáry na jasnom nočnom nebi? To naše mäkké, roz

plývavé existencie, ktoré s tichou resignáciou hľadia na
nápor cudzoty a hynú na reálnej pustote skutočného ži
vota. Proti energii a výčinu protivníka majú vysokú my
stickú dumu, proti surovosti a fígľu ideálnu vidinu bu
dúcnosti. Y nerovnom boji, pozerajúc na samých seba,

17



utešujú sa slovami: ,To nie chorobné úkazy, to úkazy
mohutnej pravdy. Veľká tvoriaca sa vec má voždy mnoho
podivínov. Vy len tie tiene vidíte, hromžíte, že berú nám
jasnotu! My opravdovej tmy nemáme, naše slabosti, naše po
divínstva, naše chyby sú letiace tiene, nad nimi panuje tiché,
večné svetlo ideálu. O verte v ideál, verte v jeho svetlo!‘

Umenie Yajanského v charakteristike i komposícii
je veliké. Nezabudneš jeho postavy: typického elegant
ného šviháka, nevyhnutná to ,kultúrnu1

figúru našich
strán, ani starého čudáka sluhu; bohatého finančníka-po
žitkára na mäkkom foteli, ani idealistického starca uči
teľa pod bielym kvetom lipovým. Jeho postavy žijú.
I tam, kde idealisuje, popúšťajúc tradíciám starej roman
tickej školy, ako v svetlom zjave Elly, kde duchaplné
reči snujú sa z úst nezkúsených mladých ľudí, so srdeč
nou účasťou priznávame sa jeho osobám. Osnova lahodí
harmóniou a umelecký kontrast znamenite dvíha dej:
popri staršej, vážnej, do seba zatvorenej sestre mladší
ihravý* vysmiaty póchábeľ; v hurhaji úradnej exekúcie
prorocká postava tichého starca; v tragickom rodinnom
zmätku veľkopanského domu zjašené reči duševne sla
bého gentlemana. Najmä katastrofa deja je majstrovský
kus novelistickej epiky.

Stará urodzená tetka, pozerajúc na sviežu neter,
ktorá s tvárou šťastím zjasnenou opiera sa o svôjho muža,
vzdelanca slovenského z prostej občianskej krve, dumá
o osudoch vlastnej famílie; ,z balkóna jej rodičovského
domu zizá tučná Roza, a bezrámové podobizne jej predkov
nevisia na starých stenách ... Hľa, s jakou nekonečnou
oddanosťou jej Ella opiera sa o rameno rechtorovho syna.
Jakým vážnym, silným mužom stal sa! Ajhľa , nová
šľachta , zárod hudúcich 'pokolení , jak kvitne na hrohitove od

padlej od národa kasty.
1 Túto myšlienku Vajanský pre

viedol v druhom veľkom diele, najobšírnejšej a najvý
znamnejšej svojej práci, v románe ,Suchá ratolesť1

, ktorý
zapĺňa druhý sväzok ,Besied a dúm‘.

Suchá ratolesť je uschýňajúce odrodilé slovenské
zemänstvo. Stanislav Rudopoľský, majetný, vzdelaný, bo
hato obdarený kosmopolit, vracia sa z umeleckých ciest
na svôj starý zámok do slovenského Rudopolia, a tu na-



chodí, čo inde darmo hľadal: látku aj iskru k umeleckej
tvorbe, pole k spoločenskej činnosti, vďačný cieľ života.
Ťažný vták zaľúbi si rodný kraj, idea národnosti nájde
v ňom apoštola a slovenské zemanstvo zdravé obrodenie.
Z tohoto hlavného kmeňa vyrastajú konáre a lista širo
kého deja v bohato rozložený košatý strom. ,Suchá ra
tolesť je dnešné Slovensko v zrkadle umeleckej pravdy;
obraz verný, ukazujúci všetky snaženia našej i cudzej
spoločnosti, celú vnútornú i vonkajšiu bytnosť národa,
jasné svetlo i ostrú tôňu. Zrkadlí sa tam ľudská i kul
túrna postať slovenského človeka, pospolitej jeho vrstvy
zdravé jadro, jeho vzdelanstva nadanie a ideálny vzlet.
No zrkadlí sa v ňom i slovenský rojko, piesočný základ
národnej budovy, bezstarostnosť inteligencie i neuvedo

melý ľud, a najmä nihilistická pseudokultúra odrodilstva
— ostrá, mrazivá tôňa v našom ,osvietenom‘ storočí:
zjavy, ako na pr. sedliaka v rabstve pálenky alebo horno
uhorskú ,voľbu1 nemožno zabudnúť! No ako tôňa tá ťažko
zaľahla na obraz, tak teplo žiari z neho i lúč dobrej ná

deje, vychodiaci zo zdravých osnov ľudových más. Za
ne prehovoril básnik i mysliteľ. Jeho smelé úvahy sú
nóvum v beletrii slovenskej, a pravdu, plnú, zlatú pravdu
im odškriepiť nemožno: kto napísal ,Suchú ratolesť, ten
precítil muky utrpenia i slasť znovuzrodenia svojho národa.

Umelecká cena románu nestojí za jeho hodnotou
kultúrno-historickou a myšlienkovou. Bohatý, do ostatnej
litery napínajúci, vulkanicky stupňovaný dej má zase ga
lériu typických charakterov. Tu najlepšie sa zračí sila
realistického poeta. Dakoľkými črtami vymaľuje postavu
plastickú, životom dýchajúcu, ostro a plno odrážajúcu sa
od svojho pozadia. Tak poznávame jemnocitného ctiteľa
umenia Rudopoľského, tak rozvážnu Čestnú dušu statkára
Yanovskéhp, tak čistého idealistu Tichého, tak národného
všadebola Zúrika i hlavu maďarónskej gentry Svatnaja,
nespomínajúc ani rázovité osoby vedľajšie. A koľko pre
lesti v postavách ženských! Taký zjav, ako Adela Ry
báryčka, podarí sa iba básnikovi vyvolenému: všetku
lahodu svôjho štetca vniesol na táto krásnu postavu. Jeho
psychologická analysa stvorila tu individualitu, ktorá sa
vyrovná najkrajším postavám , novej svetovej literatúry

17*



románovej; Yajanský vhĺbil sa do najtajnejších záhybov
ľudského srdca. A kontrastovanie v povahách i v deji
opäť robí mu znamenité služby: vedľa osamelého výjavu
v lese. prevedeného s nevýslovnou nehou a vrúcnosťou
— menistý, životom šumiaci výlet vodínsky, a tu zas,
uprostred hurhaju v hradnom nádvorí, hore na múroch,
nad prepasťou krátky, úchvatný výjav, ktorý otrasie zá
kladmi dvoch duší a dá ich životu nový smer.

Žiaden z našich novelistov nepojal prírodu tak, ako
Yajanský, On málo slovami vyčarí rovnako dokonále
majestát letného rána i velebné ticho boru i chmúrny
jasenný deň. A žiaden z nich razom nepovýšil toľme
úroveň novelistickej slovenčiny, ako on: jeho reč rovnako
pravdivo znej e v šepote ľúbosti, ako v rozkatenej vášni,
v hladkej spoločenskej konversácii i v hlbokých reflexiách
dumavej mysle.

,Suchá ratolesť1 má vysoký cieľ: plastický obraz
skutočnosti a myšlienková perspektivu lepších budúcich
ciest. Preto román Yajanského je jedna z kníh, ktorých
cena neklesá: sviežo zelenať sa bude, ako najkrajší kvet
beletrie slovenskej a jeden z najkrajších plodov celej
západoslavianskej literatúry.

Svetozár Hurban má v spisbe našej mnohostranné
značenie. Od 1878 zapĺňa stĺpce ,Národních Novín‘ ča
sovými úvahami politickými a kultúrno-historickými, be

letristickými besedniciami i literárnou kritikou. Predmety
denné dostávajú pod jeho perom sviežu tvár; vo všetkom
svieti myšlienka, oheň presvedčenia, lahoda slova. Od
1881 to isté v ,Slovenských Pohľadoch1

. Každú peknú
snahu, ktorá týkala sa našeho bytu, ocenil po zásluhe;
staré knihy literatúry slovenskej ako zjavy nové, Yéší
novo umenie maliarske ako ľudovú robotu slovenských
výšiviek. Povýšil požiadavky domácej literárnej kritiky
nad úroveň, na ktorom zamrzla od rokov šesťdesiatych,
ba v istom ohľade ju stvoril. Zlahodil slovenský verš a
zveľadil ho novými formami: zpod jeho ruky strojno
vyšiel slovenský sonet, glosa, stanca. A všetky tieto
smery a diela ešte ani zdaleka nie sú vyčerpané: od bo
hatého talentu Yajanského literatúra čaká ešte veľa, veľmi



veľa. Rodiaci sa dvojsväzkový román ,Na rozhraní1 ne
bude poslednou lehotou veľkého čestného dlhu, ktorým
zaviazal sa svôjmu národu.

K Vajanskému druží sa skupina dobrých novelistov,
starších i mladších. Dedinská poviestku veladili Felix
Kutlík (1843—1890), ev. kňaz v Kulpíne, v Báčke, jeho
novely zo života srbského (v ,Orle

4
) budily veľké nádeje;

Samo Bodický, ev. kňaz v Sennom (v ,Orle‘, ,Pohľadoch 4

i osebe ,Povesti4 v Turč. Sv. Martine 1882); Jozef Skul
téty, spolupracovník ,Národních Novín4 a redaktor ,Slov.
Pohľadov 4

; jemnocitná Elena Soltészová, dcéra Maróthyho,
v Turč. Sv. Martine; Anton Bielek, vydavateľ zábavníka
,Besied4 v Ružomberku (,Slovenské besiedky4

, spolu s Ku

kučinom, v Uh. Skalici 1886; ,Obrázky z hôr4 v Ružom
berku 1890), i Martin Kukučiu, zo všetkých najobdare
nejŠí. Historické povesti písali Pavel Beblavý, ev. kňaz
v Sobotišti a Gregor Uram-Podtatranský, učiteľ v Lipt.
Sv. Mikuláši. V spoločenskej novelistike obrátili na seba
pozornosť plodná Tereza Vansová, na Píle pri Tisovci
(román ,Sirota Podhradských

4
, v Ružomberku 1889) i

Gustáv Maršali (,Novelly
4 v Turč. Sv. Martine 1887).

I omladlý slovenský verš má nádejných pestiteľov:
Ondreja Bellu, ev. vojenského kňaza toho času v Prahe
(,Piesne1 v Pešti 1880); Martina Braxatorisa, superinten
dencionálneho kaplána v Lipt, Sv. Mikuláši; Tichomíra
Milkina, Matzenauera-Beňovského. Záhorského, Somoli
ckého a druhých.

No jeden stojí von z tohoto kruhu, bez majstra a
bez nasledovníkov, samostatný odchovanec svojej bohatej
duše a bohatej slovenskej prírody: Hviezdoslav.

Vo venovaní ,Suchej ratolesti
4, posvätenej Hviezdo

slavovi, stoja slová: ,Ľúbosť k národu a ľudu sloven
skému je pýchou a prelesťou môjho žitia, a vyslovujem
ju jako viem: svojím nahorklým tónom. Jestli ju chcem

Hviezdoslav.

III



vysloviť sladko, krotko a pritom hlboko i nádherno, vtedy
Čítam si nahlas Tvoje básne. 4 Srdečné priateľské slovo

je zároveň pádna charakteristika básnika.
Pavol Országh, poetickým pseudonymom Hvie

zdoslav, narodil sa vo Vyšnom Knbíne, v Orave, 2 fe
bruára 1849: v lete tohože roku Rusi obsadili Oravu,
a malého Országha vraj vše i ,kozák zakolísal4

, ako sám
hovorí v piesni (,Mať moja drahá4 v ,Orle

4 XI, str. 12).
V Miškovci, kam šuhajček vybral sa na gymnásium a
zkäde za tri roky nevrátil sa domov, mladú jeho dušu
natiahli na škripec cudzieho jazyka a napájali cudzími
ideálami. Petofi mu prirástol k mysli, a malý treťoklasník
už hodne veršoval — po madarsky. Tak bolo i v Kež

marku, kde absolvoval ostatných päť gymnasijných tried:
už v piatej odbil oktavánom odmenu veršom petdfovským.
No Petofi počal deliť sa o priazeň so Shakspearom, a
ked z domu prišiel dotaz, že čiby mladý poet nevedel
napísať dač i po slovensky, už o krátky Čas bol v ru
kách Janka Matúšku, stoličného úradníka doľno-kubín
skeho, hodný sväzok slovenských veršov. Dávali čítať
mu teda slovenské knižky, až Sládkovič zapálil dušu
mladého gymnasista; on počal túžiť, rozmýšľať, preho
várať sa, a zo Savla stal sa Pavlom: obrátil sa k slo
venskému presvedčeniu a slovenskému veršu navždy.
Skončiac jus v Prešove a advokátsku prax (bol i u Šte
fana Fajnora v Senici), trímal za tri roky podsudcovský
úrad doľno-kubínsky, ktorý zamenil za samostatnú advo
katúru v Námestove.

Ked od 1867 najmladšia generácia veršovcov hlásila
sa v ,Sokole4

, bol medzi nimi aj Országh. Prvá jeho
knižočka, ,Básnické prviesenky Jozefa Zbranského4

, vyšla
v Skalici 1868. Almanach ,Napred4

, ktorý vydal v Ska
lici 1871 spolu s Kolomanom Banšellom, zaplnil z veľkej
časti, a od tých čias verš jeho rastie až do našich dní.
Všetci druhovia jeho z ,Napreda4

, Banšell, Lauček, Kello-
Petruškin, Fábry a druhí, zamlkli; on jediný spieval vždy
hlasnejšie a plnšie. Perióda kvasu jeho ide do konca
sedemdesiatych rokov: reflexívna lyrika veľkého slohu
bola mu cieľom, ku ktorému prebíjal sa so všetkým
ohňom mladej duše; fantastická alegória ,Oblaky

4
(,Orol

4

1879) je zavŕšením týchto kypiacich mlhovín.



Vlastným štúdiom prebil sa k poznaniu správnej
rytmickej formy a vlastnou silou ujednostajnil si nepo
kojný let obraznosti. Veršami ,Slovenských Pohľadov 4 od
1881 počína sa Hviezdoslavovi perióda nová. V nej on
už vykrystalisovaná individualita, priamy dedič Sládko
vičov. Jeho reflexívna lyrika je nevyčerpateľná, Z malého
motívu vie vyčariť myšlienkový svet, v ktorom hlási sa
originálny poet i originálny mysliteľ. Nie je ľahko písať
charakteristiku týchto veršov. Ked zahrúžiš sa do nich,
preplnia ti dušu i srdce. Niektoré hovoria tichým, srdeč
ným zvukom rodinných rozpomienok (,Rodostronň), druhé
svieťa čistou alegóriou ľudových povestí (,Pieseň o panne4

),
iné spievajú o poetovej viere vo víťazstvo pravého umenia
(,Moje krásy

4
), a zas iné — tých je najviac a ony naj

ťažšie zaváža — sú žertvou národnosti: básnik ,Na hrom
nice4 čaká národu ,advent, slavné vtelenie 4

, ,Nikodemov4

volá z bezdejstvia k plodnej práci na jasný deň ; z ohníka
domáceho kozuba vidí ,záblesk

4
zory krajšej budúcnosti:

,Svieť, krbe, svieť! Nech Slovák zhreje sa pri tvojom
ohňu, že roztopí sa duše jeho ľad a skrahlé vlny v žilách
v beh sa pohnú. Svieť, krbe Slavianstva! Bo ved krém
teba Slovákovi slnka niet!

4
Táto idea (krásne vyslovená

i v básňach ,Na rozhraní4
, ,Svoboda

4 a ostatných časťach
,Zpomienok

l
) a povedomie sily, vyrastajúcej zo zdravej

sedliackej chalupy, rozpína básnikovi krýdla v najkrajší
let. Vždy v nových variáciách ju vyslovuje, ,Nová vesna4

,

nádherný ohlas na Vajanského poetické poslanie, hovorí:
,Kým roľník orie, seje, kosí, sberá — do poľa, poet!
Boh, môj ľude, s tebou, jak slnce od svitania do večera,
bys’ nikdy viacej opustený nebol. Tak zaželaj. Rád má
reč preúprimnú. I zkúsiš, ako chýli nazad hlavu, kým
podletáš, sťa skorváň, nesúc' hymnu, jak sprevádza ťa
jasnú vo výšavu; a ked ťa nazpät na zem sošle nebe,
nuž uvidíš, jak privinie sa k tebe! 4

,Chalúpky 4
, klasická

oslava slovenskej chaty, vravia: ,1 čo po tom, že domec
náš len nízky? Dnu v ústreší si žvatlá belorítok mlad
úprimná, na hálke hudie číž, tam figliar vráb. Ha, straka
zrapotala — kto bude hosťom: rozkoš a Či kríž? Ej,
rozkoš sotva, skorej bied ťah krkavčí.. . No božia vôľa
chcela! Nou v púšti bied vše skvitá pravé blaho: toť



Betlilehem, toť triumf Spasiteľa!. .. Bud oslávený, prahu
z bielej jedle! Ty z dumnýcb smrečín spjatá povala, vy
steny, štíty z našich lesov spevných, prv drozdov, teraz
moja pochvala na vás! Len v tomto hniezdim z vás
kľud svedomia vždy, bo vždy čistá práca! Dnu anjel po
koja i dobrej zvesti, a vonku nad krovom — tam anjel
strážca1 ... A nadovšetko báseň ,Roľník‘. ,Ked jaro tu;
ked v modrom nebies mori sa kúpe slnce, jasná králica,
jejž v prúdoch tých vlas každý zlatom horí, a každá
vlna prehnúc od líca tej krásy panej, sama slncom zdá
sa, jak odtisk verný, tak sa skveje, jasá; ked i zem celá
s ľúbych slnca ramien tak svieti -— temný na dne mora
kameň; ked vzkriesenia zvesť nivou blúdi, brodí, a kam
dostúpil: pažiť, kvieťa vzchodí; ked strom, ked ker sťa
žobrák u dvier nahý zas oblieka sa v odev slávy drahý;
ked pieseň zvoní v potoku a pozdrav vtáčí vábi k obloku ;

ked plužných kolies jará muzika tam zo dvora ti v izbu
preniká, a k dovŕšeniu tisíc jara lahôd spiež zazvučí a
bičov spráska šľahot: — ktoby tu meškal dnu?‘ A po
tomto utešenom obraze obraz oráČovej spraže, ani Čoby
ho bol nakreslil starý Vergil: ,Spräž sťa sňah, kráča
v tichom jakby toku, v tom spieže hra . . . To jarmo
v šijach, ono netlačí, od svitu k večernej bárs zápači ho
verne nosia, vlečú, ťahajú; nie, neväzí, ved hľa si žvia
kajú a časom pyšno jasné vztýča rohy. No znajúc gazdu,
že on nie jak iný, že k obedu dá vonnej dateliny: bez
správy biča, bez pokriku gazdy sa hýbu v pred a vra
cajú sa v brázdy. Yčuľ idú ta — jak chvie sa tlstá
lýtka... a sprievod ich — poskočná trasorítka/ No na
tom neprestáva poet: z obrazu vyrastá mu duma, vy
znievajúca myšlienkou: To dedičná zem, hoc tvrdá; drž
si ju, rod môj, stojíš na skale; kol vrchy, stráž tvojej
zeme: ,kým tie Čnejú hore: ver nik vám zeme neodorie!‘
Táto báseň sama, veľká myšlienkou a dokonalá formou,
dvíha Hviezdoslava do radu prvých slovenských poetov.
,Zalm k tisícročnej pamiatke vierozvestov sv. Cyrilla a
Methodeja‘ (Živena 1885) a druhý ,Žalm‘ (,Cirkevné Li
sty

1
1889), ,Letorosty‘ (,Živena‘ 1885), lyrickoepická ,Agar‘

(,Slovenské Pohľady
1

1883) — to všetko zlatom vyšiť na
hodbáb.



Lež to ešte nie vrchol Hviezdoslavovho umenia. Ono
ukázalo sa ešte plnšie, ked zahĺbil sa pod Babiu hora
do prahôr hornooravských, a ztade vyniesol látku posiaľ
netknutú poetickým perom. Y ,Slovenských Pohľadoch

1

1884—1886 (i
osebe v Turč. Sv. Martine 1886) vyšla

veľká lyrickoepická báseň, hlavné jeho dielo: ,Hájnikova
žena.‘ v

Starý, osemdesiatročný hájnik Čajka náhle umrel, a

syn vypýtal si u panstva otcovo miesto. Do novej há

jovne privedie si sviežu žienku, a v ťažkej povinnosti,
no i šťastnej spokojnosti tečá im mladé dni. Lež príde

pohroma: mladému dedičovi panstva pozdá sa šumná

hájnička, dolieza za ňou, a mladá, statná žena ho v sebe

obrane zabije. Muž dobehnúvší, vezme, aby ratoval ženu,
vraždu na seba; jeho čaká potupná smrť, ženu hanba a

bieda. Deň konečného prelíčenia dá obrat: žena, z roz

umu pošlá, vrúti sa do siene, vyzná, ona že zaklala pána.

Spadnú putá z nevinného a vráti sa šťastie: Miško vy

chytil panský koč z nebezpečenstva, dostal si nazad há

joveň, a uzdravená žena zabúda na tragiku života v novo

zkrslej láske materinskej.
Látka prostá, neveliká. No Čo z nej spravil poet!

Svet netknutej hôrskej prírody, svet krásy a ľudského

blaha, svet vášne a zloby otvárajú verše ,Hájnikovej

ženy‘. Y nej ožíva všetka fauna i flóra našich pralesov;
nočná víchrica v hore i barbarské kántrenie rubačov,

postriežka horárova i poľovka panstva, ťažká robota sve

domitého hájnika i svieži rákoš dievčin maliniarok rov

nako pevno kreslí ruka básnikova. Yýjav za výjavom,
jeden krajší od druhého! Najmä tretí a štvrtý spev ani

čoby boly slávily sviatok šťastnej poetickej inšpirácie a

bohatého pozorovateľského daru. Hnecf popri utešenom
obrázku dievčiny, ako odbíja pytačov, potriasajúce líčenie

biedy chudobnej mladej ženy; ako šuhaj chodí na vo

hľady a odváža si mladú nevestu do svôjho hniezda, ako
rodina troví ,pozostatky veselňť abo muž po dennej ro

bote vracia sa z hory domov — to kusy, obliate nevý
slovným jasom krásnej vnímavej duše! Nemožno zabud
núť postavu šťastnej mladej horárky, ako hľadí na nás
zo štvrtého i piateho spevu: to obraz tak pôvodne slo-



venský a pritom tak utešený látkou i formou, že ho
možno vprimerať k najkrajším postavám literatúry poeti
ckej. Ci vycifrovaná náhli sa s mužom do vzdialeného
kostola, v strojných čižmičkách preskakujúc hučiace riavy,
či bosá, podkasaná, na potoku s piestom v ruke do
sňahobiela vypiera si bielizeň, či hlboko zapŕlená na
preddomí odbíja sladké reči dotieravého šľachtica, či
v mladistvej samopaŠi prekára sa s mužom alebo v zbož
nom zamieram kľačí pred obrazom Bohorodičky — vždy
tá istá milá postava touže majstrovskou rukou maľovaná.
Veru vzácny zjav: poet, ktorý s prorockým zápalom
spieval biblický žalm alebo s mohutnosťou posväteného
lyrika nádherný hymn, vie kresať postavy ani zo

vžuly,
čariť plastické obrazy ani starý Homér: ako mladý Čajka
oblieka sa na panskú vi situ, ako sám si hlobí nový do

mec, ako sa ruje so surovým rubačom — to všetko ka
binetné kusy epického umenia. A nielen tiché obrázky
šťastia a plastiku scény, i hĺbku ľudskej náruživosti rov
nako dokonále utratil pôvodca ,Hájnikovej ženy‘. Aké to
veľkolepé, priamo shakspearovské výjavy, ked zúfanlivá
mladá žena nocou, pľušťou uchyľuje sa do rodičovského
domu, kde ju utrápená mať bráni pred rozkateným zú
riacim otcom! Hneď vedľa usmievavej tišiny ľudského
blaha príboj temných náruživostí. Naozaj : Hviezdoslav
komanduje fantásiu! Ona vie byť bliskavá a nádherná
(pozri opis panského bydla alebo nedeľnej omše), vie po
triasať samým dnom duše (katastrofa nad zabitým prin
com), a zase ľahunkým, skvostným svojím humorom srdce
rozosmiať (na pr. len oné dve chlapiatka maliny sbiera
júce návštevou u hájničky). I zdanlivé reflexívne dĺžky
Hviezdoslav obživuje myšlienkou; aká to významná ale
gória hned v obšírnom úvode, aká znamenitá úvaha
o aristokratickej pýche! I čistá, spevná lyrika prekvapuje
Čitateľa: vložené piesne maliniarok, poľovníkov a nado
všetko dvojspev ,Dobre mi, dobre mi — mužíček šepce
mi‘ sú lyrické perly.

Že v skladbe tak obsažnej — ,Hájnikova žena‘ je
najobšírnejšia slovenská báseň — komposícia všade ne

stojí rovnako vysoko, je prirodzené; koniec je dosť urý
chlený, niektoré časti by v inom složení boly vyhraly,



a v daktorej reflexii (na pr. počiatkom spevu siedmelio)
bohatý cit básnika priďaleko odviedol od predmetu.

Áno, bohatý cit! Nemali sme posiaľ veršujúceho
poeta, ktorý by bol vládol obraznosťou tak širokou, ci
tom tak hlbokým, tak šťastným smyslom i pre veľké i

pre drobné stránky života, a najmä tak rýdzou, z nepo
mútených studníc ľudových načieranou rečou. Ak už po
stavy plasticky tvorené a ľudská duša zachytená v tišine
i vášni robia básnika básnikom, nie menej charakterisuje
ho jeho tropus. V ňom Hviezdoslav je pravý boháč.
Často len krokom možno stúpať bujným kvietim, čo
v pravo v ľavo rozsýpa štedrou rukou. Prituha jeho
barva i vôňa až odráža rýchlokrokého čitateľa, práve ako
prizrnistá, hustá, stami technických výrazov a zvratov
ľudových, ktorým vzdelancovi ešte len prichodí sa učiť,
prepletená jeho reč. No či tento kráľ slovenského poeti-í
ckého slova môže z toho, že módny požiadavok pohodl-j
ného čitateľstva obchodí potemnistú hĺbku slovesnéhoj
umenia?

Smer, nastúpený v ,Hájnikovej žene4
, Hviezdoslav

zveľadil posial tromi novými dielami: 1888—1890 na
písal v ,Slovenských Pohľadoch4 i zase osebe uverejnil
básne ,Bútora a Cútora4

, ,Na obnôcke 1 a ,Eža Vlkolin
ského 4

. Sú to genrové obrazy čistej pôvodnosti, šťastného
humoru a dokonáleho realistického prevedenia. Najmä
,Ežo Vlkolinský4

, písaný perom tennysonovským, je
ozdoba všetkej našej poesie.

Sládkovič je jediný z básnikov slovenských, s kto

rým Hviezdoslava možno prirovnávať. A tu je len jeden
súd: učeník prevýšil majstra y mnohom. Hviezdoslav
letom fantásie i bleskom a hĺbkou umeleckého slova
Sládkoviča nechal za sebou. Pravda, obraznosť jeho má
Často strmý let, jeho blesk niekedy slepí a hĺbku halieva
tma; no i tak, ako je, Hviezdoslav už dnes je slovenský
klasili. Z planiny námestovskej, z jednej strany výhľad
na Babiu horu, z druhej na reťaz Vysokých Tatier, veľ
kému svetu za chrbtom, v kraji tichom, medzi dobrým,
zdravým ľudom snuje nádherné svoje dumy, ,stojac osa
melo v literatúre, ako tatranská jedľa v kosodrevine. 4



Matej Bencúr, v literatúre Martin Kukučiu,
narodil sa v Jaseňovej 1860, vyštudoval prseparandiu
v Kláštore pod Znievom, vdo 1884 bol učiteľom v svojom
rodisku, ztade išiel do Soproňa maturovať, a od 1885
končí medicínu v Prahe. Ešte len zo šesť rokov v časo
pisoch vychodia jeho práce, a už ich je do pol sta. Sa
mostatne vydal s A. Bielkom .Slovenské besiedky4

(v Ska
lici 1886), a na tlač čaká drama ,Komasácia‘.

Kukučín z počiatku iba fotografoval, kreslil; no skoro
prišla i komposícia, a to komposícia umelecky zrelá. Jemu
zpod pera všetko rastie a rozvíja sa prirodzene, Či osoby,
či dialóg; je to plastika tak vypuklá a živá, ako život sám.

Už dnes osôb jeho je galéria. Tam dedinský rechtor,
farár, kostolník; šalamúnsky richtár i kocúrkovský úrad
ský; mladý popánený gazda i sedliak zo starej školy;
dedinský krajčír i Čižmár, husiar i kraviar, mlynár i fur
man, panský hájnik i stoličný hajdúch, cigáň i žobrák.
Tam rázna dedinská krásavica i shovorčivá stará suseda,
driečna mladá nevesta i starostlivá starká mať. Múdro
zasadnutie dedinského úradu, svadba, krštenie, dedinská
klebeta i predsudok, muzika, hody, voľba, ba ešte i len
oheň v dedine a druhé nešťastia — všetko ukazuje v Ku
kučínovi špecialistu. Poesia pašienky a humna, prípecku
i veselej rechtorskej biedy ožila v jeho portrétoch a kre*
sbách. Jeho postavy majú cenu nielen pre našu poesiu,
lež i pre históriu slovenskej kultúry. Jeho dialóg nielen
milo sa číta, on má veľké značenie i pre slovenskú
skladbu a slovenský slovník. A vzácny je najmä Kuku
čínov zdravý srdečný humor; v takej nenútenosti a rý
dzosti dávno ho už u nás nebolo. Slovom: kto na malom

v
Co Hornokubínec Pavol Országh-Hviezdoslav v naj

lepších tvorbách svojich vyrozprával veršom, to besiedko
von prósou previedol Jasenovec Bencúr-Kukučin, naj
obdarenejší tvorca pospolitých genrov a najumnejší pe
stovateľ našej ľudovej novely.

Kukučín.
IV



priestore vie napísať také kabinetné kúsky charakteristiky,
ako je ,Neprebudeným (,Slov. besiedky

1 str. 1—74) alebo
,Tiene a svetlo 4

(,Slov. Pohľady
‘

1887), alebo ,Veľkou
ližicou4

(tamže 1886) a ,Z teplého hniezda1
(,Almanach

mládeže slov.‘ 1885), a kto vie už ovládať látku tak slo

žitú, ako v novele ,Mladé letá‘ (,Slov. Pohľady
4

1889),
to jev

umelec hotový.
Co Ján Chalúpka, Kalinčák a Kubáni dovedna mali

na ume, chtiac ľudový genre i ľudový humor udomášniť
v literatúre, Kukučín vykonal sám: on z neho spravil
hľadaný literárny tovar.

Od polovice pätnásteho storočia, čo u Slovákov
možno šľakovať literárny záujem, mnohými premenami
prešla spisba naša i jej reč. Po učenej teologickej litera
túre protestantskej i katolíckej náboženská spisba popu
lárna, po učenej poesii pôvodné básnictvo národné. La

tina, nemčina i maďarčina na jednej, slavianske i domo
rodé vplyvy na druhej strane bolo literatúre našej za
žívať a spracovávať, z ideí druhých pokročilejších národov
i z domácej novozkrslej látky stavať literárnu budovu.
Boj živej reči s mŕtvou, rodnej reči s natískanou cudzou
spisba slovenská podstúpila ako všetky ostatné na sla
vianskom západe. Z náboženskej mystiky do klasicismu,
z toho cez romantiku na samostatnú národnú postať pre
chodil i slovenský verš. Po prekonanej netolerantnosti
konfesionálnej i slovenskému slovu bolo bojovať s ne
znášanlivosťou národnostnou. Po chvíľach voľnejšieho vy
dýchnutia a samostatnejšieho života i slovenskej národ
nosti vždy znovu bolo boriť sa s prekážkami voľného
rozvitím. Preto slovenská spisba má spolu ráz obdareného,
lež chudobného národa.

No hoc parlament a zákon nepozná Slováka, predsa
neonemelo posiaľ jeho literárne slovo. Bár nemá prístupu
k vyššiemu svojskému vzdelaniu a v štátnom i verejnom
živote stlačený je na nulu, literatúra mu zostala. Z pred-

Rozhľad.
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storočnej knižočky na handravom papieri švabachom tla

čenej, z kalendárov a veršíkov jarmočných, strojno vy
rástla slovenská pieseň, slovenský román, slovenská kniha

poučná. A čo i dnes u nás niet mecenášov, veľkých bi

blioték, skvostných zlatorezových vydaní; čo i veľadenie

kultúrnej postati slovenskej znamená ustavičný nerovný
boj ; Čo i mocní sveta odvrátili sa od nej, a cirkev, idúc

so silnejšími, snížila sa im za nástroj
—

predsa literárna

vec slovenská nenie ztratená: má ešte svoju pracovnú
družinu i svoje obecenstvo.

Desať slovenských orgánov časopisných, pre politiku,

poučenie, zábavu, záujmy gazdovské, vychovateľské, cir

kevné, pre satiru i humor, každý svojím spôsobom stúpa
za cieľom. Päť slovenských tlačiarní na našom území šíri

tlačené slovo. Popri poesii (ktorej 28 apríl 1881 odňal

Jána Bottu, vtedy inžiniera v B. Bystrici, a 19 máj 1883
Sama Chalúpku) hlasno hovorí i poučná prúsa napriek

ťažkým ztratám posledných liet (17 novembra 1882 do

konal v Skalici Daniel Lichard a 21 februára 1888 v Hlbo
kom dr. Jozef Miloslav Hurban, zanechavší v obšírnomv >

životopise Ľudovíta Štúra v ,Slov. Pohľadoch ‘ 1881—84
široký obraz slovenského znovuzrodenia). Prírodné vedy
veľadí Holuby a Kmeť, v histórii neumlka Sasinek a

Križko, starožitníctvo má usilovného robotníka v Jozefu

Kohútovi, miestopis a stará biografia i bibliografia v Lom

bardínim, bájeslovie a kultúrne dejiny v Reussovi a Hro

boňovi, geológia v D. Štúrovi, hviezdárstvo v dru Wag
nerovi, linguistika v Czambelovi a Škultétym, cestopis
v Kompánkovi, mravnovychovateľské spisy v Húskovi
a Osvaldovi, spisba pre mládež v Matzenauerovi, Soko

líkovi, Riznerovi, Salvovi a mnohých iných. Vedľa star

ších, posiaľ sviežich síl hlása sa svieže
sily

nové.

A obecenstva neubúda. I severovýchodný kraj slo

venský, Spiš, Šariš, Zemplín, Abauj, kam literatúra ťažko

posial prenikala tu doma: v amerikánskych svojich osadách

rozvíja nádejnú literárnu činnosť. Tri veľké časopisy sta

rajú sa o jeho duševné potreby, život prekvitá
tam spôsobom v starej vlasti nevídaným. Co chvíľa zkrsne
amerikánska odnož slovenskej literatúry. Takým činom,
čo odorali doma, v cudzine dorastá s bohatým úrokom,



A čo váži najťažšie: bez bliskavej účasti zemana
bankrotára, neverného pastiera duchovného, semitského
boháča slovo slovenské zapúšťa korene do más pospoli
tosti. Tam jeho životný základ, tam i cieľ a smysel celej
našej spisby. Ak podarí sa jej pevno usalašiť sa vo vrst
vách, ktoré tvrdou dlaňou z tmavej hrudy Čaria čierny
slovenský chlieb, život jej bude zabezpečený.



Zlomky piesní mytologických Kollár, Zpievanky, odsek I a

XIII. O terajšom stave mytológie slavianskej Krek, Einleitung in

die slavische litteraturgescbichte, 2 vy d. 1888, a Legerov článok

z Revue de ľhistoire des religions preložený do Jelínkovho Slov.

sborm'ka II 390. O začiatku dejinného života slovenského Záhor

ský, Slováci a ich deje v IX stoleti, LMS X 16. Politickokultúrny
život slovenský až do veku nového Píč, Očerk političeskoj i lite

raturnoj istorii Slovákov za poslednija sto let, Sláv. Sbornik I 89

a II 101.

Dr. Czambel, Čeština a českoslovenčina v Uhrách do pol.
XVI veku, Príspevky k dejinám jazyka slovenského, v Budap.
1887 I 1—32. Sasinek o účinkoch husitstva na slovenčinu, NN
XVIII č. 48 d.

Veľkú časť písaných dokumentov tejto doby má matičný
Archív starých českoslov. listín, písomností a pôvodín I a II i

LMS, a Sasinkov Letopis pre hist., topogr., archseol. a ethn.

I—VI. Rakovce a Katarína v Koll. Zpiev, II 7; hist. spevy stor.

XVI a nasl. tamže ods. II a XXI; Silvánove verše Tablic I § 5.

Látku životopisnú a bibliografickú celej druhej hlavy najspoľahli

vejšie i najobšírnejšie Tablic, Poezie I §§ 3 —25 a II §§ 1 —19;
z časti doplňuje Šafárik, Gesch. d. slaw. spr. n. lit. § 46, dr. Hur

ban, Slovensko a jeho život literárny, SP I 29, Jireček, Ruko
vet k dejinám lit. české do konce XVIII veku, 1875 I a II, i

Lombardini, Slov. Plutarch, SP VI—VIII.

Zanímavú lat, báseň Lacrumse gentis slavonicse od M. Jakuba

Jacobsea, složenú okolo 1630, v preklade Lauôkovom vydal dr. Iv.

Poznámky.

Hlava prvá.

Hlava druhá.

I

II

I

II



Žoch, v TSM 1885. Dobšinský, O kultúrnych ústavoch na území
Slovákmi obývanom z doby poreformacionálnej, SP V 178. Lu
devit Haan, Cithara Sanctorum, jeji história, j ej í púvodce a tohoto
spolupracovníci, v PeŠti 1873. Mocko, Príspevok k dejinám kan
cionálu Tranovského, Cirk. L. 1890.

Obšírnejšie vyvedenie v mojom Článku Anton Bernolák a
jeho škola, SP X 388, najmä charakteristické príklady slovenčia
cej spisovnej reči už od konca XVII stor. Prechod od knižného
jazyka k národnému v literatúrach sláv. veľmi pekne odôvodňuje
Pypin, Istoria sláv. lit, menovite pri Juhoslavianoch a Malorusoch i

v zakľúčení sv. II. Na Gavloviča prvý poukázal dr. Hurban, SP
1847, 13, bár o Valaskej škole nehovorí; druhý M. Chrástek
v životopise Rešetkovora, Sok. 1 396; tretí, rozoberajúc hlavne jeho
verše, Vajanský, Rozpomienka na starú knihu, NN XVI č. 39—
40. Rešetka Školu do bernoláČiny ,napravil', ako sám hovorí, cfr,
SP X 390; preto teraz už len jej rýmy sú bezpečným dôkazom re
čovým. Na nenáhly, no ustavične slovenčiaci postup písomného
jazyka nášho ukázal už Dobrovský, Slowanka II 179, dr. Hur
ban, SP 1847, 11, Hattala, SN I 653, a najnovšie i najurčitejšie
dr. Czambel, O ,prvej' knihe slovenskej, Živena II 238. Bajzove
drobné spisy sú; Renó mládenca príhody a zkušenosti, v Prešp.
1783, Veselé účinky a rečení k strávení trúchlivých hodin, tamže
1795, Nečo o epigrammatéch anebožto malorádkoch, v Trn. I—II,
1794. M. Chrástek, Anton Bernolák, Černého Čítanka II 392.
Tenže, Juraj Fándly, mat, Nár. kalendár na 1867, 252 (s obra
zom) ; spisy Fándliho posiaľ neuvádzaly sa úplne: o Zelinkárovi,
Včelárovi a Úhoroch niet zmienky. Z .Druhého obetowáňí' Hospo
dára (str. 22—38) sú zanímavé najmä slová: ,Slováci, piľno sa
rozpamätajte, jak slávný bol náš slovenský národ, keď v staro
dávných časoch nad siľnýma, nad udatnýma Ríraany mnohorázy
zvíťazil, keď sa v tejto krajine usádľil, v kteréj od štvrtého, pätého
aš do devátého stoľeta pod vlastníma, svého národu a jazyka slo
venskýraa králi v katoľickéj víre zotrvával a panoval. Rozpamä
tajte sa, odkáľ a jakého jazyka, zjakého národu boľi kňaži, kterí
v devátém, v desátéra stoľetu v tejto slováckéj krajine víru kato
lícku po prvé ohlasovali? Kdo bol sv. Cýrill, s v. Methód, sv. Se
verín, sv. Volfkang, sv. Adalbert, též jeho brater sv.,Gaudencius,
sv. Piľigrín, Suniás, Theodorík, Osvald a inší množí Češi, Slováci,
ktorých svätá a chvaľitebná paraátka aj vČiľajších našého národu
duchovních pastýrov k duchovním prácam a písmára posmeľuje ?.,

MenČík, D. Krman, v Pr. 1887. Lombardini, M. Bel, SP VII 241.

Hlava tretia.
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Rozväzujme máličko, odkácf sa menujeme Slováci? Od teho chvá
ľitebného slova Sláva; od teho mnohého a častokrátného vífazství,
s kterým naši cudzím národom strašliví neľen nad Rímany, aľe
téz nad mnohíma inýma neprite!! veľmi často a mnohorázy v sta
rodávních časoch slávne zvítezovaľi: preto našemu národu všade,
kadekoľvek sa ze svoju zbrojú obrátil, bola daná a privlastnená
chyáľitebná sláva. Preto sa menoval slávny národ, to jest, preme
neným slovom, slovenský národ. Slávu, chválu, krásu, silu a ozdobu
našich chváľitebných predkov ze zbroju zaopatrenú a nám v na
šich letopisoch na večitú památku zanechanú my usilujme sa
v týchto spokojných časoch naším pozdvihnutým a čistejším ľitter
nýrn umením, písmámi, vydanýma knihámi vícej a vícej povýšiť,
a to na posmelení našich potomkov, na závisť inŠích, spolu s námi
knihy vydávajících národov/ Národné povedomie zobúdzal i Fán
dliho výťah z Papánkovej Compendiata história gentis Slavse,
v Trn. 1793.

Popri Bajzovi, Bernolákovi, Fándlim zkrsla škola populár
nych bohoslovcov. Ondrej M é s z ár o s, farár dubnický a 1804
—1812 nitriansky kanonik, vedľa mnohých iných spisov (,Dom
svätý t. j. Život Tobiašov' v Trnave 1801, a druhé) tlačil svoje
kázne už od 1780 (väčšinu jich znovu vydal Rešetka vo svojej
veľkej sbierke I, str, 331 n.). Ján Podvasky, farár bobotský,
vydal v Trnave 1790 ,Obšírný výklad katechismusa' v dvoch die
loch; františkáni Anton BenÔič a Vojtech Gazda (tento
rodom z H. Rubína, guardián žilinský, umrel 1817) vytlačili
obšírne diela; tamten preklady ,Manna spasitelná', štyri sväzky
v Trnave 1793—95, a Pázraánov ,Hodoegus, k pravde vedúci ka
lauz', v dvoch sväzkoch v rkp. 1791 —92, tento pôvodné kázne
nedeľné ,Fructus maturi to jest: Zrelé ovocá slova božého' (dva
diely v Trnave 1796) i sviatočné ,Hortus florum to jest: Zahrada
kvetná' (dva diely v Trnave 1798), a vedľa toho šesť ,kursov'
kázní pôstnych (v Trnave i Skalici 1799 —1801). František
Habel (1763—1819), farár topliansky a neskôr veľprépošt i ka
nonik nitriansky, napísal obšírne ,Učení múdrosti kresťanskej'
(I O víre, II O nádeji, III O lásce, IV O svätých svátosťách,
V O kresťanskej spravedlnosti, v Trnave 1802—3), a vydal ,Knihu
o nasledování P. Ježiša Krista' (tamže 1806). Anton Palšovič
(1771 —1864), kanonik prešporský, ako farár v dedinke Sobe pri
Ostrihome 1802—17, každú nedeľu a sviatok novú kázeň kážuc,
653 rečí zanechal na obecný osoh (vydal ich ako ,Všenauku kre
sťansko-katolickú' v Budíne a v Skalici v osemnástich sväzkoch
1856 — 69 dr. Radlinský). Knieža-primas uhorský, kardinál-arci
biskup ostrihomský Alexander Rudnay (1760—1831), ešte
1798 v Trnave ujavniac príležitostnú jednu kázeň, temer sto du
chovných rečí svojich zanechal do tlače (vyŠly 1832 v Trnave ako
,Kázne príhodné a iné'). Konečne ostrihomský kanonik Jur Pal
koviČ (1763—1835), vedľa Šiesteho dielu slovára Bernolákovho
(,Repertorium'), tridsať rokov pracoval na slovenskom preklade



celej biblie (,Sväté Písmo starého i nového zákona*, v Ostrih. I
1829, II 1833). Rudnayov životopis v Sok. II 99. Cfr. tiež Kaviak,
Stručný dejep. kat. kazat, lit. slov., Príl. ku Kazat. 1890 č. 1—2.

Bernolákovo semä nevymizlo s pôvodcom. Vždy noví horlivci
nachodili sa, ktorí priadli dalej nit nepriaznivými okolnosťami po
pretŕhanú. Snahy tie križujú sa s vystúpením Kollára a Šafárika,
a idú až do prvej činnosti Štúrovej, Hodžovej a Hurbanovej. Je
dným z najzaujatejších bol Michal Rešetka, 1794 —1854, ro
dák bobotský, katolícky farár na H. Súči. Jeho bohatá knižnica,
darovaná b. Matici slov., teraz na veľkú škodu literatúry neprí
stupná, bola skutočným pokladom pre zkúmateľa prešlosti sloven
skej : nikde na Slovensku nebolo toľko starých tlačových i ruko
pisných vzácností a uník, ako tam; Resetka po celý život ich
sbieral, skupúval i znovu vydával, chystajúc si zároveň látku na
obšírne dejiny našej literatúry — žiaľ, že neuspel dokonať dielo.
(Životopis od M. Chrástka, Sok. I 395.) Záslužnú činnosť rozvíjal
i jasenovský zeman Ján Čaplovič, 1780 —1847, advokát, sto
ličný asesor a biskupský komisár, jeden z veršovcov bernolá
kovskej školy (Slovenské verše, v Pešti 1822), ktorého etnogra
fické Gemälde von Ungarn (dva diely tamže 1829) osožily spisbe
i životu. (Živ. od Lombardiniho, SP VII 111.)

Až do hlavného mesta krajiny šíril sa ruch katolíckej stránky
slovenskej. Spanilomyseľný Martin Hamulják 1789—1859,
z Jasenice v Orave, účtovný radca pri kráľ. rade v Budíne, jehož
veliká knižnica prešla tiež na b. Mat. slov. (o živote jeho Chrá
stek v Sok. II, kde i jeho Listáreň, a dr. Radlinský v Slovesno
sti I) a horlivý dr. Ánton Ottmayer (Žilinčan, pravotár a
profesor na právnickej fakulte peštianskej university, známy ako
novelista, hoc málo šťastný, zo Zory), zakladajú v PeŠti 1834
akciový Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorý
postavil si za cieľ vzdelávať našu reč a šíriť jej literatúru. Trval
desať rokov a vydal vedľa štyroch ročníkov Zory (I 1835, II 1836,
III 1839, IV 1840), prvého slovensky písaného almanachu, a úpl
ného vydania spisov Jána Hollého (v štyroch sväzkoch 1841 —

1843), dakoľko prekladov a príležitostných spisov. Vysokí kato
lícki hodnostári cirkevní boli členami jeho, a čo je zvláštny zjav,
protestant Kollár prvým predsedom.

O živote evanjelických dejateľov tejto periódy z časti Ta
blic, Poezie III a IV, Chrástek v SN a Lombardini v SP. Ka
linČák, O púsobilosti Hťorárné spoločnosti malohontské, Slov. No

viny 1857 č. 17—35. O Ribayovi Palkovičov Týdenník I 6, 109,
IV 36, SN VII 391 a SP VII 19; veľká časť rukopisov Ribayo
vých nachodí sa v pešť. mad. museura. Leškov Elenchus vocabu
lorura europseorum imprimis slavicorum magyarici usus má cenu
iba historickú. O Rožnayovi SN VII 766. O Prešp. slov. nov. a
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Starých nov. lit, umčni Palkovič v Tatranke III 3, 88. O Pal
kovičovi ako prekladateľovi Homéra Bartocha, O starších prekla
doch velebásní Homérových u nás (1801—1843), Listy filologické
VIII 246. Z lit. obetí tejto spisovateľskej družiny najpamätnejšia
bola 60000 sväzková knižnica, ktorú Vavrinec Caplovič z Jaseňo
vej (1778—1853), archivár zichovský a stoh asesor v PreŠporku,
1839 na obecný osoh daroval svojim oravským rodákom; precho
vávajú ju, v dosť biednom stave, v D. Kubíne.

Kollár, Básne, v Prahe 1821 (76 sonetov, zväčša ľúbost
ných) ; Slávy dcéra, v Budíne 1824 (predspev v distichách a tri
spevy po 50 sonetov), v Pešti 1832 (okrem predspevu päť spe
vov, vyše 600 zneliek) a Výklad k celej básni, v Budíne 1845,
v Pr. 1862 v Sebr. spisoch; tam i obidva Cestopisy a autobio
grafia. Životopis Zelený v alm. Máji IV 1 —32. Celakovský, Slovo
o Slávy dceŕi p. Jana Kollára. Č CM V 39 i Sebr. sp. IV 366.
Dr. Kováŕ, Podoby nekteré básní Kollárových s Petrarkou a Dan
tem, Listy filol. XII, 39. Ryba, V čera se shoduje a rúzní Čtvrtý
zpev Kollárovy Slávy dcéry s Rájem v Dantovč Božské komédii,
Rozhledy literárni I 284. Menčík, Kollár a Mína, Svetozor XXIII
313. Šolc, O Kollárové Slávy dceri, Hlídka literárni VI. O SI.
dc. z maďarského stanoviska Kramarcsik vo Vierteljahrsschrift aus
u. fur Ungarn 1843 II 55. Kollárove listy ČČM Í873—80. Naj
lepší obraz, z 1838, Svétozor XXII 228.

Šafárik, Tatranská muža, ktorej celý náklad z 1814 zhorel,
znova vyšla podľa jediného zachovaného exemplára, v Pr. 1886.
Životop. od Jirečka v Óstr. revue 1865 č. 8, od Brandla v Svéto
zore 1881 i osebe, od dra Nováka y Pr. 1885.

Hollého verše najňplnejšie vo vydaní peštianskeho Spolku
milovníkov reči a literatúry slovenskéj, v Budíne 1841 —-1843,
v štyroch sväzkoch; tam i krátky, no charakteristický životop. bá
snikov. Výbor z jeho veršov Viktóriu v Budíne 1863, spolu s ži

votopisom, bibliografiou a obšírnou zprávou o Hollého pomníku.
Niekoľko dobrých úsudkov o Hollom v Krit. pfíl. k Nár. listom
1864, 171, a v článkoch NN XVI č. 35—38, k jubil. slávnosti
storočnej pamiatky narodenia napísaných od Vajanského a Skul
tétyho Najobšírnejší rozbor jeho liter, činnosti podal Opferman,
Jan Gollyj, poet Slovákov i j ego literaturnaja dejateľnosf, kievské
Universit. Izvestia 1886. O prekladateľskom umení Hollého Krok
II 2, 317; Jungmann, Sebr. sp. 1841, 169; Niederle, Slovo o Ho
merovi a jeho básních, v Pr. 1875, 34; Bartocha, 1. c. 257. Do
češtiny prekladal Hollého Vinaŕický (zlomky zo Svätopluka, Sláva,
selanôk, ód, žalospevov). Akým ctiteľom Hollého bol tento zna
menitý prekladateľ Vergila a Homéra, vidno z listu, písaného dňa
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15 júna 1836 Chmelenskému. Hovorí tam medzi insím: ,Mám na
vrženou povahu Svätoplukovu ze spisu Jana Holého, což jsem i

Palaekému, jsa v Praze, oznámil a se nabídnul, že bych to vy
pracoval. Než zdálo se mu pŕedsevzetí mé nedosti zanímavé; pro
čež jsem učiniti to opustil: nicméné pustím se do práce té, a ne
hodí-li se do Múzejníka, múže státi kdekoli v jiném časopisu.
Vím sice, že Holého Svätopluk odsouzen jest a zahozen u nás:
než veru my nemáme básnika českého lakového jako Holý jest. Já jej
kladu nad Kolára. Tento nepojal idey človečenstva tak Čisté a
jasnč, jak jí Holý postihnul. Onen jest vášnivý a často nespra
vodlivý, tento tichý a vždy nestranný v úsudcích svých. Holý
pojal dokonale objektivnost nevyrovnaného Homéra. I včci vy
pújčené svým zpúsobom púvodnilJ

Životop. dáta J. Chalúpku Chrástek, SN III 1022 (odkiaľ
prešla do textu str. 58 i chyba, napravená na str, 104) a Lom
bardini, SP VII 203. Fuk a Huk alebo Prvý apríl. Fraška v je
dnom jedn. Černokňažník, kalend. na 1862, Bud. 1862, 41. Trinásta
hodina alebo Ved sa nahľadíme, kto bude hlásnikom v Kocúr
kove, Fraška v troch jedn. Černokn. II 97. Živ. Kuzmányho Da

nilovič, Sok. I 220; L., Slavische blätter I 308; Chrástek, mat.
Nár. kal. na 1867, 270.

Záverečná časť Hurbanovej štúdie Slovensko a jeho život
lit, najmä však jeho Ľudovít Štúr, SP I—IV, a Zaváté ale ne

zapomenuté listí, Sok. I 5. Maróthy, Rozpomienky na dni peknej
mladosti, Orol IV 39.

Slovakismy Chalupkových dramát sú vypísané verne, no do
skupín sostavené podľa vecnej súvislosti. Pauliny-Tóth, Jozef Ľu
dovít Hurban, Sok, I 137. Skultéty, Pamiatka dr. Jozefa M. Hur
bana, TSM 1888. Žoch, Michal Mil. Hodža, Sok. II 436.

Grossmann, Nákres života Andreja Braxatoris-Sládkoviča,
Orol V 14, odtlačený tiež pri Sládk. Spisoch básn. v Nár. bibl.
LI 673. O Maríne dr. Hurban, SP 1847, 54; Dohnány, OT II
444. Sládkovičovu tvorbu najlepšie charakterisuje Kalinôák, Roz
pomienky na Ondreja Sládkoviča, Sok. I 399; cfr. tiež Janda,
Lumír XIII 14 a Houdek, Svetozor XII 247. Ivanov, Ocenka
literaturnoj dejateľnosti A. Sládkoviča, Izv. Instit. kn. Bezborodko
v Nižine, VII 1882. Grossmann, Sládkovič a jeho báseň V slzách
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matička sedela, a Jako povstala Sládkovičova báseň čo vy za nič
nemáte nás? Orol X 222. Maliak, O prostriedkoch, ktorými Slád
koyič utvoril ideál Maríny, SP VII 85, a Tragika v Sládk Ma

ríne, SP VII 239 a VIII 19. O dobe složenia Detvana SP X
208. Marína a Detvan sú preložené i do macľ.

Živ. data S. Chalúpku Sok II 146. Medvecký, Rozpomienky
na Sama Chalúpku, SP VII 235. O Kráľovom živote dr. Jarom.
Čelakovský, Kvety 1868, 411 a SN 325, i dr. Píč, Sláv.
Sborn. II 128 a Básnik podivín, Kalend. Ustr. mat, šk. IV 81

(obidvaja miešajú pravdu s básňou). Cfr. tiež Nitru VII 364.

Hlavné momenty zo života Francisciho podľa jeho ústneho
udania; svoje verše, Iskry zo zaviatej pahräby, vydal v TSM
1889. Data o živ. Matúškovom podľa zpráv od jeho rodiny. Bo

dický, Pavol Dobšinský, Dom a Škola V 2. Škultéty, Pavol Dob
šinský, SP VI 189. O živ, Bottovom Spevy 220 a Svetoz. XV
260. Dobšinský, Pabierky z rukopisov a básni Jána Bottu, SP
III 455 (ztade citujem verše na str. 117—118) a Z neuverejne
ných básní Jána Bottu, SP IV 172. Jančova Milina, Orol IIÍ 43.
Živ. data Nosákove podal jeho brat, býv. farár Čiernolehotský,
Graichmanove pôvodca sám. Dobšinský, Petor Záboj Hostinský
Kellner, LMS XI, II 137. Kalinčák rozpráva o sebe v Lipe II
99; Povesti jeho vyšly sobrané v 8 sväzočkoch v TSM 1871 —

1889. O Paulínyho Hrdošovi Vajanský, Lit. rozpomienky, NN XI
č. 110. Joz, Skultéty, August Horislav Skultéty, SP VII 213,
Bodický, Dom a škola IV 70, a Slov. obr. kal. XVIII 51. Va

janský, Štefan Marko Daxner, SP VI 96. Dr. Hurban, Karel
Štúr, SP 1851, 111.

Data k živ. Hroboňa Jungm, Hist. lit. čes. 1849, 565; kore

špondencia jeho s Rajskou, Z let probuzení, v Pr. 1872 I. O Do

hnánym dr. Hurban, SP 1852, 191. Dr. Hurban, Viliam Pauliny-
Tóth a jeho doba, Nitra VII 329, tiež osebe v TSM 1877. Staré
a nové piesne od Viléma Podoľského, v Pr. 1863. Básne Viliama
Paulíny Tótha. Sobrala jeho dcéra Mária, TSM. 1877. Banšell,
Daniel Maróthy, Korauhev na Sionu I 118. O nerytmičnosti ver
šov Štúrovej školy p. tiež SP X 209.

Kalinčákova autobiografia, Lipa II. Houdek, Maliŕ sloven
ských zemanúv, Koleda IV 310. Znovu vydal Olejkára Vajanský,
TSM 1889. O Hurbanovi ako humoristovi Vajanský, Lit. rozp.,
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NN XI č. 116. Hej Slováci, Sok. 1861, 25. Pauliny-Tóth, Samuel
Tomášik, Sok. II 251. V okt. 1884 slávily 50 ročné jubil. piesne
Hej Slov. v Chyžnom, TSM i Prahe, XV č. 126—142.
Piesne Tomášikove v Pr. 1888. Filosofiu Štúrovej Školy charakte
risujú popri článkoch, uvedených v texte, najmä ešte: Hostinský,
Prvotiny vedy slovanskej, SP 1851; Jeden zápisok do pamätníka,
Sok. I; Rozpravy večernie o umení staroslovenskom, Or. II—III;
Stará vieronauka slovenská 1870; Hroboň, Slovo o Goethem a
Hegelovi, Sok. H; Dobšinský, Úvahy o slovenských povestiach
1871; Hečkove články v LMS i Orie; Ormis, Filozofické úvahy,
LMS VI, I; Pauliny-Tóth, Slovenské bájeslovie 1876.

Vedľa Dohnányho Hist. povst. slov., Štúrových Slov. Nár.
Novín, Hurbanových SP hlavne sbierka manifestov a proklamácií
z 1848 — 49 v knižnici Daniela Slobodu, ev. farára rusavského.
Dr. Píč, Kal. ústŕ. mat. šk. IV 83, uvádza Jelačičov lapidárny
list, v záujme Kráľovom 1848 napísaný uh. ministerstvu: ,Nacho
diac sa v čele šesťdesiatich tisíc chlapov na pochode k Pešti,
oznamujem so zaručením svojho čestného slova vys. ministerium,
že ak mladý básnik a národovec slovenský Janko Kráľ bude
zmárnený, každého Maďara, ktorý mi na pochode padne do rúk,
na najbližšom strome dám obesiť. Jelačič bánd

Viedenské Slov. Noviny od 1849; Cyrill a Method I—H;
SP 1851—52; Katol. Noviny I-H; Priateľ školy a lit. I—III.
Chrástek, Lichard, SN IV 1282. Vajanský, Daniel G. Lichard,
NN XIII č. 137. Škultéty, Dr. Andrej Radlinský, SP VII 47.
Autobiografia Hattalova, SN III 666.

Živ. Palárikov Minaŕík, SN VI 36 (podľa neho, bez udania
žriedla, Bobula pri Palár. Sobr, drám. spisoch, v PeŠti 1870 II
502). Chrástek, Ctiboh Žoch, mat. Nár. kal. na 1867, 262. Auto
biografia Záhorského, s podpisom Urbánkovým, SN X 200. Tro
kan posiaľ žije ako vyslúž, ev. farár v Kostolnom. Holubyho a
Šulka rozobral Vajanský, Lit, rozp,, NN XI č. 111, Ormis, Ži
votopis dr, Gustava Reussa, Sok. 1861, 57. R. 1852 vydala Mat.
česká Rostlinnictví od Daniela Slobodu (1809—1888), Skaličana,
ktorý od 1847 žil ako ev. farár v pohraničnej mor. dedinke Ru

save; prislúchal k Štúrovej škole: verše jeho v Zore i Hronke,
Účinok Mickiewiczovho Konrada Wallenroda na Štúrove epické
básne konštatoval Vajanský, Mickiowicz, NN XXI č. 79.
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PeŠfbudínske Vedomosti I—III. LMS I. Dobšinský, Jozef
Viktorin, LMS XI, II 133.

Novým ocenením Svätomartiniady a Mikuláša Šubiča Zríň
skeho napráva sa mýi’no stanovisko Literatúry na Slovensku 135
—137 (sr. i nové posúdenie Maríny s chybným starým t. 120).

Budišovský, Ľudovít Žello, Sok. III 23. Lit. na Slov. 191
—192 Žella precenila; p. tiež mienku Dobšinského, Sok. 1861, 144.

Vajanský, Spevy Jána Bottu, NN XI č. 59—63. Schulz,
Poesie na Slovensku, Nár. Listy XX 25, cervna 1880. Sokolov,
Stichotvorenia Jana Botto, Sbornik statej po slavianovedeniu 1883,
402. Kuzmányho Hnev svätý (str. 222) je vytlač, v Cernokňažn.
III 151. O Slottovi Vajanský, NN XIII č. 125.

Kellner-Hostinský, Lud, Kubáni, Tábor I 277. Tradicionálne
preceňuje sa báseň Deň 6 a 7 júnia 1861 v TSM (Lipa II 150):
Svätomartiniade sa nerovná. Filistrom (Sok. 1861, 163) je prelo
žená z nemč., p. Orol III 244. Caják, Seidlitzove v prachy, Pešf
1866. Dobšinský, Životopisný nákres, Básne Janka Cajaka 1875,
3 —14. Dr. Žoch, Hostivit Gustáv Lojko, Orol II 292. Živ. Čapkov
Sytniansky, Sirôtky 1868, 111.

Kalinčákova ReŠtavrácia vyšla po nem., hrvatsky i poľsky
(dva razy; od Stalmacha i Grabowského). Kalinčák, Epilóg na
miesto prologu k Orave. Orol I 366. Hurbanov GottŠalk, deje
pisná povesť z XI stoh, vyšiel v Pr. 1861 ako VII sv. Hálkových
Slovansk. besed.; písal ho 1859 ,co obveselení vnitŕní ducha
svého‘. Škultéty, Mikuláš Št. Ferienčík, SP I 233. O Zechenterovi
Vajanský, Lit. rozpom., NN XI č. 116.

O Záhorskom ako dramatikovi Palárik, Sok. II 306; Krit.
pfíl. k Nár. L. 1864, 117; Ch., Slovíčko o hist. smutnohre, Sok.
III 135 ; Hečko, Orol IV 139. Kubáni, Krit. úvahy o Hostinského
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smutnohre Svätoslavičovci, Slovesnosť 1873, 5. Bodický, Sam. Ormis,
Dom a šk. I 225. Kellner-Hostinský, Mataj, Sok. 1206; Pauliny-
Tóth, Sok. II 263.

O lifc. Činnosti Mat. slov. Vajanský, Lit, rozp., NN XI č. 119.
Trúchly-Sytniansky, František Víf. Sasinek, Orol IV 182; cfr.
Vajanský, SP VII 164 a Kaviak, K dej. kat. kazat. lit. slov. 12.

O zrušení Mat. slov. a jeho dôvodoch Pauliny-Tóth, Slov.
hájeslovie 1876, 5 —20.

Škultéty, Tatry a More, básne Vajanského, Orol X 376.
Vlček, Slovensko za posledních péti let, Slov. sborník II 23. Sve
tozár Hurban-Vajanský, Nynešneje položenie Slovákov, Sláv. Je
žegodnik VI 247. O Maršallových Novellách Škultéty, XN XVIII
č. 60 a Vajanský, SP VII 118.

Vajanský, Roľník, báseň od Hviezdoslava, NN XIII č. 135.
Vajanský, Pavel Országh Ilviezdoslav, SP VI 23.

Živ. data Kukučínove Rízner, Ottov SN III 728. O Slov.
Besiedkach Vajanský, SP VI 191 a Vlček, NN XVII č. 125.

Dva roky po S. Chalupkovi, 22 okt. 1885, umrel i Pavol
Dobšinský, ako ev. farár v Drienčanoch. Zo spisovateľov, ktorí
žijúc mimo hraníc svojej domoviny, nezabúdajú na literatúru slo
venskú, zaslúža spomienky najmä: Matúš Filo (Slovenský obchod
ník v ruskom kraji, TSM 1887) a Vladimír Krivoš v Rusku, Sa
muel Zachej v Bulharsku, Gúst. Augustmi v Rumunsku, Daniel
Lauôek (ešte 1871 v TSM draraa Úklad a matka, 1889 tamže
filos. spis Ľudské povedomie) v Lužici, dr. Ivan Žoch v Hrvatsku,
Pet. Rovňanek-Rovinov v Amerike. Zo slovenských novín, vycho
diacich za oceánom, nateraz najlepšie konajú svoju úlohu Ameri
kánsko-slovenské Noviny a Slovák v Amerike. Z domácich naš
ských listov predné miesto náleží Národním Novinám, ktoré za
vršujúc už 21 ročník, mužský a dôsledne hája národné záujmy;
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Národniemu Hlásniku, predtým FerienČíkom, teraz A. Pietrom
vydávanému, ktorého 23 ročník dokazuje, že správne chápe úlohu
ľudového časopisu, a Slovenským Pohľadom, ktoré svojím 10 roč
níkom pod redakciou J. Skultétyho obrocľujú sa v dobrú slovenskú
revue. I ptedag. Časopis Salvov, Dom a škola, zdarné končí už
6 ročník; Bodický, Kovalevský, Záturecký a Zigmundík sú naj
usilovnejší jeho spolupracovníci.

Hojnú, bár nie vždy spoľahlivú látku životopisnú a biblio
grafickú k cirkevným i svetským spisovateľom starej i novej doby
podáva i ,Pantheon slovenských církevních augšb. vyznání spiso
vatelia (Korauhev na Sionu I n.) od Ondreja Szeberinyiho, naď
lackého farára, a ,Pomník zásluhám' (Katol. Noviny XIX n.) od
Jozefa Kohúta, dekana dolnokubínskeho. Výpisky pod názvom
,Činnosť slov. katolíkov na poli literatúry slovenskej od XVII sto
ročia do roku 1850' (Katol. Nov. XVIII n.) od J. Kl. sú robota
celkom nekritická. O bibliografiu slovenskú zaslúžili sa najmä
Ľudovít Rízner, najlepší jej znateľ nateraz, a Pavol Roy v LMS.

Jedným z najznamenitejších spisovateľov pôvodných učeb
ných kníh slovenských je Gustáv Kordoš, profesor štátnej reálky
v Levoči.

Osudy revúckej školy slovenskej obšírne vyrozprával Aug.
Hor. Skultéty, býv. jej spravca, teraz ev. farár na Kraskove,
,Pamäti slov. ev. a. v. gymnasia a s ním spojeného učiteľského
semeniska vo Veľkej Revúci', v Ružomberku 1889.

Sládkovičov starší brat, Karol Braxatoris (1807—1869), te
sársky ev. farár, popri teol. knihách písal i verše (Oleg, vévoda
ruský, v Hronke); ich otec, Ondrej, učiteľ obec. školy krupinskej,
vydal 1810 v Prešporku knižku ,Letopisové krupinští'.

[LMS
~ Letopis Matice Slovenskej. NN — Národnie Noviny. Pr. “ Praha.

SN ~ Slovník Náučný. SP ~ Slovenské Pohľady. TSM ~ Turč. Sv. Martin.1
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Bachat Daniel 226—227 231 234
Bajza Jozef Ignác 21 265 266
Bánovský Jur 7
Banšell Koloman 254 270
Bartholomaeídes Ladislav 29

Beblavý Pavol 253
Bella Ondrej 253

Benedikti Ján 42 62 66 78 104
Benedikti Vavrinec 10 78
Benický Petor 13
Beňovský, p. Matzenauer
Bernolák Anton 2 20 22—25 27 54 59

Beskvdov, p. Palárik
Bél Matej 14 16—17 23 81 78 172
Bielek Anton 253 260
Bielopotocký, p. Fejérpataky
Blahoslav, p. Benedikti Ján
Bobula Ján 233 271
Bodický Michal 270 273 274
Bodický Samo 253
z Bohuslavíc M., p. Hurban
Botto Ján 116—118 119 139 194 209

213 215—218 247 262 270 272
Braxatoris Karol 274
Braxatoris Ondrej ml., p. Sládkovič
Braxatoris Ondrej st. 92 274
Budišovský 272
Búr Ján 9

Caltík Ján 69
Capko Ján 226 272
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Czambel Samuel 262 264 265
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Abaffy Leopold 231
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Babylon Samuel 63
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Benčič Anton 266
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Feješ Ján 28
Fejérpataky Gašpar z Klačian 73 161

181 182
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Filo Matúš 273
Francisci Ján 44 67 71 91 113—114 115
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Godra Samuel 36 61
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Grossmann Gustáv 64 93 182
Grossmann Ľudovít 92 93 201 269

161 191 194 212 218 220 224 226
240 265 270 272 273



Habel Fraňo 266
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Hroboň Ľudovít 73
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Chalúpka Adam 103—104
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Kello Jur 254
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Kmeť Ondrej 238 262
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Kolacináš Mikuláš 7
Kollár Ján 28 30 32 33—40 42—44 45

55 56 58 59 62 64 68 70 72 73 75
76 77 79-80 82 83 86 87 95 96 105
108 110 112 113 127 162—163 165
172 174 182 183 188 190 203 204
205 206 229 264 267 268

Kompánek Jozef 268
Kordoš Gustáv 274
Kovalevský Miroslav 274
Kráľ Janko 44 102 103 106-108 113

118' 138 139 158 160—161 192 194
218—219 243 270 271

Krčméry August 73
Krivoš Vladimír 273
Križan Štefan 231 234
Križko Pavol 231 238 262
Krman Daniel 14—-16 17 19
Kubáni Ľudovít 120 191 193 194 201

203 223-226 229—230 231 261 272
Kukučín Martin 246 253 260—261 273
Kutlik Felix 253
Kuzmány Karol 33 36 37 56 58—61 62

70 73 91 127 158 161 183 201 221—
222 269 272

Lanštják O. H. 84—85 159
Laskomerský, p. Zechenter
Lauček Daniel 254 273
Launer Štefan 85—86 87 132 159 160

181
Láni Eliáš 9
Leška Štefan 28 29 30 32 267
Lichard Daniel 63 73 91 104 128 161

162 164 165—166 171 181 190 238
262 271

Lojko Gustáv Hostivít 226 272
Lombardini Alexander 262 264 267 268

Maginhradský, p. Botto
Makovický Ján Drahotín 193
Maliak Jozef 270
Mallý Ján 195 223
Maróthy Daniel 59 67 138—139 221 243

187 192 193 220 227—228 230 243
261 267 269 270 272

169 270



Maršali Gustáv 253 273
Masník Tobiáš 9

Maškovský, p. Maróthy
Matúška Janko 44 67 71 91 lt>4 115 139

149 158 161 228 243 254 270
Matzenauer F. Otto 253 262
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Mészáros Ondrej 266
Milkin Tichomír 253
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z Iíedožier, p. Benedikt! Vavrinec
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149 161 194 221 243 270
Nozdrovický Alexander 27

OHík Pavol 65 92
Orrais Samuel 236—237 230 271
Országh Pavol, p. Hviezdoslav
Osvald Fr. Richard 262
Ottmayer Anton 267

Palárik Janko 152 164 167 168 171 172
175 176 178—180 187 191 192 193
195 223 232—234 243 271 272

Palkovíč Jur, kan. 27 33 46 266—267
Palkovič Jur, prof. 27 28 30 31—33 59

63 66 76 84 125 174 181 267 268
Palšovič Anton 26 i

Papánek Jur 266
Paulíny Ladislav 124—125 149 161 270
Pauliny-Tóth Viliam 115 130 135 —138

Penzel Anton 238
Petruškin, p. Kello
Pietor Ambro 274
Pilárik Štefan 11 12 19
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Plachý Ondrej 30
Plošic Julius 58 91 152 164
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Podvaský Ján 266
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Reuss Adolf 116
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Rešetka Vúchal 20 27 90 164 265 266

267
Ribay Jur 28 32 267
Rimavský, p. Francisci
Rízner Ľudovít 262 273 274
Rohoni Jur 29
Rovinov Branko, p. Abaffy
Rovinov Petor, p. Rovňanek
Rovňanek Petor 273
Roy Pavol 274
Rozmarín Marek, p. Pauliny-Tóth
Rožnay Samuel 30 267
Rudnay Alexander 26 266 267

Sabov Ján 29
Salva Karol 262 274
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262 264 273
Selovský, p. Hurban
Semian Michal 28
Silván Ján 7—8 264
Sinapius, p. Horčička
Slanický, p. Mallý
Sládkovič Ondrej 36 55 58 91—102 107

125 129 134 139 156 161 171 175
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269- 270 272 274

Sloboda Daniel 59 271
Slota Jur 223 272
zo Slovian Maťko, p. Hodža Ondrej
Sokolík 262
Somolický, p. Žiak 253
Sytniansky, p. Trúchly
Szeberinyi Ondrej 274

Šafárik Pavol Jozef 33 40—43 44 46 58
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Štúr Ján 90
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Tablic Bohuslav 12 27 28 29 30 31 90
174 264 267

Tállyai Daniel 30
Tešlák Pavol 30
Tisovský, p. Lojko
Tomášek Pavol 154
Tomáši Mikuláš 20
Tomášik Samuel 44 127 149—150 229 271
Tomaškovič M. 87
Tranoscius, p. Tranovský
Tranovský Jur 10—11 12 17 265
Trenčiansky, p. Hurban
Trokan Ján 183 271
Trúchly Ondrej 93 226 243 272 273
Turčáni Ján 27

Uram Gregor 253

Vajanský 90 246—253 255 256 265 268
270 271 272 273

Valaský Pavol 29
Vansová Tereza 253
Viktorin Jozef 152 164 186 192 193 —194

198 204 212 243 268 272

168—169 170 171 174 180 182 184—
190 191 193 195 196 202 212 220
222 223 229 232 238 245 262 269
270 271

Vlček Jaroslav 272 273
Vozár Samo 173
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Vurum Jozef 26
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Wagner Ján 262

Záhorský Jonáš 59 73 127 161 175 177
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243 271 272
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Zachej Samuel 273
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Závodník Štefan 91 152 164 168
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Zechenter Gustáv 194 231 238 244 272
Zigmundík Ján 274
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Žoch Ctiboh 59 85 86 127 151 158 161

180—181 221 271
Žoch Ivan Branislav 264—265 272 273

Žello Ľudovít 37 127 191 193 203—212
„ 243 272
Žiak I., p. Somolický
Žiranský, p. Križan.
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Prof. Fr. Bílý píše v ,Hlídke literárni* 1889, str. 365 n.: ,Prvni tri od

díly jsou stručnejší a vénováno jim zrovná tolik místa, co hlavé čtvrté, jež však
není ukončená v tomto sešité. Počátky samostatné literatúry slovenské Vlček vy
pisuje obšírnéji. Všíma si tu nejprvé spisovateluv, u nichž nárečí slovenské pro
niká už tak patrné, že mení mluvnickou ustálenosť češtiny, a Matéjem Bélem,
jenž první upozornil, kde se hovorí pravou slovenštinou, zjednává si prechod
k pravému otci slovenské spisby, Antonínu Bernolákovi, jehož pusobnosť a vý
znam nastiňuje nékolika silnými rysy, pak k ostatním druhum a stoupencum jeho,
z nichž nejvzácnéjším zjevem byl kníže prímas uherský, arcibiskup ostrihomský
kardinál Rudnay. Z evangelíku Tablic a Palkovič ocenení obšírnéji; obé charakte
ristiky vytýkají leckteré znaky nové obou spisovateluv a litujeme opravdu, že

jim Vlček nevénoval více místa, spéchaje pŕes né jakožto spisovatele ješté české
k vlastuimu úkolu svému: ryže slovenské literatúre. Český čtenáŕ byl by zajisté
povdéčen býval, kdyby se jich spisum bylo dostalo aspoň stručného rozboru neb
ocenení, jako se už stalo pri Kollárovi. ŠafaHka si všimnuto jen, pokud za

sahuje do literatúry slovenské a pídspél k utvorení j ej í nové reči spisovné. Ne

pomérné více místa zabral Hollý ; jeho pusobení a nadaní básnické s patrnou
pietou vylíčený. Jan Chalúpka, Kuzmány a Sarauel Godra prekvapí mnohého
českými spisy svými, o nichž mezi Čechy se ví málo nebo nie, ač na pr. Chalup
kovy dramatické práce zasáhly svou realistickou povahokresbou hluboko do spolo
čenského života a mély neobyčejné hlučný úspech. Co posaváde povédéno v prv
ních tŕech kapitolách, jest ŕíkajíc prípravou k následující hlavé čtvrté, která pro
mlouvá nejprve o studeutském ruchu v letech 30. a 40. v Prešpurce se jevícím,
tomto némeckém ohnisku slovenského vlastenectví, načež již pristupuje k duši
literárni jednoty tehdejší, Ludovítu Štúrovi. Sloh spisovateluv nabývá vrouc
nosti, kdy mluví o tomto všeoživujícím duchu: tu pŕestává býti tak skoupým na
slova a vždy ješté nachází nový paprsek, jímž by jasnéji osvítil povahu i duševní
dílnu slovenského Havlíčka. Staté o Hurbanovi a Hodžovl poskytují príležitosť
k zevrubnému výkladu bojuv o spisovnou slovenčinu, a jmen. Kollár odnáší lec
který šrám za svuj drsný článek v »Hlasech« o potŕebé jednoty. Šafaŕíkovy ná
mitky však byli bychom si pfáli míti úplnéji uvedený a pokud možno vyvráceny;
jsouté pominutý jmenovité argumenty hledící k budoucím následkum osamotnéní
slovenského. Toto bez odporu počalo mnohoslibné; jakoby nový život byl vjel
do synu nebetyčných Tater, všude se hýbali, zdvíhali, hlásili ke slovu i činu.
Nejkrásnéjším pak triumfem literárni slovenčiny Vlček nazývá poetická díla
Sládkovičova a zduvodňuje také výrok svuj. Sládkovičovi jen jedno vadilo : že

nepojal v se ducha prostonárodní poesie. Toho zachytili už Samo Chalúpka a
Janko Kráľ, oba šťastní odkojenci Mus. O nich však rozhovor odložen už do
druhého sešitu »Dejin.«

Tak dospéli jsme konce knihy, nékteŕi snad elegicky naladéni, všichni však
milé dojatí plastickou a vesmés poutavou formou její, jakož i vzrušení silnými a
rázovitými postavami slovenských vlastenca. Spisovatel účinné tlumočí jich snahy,
činy, jich utrpení, nezdolnou nadšenosť a energii, vroucí náklonnosť jeho k nim
nenechá čtenáŕe chladným. Slohem jeho oživuje každý vék a každý muž, tím pak,
že spisovatel se vystríhal prílišných detailíiv a skoro veškeré prítéže literárné
historické, obrazy nejsou pŕeplnény, stávají se pŕehlednéjšími a vtiskují se snáze
v paméť; kniha se čte plynné a lahodné jako povídka. Každý čtenáŕ se bude
téšiti na její díl další. Vlček nevtésnal látku svou do kazajky systému, nýbrž
vypravuje geneticky, co a jak ze sebe a po sobé se vyvíjelo. Slovenština jeho
jest svéží a češtiné hodné blízká. Nékterá slova toliko bude záhodno na konci
díla ve slovníčku vysvétliti významy buď českými nebo tém pŕíbuznéjšimi. Úprava
knihy délá česť tiskárné Svatomartinské; tisk i papír lahodí oku. Ovládaj e se
stejnou obratností látku i formu, Vlček se osvédčil na novo silou u nás zvlášté
povolanou k literarné-historickým pracím.'

Prof. dr. Vatroslav Jagié píše v ,Archive fúr slavische Philologie' 1890,
str. 625 —27; ,Es ist wirklich ein sehr lesenswertes, mit kundiger hand ge
schriebenes werk. Namentlich in der neuen bearbeitung liest man vor allem das
vierte kapitel ,Štúrova škola' mit grosser spannung. Est ist zwar auch in diesem
kapitel weniger von literarischen leistungen als von literarischen plänen die rede;
doch eine'zeit idealer begeisterung, in welcher man sich grossen illusionen hin-



gab unci nach dem wirklichen kônnen sehŕ wenig fragte, kommt hier recht an
schaulich zu ihrem rechte, zu lebhafter darstellung. Man muss namentlich dem
verfasser fiir die wiedergabe von markantesten äusserungen der einzelnen wort
fiihrer verschiedener richtungen grossen daxík sagen, weil ja díe verschiedenen
zeitschriften, almanache u. dgl, aus welchen man solche stellen zusammentragea
muss, nur sehr wenigen zugänglich sind. Jetzt ermôglicht uns das vom verfasser,
trotzdem er ein partikularist ist, môglichst objektív gezeichnete bild ein selbst
stäniiges urteil uber jene bewegten jahre von weittragender bedeutung. . . Wir
erwarten mit freuden den schluss dieses lesexxsvverten buches.'

P. Fr. Ekert píše v ,Pastýn duchovním' 1889, č. 12: ,Vlček osvedčil se tu
jakožto povolaný literárni historik, podav dílo, jakého o české literatúre podnes
nemáme. Ovládaje do nejmenších podrobností látku, líči dejiny písemnictví na
Slovensku pragmaticky, objektivné, jasné i pŕehledné. Zejména vypravuje dopo
drobna, proč a jak byl na Slovensku dán výhost staré češtiné a proč bylo pfes
všecky výstrahy Safaŕikovy a Kollárovy i proti hlasum Cechu povýšeno stredo
slovenské podfečí za spisovný jazyk. Spisovatel vede si v této choulostivé veci
stŕizlivé a objektivné. Ve spisu jeho vynikaj í kritické rozbory básní Hollého,
Kollárových a Sládkovičových.'

Dr. Ján Novák píše v ,Literárních listoch' 1889, str. 56—57: ,Nelze upŕíti,
že oproti spisu starsímu jeví se v novém jeho podání nejeden pokrok. Zejména
úvahy o významu jednotlivých spisovateluv, o pusobení j ej ich literárním vubec
jsou namnoze prohloubeny, a co dnve bylo pŕecenováno nebo nedocenéno, o tom
úsudek uveden jest na pravou míru; tak zejména o Hollém a o Sládkoviči.
Prirozený vývoj samostatné literatúry slovenské spisovatel pékné vysvétluje z po
méru církevních . . . Čím dále doba do prítomnosti postupuje, tím více zasluhuje
spisovatelova snaha uznání, že zvlášté zjevy nové doby snaží se postihnouti
v plném významu; i nepochybujeme, že se také ostatkem díla dostane Slovákum
déjin literatúry cenných, jakých bychom i my si pfáli pro svoji mnohem ob

sáhlejší literatúru.'

J. Knlaš v ,Národních listoch' 1889, č. 274, polemisujúc proti stanovisku
,Dejín' ohľadom spisovnej slovenčiny, konči svoj referát: Jinak zasluhuje spis
Vlčkuv veškeru pozornost prátel literatúry československé; podáváť neobyčejné
živý a jasný obraz o literárním životé slovenském až do ukončeuí sporu jazyko
vého.'

Dr. Ján Jakuhec píše v ,Athenaeuin‘ VII, 125: ,Od prítomného spisu slibu
jeme si, že prispéje mnoho k intimnéjší vzájomnosti, nebude-li snad mnohého
Čecha odrážeti zúmyslné zvolený dialekt slovenský.' [Veta nesrozumiteľná !J .Ža

tím mužeme jen doporučiti co nejhorlivéji četbu téchto stručných déjin, aby
u nás znalost slovenské literatúry co nejvíce se šírila a tak se umožnila společná
práce obou vétví.'

Dr. S. Gzamhel píše v peštianskych .Slovenských Novinách' 1889, č. 113—

117: ,Vlček o dejinách literatúry slovenskej po Bernoláka nevie nič viac nežli
naznačili predošlí historikovia. On sám nepreložil krížom slamy, nedoplnil me

dzery, neopravil prípadné chyby . . . Povrchnosť a nekritickosť charakter!sujú
knihu Vlčkovu ... Po toľkom hrmotnom bubnovaní, ktoré predchodilo dielu
Vlčk ovinú, očakávali sme neskonalé viac. Veľmi sklamali sme sa.‘

Tichomír Milkin píše v trnavských ,Katolíckych Novinách' 1889, str. 156 n.:
,Vlček vo svojich .Dejinách' primálo kritizuje a jeho kritika je plytká, neurčitá. . .

Kollár u neho je velice prostredným, malicherným . . . Keď som si prečítal .De
jiny', ja som cítil, že je Sládkovič — chudák ... A chybná je takmer celá kritika,
vynesená nad Hollým .. . Jeho práca je plytká, bez hĺbky kritičnej, bez vedeckého
základu . . .'






